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Bruekers Veevoeders is volledig gespecialiseerd in de productie van 
diervoeders voor leghennen. Vanuit Nederweert en Weert leveren 
we aan pluimveebedrijven in zuid Nederland en Belgie.

Wij zijn op zoek naar een:

Vrachtwagenbulkchauffeur
(parttime/fulltime)

• In het bezit van een geldig CE rijbewijs met code 95
• Verantwoordelijk, flexibel en klantgericht.

Schriftelijke solicitaties voorzien van CV kun je richten aan:
Bruekers Veevoeders bv
T.a.v. John van Iersel
info@bruekersveevoeders.nl

Elke laatste zondag van de maand open

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

Steeds vaker opereren internet-
criminelen uit naam van de Be-
lastingdienst. Ook in Nederweert 
proberen zij via valse e-mails, 
sms’jes en WhatsAppberichten 
geld van slachtoffers afhandig te
maken. Deze vorm van internet-
fraude wordt ook wel ‘phishing’ 
genoemd. Om een vuist te maken
tegen deze internetcriminelen
werkt de Belastingdienst samen
met bijvoorbeeld politie, banken 
en zelfs burgers. In dit artikel lees 
je hoe jij voorkomt dat je in deze 
valse berichten trapt.

Internetcriminaliteit
Er is steeds meer sprake van inter-
netcriminaliteit, blijkt uit recente
cijfers van onder andere de politie 
en Betaalvereniging Nederland. Ook 
de Belastingdienst merkt dit. In heel 
2020 ontving de Belastingdienst 
ruim 160.000 meldingen over frau-
duleuze phishingmails, - sms’jes en 
-WhatsAppberichten. In 2017 waren 
dit er nog geen 8.000. “Door corona
spenderen mensen meer tijd achter
hun computer dan normaal. Internet-
criminelen spelen daar op in en halen 
in hun dreigende berichten ook de 
coronapandemie aan,” zegt Jan Pol-
kerman, CTO van de Belastingdienst. 
Hij is verantwoordelijk voor techni-
sche ontwikkelingen binnen de Belas-
tingdienst.

Openstaande schuld
“Geachte meneer of mevrouw, uw 
openstaande schuld met kenmerk 
BJM9020 is na meerdere herinnerin-
gen nog niet voldaan. Op 19 oktober 
zal de gerechtsdeurwaarder overgaan 
tot executoriale beslaglegging. U
kunt beslaglegging voorkomen door
het gehele bedrag direct te voldoen.”

Deze mail met als onderwerp ‘Aan-
maning van de Belastingdienst in 

uw Berichtendienst op Mijn Over-
heid’ troffen duizenden Nederlan-
ders onlangs in hun mailbox aan. 
Inclusief een linkje die leidde naar 
een iDeal-pagina waarop je in enkele 
klikken de schuld kon betalen. De pa-
gina was nep, er zat geen bericht in 
de Berichtenbox op Mijn Overheid. 
Toch werden meerdere mensen mis-
leid. De Belastingdienst benadrukt 
nooit sms’jes, WhatsAppberichten 
of e-mails te versturen waarin wordt 
gedreigd met inbeslagname of een 
deurwaarder als niet onmiddellijk via 
overboeking wordt betaald. Polker-
man: “Ook zal de Belastingdienst je 
nooit bellen om je te vragen direct te 
betalen.”

Zo herken jij een nepbericht
Internetcriminelen gaan steeds ge-

raffineerder te werk, erkent ook 
de Belastingdienst. Gelukkig kun je 
phishingmails, -sms’jes en WhatsApp-
berichten met deze tips herkennen.
• Check het e-mailadres. Vaak is dat 

de eerste manier waaraan je her-
kent of de afzender echt is.

• Klik niet direct op links, maar check 
eerst of de informatie klopt. Dit 
geldt ook voor het downloaden en 
openen van bijlagen. Het bestand 
kan malware bevatten.

• Geef geen informatie weg. De Be-
lastingdienst vraagt nooit naar je 
persoonlijke gegevens. Zij voegen 
ook geen inloglinks toe.

• Bel met de BelastingTelefoon als je 
twijfelt via 0800 0543. Of check je 
Berichteninbox op MijnBelasting-
dienst.

• Controleer op de website van de 

Valse berichten via e-mail, whatsapp en sms

Belastingdienst waarschuwt voor valse berichten

Belastingdienst of het bankreke-
ningnummer van de Belasting-
dienst is.

• Check het taalgebruik. Komt het 
overeen met eerdere berichtgeving
die je van de Belastingdienst hebt 
ontvangen?

• Check op belastingdienst.nl/secu-
rity hoe je onveilige situaties kunt 
melden met betrekking tot inter-
netcriminaliteit uit naam van de 
Belastingdienst.

Ontvang je een phishingbericht uit 
naam van de Belastingdienst? Laat 
het de Belastingdienst weten en stuur 
het bericht, bijvoorbeeld met een 
screenshot, door naar valse-email@
belastingdienst.nl. Zo help jij de Be-
lastingdienst om internetcriminelen 
een stap voor te blijven.

Vanaf zaterdag 5 juni is het weer 
mogelijk om op excursie te gaan 
in Nationaal Park De Groote 
Peel. Je kan een excursie aanvra-
gen of meedoen met een door 
Staatsbosbeheer georganiseerde 
activiteit. Zo zijn er in de zomer-
vakantie op woensdagmiddag 
Zin-in-Zomertochten en op vrij-
dag Zomeravondwandelingen.
Alle activiteiten starten bij het 
buitencentrum De Pelen aan de 
Moostdijk 15 in Ospel.

Met je ‘eigen’ Peelgids op pad 
De zomer is een heerlijk seizoen om, 
samen met gezin of vrienden, te wan-
delen en van de natuur te genieten. 
Wanneer je samen met een Peelgids 
op pad gaat wordt een wandeling 
een échte beleving. Gelukkig zijn be-
geleide excursies – in kleine groepjes 
– weer mogelijk. Buitencentrum de 
Pelen biedt vanaf 5 juni groepsex-
cursies voor max. 3 volwassenen en 6
kinderen (totaal 9 personen). Vanaf 
30 juni kan je met max. 7 volwassenen 
en 6 kinderen (totaal 13 personen) op 
pad. Daarbij zijn verschillende the-
ma’s en routes mogelijk. 

Nieuwsgierig? Neem dan contact 
op met m.vaes@staatsbosbeheer.
nl of telefonisch via het buiten-
centrum: 0495 – 641 497. 

Heb jij ook zo’n ‘Zin in Zomer’ 
Behalve excursies op aanvraag biedt 
Staatsbosbeheer ook een activiteiten-

Excursies vanaf buitencentrum De Pelen

Met een Peelgids op pad in De Peel

programma in De Groote Peel. Vanaf 
14 juli zijn er elke woensdagmiddag 
‘Zin in Zomertochten’. Tijdens deze 
gezinstocht ga je op zoek naar vlin-
ders, libellen en ‘bodemreuzen’, spul-
letjes verzamelen op het scharrelpad 
en nog veel meer leuke opdrachten 
doen in de natuur. Informatief, edu-
catief, maar vooral sPeels! Geschikt 
voor gezinnen met kinderen vanaf 4
jaar. Vanaf 23 juli zijn er op vrijdag zo-
meravondwandelingen. Samen met 
een Peelgids beleef je die bijzondere 
sfeer van de natuur in de avonduren. 
De excursie eindigt als de zon onder-

gaat zodat de dieren in de natuur rust 
kunnen vinden. Een avond vol bele-
ving waarbij je - met een beetje geluk 
-  nachtzwaluwen en vleermuizen kan 
waarnemen. Genieten dus!

Kijk voor meer informatie over 
activiteiten uit het activiteiten-
programma: www.staatsbosbe-
heer.nl/depelen. Let op: voor alle 
activiteiten in de kalender geldt 
online reserveren! 

