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Aandacht voor haar
FOLLEA®

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

Onze poes is nu al ruim 3 weken 
vermist. We missen haar erg. 

Wie heeft haar gezien?
Puk is een lieve, maar bange 

poes van 2 jaar oud. Ze is wit met 
3 zwarte vlekken op de rug, haar 
staart is zwart met een wit puntje. 

Ze heeft een half zwart neusje. 
Ze is gechipt. Heeft u informatie? 

Wij horen het graag.

Bellen of appen kan met Debbie 
06-228 563 05

Vermist in 
Nederweert-Eind

www.vannieuwenhovenorthopedie.nl
Hegstraat 30 - Weert - 0495 524 779

Van Nieuwenhoven

comfortschoenen

gaat stoppen

OPHEFFINGSUITVERKOOP

vanaf woensdag 18 nov. 2020

Orthopedisch schoentechniek
blijft wel gewoon bestaan!
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Het coronavirus heeft een grote
impact op onze samenleving. En 
niet in de laatste plaats op al onze 
hardwerkende ondernemers. 
Wethouder Koolen (Economie) 
vraagt aandacht voor de lokale 
middenstand: “20 November is 
de Dag van de Ondernemer. Een 
mooi moment om onze Neder-
weerter ondernemers een hart 
onder de riem te steken in deze 
turbulente tijd.”

De overheidsmaatregelen zijn van
grote invloed op de bedrijfsvoering 
van ondernemers. Voor velen is on-
dernemen overleven geworden en is
het in veel opzichten geen gemakke-
lijke tijd. De gemeente Nederweert 
wil haar ondernemers op de Dag van 
de Ondernemer dan ook in het zon-
netje zetten.

Leefbare gemeente
Wethouder Koolen: “Ondernemers 
houden onze gemeente leefbaar. Ze 
zorgen voor werkgelegenheid, zijn 
belangrijk voor het verenigingsleven 
en dragen bij aan een goed econo-
misch klimaat. Ondernemers tonen 
lef, doorzettingsvermogen en denken
altijd in oplossingen. Als gemeente 
steunen we onze ondernemers waar 
mogelijk. We vragen u hetzelfde te 
doen. Juist nu.”

Creatief ondernemerschap
De ene ondernemer heeft meer last 
van de crisis dan de andere. Zo flore-
ren sommige bedrijfstakken terwijl
andere het hoofd nauwelijks boven 
water kunnen houden. Bedrijfscon-
tactfunctionaris Ruud Joris stelt: 
”Veel ondernemers hebben maatre-
gelen moeten treffen voor hun per-
soneel om veilig te kunnen werken. 
Daarnaast hebben ondernemers ook
te maken met uitval van personeel. 
Dit alles vraagt om creatief onderne-
merschap.”

Nederweerter ondernemers 
in het zonnetje

Binnen onze mogelijkheden
“Als gemeente zoeken we ook naar 
mogelijkheden om onze onderne-
mers te steunen”, vervolgt wethou-
der Koolen. “De financiële maatre-
gelen zoals het kwijtschelden van 
belastingen, het verruimen van de 
terrasgrootte in de zomer, het bieden 
van hulp via ons ondernemersloket 
en het bezoeken van ondernemers. 
Het zijn steunbetuigingen die binnen 
onze mogelijkheden liggen.” 

Initiatief MKB
De Dag van de Ondernemer is een 
initiatief van MKB Nederland. Deze 
dag staat in het teken van het belang 
van ondernemers voor Nederland.
Een dag waarop we het ondernemer-
schap vieren en ondernemers bedan-
ken voor hun durf en doorzettings-
vermogen. Wilt u een ondernemer
in het zonnetje zetten? Kijk dan op 
www.dagvandeondernemer.nl.

#Kooplokaal
Supermarkten draaien overuren en een topomzet. Het zijn echter vaak 
de kleine lokale ondernemers die het moeilijk hebben in deze tijd. Veel 
boerderijen met winkels op het erf zijn gewoon open. Mits je zelf gezond 
bent en afstand houdt kan je daar zelf je producten halen. Eventueel te 
combineren met een fietstocht in de natuur.

#Thuismaaltijd
Is uiteten niet toegestaan? Dan is het afhalen en laten bezorgen van eten 
een optie. Ideaal voor een avondje bankhangen, of date-night met je 
huisgenoot. Verwen jezelf met een heerlijke maaltijd van je lokale restau-
rant of eetcafé.

#Waardecheque 
Geef een waardebon van de Ondernemersvereniging Nederweert (OVN) 
of een cadeaubon van een lokale ondernemer cadeau. De OVN-bonnen 
zijn in te wisselen bij alle winkels en horecagelegenheden in onze gemeen-
te. Op die manier kan de lokale middenstand rekenen op jouw komst in de 
toekomst. Kijk voor meer informatie op www.ovnederweert.nl.

Een groot aantal -overtollig gewor-
den- leermiddelen en schoolmeu-
bilair van de KoaLa basisschool 
op het voormalige azc terrein in 
Weert, wordt dinsdag 10 novem-
ber vanuit Antwerpen verscheept 
naar Malawi. Zoals bekend is met 
ingang van 15 september jl. offi-
cieel een einde gekomen aan het 
azc Weert en daarmee ook aan de 
Koalaschool (PO) en aan NTC ‘Het 
Kwadrant’ (VO).

De besturen van MeerderWeert en
Eduquaat hebben het verzoek van de 
voormalige Koala teamleiders Thérèse 
Huijbregts en Jos Leenders overgeno-
men om de overtollige leermiddelen 
en schoolmeubilair te schenken aan 
diverse scholen in Malawi. De beide 
onderwijsbesturen financieren ook het 
transport van een van de containers. 
De tweede container wordt gefinan-
cierd door de Stichting ‘Jos en Mien 
Kersten-van Lier’ en enkele particulie-
ren uit Weert.
De containers bevatten niet alleen 
onderwijsmateriaal. Naast een aantal 
gevulde dozen van particulieren  gaan 
er ook talloze bedden en matrassen en 
(para-)medische) hulpgoederen mee 
naar Malawi; goederen geschonken
door Horne Quartier Weert, Catharina 
ziekenhuis (Eindhoven) en Medicura 
(Nederweert). Deze medische hulp-
middelen zijn bestemd voor een klein 
regionaal ziekenhuis in het oosten van 

Twee containers met leermiddelen, schoolmeubilair en bedden voor onderwijs in Malawi

Spullen voor Malawi

Malawi. De scholen die leermiddelen 
ontvangen zijn: een meisjesschool en 
een dovenschool in Mua en in Lilongwe 
een school voor ‘speciaal onderwijs’, de 
Don Bosco ambachtsschool,  de Chipala 
school  en het Centre for Social Concern 
in Lilongwe. 
De containers blijven in Malawi en wor-
den geschonken aan een dorpje nabij 
Mua. Deze zullen voorlopig als opslag 
dienen en later geruild worden voor 
kleuterklaslokalen.

