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Nederweert
jouw gezondheid is onze zorg

Kerkstraat 42, tel. 63 26 96
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag: 8.30-18.30 uur
Zaterdag: 10.00-14.00 uur

Buiten deze tijden belt u 
voor spoed recepten 63 26 96
of het centrale 
apotheeknummer 54 97 20

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

eert

Ringselvenweg 2, 6002 SW Weert
www.crematoriumweerterland.nl
0495 54 52 08

0495 53 33 22
24 uur per dag bereikbaar

www

eert

Redactie-adres:
Pannenweg 231
Postbus 2724
6030 AA Nederweert
tel. (0495) 63 26 25
info@drukkerijvandeursen.nl
www.drukkerijvandeursen.nl

www.facebook.com/
drukkerijvandeursen

Hoofdredacteur:
Huib van Deursen

Afhaaladressen:
cldgroep, Leveroy
Phicoop, Ospel
Jumbo, Nederweert
Bruna Gommans, Nederweert
Gemeentehuis, Nederweert
Drukkerij van Deursen, Nederweert

Teunissen Letselschade • Kraan 10a • 6031 RX Nederweert
T: 0495-633600 • info@teunissenletselschade.nl

Letsel opgelopen door Letsel opgelopen door 
toedoen  van een ander? 
Kijk voor meer info op: 

www.teunissenletselschade.nl

Nederweert • Tel. 0495-625714

Nieuw in ons 
assortiment

TV en AUDIO
Made in Germany

Wil jij stralen in 2022?
Tijd om het nieuwe jaar met een goed gevoel te starten.
In 8 weken coach ik jou naar een gezonde leefstijl! 

Start vanaf 17 en 18 januari in Weert (Keenterhart), 
vanaf 19 januari (online) en vanaf 20 januari in Neder-
weert (De Pinnenhof).

Afvallen door gezonde voeding,

Heuvelweg 30
6004 DR Weert

www.fitenslank.nl 
evelien.mertens@fitenslank.nl  
06 309 296 58
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Kerkstraat 14 Nederweert
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Stichting Land van Horne | Werthaboulevard 3 

6001 HZ Weert | 0900 333 55 55
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Ook dit jaar hebben wij weer ‘n puzzel. Na goede 

draadsel, kunt u de uiteinde

akkoord, 

tweede toon, 

persoonlijk 

teken van 
333 

deel van de dag, 

proef, 

in casu 

Romeinse bestuurder 

ambtskleed, 345 

ouders, 

jaarboek, 352 

onbeweeglijk, 355 

gespannen, 

360 militaire 

kanarie, 362 

United States (afk.), 

kenteken van Roemenië, 365 

bromium (afk.), 

emotioneel quotiënt (afk.), 369 

Secret Intelligence 

371 ceintuur, 373 

kraagplooi, 377 

scheepstouw, 379 

lager technisch onderwijs, 380 

Burgerlijk Pensioenfonds 

vermanende toespraak, 

kilovolt (afk.), 386 gallium (afk.), 

vloeistof, 389 reserve 

sprookjesfiguur, 391 

voormalig eiland in het IJsselmeer, 

bloedwei, 394 bolgewas, 395 

396 van links naar rechts 

397 als de Ieren, 399 in 

oprichting (afk.), 401 laatsleden 

402 opbergblik, 403 onder 

andere (afk.), 404 uitroep, 405 

omwenteling, 407 gedekte tafel, 

het waken, 411 leesteken, 

gezamelijke edellieden, 422 

tankstation, 426 masker, 428 

smalle plank, 429 boeddhistische 

taal, 430 spuitje, 431 internationaal 

standaardboeknummer 
(afk.), 

433 soort ritme, 434 geul, 436 

de toestand van het koken, 438 

bepaald (afk.), 440 koude lekkernij, 

441 bloembed, 442 metalen staaf, 

stalafval, 444 rug, 446 schuif, 

450 lokkende blik, 

453 jus, 

broedplaats, 455 praktijkgeval, 

balie, 458 horde, 460 plaats in 

Limburg, 462 inkeping, 464 onmin, 

coupe, 466 hemellichaam, 467 

onderdrukking, 468 jeuk (medische 

term), 469 evangelist.

VERTICAAL:

zitvlak, 2 voormiddag (Eng.), 

3 alles verloren hebbend, 4 

zekering, 6 regeringsstelsel (afk.), 

7 Europeaan, 8 heldendicht, 9 

kortschrift, 
10 voegwoord, 11

redactie (afk.), 12 vroeg, 13 

landbouwwerktuig, 14 vreselijk, 15 

bouillon, 16 gymastiektoestel, 17 

deel van de Bijbel, 18 bewegend, 

19 slaapplaats, 20 United Nations 

(afk.), 21 foto-opname, 22 bult, 

23 Internet Protocol (afk.), 24 

bagger, 25 methylethylketon 

(afk.), 26 trekdier, 27 graansoort, 

29 defect, 32 steenmassa, 35 

spelhandeling, 36 dreun, 37 zonder 

geld, 39 goedzak, 41 Optical 

Character Recognition (afk.), 

43 onbepaald voornaamwoord, 

45 strafwerktuig, 47 groente, 48 

paling, 49 praatvogel, 50 kussentje, 

52 zangvogel, 54 Katholieke 

Universiteit (afk.), 56 Bond van 

Grote en Jonge Gezinnen (afk.), 

58 milliliter (afk.), 59 kiloWatt (afk.), 

60 houten halsjuk, 61 persoonlijke 

lening (afk.), 62 kadaver, 64 flop, 

67 zoogdier, 69 dichtgenaaide zak, 

71 maximaal (afk.), 72 bolwerk, 74 

schuimwijn, 77 boom, 78 warempel, 

80 windvrije, 83 hoofdwoord, 85 

bovenlijf, 87 albinobunzing, 89 

niet één, 92 openbare functie, 

94 hoogstaand, 95 geschikt, 98 

nippertje, 100 mentaliteit, 103 loterij, 

105 term uit de Indische keuken, 

107 vader, 109 niet alleen, 111 hoe, 

112 slachtoffer
slachtofferfer
slachtof , 113 malheur, 114 

boekomslag, 116 een beetje, 121 

bemanning, 123 evenredig deel, 

125 schors, 127 laxeermiddel, 128 

honderd jaar, 130 watervogel, 134 

zintuig, 136 erfelijkheidsdrager, 137 

junior (afk.), 138 krat, 139 scheur, 

140 paardenslee, 142 barium 

(afk.), 144 als boven (afk.), 145 

doorgangsheffing, 146 omlijsting, 

148 existentie, 149 ten name van 

(afk.), 150 muziekteken, 152 vader, 

153 zeehond, 154 High Definition 

Television (afk.), 

Television (afk.), 

elevision (afk.), 

T

157 voorbij, 158 

dierenverblijfplaats, 159 graan, 

162 dadelijk, 164 heffing, 167 

arbeidsinkomen, 169 tweezang, 171 

christelijk geboortefeest, 172 kist 

met gaatjes, 173 avondmaaltijd, 174 

zee-inham, 175 horizontale as, 177 

bierglas, 178 jolijt, 180 frisheid, 182 

informant, 183 afwas, 185 kans, 186 

gerecht, 187 op welke wijze, 188 

scharnier, 189 snel, 192 aspotje, 

194 Nederlandse Radio Unie (afk.), 

195 koon, 197 plant, 198 zangnoot, 

199 salvo honore (afk.), 200 

cultureel gebouw, 201 per expresse 

(afk.), 203 systeem op internet om 

de verbindingen te testen, 204 

lidwoord, 206 ondernemingsraad 

(afk.), 207 watervogel, 210 

bewusteloosheid, 214 nat rijstveld, 

217 Indiase munt, 218 eenheid 

(eng.), 221 kleur, 223 lafbek, 227 

niet klaar, 229 lantaarn, 231 stoornis, 

234 woonwijk, 236 houding, 237 

opvarende, 239 deeltje, 241 het ‘ik’, 

244 misser, 247 bosje haar, 248 

halfjaar, 250 van geringe breedte, 

251 plant, 253 paskamer, 254 

delfstof, 258 stuurs, 261 braaksel, 

263 bijbelse figuur, 265 weken 

voor de kerst, 267 alleenzang, 269 

versterkte plaats, 273 briefje, 274 

dierlijk orgaan, 275 cum suis (afk.), 

276 hogere technische school 

(afk.), 277 steek, 278 in voce 

(afk.), 279 strop, 280 concreet, 282 

uitgesloten aansprakelijkheid (afk.), 

283 hectoliter, 284 bazige vrouw, 

285 extase, 286 gehoororgaan, 

288 halfgeleiderlampje, 289 en 

(Fr.), 290 brok, 291 beroep, 292 

informatietechnologie (afk.), 293 

deel van de voet, 294 loopvogel, 

295 ieder, 297 kilovoltampère (afk.), 

299 jongensnaam, 300 wedloop, 

302 kleine reeks ingestudeerde 

handelingen, 303 waterplant, 306 

plezier, 309 kerkvorst, 311 Chinese 

bladgroente, 312 surplus, 315 

kranten en tijdschriften, 316 op 

leeftijd, 318 keel-neus en oortarts 

(afk.), 320 titel, 321 verenverlies, 

323 franje, 324 heidemeertje, 325 

niet slim, 326 heilige, 328 arbeid, 

330 helium (afk.), 332 soortelijk 

gewicht (afk.), 335 radon (afk.), 336 

cerium (afk.), 337 zevende toon, 338 

hectoliter, 340 astma, 341 brand, 342 

wild rund, 344 voorjaarsgroente, 346 

wilde vrucht, 348 vaderlandsvriend, 

350 toevluchtsoord, 351 Duits 

vrachtschip, 352 muziekinstrument, 

354 doorzetter, 356 geschil, 358 

breuk, 364 gebruik, 368 vruchten, 

370 gebak, 372 houtsoort, 374 

borrel, 376 bezigheden buitenshuis 

hebbende (afk.), 377 soort look, 

381 doosvrucht, 382 waardeloos 

ding, 383 vief, 385 messias, 386 

bloemenslinger, 387 Arabische vorst, 

388 ringtone, 390 flatgebouw, 392 

bouwval, 395 vogel, 396 glinstering, 

398 tabak, 400 familielid, 402 

ijzeren mondstuk, 406 kwab, 407 

halsdoek, 408 afkerig van iets, 409 

vogel, 410 kunstmatige inseminatie 

(afk.), 411 bagger, 412 voorzetsel, 

413 maaltand, 414 met betrekking 

tot (afk.), 415 met name (afk.), 417 

decibel (afk.), 418 eikenschors, 

van een cocktail, 

423 voor 
425 
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Uit vele goede inzendingen kwamen  
onderstaande prijswinnaars uit de bus.  

Zij kunnen zelf hun prijs komen afhalen bij:
Drukkerij van Deursen bv, Pannenweg 231 te Nederweert

T. Nieskens – Smolenaers, T Gielenstraat, Nederweert
Fam. Krops, Waatskamp, Ospel
O. Korsten, Alexiastraat, Nederweert
N. Verstappen, Luitstraat, Leveroy 
P. van Mierlo, Zandstraat, Ospeldijk
N. de Corti, Agneshof, Nederweert
M. Gerards, Zandstraat, Kelpen-Oler
N. Moonen, Steutenweg, Nederweert-Eind
R. Steuten, Vrijkebomenweg, Ospel
L. Metsenmakers, Staat, Nederweert

Oplossing kerstpuzzelOplossing kerstpuzzel
De boodschap van kerstmis is dat we nooit alleen zijn.

Benieuwd naar wat er in deze 21e 
eeuw op een boerderij gebeurt? 
Wie er werken en wat ze doen? 
De vereniging Boeren van Neder-
weert zet de staldeuren wagen-
wijd open. Vandaag deel 2 in de 
serie ‘Boerenverhalen van eigen
bodem’: Karien Koenders (44) 
uit Ospel, dierenarts en adviseur 
gezondheidsprogramma’s bij die-
renartsenpraktijk Lintjeshof in 
Nederweert.

Vroeger had elk dorp zijn eigen die-
renarts. Een man van statuur die al-
leen op de boerderij kwam als de 
dieren ziek waren of als er een kei-
zersnede nodig was om een kalf ter 
wereld te brengen. De dierenarts had
gestudeerd, de boer niet. En dus stel-
de niemand vragen. De zieke dieren 
werden behandeld en als ze niet snel 
genoeg opknapten, kwam de dokter 
met zijn koffertje penicilline nog een 
keer terug. Koeien, varkens, kippen, 
honden, geiten, schapen: de dieren-
dokter van weleer behandelde alle 
dieren. 

Hoe anders gaat dat tegenwoordig. 
Boer en dierenarts staan als onder-
nemers en kennispartners naast el-
kaar. Ze delen hun expertise, houden 
de vinger aan de pols en bekijken 
samen hoe ze het vee zo gezond 
mogelijk kunnen houden. Ziekte-
preventie wordt in de veehouderij 
met hoofdletters geschreven. Als de
boer goed is voor de dieren, zijn de 
dieren immers ook goed voor hem. 
Een koe die niet ziek wordt, produ-
ceert immers meer melk. Een varken
meer vlees. Een legkip meer en be-
tere eieren. En dus draait anno 2022 
alles op de boerderij om hygiëne en 
dierenwelzijn. Alles wordt uit de kast 

Dierenarts Karien Koenders van Lintjeshof:

‘Samen met de boer houd ik de dieren gezond’

gehaald om ziektekiemen op afstand
te houden en het klimaat in de stal 
zo aangenaam mogelijk te maken. 
Medicijnen worden pas ingezet als 
er écht geen andere oplossing is. En
zelfs dan moet het gebruik wettelijk 
tot in detail worden geregistreerd en 
verantwoord. 

Moderne techniek
Neem varkenshouder Harm Gielen 
uit Nederweert. Minimaal vijftien (!) 
keer per jaar opent hij zijn staldeur 
voor dierenarts Karien Koenders (te-
genwoordig zijn er meer vrouwelijke 

dan mannelijke dierenartsen). Zij is 
gespecialiseerd varkensarts bij Lint-
jeshof, een toonaangevende dieren-
artsenpraktijk voor de agrarische sec-
tor in Nederland.

Elke vier weken komt de Ospelse voor 
een klinische inspectie bij de fami-
lie Gielen. “Dan kijk ik hoe het gaat 
met de fokzeugen en vleesvarkens. 
Net zoals bij een mens zie je het aan 
een dier direct als  het zich niet lek-
ker voelt.  De kleur, de stand van de 
ogen, de geluiden en vooral het ge-
drag. Daarnaast hebben we tegen-

woordig steeds meer de beschikking 
over de moderne techniek om te ach-
terhalen wat er aan de hand is. Denk 
aan warmtecamera’s en klimaatmo-
nitoren. Bij de dieren van de familie 
Gielen is het gelukkig prima in orde”, 
vertelt Karien die ook voorzitter is van 
de landelijke dierenartsenvereniging. 

Bedrijfsblindheid
Na een uitgebreide ronde door de
stal bespreekt zij haar bevindingen 
met de ondernemer. 

Lees verder elders in dit blad.

Het CDA in Nederweert prijst zich 
gelukkig met Antoine Hekers als 
lijsstrekker voor de gemeente-
raadsverkiezingen in maart. Een
verenigingsman pur sang die 
mensen inspireert en in beweging 
brengt. “De leefbaarheid in de 
kernen is ons grootste goed. Die 
mogen we nooit verkwanselen.” 

Van zijn vader Twan, die 22 jaar ge-
meenteraadslid was, leerde hij dat 
het leven pas betekenis krijgt door er 
voor een ander te zijn. “Pap was een 
sociaal man die van aanpakken hield. 
Als iemand in de buurt een probleem 
had, sprong hij in de bres. Naar dat 
voorbeeld ben ik opgevoed. Als je een 
ander kunt helpen, dan doe je dat.” 