(Na)genieten bij het Buitencentrum
Voor of na afloop van een wandeling 

kan je heerlijk struinen door de win-
kel van Buitencentrum De Pelen. Hier 
vind je mooie souvenirs, interessante 
natuurboeken en smakelijke streek-
producten. Bij de inpandige horeca 
de Peelkiosk en in de Peelboerderij 
(op zondag) kan je genieten van een 
hapje en drankje. Rondom het Buiten-
centrum is een natuurlijke speeltuin en 
picknickweide. De Pelen is elke dag ge-
opend van 10.00 tot 17.00 uur. De Peel-
boerderij is alleen op zondag geopend. 

Tekst en foto: Marijke Vaes, 
Buitencentrum de Pelen.



Weekblad digitaal lezen?
www.drukkerijvandeursen.nl

JIJ MAAKT 
EXPERT.
Kom jij het maken bij Expert?

werkenbijexpert.nl

Verkoper/Bezorger m/v
FULL TIME
EXPERT NEDERWEERT

Als verkoper/bezorger heb jij een belangrijk aandeel in het succes van jouw winkel. Je bent 
klantvriendelijk. Je snapt wat klanten belangrijk vinden. Je geeft ze het beste advies omdat je 
goed naar ze luistert. Als bezorger breng jij de aankopen bij de mensen thuis. Omdat je alles 
weet over de producten, kun je ze ook aansluiten als de klant dat fijn vindt. Dat kan om allerlei 
producten gaan, van televisie tot wasmachine. Dankzij jouw vakkundige hulp en persoonlijk 
advies laat je de klant altijd 100% tevreden achter. En daar krijg jij een voldaan gevoel van. 

Je beschikt over een relevant MBO-diploma en minimaal één jaar ervaring in een soortgelijke 
functie, bij voorkeur in de elektronica retail of een aanverwante sector. Je bent full time beschikbaar
en beschikt over een rijbewijs B.

Mail je CV T.a.v. Hr. Kim Lambers naar nederweert@expert.nl of bel 0031 (0)495 625714

Expert is een specialist op het gebied van home-
elektronica. En niet zomaar één. Bij Expert kun 
je zorgeloos winkelen. Wij adviseren, helpen en 
inspireren. Het zit in het DNA van Expert om klanten 
blij te maken. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe 
talenten en ervaren mensen.

Herken jij jezelf in 
dit verhaal én wil jij 
het gaan maken bij 
Expert? Solliciteer 
dan nu meteen!

ZiekenvervoerZiekenvervoer
Noord & Midden LimburgNoord & Midden Limburg

Bel GRATISBel GRATIS
0800-555 22 230800-555 22 23

We mogen weer 
samenkomen 

in Oogcafé Weert

Voor velen is het een eindeloze oefe-
ning geweest in alternatieve contact 
momenten koesteren. Maar nu mag 
de boel weer grotendeels van het slot.
Buurthuis Fatima kan weer over tot 
de orde van de dag, en mag de deur 
weer openzetten voor buurtgenoten 
en clubs.
Wij als Oogvereniging Limburg zijn er 
natuurlijk als de kippen bij om weer 
fijne bijeenkomsten voor blinden en 
slechtzienden te bieden. Onze vaste 
leden hebben lange tijd wel telefo-
nisch contact gehad of per mail maar 
daadwerkelijk samen zijn was er niet 
bij. Hoewel op de valreep Huub Aen-
dekerk aanbood een bijeenkomst te 
organiseren bij hem thuis. Nu zit gast-
vrijheid erin gegoten bij hem en veel 
dorpsgenoten uit onze Limburgse 
parel Stramproy En heeft hij plaats 
zat. Toch dacht ik laat maar even af-
wachten wat de aangekondigde ver-
soepelingen zullen zijn. En tot grote 
vreugde van velen mag het hier in 
Weert ook weer officieel gezellig sa-
men zijn. Huub kunnen we natuurlijk 
in de zomer een keer bezoeken als 
welkome afwisseling van decor.
Ondertussen kunnen we dus weer 
terecht in Buurthuis Fatima aan de 
Nieuwstraat 11 te Weert. En wel 
op elke 2e donderdag van de maand. 
Deze keer op donderdag 10 juni a.s. 
dus. Tussen 14.00 -17.00 uur staat er 
zoals altijd een kopje koffie of thee 
klaar en zijn er volop andere drank-
jes voorradig. Natuurlijk houden we 
ons aan de geldende Corona maat-
regelen en nemen we gezonde por-
tie goed humeur mee. Maar dat zal 
niet al te moeilijk zijn nu we eindelijk 
weer enigszins los mogen.
Voor alle duidelijkheid wil ik ieder-
een uitnodigen die interesse heeft in 
contact met lotgenoten. Of gewoon 
wat meer wil weten over de leefwe-
reld van blinden of slechtzienden. De 
deur staat voor iedereen open. Ook 
maatjes, verzorgers en begeleiders 
vrienden en familie.
Ondertussen kun je ook bellen met 
onze voorzitter John Snijkers Van 
Oogvereniging Limburg en persoon-
lijk een toelichting krijgen op bran-
dende vragen op mobiel nummer 06-
202 483 77
Van harte welkom dus, en je kunt mij 
ook mailen mocht je dat prettiger 
vinden, araemaekers507@KPNmail.
nl ondertussen graag tot ziens en 
houdt je goed.

Walk&Talk: Bereid je voor op 
de volgende stap in je carrière

Wat heb jij nodig om de volgen-
de stap in je carrière te zetten? 
Dit ontdek je tijdens de gratis 
Walk&Talk netwerkbijeenkomst 
voor werkzoekenden bij Biblio-
center op 21 juni van 9.30 tot 
11.30 uur. 

Tijdens deze Walk&Talk kom je er ach-
ter hoe jij op dit moment in het leven 
staat, welke uitdagingen jij daarin 
tegenkomt, waar jij jouw energie op 
focust en hoe je dat doelgerichter 
kunt inzetten. De bijeenkomst wordt 
verzorgd door Anne van der Velden 
van Talent Minded.

Wat is een Walk&Talk?
Walk&Talk is dé netwerkbijeenkomst 
voor werkzoekenden en heeft elke 
keer een ander thema. Je krijgt nieu-
we ideeën en het geeft je energie. 
Kortom; ontmoet, netwerk en deel 
kennis en ervaring. Je krijgt support 
en je wordt aangemoedigd om nieu-
we dingen te proberen in je zoek-
tocht naar (ander) werk.

De Walk&Talk vindt elke derde 
maandag van de maand plaats bij Bi-
bliocenter, Wilhelminasingel 250 te 
Weert. Deelname is gratis en kan al-
leen na aanmelding via www.biblio-
center.nl/walk-talk-agenda. 

Spreekuur loopbaanbegeleiding
Ook is er maandelijks een spreekuur 
loopbaanbegeleiding bij Bibliocen-
ter Weert. Zoek je een baan of wil 
je van loopbaan veranderen? Mis-
schien benut je je talenten niet op-
timaal of is de flow uit je werkleven 
en is het tijd voor verandering? Wil 
je hulp bij het schrijven van een on-
derscheidende sollicitatiebrief of bij 
de voorbereiding op een sollicitatie-
gesprek? Tijdens dit gratis spreekuur 
is Myra Fens als coach aanwezig voor 
advies. Het komende spreekuur vindt 
plaats op 25 juni van 11.00 tot 12.00 
uur. Reserveren is mogelijk via:www.
bibliocenter.nl/spreekuur-loopbaan-
begeleiding. 