Speciale band Weert-Malawi
Al jaren is er een speciale band tus-
sen Weert en Malawi. Debet aan die 
speciale relatie is het Weerter Missie 
Thuisfront en de Weertenaar Jo Kup-

pens (77). Kuppens, lid van de orde van 
de Witte Paters, was tot 2019 directeur 
van het toonaangevende Centre for So-
cial Concern in de hoofdstad Lilongwe.
Daarbij kwam ook nog het contact in 
2009 tussen de Weerter leerkracht Thé-
rèse Huijbregts en Jos Kuppens. Vanaf 
dat jaar is Huijbregts kleinschalige 
onderwijs- en gezondheidsprojecten
gaan opzetten; projecten mogelijk ge-
maakt door donaties van vrienden en
kennissen.
Ook de Philips van Horne SG steunde 
in 2018 tijdens het 50-jarig bestaan van 
de school een onderwijsproject in Ma-
lawi. Via talloze acties bracht de school 
meer dan 50.000 euro bij elkaar voor 
de bouw van zes lokalen voor de Chi-

pala school in Lilongwe. De coördinatie 
van de verspreiding van de goederen in 
Malawi wordt bij aankomst in januari 
2021 uitgevoerd door pater Jo Kuppens 
en de in Mua woonachtige Ineke Hen-
drikx (Nazareth Foundation).

Dank
Deze hulpactie is mede tot stand geko-
men dankzij: 
MeerderWeert en Eduquaat, Stich-
ting ‘Jos en Mien Kersten-van Lier’, 
Moonen Packaging, Philips van Horne 
SG, Horne Quartier Weert, Medicura
(Nederweert), Catharina ziekenhuis, 
Janssen-Hermans Optiek en Lucas Vak-
materialen ( Eindhoven) en enkele par-
ticulieren.



INBRAAKPREVENTIE

Multimate Heijnen Leveroy
Houtsberg 16
Tel. 0495-651450 • info@heynenbmh.nl

Wij
maken ook

vrijblijvend een
prijsopgave

Uw adres voor de beveiliging van uw huis
ook voor al uw doe-het-zelf-artikelen en bouwmaterialen

voor uw renovatie- en verbouwplannen

raamdecoratie
schuifkasten

vloeren
deuren

beveiliging
mengverf

ZONWERING
SCREENS
ROLLUIKEN
HORREN

Veilig wonenVeilig wonen
Zorgeloos en veilig Zorgeloos en veilig 

wonen, wonen, 

dat wil iedereen.dat wil iedereen.

  Bij Hubo helpen   Bij Hubo helpen 

we je graag een handje:we je graag een handje:

In de afgelopen 8 maanden, toen veel meer mensen dan gewoonlijk thuis werkten, namen de in-
braken in schuurtjes en kelderboxen flink toe. Volgens Coen Staal, voorzitter van de stichting Nati-
onale Inbraakpreventie: “Dat is voor inbrekers een logische stap. Ze zoeken altijd naar de zwakste 
schakel. Als veel mensen thuiswerken ligt een woonhuis minder voor de hand en dan proberen ze 
een schuurtje, berging of kelderbox, waar de mensen vaak minder zicht op hebben.” Slechts 30% 
van deze ruimten is beveiligd met goed deurbeslag (keurmerk SKG***, met cilindertrekbeveili-
ging),  en slechts  1 op de tien heeft een bijzetslot. Staal: “We merken in de praktijk bovendien dat 
het vaak teveel moeite schijnt te zijn om twee sloten te sluiten, dus het bijzetslot wordt meestal 
niet gebruikt. Jammer, want uit ons onderzoek blijkt dat de waarde van spullen in schuur of kel-
derbox soms oploopt tot wel Ð7.000; denk maar eens aan gereedschap en (elektrische) fietsen”. 

Onvoldoende kennis
De voorzitter van de stichting zegt verder nog: “Maar al te vaak denken mensen ten onrechte dat een 
stevig slot wel voldoende zal zijn om een inbreker tegen te houden. Ons onderzoek*) geeft dan ook aan 
dat maar liefst de helft van de mensen denkt, dat de beveiliging van hun schuurtje of kelderbox wel goed 
is. Omdat dit bij 70% helaas niet het geval blijkt te zijn, hebben we op ons voorlichtingsplatform www.
inbraakmislukt.nl heel veel informatie geplaatst: aldus Staal. 
Voor tips en adviezen over betere beveiliging van berging of schuurtje, kun je op deze nuttige, merk-onaf-
hankelijke website terecht. Wat ook handig is, is dat je door het ingeven van je postcode kan opvragen welke 
DHZ-zaken, bouwmarkten en ijzerwarenspeciaalzaken in je directe omgeving die beveiligings¬producten 
verkopen en eventueel kunnen komen monteren.

Bewuster beveiligd
De afgelopen 5 jaar zijn de aantallen inbraken en inbraakpogingen met meer dan 50% gedaald, naar een 
niveau van onder de 40.000 per jaar. Dat houdt in dat er nog steeds elk uur 4 à 5 - al dan niet succesvolle 
- inbraken worden gepleegd. Men is door de reclamecampagne van de overheid (met het zwaailichtje “ik 
blijf het toch zeggen hoor!”) en de voorlichting over te nemen maatregelen door onze stichting (www.
inbraakmislukt.nl) wel steeds meer en betere maatregelen gaan nemen. Staal daarover: “Was 5 jaar ge-
leden slechts 1 op de 5 voordeuren en achterdeuren goed beveiligd, nu gaat dat al richting 60-70%. Maar 
de schuurtjes en kelderboxen blijven daar dus sterk bij achter.”

Cilindertrekbeveiliging 
Bij cilindertrekken schroeft de inbreker een stalen schroef in de cilinder (waar je je sleutel insteekt) en 
plaatst er een cilinder¬trekker op, of een heel groot breekijzer. Daarmee wordt zoveel trekkracht via de 
schroef op de cilinder uitgeoefend, dat deze, op het zwakste stukje in het midden, afbreekt. Door nu 
beslag te plaatsen dat  is voorzien van een stalen plaatje over de cilinder - met slechts een gleuf voor de 
sleutel - kan de cilinder er niet meer uitgetrokken worden. De prijs van dit type beslag is ongeveer 60-80 
euro.

Over de stichting Nationale Inbraak Preventie
De stichting Nationale Inbraak Preventie is een publiek-private samenwerking met als doel woningbezit-
ters meer bewust te maken van goede inbraakpreventie, om daardoor bij te dragen aan het substantieel 
verlagen van het aantal inbra¬ken en inbraakpogingen. Werd in 2012 bijna 92.000 keer ingebroken of 

een poging daartoe gedaan, in 
2019 was dit gedaald tot onder 
de 40.000. De stichting organi-
seert tweemaal per jaar de Na-
tionale Inbraakpreventie Weken, 
in mei/juni en november/ de-
cember. Partners in de stichting 
zijn de bedrijven Nemef, Ring  
en Yale. Daarnaast werkt de 
stichting samen met het ministe-
rie van Justitie en Veiligheid en 
met het Verbond van Verzeke-
raars. Kijk voor meer informatie 
over o.a. inbraakmethoden en 
inbraakpreventie op www.in-
braakmislukt.nl.

