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Naam: familie Linders
Onderneming: Kalverhouderij ’t Houts 
(maatschap Weekers-Linders)

We zitten aan de keukentafel bij Wim 
en Tiny Linders, aan de Leveroysedijk 
in Nederweert-Eind. Kalverhouderij 
’t Houts prijkt er op de voorgevel, 
verwijzend naar Tiny’s vader ‘Jan 
van Houts’ die hier in 1966 samen 
met zijn vrouw Anny begon met zeu-
gen en melkkoeien. Ruim een halve 
eeuw later runnen Tiny, Wim en hun 
zoon Leon er een gemengd bedrijf 
met 1250 rosékalveren en dertig hec-
taren akkerbouw.

In de zorg voor hun dieren laat de fa-
milie Linders niets aan het toeval over. 
Voor Tiny – ‘de moeder van de kalfjes’ 
- voelt het als een feestje. Doordat zij 
dagelijks veel tijd doorbrengt in de stal 
ziet zij in een oogopslag of de kalveren 
zich lekker voelen. “Zo kunnen we nog 
voordat een kalf ziek wordt al voor-
zorgsmaatregelen nemen, bijvoor-
beeld door het dier toe te dekken met 
een kalverdeken, extra te temperatu-
ren of tijdelijk even apart te zetten. 
Daardoor hoeven we alleen antibiotica 
te gebruiken als dat écht noodzakelijk 
is”, zegt Tiny die naast haar werk in de 
stal de bedrijfsadministratie voor haar 
rekening neemt, kalfsvleespakketten 
verkoopt en excursies verzorgt voor 
scholen, bedrijven, verenigingen en
bezoekers van de jaarlijkse Boeren van 
Nederweert Dag.

Tot in de puntjes
Sinds de zomer van 2019 doet de fa-
milie Linders de opfok van kalveren 
in eigen beheer. In een nieuwe, ruim 

‘Zorgen voor de kalfjes 
voelt als een feestje’ 

opgezette stal, worden stierkalfjes 
van twee tot drie weken oud eerst 
een aantal weken grootgebracht met 
melk, waarna ze langzaam overgaan
op ruwvoer. Zoon Leon , sinds 2017 in 
de maatschap, licht toe: “Net als bij 
een peuter zijn ook voor een kalfje de 
eerste weken cruciaal in de ontwikke-
ling. Door de opfok zelf te doen, kun-
nen we de dieren intensief volgen en 
op die manier beter sturen op hun ge-
zondheid.” In dit licht wordt bijvoor-

beeld ook het voer voor de kalveren 
(maïs van eigen land, aangevuld met 
verschillende verse ingrediënten) da-
gelijks met grote zorgvuldigheid be-
reid en is ook het klimaat in de stal 
tot in de puntjes geregeld.  “En dat is 
heel belangrijk. Als wij niet goed zijn 
voor onze dieren, zijn de dieren ook 
niet goed voor ons. Dan kunnen we 
nooit het hoogwaardige product le-
veren waar de klant om vraagt. Ons 
kalfsvlees is botermals, vetarm en 

rijk aan belangrijke voedingsstoffen. 
Daarmee past het uitstekend in een 
gezond eetpatroon”, vertelt Wim, die 
als akkerbouwer de kalveren van snij-
maís, krachtvoer en stro voorziet.

Een opdracht voor het leven
De kalverhouderij is meer dan alleen 
hun boterham. “Het verzorgen van 
de kalveren zit in ons hart. 

Lees verder elders in dit blad.

Tekst: Nicole Smolenaers

The Arctic Challenge
The Arctic Challenge is misschien wel 
de meest spectaculaire autorally door 
Scandinavië. In de editie van 2023 rij-
den Stijn Tindemans (31) en Rob Huij-
erjans (33), onder de naam The Artic 
Dukes, samen met in totaal 40 teams in 
10 dagen naar de Noordkaap en terug: 
7.500 kilometer door een wonderbaar-
lijk winterlandschap met temperaturen 
tot -20. Hun grijze Ford Ranger is echter 
niet te stoppen. De ondernemers uit 
Nederweert weten zelfs de 9e plaats te 
bereiken in het eindklassement.

Pittige uitdagingen
In The Arctic Challenge draait het 
niet om snelheid, maar om telkens 
via nieuwe coördinaten de meest op-
timale route te kiezen. Deelnemers 
krijgen tijdens deze rally namelijk te 
maken met slechte weersomstandig-
heden, extreem lage temperaturen 
en flinke tegenslagen. Een geweldige 
test voor jezelf, je vriendschap en je 
auto. Tot waar reikt je doorzettings-
vermogen, je veerkracht en je vin-
dingrijkheid om met pittige uitdagin-
gen om te gaan?

Op zoek naar een leuke thrill 
Het antwoord op die vraag weten 
deze heren wel, want in het dage-
lijkse leven zijn Rob en Stijn druk 
met hun eigen bedrijven. Rob is ei-
genaar van Verma Belijning (voor het 
inrichten van warehouses) en Stijn is 
eigenaar van Tindemans Graszoden. 
Beiden beschikken dus over de juiste 

De mooiste ervaring van hun leven

Stijn en Rob uit Nederweert rijden 
The Arctic Challenge

competenties voor ondernemer-
schap. Beiden zijn ook altijd op zoek 
naar een leuke thrill.

Wanneer Stijn een programma over 
The Arctic Challenge op teevee ziet en 
zijn kriebels met Rob deelt, hoeven de 
twee vrienden dan ook niet lang na 
te denken. Ze schrijven zich in voor de 
editie van 2023. Stijn: “Onze vrienden, 
Christ-Jan van Haperen en Koen van 
Bussel, wilden ons per se ondersteu-
nen. Met de financiële bijdrage van 
Christ-Jan is de Ford bij Autokoen vol-
ledig geprepareerd.” Rob knikt in-

stemmend en vult aan: “De auto is ver-
hoogd, heeft speciale winterbanden 
gekregen, speciale vloeistoffen voor 
extreme kou en een led lichtbalk bo-
ven de grill. Verder moest er een om-
vormer komen, zodat we onderweg 
thee, koffie en uiteraard tosti’s - onze 
grote favoriet - konden maken.”

Met piepende banden de loods uit
Op vrijdag 13 januari, met startnum-
mer 13, verschijnen The Artic Dukes, 
gewapend met de grote wegenatlas 
van Scandinavië, aan de start in Em-
meloord. “We moesten meteen een 

puzzel oplossen om de coördinaten 
van de eerste tussenstop te achterha-
len. Dankzij het razendsnelle denk-
werk van onze dames, die erbij waren 
om ons uit te zwaaien, wisten we als 
eerste de uitkomst. Met piepende 
banden reden we om 9.00 uur de 
loods uit voor de eerste 1.000 kilo-
meter naar Göteborg. Een beginners-
foutje, want we hadden ons niet op 
de route georiënteerd, zijn gewoon 
de auto ingesprongen en hebben het 
gaspedaal ingedrukt.”

Lees verder elders in dit blad.



Schutterij 
St. Barbara Leveroy

3 de trekking van de loterij 2023 
(maart).
1ste prijs € 50.00 lotnummer 2685 
2de prijs € 25.00 lotnummer 2623
3de prijs € 15.00 lotnummer 2600
4de  t/m de 9de  prijs € 10.00
lotnummer 2756,  2664,  2660,  2784,
2516 en 2776.
10de t/m 15de prijs € 5.00  lotnummer 
2657, 2699, 2775, 2654, 2644, 2636.

‘Zorgen voor de kalfjes 
voelt als een feestje’

Vervolg voorpagina.

Als je zo intensief voor je dieren zorgt, 
ontstaat er een band”, zegt Tiny. Na-
tuurlijk is er ook een andere kant en be-
seft de familie Linders maar al te goed 
dat de jonge kalfjes die bij hen komen 
acht maanden later naar de slachterij 
gaan. Wim: “Dat is en blijft geen fijn 
moment. Maar het hoort nu eenmaal 
bij dit vak, bij de opdracht waar we 
voor hebben gekozen en die we met 
veel liefde uitvoeren. Onze kalverhou-
derij kan alleen maar bestaan omdat 
er wereldwijd vraag is naar kalfsvlees. 
Als wij geen kalveren houden, doet ie-
mand anders het en misschien niet met 
diezelfde zorg en aandacht.”

Duurzaam ondernemen
Wim, Tiny en Leon Linders zijn duur-
zame ondernemers. Ze hebben niet 
alleen oog en aandacht voor hun die-
ren, maar ook voor de natuur en voor 
collega-ondernemers uit de regio. 
Een aantal jaar geleden ruilde de fa-

milie 6,5 hectare landbouwgrond om 
de verdere ontwikkeling van natuur-
gebied De Banen mogelijk te maken. 
Verder ligt het kalfsvlees van Linders 
als vers streekproduct in de boerderij-
winkel van de familie Bollen in Ospel, 
een collega-Boer van Nederweert.
Over de toekomst van hun kalverhou-
derij hoeven Wim en Tiny zich geen 
zorgen te maken. Zoon Leon zet nu 
al de lijnen uit en lijkt klaar om de 
maatschap over enkele jaren over te 
nemen. Als kind stond zijn bestem-
ming al vast, zegt moeder Tiny.  “Als 
er een tractor het erf kwam oprijden, 
stond Leon er met de neus bovenop 
en wilde hij alles weten. Met diezelf-
de passie en nieuwsgierigheid zorgt 
hij nu voor de kalveren. We zijn blij 
met hem als toekomstig opvolger. 
Maar misschien nog wel het meest 
trots is zijn opa ‘Jan van Houts’, mijn 
vader naar wie onze boerderij is ver-
noemd. Hij vindt het geweldig dat 
zijn kleinzoon zijn levenswerk straks 
gaat voortzetten.” 

De mooiste ervaring van hun leven

Stijn en Rob uit Nederweert rijden 
The Arctic Challenge
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Tegen 22.00 uur bereikt het twee-
tal het eerste checkpoint, waar ze 
de coördinaten ontvangen voor de 
volgende etappe naar Namdalseid 
en vervolgens naar Bodø Havn. “Op 
zaterdagavond - na ruim 35 uur non-
stop rijden en met 2.800 kilometer op 
de teller - konden we eindelijk dou-
chen en in bed kruipen”, vertelt Stijn. 
“We zaten toen al boven de noord-
poolcirkel.” 

Het gas goed ingedrukt houden
Na een goede nachtrust rijden ‘the 
dukes’ door de streek rondom Bal-
langen, langs prachtige berggroe-
ven, naar Alta voor de tweede over-
nachting. “Op maandag gingen we 
in colonne naar de veelbelovende 
Noordkaap. In de snijdende noorder-
wind pakte daar iedereen heel snel 
een fotomomentje”, lachen de heren. 
“Het was ijs- en ijskoud, er was niets 
te zien, zelfs maar een glimp van het 
noorderlicht. We hadden echt het 
gevoel alsof we aan het einde van de 
wereld waren.”

