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

‘CORONA’ IN HISTORISCH PERSPECTIEF

Luidkeels bidden en ‘n goeie borrel
De Corona-infectie of Covid-
19-epidemie heeft de wereld in 
zijn greep en houdt ons zowel let-
terlijk als figuurlijk van de straat. 
Als het gaat om besmettelijke 
ziekten hebben onze voorouders 
trouwens al heel wat voor hun 
kiezen gehad. In deze miniserie 
nemen we u mee in de geschie-
denis van pest, diarree en griep 
in Nederweert. Het wordt geen 
bijzonder vrolijk verhaal en ho-
pelijk herhaalt de geschiedenis 
zich niet. Deze week de vijfde en 
laatste aflevering, verzorgd door 
de Stichting Geschiedschrijving 
Nederweert.

Net zoals bij de St. Antoniuskapel in 
Rosveld het geval was, bevond zich 
ook bij de St. Rochuskapel te Bud-
schop een zogenaamde kluis. In 1697 
kreeg een zekere Laurens Laurenssen
toestemming van de bisschop van 
Roermond om zich als kluizenaar bij 
die kapel te vestigen en zowel de ziel-
zorg als de ziekenzorg op zich te ne-
men. De kapel was gesticht in het jaar 
1644, naar verluid vanwege een be-
smettelijke pestziekte die in dat jaar 
had huisgehouden in Nederweert. St. 
Rochus geldt als een van de zes zoge-
naamde ‘pestheiligen’. De kapel van 
Budschop was een officieuze hulp-
kerk van de St. Lambertuskerk, waar 
in de week van de feestdag van St. 
Rochus (medio augustus) heilige mis-
sen werden gelezen. Ook als er een 
besmettelijke ziekte was, werd een 
draagbaar altaar uit de grote kerk 
naar de kapel op Budschop gebracht. 
Daar werden dan heilige missen op-
gedragen voor degenen die kwamen 
bidden om genezing. De kapel stond 
onder dagelijks toezicht van zoge-
naamde broedermeesters of kapel-
meesters, die door de pastoor van 
de St. Lambertusparochie werden 
aangesteld. Budschop was in die tijd
een belangrijke bedevaartsplaats in
de regio.

Aderlating
In de kapel van Budschop werd be-
halve St. Rochus ook de relikwie van 
het Heilig Kruis vereerd. Dat had een 
dusdanige grote aantrekkingskracht
tot bedevaartgangers uit verre om-
streken, dat de pastoor zich genoopt 
voelde om in te grijpen. Hij zag in de 
St. Rochuskapel een grote religieuze 
en ook economische concurrent want 
de bedevaartgangers waren goed 
voor veel geldelijke inkomsten. In 
1731 werd de relikwie onder begelei-
ding van de bisschop van Roermond, 
pastoor en de twee schutterijen 
plechtig van de kapel overgebracht 
naar de St. Lambertuskerk, waardoor 
de verering van het H. Kruis een nog 
grotere vlucht kreeg. Voor de kapel 
was die aderlating blijkbaar geen pro-
bleem, want de aantrekkingskracht
op bedevaartgangers tijdens epide-

mieën bleef onverminderd en ziektes 
gingen en kwamen. Van heinde en 
verre kwamen ze er op af, de zieken 
en zij die ervoor gevrijwaard wilden 
blijven. Toen in 1857 in Weert een 
cholera-epidemie heerste, kwamen de 
Weertenaren volgens berichten uit die 
tijd in groten getale naar de kapel van 
Budschop. Met z’n honderden ston-
den ze daar buiten de kapel ‘troeps-
gewijze luide gebeden stortend’. De 
deken van Weert had een wat dubbel 
gevoel bij deze hagepreken. Hij vond 
het op zich prima dat er in Budschop 
zo hard gebeden werd, zolang het 
maar geen te grote concurrentie voor 
de gebedsdiensten zou vormen.

De oude kapel raakte in verval en 
werd ook veel te klein om de bede-
vaartgangers een plek te bieden. In 
1894 werd in neoromaanse stijl een 
nieuwe kapel gebouwd, zeg maar 
gerust een mini-kerk. In de voorge-
vel werd een gedenksteen met chro-
nogram aangebracht. Die droeg als 
tekst: ‘Zalige Rochus, bewaar Neder-
weert evenals voorheen van alle be-
smettelijke ziekten, 1894’. De vergro-
te kapel gaf een grote impuls aan de 
verering en sindsdien spreken kran-
tenberichten over jaarlijks enkele dui-
zenden bedevaartgangers. Met als 
hoogtepunt de epidemie van 1918.

Spaanse griep
Anders dan de naam doet vermoeden, 
kwam deze pandemie in 1918 niet uit 
Spanje maar uit de Verenigde Staten. 
Toch sprak men wereldwijd van de 
Spaanse griep, omdat het de Spaanse 
media waren die in de zomer van dat 
jaar massaal alarm sloegen. Daardoor 
leek het alsof Spanje een soort China 
van Covid-19 was, maar dat klopte 
dus niet. Het aflopen van de Eerste 
Wereldoorlog in 1918 betekende dat 
honderdduizenden gerepatrieerde 
geallieerde militairen het virus let-
terlijk in sneltreinvaart mee naar huis 
namen en over de hele wereld ver-
spreidden. Het waren vooral jonge 
mannen die aan de hevige gevolgen 
van deze influenza-besmetting dood-
gingen. In de herfst van 1918 werd er 
in en bij de St. Rochuskapel stevig ge-
beden om de Spaanse griep buiten de 
deur te houden. Buiten bij de kapel 
stonden honderden mensen luidkeels 
en hartverscheurend te bidden. 

Het mocht niet baten. Alleen al in Ne-
derland waren er bijna 60.000 slacht-
offers, in Nederweert circa 100. In de 
laatste anderhalve maand van 1918 
stierven in Nederweert 75 mensen, 
meest jonge mannen in de kracht van 

hun leven. De top in Nederweert lag 
op 28 november, 2 en 3 december 
1918, elke dag vier slachtoffers. Op 
4 december zelfs zes slachtoffers op 
een dag. Schattingen lopen op tot 
tussen de 20 en 40 miljoen doden we-
reldwijd. De toenmalige pastoor Leo-
nard Veltmans liet zich door Kösters 
Mies (niet de koster trouwens) met 
paard en sjees naar de vele zieken 
brengen om de sacramenten toe te 
dienen. Huub Janssen publiceerde 
erover en citeerde de legendarische
uitspraak van pastoor Veltmans, met 
diens Stramproyer tongval: “Mies, 
drink dich eine gooie borrel veur des 
te met mich mei gieëst, dan hilst tich 
de kwaoj dampe op eine aafstandj”.
Een van de eerste slachtoffers in 
Nederweert was Joannes Hubertus 
Knapen, zoon van J.M.W.H Knapen 
(Wienders Wullem) en Maria Anto-
netta Raemakers. Diens overlijdens-
akte was mede ondertekend door de 
toenmalige koster Michel van Deur-
sen die, ruim een maand en zeventig 
doden later, eveneens aan deze be-
smettelijke ziekte zou bezwijken. Een 
goede borrel bood blijkbaar  toch 
niet voldoende bescherming tegen
de kwade dampen.

In mei 1940 liep de St. Rochuskapel 
schade op door het laten ‘springen’ 
van de nabijgelegen Brug Vijftien 
door het Nederlandse leger. Het Duit-
se leger roofde enige tijd later ook de 
bronzen luidklok van de kapel. Na de 
oorlog raakte de kapel verder in ver-
val en ook het Heilige Roomse Leven 
begon stilaan af te brokkelen. Dat 
leidde er helaas toe dat de kapel van 
Budschop in 1958 werd afgebroken. 
Het torenspitsje met leidak is nog ja-
renlang te zien geweest in de tuin van 
Oscar Cox bij de kanaalbrug, als een 
vermanende ‘vinger’ tegen zoveel 
afbraakwoede. Het beeld van St. Ro-
chus, de heilige die met zijn ene hand 
wijst naar de pestbuilen op het ont-
blote bovenbeen, staat sindsdien in 
de St. Rochuskerk van Budschop. Daar 
is het nu opvallend stil om hem heen, 
in tegenstelling tot tijdens de griepe-
pidemie van een eeuw geleden.

Dit is het einde van deze vijfdelige 
serie over epidemieën, quarantai-
ne, lock down en social distancing 
in historisch perspectief. Namens 
de Stichting Geschiedschrijving 
Nederweert en de redactie van 
het Weekblad voor Nederweert 
dank voor de vele reacties en… 
blijf gezond!

Alfons Bruekers

Openingstijden: di t/m vr 09.00 - 12.30  13.30 - 18.00
Vrijdag koopavond

za 09.00 - 17.00  / ma gesloten

Lindanusstraat 3 - Nederweert
Tel. (0495) 63 13 83
www.brinkmansoptiek.nl

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

MOBIELE 
AIRCO’S

NU BINNEN!

Tuin & Terras
Kampsteeg 11A
5768 PN  Meijel

Tel.: 06-20974776
Tel. winkel: 06-83920973
www.rinivanrees.nl

Openingstijden:
Maandag tot en met zaterdag 

van 9.30 tot 17.30 uur. 
Zon- en feestdagen van 10.30 - 16.30 uur

Meijel is dichterbij 
dan je denkt

Eerlijk advies op een 
respectvolle manier bij

• • Met een mooi assortiment 
vaste planten zoals Laven-
del, Hortensia, bodembe-
dekkers, enz.

• • Groot en schitterend assor-
timent perkplanten zoals: 
Gerarium, Bacopa,enz.

•• Hangmanden in alle kleu-
ren en maten.

• Prachtige nieuwe collectie 
binnen - en buiten potten
van zowel steen, kunststof 
en zink.

• Ook hebben we een grote 
collectie rieten (hang) 
manden

• Gezellige en gezonde 
tuinkruiden

• Volwassen blauwe bessen-
en bramenstruiken die 
dit seizoen al een grote en 
lekkere oogst geven.

Wij zijn weer open!

Redactie-adres:

Pannenweg 231

Postbus 2724

6030 AA Nederweert

tel. (0495) 63 26 25

fax (0495) 63 11 57

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

Weekblad digitaal lezen?
www.drukkerijvandeursen.nl

De Sint Rochuskapel van Budschop gezien vanaf Brug Vijftien, op een ansichtkaart van circa 1955. 

Het 18e eeuwse beeld van St. Rochus, afkomstig uit de afgebroken kapel. 
Foto: Antoine Jacobs.



Teunissen Letselschade • Gouverneurlaan 5 • 6002 EC Weert
T: 06-57242417 • info@teunissenletselschade.nl

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

www.teunissenletselschade.nl

Kunstproject Wall of Hearts 
Philips van Horne

De vakgroep Beeldende Vorming van 
de Philips van Horne, is op initiatief 
van docent beeldende vorming Wan-
da Lenaers, gestart, met het kunst-
project:  ‘Wall of Hearts’.