Gemiddelde waarde in schuurtjes bijna €2.500

Ruim 70% van de schuurtjes en 
kelderboxen slecht beveiligd Meijel

Bosrand 7
077 396 11 22

Weert
Roermondseweg 58

0495 54 22 55

ramenramen
deurendeuren
serresserres
zonweringzonwering
lichtstratenlichtstraten
overkappingenoverkappingen

Ontvang gratis advies, 
bij u thuis of in de showroom

goed bekeken ‘n klasse beterwww.bohaco.nl



Tummers
daar word ik vrolijk van

Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst
Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Kijk voor de actuele openingstijden en adressen op de site   |   Volg ons ook op Facebook.com/tummerselectro   |   www.eptummers.nl

daar word ik vrolijk van
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Wasmachine WW8BM642OBW/EN

• Energieklasse A+++   • Inhoud: 8 KG   • 1400 tpm   • QuickDrive   

• EcoBubble  • Super Speed • Samsung Q-rator

Full HD TV 32PFS6905/12

• 32” (81 cm)  • Full HD  • HDR  • Smart TV
• Driezijdig Ambilight
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BESTEL OOK VIA TELEFOON (085-105 4444) OF ONLINE CHAT OP WWW.EPTUMMERS.NL

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

Begrotingsbehandeling gemeente Ne-
derweert: hoe staan we er anno 2020 
voor en wat zijn de perspectieven rich-
ting 2024? 

De begroting die op 3 november 
op de agenda stond kwam midden 
in de tweede coronagolf tot stand. 
Nederweert Anders stelde een tij-
delijk Steunfonds voor om vereni-
gingen en stichtingen perspectief 
te bieden in deze onzekere tijd. 
We zijn blij met de toezegging van 
het College dat  hiervoor nog vol-
doende geld beschikbaar is en dat 
men indien nodig voor een nieuw 
budget terug zal komen naar de raad.
Omdat we het belangrijk vinden te le-
ren van de opgedane ervaringen in de 
eerste coronagolf komt op ons verzoek 
maandag 9 november de raad samen 
met het crisisteam bij elkaar om in dit 
kader terug en vooruit te kijken.

Wij complimenteren de ambtelijke or-
ganisatie en het college voor het snelle 
en correcte handelen tijdens de eerste 
golf. Denk aan snelle financiële afhan-
deling met ondernemers, de uitbrei-
ding van de terrassen en het initiatief 
tot het beschikbaar stellen van gratis 
mondkapjes voor mensen met een 
kleine beurs. Ook de afdeling commu-
nicatie verdient  een compliment van-
wege de manier waarop de inwoners 
van Nederweert door o.a. interviews 
met het college snel en correct zijn ge-
informeerd. 

De traditie van een sluitende begroting 
is ook nu voortgezet, al baart ons het 
minieme verschil tussen uitgaven en 
inkomsten zorgen. Daarom zullen we 
de komende periode kritisch ons uit-
gavenpatroon blijven monitoren.  Wij 
zijn blij dat het college erin geslaagd is 
om toch diverse  ambities te vertalen in 
concrete plannen.

De accenten die wij bij de huidige be-
groting willen leggen gaan o.a. over 
het blijven betrekken van burgers bij 
ideeën en besluiten over ons mooie 
Nederweert. De nieuwe beweging Ons 
Nederweert met een prachtige website 
die allerhande initiatieven met elkaar 
wil verbinden is daar een mooi voor-
beeld van. Goed om te horen dat op de 
vernieuwde gemeentelijke website ook 

dit soort initiatieven een plek krijgen.

Zorgen zijn er over ons  buitengebied, 
waar zich helaas regelmatig situaties 
van ondermijning voordoen. We ho-
pen dat burgers in toenemende mate 
gehoor zullen geven aan de oproep om 
onveilige situaties te melden. 
We zijn blij dat er nu een tijdstip ge-
noemd is voor de realisatie van de ver-
binding Ospeldijk naar buitencentrum 
De Pelen. De fietsbrug bij McDonalds 
die er moet komen staat nog niet in de 
planning. Dit gevaarlijke punt is er met 
de komst van de KFC  niet veiliger op 
geworden en wat ons betreft mag dit 
in de plannen voor de komende jaren 
naar voren worden gehaald!

Onze motie over de Lambertushof om 
daar de levendigheid te verbeteren
door samenwerking tussen gemeente 
en ondernemers, bijvoorbeeld door
middel van de verplaatsing van de 
weekmarkt is aangenomen. Hopelijk 
gaat er nu eindelijk iets gebeuren en 
laten we het niet louter afhangen van 
initiatieven uit de markt. 

Met betrekking tot toerisme pleiten 
we ervoor om de beweegroutes te kop-
pelen aan andere initiatieven, zoals de 
bomenroutes van de stichting Groen 
Weert. Bomen zijn van levensbelang 
en we blijven dan ook hameren op het 
uitvoeren van het bomenplan van de 
Provincie.

We maken ons zorgen over de toe-
name van de intensieve landbouw in 
onze gemeente. Recent nog hebben 
we in De Limburger kunnen lezen dat 
de luchtkwaliteit in Limburg verbetert, 
maar dat er in Nederweert en Peel en 
Maas nog steeds te veel fijnstof aanwe-
zig is. We zijn bang dat we er niet aan 
ontkomen om een harde  stop te zet-
ten op de groei van het aantal dieren 
in onze gemeente. 

Zowel in het onderwijs als in de jeugd-
hulpverlening spreken we vaak over 
kinderen en jeugd. Het lijkt ons een 
goed idee om niet over maar mét hen 
te spreken. Hiervoor zou de zogenaam-
de IJslandse aanpak, die in de Kempen 
al wordt toegepast, een geschikt in-
strument kunnen, waarbij preventief
werken ook voor een kostenbesparing 

kan zorgen. Deze aanpak begint met 
het afnemen van een uitvoerige vra-
genlijst om vervolgens samen aan de 
slag te gaan om punten op te pakken 
en te verbeteren.

Binnen het sociaal domein doen we 
een oproep om ook aandacht te heb-
ben voor de leefbaarheid van de ar-
beidsmigranten. Vaak beperkt zich dit 
tot huisvesting, maar graag willen we 
dit in een breder kader plaatsen. 