Het plezier en enthousiasme is over-
duidelijk aanwezig. Stijn en Rob zijn 
al meer dan 20 jaar bevriend. “We 
hebben geen moment van irritatie 
gehad”, zegt Rob, die misschien net 
iets georganiseerder is dan de meer 
impulsieve Stijn. “Dit onvergetelijke 
avontuur is het mooiste wat we sa-
men hebben mogen beleven. We 
hebben goed samengewerkt - met 
een scherpe focus op het spelelement 
- en toch ruimte gehad voor goede 
gesprekken, zeker ook voor stiltemo-
menten.” Dit avontuur bevestigt dat 
de vrienden blind op elkaar vertrou-
wen. “We hadden dit met niemand 
anders kunnen doen”, concludeert 
Stijn. “Onze vriendschap is nog ster-
ker geworden.”

Gameplan: punten pakken
Vanaf het noordelijkste puntje van 
het Europese continent trekt de rally 
richting het Finse Rovaniemi, voor 
twee rustdagen in het dorp van de 
kerstman. “Daar ontdekten we dat 
we, door minder goed te navigeren, 
punten hebben laten liggen. Met de 
16e plek op zak hadden we maar één 
gameplan voor de terugrit: punten 
pakken!”

De route door Zweden, via Arje-
plog naar Östersund, vinden Stijn en 
Rob de meest magnifieke tocht. “Het 
surrealistische landschap leek zo uit 
een computerspel geplukt”, vinden 

de heren terwijl ze doorpraten over 
de vrijdagetappe via het Noorse Ny-
bergsund naar Karlstad. “Tijdens 
deze rit, die letterlijk door bakken 
sneeuw ging, hadden we - als jongste 
deelnemende team - de GoPro came-
ra van RTL7 in de auto.”

Inmiddels zijn de teams een week 
onderweg en weet het jongste team 
inderdaad punten te pakken. De 13e 
plek wordt bereikt. Via Denemarken 
gaat de rally verder richting Ham-
burg. Eenmaal daar aangekomen 
dringt het besef door dat het einde 
in zicht is. Dat wekt gemengde ge-
voelens op. Zowel Rob als Stijn vinden 
deze ervaring ver boven verwach-
ting! “De totaalbeleving: het autorij-
den wat we beiden graag doen, het 
prachtige landschap, de spanning van 
het spelelement en het plezier met 
andere deelnemers”, somt Rob op. 

De vrienden, die volledig op dezelfde 
golflengte zitten en een gezonde do-
sis lef hebben, beginnen ’s zondags 
gemotiveerd aan de slotfase. “We de-
den het goed, lagen ruimschoots voor 
op schema. Tenminste, dat dachten 
we”, vertelt Stijn met een ondeugen-
de blik. “Een uur voor de Nederlandse 
grens moesten we tanken en beslo-
ten een laatste curryworst te nemen. 
Alleen nam de keuken daarvoor wel 
veel tijd. Bovendien bleek ineens dat 
we een rekenfout hadden gemaakt; 
we lagen niet voor op schema, maar 
30 minuten achter, wat 60 strafpun-
ten oplevert. Op eten wachten duurt 
wel héél lang als iedere seconde telt. 
We zijn dat restaurant uitgerend.”

Finishen met een klapper
Zonder de details te verklappen, ver-
tellen de heren dat ze in die laatste 
dollemansrit nog veel recht hebben 
kunnen trekken. Ze weten zelfs een 
9e plek te behalen in het eindklas-
sement. “Zondagmiddag zijn we in 
colonne naar de evenementenlocatie 
in Hengelo gereden waar we wer-
den opgewacht door onze families 
en vrienden”, vertellen Rob en Stijn. 
“We waren toch wel blij weer thuis 
te zijn. Alhoewel, na een paar dagen 
e-mails checken op kantoor, verlang 
je toch naar het volgende avontuur. 
Voor de zekerheid hebben we allebei 
januari 2025 in onze agenda geblokt. 
Een jaarlijkse Artic Challenge is mis-
schien te veel van het goede, maar 
om het jaar zo’n trip maken, dat zien 
we echt wel zitten!”

The Arctic Challenge is zondag 19 
maart om 16.30 uur te zien bij RTL7.

Vastelaovendjveerders,

Vae hebbe d’r lang op mótte wachte, 
mer waat waas det ruig! ‘ne Kei-j sjie-
ke Vastelaovendj hebbe vae, Prîns Bas 
II, Prinses Pauline, Jeugdprîns Siem I 
en Jeugdprinses Fay, op Doospel bî-j 
de Vlikkestaekers moge belaeve.

Wi-j gieët de Vastelaovendj op Doos-
pel geveerdj waere nao ’n lang perio-
de met Coronaperikele? Det waas de 
vraog die edereîn zich veuraafgaondj 
aan de Vastelaovendj heet aafge-
vraogd. Vae kinne as Prînsepare dees 
vraog inmiddels waal beântjwoorde 
met 3 G’s: Groeëts, Gewêldjig en met 
Gigantisch völ.

Langs deze weeg wille vae ede-
reîn bedânke dae z’n steinke heet 
bî-jgedrage aan de Vastelaovendj 
2022/2023, mer ’n aantal minse in ’t 
bezûndjer:

As Jeugdprîns Siem I en Jeugdprinses 
Fay wille vae gaer edereîn bedânke 
di-j vör os deze speciale 1x11 jubileu-
meditie vör de Jóng Vlikke tot ’n fan-
tastisch Vastelaovendjseizoen hebbe 
gemaaktj!
Same met oos Adjudânte Rick en Lyn, 
oze Jeugdraod van Elf en de Vrîndje 
van. Same zeen vae zoeën 4 maondje 
op paâd gewaesj. Vae hebbe zoeëvöl 
schoeën momênte mejgemaaktj, die 
zulle vae noeëts mieër vergaete.

De aojers van de Jóng Vlikke; ’t waas 
te gek um same met jullie overâl 
haer te gaon. Begeledj door de mu-
zikale klânke van Dâns mer, Blitz en 
de Doospelse Aod Prînse. Overâl wao 
vae kwome woort ’t eîn groeët fieëst!

As leste bedânke vae de commissie 

van de Jóng Vlikke. Vanaaf ’t ieërste 
momênt waas alles top geregeldj. 
Bedânktj vör alles waat jullie vör os 
gedaon hebbe.

As Prîns Bas II en Prinses Pauline wille 
vae Vorst Eric, Veurzitter Mourk en 
de Raod van Elf en partners bedânke 
vör ’t gewêldjige seizoen. ’n Speciaal 
woord van dânk vör oos Groentjes 
Marcel en Anita die ’t hieële seizoen 
vör os as begeleiders, raodgaevers 
en zelfs taxiservice klaor hebbe ge-
stânge.
Bedânktj det vae dit same met jullie 
hebbe moge vere.

Verder wille vae oos femilie, vrîndje, 
Oze Hoempa, de Doospelse Aod 
Prînse, Dâns mer, de Jóng Vlikke en 
de aojers van de Jóng Vlikke bedânke 
vör ’t make van ‘ne onvergaetelikke 
Vastelaovendj.

Ouch wille vae de Prînsepare van 
oos zöstervereîniginge van de Ben-
gels, de Piepkukes en de Pinmaekers 
bedânke det vae same Vastelaovendj 
in de Gemeîndje Ni-jwieërt weer oet 
de startblokke hebbe laote schete!

Last but not least wille vae as Prînse-
pare van Doospel alle optochtdaelne-
mers en ’t Optochtcomité bedânke, 
waat waas ’t weer schoeën dit jaor! 
Zoeëvöl daelnemers, groeët en klein, 
met allemaol schoeën en ludieke 
ideeë. Wao ’n klein dörp as Doospel 
groeët in kân zeen!

Allemaol hieël êrg bedânktj en völ 
van jullie zeen vae volgendj jaor weer 
trök.

Prîns Bas II en Prinses Pauline
Prîns Siem I en Prinses Fay

Dankwoord Prinsepaare 
V.V. de Vlikkestaekers

Steff Janssen van IJssalon Florence 
wint 2e plaats bij De Gouden IJscreatie

Maandag 6 maart waren in Go-
rinchem de ijswedstrijden tijdens 
Bakkersvak/IJsvak.
Steff Janssen van IJssalon Floren-
ce in Nederweert won hier de 2e 
plaats bij De Gouden IJscreatie. 
In zes minuten tijd maakte hij 
vier identieke ijscreaties waarin 
onder andere de wedstrijdsmaak 
stracciatella verwerkt was. 

De creatie van IJssalon Florence heet:
MIRZANO

In een mooie stoere betonlook kom 
liggen 3 bollen ijs, 
de wedstrijdsmaak stracciatella daar-
na toffee karamel en lambertusijs op 
een bodempje van een heerlijke cho-
colade crumble.
Rondom het ijs kwamen kleine mop-

jes slagroom, frambozen en een fram-
bozen cremeux, crest en een dulce de 
leche karamelaus en als afwerking 
een chocoladewerk.
Doordat Steff in de top 3  is geëindigd 
is hij genomineerd samen met nog 5 
andere ijssalons voor de titel IJssalon 
van het jaar 2023! In de komende 
maanden worden deze ijssalons on-
der meer bezocht door een mystery 
guest en onderworpen aan een hy-
giënecheck. De winnaar van de titel 
ijssalon van het jaar wordt begin juni 
bekend gemaakt.
IJssalon Florence heeft deze titel al 4 
keer gewonnen. 
Top prestatie om steeds zo uitstekend 
te scoren tijdens de ijswedstrijden.
Vanaf 8 maart is deze ijscreatie ver-
krijgbaar bij IJssalon Florence in Ne-
derweert.

Nieuwe fietsen voor Toons Toppers

De Toons Toppers van het Toon Her-
mans Huis Weert, die ook dit jaar weer 
de Mont Ventoux gaan beklimmen, 
werden zaterdag verrast met maar 
liefst vijf nieuwe racefietsen. Dank-
zij de sponsorbijdragen van de Toons 
Toppers 2022 en de Stichting Groot 
verzet tegen Kanker, en de mooie kor-
ting van Bakker Racing in Nederweert 
en Trek Bike Benelux konden deze 
nieuwe fietsen worden aangeschaft.

Het Toon Hermans Huis Weert heeft 
altijd een aantal fietsen beschikbaar 

voor Toons Toppers die zelf geen 
racefiets hebben. Deze fietsen wor-
den dan in bruikleen afgestaan. Na 
vele jaren intensief gebruik waren 
een aantal fietsen aan vervanging 
toe. De Toons Toppers 2023 (en de 
volgende jaren) zijn weer helemaal 
klaar voor de aanstaande beklim-
mingen. Binnenkort beginnen weer 
de eerste trainingen voor zowel de 
fietsers als de wandelaars. De beklim-
ming van de magische Mont Ventoux 
is dit jaar op 7 (wandelaars) en 8 sep-
tember (fietsers). 