Als elke seconde telt
Toen de dorpsraad in Ospel in 2008 
een informatieavond organiseerde 
over reanimatie aarzelde Antoine dan
ook geen moment. Hij meldde zich 
aan als burgerhulpverlener. Enkele
jaren later ging hij de boer op om lo-
kale verenigingen, buurtschappen en
collega-ondernemers te enthousias-
meren een AED aan te schaffen. En
met succes. Binnen de kortste keren 
kwamen er acht defibrillatoren bij en 
lieten tientallen vrijwilligers zich tot 
hulpverlener opleiden. In januari 2014 
stond Antoine aan de wieg van Stich-
ting Hartslag voor Nederweert. Met 
50 AED’s en 400 vrijwilligers heeft de 
gemeente nu de hoogste dekkings-
graad van Nederland. Nergens anders 
is het urgentiebesef onder burgers 
zo groot. Bij elke reanimatieoproep 

staat er minimaal één inwoner paraat 
om te helpen. Samen met andere bur-
gerhulpverleners redde Antoine in de 
loop der jaren zelf ook verschillende 
levens, waaronder dat van zijn buur-
vrouw. “Na vijf dagen belde ze me 
vanuit het ziekenhuis. Zo’n moment 
geeft veel voldoening, dan weet je 
waarom je vrijwilliger bent gewor-
den.”

Alleen de gemeenschap telt
Het is Antoine Hekers ten voeten uit. 
Dienstbaar en bescheiden. Het gaat 
niet om hem, alleen het algemeen 

belang telt. De mensen om hem heen 
die samen de gemeenschap maken. 
Toen zijn dochters Daphne en Mi-
chelle in 2004  bij R.K.S.V.O gingen 
voetballen, werd hij jeugdleider. Om 
vervolgens nooit meer weg te gaan 
bij de vereniging. Als jeugdvoorzitter, 
penningmeester en later als interim-
voorzitter bouwde de mede-eigenaar 
van varkenshandel Hekers & Koppen
mee aan een gezonde toekomst van 
de club. Terwijl hij dat deed, groeide 
zijn netwerk en kwamen er als van-
zelf weer nieuwe uitdagingen en 
hulpvragen op zijn pad. 

De gang naar de lokale politiek in 
2014 was een logische vervolgstap. 
Als nieuwkomer en nummer 5 op de 
CDA-kandidatenlijst werd Antoine 
dat jaar met maar liefst 654 voor-
keursstemmen tot raadslid gekozen. 
Een overduidelijke bekroning voor 
zijn maatschappelijke inzet. “Als 
raadslid kan ik niet alleen voor Ospel, 
maar voor de hele gemeente Neder-
weert van betekenis zijn”, zo licht de 
ondernemer zijn politieke drijfveren
toe.  

Lees verder elders in dit blad.

CDA-lijsttrekker Antoine Hekers (56) uit Ospel

Een hart dat klopt voor de gemeenschap



Parochies Groot Nederweert
Nederweert Sint-Lambertus
Ospel O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen
Nederweert-Eind H.-Gerardus Majella
Budschop St. Rochus
Leveroy H-Barbera

Parochie Sint-Lambertus
Pastoor R. Schuffelers: pastorie School-
straat 2, 6031 CW Nederweert, gesprek met 
pastoor volgens afspraak (tel. 631 317); e-
mailadres: pastoor@kerknederweert.nl
Parochiecentrum: Kerkstraat 58, 6031 CJ 
Nederweert, kantooruren maandag 10.00-
11.00 uur voor het bestellen van HH. Missen, 
afhalen van doopbewijzen enz. (tel. 625 
887): e-mailadres: administratie@kerkne-
derweert.nl 
Daarnaast kunnen misintenties, adreswij-
zigingen en/of andere parochiezaken als 
volgt gemeld worden:
Telefonisch pastoor 0495-631317. 
Een briefje in de brievenbus: pastorie 
Schoolstraat 2; of brievenbus parochiecen-
trum Kerkstraat 58.
per e-mail: administratie@kerknederweert.nl
Ook kunt u gebruik maken van invulformu-
lieren, die u op de website https://www.
kerknederweert.nl/?page_id=1448 aantreft.
Website: https://www.kerknederweert.nl
IBANNUMMER: NL80RABO.0135.5072.27

Liturgische kalender van 13 tot en met 
22 januari 2022.

DONDERDAG 13 januari
H. Hilarius, bisschop en kerkleraar
9.00 uur, H. Mis 

VRIJDAG 14 januari
Z. Petrus Donders, priester
9.00 uur, Geen H. Mis

ZATERDAG 15 januari
H. Maria
18.00  uur, Geen H. Mis

Zondag 16 januari
Tweede zondag door het jaar
9.30 uur

Maandag 17 januari
H. Antonius, abt
Geen H. Mis

DINSDAG 18 januari
9.00 uur, Geen H. Mis

WOENSDAG 19 januari
Geen H. Mis

DONDERDAG 20 januari
H. Fabianus, paus en martelaar
9.00 uur, Geen H. Mis 

VRIJDAG 21 januari
H. Agnes, maagd en martelares
9.00 uur, Geen H. Mis

ZATERDAG 22 januari
H. Maria
18.00 uur, Geen H. Mis.

Het laatste nieuws
Tijdens de periode dat er nog geen pastoor 
in onze parochie in functie is zullen wij het 
voorlopig moeten doen met vervangers. 
Dat betekent dat er alleen H. Missen zullen 
plaats vinden in het weekend en komen de 
H. Missen door de week te vervallen.
Zijn er veranderingen dan kunt u die dage-
lijks lezen op onze website www.kerkneder-
weert.nl 
Wenst u op de hoogte blijven van eventuele 
wijzigen of ander nieuws in onze parochie 
kijk dan op de website in de rubriek “AC-
TUEEL” . Ouderen die geen website kunnen 
bekijken of daar niet mee om kunnen gaan 
adviseren wij familie, vrienden of bekenden 
te vragen deze site  www.kerkenederweert.
nl te raadplegen en hun in kennis stellen van 
het laatste nieuws.
Wie men voor huwelijk, doop, bediening of 
uitvaart  kan benaderen zullen wij eveneens 
op de website plaatsen alsook in het week-
blad van Nederweert.

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 15 jan. 2022 – 22 jan. 2022

Op zondagmorgen 16 januari zal er geen 
eucharistieviering in onze parochiekerk 
worden gehouden.

Mededelingen:
• Overleden in de leeftijd van 94 jaar Griet 

Hermans moge zij rusten in vrede
• Op de volgende zondagen in januari en 

februari zal er een eucharistieviering 
worden gehouden in onze parochiekerk 
telkens om 09.30 uur
- Zondag 23 januari
- Zondag 6 februari
- Zondag 20 februari

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

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 16 januari 2022 
H. Mis om 11.00 uur  
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
Lector: Mariet van Geleuken
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant:  Thum Vossen

De St. Rochusparochie wenst allen 
een Gezond en Gelukkig Nieuwjaar.

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

NIEUWE PASTOOR
Het bisdom is hier actief mee bezig. Wij hou-
den u op de hoogte. 

Uitvaarten zullen door pastoors uit de regio 
verzorgd worden.

ZATERDAGAVONDEN DIENSTEN
Door de huidige Coronamaatregelen kun-
nen op zaterdagavond geen diensten plaats 
vinden in onze kerk.

ST. GERARDUS KAPEL
De kapel is overdag geopend van 9.00 tot 
17.00 uur, zodat u in de gelegenheid bent 
om een kaarsje op te steken.

KERK POETSEN
Tiny en Jef Koolen hebben jarenlang de kerk 
gepoetst te hebben, te kennen gegeven 
hiermee te stoppen per 1-1-2022.
De parochiecommissie dankt Tiny en Jef, 
heel hartelijk voor hun inzet en wenst hun 
samen nog fijne jaren toe.

Wij zijn dringend op zoek naar;
Een persoon of een echtpaar dat bereid is 
om deze taak op zich te nemen.
U kunt geheel zelfstandig werken en de dag 
en tijd invullen wanneer het poetsen U het 
beste uitkomt. Er staat een vrijwilligers ver-
goeding tegenover.
Heeft U interesse; neem dan telefonisch con-
tact op met Lenie Mackus tel. 0495-626380.  

 “Houd niet alleen maar van wat je graag 
doet. Maar leer ook te houden van wat je 

minder graag doet..”

