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Nederweert
jouw gezondheid is onze zorg

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

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

tandartsen

brugstraat 8  •  6031 eg nederweert  •  t 0495 634227
www.tandartsspauwen.nl • Buiten praktijkuren bij spoed 460765

Een gezond gebit
blijft een uniek bezit!

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

KEUKEN
inbouwapparatuur

aan vervanging toe?

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

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

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

0495 53 33 22
24 uur per dag bereikbaar

www.vandeursen-uitvaart.nl

Ringselvenweg 2, 6002 SW Weert

‘CORONA’ IN HISTORISCH PERSPECTIEF

Rode Milisoen en Haastige Ziekte
De Corona-infectie of Covid-
19-epidemie heeft de wereld in 
zijn greep en houdt ons zowel 
letterlijk als figuurlijk van de 
straat. Als het gaat om besmet-
telijke ziekten hebben onze voor-
ouders trouwens al heel wat 
voor hun kiezen gehad. In deze 
miniserie nemen we u mee in de 
geschiedenis van pest, diarree en 
griep in Nederweert. Het wordt 
geen bijzonder vrolijk verhaal en 
hopelijk herhaalt de geschiede-
nis zich niet. Deze week de eer-
ste aflevering, verzorgd door de 
Stichting Geschiedschrijving Ne-
derweert.

Epidemiejaren
Ziekten als pokken, builenpest, griep, 
tuberculose (tering), dysenterie (diar-
ree) en lepra waren vroeger gevreesd. 
Ze hebben onze streken diverse ma-
len geteisterd en eisten duizenden 
slachtoffers. Net zo goed als onze 
ouders en grootouders nog weten te 
vertellen over de beruchte griepepi-
demie van 1918, spraken onze héél 
verre Nederweerter voorouders vol 
afschuw en ontzetting over de dysen-
terie-epidemie van 1779. De ergste 
epidemiejaren in Nederweert van ná 
de middeleeuwen op een rijtje gezet 
waren 1596, 1604, 1625, 1676, 1779, 
1804 en 1918. Goed-opgeleide dok-
toren of huisartsen met vaste stand-
plaats waren er in Nederweert pas 
vanaf omstreeks 1800.
Drie factoren speelden een rol bij 
het ontstaan en de verbreiding van 
besmettelijke ziekten. Op de eerste 
plaats waren dat de weersomstan-
digheden: in droge, warme zomers 
ontstond een gebrek aan vers water 
en verslechterde de kwaliteit van het 
water in stilstaande poelen en beken. 
Daarnaast speelde de verminderde 

weerstand van het lichaam een be-
langrijke rol. Jaren van misoogsten 
leidden tot voedseltekort en werden 
gevolgd door besmettelijke epide-
mieën vanwege de verzwakking van 
het lichaam. 
En tenslotte mag de invloed van mi-
litairen niet onderschat worden. De 
regio waar Nederweert zich in be-
vond heeft bijna 250 jaar in perma-
nente oorlogssituatie verkeerd. Om-
dat we grensgebied waren, wisselde 
het gezag nogal eens en was er de 
hele tijd sprake van inkwartieringen 
van legers. Die massale inkwartierin-
gen leidden tot voedselschaarste en 
verzwakking van de bevolking. Bo-
vendien stond dat troepentransport 

garant voor een snelle verplaatsing 
van infecties over grote afstanden. 
De militairen zorgden trouwens ook 
voor veel geslachtsziekten en ‘extra’ 
baby’s, maar dat is weer een ander 
verhaal. Sommige van de epidemieën 
zijn de geschiedenis in gegaan onder 
een specifieke naam, zoals het Rode 
Milisoen van 1596 en de Haastige 
Ziekte van 1604.

Het Rode Melisoen van 1596
In vroegere eeuwen was de diar-
ree lang niet de relatief onschuldige 
vorm van buikontlasting zoals wij die 
kennen, maar een serieuze besmet-
telijke ziekte, die vaak de dood tot 
gevolg had. Men duidde deze ziekte 

veelal aan met de naam dysenterie. 
Dit was in feite een besmettelijke 
ontsteking van de dikke darm, ver-
oorzaakt door bacillen. De ziekte 
ging gepaard met bloedontlasting, 
buikkrampen en diarree. Populaire 
benamingen waren rode loop, (rode) 
melisoen en buikloop. Men maakte 
onderscheid tussen de grauwe en de 
rode buikloop. De eerste vorm ging 
gepaard met geel-groene diarree; de 
tweede met acute darmbloedingen. 
De symptomen kwamen overeen met 
die van buiktyphus. Zoals gezegd wa-
ren die diarreekwalen van besmette-
lijke aard.

Lees verder elders in dit blad

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

Boeket 11 • 6031 PR  Nederweert • 06 363 01 352 
info@hugovossen.nl • www.hugovossen.nl

WIE BENT U?
ZZP-er, DGA of Vennoot?
Vele mogelijkheden én Super Scherpe Rente 
met Goede Voorwaarden!

Zomerbloeiers maken een fleurig 
bloemenparadijs van Nederweert. 
Door zomerbollen in het voorjaar 
te planten is het, het hele seizoen 
genieten geblazen van je tuin, 
terras of balkon. Zomerbollen on-
derscheiden zich door de diversi-
teit aan bloemvormen. De één is 
nog spectaculairder dan de ander. 
Ontdek de top tien zomerbollen 
met indrukwekkende bloemen.

Bloemen van juni t/m oktober
In het voorjaar kun je, net als in de 
herfst, bloembollen planten. Omdat 
ze in de zomer hun prachtige bloe-
men tonen, worden het zomerbollen 
genoemd. Van juni tot in de herfst 
is het genieten geblazen van deze 
schoonheden. De lelie pronkt al in 
juni met haar bloemen, terwijl de 
Dahlia wel tot in oktober bloeit.

Diversiteit
Er bestaan tientallen verschillende 
zomerbollen. Een tuin waar iedereen 
van kan genieten, vraagt om diver-
siteit. Ga daarom voor een mix van 
verschillende soorten zodat je aller-
lei bloemvormen en planthoogtes 
mengt. Kies bijvoorbeeld Dahlia, gla-
diool (Gladiolus), kuiflelie (Eucomis), 
Begonia, Calla en bloemriet (Canna). 
Samen zorgen ze voor een vrolijke en 
ongedwongen sfeer.

