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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

Weekblad digitaal lezen?
www.drukkerijvandeursen.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

Nederweert • Tel. 0495-625714

GEVRAAGD
per direct

(Leerling)

WITGOEDMONTEUR
Fulltime

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

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!

BEN JE 16 JAAR OF OUDER  
en wil je ons team komen 
versterken door bij ons  
te komen werken in de  
wintermaanden?

Stuur dan een email naar
indoorsoccernederweert@gmail.com

Senioren Menu voor € 10,80
Bij Gasterij de Brabander

Sluis 13,  0495-663 466 
wel reserveren

KERKSTRAAT 36 NEDERWEERT
SHOP ONLINE OP WWW.DURLINGER.COMSHOP ONLINE OP WWW.DURLINGER.COM

Family & Friends
D AG E N

16 & 17 SEPTEMBER 2020

Voor al uw Loonwerk, Grondverzet & Container verhuur
o.a. Grondbewerking - Zaaien - Oogsten - Maaien - Houtversnipperen

Diverse containers voor het afvoeren van;
• Puin • Hout
• Zand • Restafval
• Snoeiafval • Etc.

Tevens ook verhuur en verkoop 

van opslagcontainers

www.stals-weert.nl  •  06-83174109  •  info@stals-weert.nl

Smolenaers Parket en PVC
Het adres voor uw PVC-vloer zowel plankmotief, 

visgraatmotief en tegelmotief.
Wij komen graag met de kleurenstalen naar 

U toe, ook in de avonduren zijn we bereikbaar.
Ook voor houtenvloeren(Multyplank) 

opschuren en onderhoud.

Ron Smolenaers: 06-526 292 93
Bgg.: 06-236 107 83

ronshoutenvloeren@hotmail.com

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

Nu de zomer bijna voorbij is, heb-
ben de eerste wetenschappers zich 
al gewaagd aan een voorspelling 
voor komende winter. Als zij gelijk 
krijgen, dan staat ons een strenge 
winter te wachten. Mogelijk zelfs 
de koudste winter in 100 jaar!  Zo 
zijn er een aantal Russische we-
tenschappers die beweren dat de 
aarde in een nieuwe klimaatcy-
clus terecht is gekomen. In deze 
cyclus zou de zon minder actief 
zijn, waardoor het overal op aarde 
kouder wordt. Een vergelijkbaar 
verschijnsel deed zich ook al voor 
in de jaren ’50 van de vorige eeuw.

Extreem winterweer op komst?
Wanneer deze wetenschappers ge-
lijk krijgen, dan wordt 2020 we-
derom een jaar vol extreem weer. 
Afgelopen voorjaar was gort 
droog en in augustus snikheet. 
Wanneer de voorspelling van deze 
wetenschappers uitkomt, wordt het 
van vanaf medio oktober in grote 
delen van Europa al extreem koud 
zal zijn. Iedereen wordt daarom aan-
geraden om zich op tijd voor te be-
reiden op een extreme winter en nu 
alvast te zorgen voor een warme ski 
jas, muts en goede handschoenen.

Meer voortekenen van een stren-
ge winter
De Russische wetenschappers zijn 
niet de enigen die een koude winter 
voorspellen. Ook op andere websites 
staan een aantal voortekenen die 
duiden op een tijdelijke afkoeling 
van de aarde en een koude winter. Zo 
beleven ze op het Zuidelijke halfrond 
een strenge winter.  In Patagonië 

Wintervoorspelling 2020-2021

Schaatsen op de Zuid-Willemsvaart in Nederweert? 

(op de grens van Chili en Argentinië) 
werd -23 graden gemeten. Zo koud 
was het daar nog nooit. Tegelijkertijd 
speelden de kangoeroes in Australië 
in de sneeuw. Een bizar gezicht.

Extreem weer en lange termijn-
voorspellingen
Ieder jaar doen verschillende meteoro-
logen voorspellingen voor de winter. 
Behalve zonnecycli zijn er namelijk 
nog een heleboel volkswijsheden die 
de hoeveelheid kou of sneeuw voor 
komende winter zouden moeten 
voorspellen. Zo wordt bijvoorbeeld 
in Oostenrijk de lengte van de Al-

pendistel gemeten. Deze plant zou 
de sneeuwhoogte voor het komende 
seizoen zonder problemen kunnen 
voorspellen. Overigens zijn ook deze 
voorspellingen voor wintersporters 
uitermate positief. Het zou dus zo 
maar weer een echt strenge winter 
kunnen worden, met uitzonderlijk 
veel sneeuw en extreem weer.

Komt er een Elfstedentocht dit jaar?
Schaatsliefhebbers kunnen met deze 
wintervoorspelling een beetje gaan 
hopen dat er een Elfstedentocht 
komt. De laatste paar keer dat de Elf-
stedentocht werd georganiseerd was 

er immers ook sprake van verminder-
de activiteit van de zon.

Alle Elfstedentochten, op 1 keer na, 
vonden plaats tijdens een zonne-
vlekkenminimum. Dat kan toch geen 
toeval zijn? Als we afgaan op de 
verminderde activiteit van de zon is 
de kans dus groot dat de ‘Tocht der 
Tochten’ deze winter eindelijk weer 
eens verreden zal worden en dat we 
ook in Nederweert weer eens kunnen 
schaatsen op de Zuid-Willemsvaart.
De tijd zal het leren, en het antwoord 
op bovenstaande vraag hebben we in 
maart 2021

Foto: Nederweert 24

Op zondag 20 september wordt 
de natuurdocumentaire ‘Parels 
van de Peel’ vertoond tijdens een 
openluchtvoorstelling bij buiten-
centrum De Pelen in Nederweert. 
Een film met prachtige en unieke 
beelden van dit hoogveengebied 
op de grens van Brabant en Lim-
burg.

Laatste wens van een bevlogen 
natuurfilmer
In de zomer van 2017 overleed na-
tuurfilmer Han Meeuwsen uit Asten. 
Han had vijf jaar gewerkt aan de na-
tuurfilm ‘De verborgen wereld van de 
Strabrechtse Heide’. Tijdens de pre-
mière van deze film, op 2 november 
2016, liet hij weten dat hij, ondanks 
zijn ziekte, nog niet klaar was met 
filmen. Hij wilde nog een film maken 
van De Peel. 

Dat najaar begon hij met zijn Peel-
project. Vroeg in de ochtend filmde 
hij roofvogels en waterwild en tot 
laat in de nacht de das. Overdag 
ging hij voor Peelvlinders en op zoek 
naar de eekhoorn. Hij werd daarbij 
geholpen door zijn zonen, bevriende 
natuurfotografen en boswachters 
van Staatsbosbeheer. Zelfs toen 
Han door zijn ziekte bijna niet meer 
in staat was om het veld in te gaan 
legde hij nog het voergedrag van de 
bijzondere draaihals vast. Eenmaal 
aan huis gekluisterd knutselde hij 
in zijn studio nog een veenbiotoop 
in elkaar om close-ups te maken van 
de veenmol. Eind juli 2017 kwam er 
helaas, veel te vroeg, een einde aan 
zijn energieke leven en carrière als 
natuurfilmer en overleed Han op 52 
jarige leeftijd.

