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Aandacht voor haar
FOLLEA®

(0495) 625714

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

WIE BENT U?
Doorstromer
Wilt u een ander huis kopen? Vele mogelijkheden
én Super Scherpe Rente met Goede Voorwaarden!
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'T FIETSELIJK EVENEMENT VAN LIMBURG

tot en met 27 augustus.
Kapelaniestraat 1-b
Nederweert
Tel. 0495-632366

www.richardvaessentweewielers.nl

Voor al uw Loonwerk, Grondverzet & Container verhuur
o.a. Grondbewerking - Zaaien - Oogsten - Maaien - Houtversnipperen
Diverse containers voor het afvoeren van;
• Puin
• Zand
• Snoeiafval

• Hout
• Restafval
• Etc.
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www.stals-weert.nl • 06-83174109 • info@stals-weert.nl

Ziekenvervoer
Ziekenver
voer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS
GRATIS

0800-555 22 23
Senioren Menu voor € 16,50

Bij Gasterij de Brabander
Sluis 13, 0495-663 466
wel reserveren

Of shop 1 paar schoenen
met 30% korting
Redactie-adres:
Pannenweg 231
Postbus 2724
6030 AA Nederweert
tel. (0495) 63 26 25
info@drukkerijvandeursen.nl
www.drukkerijvandeursen.nl
www.facebook.com/
drukkerijvandeursen

Kerkstraat 36 Nederweert
www.durlinger.com
www
.com
*Vraag naar de voorwaarden in
onze winkel

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

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

2022

20:00u tent open
gratis entree

KNWU Elite /
Beloften / Amateurs

13.30u
13.40u
14.00u
15.00u
15.30u

17.00u
17.45u
18.00U
18.15u

samen groots, samen doen!

Gemeente

Contact

Donderdag 4 augustus 2022

Zomerprotocol: afvalinzameling start eerder
Ook de komende periode hanteert de
afvalinzamelaar het zomerprotocol.
Dat betekent dat de afvalinzamelaar
vroeger start met het inzamelen van
afval in onze gemeente. Zet uw container zeker vóór 06.30 uur buiten (of de
avond ervoor). Het hitteprotocol duurt
vooralsnog tot en met week 35 (vrijdag
2 september). Is uw container niet vol?
Overweeg dan een inzamelbeurt over
te slaan en zet de container niet aan
de weg. Met onderstaande tips kunt
u tijdens warm weer overlast van uw
afvalbak voorkomen.

Chris Verstappen (links) en Henk Venner bij het nieuwe informatiebord in Ospel. Foto: Nederweert24

Digitaal informatiebord voor elke kern
Elke kern van Nederweert heeft sinds
kort een digitaal informatiebord. Daar
kunnen niet-commerciële organisaties
teksten laten plaatsen ter promotie
van bijvoorbeeld een evenement. Het
gaat dan om dorpsraden, verenigingen,
stichtingen en andere organisaties. De
dorpsraden en de Ondernemersvereniging Nederweert (OVN) zijn blij met de
informatieborden.
De komst van de informatieborden
is een lang gekoesterde wens van de
dorpsraad Ospel. Maar ook de andere
dorpsraden zagen de meerwaarde in
van een digitaal informatiesysteem.
Leefbaarheid vergroten
Bestuurslid Henk Venner van de dorpsraad Ospel was binnen een werkgroep
de drijvende kracht die ervoor zorgde
dat de gemeente een overeenkomst

sloot met Suurland Outdoors. “Het aankondigen van activiteiten van verenigingen draagt bij aan de leefbaarheid van
de kernen”, aldus Venner. Eerder turfde
de dorpsraad Ospel binnen het verenigingsleven het aantal evenementen.
“Het bruist in het dorp”, aldus Venner.
Kansen voor ondernemers
Chris Verstappen, voorzitter van de
Ondernemersvereniging Nederweert
(OVN), is ook blij dat de digitale informatieborden er zijn gekomen. De OVN
had de komst van digitale informatieborden eerder opgenomen in haar
toekomstvisie. Verstappen ziet kansen
voor ondernemers, het centrum en
voor het onder de aandacht brengen
van bijvoorbeeld thematische activiteiten of de weekmarkt. Op een aantal
borden kunnen ondernemers via
Suurland adverteren.

Gratis boodschap plaatsen
Het plaatsen van een boodschap is
gratis en kunt u regelen via nederweert.nl/digitale-informatieborden.
Daar staan ook de locaties en de spelregels voor de activiteiten en evenementen die wel en niet in aanmerking
komen voor plaatsing. Het informatiebord in Nederweert-Eind is het enige
bord dat nog niet is aangesloten. De
verwachting is dat dat begin september gebeurt.
Samen doen!
Henk Venner en Chris Verstappen
hopen dat veel organisaties gebruik gaan maken van de borden.
“Activiteiten en evenementen zijn
een belangrijk onderdeel van onze
samenleving”, aldus het duo. “Wat
dat betreft is dat ook samen groots,
samen doen!”

Energiecoaches geven gratis advies over verduurzamen woning
Het verduurzamen van uw huis levert
u een lagere energierekening en een
comfortabele woning op, vooral als
u een ouder huis hebt dat niet goed
geïsoleerd is. Reden genoeg om meteen
aan de slag te gaan! Maar hoe brengt
u uw energieverbruik omlaag? Waar
begint u? Wat zijn de meest effectieve
maatregelen voor uw huis? Dat weet de
energiecoach van De Wattmeesters, onderdeel van REScoop Limburg. U kunt
gratis advies aanvragen.
Energiecoach
De energiecoaches van De Wattmeesters zijn gedreven mensen met
praktijkervaring in het verduurzamen
van woningen. Ze hebben bovendien
een opleiding tot energiecoach gevolgd
bij de landelijke opleider HOOM. De
energiecoaches delen hun kennis en
ervaring met andere Limburgse woningeigenaren.

Bespreken van wensen
Na het doen van wat vooronderzoek
naar uw woning, maakt de energiecoach een afspraak met u om langs te
komen. Hij of zij bespreekt met u wat
uw wensen zijn. Samen brengen jullie
in kaart wat de beste verduurzamingsmaatregelen kunnen zijn voor uw huis
en woonsituatie. De bevindingen en
maatregelen worden vastgelegd in uw
digitale HOOM-dossier.
Overzichtelijk rapport
U krijgt na afloop van het gesprek een
overzichtelijk rapport met een overzicht van de beste maatregelen, inclusief kosten en opbrengsten. Omdat
u vooraf kunt zien wat de investering
oplevert, wordt het gemakkelijker om
besluiten te nemen. Ook handig is dat
u altijd online toegang hebt tot uw eigen dossier en u samen met uw coach
de vervolgstappen kunt zetten.

Hulp bij regelen financiering
De energiecoach van De Wattmeesters
doet nog meer. Ook bij het realiseren
van besparingen staat de energiecoach voor u klaar. Hij of zij bespreekt
de adviezen met u, biedt hulp bij het
aanvragen en vergelijken van offertes
en ondersteunt desgewenst bij het
aanvragen van de financiering. De
energiecoach geeft ook aan of er verdere verplichtingen zijn, maar u mag
altijd zelf bepalen welke maatregelen
u wel of niet wilt doorvoeren.
Quick wins
Ook helpt de coach met het inzichtelijk
maken van zogenaamde ‘quick wins’:
hij of zij laat u kleine maatregelen,
zoals ledlampen, radiatorfolie en
tochtstrips, zien waarmee u relatief
gemakkelijk en snel energie kunt besparen en geeft hierover meer advies.
Afspraak maken
Energie besparen? Maak dan een
afspraak met een energiecoach van De
Wattmeesters op dewattmeesters.nl.
Het traject met de energiecoach wordt
tot 30 september 2022 (zolang er voldoende budget is) gratis aangeboden
door de Provincie Limburg, mede mogelijk gemaakt door het Economisch
Instituut voor de Bouw (EIB).