Top 10 zomerbollen met indruk-
wekkende bloemen
1. Dahlia
Met stip op nummer één staat de Dah-
lia. Deze kokette dame met charme is 
een ontembare bloeier. De bloemen 
zijn er in allerlei verschillende vor-

men, hoogtes en kleuren. En wist je 
dat het echte vlindermagneten zijn?

2. Lelie
De lelie (Lilium) is met haar bravoure 
een populaire bloem. Met een diame-
ter van tussen de 7 en 25 centimeter, 
geven de bloemen een exotisch tintje 
aan de tuin. Je kunt kiezen tussen 
geurende en niet geurende bloemen.

3. Begonia
Deze kleurrijke en langbloeiende 
schoonheid heeft een prachtige bete-
kenis: balans. De begoniafamilie be-

staat uit twee groepen: de rechtop-
staande en de hangende. Ze komen 
zowel in de border als in potten tot 
hun recht.

4. Calla
De Calla is een wonderlijke verschij-
ning met haar gestileerde bloemen: 
modern, strak en tegelijkertijd ook 
speels. Wist je dat het blad van sommi-
ge calla’s bijzondere spikkels hebben?

5. Gladiool
Ga je voor stoer? Dan ga je voor de 
gladiool (Gladiolus). Zodra de bloe-

men van deze robuuste zomerbol 
kleur bekennen, komt hun krachtige 
persoonlijkheid naar voren. Ze zijn 
perfect te gebruiken in de pluktuin.

6. Crocosmia
Met kleuren van oranjegeel tot vurig 
rood, wordt het met Crocosmia ge-
garandeerd een warme zomer. Deze 
zonliefhebber heeft weinig verzor-
ging nodig. Na de bloei groeien aan 
de meeste crocosmiastelen decora-
tieve bessen.

Lees verder elders in dit blad.

Huisarts dokter Wim Jansen (1910-1993), een van de pioniers van de moderne gezondheidszorg in Nederweert, op zijn 
motorfiets op weg naar een patiënt. 

Zomerbollen in een tuin zonder regels

Stultiens
uurwerkreparatie
Odamolenstraat 4, Weert

Tel. 0495-53 26 20
Mobiel: 06-30 40 01 02



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

Er wordt gekeken of op Goede Vrijdag van 
15.00 uur en 16.00 uur de kerk zelf geopend 
zal kunnen worden voor persoonlijk gebed, 
bijvoorbeeld voor het persoonlijk bidden 
van de Kruisweg.

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

Kerk en het coronavirus
De bisschoppen van Nederland conforme-
ren zich aan het beleid van de Nederlandse 
regering inzake het coronavirus. Daarom 
hebben zij aangegeven dat de vieringen op 
zaterdagavond en zondagmorgen tot nader 
order komen te vervallen en dat uitvaarten 
alleen in kleinere kring mogen plaatsvinden. 
De eucharistievieringen door de week in de 
Lambertuskerk en in Ospel kunnen tot na-
der order wel doorgaan, waarbij wel wordt 
aangegeven de bezoekers aan te geven dat 
men voldoende afstand tot elkaar in acht 
moet nemen. We weten dat er verschillend 
over de maatregelen wordt gedacht en dat 
zeker trouwe kerkgangers veel pijn hebben 
bij de genomen maatregelen. Toch worden 
we opgeroepen om ons te conformeren aan 
deze maatregelen. Want waar blijven we als 
17 miljoen mensen zelf gaan bepalen welke 
maatregelen ze willen volgen. We zullen 
ons ééndrachtig moeten inzetten voor de 
bestrijding van het coronavirus.
Afgelopen zondag heeft onze bisschop spe-
ciaal gebeden bij de noodkist van Sint Ser-
vaas in Maastricht. In zijn openingswoordje 
heeft hij ook gewezen op de noodzaak 
om de maatregelen van de overheid te 
volgen. Maar hij heeft er ook op gewezen 
dat dit niet uitsluit om ook een beroep te 
doen op de hulp van God! Hij heeft daar-
bij het gebed gebruikt dat de Nederlandse 
bisschoppen hebben gepubliceerd om te 
bidden om de hulp van God in deze crisis. 
Hieronder vindt u dit gebed, dat u dan thuis 
kunt bidden. Maar ook zijn de Mariakapel 
in de Lambertuskerk en de Gerarduskapel in 
Nederweert-Eind de hele dag open, zodat 
men ook daar kan bidden en een kaars ka 
opsteken! Het onderstaande gebed zal ook 
daar aanwezig zijn.

God, toevlucht in onze nood, 
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen die dit virus 
hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen 
van dit virus zijn overleden, dat zij bij U ge-
borgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn in de 
gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen er-
varen in hun werk ten dienste van heel de 
samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor 
ieder van ons en dat Gij met ons zijt nu wij 
de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop zodat wij 
ons altijd zonder aarzelen overgeven aan 
uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.

Pastoor Schuffelers

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.” 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

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

Tot nader bericht zijn er geen diensten 
in onze kapel !

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- Moeder Maria, bedankt voor wat wij al 

gekregen hebben.
- Heilige Maria, help mijn man voor slagen 

van een baan, en vrede in gezin en we-
reld.

- Maria, ik bid tot u voor een goede beval-
ling en een gezonde kleinzoon , en voor 
iemands herstel van een zwaar ongeluk.

Iets om over na te denken: 
Echte vriendschap gaat samen met de vrij-
heid om te vragen, te zeggen, te doen en 
te zijn.

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.

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  te vervallen 
m.u.v. begrafenissen.
Dus geen doordeweekse missen en geen 
missen in de weekenden tot en met 1 juni, 
2e Pinksterdag.

• U kunt wel iedere dag de Maria-kapel be-
zoeken 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 
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

Door de verlenging van de maatregelen we-
gens het Coronavirus komen alle weekend 
kerkdiensten en ook de Eucharistie viering 
op donderdagavond tot 1 juni te vervallen. 
De parochiekerk zal op zondag namiddag 
van 14.00 tot 16.00 uur geopend zijn voor 
een moment van rust of bezinning, om 
een kaars op te steken (houd afstaand van 
elkaar) of te kopen voor thuis. Het bidden 
van de rozenkrans kan u ook rust, kracht en 
berusting geven.

Op Paaszondag is de kerk geopend van 
11.00 – 17.00 uur en om te bidden dat deze 
dramatische situatie spoedig voorbij zal zijn. 
Ook kunt u dan gewijde palmtakjes mee-
nemen (indien voorradig). Op zondag kunt 
u een Eucharistieviering op de televisie 
volgen via KRO-NCRV, vanaf 10.00 op NPO 2. 