Op het gebied van verduurzaming is 
men in Ospeldijk inmiddels gestart met
de aanleg van een eerste windpark, 
waarbij erg veel ervaring is opgedaan. 
Ook ligt er een uitvoerig onderzoek 
naar geschikte locaties.
We roepen het college op hiervan ge-
bruik te maken: bij de stichting Zuiden-
wind ligt een compleet en snel uitvoer-
baar plan voor een tweede windpark. 
Op korte termijn zou dit volgens ons de 
voorkeur moeten hebben boven verdere 
aanleg van zonnevelden, geheel in lijn 
met de oproep van Enexis. Bovendien 
wordt door de stichting Zuidenwind 
ingezet op 100 % terugvloeien van de 
opbrengsten naar de burgers. Hiervoor 
hoeven geen dure externe experts inge-
huurd te worden maar laten we dat han-
dig doen met onze eigen experts. 

Als we jongeren in Nederweert wil-
len behouden dan moeten we nu echt 
werk gaan maken van betaalbare wo-
ningen voor starters. Hierbij willen we 
kijken naar ruimtes binnen de kernen 
die nu nog onbenut zijn. Uiteraard den-
ken we dan aan Staat, maar ook aan 
het gebied rond de Lambertuskerk, bij-
voorbeeld de locatie van de Pinnenhof 
bij een mogelijke verplaatsing. 

Binnenkort nemen we een besluit over 
een nieuw afvalsysteem. Wij zien dit 
graag breder door daarnaast ook in te 
zetten op de bestrijding van de toene-
mende hoeveelheid zwerfvuil. We wil-
len ‘Nederweert Zwerfvuilvrij’ als stip 
op de horizon zetten en bedrijven, bur-
gers en met name jeugd oproepen mee 
te denken en met concrete plannen te 
komen om ons mooie Nederweert ook 
mooi te  houden.

Namens Nederweert Anders 
Ria Stienen

Sluitende begrotingen 
en mooi plannen Nederweert

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

UW (O)LED TV ADRES!
De  Televisie  Specialist 

met een verrassend

LAGE PRIJS!

STSTEEVEVENSNS
TTEELLEEVVISISIEIESS

GrGrootootsscchothotererwweeg 10g 105 · B5 · Budeludel--ScSchoothoot
TTel. 0031 (00) 495 49) 495 4936361616

WWWW.SSTTEEVVEENSNSBUDBUDEELLSSCCHHOOOOTT.NL

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
Lipo plus behandeling



vanaf | €7,94

650

Amsterdam Acryl Standard Series Sets
Diverse kleurselecties Amsterdam Acryl 

verf in compacte sets.

Set | €57,55

4495

Van Gogh Basiskist Olieverf
Een musthave voor iedere (beginnende) schilder!

Set 5 v.a. | €10,41

937

Talens Ecoline Brush Pen
Gebruik de Ecoline Brush Pen voor een snelle schets 

of het aanbrengen van de finishing touch.
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Amsterdam Acrylverf
Allround acrylverf voor de hobby- en 

professionele schilder. Verkijgbaar in vele kleuren.

120 ml | €6,30

425

Talens afscheurpalet
Altijd een schoon schilderspalet. 

Voor olie-, acryl-, aquarel- en 
plakkaatverf. 36 vellen

25x35 cm | €14,65

1150

Set | €6,77

525

Sakura Gelly Roll
Gelpennen voor tekenen, versieren, handlettering, 

kleuren voor volwassenen, schrijven etc.

Set | €7,51

595

Sakura Pigma Brush Pen
Burshpennen in verschillende diktes voor 

tekenen, schrijven en handlettering.

Set | €17,19

1375

Talens Ecoline
Deze vloeibare waterverf brengt elk werkstuk tot leven.

Hobbymaterialen

Tip vanPiet

Tip vanSint

Schoencadeau

Aanbiedingen geldig van 19-11 t/m
 2-12-2020.

Zet- en drukfouten voorbehouden.



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

In deze roerige tijd is het belangrijk dat 
we met elkaar verbonden blijven en 
naar elkaar omkijken. Door het corona-
virus en alle op te volgen maatregelen 
hebben immers veel mensen hun sociale 
contacten zien afnemen, met alle ge-
volgen van dien. Er zijn steeds meer in-
woners die niet zo vaak bezoek krijgen, 
eenzaam zijn of weinig gezelligheid om 
zich heen ervaren. Daar doen we samen 
wat aan met de ‘Vrolijke vlaaitjes-actie’!

De gemeente Nederweert wil inwoners 
een hart onder de riem steken. In de 
maand november kunt u iemand die 
wel wat extra aandacht kan gebruiken, 
verrassen met twee gratis vlaaitjes. 
Wie wordt er nou niet vrolijk van zo’n 
lekkere traktatie? Klein gebaar, groot 
plezier. 

Maak iemand blij
Ook u kent wellicht in uw eigen straat 
of buurt wel iemand die deze verras-
sing erg kan waarderen. Misschien wilt 
u graag eens contact leggen met uw 
nieuwe buren, of heeft iemand u de af-
gelopen periode geholpen met klusjes 
en wilt u hem of haar nu bedanken. Wij 

nodigen u uit om, met inachtneming 
van alle geldende RIVM-maatregelen, 
mee te doen aan de ‘Vrolijke vlaaitjes-
actie’. 

Aanmelden
Wilt u iemand verrassen met twee 
heerlijke vlaaitjes? Meld u dan uiterlijk 
maandag 30 november telefonisch of 
via e-mail aan bij de leefbaarheidsregis-
seur van uw kern. Wij zorgen er dan 
voor dat de vlaaitjes voor u klaarstaan 
bij de bakker. Bij wie kunt u terecht?

Ospel(dijk) en Budschop
Iris van de Ven
06 - 114 363 32
i.vandeven@nederweert.nl 
Leveroy en Eind
Joey van Beers
06 - 112 498 57
j.vanbeers@nederweert.nl
Nederweert
Harold van der Haar
06 - 181 152 95
h.vanderhaar@nederweert.nl 

Afhaalpunten
Inwoners van Nederweert en Budschop 

kunnen de ‘Vrolijke vlaaitjes’ afha-
len bij bakkerij Tommie of bakkerij 
Broekmans. Inwoners van Leveroy en 
Eind bij bakkerij Küster in Leveroy en 
inwoners van Ospel en Ospeldijk bij 
bakkerij Kessels in Ospeldijk. 

RIVM-maatregelen
Uiteraard nemen we bij deze actie 
alle maatregelen van het RIVM in 
acht. De vlaaitjes kunnen alleen in 
goede gezondheid en op anderhalve 
meter afstand afgehaald worden. 
Deze maatregelen gelden natuurlijk 
ook tijdens het bezorgen van de vlaai-
tjes. Houd 1,5 meter afstand en kies 
eventueel voor het dragen van een 
mondkapje. Samen zijn we verant-
woordelijk en houden we ons strikt 
aan de regels die er gelden. Mocht 
de situatie rondom het coronavirus 
in de komende tijd wijzigen, dan zijn 
we mogelijk genoodzaakt de actie te 
annuleren.