Elke leerling in de onderbouw is ge-
vraagd om een aantal harten, zowel 
2- als 3 dimensionaal, digitaal in te 
sturen via de digitale lesomgeving. 
Maar ook collega’s, ouders, broertjes, 
zusjes, opa’s en oma’s zijn dit initia-
tief gaan ondersteunen en doen ook 
enthousiast mee.
Al deze harten samen vormen dan 
uiteindelijk een muur van harten.. 

Deze ‘Wall of Hearts’ zal vanaf
dinsdag 21 april te zien zijn op de 
ramen bij de hoofdingang van de Phi-
lips van Horne. Zo kunnen we onze 
steun betuigen aan alle mensen uit 
de zorg die zo hard aan het werk zijn 
maar ook aan alle ouders, leerlingen, 
docenten en aan iedereen die er het 

beste van probeert te maken in deze 
moeilijke tijd…  
De inzendingen stromen nu binnen 
zodat ook na de 21 april het kunst-
project “Wall of Hearts” zal blijven 
groeien.

Waarom? Omdat het gewoon heel 
leuk is om te doen en dé kans om je 
creativiteit de vrije loop te laten

De Zorggroep schaft 30 slimme 
brillen aan

De Zorggroep heeft 30 slimme 
brillen aangeschaft; 20 brillen 
voor gebruik binnen De Zorg-
groep en 10 brillen voor de re-
gionale samenwerking van 7 
VVT-organisaties in Noord- en 
Midden-Limburg. De slimme bril 
is versneld ingezet om diagnose 
op afstand in deze coronatijd mo-
gelijk te maken.

Vanaf vandaag starten de trainingen 
voor de gebruikers van de bril en van-
af volgende week kunnen de eerste 
brillen gebruikt gaan worden. Vanuit 
de regio zijn meerdere digicoaches 
digitaal opgeleid om collega’s in het 
gebruik van de slimme bril te onder-
steunen. Ook zijn er instructievideo’s 
opgenomen voor het gebruik van de 
bril en de bijbehorende app.

Binnen De Zorggroep liep al een ex-
periment met de slimme bril. Maar 
door de maatregelen rondom het 
coronavirus is ervoor gezorgd dat de 
mogelijkheden van de bril nu al ge-
introduceerd worden binnen de 24-

uurs verpleegkundige dienst en op 
enkele zorglocaties. Juist in deze tijd 
is het nodig dat artsen, maar ook 24-
uurs verpleegkundigen, op afstand 
samen met de zorgmedewerker naar 
cliënten kunnen kijken.

De slimme bril, ook wel Smart Glass 
genoemd, is een bril met een kleine 
camera waarmee de zorgmedewer-
ker contact kan leggen met een ver-
pleegkundige of arts. De verpleeg-
kundige of arts kan meteen door de 
ogen van de zorgmedewerker mee-
kijken en ondersteuning bieden. Er 
wordt gebruik gemaakt van een live 
beeldverbinding, waarbij beelden 
niet worden opgeslagen.

Via de slimme bril die de zorgmedewer-
ker draagt, kijkt de arts of verpleeg-
kundige op een tablet of telefoon live 
mee en ziet wat de zorgmedewerker 
ziet. Naast meekijken, communiceren 
de arts en de zorgmedewerker ook 
met elkaar. Zo kan de arts tips en ad-
viezen geven of beoordelen dat de cli-
ent toch gezien moet worden.

Voeding  & Bewegen

De Beweegcoaches hebben de 
afgelopen weken veel verteld 
over bewegen. Naast bewegen is 
ook gezond eten van belang. Uw 
lichaam verandert vanaf uw vijf-
tigste. U beweegt vaak minder 
waardoor de spieren in omvang 
afnemen. Daarom heeft u minder 
eten nodig. Zorg voor voldoende 
beweging, maar ook voor minder 
en gezond eten. 

Schijf van vijf
Maar wat is gezond eten? De Schijf 
van Vijf helpt om gezonde keuzes te 
maken. Daarin staat wat u allemaal 
mag eten. Zoals veel groente en fruit, 
volkorenbrood, melk, kaas en noot-
jes. Eten volgens de Schijf van Vijf is 
ook beter voor het milieu omdat u 
minder vlees eet. Probeer elke dag 
iets uit iedere schijf te eten. Dan krijgt 
u alle voedingsstoffen binnen, zoals 
koolhydraten, vetten, eiwitten en 
vitamines. Zorg voor extra Vitamine 
D: dat vermindert de kans op vallen 
en botbreuken. Vitamine D kunt ook 
opdoen door van de zon te genieten.

Lekker voor de hele dag
Voldoende groente en fruit eten, 
is belangrijk. Het geeft energie en 
weerstand. Toch lukt het niet altijd 
voldoende groente en fruit te eten. 
Het is ook niet niks: minimaal 250 
gram groente per dag en 2 stuks fruit. 
Gelukkig zijn er veel tips en trucs om 
meer groente en fruit te (leren) eten. 
Doe eens groente of fruit op uw bo-
terham. Bijvoorbeeld hummus met 
avocado, sla en tomaat. Of plakjes 
banaan of appel met appelstroop. 
Probeer fruit liever te eten dan te 
drinken. In een stuk fruit zitten meer 

vezels en minder suiker dan in een 
glaasje vruchtensap. Groente is ook 
lekker als tussendoortje. U kan en 
mag het de hele dag door eten!

Veel drinken
Veel water drinken is belangrijk. Wist 
u dat hongergevoel vaak dorst is? 
Drink maar eens water als u honger 
heeft, dan trekt het hongergevoel 
weg. Voldoende water drinken lukt 
niet altijd, maar is nodig, zeker als 
het erg warm is. Wilt u eens variëren? 
Drink water met een smaakje.

Af en toe iets lekkers
Snoep, koek en frisdrank staan niet in 
de Schijf van Vijf. Dat is niet gezond. 
Natuurlijk mag u af en toe iets lekkers 
snoepen, als het maar met mate is. 
Kies elke dag maximaal 3 tot 5 keer 
iets kleins zoals een koekje, chocola-
tje, zoet beleg of een lepel ketchup. 
Ook mag u maximaal 3 keer per week 
iets groters eten, zoals een stuk taart, 
zakje chips of een glas frisdrank. Wilt 
u toch tussendoor iets lekkers snac-
ken? Zorg dat er niet te veel onge-
zonde tussendoortjes in huis zijn. Als 
u het niet in huis heeft, kunt u het 
ook niet opeten. Kies voor gezonde 
snacks zoals snacktomaatjes, een 
handje nootjes of bakje yoghurt.

Vragen of hulp nodig?
We delen de beweegtips- en oefe-
ningen op de website www.sport-
nederweert.nl en Facebook @sport-
nederweert. Op YouTube vindt u ook 
beweegvideo’s. Wilt u meer bewe-
gen, maar weet u niet zo goed hoe? 
Neem contact op met beweegcoach 
Manon via manon@sportneder-
weert.nl. Zij helpt u graag!

AGENDA MEI 2020
10 Jubileumschuttersfeest St. Joris Wessem 
(GECANCELD)
16 Tinus Stienen Beker (GECANCELD)
17 392e Bondsschuttersfeest St. Paulus Rog-
gel (VERPLAATST 2021)
21 Dorpsschieten (GECANCELD)
23 Vierkamp bij St. Antonius Nederweert 
(GECANCELD)

CORONA UPDATE
Op dinsdag 21 april is er tijdens een pers-
conferentie vermeld dat het huidige verbod 
op evenementen wordt verlengd tot 1 sep-
tember. Dit betekent dat wij helaas genood-
zaakt zijn om alle evenementen tot 1 sep-
tember af te lassen. Zodra hier verandering 
in komt, is dat te vinden in het Weekblad 
voor Nederweert of op onze website www.
st-lucie.nl . Voor nu wensen wij iedereen een 
goede gezondheid toe. 

I.v.m. de maatregelen rondom 
het Coronavirus zullen de 

sportactiviteiten voorlopig 
komen te vervallen. 

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

Meer info:

TE KOOP / TE HUUR/ HUURKOOP
Hulsenweg 5a te Nederweert

Ca 1600 m2 sportschool met eigen parkeerplaatsen miv 1 oktober 2020 of eerder.
HUMANITAS NIEUWS

Eenzaamheid kan iedereen overko-
men. Bijvoorbeeld door verlies van 
werk, ziekte, echtscheiding of door 
overlijden van de partner.

Humanitas helpt de mensen die al-
leen zijn of zich alleen voelen om een 
nieuw sociaal netwerk op te bouwen 
en te onderhouden zodat zij er niet 
alleen voor staan. Cora is 66 jaar jong 
en zet zich wekelijks in als vrijwilliger 
voor Henriette (“Hennie”) 85 jaar en 
sinds zes jaar weduwe. Zij bezocht 
Hennie net voor de moeilijke corona 
tijd van social distance en lockdown. 

Cora vertelt: “Als ik de oprit van haar 
huis opdraai, zie ik Hennie al in de 
open deur staan. Zij loopt me voor 
naar haar woonkamer en ik kijk on-
willekeurig naar de kast naast de 
televisie met daarop een foto van 
haar overleden man Johan en altijd 
een vers bosje bloemen daarbij.”.“Je 
bent de eerste sinds twee weken  die 
ik spreek” is haar welkomstwoord 
en glimlacht: “ben blij dat ik je weer 
zie.” Hennie loopt naar de keuken om 
koffie te schenken.  Ze kan behoorlijk 
voor zichzelf zorgen maar leeft heel 
erg in het verleden. Veel gesprekken 
gaan over de tijd dat zij met haar man 
Johan door de Bosschervennen reed. 
Hoe ze vaak gelachen hebben wan-
neer het weer plotseling omsloeg en 
moesten schuilen.

Maar ook over haar twee dochters 
die beiden een drukke baan hebben 
en nauwelijks tijd kunnen vrijmaken 
om langs te komen. “Bent u nog 
bij uw buurvrouw langs geweest?” 
“Ach…”laat ze met een gelaten blik 
weten, “Niks voor mij.”  De koffie is 
top en ik vraag haar wat zij het liefst 
zou willen om er even uit te zijn als 
deze crisis over is.

“Ja ik zou wel een echte vriendin 
willen die me overal mee naar toe 
neemt. Maar dan denk ik weer: die 
heeft dan ook haar problemen. Dat 
schiet niet op.”

Dan valt mij in dat zij in het verleden 
met haar man een kaartje heeft ge-
legd. “Ga eens naar De Cirkel, ik zie 
daar veel ouderen bezig met kaarten 
en breien.” “Hm..ik loop daar wel eens 
langs ja, maar ik ken daar niemand. 
Dat vind ik dan weer zo gek als ik in-
eens kom binnen lopen.” Als ik haar 
voorleg dat de meesten ook eens zijn 
binnen gelopen en dat men het juist 
waardeert, kijkt ze me enigszins ver-
baasd aan  : “Nou misschien doe ik dat 
nog eens. Maar even wat anders: wil 
jij even naar de super voor me gaan?“

Ze pakt haastig haar boodschappen-
tas en portemonnee. Het lijstje lag al 
klaar.