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 16 - 22 januari.

Zondag 16 januari, 2e zondag door het jaar, 
10.00 Hoogmis, ouders Salimans-Hermans en 
zoon Peter, mnd Thea Kiggen-Swaans, ghm 
Sjeng Feijen en Hanna Feijen-Valks. 

MISDIENAARS: Zo.16 jan. 10.00: Willem, 
Pieter, Ceciel en Fien Tullemans. 

OVERLEDEN: Op 28 december jl. overleed 
Harrie Hermans, 72 jaar, Budschop. Moge hij 
rusten in vrede.

KERSTMIS: Naast mijn dankwoord voor 
de kerstcollecte opbrengst wil ik ook dank 
zeggen voor de sfeervolle bloemversiering 
in de kerk (mevr. Riek Op ’t Root-Mackus), 
voor de vanen e.a. rond het priesterkoor en 
de opbouw van de kerststal (koster Jo Her-
mans met assistentie). Het “thuispubliek” 
getuigde ook van zijn waardering. Mocht u 
de kerstcollecte alsnog willen steunen ? Het 
kan via bankrekeningnummer NL94 RABO 
01403.01.879 t.n.v. de parochie Ospel m.v.v. 
kerstcollecte.

DAT DOET DE DEUR DICHT: Met deze 
uitdrukking zeggen we dat iets doorslag-
gevend is. Hiermee is de discussie gesloten. 
We zetten er een punt achter. Nu is het de-
finitief en onherroepelijk, we praten er niet 
langer over. In de gelijkenis van de wijze en 
de dwaze meisjes gaat de deur ook voor-
goed op slot. 
(Toen kwam de bruidegom, en die gereed waren 
gingen mee met hem de bruiloftszaal binnen, en 
de deur werd gesloten. Mattheüs 25: 10).

Pastoor A. Koumans, OMI. 

Nederweert-Ospel | 0495 625 356 | www.uitvaartvandenboom.nl

Samen met jullie geeft uitvaartbegeleiding van den Boom 
zorgvuldig vorm aan een persoonlijk afscheid. 

Zodat jullie met een goed gevoel kunnen terugkijken.

uitvaartbegeleiding

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

Voeding en Dieet 
Telefoon: 088 - 610 19 64
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

• Dag en nacht 
bereikbaar

• Persoonlijke 
begeleiding

• Meer dan 30 jaar 
ervaring

Groenewoudlaan 4, 6004 VE  Weert
Patersveld 19, 6001 SN  Weert

Tel 0495 - 54 38 15  -  Fax 0495 - 54 61 84
E-mail info@uitvaart-vangansewinkel.nl

www.uitvaart-vangansewinkel.nl

Voor een uitvaart of crematie in uw eigen stijlVoor een uitvaart of crematie in uw eigen stijl

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 16 Januari 
(Geen dienst in onze Kapel)

Zondag 23 Januari 
(Geen dienst in onze Kapel)

(Door de aangescherpte coronamaatre-
gelen zijn er tot nadere berichtgeving 
geen diensten in onze mooie Kapel!!)

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

goede zorgen, wij zijn zo dankbaar voor 
ons lieve kindje, wij houden van U.

- Maria, heb een paar kaarsjes aangemaakt 
voor mijn kleinkinderen, en even rustig bij 
u gezeten. een Oma!

- Maria, geef mij steun bij een ingrijpende 
operatie en een spoedig herstel van een 
dierbare.

Iets om over na te denken:  
Laat je gevoel spreken. Dan vormen de 
woorden de juiste zinnen.

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 gevon-
den om daar eenieders persoonlijke inten-
tie neer te leggen!!

’t is good gewaesj

Mam wilde zo graag 100 jaar worden, maar haar lichaam was op.
Rustig is in haar eigen omgeving overleden, oos mam en oma,

Nel Cuijpers - Korsten
* 26 januari 1923         † 30 december 2021

Sinds 2007 weduwe van

Pierre Cuijpers

Wij bewaren mooie herinneringen aan onze tijd samen.

José en Jan

May en Ton†

Nel haar klein- en achterkleinkinderen

Wij hebben in besloten kring afscheid van haar genomen.

Mam woonde in huisje 4 van woonzorgcentrum Hornehoof  
te Weert, daar werd ze liefdevol opgevangen en verzorgd,

daarvoor danken wij alle medewerkers heel hartelijk.

Correspondentieadres: Kinderen Cuijpers p/a
Burgemeester Hobusstraat 18  6031 VA Nederweert

Al 25 jaar lang is er geen Elfsteden-
tocht geweest. Op 4 januari 1997, 
werd voor het laatst een Elfsteden-
tocht gereden. De vorige langste pe-
riode zonder Elfstedentocht duurde 
8070 dagen, tussen 18 januari 1963 
en 21 februari 1985. Een einde aan 
de huidige periode zonder Elfsteden-
tocht is niet in zicht. 

Voor de komende twee weken voor-
zien de meeste weermodellen nor-
maal januariweer: maxima rond een 
graad of 6 en tijdens heldere perio-
den in de nacht kans op lichte vorst. 
Ook de vooruitzichten naar de twee-
de helft van januari bieden weinig 
hoop op flinke vorst. 

Hopen op februari? 
Dat het weer ook in een zachte win-
ter snel om kan slaan zagen we vorig 
jaar in februari. Toen was het een 
week lang volop winter in ons land 
en werd er geschaatst. Voor een 
Elfstedentocht is echter zeer dik en 
betrouwbaar ijs nodig. Daarvoor is 
één week met vorst niet genoeg en 
moeten de omstandigheden voor de 
vorming van natuurijs perfect zijn. 
Overdag ligt in februari dooi vaak 
al op de loer, doordat de zon dan in 
kracht wint. 

Een Elfstedentocht in februari is wat 
dat betreft lastig als het in januari 

‘Geen enkel zicht op een nieuwe 
Elfstedentocht’

niet koud is geweest. Het water is 
dan nog warm en de in kracht toene-
mende zon maakt de tijd waarin een 
mooie ijsvloer kan ontstaan beperkt. 

Nooit meer een Elfstedentocht? 
We krijgen door klimaatverandering 
steeds warmere winters met minder 
ijsdagen waarop het de hele dag 
blijft vriezen en minder vaak strenge 
vorst. Hierdoor wordt de kans op een 
Elfstedentocht steeds kleiner. Natuur-
lijk komen ook in een opgewarmd 
klimaat nog koude periodes voor. 
Noorden- of oostenwinden voeren 
dan veel koudere lucht aan dan nor-
maal. Toch is deze aangevoerde lucht 
wel minder koud dan bij een verge-
lijkbare situatie in het verleden. Het 
noordpoolgebied is inmiddels al bijna 
vier graden opgewarmd. De opwar-
ming gaat daar extra hard. 

In de komende decennia is er nog 
wel een kleine kans op een Elfsteden-
tocht. Momenteel is de kans op vol-
doende winterkou 8 procent, maar 
de kans op de Tocht der Tochten is 
kleiner omdat weeromstandigheden 
zoals sneeuwval roet in het eten kun-
nen gooien. Dat zagen we in 2012! 
De doorgaande opwarming verkleint 
deze kans volgens het KNMI naar 1 
procent in 2050 en aan het einde van 
de eeuw zijn de kansen verwaarloos-
baar klein. 

220 kinderopvanglocaties 
in Limburg doen mee met 
landelijke campagne voor 
buiten spelen in de winter

Buiten spelen in de winter moet 
vanzelfsprekend worden. Ter-
wijl kinderen in de zomermaan-
den gemiddeld 17 uur per week 
buiten spelen, is dit in de koude 
maanden slechts 8 uur per week. 
Daarentegen brengen kinderen 
veel meer tijd achter een scherm-
pje door. IVN Natuureducatie en 
kinderopvangorganisatie Human-
kind willen met de campagne 
‘Hartje Winter’ dit tij keren. In de 
provincie Limburg doen 220 kin-
deropvanglocaties vanaf maan-
dag 10 januari mee met de eerste 
landelijke editie.