Zondag 5 april, Palmzondag. 
Donderdag 9 april, Witte Donderdag. 
Vrijdag 10 april, Goede Vrijdag.
Zaterdag 11 april, Paaszaterdag.

MISINTENTIES:
De misintenties die momenteel vervallen 
zullen op een later tijdstip worden opgeno-
men. Zodra daar duidelijkheid over is kunt u 
contact opnemen met de pastorie. 

ZALIG PASEN - ELKAAR NABIJ: 
Het is niet mogelijk persoonlijk paaswensen 
uit te wisselen, maar mede namens de paro-
chiecommissie en parochie vrijwilligers wens 
ik u allen een Zalig Pasen toe.  
Van harte wens ik ook een ieder die getrof-
fen wordt het Coronavirus en hun gezin en 
familie kracht en sterkte toe. Blijf elkaar na-
bij in deze uitzonderlijke en verontrustende 
situatie. 
Het is belangrijk en noodzakelijk om afstand 
van elkaar te nemen om besmetting met het 
Coronavirus te voorkomen. Daartoe zijn 
maatregelen getroffen die ons en onze ge-
meenschap ernstig treffen en vooral oude-
ren, zieken, alleenstaanden en hulpbehoe-
venden in hun normale en noodzakelijke 
contacten belemmeren. 
Maak gebruik van de moderne communica-
tie middelen – of een “ouderwets” kaartje 
- om een groet of vriendelijk woord over te 
brengen aan de naasten of eenzame mede-
parochianen, met wie je geen contact kunt 
onderhouden. Blijf ook hen nabij, zij zullen 
dit medeleven erg waarderen.  

Pastoor A. Koumans, OMI. 

Sint Rochusparochie 
Budschop

Contactpersoon: Pastoor R. Schuffelers, 
Schoolstraat 2 Tel 631317 Fax 632453
Banknummer Sint Rochusparochie: 
Rabo-bank: NL97RABO 0135506824

Contactpersoon: Pastoor R. Schuffelers, 
Schoolstraat 2 Tel 631 317 Fax 632 453
Banknummer Sint Rochusparochie: Rabo-
bank: NL97RABO 0135506824
Voor het bestellen van H. Missen, het op-
geven van intenties en het uitschrijven van 
doopbewijzen kunt u contact opnemen met 
Mia Gubbels, telefoon: 06 506 018 03.
U kunt de intenties, kosten per 1 januari 
2019 € 27,50, opgeven via e-mail:
miagubbels12@gmail.com en het bedrag over-
maken op de Rabobank of per enveloppe bij 
Mia Gubbels, St. Antoniusplein 12 te Neder-
weert, met vermelding van uw naam, adres 
en telefoonnummer en de opgave van de mis-
intentie met de gewenste datum. Opgave mis-
intenties twee weken vóór datum. Telefoon-
nummer Parochiecentrum St. Rochus: 631 760. 
Voor het uitreiken van de H. Communie aan 
huis, kunt u contact opnemen met de heer 
Bert Verheggen, tel. 632 684.

I.v.m. het corona virus komen 
voorlopig alle heilige missen te 

vervallen. De kerk is hierdoor tot 
nadere order gesloten. 

Voor dringende zaken zie kerkberich-
ten St. Lambertusparochie

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

Ook het juiste adres 
voor boekhouding 

en advisering.

Aangifte
inkomstenbelasting 

voor €65,-.

www.contentfiscaaladvies.nl

Roy Kirkels
06-25301987

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

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

GEVRAAGD
Gevraagd carnavalskleding voor kin-
deren 06-123 456 78V
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naar poetshulp@poetshulp.nl

V
O

O
R

B
EE

LD

V
O

O
R

B
EE

LD

naar poetshulp@poetshulp.nl

PERSONEEL AANGEBODEN

V
O

O
R

B
EE

LD

V
O

O
R

B
EE

LD

PERSONEEL AANGEBODEN
Ik ben 14 jaar en heb al vaker opge

V
O

O
R

B
EE

LD

V
O

O
R

B
EE

LD

Ik ben 14 jaar en heb al vaker opge
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Er zijn duizend redenen om bang te 
zijn. Zo wordt gezegd dat de zeespie-
gel zal stijgen. Er komen steeds meer 
virussen, die nauwelijks meer te be-
strijden zijn. En de vraag is of wij in de 
toekomst nog betaalbare zorg kunnen 
krijgen. Zullen er trouwens nog wel 
jonge mensen zijn die u en mij willen 
helpen wanneer we oud en hulpbe-
hoevend zijn ?
Het zijn maar een paar van die vele 
dreigende vragen, waarmee we dage-
lijks bestookt worden. En die kunnen 
ons bang maken en wakker houden. 
We gaan naar ons werk of zoeken wat 
afleiding, maar de voorspellingen blij-
ven op ons afkomen. Het kwaad loert 
overal. En we vinden nauwelijks rust-
gevende antwoorden. Net wanneer 
we denken : het valt allemaal wel mee, 
ontploft er weer iets of breekt een ge-
heimzinnige ziekte uit. 
En nu zijn we in de paasnacht terecht 
gekomen. Er wordt vanuit de verte ge-
zongen dat er licht is. Licht van Chris-
tus nog wel, binnengedragen als een 
kleine vlam. De vraag is wat we met 
dat licht aan moeten ? Kunnen we er 
iets mee ? past het wel in onze inge-
wikkelde samenleving ? 
De bedoeling van dat licht is ons wak-
ker te maken. Ons te bevrijden uit 
die warrige droom. Dat licht kan ons 
helder laten zien waartoe wij ook al 
weer leven. Wij zijn niet geboren om 
in angst te leven, maar om lief te heb-
ben, om te delen. 
Wij zijn kind van God. Er is licht dat 
stand houdt. Je bent niet alleen, je 
bent gedoopt, met zo vele anderen. 
Dat garandeert verder niets, maar ze 
zijn er wel. Om je heen, heel dichtbij, 
maar ook verspreid over de hele we-