“Ok .. maar ik ben nog niet weg 
hoor!” laat ik lachend weten. We 
praten nog wat en Hennie laat trots 
weten dat ze voor het eerst in haar 
leven heeft geface timed met haar 
dochter en kleindochter.  Dan is het 
tijd om haar boodschappen te halen. 
Ze lacht en is duidelijk blij wanneer ik 
de tas gevuld en wel voor haar deur 
heb gezet.

Terug naar mijn leven met mijn man, 
kinderen en kleinkinderen die op mij 
wachten. Het is een grote omschake-
ling maar het doet me goed Henriette 
even een fijn moment te geven, de aan-
dacht die zij verdient en nodig heeft. “

Ook geïnteresseerd geraakt in Hu-
manitas? Laat het ons weten op: 
midden-limburg@humanitas.nl of bel 
naar: 06 351 207 76.

PERKPLANTEN
Beste mensen,
Vanwege de coronaproblematiek voeren wij de volgende 
maatregelen in:
• Ook wij hanteren de 1.50 meter afstandregel
• Max 1 persoon per winkelwagen 
• Alles is ruim opgezet
• Karren worden gereinigd
• Handen wassen is ook mogelijk

Samen met uw medewerking staan we sterk!!!!

PLANTENKWEKERIJ

ARKESTEIJN
Karissteeg 26 Nederweert tel 0495-663344

Openingstijden: ma t/m vrij 9.30-17.30  zat 9.00-17.00
Verpakking s.v.p. zelf meenemen

Na meer dan 50 jaar… 
dit jaar geen 

KinderVakantieWerk en 
Wandel4Daagse!

Hallo jongens, meisjes en ouders.

Het jaar 2020 zal de geschiedenis in 
gaan als het jaar dat er in Nederweert 
geen KinderVakantieWerk en Wandel-
4daagse werd gehouden. Dit is voor 
jullie en voor ons, als bestuur en vrij-
willigers, erg jammer. We zullen alle-
maal die hele leuke week erg missen.

De maatregelen in strijd tegen het co-
ronavirus zijn verlengd tot 1 septem-
ber 2020 voor alle evenementen met 
vergunning- of meldplicht. Zo’n evene-
ment is KinderVakantieWerk en Wan-
del4daagse ook. Veiligheid en gezond-
heid gaan nu natuurlijk boven alles.

De voorbereidingen waren in volle 
gang en het is vervelend dat we nu 
zullen moeten wachten tot in 2021 
(23 t/m 27 augustus) tot we die spel-
len kunnen gaan inzetten. Maar… we 
gáán ervoor! We hopen jullie dan al-
lemaal weer te zien!

Bestuur KinderVakantieWerk Neder-
weert.

10 mei 
nationale molendag

Op zondag 10 mei is het nationale 
molendag, normaal zijn de molens 
dan in werking en te bezoeken, door 
de huidige omstandigheden zijn wij 
genoodzaakt om de molens dicht te 
houden voor publiek, maar toch wil-
len wij de mensen de draaiende mo-
lens niet onthouden.

Dus laten wij de molens draaien maar 
met gesloten deuren, de St. Josef mo-
len op Kreiel in Ospel en de Windlust 
op Roeven te Nederweert zullen bij 
voldoende wind draaien van 13.00 
tot 16.00.

De beide molenteams wensen verder 
een ieder veel gezondheid toe.

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 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 GEVRAAGD
Personeel gevraagd leeftijd vanaf 
13 jaar wisselende tijden Cafetaria ’t 
Frietpannetje

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

GEVRAAGD
Gevraagd carnavalskleding voor kin-
deren 06-123 456 78V
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• 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

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33



Parochie Sint-Lambertus
Pastoor R. Schuffelers: pastorie School-
straat 2, 6031 CW Nederweert, gesprek met 
pastoor volgens afspraak (tel. 631317); 
E-mailadres: pastoor@kerknederweert.nl
Parochiecentrum: Kerkstraat 58, kantoor-
uren maandag, woensdag en vrijdag 10.00-
11.00 uur voor het bestellen van HH. Missen, 
afhalen van doopbewijzen enz. tel. 625887; 
e-mail adres kantoor: administratie@kerkne-
derweert.nl. Voor het overmaken van missti-
pendia, kerkbijdrage, giften e.d. NL80 RABO 
01355 072 27 ten name R.K. Kerk St. Lamber-
tus te Nederweert.
Website: www.kerknederweert.nl

Coronavirus
Inmiddels hebben de Nederlandse bisschop-
pen naar aanleiding van de nieuwe maat-
regelen van de overheid een nieuw besluit 
genomen met betrekking tot de vieringen.

Tot en met maandag 1 juni komen alle 
vieringen, dus zowel op zaterdagavond 
als op zondag morgen en op de weekda-
gen, te vervallen. Alleen uitvaarten kun-
nen plaatsvinden met in achtneming van de 
daarvoor opgestelde regels.

In de Lambertuskerk blijft wel dagelijks de 
Mariakapel open voor het opsteken van 
kaarsen en voor persoonlijk gebed. Bij het 
bezoek aan de Mariakapel moet wel het vol-
gende in acht worden genomen:
• Niet meer dan 3 personen tegelijk
• Minimale afstand van 1,5 meter houden

Het is goed om de website van de kerk regel-
matig te raadplegen: www.kerknederweert.nl 

Parochie O.L. Vrouw 
Onbevlekt Ontvangen Ospel

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

tel/fax 631307 
In spoedgevallen boodschap inspreken.

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

IBAN rekeningnummers
NL73 RABO 0140 3005 11 en

Gezinsbijdrage NL94 RABO 0140 3018 79

KERKDIENSTEN 1 - 10 mei.

Vrijdag 1 mei, St. Jozef, de arbeider.

Zondag 3 mei, 4e zondag van Pasen, Roe-
pingenzondag,
De parochiekerk is elke zondag ge-
opend van14.00 – 16.00 uur.

Donderdag 7 mei,  
18.40 bidden van het Rozenhoedje;
19.00 voor de vervolgde christenen, het 
welzijn en de genezing van zieken, voor een 
succesvolle bestrijding van het coronavirus. 

OVERLEDEN: 
Op 18 april jl. overleed Tilke de Wit-Kanters, 
75 jaar, Korenbloemstraat 8.
Op 28 april jl. overleed Tinus van den Goor, 
92 jaar, Waatskamp 23b.
Mogen zij rusten in vrede.

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 26 April  
Tot nader bericht zijn er geen diensten 
in onze kapel !

Gezinsbijdrage:
Bij deze wil ik u erop attenderen op de gezins-
bijdrage van de kapel op Schoor voor  2020 zijn-
de 80 euro. Voor diegene die er nog niet toe ge-
komen is verzoeken wij dit alsnog te voldoen .
B.V.D. namens  Kapelbestuur.

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- Moeder Maria, Ik bid dat het carona virus 

aan ons voorbij mag gaan, daarvoor ste-
ken wij een kaarsje op!

- Lieve Maria, Ik hoop dat het weer goed 
komt tussen ons, en geef haar de kracht 
om terug te komen. Dank U.

- Lieve Maria, zorg goed voor ons allen.

- Iets om over na te denken: 
In iedere bocht van je levenspad zit wel een 
onverwachte~!!!

Normaal is er iedere zondagmorgen een 
H. Mis of Woord en Communiedienst in 
de kapel opgeluisterd door het eigen 
koor van Schoor o.l.v. Hans Sieben.

De Kapel van Schoor is altijd de gehele dag 
open en iedereen is er van harte welkom.

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.

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

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.

In verband met het coronavirus komen 
voorlopig tot 1 juni 2020 de H. Missen te 
vervallen. De kerk is tot nader order ge-
sloten voor alle activiteiten. De misin-
tenties die komen te vervallen kunnen 
op een later tijdstip gepland worden.

Voor meer informatie zie kerkberichten St. 
Lambertus-Parochie

Wij wensen u veel sterkte
 in deze moeilijke tijd.

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

De Gerarduskapel blijft overdag open.
U blijft dus in de gelegenheid om een kaars-
je op te steken.

“Vrijheid kent veel gevaren, maar het is toch 
het veiligste goed dat we bezitten.”

Parochie H. Barbara
 Leveroy

Website: http://parochie.leveroy.nl
Voor clusterinformatie www.clustertabor.nl

Bankrekeningnummer: 
NL15RABO01284.00.625 

Bankrekeningnummer kerkbijdrage: 
NL47RABO01284.02.474

Opgave misintenties Tel. 0495-651237
Overige parochiezaken Tel. 0495-652054 

Bij overlijden Tel. 0495-651316 

Mededelingen:
• Vanwege de Corona-uitbraak komen 

voorlopig alle heilige missen tot en met 1 
juni 2e Pinksterdag te vervallen m.u.v. be-
grafenissen.

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

• Beste kinderen van Leveroy               
Jullie mogen tekeningen en kleurplaten 
maken voor onze ouderen en zieke men-
sen in Leveroy. Deze kunnen jullie dan in-
leveren in de daarvoor bestemde doos in 
onze Maria-kapel. Wij zullen ze dan naar 
de mensen brengen. 

Eucharistieviering op de Televisie te 
volgen via KRO-NCRV op NPO 2:

Iedere zondag om 10:00 uur. 
De eucharistievieringen 

komen uit alle delen van het land.

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

Groene Kruis Thuiszorg 
Telefoon: 088 - 61 088 61

Groene Kruis Ledenorganisatie 
Telefoon: 088 - 61 076 54

Groene Kruis Voeding en Dieet
Telefoon: 077 - 373 92 53
van 8.30 – 16.30 uur.

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

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

ACTIEPRIJZEN!! 

STEVENS
TELEVISIES

Kijk op onze

 internetsite!

UW (O)LED-TV
ADRES!

De Televisie Specialist
met een verrassend lage prijs!
LED TV, 4K/8K TV, QLED TV, OLED TV 

Samsung, Sony, Philips, LG, Sonos

Grootschoterweg 105
BUDEL-SCHOOT (NL)

Tel. 0031 (0)495 49 36 16
www.stevensbudelschoot.nl

Peter Eilers
Tel. 06-24184996

www.petereilers.com
info@petereilers.com

Reparatie en verkoop
keukenapparatuur • 

wasmachines • 
drogers • 

 etc • 

SportivaLife 

WIJ GAAN GEWOON DOOR!

Beste leden zoals jullie wel-
licht hebben gezien staat er 
in het weekblad van Neder-
weert een advertentie waar-
in onze sportschool te koop 
zou staan. Hier is echter geen 
sprake van en dit vraagt om 
verheldering vanuit onze 
kant.