Filmvertoning bij buitencentrum 
De Pelen in Nederweert
Han had de wens uitgesproken dat 
de film afgemaakt zou worden door 
een bevriende jonge natuurfoto-
graaf, Jarno van Bussel uit Asten. In 
de nazomer van 2017 ging Jarno, sa-
men met natuurfotograaf Jos van de 
Kerkhof, Staatsbosbeheer boswach-
ter John Vereijken en Chris Meeuw-
sen, de zoon van Han, aan de slag om 
Han ’s laatste droom af te maken. Ze 
gebruikten daarbij het draaiboek dat 
Han had opgesteld.

Op 18 september gaat de film, voor 
een select gezelschap, in première in 

de VUE bioscoop in Eindhoven. Twee 
dagen daarna, op zondag 20 septem-
ber, wordt de film vertoond tijdens 
een openluchtvoorstelling bij buiten-
centrum de Pelen. 

Kaartjes voor de filmvertoning 
bij De Pelen kun je reserveren via: 
www.staatsbosbeheer.nl /depe-
len. Er zijn 4 voorstellingen: om 
11.00 – 13.00 – 14.00 en 15.00 uur. 
Een kaartje kost € 6,- voor volwas-
senen en € 3,50 per kind. Let op: 
de film wordt buiten vertoond, 
dus denk aan warme kleding en – 
indien nodig – een regenjas. Geen 
paraplu’s!

Filmvertoning bij Buitencentrum De Pelen in Nederweert

Parels van de Peel

Foto: © Jap Smits

Op 20 september geen tijd? Op 
zondag 27 september is de film 
ook nog bij Dok 6 in Panningen te 
zien: www.dok6.eu 

Buitencentrum De Pelen
Het buitencentrum ligt bij de ingang 
van het Nationaal Park De Groote 
Peel, aan de Moostdijk 15 te Ospel. 
Voor of na de voorstelling kan je dus 
nog een wandeling gaan maken in dit 
natuurgebied. 
Voor meer informatie over het bui-
tencentrum kunt u contact opnemen 
met Staatsbosbeheer via: depelen@
staatsbosbeheer.nl of telefonisch: 
0495 – 641 497

IJspret op de banen



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 17 tot en met 25 september 2020.

DONDERDAG 17 september
H. Lambertus, bisschop en martelaar
9.00 uur H. Mis, Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 18 september
9.00 uur H. Mis 

ZATERDAG 19 september
H. Maria
18.00 uur H. Mis, Jaardienst Dora Moonen-
van de Kerkhof, Jaardienst ouders Wilms-
van Hoef.

ZONDAG 20 september
25e zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis, Jac en Marie Wijen-Bongers, 
Jeanne Gielen-Wulms v.w. haar verjaardag, 
Jaardienst voor Lei Reijnders en Leen Reijn-
ders-Schroijen

MAANDAG 21 september
H. Matteûs, apostel en evangelist
Geen H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 22 september
9.00 uur H. Mis, Tot bijzondere intentie

WOENSDAG 23 september
H. Pius van Pietrelcina, priester
Geen H. Mis 

DONDERDAG 24 september
9.00 uur H. Mis, Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 25 september
9.00 uur H. Mis 

ZATERDAG 26 september
H. Maria
18.00 uur H. Mis, jaardienst Lisette-Gubbels-
Jacobs en Nellie Jacobs-Hendrikx, jaardienst 
Jac Roost tevens voor verjaardag, jaardienst 
Frans Creemers, jaardienst Thieu Jonckers, 
overleden echtgenoten Gerard en Maria 
Haenen-Teeuwen. Pierre Cuijpers v.w. de 
verjaardag en tevens Jaardienst.

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

19 t/m 26 september

ZATERDAG 19 september: 19.15 uur H. Mis.

ZATERDAG 26 september: 19.15 uur H. 
Mis, jaardienst voor Anneke Bosmans-Nies.

LEZERS: zaterdag 19 september Annie Jon-
kers, zaterdag 26 september Marjo Timmer-
mans.

MISDIENAARS: zaterdag 19 september 
Ayla Beerens en Lise Vaes, zaterdag 26 sep-
tember Janne Wijen en Jill Vaes.

“Als je je hart volgt, ben je zelf de enige persoon 
van wie je goedkeuring nodig hebt.”

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 20 september 2020, aanvang 11 uur
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
Lector: Mariet van Geleuken
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 
lopend 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 verantwoordelijk-
heid nemen! 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 19 - 26 september.

Zaterdag 19 september, 
19.00 overledenen familie Hekers-Janssen; 
ghm overleden ouders Hermans-Jacobs, 
zoon Antoon, kleinzoon Hein en achterklein-
zoon Martijn, ghm Peter Henricus Hubertus 
Slaats en Petrnella Hendrica Heeskens.

Zondag 20 september, 25e zondag door 
het jaar, 
10.00 jrd Truus Nies-van den Boogaert, te-
vens bij 90e verjaardag. 

Donderdag 24 september, 
18.40 bidden van het rozenhoedje; 
19.00 voor de zieken.

Vrijdag 25 september, H. Cleophas, 
19.00 toediening van het H. Vormsel.

Zaterdag 26 september, H.H. Cosmas en 
Damianus, martelaren, 
19.00 ghm Sjeng Feijen en Hanna Feijen-
Valks, ghm Wiel Hermans, Drika Hermans-
Jonkers en zoon Giel. 

MISDIENAARS: 
Za. 19 sept. 19,00: Tom Dirks; 
Zo. 20 sept. 10.00: Rick van Hulsen; 
Za. 26 sept. 19.00: Tom Dirks. 

DOOPSEL: 
Door het H. Sacrament van het Doopsel is 
Raff Sieben, Vuistbijl 17 in onze geloofsge-
meenschap opgenomen. We wensen dope-
ling en ouders proficiat en een gezegende 
toekomst. 

OVERLEDEN: 
Op 29 augustus jl. overleed Marleen Dou-
ven-Jeuken, 53 jaar, Waatskampzijweg 11. 
Op 6 september jl. overleed Ria Verheijen-
Lamers, 71 jaar, Tempelshof 5.
Mogen zij rusten in vrede.