Met het nemen van maatregelen voor een lager
energieverbruik bespaart u veel geld.

•

•

•

Zo voorkomt u geurtjes
• Spuit de container regelmatig schoon
met een tuinslang of hogedrukspuit
en laat de container drogen.
• Als u de container niet gebruikt voor
compost, kunt u azijn of afwasmiddel gebruiken om de bak schoon te
maken. Gebruikt u het afval wel als
compost? Gebruik dan alleen water.
Andere stoffen zijn schadelijk voor de
planten in de tuin.
• Gooi iedere keer een handje van uw
favoriete kruiden over hetgeen u
weggooit. Als u de volgende keer de
container opent, dan ruikt u de kruiden.
• Strooi onderin de container een beetje
waspoeder en herhaal dit wanneer
de container halfvol is. Let op: doe dit
niet bij de gft-bak.

•

zakje. Zo voorkomt u dat vliegen eitjes
leggen, waardoor u ook geen last
krijgt van de larven.
Zet de deksel van de vuilnisbak af en
toe op een kier. Maden houden van
vochtige, donkere plekken en zo voorkomt u dat ze in uw vuilnisbak gaan
nestelen.
Hang een pantykous met mottenballen in de vuilnisbak. Maden houden
niet van deze geur waardoor ze weg
blijven. Vergeet de kous niet weg te
halen als de vuilnisbak wordt geleegd.
Strooi zand onder de rand van de
deksel. Maden drogen uit door zand.
Zet de container op een schaduwrijke plek. Hierdoor wordt het minder
warm, waardoor de kleine beestjes
minder goed gedijen.

Zo komt u van maden af
• Knip een tak van de Hedera (klimop)
af en leg deze in de vuilnisbak. Hedera is giftig voor deze beestjes.
• Giet kokend heet water (met azijn
of groene zeep) in de vuilnisbak,
wanneer deze net geleegd is. Door het
hete water gaan de maden dood. Doe
wel de deksel dicht, zodat de hitte in
de vuilnisbak blijft.
• Stop wat takjes lavendel in de vuilnisbak. Lavendel is een ‘natuurlijke’
vijand voor maden. Zowel verse lavendel als luchtverfrisser werken goed.
• Verdun een beetje schoonmaakazijn
met water en giet dit in de vuilnisbak
om maden te doden.
• Strooi kiezelaarde of zout in de container. Dit kleeft aan de buitenkant
van de maden waardoor ze uitdrogen
en doodgaan.

Zo voorkomt u maden
• Leg een krant of stro onder in de vuilnisbak. Hierdoor koeken afvalresten
niet aan de bodem, waardoor u geen
last krijgt van maden. Maden houden
van vochtige plekken en met behulp
van kranten en/of stro zorg je dat de
bodem droog blijft.
• Wikkel vlees of vis in een krant of gooi
het weg in een biologisch afbreekbaar

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over het
scheiden van afval en hoe om te gaan
met afval ook op milieucentraal.nl.

Onkruid te hoog? Meld het met Fixi!
Ziet u onkruid in de openbare ruimte dat
te hoog is? Laat het ons weten! Dat kan via
nederweert.nl/melden of via de Fixi-app.
Wat kunt u allemaal melden?
U kunt u ook andere problemen in de openbare ruimte eenvoudig doorgeven via Fixi.
Bijvoorbeeld zwerfafval, schade aan straatmeubilair en overlast van hondenpoep. Ook
de aanwezigheid van de overvolle prullenbak of een niet werkend verkeerslicht kunt
u ons melden.
Hoe kunt u een melding doen?
Melden gaat snel en gemakkelijk. U kunt
nederweert.nl/melden gebruiken. Of u
installeert de Fixi-app op uw smartphone
of tablet. U vindt de Fixi-app in de App
store (voor Apple) of in Google Play (voor
Android).

Gezocht: bedrijven met een vraag over circulariteit
Technasium Het College Weert zoekt
bedrijven in de regio met een vraag
rondom restafval en design to recycle.
Het gaat om bedrijven (of een bedrijventerrein) die van eind november tot
en met begin februari leerlingen van 4
VWO willen betrekken bij hun uitdaging van de toekomst!

lingen graag vroegtijdig in mee. Vandaar deze oproep aan bedrijven met
een circulaire uitdaging. Bovendien
zult u als bedrijf verrast worden door
de frisse en onbevangen kijk op zaken.
En u zet uzelf alvast op de kaart bij
jong talent. Ook niet onbelangrijk in
deze tijd!

Duurzaamheid hot topic
Voor een middelbare scholier zijn
bedrijfsbezoeken en levensechte
opdrachtgevers van essentiële meerwaarde. Een hot topic voor elk bedrijf is
alles wat met duurzaamheid te maken
heeft. Denk bijvoorbeeld aan recycling,
upcycling en circulariteit.

Meer informatie
De tijdsinvestering voor een bedrijf
is 4 x 1 uur. Voor meer informatie
kunnen bedrijven terecht bij technator Miranda Vos van Het College,
e-mail: vos@stichtinglvo.nl. Of bij
business developer educatie Maartje
Kessels van Keyport, e-mail: maartje.kessels@keyport.nl. Check ook de
website van het technasium: technasium.nl.

Bedrijven met circulaire uitdaging
Daar neemt het technasium de leer-

Wekelijkse informatierubriek van de gemeente Nederweert
0495-677111
info@nederweert.nl
nederweert.nl
Gemeentehuis • Raadhuisplein 1 • Postbus 2728 • 6030 AA Nederweert

@GemNederweert
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Vrouwen Fortuna Sittard tegen combinatie
ST Eindse Boys-Merefeldia en SV Leveroy

Foto: Fortuna Sittard
Op zaterdag 6 augustus om 12.00 uur
speelt het vrouwenteam van Fortuna
Sittard haar eerste oefenwedstrijd van
het seizoen op sportpark Op de Hooven
in Nederweert-Eind. Tegenstander van
de ambitieuze vrouwentak van Fortuna
Sittard is een combinatieteam van ST
Eindse boys-Merefeldia en SV Leveroy.
De entree is gratis.
De recent opgerichte vrouwenafdeling van
Fortuna Sittard heeft grootse plannen.
Daarom heeft de vereniging een bovengemiddeld kader samengesteld om deel te
nemen aan de Azerion vrouwen Eredivisie.
Naast een groot aantal Nederlandse talenten is het gelukt om drie Belgische internationals aan zich te binden, waaronder
aanvoerder en topspeelster Tessa Wullaert.

Onder leiding van trainer Roger Reijners wil
de club de strijd aangaan met de top van de
eredivisie.
Na een week training zal het team haar allereerste oefenwedstrijd spelen bij Eindse
Boys, waar de heren van Fortuna enkele
weken geleden ook drie oefenwedstrijden
speelden. De fantastische grasmat bij Eindse
Boys, in combinatie met de presentatie van
het team in Midden-Limburg, zijn ingredienten voor een mooie voetbalmiddag. Naast
de wedstrijd van 6 augustus staat op zaterdag 20 augustus om 14.00 uur de wedstrijd
Fortuna Sittard-Borussia Mönchengladbach gepland op sportpark Op de Hooven
in Nederweert-Eind. Dan zijn de drie Belgische internationals ook van de partij. Voor
info volg: www.eindseboys.nl

Wie biedt Italiaanse Sofia of Thaise
Pannatree een gezellig thuis in Weert?