Enorm veel bedrijven worden 
op dit moment hard getroffen 
door Corona, zo ook Sportiva-
Life. Van de overheid hebben wij 
onze deuren moeten sluiten net 
als alle andere sportclubs in Ne-
derland. Vanaf dat moment zijn 
veel bedrijven direct in gesprek 
gegaan met hun crediteuren om 
gedurende de periode van slui-
ting kosten zoveel mogelijk te 
beperken om gezond door de 
crisis te komen. Ook wij hebben 
deze gesprekken gevoerd met 
onder andere onze verhuurder. 
Aangezien 1 oktober 2020 voor 
ons een moment is waarop wij 
beslissingen kunnen nemen 
heeft verhuurder dit gemeend 
aan te grijpen als pressiemiddel. 
Het pand van SportivaLife staat 
reeds jaren in de stille verkoop 
dus dat is voor ons géén verras-
sing, nu staat het pand inclusief 
de Soccerhallen achter ons pand 
officieel als geheel of in gedeel-
tes te koop of te huur. Dit heeft 
op SportivaLife op dit moment 
echter géén invloed, van verkoop 
is op dit moment ook geen spra-
ke dus wij gaan gewoon door. 
Alleen het feit al dat verhuurder 
de sporschool te koop aan biedt 
is vanzelfsprekend buitensporig 
aangezien het ons bedrijf be-
treft, wij betreuren het dat ver-
huurder juist tijdens Corona voor 
deze aanpak kiest.

Achter de schermen worden op 
dit moment gesprekken gevoerd 
waarbij wij de geruststelling 
hebben dat we beschikken over 
verschillende opties om onze ac-
tiviteiten gewoon door te zetten 
met wellicht zelfs mooie nieuwe 
ontwikkelingen.

Tijdens Corona hebben wij de 
steun van onze leden keihard 
nodig. Loopt u als klant het risi-
co om te betalen terwijl wij niet 
meer opengaan, hier zijn we hel-
der in: absoluut niet, sterker nog 
voor de jeugd mogen we sinds 
deze week weer open. Daarnaast 
heeft u als klant het recht om 
achteraf uw bedrag terug te ha-
len mochten de situatie daarom 
vragen. 

We hadden stiekum de hoop dat 
we per 28 april onze deuren weer 
voor onze volledige klantenkring 
openen mochten, zeker nu onze 
bracheorganisatie NL-Actief een 
veilig en uitvoerbaar 1,5 meter 
protocol had gepresenteerd aan 
Minister Wiebes. 

Resultaat is dat we de buitenles-
sen voor kinderen tot en met 18 
jaar mogen hervaten wat we dan 
ook deze week weer gaan doen, 
dit volledig volgens de RIVM 
maatregelen. Deze lessen zijn bij 
SportivaLife toegankelijk voor:
kinderen die al lid zijn bij Spor-
tivaLife
Kinderen waarvan de ouders een 
lidmaatschap hebben bij Sporti-
vaLife
Of kinderen die willen starten 
met sporten bij Sportivalife
Volg ons op facebook of vraag 
informatie aan via nederweert@
sportivalife.nl

Op dit moment is binnen de ka-
mer veel aandacht voor de vol-
gende stap en hebben wij de 
overtuiging dat we per 20 mei 
onze deuren weer mogen ope-
nen.

We moeten dus nog even vol-
houden, we missen onze klanten 
en de gezelligheid binnen de 
club enorm en hopen jullie weer 
snel te zien. 

Samen staan we sterk en werken 
we aan een gezond lichaam en 
een betere weerstand!

Team SportivaLife

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

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

Het zijn rare tijden. De raadsverga-
dering in maart werd geannuleerd. 
De raadsvergadering van april uitge-
steld en uiteindelijk via internet ge-
houden. We pleiten al jaren voor het 
online uitzenden van raadsvergade-
ringen zodat u deze thuis op de bank 
kunt volgen. Alleen hadden we nooit 
verwacht dat de vergadering vanuit 
thuis zou worden gehouden. 
Ook nu blikken we samen met u terug 
op de raadsvergadering. Deze keer 
de vergadering van dinsdag 21 april 
2020.

Herdenking wethouder Henk Cuijpers
De raadsvergadering begon met een 
herdenking van wethouder Henk Cuij-
pers. Het vrij plotselinge overlijden 
van Henk is hard aangekomen. Het is 
ook zo snel gegaan. Het voelt allemaal 
nog steeds erg onwerkelijk. Henk was 
iemand met het hart op de goede 
plaats, een harde werker en iemand 
die altijd voor anderen klaar stond. 
Met zijn passie voor de mensen bij De 
Risse en de jongeren in de jeugdzorg 
zat hij als wethouder voor het sociaal 
domein op de goede plek. We zijn 
daarom met veel vertrouwen en ambi-
ties met hem in de coalitie gestapt. We 
hadden graag langer met hem samen-
gewerkt. We gaan hem missen.

Helaas heeft hij nu niet het afscheid 
kunnen krijgen dat hij verdient.
De mooie woorden van burgemees-
ter Op de Laak en Marcel Vossen en 
de indrukwekkende minuut stilte 
maakten het toch een waardige her-
denking tijdens de raadsvergadering.
We wensen zijn familie, vrienden en 
partijgenoten veel sterkte met dit 
enorme verlies.

Corona
Tijdens de vergadering gaf burge-
meester Op de Laak een toelichting 
op de aanpak van de coronacrisis. Ze 
sprak daarbij niet alleen over de maat-
schappelijke impact, maar ook de eco-
nomische. Meer dan 250 ondernemers 
hebben al ondersteuning gevraagd 
aan de gemeente. Met terugvallende 
inkomsten en soms gedwongen slui-
tingen zijn het onzekere tijden, zo-
wel voor de ondernemer als voor het 
personeel. De coronacrisis heeft een 
flinke impact op de samenleving. Toch 
houden de Nederweertenaren zich 
goed aan alle voorzorgsmaatregelen. 
Hoe moeilijk dat soms ook is. 

We zien veel mooie initiatieven ont-
staan. In plaats van een knuffel te 
geven, worden er knuffels voor het 
raam gezet. Veel mensen doen bood-
schappen voor buren en familie. De 
kaartjes, tekeningen en spontane 
optredens voor de oudere dorpsge-
noten die geen bezoek mogen ont-
vangen. Een platform om de lokale 
ondernemers wat omzet te gunnen. 
En zo zijn er nog veel meer initiatie-
ven te noemen, van online pubquiz-
zen tot video’s met instructies om 
thuis te kunnen sporten en bewe-
gen. We hebben diep respect voor de 
mensen in de zorg. En veel waarde-
ring voor de leerkrachten die in no-
time online lesprogramma’s in elkaar 
hebben gezet. Deze crisis brengt de 
creativiteit en saamhorigheid in ons 
allemaal naar boven. Samen slaan we 
ons door deze crisis heen.

Gezondheid bij geitenhouderijen
Al verschillende jaren is er veel ondui-

Raadpraat - Rare tijden

delijkheid over de invloed van geiten-
houderijen op de gezondheid van de 
omgeving. Sommige onderzoeken to-
nen aan dat mensen in de buurt van 
geitenhouderijen een grotere kans 
hebben op ziektes zoals longontste-
king. In 2021 komen de resultaten van 
een groot onderzoek van de GGD’s 
naar de invloed van geiten op de ge-
zondheid. Daarom is begin 2018, net 
voor de gemeenteraadsverkiezingen, 
besloten om geitenhouderijen tot die 
tijd op slot te zetten. Geen uitbrei-
ding en geen nieuwe stallen: geen 
geit erbij in Nederweert. Dit idee van 
de PvdA kreeg steun van alle partijen 
in de raad.

Alleen bleef het wel mogelijk om 
dicht bij geitenhouderijen nieuwe 
huizen te bouwen. Dat is eigenlijk 
best raar. Geitenhouderijen worden 
op slot gezet omdat het ongezond is 
voor mensen die in de buurt wonen. 
Maar vervolgens wel nieuwe huizen 
bouwen die te dicht op de geitenhou-
derij staan. Daarom stelde wethouder 
Voss voor om dit verbod ook de an-
dere kant op in te stellen.

Bekeken vanuit de gezondheid kon-
den we dit voorstel zeker steunen. 
We hebben wel zorgen. Bijna heel 
Leveroy woont te dicht op een gei-
tenhouderij. Hoe zit het met de 
gezondheid van mensen die al wo-
nen binnen het gebied waar geen 
nieuwe huizen meer mogen komen? 
Kunnen we al maatregelen nemen 
om te zorgen dat deze mensen ge-
zonder kunnen wonen en leven vóór 
het onderzoek van de GGD’s is afge-
rond? En kan er in Leveroy nog wel 
voldoende gebouwd worden de ko-
mende jaren? Wethouder Voss gaf 
aan dat er op Leiverse Velden nog 
genoeg bouwmogelijkheden zijn. 
Met maatregelen voor de gezond-
heid wil hij echter wachten tot het 
onderzoek is afgerond. We hebben 
er op aangedrongen dat hij wel aan 
de slag gaat met de voorbereidingen 
hiervoor.

We vinden het jammer en onbegrij-
pelijk dat niet alle partijen in de raad 
kiezen voor de volksgezondheid. 
Kennelijk is het voor hen moeilijk om 
de gevolgen te moeten inzien van de 
besluiten die ze zelf in het verleden 
hebben genomen.

Denk mee, doe mee, word lid!
We vinden het altijd fijn als mensen 
ons willen steunen of mee willen 
denken over de toekomst van onze 
prachtige gemeente. Opmerkingen, 
vragen of ideeën zijn altijd welkom. 
Met uw steun kunnen wij een nog 
krachtiger geluid laten horen en Ne-
derweert verder  verbeteren.

U kunt ons mailen op martin.van-
montfort@d66nederweert.nl en kyll.
bruijnaers@d66nederweert.nl

Martin van Montfort & Kyll Bruijnaers
Raadsleden D66 Nederweert

Origineel bericht of felicitatie plaatsen 
in Weekblad voor Nederweert!

Door de Corona crisis kunnen we vaak onze ouders of geliefden niet be-
zoeken.
Om deze doelgroep toch een hart onder de riem te steken, bieden wij u de 
mogelijkheid tegen een gereduceerd tarief, op een originele manier een 
bericht of felicitatie te plaatsen in het Weekblad voor Nederweert.
Voor slechts € 15,00 plaatst u al een leuk bericht van maximaal 30 woorden.

Het werkt heel simpel
Mail uw bericht naar info@drukkerijvandeursen.nl
Zet er uw naam bij en in welke week het bericht geplaatst mag worden, 
zodat wij dit in ons systeem kunnen verwerken.
Het bericht moet op woensdag binnen zijn voor plaatsing in de week 
daaropvolgend.  

Betaling 
Maak € 15,00 over naar Drukkerij van Deursen BV  
Reknr:  IBAN NL87 INGB 0682 9601 28 ovv familiebericht  met uw naam.
Zodra de betaling binnen is gaan wij over tot plaatsing.

Veel plezier met het maken 
van een origineel bericht!



Zoals altijd kun je langskomen in 1 van onze 
7 winkels om persoonlijk geholpen te worden 
door je vertrouwde verkoper. Onze winkels 
zijn 7 dagen per week geopend en volgen 
strikt de maatregelen van de overheid en het 
RIVM om ieders veiligheid te waarborgen. 

Kom langs in een van 
onze 7 winkels winkels

Liever bestellen via de luie stoel? Ook dat kan 
natuurlijk. Ons volledige assortiment vind je 
ook digitaal op www.eptummers.nl. Je kunt 
via onze site ook een mail sturen of chatten 
met een online verkoper. Het chat-team zit 
elke dag voor je klaar van 09.00 tot 22.00.