H. VORMSEL: 
Vaak gebruiken we symbolen, omdat met 
woorden niet altijd te zeggen is wat we be-
doelen. Zo ook de handoplegging bij het 
vormsel. Daarmee wordt gezegd: Goed dat je 
er bent en dat je wil proberen te leven  zo-
als Jezus. Er wordt ook olie gebruikt, om je 
sterk te maken en om je soepel te houden, 
mild ook voor de ander. En het kruisteken dat 
daarbij gemaakt wordt op je voorhoofd ver-
wijst naar Jezus. Bij het doopsel gebeurde dat 
ook. Bij het vormsel wordt opnieuw beves-
tigd dat je hoort bij de volgelingen van Jezus.
Voor mensen die zich christenen noe-
men is Jezus de inspiratiebron. Zij blij-
ven over Hem praten, komen daarvoor bij 
elkaar, denken aan Hem en zeggen tegen 
elkaar: “Weet je nog wat Hij toe heeft ge-
daan ?” Als zij vanuit zijn geest proberen te 
leven en te handelen, moet het ons ook luk-
ken. Laat je vormen wil zeggen: daar wil ik 
bij horen. “
“Proficiat met je vormsel ! Dat wil zeggen: 
moge het je goed gaan, welkom in de kring 
van gelovige mensen. We zijn blij, dat je met 
ons mee wil trekken. Ik wens vormelingen 
en ouders van harte geluk. 

BEMOEDIGING: 
Mensen zijn voor elkaar een middel om te 
leven. Je leeft dag in dag uit, week na week, 
maand na maand, jaar in jaar uit tot op de 
dag dat ziekte je vensters doet beslaan en 
je terugwerpt op jezelf. Of je wilt of niet, je 
bent getekend door een afwisselend ritme 
van verleden en toekomst, van opbouw en 
afbraak, gezondheid en ziekte, ontwaken 
en rusten, licht en donker, dag en nacht. 
Dit ritme voert je onherroepelijk mee. Er is 
geen terugkeer, geen halte. Slechts één ding 
is belangrijk: dat je de nabijheid voelt van 
een ander in een hand, in zalf op je wonde, 
in een woord van bemoediging. 

Pastoor Koumans OMI.

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 20 September
Nu nog geen diensten in onze kapel !

Tot nader bericht zijn er nog geen dien-
sten in onze kapel , i.v.m. de aangescherp-
te coronavoorschriften van het R.I.V.M. 

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- Moeder Maria, een kaarsje voor een voor-

spoedige genezing en een welbehouden 
thuiskomst.

- Moeder Maria, help de jongen en geef 
hem kracht, op een goede uitslag, en geef 
het meisje vertrouwen en kracht, en laat 
alles goed komen.

- Maria, help ons a.u.b. door deze moeilijke 
tijd, en dat er een bezinning komt.

Iets om over na te denken: 
Mensen die vuur met vuur bestrijden, blijven 
op het eind meestal met as zitten.

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. 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 19 sept. 2020 – 26 sept. 2020

Op zondagmorgen 20 september zal er geen 
eucharistieviering in onze parochiekerk wor-
den gehouden.

Mededelingen:
- Overleden in de leeftijd van 80 jaar Jac 

Coolen moge hij rusten in vrede.
- Op de volgende zondagen in september 

en oktober zal er een eucharistieviering 
worden gehouden in onze parochiekerk 
telkens om 09.30 uur.
- Zondag 27 september
- Zondag 11 oktober
- Zondag 25 oktober

- 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.

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

L.K.V. Nederweert

Beste dames,
Helaas hebben we alles af moeten 
zeggen vanwege corona.

We willen als het mogelijk is weer begin-
nen op dinsdag 24 november met onze 
St. Nicolaas avond, hopelijk lukt dat.

Groeten het bestuur.

Te koop:
appels

Fruitbedrijf Hoeben
Heysterstraat 17

Peter Eilers
Tel. 06-24184996

www.petereilers.com
info@petereilers.com

Reparatie en verkoop
keukenapparatuur • 

wasmachines • 
drogers • 

 etc • 

MEDEDELING KBO 
AFDELING BUDSCHOP

Dag van de Ouderen 
op 7 oktober 2020 vervalt

De gezamenlijke Ouderenverenigin-
gen van Nederweert zouden dit jaar 
De Dag van de Ouderen vieren op 
woensdag 7 oktober in de kerk van 
Budschop, maar door de uitbraak van 
het Coronavirus is dat dit jaar helaas 
niet mogelijk.

Er is besloten om deze viering te ver-
schuiven naar oktober 2021.
Namens het bestuur KBO Budschop.
Nelly Michiels, secretaris

Korrelmaïs te koop ge-
vraagd. J. v.d. Heuvel,
Ommel. 06-255 908 93

Te koop 
pompoenen 

en kalebassen
Hardsteeg 4 Nederweert.

Voor info kunt u bellen 
06-411 113 48

Senioren Menu voor € 10,80
Bij Gasterij de Brabander

Sluis 13,  0495-663 466 
wel reserveren

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

Tentoonstelling 
Bomendromen

Van 16 september tot 31 december 
2020 is er in het Natuur- en Milieucen-
trum De IJzeren Man in Weert de ten-
toonstelling Bomendromen te zien.
Dit jaar bestaat de Stichting Groen 
Weert 10 jaar en zij wil met deze 
tentoonstelling laten zien dat bom-
en méér zijn dan objecten die leuk 
langs de straat staan (en soms juist 
in de weg staan). Bomen zijn levende 
wezens. Bomen zijn zelfs sociale or-
ganismen die intensief communiceren 
met soortgenoten en de omgeving. 
Daarnaast leveren bomen ecosys-
teemdiensten die een rol spelen bij 
welzijn en gezondheid van mensen. 
Ook spelen bomen een belangrijke 
rol bij klimaatbeheersing.

De tentoonstelling zal op woensdag 
16 september om 11.00 uur door 
wethouder Martijn van den Heuvel 
worden geopend.

De gezamenlijke collecte, die in 
maart gehouden zou worden, is door 
de coronamaatregelen opgeschort. 
De inzameling vindt nu plaats op 29 
en 30 september 2020 en wel op 
alternatieve wijze. De collectanten 
bezorgen de brief bij de inwoners 
van Budschop. Zij kunnen daarna de 
brief met (gevulde) enveloppe bren-
gen naar een inzamelpunt op 29 en 
30 september a.s.

De inzamelpunten zijn:
• Bakkerij Tommy aan de Rochusstraat
• Basisschool Budschop, de kinder-

en kunnen daar de enveloppe af-
geven aan de leerkracht of in de 
collectebus stoppen.

• Kerkelijke voorziening Budschop, 
zowel in de collectebus of, als de 

kerk gesloten is, in de brievenbus 
buiten aan de muur.

• Indien dit niet mogelijk is kunt u 
de brief ook deponeren bij Jan Lin-
ders, Jumbo of het Gemeentehuis 
in Nederweert.