Voor elkaar
We hopen dat u uzelf meldt voor een 
heerlijk vlaaitje en een ander een 
groot plezier doet. 

Nederweert, wij zijn er voor elkaar
Verras iemand met een gratis ‘Vrolijk vlaaitje’!

Tekening voor Sint
Kinderen en ouders opgelet. Hier volgt 
een belangrijke boodschap. Sinterklaas 
is weer in Nederland. En dus ook in 
Nederweert. Gelukkig maar! Wil je Sin-
terklaas een mooie tekening sturen? Dat 
kan! Ga dan naar de site van het Sinter-
klaasjournaal: www.sinterklaasjournaal.nl. 
Daar zie je de knop ‘Stuur je tekening 
naar je eigen burgemeester’. Geef je 
naam en postcode, maak een foto van 
je tekening en klik op Verstuur. Onze 
burgemeester, Birgit Op de Laak, vertelt 
je dan hoe zij de tekening bij Sinterklaas 
krijgt. Nou, heel veel succes allemaal. 
Sinterklaas zal heel blij zijn met al die 
mooie tekeningen van de kinderen uit 
Nederweert.

Gemeente en NTC’72 renoveren tennisbanen

Samen genieten van een kop koffie en een vlaaitje. Een klein gebaar maakt een groot verschil.   

De kunstgrastennisbanen van NTC’72 
in Nederweert zijn na 17 jaar inten-
sief gebruik grotendeels versleten. De 
gemeenteraad stelde een budget van 
maximaal € 350.000,- beschikbaar voor 
de renovatie van de zes tennisbanen. 
De wens van NTC’72 voor een gravel-
achtige baansoort wordt door het col-
lege van B&W ingewilligd. Samen met 
NTC’72 wil de gemeente in werkgroep-
verband de renovatie van de tennisba-
nen van NTC’72 verder gaan voorberei-
den. Het streven is om de nieuwe banen 
in het voorjaar van 2021 in gebruik te 
nemen. 

Werkgroep
De werkgroep die met de renovatie van 
start gaat, bestaat uit vertegenwoor-
digers van NTC’72 en de gemeente. De 
werkgroep wordt ondersteund door een 
derde partij die het bestek maakt en het 
aanbestedingstraject voor zijn rekening 
neemt. Op die wijze is het mogelijk om 
op een verantwoorde manier tot een 
goede baankeuze te komen.

Meest geschikte baansoort
Voorwaarden met betrekking tot de 
aanbesteding, onderhoud, kwaliteit, 

garantie en draagvlak zijn hierbij door-
slaggevend. Zo moet de baansoort een 
in Nederland beproefde ondergrond 
zijn. En moeten meerdere offertes voor 
de aanleg bij onafhankelijke derden 
worden opgevraagd. Daarnaast spelen 
duurzaamheidaspecten een belang-
rijk rol in de baankeuze. Een andere 
belangrijke voorwaarde is dat de banen 
een levensduur van minimaal 10 tot 15 
jaar kennen. En dat de kosten van het 
onderhoud vergelijkbaar zijn met de 
andere tennisbanen in onze gemeente. 
Op basis van deze voorwaarden valt 
de eerder door NTC’72 voorgestelde 
baansoort ‘Tennis Force II’ af. 

Snelheid gewenst
Het rapport over de kwaliteit van de 
huidige tennisbanen is eind juli 2019 
gepresenteerd. Op basis van dit rapport 
is in november 2019 een bedrag van 
€ 350.000,- opgenomen in de gemeen-
tebegroting. Om tot een aanvaardbare 
baansoort te komen, is het voorstel om 
per direct een werkgroep samen te stel-
len. Hierbij is snelheid wenselijk, zodat 
NTC’72 voor de voorjaarscompetitie 
kan beschikken over de gerenoveerde 
banen.

Plannen gebiedsontwikkeling 
NTC’72 ligt in het gebied Bengele/Uijt-
wijck. Dat gebied wordt ontwikkeld tot 
een sport- en recreatiezone. De plan-
nen voor NTC zijn afgestemd met de 
stuurgroep die de plannen maakt voor 
de totale gebiedsontwikkeling.

Meer afkoppelen 
Kort geleden heeft de gemeenteraad 
de drempel voor het verantwoorden 
van de kosten voor het afkoppelen van 
de regenpijpen verhoogd. We hopen 
dat er hierdoor meer m2 wordt afge-
koppeld van de riolering.

Verhogen van drempel
Door het verhogen van de subsidie-
drempel van 200 m2 naar 300 m2 
hopen we dat er meer m2 verharding 
afgekoppeld wordt van de gemengde 
riolering. Onder de 200 m2 hoeft u de 
gemaakte kosten van het afkoppelen 
immers niet te verantwoorden en krijgt 
u € 9 subsidie per m2. Dat wordt nu 
dus 300 m2. 

Eerst advies, dan pas afkoppelen
We merken steeds vaker dat mensen 
eerst afkoppelen en dan pas subsidie 
willen ontvangen. Helaas kunnen we 

dan geen subsidie meer verstrekken 
van de afgekoppelde daken. Vraag 
dus eerst een afkoppelgesprek aan 
door een mail te sturen naar info@
nederweert.nl. Hierin vermeldt u de 
contactgegevens inclusief een telefoon-
nummer. We maken dan een afspraak 
om de aanpak te bespreken. Na de 
aanvraag en de instemming kunt u aan 
de slag. Na afloop wordt de afkop-
peling gecontroleerd en de subsidie 
uitbetaald.

Onze gemeenteraad praten we continu 
bij over de impact van corona op onze 
gemeente. Zo sturen we sinds maart met 
grote regelmaat een digitale nieuws-
brief. En vond maandag 9 november 
een themabijeenkomst plaats om de 
raad inzicht te verschaffen in de effec-
ten van corona op onze gemeente, onze 
organisatie en de gemeentefinanciën. 
Daarnaast ontvingen de raadsleden 

tijdens deze bijeenkomst een factsheet 
met de meest relevante feiten, de extra 
of niet uitgevoerde werkzaamheden en 
de financiële consequenties van de co-
ronacrisis tot 1 november 2020. We zijn 
als gemeente in control wat betreft de 
corona-aanpak en -financiën en blijven 
in gesprek met de raadsleden, maar ook 
met onze inwoners, maatschappelijke 
organisaties en ondernemers.