We zijn ook telefonisch bereikbaar. Bel 
naar het nummer 085-105 4444 en een van 
onze verkopers helpt je persoonlijk verder 
met al je vragen, advies of aankopen. Onze 
specialisten zitten 7 dagen per week voor je 
klaar om je telefoontjes te beantwoorden.

Bestel via onze site,
online chat of e-mail

Bel met onze 
specialisten via telefoon

Shop veilig en vertrouwd

Kijk voor de openingstijden en adressen op www.eptummers.nl
Volg ons ook op Facebook: tummerselectroTummers winkels in Limburg: Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst7

Tummers

Via je mobiel, laptop of tablet neem je contact 
op met onze winkel en een verkoper staat je te 
woord via een camera. Het is net alsof je zelf 
daar bent. Dat is veilig en vertrouwd winkelen 
mét de persoonlijke service die je van ons 
gewend bent! Probeer het nu via onze website!

Bestel via
video-shopping

NU€50,-korting  op bestellingen via
video-shopping, online,

chat of telefoon!*
Met een min. bestelbedrag van €500,- en

m.u.v. multimedia en Dyson.

Nieuw!

www.eptummers.nl/video-shoppingT. 085 - 105 4444
Online chat elke dag geopend van

09.00 - 22.00 uur7 dagen per week geopend

Bewegen is nu net zo belangrijk 
als binnen blijven

De Beweegcoaches brengen op 
diverse manieren jong- en oud 
in beweging. “Thuisblijven be-
tekent namelijk niet stil zitten. 
Bewegen is goed voor zowel de 
fysieke als mentale gezondheid. 
Het is nu net zo belangrijk als bin-
nen blijven.”

De sportclubs en verenigingen zijn 
gesloten en het advies is om zo min 
mogelijk de deur uit te gaan. Dat is 
de afgelopen periode het advies ge-
weest en duurt naar alle waarschijn-
lijkheid nog langer. De wandeling 
van de slaapkamer naar de tuin is 
niet genoeg. Verschillende mensen, 
zoals Erik Scherder (hoogleraar neu-
ropsychologie) bekend van zijn tele-
visie programma’s, benadrukken het 
belang van bewegen. “Niet alleen 
handen wassen is belangrijk; maar 
ook juist het belang van bewegen.” 
Bewegen is belangrijk voor het af-
weersysteem en onze mentale ge-
zondheid.

Bewegen zorgt voor geluksgevoel
De beweegcoaches brengen jong- en 
oud op diverse manieren in bewe-
ging. Naast het belang van bewegen 
voor onze fysieke gezondheid, is het 

ook erg belangrijk voor onze mentale 
gezondheid. “Inwoners kunnen zich 
down voelen door gebrek aan sociaal 
contact of door al het nieuws rondom 
het coronavirus. Juist dan is het van 
belang om te gaan bewegen. Door te 
bewegen komen er verschillende stof-
jes vrij. Eén van die stofjes is dopami-
ne, dit zorgt voor een geluksgevoel.”

Bewegen op afstand
Zo organiseert Sport Nederweert we-
kelijks ‘live thuisgymlessen’ voor de ba-
sisschooljeugd. Ook met zorgpartners 
proberen ze die doelgrepen te blijven 
activeren op afstand. Er worden be-
weegfilmpjes gemaakt en beweegles-
sen via een live stream of vanaf het 
balkon gegeven. “Op deze manier 
proberen we ook hen in deze tijd het 
plezier in bewegen te laten ervaren.” 

Vragen of hulp nodig?
We delen de beweegtips- en oefe-
ningen op de website www.sport-
nederweert.nl en Facebook @sport-
nederweert. Op YouTube vindt u ook 
beweegvideo’s. Wilt u meer bewe-
gen, maar weet u niet zo goed hoe? 
Neem contact op met beweegcoach 
Manon via manon@sportneder-
weert.nl. Zij helpt u graag!

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

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

De bibliotheek biedt diensten 
online aan

De maatregelen rondom het CO-
VID-19 (het Coronavirus) raken ook 
de bibliotheken. Helaas zijn alle 
bibliotheken momenteel gesloten.
Houd voor de actuele ontwikke-
lingen de website en social media 
van Bibliocenter in de gaten.

Maar als je niet naar buiten kan, 
haal je de wereld toch binnen! 
Bibliocenter heeft diverse moge-
lijkheden om thuis verder te lezen 
en te leren.

ThuisBieb
De ThuisBieb is een app met 100 gra-
tis e-books voor iedereen, voor jong
en oud. Ook voor niet-leden van 
de bibliotheek. Er is van alles wat; 
spanning, sport, romantiek en meer. 
De app is nu beschikbaar in de App 
Store. Binnenkort ook in Google Play. 
Download de app via www.onlinebi-
bliotheek.nl/e-books/thuisbieb

E-books
Gelukkig kun je digitaal doorlezen 
met de ruim 28.000 e-books voor kin-
deren en volwassenen van de Online 
Bibliotheek. Hiervan kun je gebruik 
maken als je lid bent van de biblio-
theek. Wil je e-books met keuze uit 

veel verschillende genres lenen? Re-
gistreer je dan bij de Online Biblio-
theek. www.onlinebibliotheek.nl

Luisterboeken
Altijd en overal luisteren met de Luis-
terBieb-app. De LuisterBieb is voor 
iedereen, dus ook als je geen lid bent 
van de bibliotheek. De app bevat een 
ruime keuze aan luisterboeken. In de 
LuisterBieb-app zijn er tijdelijk extra
boeken beschikbaar. Hij is te down-
loaden in de Appstore of Google Play.

Nog meer tips
Kijk op www.bibliocenter.nl voor tips 
over weblezen, gratisboekendown-
loaden.nl, tips over mediawijsheid.

Klantenservice
Bibliocenter is van maandag tot en 
met vrijdag telefonisch bereikbaar 
van 8.30 - 17.00 uur op nummer 088-
2432000. Lukt het niet om gebruik te 
maken van de e-books van de online 
Bibliotheek? Wil je graag lid worden 
om de komende tijd gebruik te kun-
nen maken van de e-books en alle 
luisterboeken? Het is ook mogelijk 
om je vraag te mailen naar info@
bibliocenter.nl of te kijken op onze 
website www.bibliocenter.nl

SKO
GEVAAR
de zon schijnt 
ganzen gakken
eenden snateren
vogels fluiten
bouwen een nest

vlinders dartelen
hommels brommen
lente in de lucht
struiken lopen uit
sommige al uitgebloeid

maar er schuilt gevaar
een onzichtbare vijand 
waart rond
een virus met 
de mooie naam Corona

aanvankelijk
niks aan de hand
slechts een griepje
ongrijpbaar maar
uiterst gemeen

de natuur onwetend
van de ramp
die de mensheid treft
het gekwetter 
overstemt de angstkreten

doordringend klinkt
binnen blijven
binnen blijven
ritme van een
hopend hart

Resi Faessen
www.schrijverskringospel.nl

Kievitkuikens Nederweert

Foto: Mark Koolen

Donderdagochtend 16 april zag wei-
devogelbeschermer Peter Feijen de 
eerste 4 kievitkuikens lopen in Ne-
derweert. In maart vond hij ook al 
het eerste kievitnest. De kuikens 
liepen op een perceel van agrariër 
Leon Deuss. Sinds half maart waren 
op zijn perceel verschillende nesten 
gevonden. Kieviten broeden 26 da-
gen op hun 4 eieren. Zonder mede-
werking van de agrariërs zouden de 
nesten geen kans hebben in deze 
drukke tijd van bemesten, ploegen 
en zaaien. De komende dagen zul-
len nog tientallen nesten uitkomen
op percelen waar de kievitnesten ge-
vonden zijn en vervolgens beschermd 
door de Nederweerter boeren.

SE-Raamdecoratie Leende GEOPEND
Di t/m vr 10:00u tot 16:00u •  Za 10:00u tot 14:00u

SE-Raamdecoratie Nederweert GESLOTEN
Ma t/m za Gesloten tot nader bericht. Eventueel op afspraak.

H O R D E U R  P L I S S É

v.a. nu €250 , - incl. montage

B e z o e k  o n z e  s h o w r o o m  i n  L e e n d e  o f  N e d e r w e e r t

M e e r  i n f o r m a t i e :  b e l  0 4 0 - 2 0 6 2 8 2 2  o f  k i j k  o p  



Terugblik zie www.75jaarbevrijdinglimburg.nl

De vlag mag op 4 mei halfstok, op 5 mei de hele dag in top

Dank aan alle inwoners van Limburg

Aan alle inwoners van Limburg,

Met voldoening en trots kijk ik terug op de viering “75 Jaar Bevrijding 
Limburg” zoals die van  september tot en met maart in de hele provincie is 
georganiseerd, uitgevoerd en beleefd. In de honderden activiteiten was 
volop ruimte voor het herdenken van slachto�ers, het eren van 
verzetsmensen en bevrijders, het nadenken over de waarde van vrijheid, 
het leren over de oorlogsgeschiedenis, het vieren van feest en het beleven 
en bezoeken van concerten, exposities en theatervoorstellingen. De 
plechtige en feestelijke momenten maakten diepe indruk. 

Ik wil u graag, mede namens het Provinciaal Bestuur van Limburg, heel 
hartelijk bedanken voor een betekenisvolle jubileumviering, die mij en 
velen heeft geroerd. Dank ook aan het breed Burgercomité, onder 
voorzitterschap van Herman Kaiser, dat dit project op enthousiasmerende 
manier succesvol vorm heeft gegeven! Dat geldt ook voor de  
Limburgse media.

En in het bijzonder dank ik de duizenden vrijwilligers voor hun uitstekende 
voorbereiding en stijlvolle uitvoering van de vele indrukwekkende 
activiteiten. Mede door uw inzet ligt er een stevige basis voor het 
doorgaan met het vieren van vrijheid, het doorvertellen van de verhalen, 
het doen bese�en dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.

Door de coronacrisis is de afronding van het programma begin maart 
gestopt. Ik verheugde mij op het Limburgs Bevrijdingsfestival op 5 mei, na 
een massaal en plechtig herdenken van onze doden de avond ervoor. 
Maar dit jaar worden begrijpelijkerwijs géén publieksactiviteiten 
toegestaan.

Toch vraag ik u allen om op 4 mei de vlag halfstok te hangen en 2 minuten 
stil te staan ter ere van onze doden en de o�ers die voor onze bevrijding 
zijn gebracht. Op 5 mei vraag ik u met vlagvertoon in heel Limburg het 
feestelijke karakter van vrijheid uit te dragen.

De fakkel van de vrijheid blijft daarmee branden!

Theo Bovens, gouverneur

Doe mee!Op 4 meivlag halfstok, op 5 mei de hele dag in top!