Sportnieuws HBS Wilhelmina
Sportuitslagen
Zondag 17 juli, cloud wedstrijd
Jeugd (tot 18 jaar)
1 Mandy Korsten
2 Kevin Koolen
3 Daan Bijlmakers
4 Anouk Korsten
5 Thorben Delsing

257
254
240
176
44

Senioren
1 Kim Koolen
2 Maarten Greijn
3 Tom Geuns
4 Martijn Geuns
5 Lesley Delsing
6 Chantal Hekers
7 Harrie Hermans
8 Jordy Geurtjens
9 Sjoerd Heijnen
10 Tim Vaes
11 Ruud Westerveen
12 Leon Korsten
13 Marlies Hekers
14 Peter Stienen
15 Harrie de Wit LO
16 Joseph Jonkers
17 Wil Bloemers
18 Anke Vaes
19 Mart van Thuijl

166
155
149
147
138
115
94
91
84
84
67
66
62
52
48
40
15
14
13

Vakantiepuntjes van
Bakkerij Heerschap mee.

Zaterdag 23 juli, Fairbow 3d Spaarnwoude
Longbow
Lesley Delsing
Recurve
331/600
Thorben Delsing
458/600
1ste plaats recurve jeugd

Deze zomer
dagelijks
8+2 gratis!

Agenda
23 aug
Thuisblijverstoernooi
2-3-4 sep Jeugdkamp te Tungelroy
6 sep
Start nieuwe seizoen

Senioren Menu voor € 16,50

Bij Gasterij de Brabander
Sluis 13, 0495-663 466
wel reserveren

Keramiek expositie in
Heythuysen
Op 6 en 7 augustus kun je in Heythuysen komen kijken naar een keramiek
expositie in het ’t Kirkske – Oos Hoes.

Eind augustus maken tientallen uitwisselingsstudenten van over de hele wereld hun droom waar door een periode
van drie tot tien maanden ondergedompeld te worden in de Nederlandse
cultuur, taal en tradities. De scholieren
wonen bij Nederlandse gastgezinnen
en gaan naar de middelbare school.
Wordt u gastgezin voor één van deze
studenten en biedt u hen een warm
thuis? In het voortgezet onderwijs in
Weert, waar internationalisering een
steeds belangrijker thema wordt, zijn
de studenten welkom.
Een culturele uitwisseling is niet alleen een avontuur voor de buitenlandse scholier, ook het gastgezin
leert over de cultuur die een buitenlandse scholier meebrengt! Zo hoef
je niet ver te reizen om de wereld
te ontdekken. Je kunt de wereld in
huis halen met een Braziliaanse of
Franstalige Belgische uitwisselingsstudent of misschien past een scholier
uit Thailand of Duitsland beter bij u!
Uitwisseling naar Nederland
Nederland blijkt steeds populairder te
worden als ‘high school’ bestemming.
Nederland wordt gezien als een veilig en gastvrij land. Het High School
Holland programma groeit, voor een
aantal studenten die eind augustus
naar Nederland komen zijn wij nog
op zoek naar een enthousiast gastgezin dat deze studenten een warm
thuis kan bieden voor drie, vijf of
tien maanden. Je kunt dus gastgezin
worden voor een korte periode, maar
ook voor het hele schooljaar. Lijkt het
u leuk om dit fantastische avontuur
aan te gaan met een uitwisselingsstudent?
Wie zijn de internationale scholieren?
Er komen uitwisselingsstudenten
van over de hele wereld naar Nederland, uit maar liefst twintig verschillende landen. Zo ook de Italiaanse
Sofia, ze houdt van paardrijden en
is vaak te vinden bij de manege. Ze
kan niet wachten om in Nederland
ook paard te rijden. De creatieve Pannatree uit Thailand zal ook een tijdje
in Nederland verblijven. Ze luistert
graag naar verschillende soorten
muziek en speelt vaak bordspellen
met haar familie. Ook Tomás uit Slowakije en de Duitse Charlin willen
Nederland graag verkennen met hun
gastgezin. Ze kunnen niet wachten
om meer te leren over de Nederlandse taal, geschiedenis en cultuur. Gaat

u met één van hen ons land verkennen of bent u nieuwsgierig geworden
naar de andere buitenlandse studenten? Bezoek de website om kennis te
maken met alle studenten die deze
zomer naar Nederland komen.
Ervaringen
Menig gastgezin ging u al voor in dit
avontuur. Zoals bijvoorbeeld de familie van Rengs, zij waren gastgezin
van de Braziliaanse João Pedro. “Het
doet ons goed om iemand de kans te
geven dit avontuur aan te gaan. Wij
zagen dit als een mooie kans voor de
kinderen. Zij kunnen veel van deze
culturele uitwisseling leren.” Ook
de familie van Berkel had een fantastische ervaring met de Italiaanse
Naima. “Het klikte vrijwel meteen, de
meiden hebben onderling dezelfde
humor! Het was wel wat drukker met
een extra dochter erbij.” Zo vertelde
de Amerikaanse Willa over haar ervaring in Nederland bij een gastgezin.
“Ik maak het echte Nederlandse leven van dichtbij mee. Tegelijkertijd
leert mijn gastgezin ook veel over
mijn cultuur en gewoontes. Het is dus
een echte uitwisseling!”
Wie biedt een Internationale uitwisselingsstudent een thuis?
Jong of wat ouder, alleenstaand of
een gezin met kinderen? Iedereen
met de juiste intenties kan gastgezin
zijn in de ogen van Travel Active.
Gedurende de uitwisseling worden
het gastgezin en de student begeleid door een Local Coordinator. Deze
begeleider is de steun en toeverlaat
van scholier en gastgezin. Ook helpt
de Local Coordinator met de kennismaking van de Nederlandse cultuur, onder meer door lokale tripjes
te organiseren. Travel Active organiseert evenementen voor scholieren
en gastgezinnen, zodat zij elkaar
leren kennen en ervaringen kunnen
uitwisselen. Gastgezin zijn voor een
buitenlandse scholier is op vrijwillige
basis. Het gastgezin voorziet in kost
en inwoning. De overige kosten zijn
voor rekening van de scholier of Travel Active.
Bent u nieuwsgierig geworden naar
de andere buitenlandse scholieren
en/of het High School Holland programma? Neem voor meer informatie
contact op met het High School Holland team via highschoolholland@
travelactive.org, bel gerust naar 085
222 4810 of bezoek de website www.
travelactive.nl /high-school-holland/

Tijdens de keramiek expositie kun
je de creaties zien van Marlies Brouwers, Toos Moors, Mariet Rutten,
Door Schreurs, Astrid Stijfs, Berthie
Verlaek en Mia Zegveld-Kierkels. Zij
laten je graag kennis maken met de
wereld van keramiek.
De expositie vindt plaats in ’t Kirkske
– Oos Hoes in Heythuysen (Heide 29)
en zal op beide dagen geopend zijn
van 11.00 uur tot 17.00 uur. De entree
is gratis.