WAKKER WORDEN 
Overweging bij de Paaswake

reld. Allemaal gedoopten.
Het begon met twaalf, en het werden 
er steeds meer. Het verspreidde zich 
over de aarde. Op sommige plekken 
groeide het onstuimig, op andere 
plaatsen nam het weer af. Maar altijd 
zijn ze er : mensen die wakker worden 
uit de klemmen van angst. Zij gaan 
geloven, omdat zelfs de angst voor de 
dood werd overwonnen. 
Dat licht van Christus breekt door het 
graf heen en wordt een nieuw levens-
beginsel. Niet de dood en de vrees 
bepalen ons leven, maar de godde-
lijke wetten van barmhartigheid en 
gerechtigheid. Die schenken ons een 
licht dat zacht en heilzaam is en dat 
ons over de dood heen tilt. Het is een 
nieuw scheppingsverhaal. Het is een 
nieuwe uittocht, die ons wegvoert 
uit het land waar mensen bang voor 
elkaar zijn. 
Pasen is bevrijding en verlossing, en 
het gaat maar door. Als een lint van 
licht door de mensengeschiedenis 
heen, tot in deze nacht. En weer staan 
wij op en belijden wij ons geloof, 
wordt het water gewijd om nieuwe 
mensen te dopen, wordt het verhaal 
doorverteld hoe het lege graf de ogen 
van de leerlingen opende, hoe zij wak-
ker geschud werden uit hun berusting. 
Ze leefden op en lieten iedereen, die 
het horen wilde, in dit nieuws delen. 
Pasen is voor ons opnieuw een uitda-
ging om ons geloof te vernieuwen. 
Christus is verrezen ! Een nieuwe stilte 
roept ons naar het graf. De lege doe-
ken spreken. We mogen opnieuw be-
ginnen, we mogen geloven en wande-
len in he licht. 

Pastoor A. Koumans, OMI.

ZijActief St Martha Ospel

Beste leden,
Annulering van activiteiten ZijAc-
tief St Martha Ospel.

Zoals u via pers en media al op de 
hoogte bent over de maatregelen van 
de overheid, vanwege het Coronavi-
rus annuleren we alle bijeenkomsten 
en activiteiten die nog gepland  wa-
ren ; april ( avond AED), Mei ( kring-
bedevaart) en Juni ( fietstocht). 

We hopen dat u en de uwen gezond 
blijven en dat we elkaar in september 
weer mogen ontmoeten en begroe-
ten op onze verenigingsavonden.

We wensen u het allerbeste toe.
Pas goed op u zelf!
Bestuur ZijActief St Martha Ospel.

L.K.V. Nederweert

Beste dames,

Vorige week heeft in het weekblad 
gestaan dat de paasviering niet door-
ging, maar we zetten alles stop tot na 
de zomervakantie. 

Dus we beginnen weer op 8 septem-
ber hopelijk en dat alles om dat het 
corona zo dreigt, blijf allemaal ge-
zond en hopend tot dan.

Groeten het bestuur.

Drukte in de natuur 
tijdens start lente 

Afgelopen dagen was het druk 
in de Peelvenen. Natuurlijk van-
wege het mooie weer, maar ook 
vanwege het Corona virus. Men-
sen trekken er massaal op uit. De 
natuur is een mooie uitvalsbasis, 
zeker in deze periode.  Daarom 
zijn er verschillende maatregelen 
getroffen om verdere versprei-
ding van het Corona virus zoveel 
mogelijk te beperken. Zo is het 
Buitencentrum in de Groote Peel 
voorlopig niet open, zijn activi-
teiten afgelast tot 1 juni, en zijn 
enkele recreatieve voorzieningen 
afgesloten. 

Natuurgebieden open, maar en-
kele voorzieningen gesloten
De richtlijnen van het RIVM zijn lei-
dend voor de maatregelen die Staats-
bosbeheer treft in de Peelvenen. 
Plekken waar het niet mogelijk is om 
1,5 meter afstand van elkaar te hou-
den zijn gesloten, zoals de vogelkijk-
hut in de Groote Peel. Ook is, in goed 
overleg met andere partijen, de uit-
kijktoren op de Vossenberg tijdelijk 
afgesloten. Bij de drukste entrees van 
de natuurgebieden wordt extra aan-
dacht gevraagd voor de richtlijnen 
van het RIVM. Zo vragen we bezoe-
kers drukke plekken te vermijden, en 
in klein gezelschap te komen. 

Rust in het broedseizoen
Ook is het broedseizoen weer van 
start gegaan. Vogels beginnen te 
zingen, knoppen lopen uit, planten 
schieten uit de grond: de lente is in 
aantocht. Van 15 maart tot 15 juli 
zijn delen van de Peelvenen afge-
sloten, om rust te bieden aan broe-
dende vogels en andere dieren. Een 
groot deel van de gebieden is nog 
wel toegankelijk, maar we vragen 
bezoekers zich wel aan de openstel-
lingsregels te houden. Zo zijn honden 
welkom, maar wel aangelijnd. Juist 
in het broedseizoen is het extra van 
belang dat loslopende honden niet 
voor verstoring zorgen. Ga tijdens 
een wandeling ook niet van de paden 
af. Broedende vogels en kalfjes van 
reeën kunnen zich soms verrassend 
dicht bij de paden bevinden.

Geniet van de natuur, maar met 
gezond verstand 
Wanneer we ons allen aan de richtlij-
nen en openstellingsregels houden, 
blijft het voor iedereen leuk. Dan 
kunnen we in deze, soms moeilijke 
tijd, de natuur in blijven gaan. Kort-
om, houd rekening met elkaar, geniet 
van de natuur maar gebruik je ge-
zond verstand!

(0495) 625714 

Uw witgoed 
apparaat stuk?

Expert Nederweert 
repareert!

Hoe zorgt u er voor dat u fit blijft? 
Dat kan al met kleine oefeningen 
die u thuis kunt doen. De beweeg-
coaches van Sport Nederweert ver-
tellen welke oefeningen dat zijn. 

Bijna-zit en weer staan
Ga voor een stoel staan met de ach-
terkant van de benen tegen de zitting 
en de voeten iets uit elkaar. Kijk recht 
vooruit en focus op één punt. Doe 
alsof u gaat zitten, als u bijna zit, ga 
dan weer staan. Doe dit 5 keer, neem 
ongeveer 30 seconden rust en her-
haal deze serie 2 keer.

Knieheffen
Ga staan en til uw been in een hoek 
van 90 graden op. En zet de voet weer 
op de grond. Doe dit 5 keer, neem on-
geveer 30 seconden rust en herhaal 
deze serie 2 keer. Wilt u het iets moei-
lijker maken? Zet dan uw voet niet 
meer neer, maar hou deze iets boven 
de grond. 