Senioren Menu voor € 12,50
Bij Gasterij de Brabander

Sluis 13,  0495-663 466 
wel reserveren

Let op, vanaf 1 juli betaal je altijd btw over aankopen 
in webshops buiten de EU

Veel online shoppers in Limburg niet 
op de hoogte van nieuwe EU-regels

Wie vanaf 1 juli iets koopt in een 
webshop buiten de Europese Unie 
(EU) betaalt altijd btw. Ook bij 
aankopen onder de € 22. Dit komt 
door de nieuwe EU btw-regels. 
Uit een peiling in opdracht van de 
Douane* blijkt dat de meerder-
heid van de Limburgers (54,7%) 
die het afgelopen half jaar iets 
kocht in een webshop buiten de 
EU, nog niet op de hoogte is van 
de nieuwe EU btw-regels. Daarom 
start de Douane een campagne om 
te voorkomen dat online shoppers 
worden verrast door onverwacht 
duurder uitvallende aankopen.

Momenteel hoeven bedrijven buiten 
de EU voor pakketjes tot € 22 geen in-
voer-btw te rekenen, maar bedrijven 
binnen de EU wel. Hierdoor kunnen 
webshops buiten de EU producten 
goedkoper aanbieden dan Europese 
webshops. Met de nieuwe regels 
komt daar verandering in. Dit draagt 
bij aan een eerlijkere concurrentie 
met Europese webshops.

Volgens Nanette van Schelven, di-
recteur-generaal van de Douane, is 
voorlichting over de nieuwe EU btw-
regels belangrijk: “Met de campagne 
internetaankopen wil de Douane 
consumenten bewust maken van  de 
bijkomende kosten in een webshop 
buiten de EU. Voor aankopen onder 
de € 22 komt hier vanaf 1 juli de btw 
bij. Meestal gaat het om 21% van het 
aankoopbedrag. Op www.douane.nl/
internetaankopen vind je meer infor-
matie over de nieuwe btw-regels en 
bijkomende kosten voor bestellingen 
in webshops buiten de EU.” 

Top 3 vestigingslanden
China is al jaren favoriet als het gaat 
om webshops buiten de Europese 
Unie. De verdiepende peiling in op-
dracht van de Douane bevestigt dit. 
Negen op de tien (90,6%) respon-
denten deed hier recent een aan-

koop. Op de tweede plek staan Britse 
webshops (14%). Sinds 1 januari 2021 
behoort het Verenigd Koninkrijk niet 
meer tot de EU. Ook webshops in de 
Verenigde Staten (12,3%) blijven po-
pulair. Laatstgenoemde vooral onder 
16- en 17-jarigen (24,3%).

Bijkomende kosten
Koop je iets in een webshop buiten de 
EU? Kijk dan voor je afrekent welke 
kosten zijn inbegrepen. Als de btw er 
niet bijstaat, dan betaal je deze ach-
teraf. Het post- of pakketbedrijf dat 
het pakket in Nederland vervoert, 
doet hiervan aangifte bij de Douane. 
Voor deze administratieve werkzaam-
heden berekent het post- of pak-
ketbedrijf vaak een vergoeding; de 
inklaringskosten. De inklaringskosten 
verschillen per vervoerder en komen 
bovenop de btw die je aan de Douane 
betaalt. Bij aankopen vanaf € 150 be-
taal je de Douane meestal invoerrech-
ten (tot 12% van het aankoopbedrag).

Meer weten over bijkomende kosten 
voor aankopen in webshops buiten 
de EU? Kijk op www.douane.nl/inter-
netaankopen of stel je vraag aan de 
virtuele assistent.

Kansrijk onderwijs in Weert
In september 2023 moet het zover 
zijn: dan wil Kindcentrum Kansrijk 
haar deuren openen in Weert. Deze 
nieuwe basisschool wil het onderwijs-
aanbod in Weert verrijken met een 
compleet nieuw onderwijsconcept. 
Een kinderopvang en basisschool in-
een, waar leerlingen van diverse leef-
tijden leren met en van elkaar – op 
hun eigen tempo, niveau en manier.

Natuurlijk en gepersonaliseerd leren
In een notendop komt het erop neer 
dat Kindcentrum Kansrijk het kind 
volgt, en niet andersom. Daarom 
wordt er bijvoorbeeld gewerkt met 
leerrijken van 3 jaar, in plaats van 
een conventioneel klassensysteem. 
Leerlingen bepalen hun eigen tempo 
en stromen door naar het volgende 
rijk wanneer zij daar zelf klaar voor 
zijn. Uiteraard onder begeleiding van 
mentoren, die het kind waar nodig 
bijsturen en alle handvatten bieden 
die het nodig heeft om te groeien.

Om de kinderen te stimuleren hun 
eigen weg te volgen wordt gebruik 
gemaakt van een persoonlijk leer-
plan. Daarmee wordt onder andere 
ingespeeld op verschillende soorten 
intelligentie: het ene kind leert het 
liefst uit boeken, terwijl het andere 
kind al doende kennis vergaart. Kind-
centrum Kansrijk biedt een krachtige 
leeromgeving aan, waarin de lesstof 
op diverse manieren wordt aangebo-
den. Zo krijgt elk kind de mogelijk-
heid om te leren op de manier die het 
beste bij hem of haar past. Belangrij-
ke aspecten zijn hierbij sowieso aan-
dacht voor de natuur en het ontwik-
kelen van 21e-eeuwse vaardigheden 
zoals creatief denken.

Belangstellingsmeting
Om dit nieuwe onderwijsconcept te 

realiseren zijn echter eerst 200 hand-
tekeningen nodig. Dat zit zo: het Mi-
nisterie van Onderwijs toetst aanvra-
gen voor nieuwe scholen op basis van 
kwaliteit en belangstelling. De kwa-
liteit wordt natuurlijk gewaarborgd 
door het team achter Kindcentrum 
Kansrijk, maar de belangstelling voor 
dit initiatief wordt gemeten aan de 
hand van het aantal handtekeningen 
van geïnteresseerden.

Van 1 juli t/m 15 oktober 2021 kun-
nen ouders van kinderen die op 1 
november 2021 tussen de 2 en 4 
jaar oud zijn daarom een digitale 
handtekening zetten, waarmee zij 
aantonen dat zij interesse hebben 
in deze nieuwe onderwijsvorm. 
Hierna wordt de aanvraag voor deze 
nieuwe school beoordeeld door het 
Ministerie van Onderwijs. Zodra het 
ministerie groen licht geeft, is het 
de taak aan de gemeente Weert om 
binnen één jaar huisvesting te vin-
den voor Kindcentrum Kansrijk. Vol-
gens deze planning kan het centrum 
dus in september 2023 de deuren 
openen voor kinderen van 0 tot 13 
jaar!

Toon je interesse
Fantastisch nieuws natuurlijk voor de 
diversiteit van het onderwijsaanbod 
in Weert! Op de vernieuwde website 
kindcentrum-kansrijk.nl valt nog veel 
meer te lezen over wat deze nieuwe 
school zo bijzonder maakt. Daar kun-
nen ouders vanaf 1 juli ook geheel 
vrijblijvend hun handtekening zetten 
om te laten zien dat zij interesse heb-
ben in dit nieuwe onderwijsconcept. 
Het bestuur roept alvast iedere geïn-
teresseerde op dit initiatief te delen, 
zowel mondeling als via sociale me-
dia. Samen zorgen we voor kansrijk 
onderwijs in Weert!

Inge de Wit neemt 
afscheid als bestuurder 

van SJG Weert 

Inge de Wit zal per 1 september 
haar functie als bestuurder van 
SJG Weert neerleggen. Zij is sinds 
2017 actief als bestuurder van 
het Weerter ziekenhuis en maakt 
een volgende stap als bestuurder 
van Streekziekenhuis Koningin 
Beatrix (SKB) in Winterswijk. De 
Raad van Toezicht van SJG Weert 
laat binnenkort weten, hoe zij op-
gevolgd gaat worden. 

Inge de Wit: “Ik heb de afgelopen 
jaren met veel mensen hard gewerkt 
aan de toekomst van dit mooie zie-
kenhuis. We komen langzaam op 
het punt dat we een van de zwaarste 
fases van het bestaan van SJG Weert 
kunnen afsluiten en een nieuwe fase 
ingaan. Dat vraagt om een frisse 
wind. Ik heb hier goed over nage-
dacht en denk dat het moment daar 
is om het stokje over te laten nemen.”