De collecte vindt plaats onder ver-
antwoordelijkheid van de Dorpsraad 
Budschop. Wij hopen dat alle inwon-
ers van Budschop hieraan mee zullen 
werken, zodat we een mooi bedrag 
kunnen overmaken naar de diverse 
goede doelen.
Namens de werkgroep hartelijk dank.
Peter Slegers (beheerder financiën) 
-  tel. 633 664
Mia Gubbels  - tel. 632 821
Henny Kroezen – tel. 632 155
Piet Wullems – tel. 625 126

29 en 30 september 2020

Collectebundeling Budschop

Vorige week waren we te gast bij de 
modeshows van Pleunis mode. Een 
modeshow anders dan anders. In dit 
geval kunnen we spreken van een 
V.I.P. show met mode voor alle leeftij-
den en in de maten 34 tot en met 48. 
De najaarsmode is kleurrijk maar 
de afwisseling met ecru, wittonen, 
brons, goud en veel bruintinten ma-
ken het najaarsbeeld vooral warm en 
natuurlijk. Ook diverse oranjetinten, 
paars en lila, petrol, geeltinten en 
Engelse groenen zagen we veel in de 
diverse collecties. Vooral de rijkdom 
aan contrasten en kleuren maakt de 
najaarsmode spannend. 

Highlights in alle collecties zijn plooi-
rokken en broeken met een flare pijp. 
Het gebruik van (vegan)leer, comfor-
tabele materialen en corduroy. 

Pleunis Mode brengt mode van de 

Modeshows Pleunis Mode

merken Expresso, Esqualo, Dolcezza,  
Lizzy&Coco, Batida, ZiZo, Maicazz, 
Méri-Esca, Suza, Myrna by Ned, Dolce 
Vita, Juffrouw Jansen, Eroke, Taifun, 
Brax, Rosner, Bianca, Betty Barclay, Gil 
Bret, Toni Dress, Marie Méro, Select 
by Hermann Lange, Leo & Ugo, Just 
White, Blue iV, That’s me, Gerry We-
ber, FrankWalder, Sommermann, Eta-
ge, Beaumont, Milo, Fuchs&Schmitt 
en vele andere.

Benieuwd naar de nieuwe mode?  
Dan is het hoog tijd voor een bezoek 
aan Pleunis Mode. Hun mode-advi-
seurs kennen de nieuwe collecties 
door en door en helpen je met een 
goed en eerlijk combinatie-advies om 
jou te laten stralen.
Vind jij het nog niet prettig om ge-
woon te komen winkelen? Je kan 
altijd bellen (0495-631237) voor een 
privé afspraak 

INZAMELING KLEDING EN 
KLEINE OUDE APPARATEN 

Binnenkort houden wij op basis-
school de Schrank weer een kledin-
ginzameling en een inzameling van 
kleine oude apparaten. Wij doen mee 
aan de actie bag2school en de oude 
apparaten inzameling van Wecycle. 
Doe mee en breng a.u.b. zoveel mo-
gelijk draagbare goede kwaliteit 2e 
hands kleding, schoenen (per paar), 
huishoudtextiel, knuffelbeesten en 
kleine oude apparaten naar het inza-
melpunt. 
Alles dient goed verpakt te zijn in 
plastic zakken, ter bescherming van 
vocht en vuil.  

De geldelijke opbrengst voor de kle-
ding komt ten goede aan de leerlingen 
van onze school, van de inzameling 
van oude apparaten wordt gespaard 
voor spel- en leesmaterialen.

Datum: 
Dinsdag avond 6 Oktober 2020 

Woensdag ochtend 7 Oktober 2020 

U kunt de zakken en kleine apparaten 
inleveren op dinsdag avond 6 oktober 
van 18.30 tot 19.00 uur en op woens-
dag ochtend 7 oktober tot 9.00 uur 
bij de ingang van de school. (Koren-
bloemstraat, naast de gymzaal) 

Alvast bedankt voor uw medewer-
king en namens de leerlingen, alvast 
hartelijk dank!

Ouderraad en team 
basisschool De Schrank

Vrijdagavond werd Oorzaak Hoorkli-
niek Nederweert feestelijk geopend 
door Anita en haar team. De audi-
cien speciaalzaak aan de Brugstraat 
11 in Nederweert is een locatie waar 
ze klanten nog beter van dienst kun-
nen zijn omdat er in plaats van één 
nu drie aanpaskamers zijn, er meer 
ruimte is om de 1,5 meter covid-19 
maatregel in de winkel te waarbor-
gen en er onderdak is voor de web-
winkel onlinehoortoestelkopen.nl en 
audicien aan huis activiteit.

Oorzaak Hoorkliniek
Voor slechthorenden is Oorzaak 
Hoorkliniek al bijna 10 jaar een be-
grip, niet alleen in Nederweert maar 
ook ver daarbuiten. De werkwijze 
van Oorzaak Hoorkliniek in Neder-
weert is gebaseerd op Kennis – Klant-
gerichtheid – Kwaliteit en Service: 
“Anita en haar team staan en gaan 
voor hun klanten”. Dit werd duidelijk 
toen Anita in 2019 werd uitgekozen 
tot Hoorspecialist van het Jaar.

De COVID-19 uitbraak was voor Oor-
zaak Hoorkliniek reden om de service 

Oorzaak Hoorkliniek feestelijk geopend

uit te breiden en vanaf mei dit jaar 
werd onlinehoortoestelkopen.nl op-
gericht. Dit is een zeer klantvriende-
lijke website met een unieke Audicien 
aan Huis service welke geheel volgens 
RIVM-richtlijnen wordt uitgevoerd 
en bij diverse zorgverzekeraars voor 
vergoeding in aanmerking komt. Een 
uitkomst voor mensen die niet naar 
de winkel durven komen i.v.m. het 
corona virus of die door beperkingen 
dit niet kunnen.
Door het succes werd de winkel aan 
de Staat te klein en toen het pand aan 
de Brugstraat vrijkwam zag Oorzaak 
Hoorkliniek de kans om de plannen 
voor uitbreiding naar de toekomst 
mogelijk te maken.

Oorzaak Hoorkliniek blijft staan voor 
haar klanten, zowel voor slechthoren-
den die zijn aangewezen op hoortoe-
stellen in de categorie als buiten de 
categorie, Oorzaak Hoorkliniek heeft 
voor iedereen een oplossing. Met 
deze verhuizing is Oorzaak Hoorkli-
niek voorbereid op de behoeften en 
wensen van klanten met een gehoor-
verlies voor de toekomst.

Foto: Nederweert24



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

De gemeente Nederweert telt de 
windmolens, Windlust, De Korenbloem, 
de St. Josephmolen en een water-
krachtcentrale. Het zijn stuk voor stuk 
blikvangers. Wandelaars kunnen sinds 
kort via de website van VVV Midden-
Limburg een nieuwe route downloa-
den die langs al deze molens voert. De 
route is gemakkelijk in twee etappes te 
splitsen en is rolstoelvriendelijk. 

Uniek 
Het landschap van de Molenroute 
kenmerkt zich door de aanwezigheid 
van meerdere kanalen, waaronder de 
Zuid-Willemsvaart, de Noordervaart en 

Kanaal Wessem – Nederweert. Tijdens de 
molenwandeling passeer je de Kanalen-
viersprong, een uniek stukje Nederland. 