Gewicht heffen
Neem twee flesjes van een halve liter. 
Hou in beide handen één flesje. Duw 
de ellebogen
in uw zij. Buig uw armen, draai uw 
handen naar binnen en breng uw 
handen naar uw schouders. Strek 

Beweegtips voor thuis
nu uw armen, beweeg uw handen 
richting uw bovenbenen en daarna 
weer naar uw schouders. Herhaal dit 
8 keer, neem ongeveer 30 seconden 
rust en herhaal deze serie 2 keer.

Appels plukken
Sta stevig op twee benen (of zittend 
stevig met de voeten op de grond). 
Strek één arm helemaal uit  richting 
het plafond. Kijk naar voren en maak 
u helemaal lang. Hou dit 3 tellen vast 
en wissel van arm. Herhaal dit 6 keer, 
neem ongeveer 30 seconden rust en 
herhaal deze serie 3 keer.

Hand- en vingeroefeningen
Maak een vuist en open de handen 
weer. Herhaal dit 5 keer. 
Raak met alle vingers één voor één de 
duim aan. Herhaal dit 5 keer. 
Draai beide handen/polsen 5 keer 
linksom en 5 keer rechtsom.

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 bewegen, 
maar weet u niet zo goed hoe? Neem 
contact op met beweegcoach Pien via 
06-18301904 of PCP.deSwart@land-
vanhorne.nl. Zij helpt u graag!

Met grote droefheid hebben wij kennis genomen, 
van het onverwachte overlijden van onze zangersvriend,

Teun Smolenaers
Wij blijven Teun dankbaar herinneren als een betrokken 

en zeer enthousiast koorlid.
Teun was vanaf 1963 lid van Bel Canto, 
waar hij de baspartij heeft gezongen.

Wij wensen Jopie, kinderen, kleinkinderen en familie 
heel veel sterkte met dit verlies.

Bestuur, Dirigent en leden van Bel Canto



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

Social distancing zal ongetwijfeld op de 
nominatielijst staan voor het Van Dale 
woord 2020. Het is niet anders. Door-
dat evenementen en bijeenkomsten op 
maatschappelijk, cultureel en sportief 
vlak zijn afgelast, lopen we elkaar niet 
meer vanzelfsprekend tegen het lijf. We 
moeten zelf actief contact houden met 
onze familie, vrienden en dorpsgeno-
ten. Dat geldt voor ons allemaal, ook 
voor onze burgemeester.

Burgemeester Op de Laak die met haar 
representatieve functie aanwezig is bij 
mooie maar ook verdrietige momenten 
in onze gemeente, en veelal inwoners 
persoonlijk bezoekt, pakt nu, net als di-
verse medewerkers van de gemeente, de 
telefoon om in contact te blijven. “De 
huidige crisis vraagt om een andere ma-
nier van contact houden met elkaar. We 
bellen daarom wekelijks met mensen uit 
de verschillende kernen om te vragen 
hoe het ze vergaat, waar ze mee zitten 
of tegenaan lopen, in de hoop dat we 
waar nodig iets kunnen bijdragen.”

Evenementen in april en mei
De burgemeester noemt een paar eve-
nementen die gepland stonden in de 
maanden april en mei: “Moulin Blues, 
Koningsdag, Dodenherdenking, het 
bezoek aan jubilea en 100-jarigen. Het 
zijn allemaal belangrijke evenementen 
die nu niet door kunnen gaan. Waar 
mensen keihard aan de voorbereidingen 
hebben gewerkt en waar onze inwoners 

en mensen van buiten de gemeente 
naar uitkeken.”

Communicatiemiddelen
“Ik mis, net als elke inwoner van onze 
gemeente, het persoonlijke contact”, 
vervolgt de burgemeester. “Hoe het met 
iemand gaat, of hoe iemand zich voelt, 
laat zich toch moeilijk uitleggen als je 
elkaar niet persoonlijk ziet. De moderne 
communicatiemiddelen kunnen dan uit-
komst bieden. Deze manier van in con-
tact blijven met elkaar hoor ik terug van 
scholieren die via Skype samen huiswerk 
maken, collega’s die WhatsApp-groepen 
met elkaar opzetten en familieleden die 
met elkaar facetimen. Een persoonlijk 
berichtje of verjaardagskaartje sturen, 
is in een tijd als deze van grote beteke-
nis.”

Belronde
“Afgelopen week sprak ik verschil-
lende mensen uit onze gemeente. De 
impact op het dagelijks leven is groot. 
De dagen van bijvoorbeeld de pastoors 
zien er tegenwoordig heel anders uit. 
Persoonlijk ziekenbezoek wordt moeilij-
ker en maakt plaats voor een hart onder 
de riem van het zorgpersoneel. In de 
kerk van Leveroy worden tekeningen 
verzameld voor eenzamen en zieken.

“Bij Eynderhoof kwam men vorige 
week wederom bij elkaar voor een 
crisisberaad. De zorg bij het bestuur van 
Eynderhoof ligt bij de oudere vrijwil-

ligers die nu hun dagelijkse gang naar 
dit openluchtmuseum moeten missen. 
Er werd me wel verteld dat er onderling 
veel kaartjes en opbeurende briefjes 
worden uitgewisseld. Een mooi gebaar.”

“Ook de horeca wordt zwaar getroffen. 
Een horecaondernemer gaf in het tele-
foongesprek aan de meerwaarde van 
het lidmaatschap aan de Koninklijke 
Horeca Nederland te ervaren. Er wordt 
veel adequate informatie gedeeld, com-
plimenten werden uitgesproken over 
de regionale contactpersoon. Ongeluk-
kig was het dat de jaarlijkse rekening 
voor de terrashuur van de gemeente 
juist in deze tijd op de mat viel. Naar 
aanleiding van deze tip hebben we als 
gemeente die betaling voor de 12 be-
trokken ondernemers opgeschort. Korte 
lijnen, dat werkt!”

“Een thuiswerkende dorpsraadvoor-
zitter deelde mee alle activiteiten te 
hebben gestaakt. De dorpsraad houdt 
in deze tijd ogen en oren open voor 
zorgvragen van dorpsgenoten en weet 
de gemeente te vinden waar nodig.”