Karel van der Esch, voorzitter Raad 
van Toezicht over het vertrek van 
Inge de Wit: “Inge heeft als bestuur-
der van SJG Weert echt durven kijken 
naar de toekomst van het ziekenhuis 
en daarin samen met haar team moei-
lijke, maar hele waardevolle besluiten 
genomen. Daarmee heeft ze hele 
mooie resultaten geboekt. Het is nu 
zaak om door te pakken en op zoek 
te gaan geschikte opvolging die deze 
besluiten verder in de praktijk gaat 
brengen. Zo hebben de organisatie 
en de medewerkers de zekerheid dat 
we de koers die we hebben ingezet, 
kunnen doorzetten. We denken hier 
snel meer duidelijkheid over te kun-
nen geven. We wensen Inge heel veel 
succes met haar nieuwe uitdaging.”

Auto’s op opritten en schuurtjes beter te beveiligen met een camera

Inbraken dalen spectaculair, maar die 
in auto’s en schuurtjes nemen toe

Omdat inbrekers de laatste 
maanden minder gemakkelijk 
konden toeslaan door de avond-
klok en het thuiswerken tijdens 
de lockdown, zijn de inbraken in 
de eerste maanden van dit jaar 
tot wel 40% gedaald. De inbre-
kers zoeken blijkbaar hun heil in 
het stelen uit auto’s die op een 
oprit staan en uit schuurtjes en 
kelderboxen. Het Verbond van 
Verzekeraars meldt dat er dage-
lijks 200 tot 300 claims zijn van 
een inbraak in een auto. Volgens 
Coen Staal, voorzitter van de 
stichting Nationale Inbraakpre-
ventie: “Inbrekers zoeken altijd 
naar de zwakste schakel. Mensen 
hebben vaak minder zicht op hun 
schuurtje of oprit, ook al is men 
thuis. Uit het onderzoek van de 
stichting*) blijkt dat de waarde 
van spullen in schuur of kelder-
box soms oploopt tot wel € 7.000; 
denk maar eens aan gereedschap 
en (elektrische) fietsen. Uit auto’s 
worden vaak laptops en gereed-
schap ontvreemd.”

Camera’s schrikken af
De afgelopen jaren zijn steeds meer 
woningen voorzien van goede slo-
ten en vooral van goed deurbeslag. 
De inbraakcijfers zijn niet voor niets 
meer dan gehalveerd in de afgelopen 
vijf jaar. Staal: “We hebben gecon-
stateerd dat cilindertrekken - een 
populaire inbraakmethode waarbij 
de van buiten zichtbare cilinder met 
geweld uit het slot wordt getrokken 
- door betere beveiliging steeds min-
der kansrijk is voor inbrekers. Zij zoe-
ken het mede daarom ook in auto’s 
en schuurtjes. We juichen het daarom 
toe als men een (deurbel)camera 
plaatst, en daarmee weer een extra 
stap zet in het verbeteren van de vei-
ligheid van woningen. Zo’n (deurbel)
camera versterkt het gevoel van vei-
ligheid, maar misschien nog wel be-
langrijker: het schrikt dieven af die 

het voorzien hebben op een schuur-
tje of auto op de oprit. Trouwens, de 
verwachting van alle experts is, dat, 
nadat onze maatschappij na corona 
weer helemaal open is gegaan, de in-
braken weer flink zullen stijgen.”

Over de stichting Nationale In-
braak Preventie
De stichting Nationale Inbraak Pre-
ventie is een publiek-private samen-
werking met als doel woningbezitters 
meer bewust te maken van goede in-
braakpreventie, om daardoor bij te 
dragen aan het substantieel verlagen 
van het aantal inbraken en inbraak-
pogingen. Werd in 2012 bijna 92.000 
keer ingebroken of een poging daar-
toe gedaan, in 2020 was dit gedaald 
tot onder de 30.000. De stichting 
organiseert tweemaal per jaar de 
Nationale Inbraakpreventie Weken, 
in mei/juni en november/ december. 
Partners in de stichting zijn de bedrij-
ven Nemef, Ring en Yale. Daarnaast 
werkt de stichting samen met het 
ministerie van Justitie en Veiligheid 
en met het Verbond van Verzeke-
raars. Kijk voor meer informatie over 
o.a. inbraakmethoden en inbraakpre-
ventie op www.inbraakmislukt.nl.



Geboortekaartjes???
Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 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
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Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

                 Mobiele airco PACW29COL 
• Stilte modus  

• Voor ruimtes tot 30 m²

           Mobiele airco PX71-265WT
  • Kan zowel koelen als verwarmen

• Voor ruimtes tot 30 m²

                Heteluchtfriteuse EY4018
 • Gezonder frituren • Voor een 

huishouden tot 4 personen

               Smart TV 43PUS8535/12
• 4K Ultra HD  • Ambilight  • Smart TV

                     Smart TV H55U8QF
• 4K Ultra HD  • QLED  • Smart TV

Brugstraat 16b
6031 EG  Nederweert

Tel. 0495 - 586531
www.schoenengarage.nl

schoenmakerij

Portemonnees + 
bbq-schorten in echt leer

schoenengarage Nederweert

EETTAFEL EIND GAAT WEER 
BEGINNEN OP 17 JUNI

Het mag weer.......Eettafel Eind wil 
starten op 17 juni om 12.00 uur naar 
de richtlijnen van het RIVM. Er zijn 
nieuwe tafelbladen gemaakt voor op 
de tafels waar 4 personen aan kun-
nen zitten. Er is plaats voor 40 gasten. 
De eettafel wordt gehouden bij Cafe/
Zaal van Nieuwenhoven in Neder-
weert-Eind. 

Alle deelnemers moeten zich opge-
ven voor dinsdag 15 juni voor 19.00 
uur of ze willen komen eten.
Als je je niet fit voelt, meld je dan niet 
aan. Mocht je je niet fit voelen na 
aanmelding, meld je dan zo snel mo-
gelijk af, we willen geen risico lopen 
voor de gasten die wel komen.
Houd je aan de 1,5 meter afstand om 
zo weer gezellig te kunnen deelne-
men aan de eettafel. 
Desinfecteren van je handen voor 
binnenkomst en voor elk toilet be-
zoek is verplicht en 1 persoon in de 
toiletruimte. Handen wassen na elk 
toilet bezoek is verplicht.

Aanmelden kan via eettafel.eind@
gmail.com of bellen naar 
Wil Heijnen 06-203 726 33.
Wie nog meer informatie wil of vra-
gen heeft, we horen het graag.

OPROEP: Wie wil graag als vrijwil-
ligster komen helpen bij het serve-
ren van de maaltijd aan de gasten. 
Gemiddeld wordt je dan  8x per jaar 
ingedeeld voor hooguit 3 uurtjes per 
keer. Voor meer informatie bel naar 
Wil Heijnen 06-203 726 33 of mail
naar eettafel.eind@gmail.com

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

Slootjesdag IVN Weert 
bij NMC De IJzeren Man

Op zaterdag 12 juni tussen 13.00 u. en 
16.00 u. organiseert IVN Weert e.o. 
de jaarlijkse Slootjesdag.
Kinderen kunnen dan samen met hun 
(groot)ouders op avontuur langs de 
waterkant bij het NMC De IJzeren 
Man in Weert.

Gewapend met schepnetjes, loep-
potjes en zoekkaarten onderzoek
je welke dieren er leven in de sloot. 
Gidsen van IVN Weert staan klaar om 
daarbij te helpen. Zoek de grote spin-
nende watertor, ontdek wie er in de 
zomer op het water kan schaatsen en 
probeer de snelste zwemmers van de
sloot te vangen. Welke andere dieren 
leven nog meer in de sloot?