Knip 
De totale lengte van de nieuwe mo-
lenroute is 16,6 km. Maar zoals gezegd 
kan er gemakkelijk een knip worden 
gemaakt. Loop je de route in een keer, 
dan kun je het beste starten in de kern 
Ospel of de kern Nederweert. In beide 
plaatsen is voldoende gratis parkeerge-
legenheid. Er is horeca aanwezig voor 
een drankje of hapje. Wandelaars lopen 
het grootste gedeelte over rustige we-
gen door boerenland.

Meerdere routes
In de kern Nederweert passeer je ook 
het Brits Militair Kerkhof. Het ereveld 
herbergt de graven van 363 gesneu-
velde militairen. Bij elk graf is een 
identieke zerk van witte natuursteen 
geplaatst met in reliëf een embleem 
van een vogel met gespreide vleu-
gels en een kruis. Op de website van 
de VVV Midden-Limburg staan meer 
fiets- en wandelroutes in en rond de 
gemeente Nederweert. De komende 
maanden wordt het aantal routes 
uitgebreid. 

Kijk op www.vvvmiddenlimburg.nl.

Wandelen langs monumenten
Nieuwe route voert langs molens in Nederweert

Gezondheids-
onderzoek
Halverwege september starten de 
GGD’en met een groot gezondheidson-
derzoek genaamd GGD Gezondheids-
meter 2020. Helpen jullie mee om dit 
onderzoek te laten slagen? 

In opdracht van gemeente
De Gezondheidsmeter is een vierjaarlijks 
onderzoek dat alle GGD’en uitvoeren in 
opdracht van de gemeenten. Met deze 
gegevens kunnen we samen gericht 
activiteiten organiseren om de gezond-
heid en het welzijn van inwoners te 
verbeteren. 

Vragenlijst
Op donderdag 17 september ontvangen 
ongeveer 140.000 Limburgers een vra-
genlijst. Dus ook veel inwoners uit onze 
gemeente vinden dan een vragenlijst op 
hun deurmat. Help ons mee en vul het 
onderzoek in. Ontvangt u geen vragen-
lijst, maar wilt u wel meedoen? Bezoek 
dan www.ggdgezondheidsmeter2020.nl.
Hier vindt u meer informatie over de 
GGD Gezondheidsmeter én kunt u een 
variant van de vragenlijst invullen. 

Na 17 september live
Deze website en dus de online vragen-
lijst gaat pas live na 17 september. 

De omgevingsvisie buitengebied komt er aan

De windmolens zijn stuk voor stuk blikvangers in het landschap. De molenroute voert wandelaars langs alle gemeentelijke windmolens. Foto: gemeente Nederweert

Als het gaat om wonen, werken of 
recreëren, zijn er volop activiteiten in 
ons buitengebied. Dat is een goede ont-
wikkeling. Inwoners, ondernemers en 
bezoekers staan niet stil. Om op hoofd-
lijnen de kaders aan te geven waar we 
met het buitengebied naartoe willen, is 
er een omgevingsvisie in de maak. Afge-
lopen week besprak de raad drie belang-
rijke onderdelen uit de visie tijdens een 
informatieavond in de raadzaal. 

Betrokken
De omgevingsvisie is een document 
waar veel partijen de afgelopen jaren 
informatie voor aangeleverd hebben. 
Al deze informatie heeft geleid tot een 
voorontwerp. Dit voorontwerp beschrijft 
op hoofdlijnen hoe we met ons buiten-
gebied om willen gaan. Het kan onder 
meer gaan om bebouwing of sloop, het 
hergebruik van leegkomende stallen en 
toeristische activiteiten. 

Onderwerpen 
Behalve allerlei organisaties, inwoners 

en belanghebbenden, is ook de raad 
betrokkenen geweest bij het vooront-
werp. Dat gebeurde onder andere via 
een klankbordgroep en gesprekken 
met de volledige raad. Het was dus 
niet voor het eerst dat de raadsle-
den over de visie spraken. Een aantal 
onderwerpen waarvan bekend was dat 
daar nog de nodige vragen over zijn, 
kwamen tijdens de informatieavond 
aan bod. 

Gezonde leefomgeving
Iedereen wil voor hem of haar een ge-
zonde leefomgeving. Maar wat is dat? 
Als het gaat om een gezonde leefomge-
ving, dan kan een gemeente strengere 
normen voor uitstoot van bepaalde stof-
fen, denk aan geur en fijnstof, opnemen 
of een intrekkingsbeleid opstellen. Ook 
zijn er mogelijkheden om verschillende 
normen voor verschillende gebieden 
op te leggen, de zogenaamde gebieds-
gerichte aanpak. De raadsleden zien 
graag dat er scherpere keuzes gemaakt 
kunnen worden. 

Energietransitie
Nederweert heeft net als de rest van Ne-
derland een forse opgave op het gebied 
van energie. Er zijn al ontwikkelingen 
gaande op dat gebied, zoals de aanleg 
van een windmolenpark in Ospeldijk. 
En een initiatief voor de aanleg van 
een zonneveld in de omgeving van 
landgoed ’t Kruis. De raad kijkt verschil-
lend tegen oplossingsrichtingen aan. Er 
wordt een proactieve houding van de 
overheid verwacht, maar ook initiatief-
nemers moeten in beweging komen. 
Een meerderheid van de raad vindt een 
onderzoek naar kernenergie als alterna-
tieve energiebron geen goed idee. 

Sloop
Vanwege alle veranderingen in het 
buitengebied komen gebouwen leeg 
te staan. Dat kan voor verpaupering 
en verloedering zorgen. Je kunt dit op 
meerdere manieren proberen op te 
lossen. Bijvoorbeeld door een sloopre-
geling, door meer ander gebruik toe te 
staan of door de gebouwen te moderni-
seren. Er is een voorkeur voor maatwerk 
per locatie, gebied of gebouw. 

Waardevolle informatie
Praten over een visie heeft als valkuil 
dat je afdaalt naar concrete voorbeel-
den en detailniveau. “Dat is begrij-
pelijk”, aldus wethouder Frank Voss. 
“Zeker als het gaat om zo’n belangrijk 
onderwerp als ons buitengebied. De 
avond heeft echter nog veel waardevol-
le informatie opgebracht die we gaan 
verwerken.” Over een ander onderdeel 
van de omgevingsvisie, toerisme en 
recreatie, spreekt de raad op 28 sep-
tember. 

De verwachting is dat het ontwerp van 
de visie in december wordt aangeboden 
aan de gemeenteraad. 

Het gemeentebestuur bezoekt regelmatig gebruikers in het buitengebied om te luisteren wat er allemaal 
speelt. De omgevingsvisie wordt een belangrijk instrument voor toekomstige ontwikkelingen. 

Foto: gemeente Nederweert   

Onder welke voorwaarden kan er 
vergunning worden verleend voor 
de bewoning van een woning bij een 
agrarisch bedrijf door iemand die geen 
banden heeft met het bedrijf? Het is 
een vraag waar we ons samen met be-
woners, eigenaren van de betreffende 
woningen en agrariërs over hebben 
gebogen. 