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

Ondanks de onwerkelijke tijd waarin 
we momenteel zitten, krijgt Nederweert 
de komende maand volop kleur. Zo 
werden er in het afgelopen najaar al 
500 pakketjes bloembollen en bloemen-
zaad uitgedeeld. Daarnaast is er dit jaar 
veel gebruikgemaakt van de regeling 
om overhoeken en akkerranden in te 
zaaien. Inwoners konden hiervoor gratis 
bloemen- en kruidenzaden krijgen.

Na het succes van 2019 heeft de ge-
meente Nederweert samen met de Stich-
ting Bij-ZZZaak de regeling weer opge-
zet. Net als vorig jaar zullen de Boeren 
van Nederweert een aantal akkerranden 
en overhoeken op hun percelen inzaai-
en met de bloemenmengels.

Veel interesse van inwoners
Naast de Boeren van Nederweert is er 
dit jaar ook veel interesse van andere 
inwoners binnen onze gemeente. Zo 
hebben zich maar liefst 136 inwoners 
aangemeld voor de regeling. In totaal 
zal dit jaar 4,5 hectare bloemen- en krui-
denmengsel worden ingezaaid, verdeeld 
over de hele gemeente. Dit betekent 

niet alleen de akkerranden en over-
hoeken in het buitengebied, maar ook 
de voor- en achtertuinen in de kernen. 

Gemeentelijke percelen 
Naast het ter beschikking stellen van 
de zaden voor de regeling, heeft de 
gemeente ook een aantal percelen 
ingezaaid. Op plaatsen waar voorheen 
gras groeide, komen nu kruiden en 
bloemen te staan. Het inzaaien gebeurt 
o.a. in bermen tijdens de verschillende 
renovaties van wegen in het buiten-
gebied. Ook bij renovaties van groen-
stroken in de kernen wordt gras vaker 
vervangen door vaste planten, bomen 
en kruidenmengsels.

Insectenoases
In de Bremstraat en het Muisven zijn 
dit voorjaar door en met inwoners de 
wadi’s omgetoverd tot ware insectenoa-
ses. In totaal zal tijdens de verschillende 
projecten 4 hectare met kruiden- en 
bloemenmengsels ingezaaid worden.

Kruiden en bloemen
Iedereen die heeft meegedaan met 

het nestkastenproject van de gemeen-
te en IKL, heeft ook een zakje met 
kruidenmengsel gekregen. Samen 
met de zakjes bloemenzaad die in 
het najaar zijn uitgedeeld, kan er 
nog eens 1 hectare grond ingezaaid 
worden. In totaal komen we dus op 
9,5 hectare.

Mengsels proberen
Ook voor 2021 zijn we al bezig met 
het treffen van voorbereidingen. 
Vanwege het grote succes dit jaar 
heeft Bij-ZZZaak, in samenwerking 
met de gemeente, de berm op de 
Hoebenbaan ingezaaid met verschil-
lende soorten kruidenmengsel. In 
deze gemeentelijke berm proberen 
we verschillende kruidenmengsels uit, 
zodat we volgend jaar nog meer maat-
werk kunnen leveren. Iedereen kan 
een kijkje komen nemen om te zien 
welk mengsel hem of haar het meeste 
aanstaat.

We hopen dat u zult genieten van 
de kleurrijke bloemenpracht in onze 
mooie gemeente.

Bloemen in Nederweert!
Dit jaar ruim 9 hectare extra voor bijen, vlinders en insecten

Bevrijdingsdag
Vanwege Bevrijdingsdag is er een gewij-
zigde dienstverlening. 

Gemeentehuis
Op dinsdag 5 mei, Bevrijdingsdag, is het 
gemeentehuis gesloten. U kunt ons voor 
spoedgevallen wel telefonisch bereiken 
tussen 07.00 en 22.00 uur. 

Huisvuilroute 
De huisvuilroute van dinsdag 5 mei 
wordt verplaatst naar zaterdag 2 mei. 
De vuilniswagen begint om 06.30 uur 
te rijden. We vragen u dan ook om de 
duobak op tijd klaar te zetten, even-
tueel de avond vóór de ophaaldag. De 
vuilniswagen kan op een ander tijdstip 
langskomen dan u gewend bent. De mi-
lieustraat is op Bevrijdingsdag geopend 
van 09.00 tot 12.00 uur.

We wensen u een mooie dag toe!

"Klaar voor 11 mei"

Mei 2016. V.l.n.r.: Henk Vaes, Johan Evers en Twan Hoeben zaaien bloemenmengsel in in het vroegere kanaalpark in Budschop. 
Het is een van de eerste locaties waar dit op gemeentelijke grond binnen de bebouwde kom plaatsvond. Foto: Nederweert24

Op dinsdag 21 april kondigde premier 
Rutte een versoepeling van maatrege-
len aan met betrekking tot het (basis)
onderwijs, de kinderopvang en de 
buitensport. Maar de huidige basisre-
gels blijven in stand. Zo onderstreepte 
Rutte: “Voorzichtigheid nu is beter 
dan spijt achteraf”. Wethouder Koolen 
overlegt met het onderwijs en de sport 
over een verantwoorde invulling van 
de versoepelde maatregelen. “We gaan 
de puzzel samen leggen en zoeken 
hierbij naar praktische maar bovenal 
veilige oplossingen.” 

Op maandag 11 mei start het basis-
onderwijs, het speciaal onderwijs en 
de kinderopvang t/m 12 jaar weer op. 
Kinderen kunnen dan weer geheel of 
gedeeltelijk naar school. Hoe de scho-
len dit gaan invullen, wordt niet door 
de rijksoverheid voorgeschreven. Het is 
aan het onderwijs zelf om, in overleg 
met de gemeente, invulling te geven 
aan deze versoepelde maatregelen. 

Onderwijs bereidt zich voor
Wethouder Koolen voerde daarom op 
woensdag 22 april al het eerste overleg 
met het onderwijs. “Het onderwijs is 
samen met de kinderopvang bezig met 

de voorbereidingen. Niet alle kinderen 
gaan vanaf 11 mei tegelijk naar school. 
Een deel van de kinderen zal twee vol-
le dagen op school zijn en de andere 
groepen komen op de andere dagen. 
En er wordt nagedacht om de woens-
dag te gebruiken voor leerlingen die 
wat extra aandacht nodig hebben. We 
zorgen ervoor dat ouders, leerkrachten 
en kinderen klaar zijn voor 11 mei.”

Noodopvang ook na 11 mei
De burgemeester en wethouder 
Koolen brachten op donderdag 23 
april een bezoek aan basisschool De 
Schrank en de kinderopvang in Ospel. 
Zij verzorgen, naast obs De Klimop en 
bs De bongerd, de noodopvang voor 
kinderen met ouders in de cruciale 
beroepsgroepen. Deze opvang zal ook 
na 11 mei blijven bestaan. Omdat het 
werken in bijvoorbeeld de zorg ook in 
de avonduren en het weekend plaats-
vindt. Wethouder Koolen: “Ik ben vol 
lof over hoe het onderwijs in zo’n rap 
tempo heeft geschakeld op de crisis en 
de goede afstemming met de kinder-
opvang. De zorg voor de kinderen 
stond daarbij op nummer één. Dat 
zal met de nieuwe maatregelen niet 
anders zijn”. 

CycloMedia op pad
Van medio mei tot eind juli (onder 
optimale omstandigheden) brengt 
CycloMedia de openbare ruimte van de 
gemeente Nederweert weer in beeld. 

Dit gebeurt in opdracht van ECGeo 
(Geo-samenwerking Leudal-Nederweert-
Roermond-Weert). Met speciale auto’s 
maken zij 360 graden panoramafoto’s 
vanaf de openbare wegen. 

Gebruik van foto’s
De foto’s worden door de gemeente 
gebruikt voor bijvoorbeeld inspectie 
en beheer van de openbare ruimte, 
ondersteuning bij het invoeren van 
wetgeving, handhaving van openbare 
orde en veiligheid en ontwikkeling van 
ruimtelijke plannen. In (bijna) alle ove-
rige Limburgse gemeenten worden deze 
beelden gemaakt.

Strikte voorwaarden
De opnamen worden uitsluitend ingezet 
voor publieke of private activiteiten en 
worden onder strikte voorwaarden ter 
beschikking gesteld. Personen en ken-
tekens worden onherkenbaar gemaakt. 
Hiervoor heeft CycloMedia een functio-

naris Gegevensbescherming aangesteld. 
Deze houdt toezicht op de toepassing 
en naleving van de Algemene Verorde-
ning Gegevensbescherming (AVG). 

Niet openbaar
De opnamen worden niet op internet 
gepubliceerd of op een andere wijze 
openbaar gemaakt. Voor vragen of het 
aantekenen van bezwaar kunt u contact 
opnemen met CycloMedia Technology 
B.V., postbus 2201, 5300 CE Zaltbommel. 
Mailen kan ook naar: privacy@cyclome-
dia.com. Meer informatie vindt u op 
ww.cyclomedia.com.  

Het was even spannend vorige week 
dinsdag. De eerste raadsvergadering die 
via een livestream op Nederweert24 en 
het Youtube-kanaal van de gemeente 
Nederweert werd uitgezonden. Via een 
videoverbinding was er contact met de 
zeventien raadsleden. We kijken terug 
op een bijzondere, maar ook emotionele 
vergadering.

Herdenking wethouder Cuijpers
De burgemeester begon de vergadering 
met een overweging waarin wethouder 
Cuijpers werd herdacht. “Zijn stoel leeg 
aan onze collegetafel. We zien het elke 
dag, maar het komt nog niet binnen als 
een nieuwe realiteit. Zijn werk draagt 
vrucht. Wat zou hij daarvan genoten 
hebben. Bescheiden, dat wel. Want ‘doe 
maar gewoon’ was zijn credo, met de 
nadruk op ‘doe’.” Ze besloot met de 
woorden: “Veel te vroeg moesten we 
afscheid van hem nemen. Onwerkelijk 
en waar”. Ook fractievoorzitter Marcel 
Vossen van het JAN hield een mooie 
toespraak. “Niets was Henk teveel en hij 
ging geen uitdaging uit de weg. Als frac-
tie koesteren we mooie herinneringen 
aan hem. Hij kon goed luisteren naar de 
argumenten over en weer om samen tot 

een gedragen standpunt of besluit te 
komen. Henk, we gaan je missen. Neder-
weert verliest een markant dorpsgenoot, 
een betrokken inwoner en een bevlogen 
bestuurder.” Daarna werd er een minuut 
stilte gehouden om Henk Cuijpers samen 
te herdenken. Een indrukwekkend 
moment. 

Andere agendapunten
Vervolgens werd de gemeenteraad door 
de burgemeester bijgepraat over de 
actualiteiten rond de coronacrisis. Op de 
agenda stonden verder nog het bestem-
mingsplan Paulus Holtenstraat (hamer-
stuk) en de Beleidsregel omgekeerde 
werking 3e herziening geitenhouderijen. 
Beide voorstellen werden aangenomen. 

Voorbereidingen
We kijken terug op een geslaagde proef 
met het online vergaderen. Zo’n hon-
derd kijkers volgden live de uitzending. 
Overigens zijn we druk bezig met de 
voorbereidingen voor het structureel 
online uitzenden van de raadsvergade-
ringen. Het camerasysteem hangt al in 
de raadzaal. De komende tijd gaan we 
testen om de vergaderingen straks live in 
de huiskamers te kunnen krijgen. 