Met de Slootjesdagen wil IVN het 
waterbewustzijn van kinderen en
(groot)ouders vergroten. Slootjes 
zijn belangrijk voor het waterma-
nagement en de biodiversiteit in Ne-
derland. Doordat de kinderen zelf 
op zoek gaan, ontdekken ze op een 
laagdrempelige manier het leven in 
de sloot. Kom ook en beleef samen 
met IVN het avontuurlijkste uitje aan 
de waterkant! Ga naar www.ivn.nl/
slootjesdagen voor meer informatie.

Wil je deelnemen aan de Slootjesdag 

op 12 juni in Weert?
Meld je dan vooraf per mail aan bij 
Toos Kunnen mailadres: website@
ivnweert o.v.v. Slootjesdag.
Aanmelden kan tot zaterdag 12 juni 
10.00 uur. Vermeld bij de aanmelding 
de naam en het aantal personen.
Maak een keuze voor een van de 3
tijdsblokken. Deze beginnen om resp. 
13.00 u., 14.00 u. en 15.00 u..
Na aanmelding ontvang je een beves-
tiging met aanvullende informatie.

Over IVN
IVN Weert e.o. is een van de 170 afde-
lingen van IVN Natuureducatie.
IVN Natuureducatie zet zich als lan-
delijke non-profit organisatie in voor 
een groen, gezond en duurzaam Ne-
derland. Dit doen we door de natuur 
in de harten van mensen te brengen. 
We laten jong en oud actief ervaren 
hoe leuk, leerzaam, gezond én be-
langrijk natuur is. Wij organiseren 
natuuractiviteiten, cursussen en doen
mee aan campagnes. Daarbij focus-
sen we op vier kernthema’s: Kind &
natuur, Natuur in de buurt, Natuur
& recreatie en Natuur & gezondheid. 
IVN is ervan overtuigd dat kennis van 
en betrokkenheid bij de natuur, duur-
zaam handelen stimuleert.
IVN: beleef de natuur!

Voor Zorgcentrum St. Joseph zijn wij
op zoek naar enthousiaste collega’s 

in de functie van
Helpende Plus

Verzorgende IG
Verpleegkundige

Heb jij een zorghart en is één van bovenstaande functies
écht iets voor jou?

Dan ben jij misschien wel onze nieuwe, gemotiveerde collega. Interesse?

www.WERKENBIJ.LANDVANHORNE.nl

VOOR ZORG, WONEN EN WELZIJN

IN SOMEREN, CRANENDONCK

WEER T, NEDER WEER T EN LEUDAL

Aldi Nederweert sluit 14 juni voor 
één dag i.v.m. aanpassen filiaal

Discounter doet 
aanscherping van de 

aniko formule

ALDI doet een aanscherping van 
de ANIKo (ALDI Nord Instore 
Konzept) formule. De discounter 
komt met duidelijke ACTIE-com-
municatie in de winkels, waarmee 
acties uit de folder in de filialen 
direct herkenbaar zijn. Daarnaast 
wordt de winkel door een aan-
gepaste warenindeling en een
nieuwe opstelling van de schap-
pen overzichtelijker. Producten
zijn vindbaar op plekken waar de 
klant ze verwacht. Eenvoud en 
het echte discountgevoel worden 
door deze aanscherpingen in de 
filialen nog meer zichtbaar en dat 
maakt boodschappen doen nog 
eenvoudiger voor de klant.

Door deze aanpassingen is het filiaal 
op maandag 14 juni een avond en 
een dag gesloten: Alle filialen gaan 
de dag voor de sluiting om 18.00 uur 
dicht en op na de sluitingsdag de vol-
gende dag weer om 08.00 uur open. 





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

In het laatste jaar voor de gemeente-
raadsverkiezingen van 16 maart 2022 
presenteert het college van B&W de 
kadernota 2022-2025. Dit in aanloop 
naar de laatste programmabegroting 
in deze raadsperiode. Ook in deze 
kadernota is een apart hoofdstuk 
opgenomen over de gevolgen van 
corona voor de gemeenschap van 
Nederweert. De impact van corona op 
onze inwoners, verenigingen, maat-
schappelijke organisaties en onder-
nemers is groot. Met nieuwe energie 
en helder eigenaarschap werken we 
samen aan een nieuwe toekomst. 

Terugblik
In de kadernota blikken we ook terug 
op de huidige raadsperiode. In goede 
samenwerking met de gemeenteraad 
zijn er veel belangrijke besluiten voor 
Nederweert genomen. Zo is de discus-
sie rondom de mobiliteitsopgave voor 
Nederweert en omgeving afgerond met 
een besluitvorming in onze raad en die 
van het Limburgs parlement. Komende 
jaren gaat de schop de grond in voor 
enkele belangrijke mobiliteitsprojecten.

Ook over het centrumplan is deze raads-
periode een definitief besluit genomen. 
Na het doorlopen van de bezwarenpro-
cedure is het op dit moment zichtbaar 
dat we aan de vooravond staan van 
een forse versterking van ons centrum-
gebied. Rondom het thema duurzaam-
heid hebben we laten zien als relatief 

kleine gemeente grote ambities waar 
te kunnen maken. De realisatie van een 
windmolenpark, het actief verduurza-
men van gemeentelijke energiezuinige 
gebouwen, het mogelijk maken van een 
zonnepark en het ondersteunen van 
allerlei duurzaamheidsinitiatieven zijn 
hier treffende voorbeelden van.

In het sociale domein is de afgelopen 
jaren stevig geïnvesteerd. Met een aan-
valsplan hebben we de bestrijding van 
armoede structureel een impuls gege-
ven. Er is aandacht besteed aan een-
zaamheid en er wordt werk gemaakt 
van positieve gezondheid. Extra bud-
get was nodig voor de zorg voor onze 
jeugd. Aan de hand van een omvangrij-
ke verwervingsstrategie werken we aan 
de transformatie van de jeugdzorg. En 
meest recent is de extra investering in 
de sociale werkvoorziening van de Risse 
Groep. De ondermijningsaanpak in de 
gemeente Nederweert valt op en krijgt 
waardering.

Helder eigenaarschap
Dit alles is het resultaat van een krach-
tige samenwerking tussen inwoners, 
verenigingen, maatschappelijke or-
ganisaties, ondernemers en bestuur. 
Vaak nemen Nederweerter inwoners 
zelf het initiatief en heeft het bestuur 
geen of een beperkt faciliterende rol. 
Afhankelijk van het algemeen belang is 
meer of minder betrokkenheid van het 
bestuur noodzakelijk. Belangrijk, zeker 

bij grote(re) projecten, is om vanaf de 
start goede afspraken te maken over 
‘eigenaarschap’ en rolverdeling. Heldere 
afspraken aan de voorkant voorkomen 
dat achteraf onduidelijkheden ontstaan. 

Financieel blijvend gezond
In de begroting 2021 werd gesproken 
over het mogelijk negatieve effect van 
de herijkingsoperatie van het gemeente-
fonds. Op basis van de berichtgeving tot 
nu toe is de gemeente Nederweert geen 
zogenaamde nadeelgemeente. Boven-
dien heeft onze koepelorganisatie, de 
VNG, arbitrage ingeroepen om te ko-
men tot een structurele oplossing voor 
de financiële tekorten in de jeugdzorg. 
We verwachten dat deze arbitrage leidt 
tot een rechtvaardigere betaling van de 
rijksoverheid richting gemeenten. In de 
fase van het schrijven van de kadernota, 
is een meerjarig sluitende begroting 
nog niet bereikt. Voor het opstellen van 
een meerjarig sluitende begroting wor-
den de effecten van de meicirculaire, 
de landelijke herijkingsoperatie en de 
arbitrage meegenomen. Als bovenge-
noemde zaken onvoldoende financieel 
soelaas bieden, komen er richting de 
begroting aanvullende maatregelen. 
Een eventuele belastingverhoging voor 
inwoners is daarbij niet het uitgangs-
punt. Dat wordt gezien als laatste optie.