V.l.n.r. Henk Evers, voorzitter Toon Hermans Huis Weert, Erwin Bakker van Bak-
ker Racing, Susan Nabuurs en Marike Brinkman, begeleiders Toons Toppers

Gezamenlijke Collecte 
Ospel en Ospeldijk 2023

Voor de twaalfde keer zal in 2023 de 
gezamenlijke Collecte in Ospel en Os-
peldijk worden  gehouden. Als van-
ouds willen wij weer bij u aan de deur 
komen en hopen we dat u weer uw 
bijdrage in de daar voor aangelever-
de envelop doet. Laat de goede doe-
len dit jaar weer op een heel mooie 
bijdrage kunnen rekenen zeker gelijk 
aan de voorgaande jaren.

Gezamenlijke Collecte 2023 op 
maandag 3 en dinsdag 4 april. 
In week 13 (27 t/m 31 maart) bren-
gen de collectanten de envelop met 
Goede Doelen- lijst in de bus bij ie-
der huishouden. Op de lijst staan 
de namen van 12 goede doelen met 
verdere uitleg. Kort samengevat: U 
kunt bij ieder goed doel aangeven 
hoeveel geld u wilt doneren aan dat 
doel. Onderaan de lijst vult u het to-
taal bedrag in. Dit bedrag doet u met 
de lijst in de envelop die de collectant 
vervolgens op 3 of 4 april bij u komt 
ophalen.

Dit jaar kunt u ook deelnemen door 
het scannen van de iDEAL QR-code 
met uw mobiel bankieren app (klan-
ten van Triodos en bunq doen dat 
met de camera van hun telefoon of 

een QR-scan app). De QR-code is be-
vestigd op het emmertje van de col-
lectant. U bepaald zelf welk bedrag u 
wil geven en dit bedrag zal verdeeld 
worden over alle doelen. 

U kunt uw bijdrage ook overmaken 
op rekeningnr.NL25RABO0128431776 
t.n.v. De dorpsraad Ospel o.v.v. de 
naam van het goede doel.

De goede doelen van dit jaar zijn: 
Hersenstichting, Jantje Beton, Vas-
tenactie, Reumafonds, Hartstichting, 
EHBO Nederweert, Longfonds, KWF 
Kankerbestrijding, Nierstichting, 
Fonds Verstandelijk Gehandicapten, 
Brandwondenstichting, en Alzheimer 
Nederland.

Heeft u nog nooit deelgenomen aan 
de Gezamenlijke Collecte? Misschien 
is het dan nu een goed idee om wel 
deel te nemen en onze goede doelen 
of toch zeker een van onze goede 
doelen te steunen. Want ook zij wil-
len hun werkzaamheden en bezighe-
den kunnen uitvoeren. Geef om onze 
Goede Doelen!

Werkgroep Gezamenlijke Collecte 
Ospel/Ospeldijk 

Excursie vanaf het buitencentrum De Pelen

Ontdek de Paardenbegrazing 
van De Groote Peel

Op zondag 19 maart kan je, sa-
men met een Peelgids van Staats-
bosbeheer, genieten van een 
excursie door de ‘Paardenbegra-
zing’, de zandrug aan de oostrand 
van het Nationaal Park De Groote 
Peel. De wandeling is ongeveer 7 
kilometer lang en start om 11.00 
uur bij de balie van het buitencen-
trum De Pelen aan de Moostdijk 
15 in Ospel.

Over de berg en tussen de pony’s 
Het Nationaal Park De Groote Peel is 
een hoogveengebied; weids, water-
rijk en met veel vogels. Maar dit na-
tuurgebied heeft ook een ander ge-
zicht. Aan de oostzijde van het gebied 
loopt een zandrug waar geen veen 
in de ondergrond zit. Dit deel van De 
Groote Peel biedt dan ook een totaal 
andere beleving. Hier geen water-
plassen, maar grazende pony’s en een 
prachtig uitzicht vanaf ‘De Berg’, het 
hoogste punt van het nationaal park. 

De excursie start bij het buitencen-
trum De Pelen en gaat, via de gele 
route en de derde baan richting 
‘Paardenbegrazing’. De gids vertelt 
over de ontstaansgeschiedenis en 
over de planten en dieren die in de 
Peel voorkomen. Onderweg kom je 

de Shetlander pony’s tegen die het 
gebied begrazen. 

De excursie door de Paardenbe-
grazing start om 11.00 uur bij de 
balie van het buitencentrum De 
Pelen aan de Moostdijk 15 te Os-
pel. De route is ongeveer 7 kilo-
meter en duurt 2,5 uur. Deelname 
kost € 7,- per persoon en reser-
veren is noodzakelijk via www.
staatsbosbeheer.nl /paardenbe-
grazingpelen

Op zondag 19 maart geen tijd? Op zon-
dag 21 mei en zondag 18 juni is er ook 
een excursie in de Paardenbegrazing. 

Buitencentrum De Pelen, start-
punt van natuurbeleving
Voor of na afloop van een wandeling 
of excursie kan je heerlijk struinen 
door de winkel van het buitencen-
trum. Hier vind je (natuur)boeken, 
streekproducten en souvenirs. Voor 
een hapje en drankje kan je in de Peel-
kiosk terecht. Het buitencentrum is 
op dinsdag t/m zondag geopend van 
10.00 tot 17.00 uur. Meer informatie: 
www.staatsbosbeheer.nl/depelen of 
neem contact op met het buitencen-
trum via: depelen@staatsbosbeheer.
nl of telefonisch: 0495 – 641 497.

Foto: Marijke Vaes-Schroën | Staatsbosbeheer

Loverstraat 12 • 6031 VD  Nederweert
Tel. 0495-840661

www.salonarabesque.nl
Behandeling op afspraak.

Spot-Away-behandeling 
Gezichtsbehandelingen

Hot Stone massage
Spa behandelingen 
Lichaamsmassage

Sportmassage
Lipo plus behandeling



H.H. Missen weekend

Parochie St. Lambertus 
Nederweert

Pastoor Sebastian: pastorie Schoolstraat 
2, 6031 CW Nederweert, gesprek met pas-
toor volgens afspraak (tel. 0495-631 317); 
e-mailadres: pastoor@kerknederweert.nl
Parochiecentrum: Kerkstraat 58, 6031 CJ 
Nederweert, kantooruren maandag 10.00-
11.00 uur voor het bestellen van HH. Mis-
sen, afhalen van doopbewijzen enz. (tel. 
0495-625 887): e-mailadres: administratie@
kerknederweert.nl 
Daarnaast kunnen misintenties, adreswij-
zigingen en/of andere parochiezaken als 
volgt gemeld worden:
Telefonisch pastoor 0495-631 317. 
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 16 tot en met 25 maart 2023.

DONDERDAG 16 maart
09.00 uur - H. Mis in het parochiecentrum

VRIJDAG 17 maart
H. Patricius, bisschop
09.00 uur -  H. Mis in het parochiecentrum

ZATERDAG 18 maart
H. Cyrillus van Jeruzalem, bisschop en kerk-
leraar
18.00 uur H. Mis – jaardienst Nelly Janssen-
Maas en overleden familie.

ZONDAG 19 maart
4e zondag van de veertigdagentijd
9.30 uur  H. Mis – Dora Erkens-Feijen van-
wege verjaardag.

MAANDAG 20 maart
H. Jozef
Geen H. Mis

DINSDAG 21 maart
9.00 uur H. Mis in het parochiecentrum

WOENSDAG 22 maart
Geen H. Mis.

DONDERDAG 23 maart
H. Turibius de Mongrovejo, bisschop
09.00 uur - H. Mis in het parochiecentrum

VRIJDAG 24 maart
09.00 uur - H. Mis in het parochiecentrum

ZATERDAG 25 maart
Aankondiging van de Heer
18.00 uur H. Mis – zeswekendienst Richard 
Minkenberg.

Overleden:
Op vrijdag 10 maart was de uitvaart van Mia 
Janssen-Seuren, zij overleed in de leeftijd    
van 84 jaar en woonde aan de Schoolstraat 
en werd begraven op het Parochiekerkhof.

Op zaterdag 11 maart was de uitvaart van 
Theo Schreinemachers.
Hij overleed in de leeftijd van 90 jaar en 
woonde aan de Mgr. Kreijelmansstraat.

Dat zij mogen rusten in vrede.

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 18 mrt. 2023 – 25 mrt. 2023

Zondagmorgen 19 maart 09.30 uur:
4e Zondag van de Vasten
Als zwd. voor Nic Verstappen, Als hgm. voor 
de overledenen van de fam. Schreurs, Als jrd. 
voor pastoor Nijhof, Als maandd. voor Pierre 
Wijers en Mia Wijers-Baetsen, Als hgm. voor 
Sjef Wetemans v.w. zijn verjaardag 

Mededelingen:
• Op de volgende zondagen in maart en 

april zal er een eucharistieviering worden 
gehouden in onze parochiekerk telkens 
om 09.30 uur
- Zondag 19 maart
- Zondag 2 april palmzondag
- Zondag 9 april 1e Paasdag
- Zondag 16 april
- Zondag 30 april  

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

Parochie O.L. Vrouw 
Onbevlekt Ontvangen Ospel

Pastoor A. Koumans, OMI Ospel
O.L. Vrouwestraat 53 6035 AN

tel/fax 631307 
website: www.parochieospel.nl

e-mail: parochieospel@gmail.com
In spoedgevallen boodschap inspreken.

Spreekuren:
pastoor: dinsdag + donderdag 10.30-12.00 
pastorie: maandag t/m vrijdag 10.30-12.00 

IBAN rekeningnummers
NL73 RABO 0140 3005 11 en

Gezinsbijdrage NL94 RABO 0140 3018 79

KERKDIENSTEN 17 - 25 maart

Vrijdag 17 maart, 19.00 H. Vormsel door 
eerwaarde heer Mgr. René Maassen.

Zaterdag 18 maart, 19.00 avondviering. 

Zondag 19 maart, 4e zondag van de veer-
tigdagentijd, zondag “Laetare”, halfvasten, 
10.00 hoogmis. 

Maandag 20 maart, Hoogfeest van H. Jo-
zef, bruidegom van de H. Maagd Maria. 

Donderdag 23 maart, 19.00 voor de zieken.

Zaterdag 25 maart, Hoogfeest Aankondi-
ging van de Heer (Maria Boodschap), 19.00  
avondviering, jrd Antoon van den Boom, 
ghm ouders Westerveen-Hermans, ghm Ma-
ria Gertruda Smeets en Franciscus  Smeets.

MISDIENAARS: za. 18 maart 19.00: Wout 
Dirks; zo. 19 maart 10.0: Rick van Hulsen; za. 
25 maart 19.00: koster. 