Raad vergadert online, proef geslaagd

Donderdag 30 april 2020

Wekelijkse informatierubriek
van de gemeente Nederweert

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Postbus 2728, 
6030 AA Nederweert
Telefoon: 0495-677111
E-mail: info@nederweert.nl
Internet: www.nederweert.nl 

@GemNederweert 
Facebook.com/GemeenteNederweert

Mogelijkheden voor het inzien van de officiële 
bekendmakingen.

Website
Op onze website www.nederweert.nl staan 
de bekendmakingen onder Bestuur & 
Organisatie>Bekendmakingen. Een wekelijks 
overzicht van de bekendmakingen vindt u onder 
Inwoners>Actueel>Bekendmakingen pdf.

E-mailservice
Een handige service is de gratis e-mailservice 
Bekendmakingen. Als u zich hierop abonneert, 
ontvangt u direct de meest recente lokale, 
maar ook regionale en landelijke bekend-
makingen per e-mail. Aanmelden is eenvoudig. 
Ga naar www.overheid.nl/attenderingsservice. U 
kunt zelf aangeven welke bekendmakingen 
u wilt ontvangen.

Geen internet
Als u niet de beschikking heeft over internet, 
dan kunt u de bekendmakingen inzien op de 
computer in de publiekshal van het gemeente-
huis. Is dit voor u vanwege een fysieke beper-
king niet mogelijk, dan kunt u het wekelijks 
overzicht op verzoek toegestuurd krijgen. 
Belt u dan even met ons Klant Contact Centrum, 
tel. 0495 - 677111. 

Strikte voorwaardenStrikte voorwaarden
De opnamen worden uitsluitend ingezet De opnamen worden uitsluitend ingezet 
voor publieke of private activiteiten en voor publieke of private activiteiten en 
worden onder strikte voorwaarden ter 
beschikking gesteld. Personen en ken-
tekens worden onherkenbaar gemaakt. 
Hiervoor heeft CycloMedia een functio-

ww.cyclomedia.com. 

U blijft op de hoogte 
Over de corona-actualiteit in onze ge-
meente praten we u niet alleen in het 
Gemeente Contact bij, maar ook digitaal.

De afgelopen weken hebben we u op ver-
schillende manieren online geïnformeerd 
over de coronacrisis. 

Video-interviews 
Zo kon u kijken naar twee interviews met 
burgemeester Op de Laak op de site van 
Nederweert24, onze eigen website en 
beide Facebookpagina’s. Hierin beant-
woordde de burgemeester een aantal 
veelgestelde vragen over de coronamaat-
regelen. Ook wethouder Koolen zat vorige 
week aan tafel bij Harold Kuepers om 
inwoners en ondernemers te informeren 
over de laatste ontwikkelingen. Dat de 
uitzendingen goed bekeken worden, blijkt 
wel uit de cijfers. De teller staat inmiddels 
in totaal op ruim 52.000 views. We blijven 
voorlopig nieuwe uitzendingen maken.

Website 
Ook op de speciale pagina op onze web-
site vindt u veel gemeentelijke en regiona-
le informatie over de coronacrisis. Ook hier 
al meer dan 1.300 views. Uiteraard actua-
liseren we deze pagina voortdurend om u 
het laatste nieuws te kunnen brengen. 



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

Een Lintjesdag, maar anders dan anders…
Vijf inwoners met hart voor de gemeenschap Koninklijk onderscheiden

In Nederweert-Eind sluiten de 
burgemeester en de kabinetschef 
de bezoekjes af bij de heer Peter 
Wijen (59). Hij zet zich al 44 jaar in 
voor de gemeenschap. Gedurende 
41 jaar (1976-2017) was hij actief 
voor Festeynder, een toonaange-
vend jaarlijks festival rond oude 
ambachten, folklore, straattheater, 
muziek en kunst. Bij dit festival 
waren heel veel inwoners, vereni-
gingen en organisaties uit de kern 
Nederweert-Eind betrokken. De 
organisatie lag in handen van de 
Dorpsraad Eind.

Vanaf 1990 tot en met heden is 
hij actief voor voetbalvereniging 
RKVV Eindse Boys Nederweert-
Eind als vrijwilliger. Ruim 15 jaar 
(1991-2006) was hij voorzitter van 
het jeugdbestuur en in 2004 was 
hij initiatiefnemer en sindsdien 
organisator van het voetbalkamp 
tijdens de zomervakantie.

Gedurende 29 jaar (1991-heden) is 
de heer Wijen actief voor Kar-
navalsvereniging De Piepkukes 

Nederweert-Eind. In 1991 werd 
hij Prins en vanaf dat moment 
tot 2016 was hij bestuurslid. 
Eerst (1992-1995) als voorzitter 
van jeugdafdeling De Krielkes 
en daarna (1995-2016) als plaats-
vervangend voorzitter en Vorst. 
Hij is na de beëindiging van het 
bestuurslidmaatschap tot op he-
den actief gebleven als lid van de 
prinsencommissie en als lid van de 
Bonte Avondcommissie.

Sinds 2007 is de heer Wijen ook als 

vrijwilliger actief voor de Stichting 
Hartslag voor Nederweert. Deze 
stichting zorgt voor een dekkend 
netwerk van vrijwilligers en AED’s 
waardoor bij 112-meldingen van 
hartcirculatieproblemen zo snel 
mogelijk vrijwilligers kunnen 
worden ingezet voor reanimatie. 
Hij is een van de hulpverleners die 
in actie komen bij reanimatie en 
hij is lid van het team dat de AED’s 
in de kernen Nederweert-Eind en 
Leveroy (maandelijks) controleert 
en onderhoudt.

Vrijdag 24 april. Het is een zonnige dag. Burgemeester Op de Laak verrast ’s ochtends vijf inwoners met een 
telefoontje. De boodschap: “Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd u een Koninklijke onderscheiding 
toe te kennen als Lid in de Orde van Oranje-Nassau”. Anders dan anders is het dit jaar, maar de blijdschap is 
hetzelfde. Na de belronde vertrekken de burgemeester en kabinetschef Giel Bruijnaers om de gedecoreer-
den persoonlijk een bloemetje te brengen. Op gepaste afstand uiteraard. De heer Jan Tinnemans, mevrouw 
Mien Verheggen-Knapen, de heer Jacques Sieben, mevrouw Nelly Michiels-de Kinkelaar en de heer Peter 
Wijen krijgen de felicitaties aan de voordeur. Op een later moment volgt de officiële uitreiking van de on-
derscheiding. Maar het strikje dat erbij hoort, mogen ze al met trots dragen. 

Het eerste adres is in Ospel bij de 
heer Jan Tinnemans (75). De heer 
Tinnemans zet zich al 50 jaar in 
voor de fokkerij van raszuivere 
Mechelse herders die na inten-
sieve training geschikt zijn als 
politiehonden. In deze periode is 
hij al ruim 41 jaar (1979-heden) 
bestuurlijk actief als voorzit-

ter van Politiehond Vereniging 
(KNPV) ‘De Trouwe Vriend’ 
Nederweert. Hij is als bestuurs-
lid verantwoordelijk voor het 
voortbestaan en de ontwikkeling 
van deze vereniging. Ook heeft 
hij ervoor zorggedragen dat er 
in 1996 een fraai stenen clubge-
bouw is gerealiseerd. Daarnaast 

heeft hij er door middel van een 
zorgvuldig fokprogramma voor 
gezorgd dat in de afgelopen 50 
jaar talloze Mechelse Herder-pups 
ter wereld zijn gekomen, met als 
basis het ontwikkelen van karak-
tereigenschappen die voldoen om 
te functioneren als goed bruik-
bare politiehond. 
Vele honden uit zijn kennel ‘Perle 
de Tourbière’ hebben dan ook 
dienst gedaan, en doen dat tot op 
de dag van vandaag nog steeds, 
als politiehond in diverse politie-
regio’s in heel Nederland, maar 
ook in diverse buitenlandse poli-
tiekorpsen, met name in de Ver-
enigde Staten. De heer Tinnemans 
wordt in binnen- en buitenland 
gezien als een autoriteit op het 
gebied van fokken en opleiden 
van politiehonden.

In Budschop zijn maar liefst drie 
gedecoreerden. Als eerste wordt 
mevrouw Mien Verheggen-Knapen 
(75) bezocht. Zij zet zich al ruim 29 
jaar in voor de gemeenschap. Van-
af 1991 is zij actief als vrijwilligster 
in Zorgcentrum Sint Joseph van de 

Stichting Land van Horne. Hier is zij 
vrijwilligster bij de dienst geestelij-
ke verzorging. Zij zorgt ervoor dat 
de vieringen plaats kunnen vinden 
en dat bewoners hierbij actief be-
trokken worden. Daarnaast brengt 
zij bezoekjes aan bewoners in en 

buiten het zorgcentrum die daar 
behoefte aan hebben en biedt zij 
vaak steun in de laatste levens-
fase. Ook is zij bestuurslid van de 
Stichting Bewoners Sint Joseph 
en als vrijwilligster betrokken bij 
ontspannende activiteiten voor de 
bewoners van het zorgcentrum.

Sinds 2011 is zij actief voor de R.K. 
Parochie H. Lambertus Nederweert. 
Als koster is zij verantwoordelijk 
voor het gereedmaken van de kerk 
voor de diverse diensten en als 
acoliet ondersteunt zij de priester 
tijdens de vieringen. Daarnaast 
is zij een van de vrijwilligers die 
de zorg hebben over het poetsen 
van het koperwerk, dat in groten 
getale aanwezig is in de kerk.

De heer Jacques Sieben (78) uit 
Budschop zet zich al ruim 50 jaar 
in voor de gemeenschap.

In 1970 richtten de gezamenlijke 
buurtverenigingen van Neder-
weert en Budschop het Sinter-
klaascomité Nederweert-Bud-
schop op. Dit comité organiseert 
vanaf dat moment de intocht 
van de Goedheiligman in Neder-
weert. De heer Sieben was vanaf 
de oprichting gedurende 26 jaar 
(1970-1996) als bestuurslid en 
penningmeester aan dit comité 
verbonden. Ook ondersteunde hij 
de organisatie en had hij samen 
met zijn echtgenote Wilma de 
zorg over de meer dan 30 Pieten-
pakken en het Sinterklaaspak.