Op dinsdag 6 juli wordt de kadernota in 
de raadsvergadering behandeld. Kijk op 
onze website voor alle stukken.

Raad behandelt kadernota
Met nieuwe energie en helder eigenaarschap

Samen aan de bak!

Er was deze raadsperiode extra budget nodig voor de zorg voor onze jeugd. Koepelorganisatie VNG heeft arbitrage ingeroepen 
om te komen tot een structurele oplossing voor financiële tekorten in de jeugdzorg bij gemeenten. 

Op dinsdag 22 juni om 19.30 uur 
vindt een meedenkavond plaats over 
afval. Dit jaar bepalen we hoe we het 
afval in Nederweert in de toekomst 
gaan inzamelen. We onderzoeken 
samen met inwoners welke methode 
het beste bij Nederweert past. Helpt 
u ons daarbij?
 
De gemeenteraad stelde eerder het 
beleidskader VANG (Van Afval Naar 
Grondstof) vast. 

Restafval verminderen
Eén van de belangrijkste doelstellingen 
is om in 2025 nog maar 30 kg restafval 
per inwoner te hebben. Dit vraagt on-
der andere om een nieuwe manier van 
afvalinzameling. Want met het huidige 
systeem halen we dit doel niet. De 
eerste stappen om te komen tot een 
nieuw afvalbeleid zijn gezet. Samen 
met een afvaardiging van de raad ma-
ken we de uitgangspunten concreter. 

Meedenken
Welke ideeën heeft u over de invulling 
van een nieuw afvalsysteem? Laat het 
ons weten tijdens een meedenkavond 
op dinsdag 22 juni. Tijdens deze bijeen-
komst kunt u meedenken en mee-
praten over een andere manier van 
afvalinzameling. Of de avond digitaal 
of fysiek plaatsvindt, is op dit moment 
nog niet bekend. Aanmelden kan wel 
al via info@nederweert.nl t/m vrijdag 
18 juni. Kunt u niet aanwezig zijn, 
maar heeft u wel suggesties? Mail deze 
dan naar info@nederweert.nl.

Samen aan de bak
Een andere manier van afval inzamelen, 
vraagt om een gedragsverandering. 
Dat is een proces van een lange adem. 
Daarom vinden we het belangrijk om 
inwoners en raad hierbij te betrekken. 
Overgaan op een nieuwe inzamelings-
methode doen we dan ook samen, 
onder het motto Samen aan de bak!

In de raadsvergadering van dinsdag 8 
juni is mevrouw Ria Stienen benoemd 
tot wethouder. Zij volgt Frank Voss op 
die vorige maand afscheid nam. Me-
vrouw Stienen is een van de grondleg-
gers van Nederweert Anders en was 
tot voor kort fractievoorzitster van 
deze partij. Sinds maart 2018 maakte 
zij deel uit van de gemeenteraad van 
Nederweert. Ria Stienen is geboren in 
Ospel en opgegroeid in Ospeldijk. Ze 
woont samen met haar echtgenoot in 
Nederweert. Zij heeft twee volwassen 
zonen en was tot voor kort HR directeur 
van XPO Logistics Nederland, België en 
Duitsland. Volgende week leest u een 
uitgebreid interview met de nieuwe 
wethouder.

Op donderdag 3 juni was het zestig 
jaar geleden dat Jan Poell en Toos van 
Deursen elkaar het ja-woord gaven. Een 
mijlpaal die ze niet zomaar voorbij 
willen laten gaan. Burgemeester Op de 
Laak ging langs bij het paar voor een 
persoonlijke felicitatie.

Jan en Toos zijn beiden geboren en geto-
gen in Nederweert en wonen momenteel 
met veel plezier in de Antonius Veste.

Zingen en tennissen
Jan is al 60 jaar lid van het Lambertus-
koor en is als oudste lid van de ten-
nisvereniging in Nederweert twee keer 
per week te vinden op de tennisbaan. 

Toos zingt al 65 jaar met veel ple-
zier bij zangvereniging Bel Canto en 
samen bridgen ze nog wekelijks met 
vrienden en bekenden. Ook wandelen 
Jan en Toos dagelijks een uurtje door 
het mooie Nederweert om vitaal te 
blijven.

Midden in het leven
Al met al staan ze nog midden in het 
leven. Ze hopen samen met hun gezin 
nog lang te mogen genieten!

Bestuur en medewerk(st)ers feliciteren 
Jan en Toos Poell van harte met hun 
diamanten huwelijksjubileum. 
Veel geluk voor de toekomst!

Diamanten bruidspaar Jan en Toos

Donderdag 10 juni 2021
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van de gemeente Nederweert
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Sluiting bedrijfspand
Burgemeester Op de Laak heeft beslo-
ten om een bedrijfspand aan de Magne-
siumstraat in Nederweert voor de duur 
van drie maanden te sluiten vanwege 
overtredingen van de Opiumwet.

In het bedrijfspand is een hennepkwe-
kerij met 1165 hennepplanten opgerold. 
Alle planten en apparatuur zijn in beslag 
genomen en vernietigd. De besluiten zijn 
genomen op basis van het zogenaamde 
Damoclesbeleid. Het bedrijfspand is met 
ingang van 31 mei 2021 gesloten.

Wat is het Damoclesbeleid?
Op grond van artikel 13b Opiumwet is 
de burgemeester bevoegd om bestuurs-
dwang toe te passen als in woningen of 
lokalen (dan wel in of op bij woningen 
of lokalen en daarbij behorende erven) 
verdovende middelen worden verkocht, 
afgeleverd, verstrekt of aanwezig zijn. 
Deze maatregel betekent dat de burge-
meester een woning of lokaal en daarbij 
behorende erven mag sluiten.

Bouwrijp maken
 
Het bouwrijp maken van de voormalige 
locatie Linders aan de rand van nieuw-
bouwwijk Hoebenakker is gestart. 

Op de locatie van het agrarisch bedrijf 
komen zeven bouwkavels: vijf vrije sec-
tor en twee duokavels voor levensloop-
bestendige woningen. 

Loting
De vrije sectorkavels variëren in grootte 
van circa 500 tot 800 m2. De duokavels 
zijn 237 en 315 m2 groot. De beschikba-
re kavels worden verkocht via makelaar 
ViaDal uit Nederweert. Dit gebeurt via 
een loting. Geïnteresseerden kunnen 
zich daar melden voor meer informatie 
over de verkoopprocedure. 

Voorbereidingen
Voordat de kavels uitgeefbaar zijn, 

wordt de grond bouwrijp gemaakt. 
Hiervoor is de bodem eerst gesaneerd. 
Het bouwrijp maken bestaat onder 
andere uit het aanbrengen van de 
definitieve verhardingen, het aanleggen 
van afwateringssystemen, straatverlich-
ting en groenvoorzieningen. De werk-
zaamheden zullen naar verwachting zes 
weken duren. 

Ria Stienen benoemd tot wethouder

Jan en Toos Poell samen met burgemeester Op de Laak. Foto: Nederweert24

Open Inloop De Gunnerij is vanaf maan-
dag 7 juni weer geopend. Iedereen is 
van harte welkom van maandag tot en 
met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en 
op zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.

Steunpunt
Vanaf maandag 14 juni kunt u ook weer 
elke maandag van 13.00 tot 15.00 uur 
voor uw hulp- en ondersteuningsvragen 

De Gunnerij weer open vanaf 7 juni
aan de gemeente terecht bij het steun-
punt in de Open Inloop. Een medewer-
ker van de gemeente is dan aanwezig. 

Coronamaatregelen
Neem bij een bezoek aan De Gunnerij 
de coronamaatregelen in acht: een 
mondkapje is verplicht bij binnenkomst 
en voorlopig is slechts een beperkt aan-
tal gasten toegestaan.