Corona en de cijfers in Nederweert

Donderdag 19 november 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

Helaas leven steeds meer mensen in Ne-
derland onder de armoedegrens. Mede 
door corona zit de dag- en nachtopvang 
overvol in Limburg. Van maandag 2 t/m 
vrijdag 20 november worden in heel Lim-
burg jassen verzameld. L1 geeft de actie 
Geef een jas en verwarm een hart volop 
aandacht op radio en tv. Nederweert 
zou Nederweert niet zijn als we hier ons 
steentje niet aan zouden bijdragen. We 
kregen direct medewerking van twee-
dehands- en kringloopwinkel H&H en 
klussenproject Kansrijk in de Wijk. H&H 
sponsorde een kledingkast. Kansrijk in 
de Wijk haalde de kast op en voorzag 

Geef een jas en verwarm een hart! 
deze nog diezelfde dag van wieltjes, 
zodat hij elke dag voor het gemeente-
huis gereden kan worden. De kast staat 
in de sluis achter de hoofdingang. Jassen 
inleveren kan tot nog op woensdag 18 
en donderdag 19 november van 08.00 
tot 16.00 uur en op vrijdag 20 november 
van 08.00 tot 12.00 uur. Graag alleen 
schone, goede en warme jassen doneren. 
Dames-, heren- en vooral kinderjassen 
zijn erg welkom! In de kast liggen kaart-
jes waarop u een groet kunt schrijven 
aan degene die uw jas zal ontvangen. 
We willen iedereen die een jas doneert 
alvast heel hartelijk bedanken!



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 19 tot en met 28 november 2020.

DONDERDAG 19 november
9.00 uur H. Mis, Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 20 november
9.00 uur H. Mis 

ZATERDAG 21 november
Opdracht van de H. Maagd Maria
18.00 uur H. Mis, Tinus en Toos Gielen-Loijen 
vanwege verjaardag.

ZONDAG 22 november
Christus, Koning van het heelal
9.30 uur H. Mis, jaardienst Marie Koppen

MAANDAG 23 november 
H. Clemens I, paus en martelaar
Geen H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 24 november
HH. Andreas Dûng Lac, priester en gezellen 
martelaren van Vietnam
9.00 uur H. Mis, Tot bijzondere intentie

WOENSDAG 25 november
H. Catharina van Aexandrië, maagd en mar-
telares
Geen H. Mis 

DONDERDAG 26 november
9.00 uur H. Mis, Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 27 november
H. Oda, maagd
9.00 uur H. Mis 

ZATERDAG 28 november
H. Maria
18.00 uur H. Mis, echtgenoten Bruijnaers-
Gielen vanwege verjaardag.

Een bewijs dat zingen jong houdt
Helaas is de mogelijkheid van zang in deze 
coronatijd sterk beperkt. We voelen als 
kerkgangers het gemis hiervan. Dat geldt 
zeker ook voor de leden van de koren. En 
zeker als je al zolang gewend bent om we-
kelijks in de kerk muzikaal je bijdrage aan de 
Eucharistieviering te leveren. En sommigen 
doen dat al heel lang. Wat had u gedacht 
van 70 jaar! Wij hebben iemand in ons mid-
den die dit al 70 jaar doet: Jac Bijlmakers. 
Al 70 jaar is hij nagenoeg wekelijks op de 
zondag en op bepaalde feestdagen in de 
Eucharistieviering aanwezig om daar met 
het herenkoor de gregoriaanse gezangen 
te verzorgen. Daarnaast zijn er nog de vele 
uitvaarten waar de familie vraagt voor de 
requiemmis. Maar daarbij is hij niet alleen 
zanger, maar al zeer geruime tijd ook de di-
rigent en leidt hij niet alleen de zang tijdens 
de vieringen, maar verzorgt hij ook de we-
kelijkse repetities. In deze coronatijd klinkt 
links en rechts applaus als waardering voor 
mensen die zich op een bijzondere manier 
verdienstelijk maken. Zo’n applaus is zeker 
ook op zijn plaats voor Jac, maar ik weet ze-
ker dat hij daarin ook de andere leden van 
onze koren wil insluiten. Jac, proficiat met 
het behalen van deze mijlpaal en van harte 
dank voor je inzet! Zodra we weer kunnen 
terugkeren in het ‘normaal’ zullen we zeker 
in een Eucharistieviering hier live op terug-
komen.

Pastoor Schuffelers

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

21 t/m 28 november

ZATERDAG 21 november: 19.15 uur H. Mis.

ZATERDAG 28 november: 19.15 uur H. Mis

LEZERS: zaterdag 21 november Annie Jon-
kers, zaterdag 28 november Marjo Timmer-
mans.

MISDIENAARS: zaterdag 21 november Lise 
Vaes., zaterdag 28 november Janne Wijen 
en Jill Vaes. 

“Alles wat echt van waarde is, is weerloos 
en kwetsbaar. En dus moeten we het 

koesteren en beschermen.” 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.

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 22 November
Nu nog geen diensten in onze kapel !

Tot nader bericht zijn er nog geen dien-
sten in onze kapel , i.v.m. de aange-
scherpte coronavoorschriften van het 
RIVM.

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- Heilige Maria, Laat het toch allemaal goed 

komen in deze onwerkelijke tijd, laat mij 
toch beter worden en iedereen in de fami-
lie. Dank U.

- Maria, bedankt voor mijn prachtige klein-
kinderen, wilt u ze begeleiden. En mogen 
ze gezond blijven

- Moeder Maria, zorg dat er in Nederweert 
niet veel mensen ziek worden van de co-
rona.

Iets om over na te denken: 
Opvoeding is een kwestie van liefde, geduld 
en wijsheid. En de laatste twee groeien waar 
de eerste heerst.

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.

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 22 november 2020, aanvang 
11.00 uur, feest H. Ceacilia
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
H. Mis voor de overleden leden en leden van 
het St. Rochuskoor en Zondagskoor en alle 
vrijwilligers van de kerk.
Lector: Mariet van Geleuken
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant: Bert Verheggen

Richtlijnen Corona 
De richtlijnen volgens RIVM en Ministe-
rie zullen in de kerk van toepassing zijn.

Tuinmedewerkers gevraagd
Wie is er bereid om iedere laatste zaterdag 
van de maand mee te helpen om de tuin 
rondom de kerk mooi te houden. Samen 
schoffelen, onkruid wieden en een beetje 
snoeien. Er staat geen vergoeding tegen-
over maar wel een kopje koffie of thee met 
een stuk vlaai. Aanmelding kan via Piet Wul-
lems, Tel 625 126.

Kerstbomen
Wie heeft er nog kerstbomen voor de kerk? 
U kunt contact opnemen met Bert Verheg-
gen, koster, Tel 632 684.