GIFT: Bij een uitvaart ontvingen we het 
mooie bedrag van € 325,05 voor de instand-
houding van de parochiekerk. Van harte 
dank. 

VASTENTIJD: De vastentijd voert ons door 
40 dagen naar de kern van ons geloof: 
- 40 dagen en nachten duurde de zond-

vloed 
- 40 dagen trokken de Israëlieten door de 

woestijn voordat ze het beloofde land 
hadden bereikt

- 40 dagen bleef Mozes op de berg Sinaï 
- 40 dagen lang daagde de filistijn Goliat 

de Israëlieten uit totdat David tegen hem 
ten strijde trok 

- 40 dagen had de profeet Elia nodig om 
door de kracht van brood en water naar 
de berg Horeb te trekken

- 40 dagen predikte Jona boete in de stad 
Ninive

- 40 dagen lang vastte Jezus in de woestijn 
en werd toen door de duivel bekoord 

- 40 dagen lang verscheen Jezus na zijn op-
standing aan de leerlingen en sprak met 
hen over het Rijk Gods. 

Het getal 40 heeft in de heilige schrift een 
bijzondere betekenis. Het is het getal van 
de verwachting, van de voorbereiding, van 
boete en vasten. In een 40-daagse “paas-
boetetijd” moeten de parochies en de af-
zonderlijke gelovigen zich bezinnen op de 
kern van hun geloof. Zij moeten het leven, 
lijden en sterven van Jezus in onze tijd – ie-
der jaar opnieuw – mee beleven en in de eu-
charistie vieren. 
a.s. zondag vieren we reeds “halfvasten”: 
halverwege onze voorbereiding naar het 
Hoogfeest van Pasen !  

Pastoor A. Koumans, OMI. 

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Voor inlichtingen en of intenties 
0495 625288 of 06-11485769

Kerkbijdrage  Rabo rek. nr.
NL81 RABO 0135 5092 46

Zondag 19 maart    
11.00 uur Woord en Communiedienst
- Voor bijzondere intenties

Zondag 26 maart    
11.00 uur Woord en Communiedienst
- Voor bijzondere  intenties

Gelezen in het intentieboek van onze Kapel
- H. Maria, help me met het verwerken van 

mijn aandoening, dat ik daar zo gauw mo-
gelijk overheen ben, en voor mijn gezin. 
Help mij Maria, bid voor ons.

- H. maria, geef ons s.v.p. saamhorigheid, 
vrede en liefde, en een goede gezondheid.

- Moeder Maria, ik vraag U om steun , laat 
me het volhouden, en vul me met liefde.

Iets om over na te denken:
Een rijk leven is een verzameling van kost-
bare momenten en dierbare herinneringen 
die je koestert. 

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 ge-
vonden om daar eenieders persoonlijke 
intentie neer te leggen!! ● Schoutlaan 19 ● 6002 EA 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

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

Zondag 19 maart 2023,  H. Mis om 11.00 
uur  in Budschop
Koor: Zondagskoor
Pastoor Sebastian Eriyangalath zal de H 
Mis verzorgen
H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie.
H. Mis voor overleden ouders stals - Smole-
naars en overleden familieleden
Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant: Piet Wullems

Actie kerkbalans
De brief voor de actie Kerkbalans is bij u 
thuis bezorgd. Wij hopen dat allen hun 
steentje zullen bijdragen aan het behoud 
van de kerk in Budschop.
Tevens het gebouw voor diverse activiteiten 
van de KBO.
Alvast hartelijk dank.

Parochie 
H. Gerardus-Majella

Contactadres: Lenie Mackus 
Tjongerstraat 3 tel. 626380 / 06-22617907

leniemackus@gmail.com 
website: www.parochies-beno.nl

IBAN nummer: NL96RABO 0135507715

18 t/m 25 maart

ZATERDAG 18 maart: 19.15 uur H. Mis, 
jaardienst ouders Heijnen-van Tuel, jaar-
dienst Sjeng en Marieke Stienen-Bongers.

ZATERDAG 25 maart: 19.15 uur H. Mis, 
jaardienst Antoon en Maria van Nieuwen-
hoven-Eggen.

LEZERS: zaterdag 18 maart Lies Loijen, za-
terdag 25 maart Annie Jonkers.

MISDIENAARS: zaterdag 18 maart Neele 
Stienen en Aniek Knoops, zaterdag 25 
maart Niek Wijen en Jill Vaes.

OVERLEDEN: Op zondag  5 maart is Lei 
Lempens, 84 jaar, overleden. Dat hij mag 
rusten in vrede.

“Heb vrede met je verleden. Wat gebeurd 
is, heeft je gebracht tot waar je nu bent 
zonder dat dit hoeft te bepalen waar je 

naartoe gaat.”

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

KIENEN

Vrijdag 17 maart kan er weer ge-
kiend worden.
Kienen is in het kerkgebouw van Bud-
schop. De zaal is geopend vanaf 19.00 
uur. Voor iedereen toegankelijk, dus 
niet alleen voor leden.
Er wordt gekiend voor geldprijzen en 
er is een jackpot. 
In de jackpot zit nu € 30,- 
Tot ziens VRIJDAG 17 maart

Bestuur Ouderenvereniging 
St. Rochus-Budschop

L.K.V. Ospel

Beste leden, maandag 20 maart: Kerk 
poetsen. We beginnen om 9.00uur.
Wij vragen jullie om met zo veel mo-
gelijk dames te komen, al is het maar 
voor een paar uurtjes. Graag even 
bellen naar Petra, tel: 0495 844368.

Vriendelijke groet, het bestuur.

Heeft u een vraag op het gebied van 
technologie? Denk aan hulp bij het 
kiezen van juiste apparatuur of het 
bedienen van je mobiele telefoon, 
laptop, tablet of mail. Kom je er zelf 
niet uit?
Loop dan gerust eens binnen bij De 

Heb jij een vraag op het gebied 
van technologie?

Gunnerij. Één keer per maand zijn de 
techneuten van Tech-it, onderdeel 
van PSW, aanwezig om gratis te hel-
pen. Ze zijn op deze dagen aanwezig 
van 10.00 uur tot 12.00 uur. De data 
voor 2023 zijn op 23 maart, 20 april, 
25 mei, 22 juni en 20 juli.

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.

DIGITALISEREN
Videobanden, dia’s, super-8 film 
perfect digitaliseren. 
Bel Foto Foka Deurne, Tel: 0493-
353102 Haal en brengservice!

Zondag 26 maart

Accordeon- en Harmonica 
Treffen Nederweert

De komende wintermaanden orga-
niseren ze weer elke maand een Ac-
cordeon- en Harmonica Treffen in 
Nederweert. Op zondag 26 maart is 
de volgende muziekmiddag weer in 
zaal “de Pinnenhof” te Nederweert.

De bedoeling is om deze muziekmid-
dagen steeds zes optredens te organi-
seren van goede amateurmuzikanten 
uit Nederland, België en Duitsland. Ze 
beginnen om 13.00 uur en eindigen 
om 17.00 uur. Elke muzikant speelt 
een half uur. De muzikanten worden 
begeleid door drummer Jos Lame-
richs wat meer sfeer en ambiance 
geeft. Tevens is Ben Leijnse bereid 
voor goed geluid te zorgen. 

De toegang tot deze muziekmid-
dagen is gratis en voor consump-
ties worden normale prijzen gere-
kend. Ook kan er gedanst worden.

De muzikanten van deze middag zijn:
1. Trekken en Duuje
2. Marie Louise, Jo en Heb
3. Guy en Marianne
4. Boudewijn en Carine Smeets
5. Jos en Hanne
6. Mies Kuppens

Kom voor gezellige en herkenbare ac-
cordeon- en harmonicamuziek uit de 
zestiger en zeventiger jaren naar “de 
Pinnenhof” te Nederweert“. 

All-round 
zelfstandige 

dienstverlener 
zoekt werk voor de 

zaterdagen en de 
vakantieperiode

06-58 99 19 89

SKO

Metamorfose
Hoe zwaar moet het leven zijn voor 
de hedendaagse heersers die  denken 
aan een toekomst niet aankunnen. 
Want…. 
Toekomst is verandering. 
Toekomst is vergankelijkheid.
Toekomst is ouder worden.
Toekomst is uiteindelijk sterven.

Vol heimwee denken de heersers der 
aarde aan vroegere tijden. Heroïsch 
leiderschap en overwinning.
Ze maken hun grootmachten weer 
GROOT, zoals het ooit was.
Heimwee en romantiek verblinden de 
blik op een toekomst. 
Door dit gebrek creëren ze nu een 
leven dat gericht is op het verleden.
Een ver verleden.

Vele burgers zwoegen onder het juk 
van de zware strijd die hun 
leiders weigeren te voeren; namelijk 
hun angsten aan te pakken en met 
zichzelf een heroïsche strijd aan te gaan.
Hoe mooi zou het zijn als zij accepte-
ren dat toekomst het meest mense-
lijke is dat bestaat.

Annie Kessels
www.schrijverskringospel.nl

Afgelopen weekeinde vierde de Os-
pelse buurtvereniging De Houwakker 
haar 50 jarig bestaan. Onder de initi-
atiefnemers om een buurtvereniging 
in de nieuwe wijk te starten was Hub 
Wullems, die in Nederweert Strate-
ris bij de buurtvereniging betrokken 
was. Hij werd secretaris gedurende 
5 jaar en nam toen de voorzittersha-
mer over van Sjef Jacobs. Hub is dus 
50 jaar bestuurlijk betrokken bij De 
Houwakker, ongetwijfeld een zeld-
zaam jubileum voor deze enthousi-
aste voorman. Vrijwilligerswerk loont 
nog steeds, Huub. Proficiat. In het be-
stuur nam indertijd uit elke straat een 
bewoner zitting, hetgeen tot vrucht-
bare samenwerking leidde.  

Elke maand wel organiseert de ver-
eniging activiteiten voor de leden, 
voor de kinderen, de jeugd en ou-
deren. Fietstochten, barbecues en 
feestavonden zijn steeds gezellige 
ontmoetingen. Uit de beginjaren 
waren het uitstapjes met twee tou-
ringcars naar een zwembad of een 
schaatsbaan en de droppings met een 
vrachtwagen heel aantrekkelijk. De 
buurtvereniging – naaste buren van 
RKSVO – kende zelf enige tijd twee 
dames voetbalteams en een jongens/
mannenteam. Succes was er meerde-
re keren bij deelname aan de 6-kamp 
van de buurvereniging West te Ne-
derweert. De Houwakker is ook en-
thousiast deelnemer aan de jaarlijkse 
Burendag.     