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 10 tot en met 19 juni 2021.

DONDERDAG 10 juni
9.00 uur H. Mis

VRIJDAG 11 juni
Heilig Hart van Jezus
9.00 uur H. Mis, jaardienst Jan Moonen te-
vens voor verjaardag, Thijs Moonen voor 
verjaardag.

ZATERDAG 12 juni
Onbevlekt hart van Maria
18.00 uur H. Mis, Zeswekendienst Annie 
Verdonschot-Scheijven, maanddienst Gerrit 
en Mia Haenen-Teeuwen, jaardienst Jos Saes 
en Toos Saes-Davits, jaardienst Gerty Jetten-
Hanckmann, jaardienst Albert Verhees en 
overleden familie Steuten

ZONDAG 13 juni
11e zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis, Guul Verheijen en Huber-
tina Petronella Bruekers

MAANDAG 14 juni
H. Lidwina, maagd
Geen H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 15 juni
9.00 uur H. Mis

WOENSDAG 16 juni
Geen H. Mis

DONDERDAG 17 juni
9.00 uur H. Mis

VRIJDAG 18 juni
9.00 uur H. Mis 

ZATERDAG 19 juni
H. Maria
18.00 uur H. Mis, Michel Vossen vanwege 
verjaardag

Overleden
Op 1 juni was de uitvaart van Geer Gielen, 
hij overleed in de leeftijd van 64 jaar en 
woonde Brugstraat 7a.
Moge hij rusten in vrede.

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

12 t/m 19 juni

ZATERDAG 12 juni: 19.15 uur H. Mis.

ZATERDAG 19 juni: 19.15 uur H. Mis, voor 
Peter Jan Beerens voor vaderdag, jaardienst 
voor ouders Coolen-Peeters en zoon Ger, 
voor Nel en Harrie Jacobs-Vaes, jaardienst 
voor Sep Speessen.

LEZERS: zaterdag 12 juni Annie Jonkers, za-
terdag 19 juni Fred Neyens.

MISDIENAARS: zaterdag 12 juni Niek Wij-
en en Jill Vaes, zaterdag 19 juni Lois Beerens 
en Lise Vaes.

KINDERWOORDDIENST: kinderen a.s. za-
terdag 12 juni om 19.15 uur hartelijk welkom 
in de sacristie.

“Wij leven allemaal onder dezelfde hemel, 
maar hebben niet allemaal dezelfde horizon.”

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 13 juni 2021 
H. Mis om 11.uur.
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant: Piet Wulms 

Coronaregels worden in acht genomen. Vogelsbleek 18/A 6001 BE  WEERT (0495) 549 630 www.geuns.nl

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

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

Parochie H. Barbara
 Leveroy

Website: www.clustertabor.nl
Bankrekeningnummer: 
NL15RABO01284.00.625 

Bankrekeningnummer kerkbijdrage: 
NL47RABO01284.02.474

Opgave misintenties Tel. 0495-651 237
Overige parochiezaken Tel. 0495-652 054 

Bij overlijden Tel. 0495-652 054 

Week van 12 juni 2021 – 19 juni 2021

Zondagmorgen 13 juni 09.30 uur:
Als jrgt. voor Erwin Vossen, Wilhelmina 
Schreurs en voor de overledenen van de 
fam. Schreurs, Als jrd. voor Frans Kurstjens, 
Als hgm. voor Hans Avezaat

Mededelingen:
• Op de volgende zondagen in juni zal er 

een viering worden gehouden in onze pa-
rochiekerk om 09.30 uur.
- Zondag 20 juni
- Zondag 27 juni

• 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 
website: www.parochieospel.nl

e-mail: parochieospel@gmail.com
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 12 – 19 juni

Vrijdag 11 juni, Hoogfeest van het H. Hart 
van Jezus. 

Zaterdag 12 juni, 19.00 Avondviering.

Zondag 13 juni, 10.00 Hoogmis.

Donderdag 17 juni, 19.00 voor de zieken. 

Zaterdag 19 juni, 19.00 Adri Veugen (ver-
jaardag), ouders Veugen-van Loon, ouders 
de Leeuw-van de Moosdijk en zonen Harry 
en Jan.

MISDIENAARS: Za. 12 juni 19.00: koster; 
Zo. 13 juni 10.00: Rick van Hulsen, Ceciel Tul-
lemans; Za. 19 juni 19.00: Tom Dirks. 

HUWELIJK: Bart Jetten en Yvonne Spee zijn 
voornemens een christelijk huwelijk aan te 
gaan. We wensen hen een goede voorbereiding. 

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 13 Juni
Nu nog geen diensten in onze kapel !

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

Gelezen in het intentieboek van onze kapel. 
- Lieve Maria, bedankt voor alle mooie dingen 

om ons heen, en heb ons lief en sta ons bij.
- Maria, ik wil U danken voor de hulp die ik heb 

mogen ontvangen met mijn herstel tijdens 
de corona, en geef anderen ook de kracht en 
liefde en barmhartigheid en sta hen ook bij !

- Moeder Maria, ik vraag U, dat mijn man en 
dochter  de kracht vinden met hun ziekte 
om te gaan  en hopelijk nog wat tijd krijgen 
om nog van het leven te kunnen  genieten 

Iets om over na te denken:      
Lichtpuntjes, zijn ze groot of zijn ze klein, 
misschien kun jij er wel een zijn !!

De Kapel van Schoor is altijd de gehele dag 
open en iedereen is er van harte welkom.
Het mooi om te zien dat de weg naar onze 
kapel en Maria zo vaak word gevonden om 
daar eenieders persoonlijke intentie neer 
te leggen!!

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

Het gemis zal altijd blijven,

Maar de blijken van medeleven na het overlijden 
van onze lieve moeder, oma en overgrootmoeder

Annie Verdonschot – Scheijven
hebben ons ontzettend goed gedaan.

Hiervoor onze oprechte dank.

Nederweert, juni 2021
Kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen.

De zeswekendienst zal gehouden worden op zaterdag 12 juni 2021,
Om 18.00 uur in de St. Lambertuskerk Nederweert.

KLUSKENS

Wij zijn op zoek naar een 

ervaren meubelmaker 
om te helpen met de productie 
in onze fabriek in Nederweert. 

Deze persoon moet precies zijn, een goed oog voor details 
hebben, een geweldig gevoel voor meubels van hoge kwali-
teit hebben en open-minded zijn. 

Als je geïnteresseerd bent, stuur dan je CV en motivatiebrief 
naar info@kluskens.nl met als onderwerp “meubelmaker”.

Werk met kwaliteit, leef met kwaliteit!

Kluskens Meubelcreaties
Pannenweg 127

6031 RK Nederweert
0495-626405

www.kluskens.nl

Binnenstadwandeling 
Dichter bij Weert verlengd

Vanwege de vele enthousiaste 
reacties is binnenstadwandeling 
Dichter bij Weert verlengd. De 
oorspronkelijke einddatum was 
Tweede Pinksterdag, maar Cen-
trummanagement heeft in over-
leg met deelnemende onderne-
mers verlengd tot en met zondag 
19 september.

Gedichtenroute Dichter bij Weert 
is bedacht als alternatief voor bin-
nenstadevenementen, die tot nader 
moment niet toegestaan zijn. Met 
de heropening van winkels werd er 
eerder al voor gekozen naast de di-
gitale plattegrond ook een drukwerk 
versie uit te brengen. Vanwege het 
aanhoudende succes heeft Centrum-
management Weert in overleg met 
de ondernemers ervoor gekozen de 
einddatum ook te verlengen.

De gedichten van Dichter bij Weert 
blijven tot en met 19 september te be-
zichtigen. De datum is niet toevallig 
gekozen. Op deze koopzondag staat 
namelijk Cultureel Lint, de opening 
van het culturele seizoen, gepland.