Buiten spelen in het groen is goed 
voor de motoriek, concentratie en ge-
zondheid, zo bewijst wetenschappe-
lijk onderzoek. Desondanks is buiten 
spelen sterk op zijn retour. Vijftien 
procent van de kinderen speelt über-
haupt nooit buiten (onderzoek Kan-
tar Public in opdracht van Jantje Be-
ton) en in de wintermaanden wordt 
ruim vijftig procent minder buiten 
gespeeld dan in de zomer (onder-
zoek Mulier Instituut). Bijna de helft 
van de kinderen is in de wintermaan-
den amper 5 uur per week buiten te 
vinden.

Succesvolle proef
IVN Natuureducatie en kinderop-
vangorganisatie Humankind hebben 
om die reden de handen ineengesla-
gen en het buitenspeelprogramma 
‘Hartje Winter’ ontwikkeld. Dit pro-
gramma, boordevol winterse activi-
teiten en spelletjes buiten, heeft de 
afgelopen drie winters als pilot ge-
draaid op locaties van Humankind. 
Vanwege het grote succes wordt het 
nu gratis aangeboden aan alle kin-
derdagverblijven en bso’s in Neder-
land en daarbuiten, zodat alle kin-
deren in de opvang hiervan kunnen 
profiteren. In heel Nederland doen 
ruim 3700 kinderopvanglocaties mee.
‘In de winter is naar buiten gaan een 
extra uitdaging. Het is koud en nat, 
wat de drempel verhoogt. Maar het is 
natuurlijk wel heel gezond,’ licht Ma-
rijke Koekkoek, manager Pedagogiek 
en Kwaliteit van HumanKind het pro-
gramma toe. ‘Daarom is er echt geko-
zen voor activiteiten waar iedereen 
blij van wordt, zoals spelen met de 
wind, schilderen in de sneeuw, win-
ters koken en verhalen vertellen rond 
een kampvuur. De boodschap is: naar 
buiten gaan is leuk.’

Sneeuwbaleffect
Vincent van der Veen, programma-
manager Kind en Natuur bij IVN Na-
tuureducatie, onderschrijft dit vol-
ledig. ‘Kinderen zitten helaas steeds 
meer binnen en dan vaak achter een 
schermpje. Dat is best een treurige 
constatering, want buiten spelen is 
juist zo leuk en goed voor de ontwik-
keling. We zijn daarom heel bij met 
deze campagne. Het zou mooi zijn als 
het een sneeuwbaleffect veroorzaakt 
en nog meer kinderopvanglocaties 
zich aansluiten.’

Het buitenspeelprogramma ‘Hartje 
Winter’ loopt van 10 tot en met 28 
januari 2022.

Verandering in 2022? Wijzig 
de voorlopige aanslag

In december en januari verstuurt 
de Belastingdienst ongeveer 4 mil-
joen voorlopige aanslagen inkom-
stenbelasting over 2022. Ook in 
Limburg ontvangen veel mensen 
een voorlopige aanslag. Veel Ne-
derlanders kijken direct of binnen 
enkele dagen of de gegevens en 
bedragen op hun voorlopige aan-
slag kloppen. En ook gedurende 
het jaar staan 7 op de 10 mensen 
stil bij de gevolgen van verande-
ringen op de voorlopige aanslag. 

Met de voorlopige aanslag kunnen 
mensen in het lopende jaar alvast 
geld terugkrijgen van de Belasting-
dienst, of juist gespreid belasting 
betalen. Bij veranderingen is het 
verstandig de voorlopige aanslag te 
controleren en zo nodig te wijzigen: 
bijvoorbeeld als je in 2022 meer of 
minder inkomen hebt, trouwt of uit 
elkaar gaat, een nieuwe hypotheek 
afsluit of je huidige hypotheek over-
sluit. Controleren en wijzigen kan ook 
gedurende het jaar. Hiermee kunnen 
mensen voorkomen dat zij in 2022 
maandelijks te veel belasting betalen 
of te weinig terugkrijgen. Bovendien 
staan zij niet voor verrassingen bij de 
definitieve aanslag over 2022.

Goed controleren
De voorlopige aanslag is een schat-
ting gebaseerd op de meest recente 
gegevens waarover de Belastingdienst 
beschikt: de voorlopige aanslag 2021 
of de laatste definitieve aanslag in-
komstenbelasting. Voor iedereen die 
een voorlopige aanslag ontvangt, is 
het belangrijk om de gegevens en de 
bedragen op de aanslag goed te con-
troleren. Kloppen de gegevens niet?  
Dan is het belangrijk om de voorlopige 
aanslag te wijzigen via Mijn Belasting-
dienst op belastingdienst.nl.

Wijzigingen gedurende het jaar
Driekwart van de Nederlanders staat 
stil bij het controleren en wijzigen van 
de voorlopige aanslag als er iets veran-
dert in de privésituatie. Bijvoorbeeld 
als ze trouwen of gaan scheiden. En 
7 op de 10 controleert de voorlopige 
aanslag als er iets verandert met de 
hypotheekrente. Denk aan het over-
sluiten van de hypotheek of het afslui-
ten van een nieuwe hypotheek. In der-
gelijke gevallen wijzigt bijna de helft 
van de Nederlanders de voorlopige 
aanslag zelf via Mijn Belastingdienst 
op belastingdienst.nl. 20% vraagt 
hierbij hulp. Bijvoorbeeld aan vrien-
den, familie of een boekhouder.

“Het niet wijzigen van de voorlo-
pige aanslag kan tot gevolg hebben 
dat er uiteindelijk een groot verschil 
zit tussen die voorlopige aanslag en 
de definitieve aanslag”, zegt Heleen 
Bisschoff-Moonen, als ketenmana-
ger Inkomensheffingen bij de Belas-
tingdienst verantwoordelijk voor de 
voorlopige aanslag. “Dit is natuurlijk 
vooral vervelend als teveel ontvan-
gen bedragen moeten worden terug-
betaald, of als er bij de aangifte van 
volgend jaar moet worden bijbetaald. 
Daarom is het erg belangrijk om re-
gelmatig stil te staan bij de voorlopige 
aanslag, vooral als je hem ontvangt en 
als er iets verandert in je leven.”

Meer weten?
Kijk op belastingdienst.nl/voorlopi-
ge_aanslag.



Op maandag 17 en dinsdag 18 januari 
worden stakeholders en klankbord-
groepen bijgepraat over de vorderin-
gen van het project N266-N275. Op 
donderdag 20 januari zijn leden van 
Provinciale Staten en de gemeente-
raad aan de beurt. 

De gemeente Nederweert en de 
Provincie Limburg werken onder 
het motto ‘Samen groots, samen 
verbinden!’ aan het verbeteren van 
de verbinding N266-N275. Dit doen 
we om de regionale bereikbaarheid, 
leefbaarheid en de verkeersveiligheid 
te verbeteren.

Negen onderdelen
Het project N266-N275 is onderver-
deeld in negen verschillende project-
onderdelen die u op het kaartje kunt 
zien.

Bijgesteld schetsontwerp
De ondertekening van een samen-
werkingsovereenkomst in maart 
2021 vormde de start van de zoge-
naamde haalbaarheidsfase. Er is 
een schetsontwerp opgesteld. Dit 
ontwerp is in mei, juni en juli 2021 in 
twee gespreksronden besproken met 
belanghebbenden en diverse klank-
bordgroepen (vertegenwoordiging van 
direct omwonenden). Ook vonden indi-
viduele gesprekken plaats met enkele 
belanghebbenden en omwonenden. 
Dit heeft gezorgd voor een bijgesteld 
schetsontwerp. 

Voorkeursvarianten
Voor sommige projectonderdelen 
is vervolgens een aantal varianten 
uitgewerkt. In de tweede helft van 
2021 vonden diverse (veld)onderzoe-
ken plaats. Ook zijn het schetsontwerp 

en de diverse varianten bekeken op 
haalbaarheid. Op basis van de vooraf 
gestelde doelstellingen (bereikbaar-
heid, leefbaarheid, verkeersveiligheid 
en versterken ruimtelijke ontwikkelin-
gen) kwam er een voorkeursvariant uit 
voor elk projectonderdeel.