Naoberschap
Buurt-vereniging heeft in feite twee 
betekenissen: enerzijds een club van 
personen die in eenzelfde buurt wo-
nen, anderzijds een club die toekomt 
aan “buurten”, samen in gesprek zijn, 
met elkaar contact houden en het 
leven samen delen. Dit heet naober-
schap, waar vroeger een algemene 
burenplicht gold. De Houwakker 
geeft duidelijk vorm aan naober-
schap door de sociale contacten in 
de buurt te bevorderen en er voor el-
kaar te zijn. En dat is niet nieuw in De 
Houwakker !

50 JAAR BUURTVERENIGING “DE HOUWAKKER” 

Hub Wullems 45 jaar voorzitter!

Toen in de naoorlogse jaren een land-
bouwer in de Houwakker in grote 
problemen kwam bij het slaan van 
een waterput en in drijfzand ver-
zonk, kwam de hele buurt in actie. 
Er waren ter plaatse geen hijskranen 
en graafmachines beschikbaar: de 
buurtbewoners redden de man met 
de grootste moeite met ladders, plan-
ken, touwen én een borrel in een kof-
fiekopje …… Succesvol naoberschap 
in de Houwakker. 

Eerder werkten met name buurtbe-
woners in de Houwakker samen bij 
de realisering van een “Hagelkruis-
kapel”, nadat een zware hagelbui 
de oogst ter plaatse had verwoest. 
Bij de ruilverkaveling verdween dit 
kapelletje. Iets verderop staat nu ter 
herinnering het veldkruis aan de Ha-
gelkruisbaan. 

De Houwakker en de kerk
De vereniging vierde haar jubileum 
zondag jl. met een druk bezochte 
hoogmis. Het herinnerde mij aan 
lang vervlogen tijden, begin vijftiger 
jaren van de vorige eeuw. De Houw-
akker was bekend om zijn vruchtbare 
grond, een hoge akker, aflopend 
naar de Houwakkersteeg. Bij grote 
droogte waren er echter vaak zand- 
en zaadverstuivingen. Regen was er 
altijd welkom.
In die jaren hield pastoor Arts bij 
grote droogte of te natte zomers 
op zondag namiddag vaak een “lof” 
(een gebedsdienst) “voor de vruch-
ten der aarde”. Ik was toen  lid van 
het kerkkoor. Het was weer eens een 
heel natte zomer en het lof werd die 
middag druk bezocht door vooral 
boerengezinnen. De hoog bejaarde 
koster-organist Frans Op ’t Root keek 
vanaf het oksaal naar beneden in de 
kerk en constateerde met een glim-
lach: “vanne Houwakker zeên ich 
neemus”. Die waren  immers blij met 
regen ! Zondag jl. waren zij er wel in 
de hoogmis.  

Ospel, 6 maart 2023.  
Sjef Geuns. 

Pastoor André Koumans feliciteert de vereniging en voorzitter Hub Wullems 
tijdens de feestavond bij “Vrienden van de Peel”. 

Info: 
Bel: 0495-625714

Mail: nederweert@expert.nl
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Peter Eilers
Tel. 06-24184996

www.petereilers.com
info@petereilers.com
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KINDJE OP KOMST?
Informeer dan eens naar onze  
uitgebreide collectie
geboortekaartjes.

De cliëntenraad van de 
thuiszorg van Land van 
Horne zoekt versterking. 
Denkt en beslist u mee?

Als lid van de cliëntenraad 
Thuiszorg behartigt u 
de belangen van de vele 
cliënten van Land van 
Horne in de gemeenten 
Weert, Nederweert, Leudal, 
Someren en Cranendonck, 
die zorg aan huis 

ontvangen. U werkt op het 
snijvlak tussen organisatie- 
en mensenwerk.  
Vindt u goede zorg óók 
belangrijk? Hebt u een 
mening, ideeën of een 
heldere visie hierover? Praat 
mee en beslis mee in de 
cliëntenraad Thuiszorg. Het 
gaat over zaken die ertoe 
doen, het kost minder tijd 
en geeft meer voldoening 
dan u denkt.

� � � � Bel voor meer informatie met de voorzitter van de
cliëntenraad Thuiszorg de heer Jos Donkers: 06 57 32 44 64.

Denk mee, beslis mee
over goede zorg voor onze 

thuiszorgcliënten

Wil jij een parttime baan, qua werktijden goed te 
combineren met schoolgaande kinderen én alleen
werken op voor jou beschikbare dagen? Dan is
medewerker Huishouding Thuiszorg écht iets voor jou.

Je bepaalt zelf jouw uren en je werkdagen vinden plaats
op werkdagen van maandag t/m vrijdag, incidenteel
kan er inzet op zaterdag gevraagd worden. Je bent 
vriendelijk, betrouwbaar, sociaal en weet van aanpakken.
Je ondersteunt onze cliënten bij de huishoudelijke taken
en zorgt voor een schone en leefbare woning. Solliciteer
nu! Kijk op onze site of gebruik de QR-code.

Nieuwe uitdaging?�

Stichting Land van Horne | Werthaboulevard 3 
6001 HZ Weert | 0900 333 55 55

� � �

����l� ���� , ����l� �������

Stichting Land van Horne

Hoe belangrijk goede zorg is, 
besef je als je het nodig hebt.

�           Voor meer informatie kijk op werkenbij.landvanhorne.nl

Ben jij een tr trotse zotse zororggprprofofessionalessional
en ben je toe aan een nieuwnieuwe uite uitdagdaginging

in een inspirinspirererende omgeende omgeving?ving?
Kijk op werkenbij.landvanhorne.nl.

� 
Een parttime baan in de thuiszorg?

Medewerker Huishouding Thuiszorg

� 

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

Samen werken aan de 
energietransitie

Op 23 februari was op de televisie in 
“Tegenlicht” de documentaire te zien 
over energietransitie. Duidelijk is dat 
burgers overal in Nederland graag ac-
tief willen zijn in de opwek en lokale 
verspreiding van eigen groene ener-
gie. Anderen steken de handen uit de 
mouwen om vooral huurders te hel-
pen met maatregelen die direct leiden 
tot minder stroom en gasverbruik, en
dus een lagere energierekening. Ook
in de gemeente Nederweert denken
veel mensen na over hun eigen situa-
tie. Wat zou ik zelf moeten doen, wie 
moet ik daarbij om advies vragen, wat 
gaat dat allemaal kosten? 

Nog niet iedereen in Nederweert 
weet van het bestaan van Newecoop, 
(de Nederweerter Energie Coopera-
tie) een vereniging die belangeloos 
voor en door de eigen burgers is op-
gericht in 2016. Voor wie wil kan te-
gen een kleine vergoeding een ener-
giecoach worden ingeschakeld, die
samen met u de mogelijkheden voor 
verduurzaming van uw huis door-
neemt. Ook als het een huurhuis is. 

Daarnaast staat Newecoop open voor 
ideeën die bij burgers leven om de 
energietransitie te versnellen. Voor 
en door burgers. Alle ideeën zijn be-
spreekbaar. En wat is er mooier dan 
samen met andere leden een duur-
zaam project op te starten? Inmiddels 
hebben we 175 leden, waarvan een 
aantal zeer actief. We organiseren 
leuke, nuttige en interessante activi-
teiten, zoals excursies en kennisses-
sies. En daar hoef je geen technische 
kennis voor te hebben. Belangstelling 
en motivatie is meer dan voldoende.

Kijk snel op newecoop.nl en wordt 
voor slechts € 10 per jaar lid. 

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.

HOOFDPIJN, STRESS OF SPANNINGSKLACHTEN?
Onderga eens een goede ontspan-
nings- sportmassage! 
Massage DoetGoed Nederweert
0624765795

UW (O)LED TV ADRES!
De  Televisie  Specialist 

met een verrassend

LAGE PRIJS!

STSTEEVEVENSNS
TTEELLEEVVISISIEIESS

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

WWWW.SSTTEEVVEENSNSBUDBUDEELLSSCCHHOOOOTT.NL

Inschrijving Cultureel Lint 
2023 geopend!

Woon je in de regio Weert en ben 
je bezig met kunst en cultuur? Dan 
is dit je kans om je te presenteren 
aan een groot publiek. Cultureel 
Lint is een jaarlijks evenement dat 
het beste lokale culturele talent 
samenbrengt, en de inschrijving 
is vanaf vandaag geopend.

Deelnemen
Cultureel Lint, dat dit jaar plaatsvindt 
op 25 juni, is een uniek evenement dat 
je de kans geeft je talent te presente-
ren. Alle genres van kunst en cultuur 
zijn welkom, van zang tot dans, van li-
teratuur tot schilderkunst en alles daar-
tussenin. Er zijn geen beperkingen aan 
wat je kunt opvoeren. 

Aanmelden
Je kunt je hier aanmelden: www.cul-
tureellint.nl/aanmelden

Antoine Hekers, Tessa Geelen en Charlot Koppen pleiten voor ‘een straatje erbij’.

Ook in de kleinere kernen van 
Nederweert moeten er woningen bij!

Het CDA Limburg wil het mogelijk 
maken voor ieder dorp in Limburg 
om een straat bij te bouwen in de 
strijd tegen het woningtekort. 
Daarvoor moet de provincie mak-
kelijker toestaan dat er wordt 
gebouwd buiten de bestaande 
contouren. Dit om de kleine ker-
nen in onze provincie leefbaar te 
houden.

“De provincie moet soepeler omgaan 
met de woningbouw” licht kandi-
daat-statenlid Tessa Geelen toe: “In 
de gemeente Nederweert wordt ge-
lukkig op een aantal plekken volop 
gebouwd, maar daarmee lossen we 
het woningtekort niet op. Juist in de 
kleinere kernen als Budschop, Neder-
weert-Eind, Ospel en Leveroy is het 
belangrijk dat er woningen bij komen 

zodat jongeren een kans krijgen op 
de woningmarkt en dat hun ouders 
op hun beurt oud kunnen worden in 
de eigen vertrouwde omgeving”.

Naast een soepelere opstelling van 
de provincie, pleit het CDA voor een 
woonbrigade om de bestemmings-
plan- en vergunningsprocedures bij 
gemeenten te versnellen. Het speci-
ale team ambtenaren moet gerichte 
ondersteuning bieden aan een ge-
meente bij woningbouwprojecten. 

Op donderdag 9 maart tekende mi-
nister Hugo de Jonge in Weert sa-
men met gemeenten en provincie 
de woondeal Limburg. Hierin wordt 
afgesproken dat er de komende jaren
minimaal 26.500 woningen bij moe-
ten in Limburg.

Dementie: en nu?

Op donderdag 23 maart organiseert 
het Steunpunt Ospel over dementie. 
Wat gebeurt er allemaal na een diag-
nose dementie?

Wat heb je nodig? En waar kun je 
de hulp vinden die je nodig hebt? 
De Casemanagers Dementie, Punt
Welzijn en een ervaringsdeskundige 
bieden u op deze middag handvaten 
hiervoor.

De middag wordt georganiseerd in 
gemeenschapshuis Haaze-hoof in Os-
pel van 14.00-16.00 uur.