“Het is een greep uit de gesprekken. 
Gesprekken die duidelijk maken dat 
mensen hun verantwoordelijkheid ne-
men en initiatief tonen”, aldus burge-
meester Op de Laak.

“Ik hoop dat u allen gezond blijft en we 
houden contact.”

We blijven in contact!
Burgemeester Op de Laak belt met inwoners

Energielabel A, dat is de toekomst

Bezoeken en bijeenkomsten zijn nu niet mogelijk, maar de burgemeester pakt vaak de telefoon voor een persoonlijk gesprek.

Eind vorig jaar is de gemeente gestart 
met de voorbereidingen om het ge-
meentehuis en het sportcentrum te ver-
duurzamen. Uitgangspunt hierbij is dat 
het gemeentehuis in 2021 het energiela-
bel A heeft en het sportcentrum in 2022. 

Van de Rijksoverheid hoeven de gebou-
wen pas in 2030 energielabel A te heb-
ben. We vinden echter dat we hierin een 
voorbeeldfunctie hebben en we willen 
hier dus al eerder mee aan de slag gaan.

Verschillende scenario’s
Een adviesbureau heeft onderzocht 

welke maatregelen we het beste kun-
nen nemen. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan het plaatsen van zonnepanelen 
en warmtepompen, het plaatsen van 
nieuwe kozijnen met Hr++ isolatieglas 
en het opsporen en dichten van warm-
telekken. Hiervoor heeft het bureau 
verschillende scenario’s onderzocht. 
Binnenkort neemt het college een 
besluit over welk scenario het beste 
past. Hierbij houden we rekening met 
de leeftijd van het gebouw, de tech-
nische mogelijkheden en de kosten. 
Uitgangspunt blijft het behalen van 
energielabel A. 

Onderzoek naar warmtelekken
Bij het nemen van energetische 
maatregelen is het belangrijk dat 
er zo min mogelijk warmte uit het 
gebouw kan lekken. Daarom werd er 
op donderdag 19 maart thermogra-
fisch onderzoek verricht. Medewer-
kers van het bedrijf liepen rond het 
gemeentehuis. Met speciale warm-
tebeeldcamera’s onderzochten ze de 
hele gevel op warmtelekken. Aan de 
hand van deze beelden weten we nu 
precies waar en hoeveel warmte er 
uit het gebouw lekt. Met isolerende 
maatregelen gaan we deze lekken 
dichten.

Planning
Zodra het college van B&W heeft be-
sloten welke maatregelen we willen 
uitvoeren, werkt het adviesbureau 
dit verder uit in een technisch plan. 
We kunnen dan nog beter uitreke-
nen wat de kosten hiervoor zijn. Als 
de raad hiervoor het geld beschik-
baar heeft gesteld, besteden we de 
werkzaamheden uit aan een instal-
lateur/aannemer. We gaan ervan uit 
dat het werk in 2021 kan beginnen.Met een warmtebeeldcamera onderzoekt een medewerker de gevel op warmtelekken. Foto: Nederweert24

Korte weetjes
Hebt u een hulpvraag?
De gemeente Nederweert ondersteunt 
inwoners met hulpvragen. Zéker in 
deze tijd van crisis pakken we onze rol 
in de zorg voor de kwetsbare inwoners 
en ondersteunen we hen bij dringende 
hulpvragen. Denk aan boodschappen 
doen, medicatie ophalen, een luisterend 
oor of de hond uitlaten. Op het moment 
dat een inwoner een hulpvraag heeft en 
het eigen netwerk niet kan bijspringen,  
zet de gemeente op maat ondersteuning 
in. Het blijft belangrijk om eerst zelf een 
oplossing te zoeken. 
Hebt u een dringende hulpvraag en kunt 
u deze niet zelf of met hulp van ande-
ren oplossen, dan kunt u op werkdagen 
tussen 09.00 en 17.00 uur (vrijdagen 
tot 12.00 uur) contact opnemen met de 
gemeente Nederweert via het algemeen 
telefoonnummer: (0495) 677 111. Het 
klantcontactcentrum verbindt u door 
met de regisseurs leefbaarheid. Zij kijken 
samen met u en met het kernteam naar 
een oplossing op maat. Volgens de lan-
delijke berichtgeving heeft de coronacri-
sis nog niet zijn piek bereikt. We willen 
u dan ook vragen alleen een beroep op 
de gemeente te doen als de hulpvraag 
voor uw gevoel dringend is. Hebt u een 
vraag op het gebied van werk, inkomen, 
hulp en ondersteuning, dan kunt u op 
werkdagen tussen 09.00 en 11.00 uur 
bellen met de gemeente Nederweert: 
(0495) 677 111. Op onze website www.
nederweert.nl/corona vindt u actuele 
gemeentelijke en regionale informatie 
over de coronacrisis. 

Stookalert 
Houtrook is ongezond. Bij ongunstige 
weersomstandigheden of een slechte 
luchtkwaliteit blijft rook langer han-
gen. Met een stookalert van het RIVM 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu weet u wanneer uw omgeving 
niet geschikt is voor houtstook. Iedereen 
kan zich voor het stookalert aanmelden 
via https://www.rivm.nl/stookalert. Hebt 
u een houtkachel, meld u aan en pas 
uw stookgedrag aan als het alert gaat. 
Zo voorkomen we samen gezondheids-
klachten bij mensen in uw omgeving. 

eWaarmerk, veilig en 
vertrouwd
Steeds meer post ver-
sturen we digitaal. Dat 
willen we natuurlijk vei-
lig en vertrouwd doen. 
Daarom hebben we nu het eWaarmerk 
in gebruik genomen. Hebt u (per mail) 
een brief ontvangen van de gemeente 
waarop dit logo te zien is? Dat betekent 
dat het bestand digitaal gewaarmerkt 
is. Aan het waarmerk kunt u zien dat 
het bestand bij gemeente Nederweert is 
gemaakt en ongewijzigd is (oftewel niet 
gemanipuleerd). Het waarmerk kunt u 
controleren op de website www.neder-
weert.nl/e-waarmerk. Volg de instructies 
op de website om uw gewaarmerkte 
brief te controleren.

Donderdag 2 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. 



I.v.m. de maatregelen 
rondom het Coronavirus 

zullen de sportactiviteiten 
voorlopig komen te 

vervallen. 