Het bewonen van een agrarische be-
drijfswoning mag alleen door iemand 
met een band met het bedrijf. Bij agra-
rische bedrijven is er soms de mogelijk-
heid om dit uit te breiden, zodat ook 
burgers er kunnen wonen. Hier zijn ech-
ter wel voorwaarden aan verbonden. 

Bestemming
Voor de bedrijfswoningen bij agrari-

sche bedrijven is er nu een stroom-
schema gemaakt waarmee inwoners 
zelf na kunnen gaan of bewoning 
is toegestaan. Als de stappen in het 
‘stroomschema’ worden gevolgd, weet 
u of u op dit moment legaal in uw wo-
ning woont. Komt u er niet uit, bel of 
mail ons dan en vraag naar de bestem-
ming van het betreffende adres. 

Voor wie bedoeld
Het stroomschema, te zien op onze 
website, is bedoeld voor bedrijfswo-
ningen bij agrarische bedrijven en bur-
gerwoningen en niet voor bedrijfswo-
ningen bij niet-agrarische bedrijven. 
Die laatste zijn ook niet aangeschreven 
door de gemeente en kunnen geen 
vergunning krijgen voor een platte-
landswoning.

Stroomschema plattelandswoningen

Donderdag 17 september 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. 

Met het aanbrengen van rode fietsstro-
ken zijn de wegwerkzaamheden aan 
de Booldersdijk in de afrondende fase. 
Naar verwachting is het project in de 
loop van de maand september gereed.

Werk met werk 
Vooruitlopend op het afronden van het 
Mobiliteitsplan Nederweert, is in de 
tweede helft van 2019 gestart met de 
herinrichting van de Booldersdijk tot 
een 60 km-zone. Vanwege de geble-
ken noodzaak tot onderhoud van deze 
weg, zijn de werkzaamheden gecombi-
neerd. Er is ‘werk met werk’ gemaakt, 
waarbij een nieuwe laag asfalt is 
gecombineerd met het aanbrengen van 
drempels, verhoogde kruispuntplateaus 

ter hoogte van de nu gelijkwaardige 
kruispunten en de benodigde marke-
ringen.

Rode fietsstroken 
De kantmarkering is uiteindelijk ook 
nog gecombineerd met het aanbren-
gen van rode fietsstroken, waardoor 
de eventuele aanwezigheid van fietsers 
extra wordt benadrukt. Dit laatste is een 
wens met (hoge) prioriteit vanuit het 
vastgestelde Mobiliteitsplan. Hiermee 
komen we weer een stukje dichter bij 
een veilige en duurzame infrastructuur 
voor alle inwoners en gasten van Ne-
derweert, met het accent op kwetsbare 
verkeersdeelnemers (fietsers, voetgan-
gers en mindervaliden).

Booldersdijk is fietsvriendelijk(er)

De Booldersdijk is aantrekkelijker gemaakt voor fietsers. Foto: gemeente Nederweert



Ergens in september 2020 zal de ac-
commodatie van Eindse Boys in Ne-
derweert-Eind van het gas afgekop-
peld gaan worden. Vanaf dat moment 
is men de eerste voetbalvereniging 
in Limburg die dit heeft gerealiseerd, 
dit als een van de projecten om Eindse 
Boys toekomstbestendig en energie-
neutraal te maken. Dit heeft men, 
geheel in eigen beheer en eigen mid-
delen weten te realiseren, mede door 
jarenlang goed financieel beleid, grote 
inzet van de leden en steun van de vele 
trouwe sponsoren.

Door het aanbrengen van 132 zonnepa-
nelen op de accommodatie weet men, in 
combinatie met een vergoeding voor te veel 
opgewekte stroom, de gasrekening buiten 
de deur te houden. Naast de stroomvoorzie-
ning voor de gebouwen en de stroom voor 

Eindse Boys energieneutraal

de veldverlichtingen, gebeurt de verwar-
ming voortaan via panelen in het plafond 
en de warmwatervoorziening door elektri-
sche boilers. Men denkt deze investering, 
afhankelijk van de vergoeding voor teveel 
geleverde stroom, na plm. 5 jaar terugver-
diend te hebben.

Navraag van de Limburger bij de KNVB le-
verde de volgende gegevens op: Een club-
huis met zonnepanelen komt in de voetbal-
lerij vaker voor. Al zeker tweehonderd clubs 
zijn aangehaakt bij het initiatief De Groene 
Club van voetbalbond KNVB om begeleid 
te worden in het verduurzamen. Maar een 
vereniging die van het gas af gaat en daad-
werkelijk nul op de meter heeft zoals Eindse 
Boys in Nederweert-Eind, noemt voetbal-
bond KNVB „vrij uniek”. De KNVB stelt geen 
enkele andere club te kennen die volledig 
energieneutraal is.

Wat een raar jaar….. toch proberen 
we weer de draad op te pakken. Eind 
augustus hebben we het zwembad 
seizoen geopend met onze jaarlijkse 
BBQ. Afgelopen weekend was het 
dan zo ver en we doken weer eens 
in het zwembad. Uiteraard met de 
juiste voorzorgen zoals desinfectie-
baden voor de uitrustingen, loop-
routes, de 1,5 meter afstand en geen 
toeschouwers op de tribune. Naast de 
regels die ons zijn opgelegd door de 
regering, hebben wij regels van het 
zwembad én nog een keer PADI/NOB 
regels…. Jazeker, het kost wel wat 
organisatie talent, maar uiteindelijk 
kunnen we weer met z’n allen genie-

We duiken weer onder!

ten van ons gezamenlijke hobby.

Naast onze opleidingen en trainingen 
van jeugd en volwassenen, organisee 
ren nog steeds proefduiken en die 
zijn óók Coronaproof ! Veiligheid van 
iedereen staat voorop. 
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 contact met 
ons opnemen via info@duikteamne-
derweert.nl. Kijk ook eens op onze 
facebook pagina “duikteam neder-
weert” daar vind je nog veel meer 
foto’s van ons en onze evenementen 
voor jong en oud. 