Heerschap

Te koop
gevraagd:
LP’s + singeltjes
06 - 51 590 465

Raadpraat 46
Afvalinzameling goed voor elkaar?
In deze raadpraat blikken we met u terug op de raadsvergadering van 19 juli
2022.
Van afvalpilot naar nieuwe inzamelmethode
De vorige coalitie is begonnen met een
pilot voor afvalinzameling. Die blijkt
goed te werken. Het nieuwe college
stelt daarom ook voor om het nieuwe
systeem te baseren op de bestaande
pilot. Wel moet op een aantal plekken
worden bijgestuurd. Als fractie hebben
we al eerder aandacht gevraagd voor
het wekelijks ophalen van PMD, het
gratis ophalen van GFT en het gebruiken van bakken i.p.v. zakken voor restafval. We zijn zeer tevreden dat naar al
deze eerdere voorstellen van ons is geluisterd. Toch zien wij nog ruimte voor
verbetering bij het plan dat het college
nu heeft.

OOK VERKRIJGBAAR VOOR ASTIGMATISME

Scan deze QR code om uw cashback te ontvangen.
Volg hierna de aangegeven stappen.

Lindanusstraat 3 - Nederweert - Tel. 0495-631383
* Actie onder voorwaarden. Bij aankoop van 2x30 en 2x90 packs Precision1TM Sphere of Precision1TM for Astigmation ontvang
je een terugbetaling van €15. Actie gelding in Benelux van 01/01/2022 t/m 31/12/2022. Aanvraag moet uiterlijk 1 maand na
einddatum (voor 01/02/2023) worden ingediend. Voor indicaties, contra-indicaties en waarschuwingen verwijzen wij u naar de
gebruiksaanwijzing van het betreffende product. Contactlenzen zijn medische hulpmiddelen.
©2022 Alcon Inc - BNLX-PRI-2100076 - 01/2022

We willen dat GFT wekelijks wordt
opgehaald
Verpakkingen van etenswaren gaan we
vanaf volgend jaar wekelijks ophalen.
Dat doen we onder andere omdat het
erg kan stinken. Toch kiest de nieuwe
coalitie van CDA, JAN en VVD ervoor
om de etensresten zelf minder vaak op
te halen, maar 1 keer in de twee weken. Dit vinden we erg tegenstrijdig.
Zeker met de hoge temperaturen zoals
de laatste tijd is het belangrijk en hygiënisch om wekelijks GFT op te halen,
voor de maden uit de bakken kruipen.
In de enquête waar 1624 mensen aan
hebben meegedaan werd ook door
veel mensen aangegeven het prettig te
vinden dat GFT wekelijks wordt opgehaald. Daarom hebben we samen met
Nederweert Anders voorgesteld om
GFT wekelijks op te halen. Het liefst
het hele jaar door, maar minstens in
de zomermaanden. Hiervoor was nu te
weinig steun bij de andere partijen. We
hopen dat het college er later toch voor
kiest om GFT (in de zomer) wekelijks op
te halen.
Keuze voor verschillende afvalbakken
Veel mensen hebben weinig restafval
of weinig GFT en hebben dus geen grote bak nodig. Een kleine bak is makkelijker schoon te maken en handzamer.
Ook heeft niet iedereen ruimte voor

twee grote containers en ruimte voor
alle andere afvalstromen zoals PMD,
papier en glas. Veel gemeenten geven
hun inwoners daarom de keuze om te
kiezen voor een grote of kleine bak.
Asten en Someren doen dit al. Someren
geeft zelfs de keuze uit vier maten: 25,
80, 140 of 240 liter. Samen met Nederweert Anders hebben we gevraagd om
iedereen zelf te laten kiezen of ze een
grote of kleine bak willen voor restafval
en GFT. Helaas was ook hiervoor geen
steun van de andere partijen.
Voorstellen over wonen
Er stonden meerdere voorstellen op de
agenda over wonen. Die voorstellen waren nog voorbereid door het oude college. Zo hebben we een nieuwe woonvisie vastgesteld, waarin meer ruimte is
om te bouwen in onze gemeente. We
hebben ingestemd met het bouwplan
De Peelwachter. Dit zijn 20 nieuwe woningen aan de rand van Ospel op de
hoek van Meijelsedijk en Plattepeeldijk.
Voor het levensloopbestendig maken
van gemeenschappelijke ruimten in appartementencomplexen hebben we in
2020 een stimuleringsregeling vastgesteld. We hebben besloten die regeling
met 3 jaar te verlengen om zo meer appartementencomplexen te helpen met
het levensloopbestendig maken.
Denk mee en doe mee!
We vinden het altijd fijn als mensen ons
willen steunen of mee willen denken.
Opmerkingen, vragen of ideeën zijn altijd welkom, of word lid. Met uw steun
kunnen wij een nog krachtiger geluid
laten horen en Nederweert verder verbeteren.
U kunt me bereiken via martin.vanmontfort@d66nederweert.nl
Martin van Montfort
Fractievoorzitter D66 Nederweert

DONDERDAG 4 augustus
H. Johannes Maria Vianney, priester
9.00 uur - H. Mis
VRIJDAG 5 augustus
8.30 uur – Uitstelling van het Allerheiligste.
9.00 uur H. Mis
ZATERDAG 6 augustus
Gedaanteverandering van de Heer
13.00 uur H. Doopsel Devienjo Marks
18.00 uur H. Mis – maanddienst Gerrit en Mia
Haenen-Teeuwen, jaardienst Bertha en Teng
Wijen-Bongers, jaardienst Toos Saes-Davits
en Jos Saes, Petrus Hubertus Verheijen en
Dina Verheijen-Horijon v.w. verjaardag.
ZONDAG 7 augustus
19e zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis – jaardienst Tinus Mertens
en Fien Mertens-Janssen, ouders Verheijenvan den Kerkhof vanwege verjaardag, Marie
Koppen, en voor een Bijzondere intentie.
Na de H. Mis koffieuurtje in het parochiecentrum
MAANDAG 8 augustus
H. Dominicus, priester
Geen H. Mis
DINSDAG 9 augustus
H. Theresia Benedicta van het Kruis, maagd
en martelares
9.00 uur H. Mis
WOENSDAG 10 augustus
H. Laurentius, diaken en martelaar
Geen H. Mis
DONDERDAG 11 augustus
H. Clara, maagd
9.00 uur - H. Mis
VRIJDAG 12 augustus
H. Johanna Francisca de Chantal, religieuze
8.30 uur –
9.00 uur H. Mis
ZATERDAG 13 augustus
H. Maria
18.00 uur H. Mis – jaardienst Truus Kessels
tevens voor verjaardag, overleden familie
Veugelers-de Wit.
Overleden:
Op woensdag 27 juli was de uitvaart van
Erwin Triepels, hij overleed in de leeftijd
van 48 jaar en woonde aan de Scheijvenwerf.
Op zaterdag 30 juli was de uitvaart van Geer
van Hoef, hij overleed in de leeftijd van 70
jaar en woonde aan de Kapelaniestraat 25.
Moge zij rusten in vrede.

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 7 Augustus
10.00 uur Woord en Communiedienst
- Voor familie Franssen
- En voor bijzondere intenties
Zondag 14 Augustus
10.00 uur Woord en Communiedienst
- Voor bijzondere intenties
Gelezen in het intentieboek van onze
Kapel.
- H. Maria, help me om mijn verdriet te verwerken, en dat alles goed komt. En voor mijn
kleinkind, dat hij er voor gaat. Bedankt !!
- Lieve Maria, bid voor een lieve moeder,
dat zij snel beter mag worden.
- Moeder Maria, graag gebed voor vrede!
Vrede in de wereld . Laat men tot inzicht
komen. Laten we massaal in gebed treden
om deze waanzinnige oorlogen te stoppen.
Iets om over na te denken:
Ik ben niet veranderd, ik ben mezelf geworden!!
De Kapel van Schoor is altijd de gehele dag
open en iedereen is er van harte welkom.
Het is mooi om te zien dat de weg naar
onze Kapel en Maria zo vaak word gevonden om daar eenieders persoonlijke intentie neer te leggen!!