Gedurende 8 jaar (1973-1981) 
was de heer Sieben bestuurslid 
van Buurtvereniging Sint Rochus 
Budschop. Destijds met zo’n 600 
gezinnen als lid en tot op de dag 
van vandaag de grootste buurt-
vereniging in deze gemeente.
In 1974 namen de buurtvereni-
ging en het kerkbestuur geza-
menlijk het initiatief om een 
jeugdvereniging voor Budschop 
op te richten. De heer Sieben was 
een van de mensen die zich inzet-
ten voor de bouw van het eerste 
(stenen) clubgebouw van deze 
vereniging waarna de rechtsper-
soon Jong Nederland Budschop 
kon worden opgericht voor de 
organisatie van de activiteiten. Als 
lid van het oudercomité was hij 16 

jaar (1974-1990) actief betrokken 
bij de ondersteuning en organi-
satie van de jaarlijkse kampen en 
de jaarlijkse sportdag. Bovendien 
organiseerde hij acties (zoals wa-
felverkoop en kienavonden) om 
de kas te spekken waarmee activi-
teiten konden worden betaald.
De heer Sieben is inmiddels in 
totaal al 32 jaar (1975-2001 en 
2014-heden) actief voor de Stich-
ting Kindervakantiewerk Neder-
weert als vrijwilliger en de laatste 
jaren als verkeersregelaar bij de 
avondwandelvierdaagse. 
Vanaf 1998 is de heer Sieben be-
stuurslid en penningmeester van 
de ouderenvereniging KBO Sint 
Rochus Budschop Nederweert. 
Naast zijn bestuurslidmaatschap 
en de zorg voor de financiën 
van de vereniging, is hij ook 
kartrekker van de tweewekelijkse 
kienavonden en zorgt hij voor de 
organisatie en het uitzetten van 
de jaarlijkse fietstocht. 
Na het behalen van zijn EHBO-
diploma was de heer Sieben 
gedurende 14 jaar (2002-2016) 
als lid van de EHBO-vereniging 
Nederweert actief als EHBO-vrij-
williger bij vele evenementen in 
onze gemeente.

Jan Tinnemans

Peter Wijen

In het decoratiejaar 2019-2020 
werden in totaal dertien Neder-
weertenaren Koninklijk onder-
scheiden. Ook Ospels koster Jo 
Hermans en de brandweervrijwil-
ligers Mark Briels, Ine van Cra-
nenbroek-Peeters, Peter Dehing, 
Remco Gruteke, Mourk Koppen, 
Marianne Lankester-Op ’t Root en 
Piet Slaats  werden verrast met een 
lintje. 

Bestuur en medewerk(st)ers van de 
gemeente Nederweert feliciteren 
alle gedecoreerden van harte met 
hun Koninklijke onderscheiding. 
We zullen hen op een later mo-
ment verwelkomen in het gemeen-
tehuis voor de bijeenkomst met 

alle gedecoreerden en ereburgers. 
Harmonie Sint Joseph Nederweert 
zal dan ook een aubade brengen. 
Daaraan voorafgaand krijgen zij 

thuis door de burgemeester de 
versierselen opgespeld. De datum 
waarop dat gebeurt, wordt lande-
lijk bepaald.  

Mien Verheggen-Knapen

Mevrouw Nelly Michiels-de Kinke-
laar (77) uit Budschop zet zich al 
18 jaar in voor de gemeenschap. 
Vanaf 2002 is zij met hart en ziel 
verbonden aan de ouderenvereni-
ging KBO Sint Rochus Budschop 
Nederweert als bestuurslid en 
secretaresse. Naast het bestuurslid-
maatschap en het verzorgen van 
het secretariaat is zij de organisa-
tor van het wekelijkse koersballen, 
was zij ruim 10 jaar (2007-2017) 
actief bij het invullen van belas-
tingformulieren voor ouderen en 
was zij vijf jaar (2012-2017) actief 
bij het voeren van keukentafelge-
sprekken.

Vanuit de KBO Sint Rochus heeft 
ze acht jaar lang (2008-2016) de 

organisatie van ‘Harrie’s Muziek-
middag’ ondersteund. Dit is een 
muziekmiddag voor ouderen en 
mensen met een beperking in 
onze gemeente. Het doel was en 

is nog steeds om de bezoekers een 
mooie middag te bezorgen. Me-
vrouw Michiels voerde het secreta-
riaat, zorgde voor de kaartverkoop 
en hielp tijdens de muziekmiddag.

Nelly Michiels-de Kinkelaar

Jacques Sieben

Dertien Koninklijke onderscheidingen in decoratiejaar 2019-2020

Met dank aan Nederweert24 voor alle foto's.
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Zoek jij mooi en
belangrijk werk?

Kijk op werkenbij.landvanhorne.nl
of bel HRM via 088 987 88 88 voor de

mogelijkheden.

Stichting Land van Horne

“De band die je opbouwt met ouderen is bijzonder. In mijn 
stageperiode leerde ik zorgen voor ouderen met dementie. 
Ik kwam erachter dat werken met deze ouderen erg 
speciaal is. In plaats van ‘dankjewel’ krijg je een glimlach of 
zie je een glinstering in hun ogen.“

 
IK ZORG: Liona Cranen

“Deze waardering krijg je
nergens anders.”


IK ZORG: Sanne Maessen

“De variatie in mijn beroep als
diëtiste daagt mij uit!”

   Lees het bijzondere verhaal van Liona op
www.landvanhorne.nl/home/ik-zorg-verhalen.

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

“Als diëtiste werkte ik aanvankelijk voor de afdeling 
Somatiek van zorgcentrum Martinus en het Geriatrisch 
Revalidatiecentrum. Nu behandel ik ook cliënten van de 
afdelingen Huntington, Somatiek en de cliënten in de 
eerstelijnszorg. 
Ik heb veel uitdagingen op de afdeling Huntington. 
De samenwerking in een multidisciplinair team en de 
complicaties van het ziektebeeld spreken me erg aan.”

   Lees het bijzondere verhaal van Sanne op
www.landvanhorne.nl/home/ik-zorg-verhalen.

De Corona-crisis houdt ons al weken 

in de ban. In de medische voetzorg 

maken we ons steeds meer zorgen: 

Een voetbehandeling bij kwetsbare 

voeten een weekje uitstellen; dat

lukt wel, maar hoeveel langer uit-

stellen is verantwoord? Wat zijn de 

gevolgen van uitstellen voor later? 

De groep mensen die normaal ge-

sproken over een periode van 6 

weken worden gezien, kun je als po-

dotherapeut of pedicure niet ineens 

binnen 2 weken allemaal behande-

len. Dus stel dat binnenkort de maat-

regelen worden versoepeld, hoe

lang gaat het dan nog duren voor u 

weer aan de beurt bent?

Op dit moment mag de podothera-

peut alleen noodzakelijke 

zorg bieden, met name om 

huisarts te ontlasten. Voor ons 

dan ook de uitdaging om te en-

ken in mogelijkheden; wat kunnen 

we, rekening houdend met de richt-

lijnen van het RIVM nog WEL doen 

om onze (niet corona) patiënten 

te helpen? Welke zorg kunnen we 

uitstellen of op afstand bieden, en 

welke patiënten moeten echt gezien 

worden?

Op onze praktijklocatie in Neder-

weert is inmiddels een behandelka-

mer ‘Corona-proof’ aangepast. Over-

al waar 1,5 meter afstand houden 

niet mogelijk is, hangt een scherm 

tussen patiënt en podotherapeut. 

We hebben protocollen opgesteld 

m.b.t. wanneer er wel/niet behan-

deld mag worden. De agenda wordt 

zodanig ingepland dat mensen el-

kaar niet kruisen en de wachtkamer 

is buiten gebruik. Als er al fysiek 

behandelt wordt, dan wordt zoveel 

mogelijk informatie al telefonisch of

via een videoconsult besproken om

de daadwerkelijke behandeling zo 

kort mogelijk te houden. Ook onze 

podotherapeuten wisselen elkaar af, 

als de ene aanwezig is in de praktijk, 

werkt de ander vanuit thuis. 

Videoconsulten?

Ook wij waren in eerste instantie 

sceptisch over videoconsulten. Maar 

podotherapeuten onderling bespre-

ken regelmatig moeilijke casussen 

met elkaar d.m.v. foto’s en filmpjes,

dus nieuw was het niet. Onze ja-

renlange ervaring zorgt ervoor dat

je toch alle puzzelstukjes bij elkaar 

kunt passen. Mensen krijgen een-

voudig een sms met een linkje op 

hun mobiele telefoon, met de tele-

foon op de grond kun je perfect de

voeten bekijken en diverse testjes 

uitvoeren. Reacties van de patiënten

die het aandurven zijn zeer positief

en hartverwarmend. Mensen voe-

len zich serieus genomen en vinden

onze tips erg waardevol. We merken 

dat we steeds creatiever worden 

met oplossingen.

Lukt het echt niet op afstand, dan 

wordt u (mits er geen verkoud-

heidsklachten zijn) uitgenodigd in

onze praktijk. Telefonische/video-

consulten worden (voorlopig in cri-

sistijd) vergoed vanuit het potje 

podotherapie uit de aanvullende 

zorgverzekering. Het is in deze tijd 

een goed alternatief om klachten te 

verminderen of chronische klachten 

te voorkomen. 

Pedicures

Onze praktijk werkt al jaren samen 

Voetzorg tijdens Corona-crisis: wat kan er WEL?

e

m

ons

e den-

at kunnen

t de richt

met een aantal lokale (me-

disch) pedicures. Ook voor

hen is het heel onwerke-

lijk en moeilijk dat ze niet

mogen behandelen. Veel 

pedicures houden tele-

fonisch contact met hun 

kwetsbaarste patiënten

en schakelen, indien nodig, 

de podotherapeut in. Samen 

brengen we nu in kaart bij welke 

patiënten de voetzorg echt niet uit-

gesteld kan worden. Verder delen 

we natuurlijk veel tips en adviezen 

wat mensen zelf kunnen doen om 

tijdelijk problemen te voorkomen. 

We zijn enorm trots op de pedicures,

hun betrokkenheid en de manier 

waarop de onderlinge communica-

tie en samenwerking verloopt. Sa-

men tegen Corona!

Voetzorg nu

Momenteel heerst er nog veel ver-

deeldheid: Sommige patiënten zijn 

enorm blij dat ze nu toch geholpen 

kunnen worden, terwijl anderen het 

niet aandurven om te komen. De 

een vindt videobellen een gewel-

dige oplossing, de ander wacht lie-

ver tot na Corona. Iedereen; patiënt

maar ook zorgverlener maakt hierin 

zijn eigen keuze en dat moet je res-

pecteren! Niemand van ons heeft 

dit ooit eerder meegemaakt en

niemand weet hoe het verder gaat

verlopen.

Ons doel om, de regels van het RIVM 

respecterend, een manier te vinden

om mensen toch te kunnen helpen 

is geslaagd. Wij zijn van mening dat

we met alle aanpassingen, het ri-

sico op besmetting zo klein mogelijk 

houden. Maar risico loop je natuur-

lijk altijd, vanaf het moment dat je 

de deur uit gaat. 

Het is een rare keuze: Kiezen tussen 

een mogelijk risico op besmetting 

met het corona virus? Of kiezen voor 

het risico op wonden aan de voet of

chronische klachten omdat behan-

delingen te lang worden uitgesteld? 

Wij kiezen niet VOOR u, maar MET 

u maken we de beste oplossing in 

deze omstandigheden!

Heeft u vragen over uw voeten? Volg 

ons op Facebook voor veel waarde-

volle tips of neem contact op met

onze praktijk via: 0495-460 001 of

info@podotherapie-inka.nl