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Naar aanleiding van de aangescherpte 
maatregelen betreffende de corona pande-
mie volgt HBS Wilhelmina het advies op om 
tot 6 april haar lokaal gesloten te houden 
en tot en met 1 juni géén activiteiten te or-
ganiseren. Om hier een duidelijke lijn in te 
trekken is besloten ons lokaal te sluiten tot 
en met 1 juni. 

Dit houdt in dat er;
- voorlopig geen oefenavonden of zon-

dagochtend is,
- de jaarvergadering zal worden opge-

schort tot nader bericht,
- het koningsschieten van 31 mei eveneens 

zal worden opgeschort tot nader bericht,
- voorlopig geen nevenactiviteiten worden 

georganiseerd, waaronder o.a. de kaart-
avonden.

Indien er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen 
wij dit ook met jullie delen.

Naast het feit dat we hopen op jullie begrip 
hiervoor, hopen ook wij dat een ieder zich 
aan de voorschriften houdt welke zijn aan-
gegeven vanuit het RIVM.

Een sportieve maar vooral gezonde groet,

Bestuur HBS Wilhelmina Ospel

H O U T E N  J A L O E Z I E

v.a.€95 , - 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

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.

Zomerbollen in een tuin zonder regels
Vervolg voorpagina.

7. Indisch bloemriet
Indisch bloemriet (Canna) geeft een 
tropische sfeer aan de tuin. Ze zijn ver-
krijgbaar met bloemen in de warme 
kleuren rood, oranje, roze en alle tin-
ten er tussenin. Ook kun je kiezen uit 
soorten met groen, bruin of bont blad.

8. Kuiflelie
De kuiflelie (Eucomis) heeft bloemen 
die op ananassen lijken. Met de mas-
sieve bladeren en krachtige bloema-
ren wordt deze zomerbol tussen de 
60 en 110 cm hoog. Ze zijn uitermate 
geschikt om in potten te planten. Er 
is keuze uit gele, groene, witte en 
paarse tinten.

9. Spinlelie
Deze schoonheid heeft spectaculaire 
trompetachtige bloemen en geeft 
een fijne lichtzoete geur af. Met 
een lengte van 60 tot 80 centimeter 
brengt de spinlelie (Hymenocallis) 
een heerlijk gevoel van zuiverheid in 
de tuin.

10. Voodoolelie
De voodoolelie is de koningin van de 
onderwereld. De officiële naam is 
Sauromatum venosum. Deze mysteri-
euze zomerbol bloeit zelfs zonder in 
de grond geplant te worden.

Warme tinten
Wanneer je kiest voor zomerbollen in 
een kleurenpalet dat bij elkaar past, 

creëer je eenheid in de tuin. Denk 
bijvoorbeeld aan zomerbloeiers met 
warme natuurtinten zoals oranje, 
bruin, rood en geel. Mix dit met een 
vleugje roze en paars als accentkleu-
ren, zodat het niet saai wordt. Een 
tuin met deze kleuren straalt gezellig-
heid uit waar jong en oud zich prettig 
in voelt.

Zomerbloeiers planten
Zomerbollen planten is een leuke 
klus, zeker met iemand samen. Zoek 
een zonnige plek uit in de tuin; de 
warmte zorgt namelijk voor veel 
bloemen. Plant de zomerbollen in de 
grond, tweemaal zo diep als de bol 
hoog is. Dahlia’s en begonia’s zijn 
een uitzondering: deze plant je vlak 
onder de oppervlakte. Zo activeert de 
warmte van de zon ze sneller om te 
gaan groeien.

Tips
• Leg de zomerbollen een uur voor 

het planten onder water, of geef 
na het planten direct veel water. 
Veel vocht zorgt ervoor dat er snel 
wortels worden aangemaakt. Hier-
door krijgen ze een snelle en goede 
groeistart.

• Plant zomerbollen wanneer je ze-
ker weet dat de nachtvorst voorbij 
is. Ze houden niet van de kou.

• Zomerbloeiers zijn ook geschikt 
voor het planten in bloembakken 
of potten. Echte toppers zijn Bego-
nia, kleine Dahlia, kuiflelie of ana-
nasplant (Eucomis) en Calla.

‘CORONA’ IN HISTORISCH PERSPECTIEF

Rode Milisoen en Haastige Ziekte
Vervolg voorpagina.

Een van de slechts weinige recht-
streekse berichten over besmette-
lijke ziekten in het zestiende-eeuwse 
Nederweert dateert uit 1596. In zijn 
dagboek tekende pastoor Driessens 
het volgende bericht op: ‘Anno 1596 
in octobris heeft tot Nederweert den 
boucloop gheweest ende veel men-
schen daer van ghestorven’. In die-
zelfde maand oktober 1596 heerste 
ook in de Belgische Kempen en het 
Antwerpse platteland de besmetting 
van het ‘rode melisoen’. De overheid 
vaardigde maatregelen uit om ver-
spreiding van de ziekte te voorkomen 
door de voor die tijd vooruitstreven-
de maatregel om zieken in afzonde-
ring te houden. Zo is van een vrouw 
bekend dat zij, besmet zijnde met de 
buikloop, door de overheid gedwon-
gen werd tot quarantaine in haar 
huis. Haar laatste wil mocht zij luid 
via de voordeur schreeuwen, zodat 
de pastoor (die op straat stond) een 
en ander schriftelijk vast kon leggen. 
Een soort voorloper van de 1,5-meter 
regel van de huidige tijd.

De Haastige Ziekte van 1604
Een paar jaar later was het wéér raak. 
Ditmaal was het de Haastige ziekte 
oftewel de pest. Een besmettelijke 
infectieziekte, die voorkwam in twee 
hoofdvormen: de longpest en de bui-
lenpest. De longpest werd verspreid 
via druppeltjes speeksel en leidde tot 
snellere polsslag, ademhalingsproble-
men en uiteindelijk coma. Deze vorm 
van pest was bijna in alle gevallen 
fataal. De builenpest daarentegen 
werd overgebracht door vlooienbe-