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 21 nov. 2020 – 28 nov. 2020

Zondagmorgen 22 november 09.30 uur:
Hoogfeest Christus Koning
Als hgm.voor Pierre Triepels v.w. zijn ver-
jaardag en tevens voor Wiel Triepels, Maria 
Triepels-Wulms, Annie v.d. Kruys-Triepels en 
Wim Triepels, Als jrd. voor Sjef Wetemans

Mededelingen:
• Op de volgende zondag in december 

zal er een eucharistieviering worden ge-
houden in onze parochiekerk telkens om 
09.30 uur.
- Zondag 6 december
- Zondag 20 december
- Over de vieringen rond kerstmis zult u        
tijdig worden geïnformeerd

• In het begin van het jaar werd u via een 
schrijven geïnformeerd om deel te ne-
men aan de Aktie Kerkbalans.
Waardeert u de kerk en het werk van 
onze parochie steun dan de aktie kerkba-
lans. Uw bijdrage zal in zijn geheel wor-
den bestemd voor het onderhoud van 
onze kerk en is welkom op rekeningnum-
mer IBAN NL47RABO0128402474 o.v.v. 
kerkbijdrage 2020
Bij voorbaat namens kerngroep parochie 
H. Barbara onze hartelijke dank

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

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 21 - 28 november. 

Zaterdag 21 november, Opdracht van de 
heilige Maagd Maria, 19.00 ghm Jac Jacobs, 
Toon Jacobs en Dien Jacobs-van de Moos-
dijk, ghm Andries Veugen en Drika Veugen-
Wijen. 

Zondag 22 november, Hoogfeest van 
Christus, Koning van het Heelal, tevens 
feestdag van St. Cecilia, maagd en martela-
res, 10.00 ter ere van Christus Koning bij de 
afsluiting van het kerkelijk jaar. 

Donderdag 26 november, 18.40 bidden 
van het rozenhoedje,19.00 voor de zieken.

Zaterdag 28 november, vooravond 1e 
zondag van de Advent, 19.00 voor een goe-
de start van de voorbereiding op Kerstmis. 

MISDIENAARS: Za. 21 nov. 19.00: Tom Kes-
sels, Nick Stijnen; Zo. 22 nov. 10.00 Willem, 
Pieter en Ceciel Tullemans; Za. 28 nov. 19.00 
Tom Dirks.

HOOGFEEST VAN CHRISTUS KONING: 
Zondag is de afsluiting van ons kerkelijk jaar. 
Geen triomfantelijk feest meer zoals vroeger 
met wapperende vlaggen en slaande trom-
mels. Nu meer een feest, waarbij wij – wel 
samen – in een meer innerlijke erkenning 
durven zeggen dat wij het in deze wereld 
niet alleen aankunnen. Christus neemt een 
koninklijke houding, niet als een heerser, 
maar als dienaar van de mensen. 
Als wij dat eens zouden kunnen: elkaar die-
nen ! Dan zou er beslist heel wat onvrede 
worden weggenomen, dan zouden beslist 
heel wat mensen vreedzamer en vriende-
lijker met elkaar omgaan, dan zouden er 
hel wat verstoorde verhoudingen tussen 
de mensen hersteld kunnen worden. Geven 
en nemen, breken en delen: we nemen die 
woorden wel gemakkelijk in de mond maar 
de praktijk is anders. Er zijn nog nooit zoveel 
christenen geweest als in onze tijd; er zijn 
ook nooit zoveel verbroken relaties geweest 
als in onze tijd. Dat maag ons wel tot naden-
ken uitnodigen.  

ST. CECILIA(FEEST): “Gildebroeders maakt 
plezieren met muziek vroeg en-de laat, laat 
ons nu het jaarfeest vieren van de maagd 
Cecilia: zingt, speelt, ter ere van deezma-
ged, la-sol-fa-mi-re-do, fa-sol-la, Cecilia !”. 
Een oud-hollands loflied ter ere van Sint 
Cecilia, de patrones van de (kerk)zang, dat 
het kerkelijk zangkoor op haar feestdag (22 
november) traditiegetrouw zingt. Helaas 
maakt Corona een plechtig gezongen eu-
charistieviering a.s. zondag niet mogelijk. 
Veel kerkbezoekers missen de kerkzang 
tegenwoordig. Elk weekeinde trad wel een 
koor aan ( Kerkelijk zangkoor, zangkoor De 
Peelklanken en incidenteel zangkoor St. 
Caecilia). Persoonlijk vind ik het eveneens 
een groot gemis. 
Ook het jaarlijks Sint Caeciliafeest voor alle 
vrijwillige parochiemedewerkers kan niet 
doorgaan. 
Het is elk jaar een gezellig samenzijn als een 
kleine waardering voor hun inzet. 
Via deze weg wil ik alle vrijwilligers van 
harte danken, ook namens de parochiecom-
missie. Zij bleven ook in het coronaseizoen 
waar mogelijk en nodig actief bezig met 
hun gewaardeerde activiteiten voor de pa-
rochiegemeenschap. Hulde! 

Pastoor Koumans OMI.

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

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle 
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

meijsen@planet.nl
BV Meijsen Beheer en Beleggingsmaatschappij
Tel 0495 697312

Meer info:

TE HUUR  Garageboxen in centrum Nederweert

L.K.V. Ospel.

Beste leden,
In verband met corona gaan onze 
avonden in november en december 
helaas niet door. 

Groetjes, het bestuur.

KERSTBOMEN TE KOOP
Nordmann en Blauwspar
Diverse maten!!
Bomen tot 1,50 m kunnen met kluit, 
pot of gezaagd.
Vanaf 26 november staan wij dagelijks 
voor u klaar. 
Wilt U voor 26 nov. dan graag even bellen.                  
Nieuw: EASYFIX -systeem
Vraag naar de mogelijkheden of kijk op Easyfix.nl
Zonder problemen de boom rechtzetten en lang plezier van een 
groene boom.

Vooraf uitzoeken en thuisbezorging is mogelijk (wel even bellen!)

Kerstbomenkwekerij Triepels
Herstraat 2 Nederweert • 06-53789687 / 06-50645169

Ook wij houden de corona-richtlijnen in acht! 

Schoenwinkel Van Nieuwenhoven 
Orthopedie in Weert gaat stop-
pen. Eigenaren Jan en Annelies 
van Nieuwenhoven werken toe 
naar een welverdiend pensioen 
en sluiten daarom per mei 2021 
de comfortschoenenzaak. De or-
thopedische schoentechniek gaat 
voorlopig nog gewoon door. Hier-
voor gaat het stel op zoek naar 
een goede overnamekandidaat, 
die in dezelfde lijn als nu de vaste 
klanten wil bedienen.

Op woensdag 18 november start er 
een grote opheffingsuitverkoop op 
de gehele collectie. “De komende 
maanden verkopen we de winter-

Van Nieuwenhoven Orthopedie 
stopt met winkel

collectie met verschillende kortin-
gen. In het nieuwe jaar zal daar ook 
de zomercollectie aan toegevoegd 
worden”, vertelt Annelies van Nieu-
wenhoven. Klanten kunnen hierbij 
uiteraard rekenen op het vertrouwde 
advies bij het passen. Een raar voor-
uitzicht vindt ze het wel: “Het zal na 
al die jaren vreemd zijn om plotseling 
niet meer in de zaak te staan. Geluk-
kig hebben we nog een aantal maan-
den te gaan. In deze periode hopen 
we nog een heleboel mensen blij te 
maken met goed passend schoeisel.”