Bijpraten in twee sessies
Deze voorkeursvarianten worden op 
donderdag 20 januari gepresenteerd 
via een digitale bijeenkomst voor 
raadsleden van de gemeente Neder-
weert en Staten- en burgercommis-
sie-leden van de Provincie Limburg. 
Belanghebbenden en de diverse 
klankbordgroepen zijn op maandag 17 
en dinsdag 18 januari al aan de beurt. 
Op die manier kunnen reacties, vragen 
en opmerkingen van deze bijeenkom-
sten meegenomen worden in de infor-
matiebijeenkomst van 20 januari.

Werken aan bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid

Kroonringen
Voor het aanbieden van de PMD-zakken 
kunt u kroonringen gebruiken. Tijdens 
het eerste afhaalmoment kwamen boven 
verwachting veel mensen een ring opha-
len en raakten de ringen op. Inmiddels 
is de voorraad aangevuld. Overleg met 
u buurtgenoten waar een ring het best 
kan komen hangen. Eén ring is namelijk 
geschikt voor meerdere huishoudens. Kijk 
voor uitgiftedata en locaties op. 
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De negen projectonderdelen zijn bedoeld om de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren. 

Wat te doen bij een rioolverstopping
Bij een verstopping van de riolering 
die op uw huis is aangesloten, is het 
belangrijk om vast te stellen waar 
de oorzaak van de verstopping zich 
bevindt: op eigen grond of op ge-
meentegrond. Hiervoor 
moet u als eigenaar de 
erfscheidingsput (laten) 
opgraven. Deze put is ei-
gendom van de grondei-
genaar. De locatie van de 
erfscheidingsput kunt u 
opvragen bij de gemeente. Wordt de 
erfscheidingsput niet opgegraven, 
dan kan de verstopping niet worden 
opgelost door de gemeente.

Bevindt de oorzaak van de verstop-
ping zich op het gemeentelijk deel 

(voor de erfscheidingsput), dan gaat 
de gemeente de verstopping op-
heffen. Als het erfscheidingsputje 
vol water staat, betekent dit dat 
het gemeentelijk deel verstopt zit! 

Als de oorzaak van de 
verstopping zich in de 
eigen riolering bevindt 
(erfscheidingsputje staat 
nagenoeg droog), dan 
zijn de kosten voor het 
opheffen van de verstop-

ping voor de eigenaar van huisrio-
lering. Zonder tussenkomst van de 
gemeente kunnen de kosten van het 
ontstoppingsbedrijf nooit verhaald 
worden op de gemeente, ook als 
sprake is geweest van verstopping in 
het gemeentelijk riool.

Voorkom onnodig 
kosten en 

informeer vooraf 

Eind december lanceerden we een 
enquête bedoeld om te komen tot een 
woningbouwplan voor fase 2 van de 
locatie Tiskewej in Nederweert-Eind. 
Inmiddels is de vragenlijst ruim 250 
keer ingevuld. 

De enquête kan nog tot maandag 17 
januari ingevuld worden. De lijst is 
ook af te halen en in te vullen bij de 
buurtkeet op donderdag 13 januari van 

15.00 tot 16.00 uur in het centrum van 
Nederweert-Eind. 

Samen met de omgeving 
“Normaal gesproken houden we een 
informatiebijeenkomst en gaan we aan 
tafel met de omgeving. Vanwege de 
huidige COVID-maatregelen kunnen 
we niet bijeen komen. Door de enquête 
kunnen we toch al veel informatie opha-
len,” aldus projectleider Marcel Hartjes.  

Stedenbouwkundig plan 
Voor het maken van een stedenbouw-
kundig ontwerp werken we samen met 
ViForis. Een adviesbureau met veel 
ervaring op het gebied van ruimtelijke 
vraagstukken in dorpen, steden én het 
landelijk gebied. 

Eerste invulling voor het gebied
Na het sluiten van de enquête wordt de 
informatie verwerkt. De resultaten ge-
bruikt ViForis om een eerste invulling 
voor het gebied op te stellen. Zo gauw 
het weer kan en mag, komen we zeker 
met de omgeving in Nederweert-Eind 
bijeen om de resultaten te delen en 
verdere inbreng op te halen.

Deze maand starten in de gemeente 
proeven met een nieuwe manier van 
afval inzamelen. Wat verandert er pre-
cies? We zetten het voor u op een rijtje.

Veranderingen in de hele gemeente
Vanaf 24 januari wordt PMD (Plas-
tic, Metaal en Drinkverpakkingen) 
één keer per twee weken aan huis 
opgehaald. Hiervoor gebruikt u gele 
PMD-zakken. De zakken zijn gratis 
verkrijgbaar bij o.a. de supermarkten. 
De ondergrondse verzamelcontainers 
voor het PMD sluiten op 17 januari.

Luiers en incontinentiemateriaal 
Luiers en incontinentiemateriaal zijn 
vanaf 17 januari weg te brengen naar 
speciale verzamelcontainers. Hiervoor 
zijn gratis zakken verkrijgbaar bij o.a. de 
supermarkten. De verzamelcontainers 
staan vanaf 14 januari bij basisschool 
Budschop, basisschool De Bongerd en 
basisschool De Kerneel. Het aantal in-
zamelpunten breiden we nog verder uit. 

Veranderingen in Budschop
In Budschop start een proef met 

tariefzakken. Het restafval gaat niet 
meer in de duobak, maar in een 
tariefzak. De duobak wordt alleen nog 
maar gebruikt voor GFT-afval (Groen-
te-, Fruit- en Tuinafval). Het GFT- en 
restafval wordt wekelijks opgehaald. 
Deze verandering geldt voor huishou-
dens in Budschop waar het afval op 
woensdag wordt ingezameld. Deze 
inwoners hebben een informatiepak-
ket met een aantal zakken ontvangen. 
De tariefzakken zijn o.a. te koop bij 
Bakkerij Tommie. 

Meer informatie over de veranderin-
gen is te vinden op onze website www.
nederweert.nl/afval. Heeft u vragen? 
Mail naar info@nederweert.nl of neem 
telefonisch contact op via 0495-
677111. Samen houden we Neder-
weert schoon!

Samen van bak naar zak

Het gemeentebestuur heeft op 11 januari de bouwkostenindicator voor 2022 vastge-
steld. Hierin zijn de regels per bouwcategorie opgenomen die de gemeente gebruikt 
voor het bepalen van de bouwkosten bij een aanvraag om omgevingsvergunning voor 
de activiteit bouwen. De bouwkostenindicator vindt u op onze website.

Onder bouwkosten wordt  verstaan: ‘de kosten exclusief btw, berekend volgens de 
inhoud of oppervlakte van het bouwwerk, vermenigvuldigd met de door het college 
vastgestelde eenheidsprijs per type bouwwerk.’   

Bouwkostenindicator 2022

Enquête Tiskewej Nederweert-Eind al 250 keer ingevuld

De enquête om te komen tot een gedragen 
woningbouwplan voor fase 2 van het gebied 
Tiskeswej is inmiddels ruim 250 keer inge-
vuld. Foto Nederweert24.

Wil jij leren vloggen, ben je tussen 
de 13 en 18 jaar oud en woon je in de 
gemeente Nederweert? Dan zijn de 
Peelpioniers op zoek naar jou!

Waar krijg jij energie van? 
Droom jij ervan om een bekende 
vlogger te worden? Dan is dit je 

droomkans. De Peelpioniers is een 
organisatie die jongeren helpt bij 
het ontwikkelen van hun talent. Ze 
gaan binnenkort aan de slag met een 
videoserie over energie in Neder-
weert waar jij aan mee kunt helpen. 
Je krijgt alle kneepjes van het vak 
‘vlogger’ aangereikt en de kans om 

je vlogtalenten te ontplooien in een 
hecht team.

Nieuwsgierig? 
Neem contact op met de Peelpioniers 
via Instagram (@peelpioniers) of via 
info@peelpioniers.nl of stuur even een 
app’je naar 06-36318740. 

Peelpioniers op zoek naar creatieve vloggers



Weekblad digitaal lezen?
www.drukkerijvandeursen.nl
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Dierenarts Karien Koenders van Lintjeshof:

‘Samen met de boer houd ik 
de dieren gezond’

Vervolg voorpagina.