Wij ontvangen u met een kopje kof-
fie en een stukje vlaai. Wij nodigen u
hiervoor van harte uit, maar vragen u
om zich aan te melden bij Gerrie van 
Hoof 06-51139008 of gerriehoof@
hotmail.com

Te huur 
gevraagd woonruimte 

i.v.m. verkoop
 huidig appartement 

gemeente Nederweert
06-58 99 19 89 of 

edward.moonen1@live.nl.

Senioren Menu voor € 16,50
Bij Gasterij de Brabander

Sluis 13,  0495-663 466 
wel reserveren



De gemeente Nederweert tekende 
afgelopen week, samen met de ande-
re Limburgse gemeenten, Provincie 
Limburg, Waterschap Limburg en de 
woningbouwcorporaties de Woondeal 
Limburg. Met elkaar staan de partijen 
aan de lat voor 26.550 woningen tot 
2030, met een ambitie van 20.000 
extra woningen. Minister Hugo de 
Jonge zette namens het Ministerie 
van Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening zijn handtekening. 

Nationale Woon- en Bouwagenda
De woondeals tussen Rijk en provin-
cies zijn uitwerkingen van de Nationale 
Woon- en Bouwagenda. Deze agenda 
is gericht op het oplossen van het 
woningtekort door het bouwen van 
900.000 nieuwe woningen tot 2030, 
waarvan een groot deel betaalbaar. 

Woondeal Limburg
De Woondeal Limburg moet ervoor 
zorgen dat betaalbaar wonen in onze 
provincie bereikbaar wordt voor ieder-
een. Van alle nieuwbouw is 2/3 bedoeld 
voor het betaalbare segment. Gemeen-
ten nemen hierin hun verantwoorde-
lijkheid. Ook Nederweert draagt bij aan 
die doelstelling. Met deze aanpak hou-
den we dorpen en steden in Limburg 
leefbaar. De marktpartijen, verenigd 
in Neprom en Bouwend Nederland, 
hebben een steunverklaring afgegeven, 
evenals de Woonbond.

Betaalbaar wonen
Limburg kent binnen de Woondeal 
drie woonregio’s: Noord-, Midden- en 
Zuid-Limburg. Afgesproken is dat er 
minimaal 26.550 nieuwe woningen 
gebouwd worden met een ambitie 
voor 20.000 extra. Het gaat om circa 
3.000 woningen per jaar. Landelijk, 
provinciaal en in de regio gaat 2/3 
van de nieuwbouw verplicht be-
staan uit betaalbare woningen. Van 
de nieuwbouw is 40% bedoeld voor 
middeninkomens. Voor sociale huur 
geldt dat gemeenten in de nieuw-
bouw een been moeten bijtrekken 
om op 30% te komen als ze nu een 
lager aandeel hebben. Gemeenten 
die al (ruim) boven het gemiddelde 
voor sociale huur zitten, moeten 
meer bouwen voor de middeninko-
mens.

Intensief samenwerken
“De komende jaren werken we inten-
sief samen om te komen tot middelen 
en mogelijkheden om die ambitie te 
realiseren, op een manier die past bij 
de maat en behoefte van onze ge-
meente”, aldus wethouder Ten Kate. 
“We hebben hier ook passende sub-
sidieregelingen voor nodig als regio. 
Die zijn er nu nog niet. Daar hebben 
we als regio Midden-Limburg in een 
begeleidende brief aan de minister 
speciale aandacht voor gevraagd. Ook 
in Nederweert staan een groot aantal 

projecten in de steigers, waar financië-
le ondersteuning van het Rijk wense-
lijk bij is.”

Ambitie woningbouw Nederweert 
Begin 2021 stemde de gemeenteraad 
in met een voorkeursscenario voor 
woningbouw. Dat scenario gaat uit 
van bouwen voor eigen behoefte en 
de vraag die voortkomt uit bijvoor-
beeld de overloop vanuit de regio 
Eindhoven. “Dit scenario sluit goed 
aan op de ambities van de woondeal”, 
aldus de wethouder. “Voor Neder-
weert betekent dit concreet een 
ambitie om tot en met 2030 75-100 
woningen per jaar te bouwen met de 
focus op betaalbare woningen. Om 
de uitdaging aan te kunnen, moeten 
we bestaande plannen gaan versnel-
len en nieuwe initiatieven oppakken. 
Hiervoor gaan we de personeelscapa-
citeit uitbreiden en werken met een 
projectbureau.” 

Bouwplannen verder uitwerken
De komende tijd worden de bouw-
plannen voor Limburg verder uit-
gewerkt. Gemeenten, de regio’s, de 
provincie Limburg en het Rijk werken 
samen met woningbouwcorporaties 
en marktpartijen om dit proces te 
versnellen. De provincie ondersteunt 
gemeenten hierbij door partijen aan 
elkaar te verbinden, kennis te delen en 
te ondersteunen. 

Woondeal Limburg: samen werken aan woningbouw, ook in Nederweert

Om inwoners te betrekken bij de totstandkoming van het gemeentelijk beleid, zijn 
in Nederweert het Wmo-Platform en de Cliëntenraad Participatie actief. Deze twee 
onafhankelijke adviesorganen zijn voornemens zich op korte termijn te verenigen in 
de Adviesraad Sociaal Domein Nederweert.

De Adviesraad Sociaal Domein Nederweert (in oprichting) is op zoek naar een:

Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Nederweert

et doel van deze Adviesraad is ervoor te zorgen dat burgers invloed kunnen uitoefe-
nen op het beleid en de uitvoering en kwaliteit van de dienstverlening door gemeen-
telijke uitvoerders van het Sociaal Domein. De Adviesraad Sociaal Domein geeft 
gevraagde en ongevraagde adviezen met betrekking tot de Wet maatschappelijke 
ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet. De voorzitter is onafhankelijk, 
heeft daarom geen (lokale) politieke banden en bekleedt geen ambtelijke functie in de 
gemeente Nederweert. De voorzitter is inwoner van Nederweert.
Het betreft een vrijwilligersfunctie, met beperkte vergoeding.

Wat zijn uw taken?
De voorzitter:
• is technisch voorzitter bij alle vergaderingen van de adviesraad (circa 6 per jaar), en 

bewaakt samen met de secretaris het besluitvormingsproces;
• bereidt in samenwerking met de secretaris en de gemeente de agenda voor;
• vertegenwoordigt de adviesraad naar buiten toe en onderhoudt contact met de 

gemeente;
• zorgt, samen met de secretaris, voor het schrijven, bewaken en afhandelen van 

ongevraagde en gevraagde adviezen;
• bewaakt en geeft leiding aan het proces om belanghebbenden zo goed mogelijk bij 

het beleid van het Sociaal Domein Nederweert te betrekken.

Welke eigenschappen en vaardigheden brengt u mee?
De voorzitter:
• heeft vergadertechnische ervaring;
• stuurt niet vanuit eigen mening maar geeft ruimte aan democratische besluitvor-

ming;
• heeft affiniteit met belangenbehartiging en komt op voor de belangen van inwo-

ners;
• heeft een goed inlevingsvermogen, kan goed luisteren en doorvragen. Is in staat tot 

het terugbrengen van ingewikkelde formuleringen tot de essentie;
• heeft een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
• is vraag- en resultaatgericht in denken, doen en communiceren;
• heeft bij voorkeur inzicht in bestuurlijke verhoudingen/bestuurlijke ervaring.

Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie en de volledige profielschets kunt u contact opnemen met de 
secretaris van het Wmo-Platform, mevrouw Marij Saes, e-mail: marij.saes@hetnet.nl. 
U kunt hier ook uw reactie en motivatie tot 3 april naar toesturen.

s a m e n  g r o o t s ,  s a m e n  d o e n ! GemeenteContact
Donderdag 16 maart 2023

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

Beleidsmedewerker wonen Winand Bijlmakers (links) en wethouder Robert ten Kate met een symbolische woning waarop alle partijen 
van de Woondeal Limburg staan vermeld.

Informatiemiddag over dementie in Haaze-hoof
Het Ospels Steunpunt organiseert een 
informatiemiddag over dementie voor 
inwoners uit de gemeente Neder-
weert. 

Dementie is een ziektebeeld waar 
mensen steeds vaker mee geconfron-
teerd worden. De impact van deze 
ziekte op een patiënt en haar omgeving 
is groot.

Inhoud bijeenkomst
Tijdens de bijeenkomst komen ver-
schillende sprekers aan het woord om 

u te informeren over dementie. Wat ge-
beurt er bijvoorbeeld na een diagnose 
en waar kunt u terecht voor hulp- en 
ondersteuningsvragen? 

Wanneer en waar? 
U bent welkom op donderdag 23 maart 
van 14.00 tot 16.00 uur in gemeen-
schapshuis Haaze-hoof in Ospel. U 
wordt ontvangen met een kopje koffie 
en een stukje vlaai. Aanmelden kan tot 
uiterlijk 20 maart bij Gerrie van Hoof. 
Dat kan telefonisch, tel. 06-51139008, 
of via e-mail: gerriehoof@hotmail.com. 

Het G-debat is een gesprek tussen 
raadsleden en mensen met een be-
perking over onderwerpen die er toe 
doen. Geïnspireerd door de gemeenten 
Horst a/d Maas en Venlo trok Joos Wol-
ters uit Nederweert de stoute schoe-
nen aan en belde met zijn gemeente. 
Want “zo’n G-debat moet toch ook in 
Nederweert kunnen?” Dat kon zeker! 
Samen met de gemeente besprak hij 
zijn ideeën en zag Joos op dinsdag 7 
maart zijn wens in vervulling gaan.

In een goed gevulde raadzaal spraken 
de deelnemers over de thema’s Wo-
nen, Veiligheid en Toegankelijkheid. 

Mét hen in gesprek
‘Mee kunnen doen’, ‘je welkom voe-

len’, het zijn signalen die Joos afgeeft 
als we de debatavond met hem voor-
bereiden. Joos ziet graag dat betrok-
kenen met elkaar in gesprek gaan en 
blijven. Burgemeester Op de Laak kon 
Joos’ verzoek tot een debatavond dan 
ook alleen maar toejuichen. “We vin-
den het belangrijk dat iedereen naar 
eigen vermogen mee kan doen in de 
samenleving”, vertelt de burgemees-
ter. “Om een goed beeld te krijgen van 
de uitdagingen van iemand met een 
beperking, moeten we als gemeente 
niet óver de doelgroep praten, maar 
juist mét hen. Het G-debat geeft ons 
inzicht in de zaken die we goed op 
orde hebben en waar zorgen over zijn. 
Samen met de deelnemers zoeken we 
naar oplossingen.”