Ruim 25 jaar schoenenzaak
Van Nieuwenhoven Orthopedie kent 
een lang verleden. De orthopedische 
schoentechniekzaak werd ruim 65 
jaar geleden gestart door Michiel van 
Nieuwenhoven, vader van Jan. Na de 
overname werd hier in 1994 de com-
fortschoenenwinkel aan toegevoegd. 
Deze wordt sindsdien gerund door 
Annelies van Nieuwenhoven, vrouw 
van orthopedisch schoenmaker Jan.

De schoenwinkel aan de Hegstraat 
in Weert is nog tot 30 april 2021 ge-
opend op dinsdag t/m zaterdag. Voor 
meer informatie: https://www.van-
nieuwenhovenorthopedie.nl/

Annulering Kerstfair 
Venezuela werkgroep.

De Venezuela werkgroup organiseert 
ieder jaar in december een Kerstfair 
in het gemeenschaphuis ‘t Haazehoof 
te Ospel.
Maar helaas dit jaar kunnen we deze 
gezellige Kerstfair niet door laten 
gaan vanwege Corona.
We hopen net als u, dat dit virus snel 
onder controle is, maar tot dan moe-
ten wij ons aan de voorzorgsmaatre-
gelen houden.
Gezondheid gaat boven alles, wij de 
Venezuela werkgroep wenst u het al-
lerbeste toe, pas goed op elkaar .

Vriendelijke groet
Venezuela werkgroep.

V.V. de Pinmaekers plaatst 
seizoenskunstwerk 

Foto: Th. Aendekerk

Medio oktober 2020 hebben bestuur 
en leden van V.V. De Pinmaekers 
uit Nederweert met pijn in het hart 
moeten besluiten, dat het komende 
seizoen geen “vastelaovendj” aktivi-
teiten georganiseerd kunnen worden 
op de wijze zoals de inwoners van Ne-
derweert dit gewend zijn.

De Vastelaovendj is al eeuwenlang 
een katholieke traditie. 
Een periode voor aanvang van de vas-
tentijd, die er in goede en slechte tij-
den altijd zal zijn. 
Ook dit jaar, ondanks de aanwezig-
heid van het Coronavirus. 

Juist in deze tijd vindt V.V. De Pinmae-
kers het belangrijk om de gemeen-
schap toch een gevoel van vastela-
ovendj te kunnen geven en daarmee 
iedereen een hart onder riem te ste-
ken in deze moeilijke tijd.

het Seizoenskunstwerk van V.V. De 
Pinmaekers is op de 11e van de 11e  
volledig volgens de actuele RIVM 
richtlijnen op Lambertushof ge-
plaatst door de oud prinsenparen van 
het afgelopen seizoen.

V.V De Pinmaekers hoopt dat een kor-
te blik op het seizoenskunstwerk dat 
zal blijven staan tot Aswoensdag de 
pijn een beetje kan verzachten. 

Samen krijgen we het virus eronder 
en zal ook de vastelaovendj in Ne-
derweert op de traditionele manier 
terugkeren en in 2022 weer groots 
worden gevierd. 

Medewerkers De 
Zorggroep ontvangen 

zorgbonus in december 

De Zorggroep heeft een aantal we-
ken geleden het initiatief genomen 
om met een groot aantal Limburgse 
VVT organisaties een gezamenlijk 
statement te maken rondom de zorg-
bonus. We hebben voor iedereen 
de zorgbonus aangevraagd en aan 
minister Hugo de Jonge hebben we 
deze beslissing per brief uitgelegd. 
Ondanks dat er nog geen definitieve 
toekenning is vanuit het ministerie 
van Volksgezondheid, heeft de raad 
van bestuur ertoe besloten om de 
zorgbonus uit te keren in december. 

Bestuurder Marc van Ooijen: “We zijn 
teleurgesteld in hoe de subsidierege-
ling is opgezet. Ook de uitwerking 
van de regeling is erg ingewikkeld 
en neemt veel tijd in beslag. Daarom 
trekken we ons eigen plan.”

In december wordt de zorgbonus van 
1000 euro netto uitbetaald aan alle 
medewerkers die momenteel bij De 
Zorggroep in dienst zijn en gewerkt 
hebben in de periode tussen 1 maart 
en 1 september. Met uitzondering 
van degenen die meer dan 2x mo-
daal verdienen. Ook voor ZZP-ers, 
uitzendkrachten, stagiaires en mede-
werkers die inmiddels uit dienst zijn is 
de zorgbonus aangevraagd. Voor hen 
kan uitkering vanwege de adminis-
tratieve uitvoering iets langer duren. 
Naar verwachting wordt dit januari. 

Iedereen met corona-gerelateerde 
klachten kan zich laten testen bij één 
van de testlocaties van de GGD. In re-
gio Limburg-Noord was al een testlo-
catie in Venlo. Op 2 november is ook 
een testlocatie geopend in Roermond 
en vanaf vandaag komt daar een der-
de testlocatie bij, aan de Fahrenheits-
traat in Weert. Deze teststraat is tot 
stand gekomen door een intensieve 
samenwerking tussen GGD Limburg-
Noord, SJG Weert, zorgorganisatie 
Stichting Land van Horne en uiteraard 
de gemeenten Weert en Nederweert. 
Vandaar de naam ‘Weerterland’. 

Alle organisaties zijn ontzettend trots 
dat het is gelukt om samen in zo’n 
kort tijdbestek een nieuwe teststraat 
neer te zetten en de deadline te ha-
len. Brenda Pieters deelprojectleider 
testen van de GGD: “Ook hier zie je 
dat samenwerking je verder brengt. 
Alle partijen hebben hun uiterste 
best gedaan. Daar zijn we blij mee en 
trots op.”

Met de opening van een derde test-
straat in de regio wordt de reisafstand 
naar een teststraat voor Midden-Lim-
burgers flink verkort. Wethouder Paul 
Sterk van de gemeente Weert : “Met 
een teststraat zo dichtbij is er geen 
drempel meer voor inwoners om zich 
bij klachten te laten testen, dat gaat 
helpen bij het onder controle krijgen 
van Covid-19.” Peter Koolen wethou-
der bij de gemeente Nederweert vult 
aan: “Het is belangrijk dat onze inwo-
ners in hun directe omgeving getest 
kunnen worden op het coronavirus. 
Ik ben dan ook erg blij met de reali-
satie van de teststraat Weerterland.” 

Afspraak maken 
Om een testafspraak te maken is het 
landelijke afsprakennummer 0800-
1202 beschikbaar. Ook kun je een af-
spraak maken via coronatest.nl. Het is 
niet mogelijk om zonder afspraak een 
test te laten uitvoeren. Voor meer in-
formatie over corona: www.ggdlim-
burgnoord.nl.

Opening teststraat Weerterland