Programma Vrij. 18 sept Junioren 
SP Leeuwen VR30+1-
Eindse B/Mereveldia VR30 +1 20.20 uur
Eindse B/Merefeldia VR30+1- 
HEBES VR30+1 20.00 uur
Eindse B/Merefeldia VR30+1- 
SVSH VR30+1 20.40 uur

Programma zat. 19 sept Junioren
Eindse Boys JO19-1 - 
Brandervoort J019-2 17.00 uur
Eindse Boys JO17-1 - Brevendia JO17-1 15.00 uur
SSE JO15-1 - Eindse Boys JO15-1G 13.30 uur
RKVB JO13-1G - Eindse Boys JO13-1 11.00 uur
SV Budel JO12-2 - Eindse Boys JO12-1 11.00 uur
Eindse Boys JO10-1 - MMC Weert JO10-2 11.30 uur
Eindse Boys JO9-1 - DFO’20 JO9-1 11.30 uur
Eindse Boys JO8-1 - Merefeldia JO8-2 11.30 uur
ONDO MO17-1  - 
Eindse B/Merefeldia MO17-1 15.00 uur
Bladella MO13-1  - 
Eindse B/Merefeldia MO13-1 09.30 uur
FC ODA MO12-1 - Eindse Boys M012-11 09.00 uur

Programma zat 19 sept  Veteranen
Eindse Boys - RKMSV 16.15 uur

Programma zo 20 sept Senioren 
Eindse Boys 1 - Altweerterheide 1 14.30 uur
Eindse Boys 2 - DFO’20-4 11.30 uur
Merefeldia 6 - Eindse Boys 3 12.00 uur
Eindse Boys 35+1(VR) - 
Rood Wit’67 35+1 09.45 uur

Programma zondag 20 sept  Dames 
Pushaira VR 1 - Eindse Boys VR1 12.30 uur
Kessel VR1 - Eindse Boys VR2 11.30 uur

Mededelingen
Wedstrijdbegunstiger Eindse Boys1 – Al-
tweerterheide 1:
Aluminium bedrijf Michiels Ospel bv
Supporters welkom bij de wedstrijden, maar 
houd afstand

Laatste nieuws en doorgang wedstrij-
den zie www.eindseboys.nl

Vanaf zondag 23 augustus is het eveneens 
mogelijk om op zondag te trainen in het 
clubgebouw. Indien je op zondag wil trai-
nen, gelieve vooraf contact op te nemen 
met Giel Hekers, dit in verband met het ope-
nen van het lokaal.

Sportuitslagen
Zondag 6 september Clout wedstrijd
Jeugd (tot 18 jaar)

Naam Score
1 Jarno Heijkers 147
2 Luuk Hendriks 144
3 Kim Koolen 96
4 Thorben Delsing 73
5 Noah Minten 57
6 Dwayne van Cranenbroek 40

Senioren
Naam Score

1 Anke Vaes 187
2 Chantal Hekers 184
3 Lesley Delsing 170
4 Thijs v/d Loo 152
5 Maarten Greijn 136
6 Ronnie Gielen 134
7 Ruud Westerveen 133
8 Sjoerd Heijnen 132
9 Elfrie van Lierop 127
10 Marlies Hekers 93
11 Peter Stienen 82
12 Tim Vaes 73
13 Joseph Jonkers 68
14 Harrie Hermans 67
15 Geer van Bussel 48

Zondag 6 september NK Outdoor jeugd 
te Berkel-Enschot
Lesley Delsing 591 punten, 5e plaats

Agenda
11 sep 1e ronde Koppel Munt toernooi
18-19-20 sep 1e Bondswedstrijd org. Grens-
schutters Budel
24-25-26-27 sep 1e & 2e indoorwedstrijd 
org. V&S Hunsel, te Tungelroy
9 okt 2e ronde Koppel Munt toernooi

+ Verzekeren

ViaDAL gaat de volgende stap zetten 
en breidt haar dienstverlening uit!!

Op 1 mei jl. opende ViaDAL de deu-
ren van het nieuwe kantoor, gelegen 
in het centrum van Nederweert. Het 
kantoor is actief op het gebied van wo-
ningmakelaardij en financieel advies.

Afgelopen maanden heeft het kan-
toor een vliegende start gehad. 
Klanten weten het kantoor al goed 
te vinden en zijn gelet op de re-
acties tevreden over de werkwijze 
waarbij de bereikbaarheid en snel-
heid als heel prettig worden ervaren.

In de lijn van de toekomstvisie gaat 

het kantoor nu de volgende stap zet-
ten naar een complete dienstverle-
ning voor haar klanten, met het aan-
bieden van verzekeringen. Klanten 
kunnen nu dus ook voor het afsluiten 
van verzekeringen bij ViaDAL terecht.

Benieuwd naar deze uitbreiding van 
de dienstverlening? Loop dan een 
keer binnen of neem contact op.

Burgemeester Hobusstraat 41
6031 VA Nederweert

0495 - 743 111
info@viadal.nl

Pets&Co, al 10 jaar Dé dierenspecialist

5 november is het al weer 10 jaar ge-
leden dat 9 ondernemers de koppen 
bij elkaar staken en het samenwer-
kingsverband Pets&Co hebben opge-
richt. Nu 10 jaar later zijn er 47 win-
kels aangesloten en wordt het frisse 
logo inmiddels overal in Nederland 
herkent en is Pets&Co een begrip in 
de dierenbranche. 

Pets&Co Nederweert is pas sinds 
enkele maanden geopend en aange-
sloten bij de Pets&Co organisatie als 
Speciaalzaak in Dierenbenodigdhe-

den, Trimsalon en Wassalon, maar wij 
feesten uiteraard graag mee met de 
rest van de Pets&Co locaties.

Natuurlijk willen wij dit met onze 
klanten vieren en daarom krijgt ie-
dereen bij aankoop van 10 euro of 
meer gratis mooie dierenstickers. 
Deze stickers zijn alle 100 te verzame-
len en kunnen worden geplakt in een 
leuk en leerzaam album met vele tips 
en weetjes over huisdieren.   Leuk om 
even te vermelden: veel stickers zijn 
van dieren van onze klanten!

“Zet de gemeente inwoners uit hun huis 
of dwingt men ondernemers te stoppen?”
Veel zorgen bij inwoners en on-
dernemers
Door aanpassing van het plattelands-
woningenbeleid door burgemeester 
en wethouders komen dorpsgenoten 
in de knel. Dorpsgenoten wonen al 
tientallen jaren in onze mooie ge-
meente en door de keuze van het col-
lege, gesteund door de coalitie (JAN, 
Nederweert Anders en D66) wonen 
tientallen van hen illegaal. Dat is voor 
CDA Nederweert en de Nederweer-
ter VVD onacceptabel.

Sinds inwoners voor de zomer uit 
de Limburger (https://www.limbur-
ger.nl /cnt/dmf20200515_00160511/
nederweert-gaat-illegale-bewoning-
op-platteland-handhaven) hebben 
vernomen dat ze mogelijk uit hun 
huis gezet worden, worden we vaak 
benaderd. Mensen bellen ons dat ze 
het beleid niet snappen en ook dat ze 
niet weten of ze tot de ongewenste 
groep behoren. Onduidelijkheid bij 
de inwoners overheerst ook de ko-
mende tijd. 

We worden overspoeld met vragen. 
Een kleine selectie:
- Moet ik uit mijn huis/bedrijf?
- Wat betekent ‘handhaven’?
- Mijn huis/bedrijf is mijn pensioen. 

Wat nu?
- Wie gaat mijn schade vergoeden?