Ook de voerleverancier en de fok-
kerijadviseur worden bij dit overleg 
betrokken omdat ook zij een belang-
rijke rol spelen in de ziektepreventie. 
“We kijken integraal naar de gezond-
heid van de dieren zodat Harm de be-
drijfsvoering waar nodig kan bijstu-
ren”, vertelt de dierenarts. 

Zonder Karien zou boer Harm naar ei-
gen zeggen nergens staan met zijn be-
drijf. “Dat heeft alles te maken met be-
drijfsblindheid. Doordat je altijd alleen 
maar met je eigen dieren bezig bent, 
neem je niet alles waar. Karien komt bij 
verschillende ondernemers en ziet de 
verschillen. Met haar expertise maakt 
ze voor mij het verschil. Ik zie meteen 
als er iets niet klopt met de dieren, Ka-
rien kan vaststellen wat er aan de hand 
is. Daarnaast komt ze drie keer per jaar 
om preventief bloedmonsters af te ne-
men. Uit de bloedwaarden kunnen we 
afleiden of de dieren gezond zijn. Als 
het om ziekte gaat, zitten we dus echt 
aan de voorkant. Voorkomen is immers 
altijd beter dan genezen”, zegt de var-
kenshouder aan de Heijsterstraat die 

zelf de benodigde diploma’s heeft om 
zijn dieren te vaccineren.

Dicht bij huis
Karien Koenders wist op haar vijfde 
al dat ze dierenarts wilde worden. 
“Bij mijn moeder thuis in Mierlo had-
den ze een melkveebedrijf. Als ik daar 
aan het spelen was, zag ik de dieren-
arts wel eens aan het werk. Dat vond 
ik machtig interessant. Ik was altijd al 
geïnteresseerd in biologie, in hoe alles 
functioneerde in de natuur. Daar wil-
de ik graag iets praktisch mee doen.” 
Naast haar werk als dierenarts, ont-
wikkelt de Ospelse innovatieve en 
wetenschappelijk getoetste program-
ma’s die varkenshouders in binnen- 
en buitenland helpen om hun dieren 
gezond te houden. “De hele sector 
drijft tegenwoordig op kennis en in-
novatie. Het geeft heel veel voldoe-
ning om daar mee bezig te zijn. En om 
van daaruit dan weer de vertaling te 
maken naar de stal, waar kennis en 
praktijk samenkomen. Tussen de die-
ren zijn, het directe contact met de 
boer: dat blijft toch het allermooiste. 
En al helemaal zo dicht bij huis, met 
de boeren van Nederweert.” 

CDA-lijsttrekker Antoine Hekers (56) uit Ospel

Een hart dat klopt voor de gemeenschap
Vervolg voorpagina.

Leefbaarheid op 1
Zijn politieke agenda voor de komen-
de vier jaar zal niemand verbazen. 
Antoine Hekers strijdt met hart en ziel 
voor de leefbaarheid in de kernen. Om 
de woningnood te ledigen en de door-
stroom op de woningmarkt te bevor-
deren, zijn er heel veel nieuwe huizen 
nodig, met name voor starters en se-
nioren. “Honderd per jaar, zo hebben 
we afgesproken. Daarnaast maken we 
ons sterk voor een bloeiend vereni-
gingsleven met goede voorzieningen. 
Dat is de basis, die mogen we nooit 
te grabbel gooien. Goede initiatieven 
vanuit de lokale samenleving verdie-
nen altijd onze steun. Dat betekent 
dat we goed na moeten denken hoe 
we ons gemeenschapsgeld besteden 
en waar nodig creatieve verbindingen 
moeten leggen tussen grote, kostbare 
projecten. Begrijp me goed: ook wij 
vinden het nodig en belangrijk om het 
gemeentehuis, de sporthal en het ge-
meenschapshuis in Nederweert op te 
knappen en te verduurzamen. Zolang 
die plannen maar niet ten koste gaan 
van de leefbaarheid in de kleine ker-
nen. Dat vraagt om een goede balans 
en slimme combinaties.”

Ook de leefbaarheid in het buitenge-
bied staat bovenaan de agenda. “De 

luchtkwaliteit is het probleem van 
gisteren en vandaag. Voor de toe-
komst ligt er een andere opgave. Nu 
steeds meer agrariërs zijn gestopt of 
gaan stoppen met hun bedrijf dringt 
de vraag zich op hoe we het buiten-
gebied gaan inrichten. Het CDA wil 
ondernemers de ruimte bieden voor 
goede ideeën om hun bedrijf op een 
duurzame manier te ontwikkelen zo-
dat ze een waardevolle rol voor de re-
gio kunnen blijven vervullen.” 

Samen sterk 
Hoewel niemand de toekomst kan 
voorspellen, heeft de geschiedenis 
één ding geleerd: met Antoine He-
kers aan het roer komt de hele ge-
meenschap in beweging. Hij heeft 
het al zo vaak laten zien, bijvoorbeeld 
in 2017 als mede-initiatiefnemer 
en drijvende kracht van het comité 
‘Same sterk vör oos kerk’. Onder zijn 
bezielende leiding bracht Ospel in 
anderhalf jaar ruim 61.153 euro bij el-
kaar voor de restauratie van de kerk-
toren: goed voor ruim 4000 nieuwe 
stenen. Om maar aan te geven dat de 
CDA-lijsstrekker niet alleen in verkie-
zingstijd het voortouw neemt. Als er 
iets te winnen valt voor de gemeen-
schap, dan staat hij als eerste klaar 
om te helpen. In de geest van zijn va-
der. “Maatschappelijk betrokken ben 
je 365 dagen per jaar.”

Medicura Zorgwinkel Roermond en 
Weert gaan samen verder

Op zaterdag 15 januari sluit de 
thuiszorgwinkel in Roermond 
haar deuren. De thuiszorgwinkel 
wordt samen met de huidige zorg-
winkel in Weert gecombineerd tot 
de grootste thuiszorgwinkel van 
Limburg. De Medicura Zorgwin-
kel in Weert wordt op dit moment 
vernieuwd en uitgebreid, zodat 
er voldoende ruimte is voor het 
zeer uitgebreide assortiment me-
dische hulpmiddelen. Het naast-
gelegen winkelpand wordt bij de 
huidige zorgwinkel betrokken, 
waardoor de winkel met ruim 
200m2 wordt uitgebreid.

Vertrouwde service
De adviseurs van de thuiszorgwinkel 
in Roermond hebben zich jaren inge-
zet om mensen uit de omgeving te 
helpen om langer zelfstandig thuis te 
blijven wonen. Zij hebben in de win-
kel vele klanten geadviseerd over het 
lenen, tijdelijk huren of zelf kopen 

van medische hulpmiddelen. Deze 
service zetten zij voort in de nieuwe 
Medicura thuiszorgwinkel in Weert. 
De vertrouwde adviseurs verhuizen 
namelijk mee, zodat u op dezelfde 
expertise kunt rekenen. 

Verbouwingsuitverkoop tot wel 70%
Om ruimte vrij te maken voor het 
nieuwe assortiment kunt u tot en met 
29 januari 2022 in de Medicura Zorg-
winkel Weert terecht voor scherp af-
geprijsde zorghulpmiddelen.

Openingstijden
De Medicura Zorgwinkel, gelegen 
aan de Maaspoort 64 in Weert, is ge-
opend van maandag t/m vrijdag van 
9.30 uur tot 17.30 uur en op zaterdag 
van 10.00 tot 16.00 uur. 

Locatie: Medicura Zorgwinkel Weert
Maaspoort 64
6001 BR Weert
www.medicura.nl

De adviseurs van Medicura Zorgwinkel Weert verwelkomen u graag!

5 vragen over de boosterprik

De nieuwe omikronvariant van 
het coronavirus verspreidt zich 
heel snel. Daarom is het belang-
rijk dat alle 18-plussers een af-
spraak maken voor de booster-
prik als hun geboortejaar aan de 
beurt is. Dat is uiterlijk rond 7 
januari. Maar wat is een booster-
prik? En waarom is het nodig? In 
dit artikel worden vijf veelgestel-
de vragen beantwoord.