Goed op gang
Ondersteund door raadsleden en 
onder leiding van burgemeester Op de 
Laak komen de gesprekken tijdens de 
avond goed op gang. Welke woonvor-
men zie je graag in Nederweert? Hoe 
ervaar je als verkeersdeelnemer een 
druk kruispunt? Ben je lid van een ver-
eniging, bezoek je lokale activiteiten 
en eet je weleens buiten de deur? Het 
zijn vragen die deze avond de revue 
passeren en waar uitvoerig bij wordt 
stilgestaan. De wethouders luisteren 
aandachtig naar de suggesties en 
reageren op specifieke vragen. 

Een vervolg?
Rond 21.30 uur sluit burgemeester 
Op de Laak de bijeenkomst af door 
iedereen hartelijk te bedanken voor de 
enthousiaste deelname aan het debat. 
Het eerste G-debat was een succes en 
smaakt naar meer. Joos: ”We hopen 
dat iedereen heeft genoten en wie weet 
mogen we in de toekomst nog eens 
zo’n debat voor jullie organiseren!”

Op dinsdag 21 maart om 19.00 uur 
vergadert de gemeenteraad o.a. over: 

• de grondprijzenbrief 2023
• de kaderbrief 2024-2027 van de 

Modulaire Gemeenschappelijke 
Regeling sociaal domein Limburg 
Noord

• de gelegenheid om een zienswijze 
in te dienen op het ontwerpbesluit 
van het college tot het wijzigen van 
de gemeenschappelijke regeling 

ICT NML en het toetreden van de 
gemeente Leudal tot de gemeen-
schappelijke regeling ICT NML voor 
GEO-taken

U bent van harte welkom in de raad-
zaal. De vergadering is ook live te 
volgen via de website van de gemeente 
of op Nederweert24. 

Alle raadsvoorstellen en bijbehorende 
stukken staan op nederweert.nl.

Raad vergadert 

G-debat Nederweert smaakt naar meer

De deelnemers doen enthousiast mee aan 
het debat, samen met de raadsleden die 
ondersteuning bieden als dat nodig is. 
Foto: Nederweert24 

Er is een nieuwe, handzame fiets-
kaart van Noord- en Midden-Limburg 
verkrijgbaar, inclusief het aangren-
zende Duitse, Belgische en Brabantse 
fietsknooppuntennetwerk. 

De kaart biedt een scala aan moge-
lijkheden voor fietsers om hun eigen 
route te plannen. Een must-have voor 
elke fietser. Een rustige fietstocht 
over het platteland, een uitdagende 
mountainbikeroute in de regio of een 

schilderachtige route door bijvoor-
beeld de Peel of langs de Maas. Met 
het handige knooppuntensysteem 
kunnen fietsers gemakkelijk hun eigen 
route samenstellen en genieten van 
al het moois dat onze regio te bieden 
heeft. 

Fietsers kunnen de kaart aanschaffen 
bij lokale VVV’s, diverse ondernemers 
in de regio en bestellen via webshop-
hartvanlimburg.nl. 

Nieuwe fietskaart voor Noord- en Midden-Limburg



Punt Welzijn zoekt vrijwillige 
coaches voor statushouders

Punt Welzijn ondersteunt status-
houders die net in Weert zijn komen 
wonen. Denk bijvoorbeeld aan on-
dersteuning op het gebied van huis-
vesting, financiën, onderwijs, zorg en 
het wegwijs maken in ‘de nieuwe’ stad. 
Ben jij de vrijwilliger die deze coaching 
van statushouders op zich wil nemen? 

Je ondersteunt als coach bij het op-
bouwen van een sociaal netwerk en 
bij het zo snel mogelijk zelfstandig 
worden. Denk bijvoorbeeld aan het 
samen bellen naar de huisarts of het 
aanmelden bij een sportvereniging. 
Of aan het inrichten van de nieuwe 
woning of het samen doornemen van 
de post. Je helpt waar nodig en zet 
de statushouders in hun kracht. Kort-
om, je helpt een statushouder bij een 
goede start en toekomst in Weert!

Ben jij sociaal, leg je makkelijk con-
tact en vind je het vooral leuk om 
praktisch bezig te zijn? Dan is dit vrij-

willigerswerk echt wat voor jou! Ui-
teraard worden de werkzaamheden 
afgestemd op jouw kwaliteiten, inte-
resses en agenda. En je staat er niet 
alleen voor. Er staat een team van 
vrijwilligers en beroepskrachten klaar 
om jou en de statushouders goed te 
ondersteunen. Want samen krijg je 
meer voor elkaar! Verder biedt Punt 
Welzijn een stimulerende en uitda-
gende werkomgeving met ruimte 
voor je eigen ontwikkeling.

Spreekt dit vrijwilligerswerk je aan, 
maar doe je dit liever in Nederweert? 
Dat kan ook! Je krijgt dan groten-
deels te maken met dezelfde taken. 
Je wordt dan vrijwilliger bij Vluchte-
lingenwerk Limburg.

Heb je vragen of wil je je meteen 
aanmelden voor een kennismakings-
gesprek? Neem dan contact op via 
06-57476416 of mail naar vrijwillige-
inzet@puntwelzijn.nl

11LFDE VAN DE 11LFDE NEDERWEERT

De opening vastelavondj belooft 
geweldige happening te worden!

Beste Vastelavondjvierders

Natuurlijk zijn we nog net niet beko-
men van vastelavondj dit jaar maar 
Nederweert heeft voor komend sei-
zoen een nieuw vastelavendjevene-
ment in petto.

Op zaterdag 11-11-2023 wordt het 
carnavalsseizoen op spetterende wij-
ze geopend en wel op het Raadhuis-
plein in Nederweert.

Bepart Events, Guulke eten en drin-
ken en eetcafé De Kleine Winst heb-
ben samen besloten de handen in een 
te steken voor een unieke samenwer-
king met als doel om vastelavondj 
groots te beginnen. 

Een heus pleinfestijn in Nederweert 
waarbij een groot gedeelte van het 
programma al bekend is. Toppers van 
de Limburgse muziek zoals Big Benny, 
Marleen Rutte, Toddezek, W-dreej, 
Moerepetazie, Graotekoeër en John 
Tana betreden op deze dag het nieu-
we podium in Nederweert.

Zelfs een uitvlucht naar een artiest 
die de Limburgse taal niet machtig 

is. Jan Biggel, landelijk bekend met 
grote hits wil komen genieten van de 
opening van vastelavondj zoals alleen 
limburgers dat echt kunnen.

The Deejays zullen de hele dag aan-
wezig zijn om de hossende menigte 
van een topdag te kunnen voorzien.
Tickets zijn te koop op Half Vasten op 
zaterdag 18 maart 2023 beginnende 
om 11.11 uur voor een speciale prijs 
van 11,11 euro. Na de 18e zijn de tic-
kets voor 13,11 euro te koop via de-
zelfde link.

De organisatie roept de vaste-
loavendjs verenigingen van de regio 
op om mee te denken en of bij te 
dragen aan dit nieuwe concept. “Alle 
ideeën zijn welkom”, aldus Paul van 
der Sande. Ook zijn er voor vereni-
gingen speciale ticket tarieven, want 
zonder alle inzet van de verenigingen 
geen vasteloavendj. 
ALAAF!!!

Tickets:
https://eventix.shop/9rdbta3k

Meer informatie: https://www.face-
book.com/events/937019800815662

Op maandag 20 maart is er weer 
een Alzheimer Café in het Biblio-
center, Wilhelminasingel 250, 
6002 GV te Weert.

Het Alzheimer Café is een trefpunt 
voor mensen met dementie, hun 
partners, mantelzorgers, familiele-
den, vrienden, zorgverleners en an-
dere belangstellenden. Jong en oud, 
iedereen is van harte welkom.
In deze tijd van het jaar worden er 
weer volop vakantiepannen gemaakt. 
Voor mantelzorgers van een naaste 
met dementie valt het niet altijd mee 
om de juiste beslissing te nemen, hoe-
wel die vakantie wel belangrijk is om 
de batterij weer op te laden.
Maar welke mogelijkheden zijn er om 
met een partner of naaste met de-
mentie op vakantie te gaan? Wat is 
verantwoord? Kun je nog individueel 
gaan of is het beter in groepsverband?

27 maart t/m 8 april 2023

Goede Doelen Weken 
gemeente Nederweert

In de gemeente Nederweert wordt 
dit jaar voor de twaalfde maal de 
Goede Doelen Weken gehouden. 
Daarmee wordt een aantal lande-
lijke goede doelen in één keer bij 
de inwoners van gemeente Ne-
derweert onder de aandacht ge-
bracht.  De goede doelen, die per 
kern anders zijn samengesteld,  
stellen zich graag aan uw voor.

De inzamelactie wordt per kern geor-
ganiseerd op:
Budschop 
Maandag 27 en dinsdag 28 maart
Leveroy 
Maandag 27 maart t/m zaterdag 1 april
Nederweert 
Zaterdag 1 t/m zaterdag 8 april
Ospel en Ospeldijk
Maandag 3 en dinsdag 4 april
Nederweert-Eind 
Donderdag 6 april

Maag Lever Darm Stichting
Stichting MLDS  wil maag-, lever- en 
darmziekten voorkomen en bestrij-
den en daarbij de kwaliteit van leven 
van patiënten verbeteren. Dit door 
het faciliteren van wetenschappelijk 
onderzoek zoals bevolkingsonder-
zoek naar darmkanker, het geven van 
voorlichting en het toegankelijk ma-
ken van kennis over de spijsvertering. 
www.mlds.nl.

Reuma Nederland
In Nederland hebben bijna 2 miljoen 
mensen een vorm van reuma. Het 
Reumafonds is er voor hen. We finan-
cieren wetenschappelijk reumaonder-
zoek, geven voorlichting en komen 
op voor de belangen van mensen met 
reuma. ReumaNederland krijgt geen 
overheidssubsidie. De jaarlijkse col-

lecte is goed voor ruim een kwart van 
onze inkomsten en dus onmisbaar in 
de strijd tegen reuma!

Vastenactie
De opbrengst van de Vastenactie 
2022 is bestemd voor een project van 
Pater Jo Kuppens (Malawi). Het be-
treft een verblijf voor familieleden 
(verzorgers) van patiënten die in een 
gezondheidsfaciliteit in het district 
hospitaal in Ntcheu liggen.

Nederlandse Stichting voor het 
Gehandicapte Kind
Het Gehandicapte Kind (voorheen 
NSGK) is het goede doel voor kinde-
ren met een handicap. Ruim 100.000 
kinderen in ons land hebben een han-
dicap. Zij zitten bijvoorbeeld in een 
rolstoel, zijn blind of hebben een ver-
standelijke beperking. Maar dat is vaak 
niet het ergst. Hun grootste probleem 
is dat ze geen vriendjes hebben. Het 
Gehandicapte Kind helpt om speeltui-
nen, sportclubs en scholen toeganke-
lijk te maken, zodat kinderen met en 
zonder handicap elkaar ontmoeten, 
samen spelen, vrienden maken. Het 
doel: Geen kind zonder vriendjes!