6 t/m 13 augustus

Week van 6 aug. 2022 – 13 aug. 2022

ZATERDAG 6 augustus: 19.15 uur H. Mis
ZATERDAG 13 augustus: 19.15 uur H. Mis
LEZERS: zaterdag 6 augustus Lies Loijen, zaterdag 13 augustus Marjo Timmermans
“Een kleine positieve gedachte in de ochtend heeft de kracht een hele dag
te veranderen.”

Sint Rochusparochie
Budschop
Koster: Bert Verheggen, tel. 0495-632 684.
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
Vieringen in de St. Rochuskerk Budschop
Zondag 7 augustus 2022,
H. Mis in de St. Rochuskerk, Budschop, aanvang 11.00 uur
Pastoor Sebastian Eriyangalath zal de H Mis
verzorgen.
KOOR: ZONDAGSKOOR
H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn
van de parochie
Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant: Piet Wullems
Tuinonderhoud kerk
Zaterdag 30 juli jl hebben de vrijwilligers
van het tuinonderhoud, de tuin rondom de
kerk weer piekfijn in orde gemaakt.
Na afloop is er dan koffie en vlaai voor de
werkers.
Mensen die graag in de tuin werken kunnen
zich nog als vrijwilliger aanmelden.
Het tuinonderhoud is meestal op de laatste
zaterdag van de maand van 9 tot 11.30 uur.
Er wordt dan geschoffeld, gesnoeid enz.
Aanmelden kan bij de Beheerder: Piet Wullems, tel 625126.

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 6 - 13 augustus
Zaterdag 6 augustus, géén avondviering.
Zondag 7 augustus, 19e zondag door het
jaar, 10.00 hoogmis.
Donderdag 11 augustus, 19.00 avondviering.
Zaterdag 13 augustus, 19.00 avondviering, jrd Toon van Tulden, ghm Drika CarisKessels.
MISDIENAARS: Zo. 7 augustus 10.00: Tom
en Wout Dirks; Za. 13 augustus 19.00: Rick
van Hulsen.
OVERLEDEN: Op 22 juli jl. overleed Wim
Manders, 86 jaar, Kampersweg 15. Moge hij
rusten in vrede.
OP WEG NAAR GELUK: Als we aan vakantie denken komen de volgende gedachten
naar voren: goed weer – uitrusten – vrij zijn
– geen verplichtingen – niet alles op tijd en
uur – andere omgeving – andere taal – andere mensen ontmoeten – genieten van de
natuur – heel de dag samen (in het dagelijks
leven zeldzaam – met gezin of vrienden er
op uit trekken – andere gerechten – waardering voor andere cultuur en historie – zich
verwonderen over monumenten, kerken
……… blij zijn na behouden terugkeer: veilig thuis !
De WAARDEN onder deze gedachten zijn
voor ons: dankbaarheid voor hetgeen gemaakt is door anderen en waarvan wij
kunnen genieten; tijd om te genieten van
elkaar, van de natuur; stilstaan bij het leven; tijd voor elkaar, voor andere mensen;
openstaan voor andere culturen. Dan wordt
er niet gelet op ras, kleur, geaardheid. Dan
geldt: verdraagzaamheid.
GOD VAN GELUK, we staan aan het begin
van de vakantie. Wij vragen U: maak ons
hart klaar om die vakantie te vieren. Trek
met ons mee, God, naar uw land, naar dat
land van geluk, nu, de komende tijd en alle
dagen van ons leven.
Ik wens u een heel fijne vakantie.
Pastoor A. Koumans, OMI

Zondagmorgen 7 aug. 09.30 uur:
Als hgm. t.e.v. H. Hart, Als hgm. uit dankbaarheid, Als zwd. voor Martha Jetten-van
Heel
Mededelingen:
• Op de volgende zondagen in augustus en
september zal er een eucharistieviering
worden gehouden in onze parochiekerk
telkens om 09.30 uur
- Zondag 7 augustus
- Zondag 21 augustus
- Zondag 4 september
- Zondag 18 september
• U kunt iedere dag de Maria-kapel bezoeken voor een persoonlijk gebed of om een
kaarsje op te steken.

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

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

Een tevreden mens is van ons heengegaan.
Ze heeft alles gegeven.

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

Rika Poell-Heijmans
weduwe van

Voeding en Dieet
Telefoon: 088 - 610 19 64
van 8.30 – 16.30 uur.

Piet Poell

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)
Telefoon: 06 44 34 98 10
van 8.30 – 17.00 uur

* Nederweert 16-01-1924

Groene Kruis maakt deel uit van De Zorggroep
www.dezorggroep.nl

† Nederweert 21-07-2022

Harrie

Open Eettafel Budschop

Jan en Marlies
Esther

STEVENS

Thom en Gerrie
Peter en Tika

UW (O)LED TV ADRES!

Annelies en Frans
Nicky en Maurice
Lola
Dex
Maurice en Nadieh ♥
Senn

TELEVISIES

De Televisie Specialist
met een verrassend

LAGE PRIJS!

Gezellig samen eten op donderdag
11 augustus. Aanvang: 11.45 u.
Zaaltje Kerkvoorziening Budschop.
Nieuwe deelnemers zijn van harte
welkom.
Aan en afmelden tot woensdag 10.00 u.
Wij serveren U iedere tweede en
laatste donderdag van de maand een
3 gangen menu. Ter afsluiting ontvangt U nog een kop koffie/thee.
Johan Evers
Truus Vossen
Tilly Vossen

Peter en Oka
Putri en Cardo
Maxim
Suzi

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

WWW.STEVENSBUDELSCHOOT.NL

Zonnebloemers
Nederweert genieten van
boottocht op moeder Maas

L.K.V. Nederweert

Henriette en Harrie
Karlijn en Manuel
Ward en Lotte

Beste dames,
De vakantieweek van de L.K.V. naar
Valkenburg is van 26 t/m 30 september.
Als er iemand interesse in heeft dan
graag even contact opnemen voor 10
augustus. Tel 0495-632594.

Corr. adres: Peter Poell
Geenestraat 55
6031 VN Nederweert

Groeten, het bestuur.

SKO

De afscheidsdienst heeft in besloten kring plaatsgevonden

Kleine dingen
Sinds onheuglijke tijden
zijn er kleine dingen
die me mateloos verblijden
en waarover ik moet zingen
en over moet schrijven
ze laten zich niet verdringen.

In memoriam
Op het moment dat het jaarprogramma van Zonnebloem Nederweert door
het bestuur bekend werd gemaakt,
werd 26 juli 2022 door de gasten en
vrijwilligers meteen op de kalender
groots omcirkeld. De boottocht op de
Maasplassen was daarmee voor velen
een schot in de roos. Totaal namen 65
personen deel aan de dagactiviteit.
Gisteren was het dan zover. Om 10.00
uur vertrokken twee bussen (volledig
ingericht voor rolstoelhouders en rollators) vanaf de Pinnenhof naar Maasbracht, de oudste binnenhaven van
Nederland. Daar aangekomen ging het
gezelschap om 11.00 uur aan boord van
het partyschip “Stadt Wessem” voor de
sluizentocht door het Maasplassengebied. Ze werden door de crew hartelijk
ontvangen met koffie/thee en (uiteraard) Limburgse vlaai. Peter Soloh was
aanwezig voor de muzikale omlijsting.
Hij heeft in vroegere dagen onder
andere gespeeld bij de Classics en de
Black Hills Country Band.