1 Wat is een boosterprik?
Als je gevaccineerd bent, heb je al 
één of twee prikken gehad. De boos-
terprik is een extra prik die werkt 
als oppepper, waardoor je beter be-
schermd bent.

2 Waarom zijn er boosterprikken 
nodig?
De extra prik is nodig om twee rede-
nen. Ten eerste helpt de boosterprik 
de bescherming tegen het corona-
virus hoog te houden. Ook tegen 
nieuwe mutanten, zoals de omikron-
variant. Ten tweede geven mensen na 
een boosterprik het virus minder snel 
door aan anderen. Hierdoor kan het 
virus zich minder snel verspreiden. 
Als er meer boosterprikken worden 
gezet, zijn er meer mensen beter be-
schermd en komen er minder men-
sen in het ziekenhuis. Of er later nog 
meer boosterprikken nodig zijn, we-
ten we nog niet. Daar wordt continu 
onderzoek naar gedaan.

3 Wie kan de boosterprik krijgen?
Iedereen die minstens drie maanden 
geleden gevaccineerd is of corona 
heeft gehad kan de boosterprik krij-
gen. 60-plussers, mensen die in een 
zorginstelling wonen en zorgmede-
werkers die contact hebben met pa-
tiënten konden als eerste de boos-
terprik halen. Deze groepen hebben 
meer risico om besmet te raken. Als 

ouderen corona krijgen worden ze 
vaker ernstig ziek en in het ziekenhuis 
opgenomen. Inmiddels heeft al een 
groot gedeelte van deze groep een 
boosterprik gehad. Als 18-plusser kan 
je online een afspraak maken, zodra 
je geboortejaar aan de beurt is. Dit is 
uiterlijk rond 7 januari. Welke jaartal-
len aan de beurt zijn kun je zien op 
coronavaccinatie.nl/booster. Je hoeft 
niet te wachten op de uitnodigings-
brief om een afspraak te maken.

4 Welke bijwerkingen kan je krij-
gen van de boosterprik?
Voor de boosterprik worden de vac-
cins van Pfizer en Moderna gebruikt. 
De bijwerkingen die je kunt krijgen 
zijn dan ook precies hetzelfde als bij 
eerdere prikken met deze vaccins. 
Dit betekent dat je pijn kunt krijgen 
op de plek waar de prik is gezet, wat 
vermoeider kunt zijn en hoofdpijn 
kunt hebben. Sommige mensen heb-
ben ook last van koorts, spierpijn, ge-
wrichtspijn, rillingen, misselijkheid en 
braken.

5 Kan je een boosterprik nemen 
als je zwanger bent, wilt worden 
of borstvoeding geeft?
Uit onderzoek blijkt dat de vaccins 
die worden gebruikt voor de boos-
terprik veilig zijn als je zwanger bent, 
zwanger wilt worden of borstvoe-
ding geeft. Daarom is het advies om 
gewoon de boosterprik te halen. Als 
zwangere vrouw is de kans groter dat 
je ernstig ziek wordt door corona. 
Ook kan het voor problemen in de 
zwangerschap zorgen als je tijdens je 
zwangerschap besmet raakt met het 
coronavirus.

Heb je nog andere vragen over de 
boostervaccinatie? Kijk dan op 
coronavaccinatie.nl/booster of bel 
naar 0800-1351. 

SKO

Het verdriet van Nia  

Nooit meer voel ik mams lieve likjes
Nooit meer haar krullen, strenge poot
Nooit meer met broers en zusjes
veilig rondom mammies schoot

Spelen, plassen, bij mamma drinken:
iets anders was er niet
maar nu ben ik ruw weggerukt
dat doet mij zóóó verdriet

Ik en mijn liefste broertje,
in een truck vol motorgeweld
werden na uren gebonk in ’t duister, 
door vermoeidheid, angst geveld

Wij hadden slechts elkaar nog, maar…
ook daaraan kwam een eind
Hoe blijf ik toch, alleen op de wereld, 
hongerig piepend overeind?!

Nu ben ik dan bij nieuwe baasjes,
het ruikt hier vreemd, ‘t is hier zo fris
De nachten zijn één groot zwart gat
vol van verdriet en van gemis

Ze doen hun best met lekk’re brokjes, 
een warme mand en speelplezier
Ze spreken zelfs Spaans met mij
en… beetje voor beetje wen ik hier

En toch…
Nooit meer proef ik mams lieve likjes
Nooit meer ruik ik haar krullenvacht
Voor altijd weg mijn broers en zusjes
Voor altijd huilt mijn heimwee zacht  �

Karin Vossen
https://www.facebook.com/

Schrijverskringospel

Op 23 februari verwelkomt 
Jumbo haar klanten

Jumbo Roel Heerschap 
opent nieuwe winkel in 

Nederweert

Jumbo Roel Heerschap opent op 
23 februari de deuren van haar 
winkel op de huidige locatie van 
Jan Linders aan Burgemeester 
Hobusstraat 33 in Nederweert. 
Jumbo Roel Heerschap zal tijde-
lijk dit pand betrekken, tot aan de 
oplevering van een nieuwe win-
kel aan de overkant van de straat. 
De opening van deze nieuwbouw 
winkel staat gepland voor het 
voorjaar van 2022. Klanten van 
Jumbo in Nederweert en omge-
ving behouden volop keuze uit 
een uitgebreid assortiment.

Ondernemer Roel Heerschap is trots 
op de winkel en kijkt uit naar de ope-
ning: “Ons winkelteam, wat voorname-
lijk zal bestaan uit het huidige team van 
de Jan Linders winkel, is er helemaal 
klaar voor om inwoners van Neder-
weert volop winkelplezier te bieden. 
Zij hebben straks ruimschoots keuze 
uit het gevarieerde assortiment in de 
nieuwe winkel,” vertelt hij enthousiast. 
“Ook op deze locatie behouden klan-
ten het voordeel dat ze gewend zijn 
van Jumbo, bijvoorbeeld met de Jumbo 
koopzegels en de Jumbo Extra’s pas.”

HEMA assortiment
In de nieuwe Jumbo winkel kunnen 
klanten ook terecht voor een deel 
van het HEMA assortiment. Hierdoor 
wordt het boodschappen doen nog 
leuker en gemakkelijker. Klanten 
vinden er onder meer kookgerei, ta-
felaankleding, panty’s en sokken, 
haarmode, schrijfgerei, theedoeken, 
glazen, feestartikelen en kaarsen van 
HEMA. De HEMA non-food artikelen 
zijn ook verkrijgbaar op Jumbo.com.

7 Zekerheden
Jumbo gelooft dat boodschappen 
doen leuk kan zijn en wil klanten 
iedere dag verrassen met de unieke 
Jumbo formule. Klanten kunnen 
daarop rekenen dankzij de 7 Zekerhe-
den. Dit zijn 7 unieke beloften én ga-
ranties die volledig in het teken staan 
van de wensen van de klant. Van de 
belofte ‘Vers is echt vers’ tot aan de 
belofte ‘Service met een glimlach’: 
Jumbo zet graag een stapje extra. 

Enthousiaste medewerkers
De nieuwe Jumbo winkel is op zoek 
naar enthousiaste medewerkers. De 
wervingscampagne gaat nu van start. 
Meer informatie over werken bij Jum-
bo is te vinden op:
https://nl.jobs.jumbo.com/vestiging/
jumbo-nederweert-burgemeester-
hobusstraat/
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ZOEKERTJES
Via sociaal media ontvangt u con-
stant reclame valt het nog wel op!
Vanaf nu ook in het weekblad voor 
Nederweert, zoekertjes tegen een 
aantrekkelijke prijs.
Iets te koop/huur of te koop/huur ge-
vraagd, personeel gezocht.
Plaats een zoekertje voor slechts € 10,00 
incl. BTW maximaal 15 woorden.

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

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

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

PERSONEEL GEVRAAGDPERSONEEL GEVRAAGD
Personeel gevraagd leeftijd vanaf 13 
jaar wisselende tijden Cafetaria Jans-
sen

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

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

GEVRAAGDGEVRAAGD
Gevraagd carnavalskleding voor kin-
deren 06-123 456 78