Gewijzigde locaties
Met de wedstrijd Dichter bij Weert 
organiseert Centrummanagement 
Weert een campagne waarbij lokale 
dichtkunst een plekje krijgt in de 
binnenstad. Zowel liefhebbers van 
dichtkunst als winkelend publiek ge-
nieten zo van een ludiek aangekleed 
winkelcentrum. Ruim 140 gedichten 
werden ingezonden naar aanleiding 
van de oproep van Centrummanage-
ment. Na een beoordeling door een 
deskundige jury zijn 33 geselecteerde 
gedichten op Weerter winkelruiten 
gepubliceerd.

Niet op alle locaties was het moge-
lijk de gedichten op de ruit te laten 

plakken. Daarom worden op enkele 
plekken de kunstige teksten ver-
plaatst. Zo schuift het gedicht in de 
Beekstraat van Richard’s Bar naar 
hobbywinkel Argus en verhuist het 
werk aan de ruit van Paul Jacobs Fa-
shion in de Langstraat naar Stadscafé 
Du Commerce. Een van de gedichten 
bij Lien & Otje aan De Oude Schut 
wordt vanwege veranderende terras-
inrichting enkele meters verplaatst. 
De digitale plattegrond wordt hierop 
aangepast.

Flyers met plattegronden zijn gratis 
verkrijgbaar bij deelnemende win-
kels, het kantoor van Centrumma-
nagement Weert en het VVV-loket bij 
Bruna aan de Markt. Meer informatie 
en de digitale plattegrond is te vin-
den op www.dichterbijweert.nl.

Over het initiatief
Dichter bij Weert, naar het idee van 
Ambiance Events, wordt gepresen-
teerd door Centrummanagement 
Weert en ondersteund door BIZ 
Ondernemers, het ondernemerscol-
lectief van de binnenstad. RICK en 
Bibliocenter bieden creatieve onder-
steuning. Logo en huisstijl werden 
ontworpen door Inge Korten.

Week van de Jonge 
Mantelzorger

Om jonge mantelzorgers te onder-
steunen en zichtbaar te maken is het 
jaarlijks van 1 t/m 7 juni de nationale 
Week van de Jonge Mantelzorger. In 
Weert en Nederweert vraagt Punt 
Welzijn speciale aandacht voor deze 
jongeren. Maar ook jij kunt iets voor 
hen betekenen. Je kunt bijvoorbeeld 
de situatie bespreekbaar maken, vra-
gen hoe het met ze gaat of vragen 
wat ze nodig hebben. Ook kunnen 
jonge mantelzorgers (met toestem-
ming) aangemeld worden voor onze 
VIP-acties. Bij aanmelding vóór 7 juni 
ontvangen ze een leuke cadeaubon.

Ongeveer een kwart van de kinderen 
en jongeren in Nederland is jonge 
mantelzorger. Zij groeien op met 
een gezinslid dat chronisch ziek of 
gehandicapt is of een psychische aan-
doening heeft. Denk hierbij aan een 
broertje met een lichtverstandelijke 
beperking of een moeder met een 
depressie. Het opgroeien in deze situ-
atie kan goed gaan en jongeren veel 
brengen. Ze leren verantwoordelijk-
heid te nemen en zijn vaak zelfstan-
diger dan leeftijdsgenoten zonder 
extra zorgtaken. Maar soms kan het 
ook lastig voor ze zijn om alle taken 
te combineren en hebben ze minder 
tijd voor school of voor eigen hob-
by’s. Of ze maken zich zorgen over 
hoe het thuis gaat. 

Voor ondersteuning kunnen jonge 
mantelzorgers terecht bij Punt Wel-
zijn. Ook organiseert Punt Welzijn 
voor jonge mantelzorgers tot 25 jaar 
leuke ‘VIP-acties’. Wanneer de jonge-
ren zich hiervoor aanmelden, maken 
ze iedere twee maanden kans op een 
leuke verrassing of verwenactiviteit 
en worden ze op de hoogte gehou-
den van dingen die voor hen nuttig 
kunnen zijn. 

Speciaal voor de Week van de Jonge 
Mantelzorger heeft Punt Welzijn ook 
een actie. Bij aanmelding voor VIP-
acties vóór 7 juni ontvangen ze een 
leuke cadeaubon. Ken jij een jonge 
mantelzorger? Meld hem of haar 
vóór 7 juni (met toestemming) aan 
via www.puntwelzijn.nl. Neem voor 
meer informatie contact op met Punt 
Welzijn via 0495-697 900 of mantel-
zorg@puntwelzijn.nl.

Foto: MantelzorgNL

UW (O)LED TV ADRES!
De  Televisie  Specialist 

met een verrassend

LAGE PRIJS!

STEVENS
TELEVISIES

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

WWW.STEVENSBUDELSCHOOT.NL

St. Rochusstraat 20
6031 BH Nederweert

Tel. (0495) 631936

Foundation - Lingerie - Badmode

SLOGGI AKTIE
1juni t/m 30 juni

3+1 GRATIS
voor dames en heren

(zolang de voorraad strekt)

www.tullemans-koppen.nl

TE HUUR GEVRAAGD/
TE HUUR

Appartement of woonruimte 
met mogelijkheid inschrijving 
basisregistratie gem. Neder-

weert in de regio Nederweert 
of Eind, Budschop, Ospel.

Ruilen van appartement/woning 
met huurder/ster waarvan de 

periode van het huurcontract is 
verlopen of die op zoek is naar 

een kleinere woonruimte/
appartement (± 50 m2 1 sl.kamer) 
is ook mogelijk. Graag reageren 

waardoor het verhuizen 
dan is te combineren.

reacties naar: 
edward.moonen1@live.nl 
of telefonisch 06-57053909 

b.g.g. 06-86030416 

DE GUNNERIJ 
MAG WEER OPEN

 STICHTING DE GUNNERIJ
Voor, door en met elkaar

Namens het bestuur en de vrijwilligers 
van de Stichting De Gunnerij Neder-
weert willen wij u laten weten dat de 
open inloop vanaf maandag 7 juni 2021 
voor alle mensen van Nederweert haar 
deuren weer mag openen. De Koffie 
staat klaar en deze eerste week wordt 
feestelijk geopend met koffie/thee en 
een heerlijk stuk Limburgse vlaai.

Wij zijn zeer verheugd dat ons gewone 
leven weer langzaam opgebouwd kan 
worden. Iedereen die behoefte heeft 
aan een praatje, een kopje koffie/thee 
is van harte welkom. De vrijwilligers 
zorgen dat alles in goede banen ge-
leid wordt met inachtneming van de 
voorgeschreven coronamaatregelen. 
Een mondkapje bij binnenkomst en 
voorlopig een beperkt aantal gasten.

Vanaf maandag 14 juni houdt  het 
Steunpunt van de Gemeente maan-
dagmiddag spreekuur van 13.00u tot 
15.00u. Hier kunt terecht met hulp- 
en ondersteuningsvragen aan de 
Gemeente. Een medewerker van de 
gemeente is aanwezig.

Vanaf 10 juni houdt het Steunpunt 
Humanitas elke donderdagmiddag 
spreekuur van 13.00u tot 15.00u. Hier 
kunt u terecht met vragen en hulp bij 
het invullen van formulieren.

De andere activiteiten zoals kaarten 
en de creatieve middagen worden 
in een later stadium opgestart, wan-
neer de regering de laatste corona-
maatregelen zal afschaffen .

Onze vrijwilligers staan weer klaar 
voor u!!!!!!
Wij kijken naar jullie uit!!!!!!!!

HET BESTUUR EN VRIJWILLIGERS VAN 
DE STICHTING DE GUNNERIJ.

Pannenweg 231, 6031 RK  Nederweert
Telefoon: 0495-63 26 25 - www.drukkerijvandeursen.nl

KINDJE OP KOMST?
Informeer dan eens naar onze  
uitgebreide collectie
geboortekaartjes. 