Met grote droefheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze vrijwilligster

Jozefien Kessels

De kersen en olijven
evenmin als de seringen
lieveheersbeestjes en vlinders
muziek en kleine kinders
bloemengeur en blauwe luchten
doen me van vreugde zuchten
ruisende regen over dorstige struiken
doet weer nieuwe bloemen ontluiken

Jozefien was vanaf 2015 werkzaam als vrijwilligster binnen zorgcentrum
St. Joseph.
Met grote inzet en betrokkenheid werkte zij op woongroep C en D
waar ze cliënten met dementie ondersteunde. In het bijzonder de wijze
waarop Jozefien contact kon leggen met de cliënten, haar warme aandacht en het luisterend oor was een grote kwaliteit van Jozefien. Ze was
een zorgzame vrouw waar je van op aan kon en de contacten met bewoners, medewerkers en vrijwilligers waren hierdoor altijd erg prettig.

De litanie van kleine dingen
daar kan ik eindeloos van zingen

Met respect en waardering zullen wij Jozefien in onze herinnering
bewaren.

An Cuijpers-Rutjens
www.schrijverskringospel.nl

Wij wensen haar familie veel sterkte toe met het verwerken van dit
grote verlies.

ZOEKERTJES

Cliënten, medewerkers, vrijwilligers en directie
Stichting Land van Horne

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

Veilig online bankieren, hoe doe je dat?

Via de prachtige voorstad St. Jakob
werd koers gezet richting Roermond.
Zowel op de heen- als de terugweg
werd de boot “geschut” in de haven
van Heel en Linne. Daarbij werd een
hoogteverschil overbrugd van 15 meter. De kapitein gaf hierbij tekst en
uitleg. Het gezelschap vond het heel
indrukwekkend. Ook van het bovendek werd druk gebruik gemaakt om te
genieten van zon, water en natuur.
Van 13.00 uur tot 16.00 uur werd op
de boot een Bourgondische lunch en
enkele drankjes genuttigd. Met zijn
“smaakvolle” muzikale klanken uit “de
sixties en seventies” verleidde Peter
Soloh de aanwezigen tot meezingen.
Enkelen waagden zelfs een dansje op
het schip. Het nummer “ode aan Maastricht” van Benny Nijman en “de accordeon” van Beppie Kraft pasten perfect
in de ambiance.
Aan het einde van de tocht sprak voorzitter Mart Mennen woorden van dank
aan Peter Soloh voor de prachtige muziek, de crew van “Stadt Wessem” voor
de goede verzorging en hoopte dat de
gasten en vrijwilligers kunnen terugkijken op een mooie dag. Het applaus
was alleszeggend. Om 16.00 uur werd
de thuishaven Maasbracht bereikt en
tegen de klok van 17.00 uur eindigde
een mooie dag waar hij begon: in Nederweert. Of zoals een 93-jarige gast
het verwoordde: “Wat een mooie dag,
méér kunnen we toch niet verlangen.
En mijn middagdutje doe ik morgen
wel weer”.

0495 – 633410
0495 – 626493
0495 – 633419

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

LD

Liturgische kalender
van 4 tot en met 13 augustus 2022.

Contactadres: Lenie Mackus
Tjongerstraat 3 tel. 626380 / 06-22617907
leniemackus@gmail.com
website: www.parochies-beno.nl
IBAN nummer: NL96RABO 0135507715

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

Internetcriminelen vallen elke
dag mensen lastig met bijvoorbeeld valse e-mails en marktplaatsfraude. En dat wordt alleen maar meer. Want steeds
meer geldzaken worden online
geregeld. Om dit voor te zijn organiseert Bibliocenter in samenwerking met Zuiderhuis gratis
informatiemiddagen over Veilig
online bankieren.
Tijdens de bijeenkomsten kun je leren
om veilig online te bankieren. Aan de
hand van praktijkvoorbeelden leer je;
hoe je internetcriminaliteit herkent,
welke vormen van internetcriminaliteit er zijn, in welke situaties het

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

BEE

Pastoor Sebastian: pastorie Schoolstraat
2, 6031 CW Nederweert, gesprek met pastoor volgens afspraak (tel. 0495-631 317);
e-mailadres: pastoor@kerknederweert.nl
Parochiecentrum: Kerkstraat 58, 6031 CJ
Nederweert, kantooruren maandag 10.0011.00 uur voor het bestellen van HH. Missen, afhalen van doopbewijzen enz. (tel.
0495-625 887): e-mailadres: administratie@
kerknederweert.nl
Daarnaast kunnen misintenties, adreswijzigingen en/of andere parochiezaken als
volgt gemeld worden:
Telefonisch pastoor 0495-631 317.
Een briefje in de brievenbus: pastorie
Schoolstraat 2; of brievenbus parochiecentrum Kerkstraat 58.
per e-mail: administratie@kerknederweert.nl
Ook kunt u gebruik maken van invulformulieren, die u op de website https://www.
kerknederweert.nl/?page_id=1448 aantreft.
Website: https://www.kerknederweert.nl
IBANNUMMER; NL80RABO.0135.5072.27

Parochie
H. Gerardus-Majella

verstandig is gegevens niet te delen
en wanneer een website of e-mail te
vertrouwen is.
De bijeenkomst bij Bibliocenter
Nederweert zal plaatsvinden op 8
september. De bijeenkomst bij Bibliocenter Weert vindt plaats op 12
september. Beide middagen duren
van 13.30 tot 14.30 uur.
Aanmelden
Deelnemen is gratis. Aanmelden voor
de bijeenkomst in Nederweert kan via
www.bibliocenter.nl/online-bankieren-nederweert. Aanmelden voor de
bijeenkomst in Weert kan via www.bibliocenter.nl/online-bankieren-weert.

Te huur mooi appartement met lift in
Nederweert info: 0495-123 456
PERSONEEL GEVRAAGD
Personeel gevraagd leeftijd vanaf 13
jaar wisselende tijden Cafetaria Janssen

VO
OR

H.H. Missen weekend
Parochie St. Lambertus
Nederweert

uitvaartbegeleiding

Parochie H. Barbara
Leveroy

Poetshulp gevraagd voor 2,5 uur per
week bij interesse graag een berichtje
naar poetshulp@poetshulp.nl
PERSONEEL AANGEBODEN
Ik ben 14 jaar en heb al vaker opgepast, wil dit meer gaan doen.
06-123 456 78

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

ŏ

Vogelsbleek 18/A

ŏ

6001 BE WEERT

ŏ

(0495) 549 630

ŏ

www.geuns.nl

ŏ

Prijs voor Ruilwinkel Vör mekaar
nationale vrijwilligersprijzen

Check nu eenvoudig wat dit betekent voor je belastingzaken

Huis gekocht?
Of hypotheek overgesloten?

Terugblik: Haakactie ‘Granny’s voor
Oekraïne’ groot succes!

Passieprijs 2022

€ 250,Het prijzengeld van de Nationale Vrijwilligersprijzen
wordt beschikbaar gesteld dankzij de deelnemers
van de Postcode Loterij.