Niet alleen inwoners worden geraakt, 

ook ondernemers. Zonder de raad te 
informeren, is er tijdens de college-
vergadering van 4 mei 2020 besloten 
harder in te grijpen richting onder-
nemers. In omstandigheden wordt 
de bestaande ondernemersactiviteit 
illegaal, het bedrijf wordt mogelijk 
onverkoopbaar en er ontstaan meer 
zorgen. Ook innoveren om overlast 
tegen te gaan wordt hierdoor onmo-
gelijk.

Gemeenteraadsleden overvallen
Onze dorpsgenoten hebben recht op 
antwoorden op deze vragen. Die ant-
woorden hebben wij niet, want ook 
wij zijn overvallen. Wij hebben name-
lijk telkens gevraagd of inwoners en 
ondernemers met het wijzigen van 
de regels in de knel zouden komen, 
en ons is telkens gegarandeerd dat 
dat niet zo zou zijn. Diverse keren 
hebben CDA Nederweert en de Ne-
derweerter VVD het college gewezen 
op de gevolgen. Steeds aangegeven 
dat belanghebbenden onvoldoende 
worden betrokken en ook tegen het 
voorstel gestemd. 

Oproep
Raakt u in de problemen of heeft u 
vragen/zorgen? Laat het ons weten, 
zo proberen wij te voorkomen dat uw 
zorgen werkelijkheid worden.

CDA Nederweert
de Nederweerter VVD

SKO

Het journaal

Als ik de baas zou zijn van het journaal
dan werd het nieuws veel positiever
‘k Veranderde alle narigheid totaal,
zo werd de hele wereld  liever 

Trump kreeg een enge droom van-
nacht
en besluit zich voortaan te gedragen
Geen fakenews meer en “we did win”
maar Mensen gaan nu bij hem voor 
Zaken

“Code rood op Groenland voor
de grootste kappen ijs die broeien”
blijkt loos alarm want de ozonlaag
is duidelijk weer aan ‘t groeien!

De minister die verbiedt voortaan
alle domme quizzen op tv: hoera!
Ook schenkt hij bij hittegolf gratis ijs
en doet de boodschappen voor zijn pa

Corona: niemand wist precies
hoe en wat en wat ertegen
maar sinds deze maand pardoes
zijn nieuwe gevallen uitgebleven!

Komplottheorieën werden steeds 
sterker,
wat was waar en wat was waan?
Nu zijn er gelukkig Pinocchio-neuzen
en is de verwarring van de baan

Ronald Koeman zou gaan naar Barca
maar hij schrok van ‘t Oranje verdriet
Hij bedacht zich, streep door zijn con-
tract,
voor ’t Spaanse zomerweer hoefde ‘t 
toch al niet

Ach grote meneer van het journaal,
wat dromen en hopen: is dat zo erg?
Ik weet het: slecht nieuws dát ver-
koopt
maar goed nieuws verzet berg na berg!

Karin Vossen
(vrij naar het lied uit 

Kinderen voor Kinderen)
www.schrijverskringospel.nl

Brugstraat 16b • 6031 EG  Nederweert
Tel. 0495 - 586531

www.schoenengarage.nl

sscchhoenmakkeerriijj

schoenengarage Nederweert

Schoenmakerij

GEZOCHT
Schoonmaakster 

4 tot 6 uur per week
Info: 06 - 1855 1446

Anders denken, 
anders doen

Deze lezing geeft u een inkijkje in de 
valkuilen voor mensen met schulden. 
De Kredietbank Limburg deed on-
derzoek naar de effecten van stress 
en armoede op het menselijk brein. 
Deze kennis wordt toegepast in de 
hulpverlening bij schulden.

Schuldhulpverlening
Ruud van den Tillaar, algemeen di-
recteur Kredietbank Limburg, ver-
telt over zijn werk. Er is onderzoek 
gedaan naar de effectiviteit van 
schuldhulpverlening. Het menselijk 
brein wordt beïnvloed door stress 
en schaarste. De commerciële wereld 
weet mensen goed te verleiden tot 
maken van ogenschijnlijk niet ratio-
nele keuzes met soms grote gevolgen. 
De overheid maakt het ook niet altijd 
makkelijk om schulden te voorkomen. 
Vaak raken mensen door dit alles nog 
dieper in de problemen. 
De resultaten van het onderzoek 
worden gebruikt om mensen beter te 
kunnen helpen. Uitleg wordt gege-
ven over de toekomstvisie en nieuwe 
aanpak van de Kredietbank Limburg.

Locatie
De lezing is op woensdag 23 septem-
ber in het klooster van de zusters Bir-
gittinessen aan de Maasstraat 17 in 
Weert. Er is koffie en thee vanaf 19.15 
uur en om 19.30 start de lezing. De 
avond duurt tot ongeveer 21.15 uur. 
Er is gelegenheid tot het stellen van 
vragen aan de spreker. Vrije entree en 
introducees zijn van harte welkom! 
Uiteraard worden de coronamaatre-
gelen gerespecteerd. Daardoor kan 
het aantal bezoekers worden be-
perkt. Reserveren via proost@broe-
derschapweert.nl is daarom verplicht.

Verzamelaarsbeurs 
september 2020

Zondag  20 september organiseert 
Verzamelaarsvereniging “De Peel-
streek” uit Meijel weer haar maan-
delijkse ruilbeurs in gemeenschaps-
huid D’n Binger, Alexanderplein 2 in 
Meijel.
Het betreft munten, postzegels, pen-
nen, suikerzakjes, ansichtkaarten enz..

Dit natuurlijk onder de strikte voor-
waarden en eisen die Veiligheidsre-
gio verlangt. Dus denk o.a. afstand 
houden, registratie, verbod op alco-
hol en dergelijke. Hier wordt ook toe-
zicht op gehouden.

De openingstijd van de ruilbeurs is 
van 9.00 u tot 12.30 u.
Parkeergelegenheid is er voldoende.  
Entree volwassenen € 1,50 en kinde-
ren gratis.

UW (O)LED TV ADRES!
De  Televisie  Specialist 

met een verrassend

LAGE PRIJS!

STEVENSSTEVENS
TELEVISIESTELEVISIES

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

WWW.STEVENSBUDELSCHOOT.NLWWW.STEVENSBUDELSCHOOT.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

 PANNENWEG 258 NEDERWEERT
Courante bedrijfsruimte van 257 m2, separaat kantoor voorzien van 
3 sectionaalpoorten op een royaal perceel van 1.240 m2. De ruime 
bedrijfswoning heeft 4 slaapkamers en is keurig onderhouden. Lig-
ging op een hoeklocatie met een prima bereikbaarheid Vraagprijs 
€ 469.000,-- k.k. Voor een uitgebreide presentatie en brochure ver-
wijzen wij u graag naar www.hermans-bedrijfsmakelaars.nl 

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

Hermans Bedrijfsmakelaars
Wilhelminasingel 267 Weert • 0495-45 10 02

info@hermans-bedrijfsmakelaars.nl 

TE KOOP