De Zonnebloem
Bij de Zonnebloem draait het om 
mensen. Met een gezellige groep vrij-
willigers zetten wij ons in voor men-
sen met een lichamelijke beperking 
vanaf 18 jaar. Iedereen heeft behoef-
te aan gezelschap. Maar als je een 
lichamelijke beperking hebt, ben je 
misschien wel vaker (alleen) thuis dan 
je zou willen. De vrijwilligers van onze 
afdeling komen graag langs voor een 
kop koffie of om samen met jou op 
pad te gaan. Daarnaast organiseren 
we ook verschillende activiteiten. 

Feestweekend Jongnederland Ospel 
Heb jij zin in iets leuks en gezelligs? 
Ons Jaarlijks feestweekend staat 
weer voor de deur!  
Iedereen is welkom en bij deze ben je 
van harte uitgenodigd!

Wat is er allemaal te doen:

Kienmiddag voor alle leeftijden!
Vrijdagmiddag 31 maart 2023
Deze middag staat helemaal in het te-
ken van kienen, gezelligheid en prij-
zen winnen! Per ronde maak je kans 
op leuke prijzen.
De goed verwarmde tent is open van-
af 12.30 uur en het kienen start om 
13.00 uur. 
Verwachte eindtijd is rond 17.00 uur.
De kosten zijn 15 euro per persoon 
waarvoor je maar liefst koffie met 
cake bij binnenkomst, één kienkaart 
en een broodbuffet na afloop krijgt. 
Extra aanvullende consumpties zijn 
voor eigen rekening. Ook is er een 
mogelijkheid om kienkaarten bij te 
kopen.
Voor deze gezellige middag ontvangen 
wij wel graag een opgave. Dit kan via:
- Email: jnospel@hotmail.com 
- Tel: 0623373253 (Marcha) 

Jongnederland Ospel presents: 
Foute party
Zaterdag 1 april 2023
Jong NL presenteert het foutste feest 
van Ospel! Na de succesvolle edities 
van voorgaande jaren pakken we dit 
jaar nog breder uit met een super 
vette line-up. En wel: 
Beck und Bauer

Q-music het foute uur
John Tana
Altijd larstig en rob gasd’rop
Crazy DJ Team
LET OP!! Dit is een 16+ evenement. ID 
verplicht! (foto’s of kopieën zijn niet 
geldig)
Kaarten via: 

Open dag Jongnederland Ospel
Zondagmiddag 2 April 2023
Deze super gezellige middag is ge-
weldig voor de hele familie! De kin-
dermiddag met leuke spellen, spring-
kussen en activiteiten start vanaf 
13.00 uur. Alle kinderen krijgen een 
gratis stempelkaart om de spellen te 
doen en kunnen hiermee een leuke 
prijs winnen. Er is een toffe loterij 
met mooie prijzen, en onze vriendjes 
van Paw Patrol komen ook nog langs. 
Wil jij ook met ze op de foto?
Aan de volwassenen is ook gedacht: 
Om 17.00 uur start een live optreden 
van F.A.R.T

Alle activiteiten vinden plaats in de 
feesttent bij de blokhut van JN Ospel, 
Houwakker 35, Ospel
Bekijk ook onze Facebook pagina 
voor meer info! Jongnl Ospel

Tot binnenkort op ons feestweekend!

Voor bijna 9 miljoen mensen is 
het tussen 1 maart en 1 mei weer 
tijd voor de belastingaangifte. 
De Belastingdienst heeft zoveel 
mogelijk gegevens, bijvoorbeeld 
over loon, hypotheek en andere 
zaken, al ingevuld. Mensen hoe-
ven deze gegevens alleen nog 
goed te controleren, indien nodig 
te wijzigen, en de aangifte aan te 
vullen als er in 2022 iets is veran-
derd. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan de verbouwing van een huis 
of aan een scheiding. 

Circa 7 miljoen particulieren en 1,8 
miljoen ondernemers kregen de afge-
lopen periode een aangiftebrief. De 
aangifteperiode loopt van 1 maart 
tot 1 mei 2023. Doe je vóór 1 april 
aangifte, dan ontvang je meestal 
vóór 1 juli bericht of je geld terug 
krijgt of moet betalen.

Net als in voorgaande jaren maakt 
de Belastingdienst aangifte doen zo 
makkelijk mogelijk. Veel gegevens 
zijn vooraf ingevuld, dat verkleint 
de kans op onbewuste fouten. Ook 
geeft de Belastingdienst 4 tips om 
aangifte doen makkelijker te maken.

Tip 1: check vooraf welke gege-
vens en documenten je nodig hebt
Om de gegevens die de Belasting-
dienst al heeft ingevuld goed te kun-
nen controleren en aan te vullen, heb 
je verschillende documenten nodig. 
Bijvoorbeeld je BSN, rekeningnum-
mer, jaaropgave, jaaroverzichten van 
je bankrekening en de WOZ-waarde 
van je woning. En vergeet je DigiD 
niet, want daarmee log je in op belas-
tingdienst.nl/aangifte. Een overzicht 
met alle documenten die je nodig kan 
hebben, vind je op de website van de 
Belastingdienst. 

Tip 2: doe samen aangifte
Samen aangifte doen kan als je fiscale 
partners bent. Bijvoorbeeld omdat je 
getrouwd bent, samen een koophuis 
hebt of huisgenoten bent. De meeste 
fiscale partners doen samen aangifte. 
Logisch, want jouw gegevens en die 
van je partner staan in dezelfde aan-
gifte. Samen aangifte doen bespaart 
tijd en kan fouten voorkomen. Bo-
vendien kun je gemeenschappelijke 

inkomsten en aftrekposten verdelen, 
waardoor je mogelijk minder belas-
ting betaalt.

Zijn jij en je partner in 2022 uit elkaar 
gegaan? Ook dan kan het slim zijn 
om nog één keer als fiscale partners 
aangifte te doen. Let hierbij wel op 
dat het verdelen van gezamenlijk in-
komsten en aftrekposten invloed kan 
hebben op de toeslagen en andere 
inkomensafhankelijke regelingen die 
je ontvangt. Bereken daarom eerst of 
het verstandig is om als fiscale part-
ners aangifte te doen over 2022. Dat 
doe je door de online aangifte als 
proef in te vullen (zonder deze te ver-
sturen). En te kiezen voor fiscaal part-
nerschap over heel 2022. 

Tip 3: aftrekposten, doe er je 
voordeel mee
Je wil niet te veel belasting betalen. 
Dus kijk goed welke kosten je mag af-
trekken van je inkomen. Sloot je een 
lening af voor het verduurzamen van 
je woning? Of kocht je een nieuwe 
woning? Dan mag je de kosten voor 
de financiering en de hypotheekren-
te die je betaalt onder voorwaarden 
aftrekken. De belangrijkste voor-
waarde is dat je de lening gebruikt 
voor het aankopen, verbouwen of 
onderhouden van je eigen woning.

Ook sommige andere uitgaven, zo-
als zorgkosten, kun je aftrekken van 
je inkomen. Daardoor valt de inkom-
stenbelasting die je moet betalen mis-
schien lager uit. Of krijg je geld terug. 
Op belastingdienst.nl/aftrekposten 
lees je welke aftrekposten er nog 
meer zijn en wat de voorwaarden zijn.

Tip 4: vraag hulp
Vind je het doen van belastingaan-
gifte een lastige klus? En wil je hulp 
bij het invullen van de aangifte? Een 
beetje extra hulp is nooit ver weg. 
Kijk op belastingdienst.nl/hulp. Hier 
vind je de verschillende vormen van 
hulp bij het doen van aangifte: bij de 
Belastingdienst én bij organisaties of 
mensen in de buurt. Kom je er toch 
niet uit? Bel dan de BelastingTele-
foon: 0800 – 0543.

Meer weten? Ga naar belasting-
dienst.nl/aangifte.

Alzheimer Café Weert
Maandag 20 maart 2023

Dementie en vakantie
Waar moet je aan denken? Kun je ie-
mand met dementie nog meenemen 
op een langere reis? Hoe kom je aan 
24-uurs-zorg thuis als je naaste niet 
meer mee kan? Wat is respijtzorg?
Op deze en talloze andere vragen 
wordt deze avond ingegaan.

Inloop vanaf 19.00 uur. Het program-
ma duurt van 19.30 tot 21.30 uur. 
Vooraf aanmelden is niet nodig, u 
kunt zo binnen lopen.
Uw eerste kopje koffie of thee krijgt 
u bij binnenkomst gratis. Een eventu-
ele volgende consumptie is voor ei-
gen rekening.

Vooruitblik maandag 17 april: Auto-
rijden met de diagnose dementie.

Info: 
irene.verheijden@hulpbijdementie.nl 
of karin.van.de.kruijs@dezorggroep.nl

Limburg zit weer klaar voor de belasting-
aangifte: 4 tips om je op weg te helpen

• 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

De orthopeden van SJG Weert zijn 
gespecialiseerd in prothesiologie, of-
wel het vervangen van een gewricht, 
in schouder, heup en knie.

Bij het plaatsen van een schou-
derprothese in SJG Weert is vo-
rige week voor het eerst gebruik 
gemaakt van een ‘slimme bril’ 
met augmented reality techniek. 
Orthopeed Wilmar de Goede had 
hiermee een Europese primeur te 
pakken. De bril helpt bij de ope-
ratie, maar biedt ook de kans om 
collega’s op afstand live mee te 
laten kijken.

“Het was een geslaagde test”, vertelt 
orthopeed Wilmar de Goede, die de 
ingreep uitvoerde. “Met behulp van 
de bril kan ik de planning van de ope-
ratie raadplegen en zijn er verschil-
lende opties voor de plaatsing van 
de prothese te bekijken, voor ik deze 
definitief positioneer.” De bril betreft 

Primeur orthopeed SJG Weert met 
augmented reality bril

een Microsoft Hololens, voorzien van 
speciale software, die de echte com-
bineert met virtuele beelden. Aug-
mented reality is uit te leggen als een 
‘toegevoegd laagje aan de werkelijk-
heid’: de orthopeed ziet hetzelfde als 
anders, maar kan daarop informatie 
projecteren. Daarnaast kan er met 
de bril een liveverbinding gecreëerd 
worden om collega’s op afstand mee 
te laten kijken. 

De techniek is eerder al in gebruik 
genomen voor heup- en knieprothe-
ses. Het was voor het eerst dat er met 
behulp van de bril een schouderpro-
these geplaatst werd. “Aan de hand 
van onze feedback wordt de software 
nu verder geoptimaliseerd, waarna 
die overal in gebruik genomen kan 
worden. In de toekomst moet het 
ook mogelijk worden om via de bril 
bijvoorbeeld het specifieke behan-
delplan van de betreffende patiënt te 
projecteren”, aldus De Goede.

Weekblad digitaal lezen?
www.drukkerijvandeursen.nl

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33