Ruilwinkel Vör Mekaar heeft vanaf de
opening in mei een vliegende start: er
staan al zo’n 200 klanten ingeschreven en de reacties van zowel klanten
als mensen die voor het eerst over ons
horen zijn buitengewoon enthousiast
over het concept ‘ruilen’.
DEEL GOEDEREN, IDEEËN EN
VAARDIGHEDEN
De ruilwinkel “Vör Mekaar” is opgericht om het probleem van overconsumptie aan te pakken. Omdat alles
te koop is, wordt er minder gebruik
gemaakt van natuurlijke hulpbronnen en is er veel overtollig afval. Door
het starten van een bibliotheek aan
goederen en diensten, streven we
naar meer circulaire consumptie, in
plaats van materiële consumptie van
goederen. Te denken valt aan kleding, en speelgoed. Bovendien willen
we de hechte gemeenschap van Nederweert bevorderen, waar mensen
niet alleen goederen, maar ook idee-

en en vaardigheden kunnen delen.
Nationale Vrijwilligersprijs voor
Ruilwinkel Vör mekaar Nederweert
Door deelname aan de prijsvraag van de
Vereniging Nederlandse Organisaties
Vrijwilligerswerk, ging een Passieprijs
van de Nationale Postcode loterij ter
waarde van 250,00 naar de Ruilwinkel
Nederweert Vör Mekaar, welke dit geld
goed kan gebruiken om haar vaste kosten te betalen zoals energie, koffie en
thee en administratie systeem.
Openingstijden:
Woensdag 13.00 uur – 17.00 uur
Donderdag 10.00 uur – 14.00 uur
Ruilwinkel Vör Mekaar
Gutjesweg 8 (Budschop)
6031 ET Nederweert
Tel : 06-437 559 92
e-mail:
ruilwinkelnederweert@kpnmail.nl
website: http//:ruilwinkelnederweert.nl

Elke laatste zondag van de maand open

In het eerste halfjaar van 2022
werden in Limburg 19.848 hypotheken aangevraagd. Een stijging
van 13 procent ten opzichte van
dezelfde periode vorig jaar. Zo
blijkt uit cijfers van Hypotheken
Data Netwerk. Het (ver-)kopen
van een huis of oversluiten van
een hypotheek heeft ook gevolgen voor je belastingzaken. Om
woningeigenaren te helpen, ontwikkelde de Belastingdienst de
online checklist eigen woning.
Hiermee check je eenvoudig welke kosten je voor je lening kunt
aftrekken in je belastingaangifte.
Als je een woning koopt of hypotheek oversluit, heeft dat onder andere gevolgen voor de belasting die
je moet betalen of ontvangt. “Bij het
afsluiten of oversluiten van een hypotheek zijn er bijvoorbeeld kosten die
je (eenmalig) mag aftrekken waardoor je minder belasting betaalt”,
legt belastingexpert Jacqueline Tobben uit. “Door de persoonlijke checklist in te vullen op belastingdienst.nl/
eigenwoning weet je waar jij recht op
hebt. En waar je op moet letten.”
Drie dingen waar de checklist eigen woning je bijvoorbeeld op
kan wijzen

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

Theaterboerderij Boeket

1. Kijk of jij hypotheekrente mag aftrekken
Zo ja? Check meteen punt 2. Als woningeigenaar mag je meestal rente
aftrekken over je hypotheek of lening. Dat is gunstig, want hierdoor
worden je maandlasten lager. Heb
je je hypotheek overgesloten? Dan
is het goed om opnieuw te bekijken
of je recht hebt op hypotheekrenteaftrek. Dat hangt bijvoorbeeld af van

wanneer je je oorspronkelijke hypotheek hebt afgesloten. En of je je hypotheek bij het oversluiten hebt verhoogd. Doe de persoonlijke checklist
om te zien wat voor jou geldt.
2. Vraag een voorlopige aanslag aan of
wijzig je bestaande voorlopige aanslag
Heb je recht op hypotheekrenteaftrek? Dan is het interessant een
voorlopige aanslag aan te vragen.
Daarmee kan je de belasting die je terugkrijgt vanwege de hypotheekrenteaftrek namelijk maandelijks ontvangen en verlaag je je maandlasten.
Sluit je je hypotheek opnieuw af omdat de rente nu lager is? Dan betaal
je minder hypotheekrente en kan je
minder aftrekken. Maar: de oversluitkosten kun je wél weer aftrekken. Als
je al een voorlopige aanslag hebt, is
het belangrijk dat je deze aanpast.
Zo voorkom je dat je later te veel ontvangen hypotheekrenteaftrek moet
terugbetalen. Aanvragen of wijzigen
doe je in vier stappen online op belastingdienst.nl/voorlopigeaanslag.
3. Kijk welke kosten je wel en niet
mag aftrekken
Als je een woning koopt of hypotheek oversluit, mag je sommige kosten aftrekken. Dat is gunstig, want
hierdoor betaal je minder belasting.
Voorbeelden van aftrekbare kosten
zijn notariskosten of advies- en bemiddelingskosten voor de lening. Doe
de checklist om te zien welke kosten
jij wanneer mag aftrekken.

Nu we aan het einde van deze actie
zijn gekomen, wil ik iedereen die
heeft geholpen om dit tot zo’n succesvolle actie te laten worden, heel
erg bedanken!

de sponsoren die ons geholpen hebben! En o.a. het bibliocenter Weert/
Nederweert, de open inloop Leveroy,
IKC de Bongerd en natuurlijk Alda Creatief die heel veel heeft geholpen.

Wat ontstond vanuit het gevoel iets
samen te willen betekenen, werd een
heel mooi initiatief waarbij ik veel
nieuwe mensen heb mogen leren
kennen. Leuke ontmoetingen, mooie
en soms ook ontroerende verhalen.
Samen haken, thuis of op de gekste
plekken. Dichtbij, maar ook vanuit diverse uithoeken in het land en zelfs
een deelname vanuit Frankrijk!

De speelmiddag in samenwerking
met het Groene Speelpunt in een zonovergoten Houtsberg was een mooie
afronding van deze actie. Voor de overige dekens wordt contact gelegd met
andere opvangplekken in de regio. Ze
krijgen hoe dan ook een goede bestemming.

Mooi om te zien hoe ieder op zijn of
haar eigen manier heeft mee gedaan
aan deze actie. Van nu leren haken en
1 lapje gemaakt hebben, tot meerdere dekens haken. Van kleurrijke
zonnebloemen tot andere eigen creaties. Sommige handwerkers hebben
heeeel veel lapjes aan elkaar gezet.
Al die uren haken door zoveel mensen………..

91 dekens (en er zijn er nog steeds onderweg) wie had dat durven denken
toen we hieraan begonnen! Ik vind
het heel fijn dat er zoveel mensen
hebben genoten van het (samen) haken. Ik hoop vooral dat we heel veel
kinderen en volwassenen en klein
beetje troost maar vooral een leuk
cadeau hebben kunnen bieden met
een mooie, met liefde en enthousiasme handgemaakte deken en knuffel.
Dank je wel allemaal!!

Dat was natuurlijk niet gelukt, zonder

Anja Stienen

Excursies, kindertheater en ontdektochten

Geniet van de zomer bij
buitencentrum De Pelen

Meer weten?
Wil je meer weten over de aanschaf,
het onderhoud of de verbouwing
van je eigen woning en de gevolgen
daarvan voor je belastingen? Kijk op
belastingdienst.nl/eigenwoning.

Aanmelding muzikaal
Huiskamerfestival Weert gestart
zaterdag 6 augustus 2022
aanvang 20.30 uur
entree 12,50
“WELKOM IN HET BOS”
Toneelgroep BLIK
Auteur: Alex van Warmerdam
In de voorstelling “Welkom in het
bos” dwalen twee vrouwen door
een bos. Dora, weggelopen van haar
man, en Fannie die haar uit solidariteit steunt en troost. Ze strijden tegen
honger en dorst en stuiten op een
aantal merkwaardige personages.
Allen willen ze bevrijd worden van
hun lusten, maar de kunst van het
verleiden beheersen ze niet. Voor
Dora en Fannie zit er niets anders op
dan van zich af te bijten.
“Welkom in het bos” is een onvervalste Van Warmerdam: de vreemdste
dingen zijn even gewoon als raadselachtig en krankzinnig en altijd genadeloos grappig.
• Spelers: Danielle Lieven, Ineke Keller, Wim van der Heijden, Bart Claessen, Wiebe de Vries

•
•
•
•
•

Techniek: Wouter Staal
Decor: Wouter Staal/Maartje Vos
Kleding: Maartje Vos
Auteur: Alex van Warmerdam
Regie: J

Foto: Marijke Vaes-Schroën | Staatsbosbeheer

zondag 7 augustus 2022
aanvang 11.00 uur
entree 3 euro
JAN KLAASEN EN DE BRUILOFT
VAN PRINSES ROZEMARIJN
Frank Peters
Bij goed weer tuinvoorstelling
Jan Klaassen en de bruiloft van
prinses Rozemarijn
Prinses Rozemarijn gaat zwemmen in
de hofvijver zonder kleren aan. Als
koning Bollebuik hiervan hoort, vindt
hij het hoog tijd dat zij gaat trouwen.
Hij nodigt een aantal mannen uit,
maar prinses Rozemarijn vindt ze niet
leuk. Toch komt er een bruiloft!
Frank is inmiddels onze vast poppenkastspeler en behoeft nog weinig introductie. Bij goed weer vindt de voorstelling weer buiten in de tuin plaats!

Meer muziek in Weert, dat klinkt
goed! Op de derde zondag van
oktober transformeren overal in
Weert huiskamers tot intieme podia voor lokaal muzikaal talent.
Geniet van de gastvrijheid van
de Weertenaar en laat je verrassen door de muzikaliteit van het
diverse aanbod dat de stad rijk is.
Huiskamerfestival Weert is hét evenement dat toont wat de stad te bieden
heeft aan opkomend en gearriveerd
muzikaal talent. In diverse huiskamers, tuinkamers, mancaves en gezellige garages kunnen liefhebbers
luisteren naar optredens van lokale
muzikanten; van jazz tot klassiek en
van singer-songwriter tot elektronische beats.

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

Met het festival draagt Weert bij aan
laagdrempelige kennismaking met
de veelzijdige talenten van muzikaal
Weert. Muzikanten worden in de
gelegenheid gebracht zonder investeringen in allerhande presentatieza-

ken hun muziek aan publiek te laten
horen. Anderzijds worden geïnteresseerden uitgenodigd te genieten van
live vermaak in de eigen wijk, bij hun
eigen buren en kennissen.
Meedoen
Enthousiaste Weertenaren kunnen
zich vanaf nu opgeven als huiskamer,
muzikant, of als beiden! Inschrijven
kan tot en met 4 september 2022
via www.huiskamerfestivalweert.nl.
Hierna buigt een gezelschap lokale
muziekliefhebbers zich over een passende combinatie van muzikanten
met locaties. Voor vragen vooraf kan
contact worden opgenomen met
info@huiskamerfestivalweert.nl.
Organisatie
Huiskamerfestival Weert is een initiatief van Sander Hoeben, popcoördinator van Weert, in navolging van
het in 2019 succesvol georganiseerde
Muziek bij de Buren. Het evenement
wordt georganiseerd door Ambiance
Events.

Weekblad digitaal lezen?
www.drukkerijvandeursen.nl

Het buitencentrum De Pelen biedt
deze zomervakantie veel activiteiten! Zo zijn er elke woensdag ‘Zin
in Zomertochten’, elke vrijdag
Zomeravondwandelingen en op
zondag 31 juli, 7 en 14 augustus
is er kindertheater! Bovendien
kan je elke dag de Peel ontdekken
met het Kabouterpad en de Peel
Beleef-je-Buiten Tocht. Alle activiteiten starten bij het buitencentrum van Staatsbosbeheer aan de
Moostdijk 15 te Ospel.
Zin in Zomertochten
Tijdens de Zin in Zomertochten op
woensdagochtend om 11.00 uur ga je,
samen met een Peelgids, op zoek naar
vlinders, libellen en ‘bodemreuzen’,
spulletjes verzamelen op het ‘scharrelpad’ en nog veel meer natuuropdrachten doen in De Groote Peel. Informatief, educatief, maar vooral lekker
sPeels! Deelname kost € 6,- voor volwassene en € 4,- per kind (inclusief
een stickervel). Meer informatie over
data en reserveren: www.staatsbosbeheer.nl/peelontdektochten
Zomeravondwandelingen
Een Zomeravondwandeling in De
Groote Peel is heel bijzonder. Je beleeft de overgang van dag naar nacht
met al je zintuigen en kan - met een
beetje geluk - nachtzwaluwen en
vleermuizen waarnemen. Er zijn telkens twee afstanden; 2,5 en 5 kilometer (die qua tijd even lang duren).
Starten om 20.30 uur (let op: 19 en 26
augustus om 20.00 uur) bij de ingang
van het buitencentrum. Deelname
kost € 9,- voor volwassenen en € 7,per kind, inclusief drankje na afloop.
Meer informatie over data en reserveren: www.staatsbosbeheer.nl/zomeravonddepelen

Kindervoorstelling met een staartje…
Op zondag 31 juli en zondag 7 en
14 augustus is Theatermaker August
Greene met zijn Theaterkist te gast
bij De Pelen. Met een nieuwe voorstelling ‘August en het avontuur
met een staartje… ‘! August Greene
denkt een rustige dag te hebben,
maar dat pakt heel anders uit. Wordt
hij een heuse Muizenvanger van Driepoort? Theater, zang, dans, poppenkast, betovering en veel, heel veel
muisjes. Een doldwaze kindershow
die kriebelt aan je tenen. Er zijn telkens 2 voorstellingen; om 13.30 en
15.00 uur. Kaartjes kosten € 4,- voor
volwassenen en € 2,50 per kind. Reserveren online via: www.staatsbosbeheer.nl/pelenkindertheater
Kabouterpad en Peel Beleef-je-buiten Tocht (activiteiten zonder gids)
Elke dag kan je met een Ontdektocht op pad in de Peel. Bij de balie
van het buitencentrum zijn hiervoor
het Kabouterpad (3 t/m 6 jaar) en de
Peel Beleef-je-Buiten Tocht (vanaf 6
jaar) verkrijgbaar. Met een tasje met
materialen en opdrachten ontdek je
de Peel op een sPeelse manier. Beide
tochten kosten € 5,95 inclusief materialen en tasje. Nieuwsgierig? Kijk
op www.staatsbosbeheer.nl/depelen
voor meer informatie.
(Na)genieten bij het buitencentrum
In de winkel van het buitencentrum
vind je mooie souvenirs, interessante
natuurboeken en smakelijke streekproducten. Bij de Peelkiosk en in de
Peelboerderij (op zondag) kan je
genieten van een hapje en drankje.
Rondom het buitencentrum is een
natuurlijke speeltuin en picknickweide. De Pelen is elke dag geopend van
10.00 tot 17.00 uur.