ten en kenmerkte zich door puisten. 
Die groeiden uit tot zwarte zweren 
met als gevolg bloedvergiftiging. 
De overlevingskans bedroeg tussen 
de 20 en 40 %. Pas in 1894 werd de 
pestbacil ontdekt door de Fransman 
Yersin en wam er medicatie.
De epidemie van 1604 maakte in 
Nederweert veel slachtoffers. Tot 
de besmette inwoners hoorde Meij 
Henricx, de echtgenote van burge-
meester Jan Henricx. In haar sterfbed 
lag zij, ‘bevangen met die haestige 
siecte der pest’ zo vermelden de ar-
chieven. De buren van het echtpaar 
durfden uit angst voor besmetting 
niet in huis te komen en wachtten ge-
duldig bij de buitendeur op de kape-
laan die haar de laatste sacramenten 
had toegediend. Bij het naar buiten 
gaan, vertelde kapelaan Jan Lochen 
aan de omstanders dat de stervende 
Meij hem haar laatste wil had verteld. 
Haar echtgenote, de burgemeester, 
liet echter weten dat hij het niet eens 
was met de regelingen die Meij in 
haar laatste minuten had getroffen. 
Dat leidde tot een langdurige rechts-
zaak. Henricx was tijdens zijn burge-
meestersjaar zelf trouwens ook gedu-
rende een periode van zeven weken 
in vrijwillige quarantaine gegaan. Dat 
was toen ‘de haestige siecte in mijnen 
huijse was ende ick derhalve niet on-
der t volck en moch verkeren’. Waar-
schijnlijk een vorm van thuiswerken 
dus.

De volgende aflevering uit deze mini-
serie gaat over de Kroatenziekte van 
1625 en de Rode Loop van 1676.

Alfons Bruekers

• 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

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

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

www.teunissenletselschade.nl

Peter Eilers
Tel. 06-24184996

www.petereilers.com
info@petereilers.com

Reparatie en verkoop
keukenapparatuur • 

wasmachines • 
drogers • 

 etc • 

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

WWW.STEVENSBUDELSCHOOT.NLWWW.STEVENSBUDELSCHOOT.NL

UW (O)LED TV ADRES!
De  Televisie  Specialist 

met een verrassend

LAGE PRIJS!

STEVENSSTEVENS
TELEVISIESTELEVISIES

Open eettafel Leveroy

Ivm het Corona virus zal tot 1 juni 
geen Eettafel plaatsvinden.
Na 1 juni wordt bekeken wat de mo-
gelijkheden zijn.
We hopen dat u allemaal goed deze 
moeilijke periode doorkomt en dat 
we elkaar straks na 1 juni allemaal 
gezond en wel aan tafel te mogen 
ontmoeten.

Liefs en en heel veel gezondheid 
toegewenst

Werkgroep Openeettafel Leveroy

Mantelzorg en corona

Door het coronavirus zijn er verschil-
lende maatregelen getroffen die 
voor iedereen leiden tot zorgen, aan-
passingen en veranderingen. Man-
telzorgers zijn in deze tijden extra 
belangrijk voor degene waar ze voor 
zorgen, vaak kwetsbare mensen. En 
tegelijkertijd worden mantelzorgers 
meer aangewezen op zichzelf én dat 
is niet altijd makkelijk. 

Daarom is Punt Welzijn in deze perio-
de ‘gewoon’ bereikbaar voor mantel-
zorgers. Voor als er knelpunten zijn 
waar je tegenaan loopt in het zorgen 
voor een ander. Maar ook als je even 
je hart wil luchten of je verhaal kwijt 
wilt. We denken graag met je mee! 

Het team van mantelzorgondersteu-
ners is iedere maandag t/m vrijdag 
van 09:00 tot 12:30 en van 13:00 tot 
17:00 uur bereikbaar via het algeme-
ne telefoonnummer van Punt Welzijn 
0495-697 900. Of stuur een mail naar 
mantelzorg@puntwelzijn.nl

Repair Café Nederweert
Weggooien? mooi niet!

Zaterdag 4 april is er geen repair café 
dit i.v.m het coranavirus.
Als de situatie is verbeterd staan wij 
de eerste zaterdag van de maand 
weer klaar om diverse spullen te re-
pareren.
E-mail: repaircafenederweert@tel-
fortglasvezel.nl
facebook: Repair Café Nederweert 

11de wandeltocht afgelast 
i.v.m. carona   

Senioren vereniging Leveroij organi-
seert voorlopig geen wandeltochten  
meer i.v.m. corona ,wij adviseren u 
om het week blad goed in de gaten te 
houden ,daarin zullen we de nieuwe 
datum bekent maken.  
Ook zullen de andere geplande bij-
eenkomsten tot nader order niet 
doorgaan. Wanneer bijeenkomsten 
weer mogelijk zijn horen jullie van 
ons. Wij wensen u verder alle goeds 
en wijs heit in deze moeilijke tijd en 
heel veel gezond heid

Het bestuur senioren Leveroij

Beste gast,

Vanwege het heersende coronavirus heeft het 
bestuur van de stichting De Gunnerij in overleg 

met de gemeente Nederweert besloten om 
de sluiting van de Open Inloop tot en met 

zondag 31 mei te verlengen.
We hopen op uw begrip.

Mocht u tussentijds behoefte hebben aan een praatje of 
informatie neem dan contact op met onderstaande personen
Resie Jennissen 06-22972069 / Ans Mieghout 06-50281015 / Miep Janssen 06-19220239

Denk jij wel eens: “Ik wil afvallen?”
“Moet ik om af te vallen naar de sportschool?”

Het goede nieuws is dat voeding het belangrijkst is als je succesvol 
af wilt vallen. Je hoeft dus niet per se naar de sportschool. Sporten 
kan je wel helpen het afvallen makkelijker te maken.

Nog 12 weken voor de zomer begint. Voor die tijd kun je nog mak-
kelijk 5 tot 10 kilo afvallen.

Afvallen is leuk. Je bent bezig aan een gezonder, fitter en mooier 
lichaam. Met de juiste begeleiding zul je zeker resultaat boeken. 
Een bijkomend voordeel is dat je meer zelfvertrouwen hebt, je zit 
lekker in je vel en je conditie verbetert.

Wij helpen al jaren met veel succes mensen met afvallen en fitter 
en strakker worden, door middel van begeleiding en op maat ge-
maakt voedings- en bewegingsadvies. 

Neem nu vrijblijvend contact op en ontdek hoe ook jij succesvol, 
vlot en blijvend 5 tot 10 kilo af kunt vallen!

Stuur een mail naar mail@reallyfit.nl of bel 06-341 682 41.

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

Meer info:

TIJDELIJK TE HUUR: 
Zeer ruime vrijstaande woning aan de rand van Nederweert
TE HUUR: Garageboxen in centrum Nederweert

Weet jij nog welke winkels en 
andere ondernemingen in Neder-
weert open zijn? Ontdek Neder-
weert zet het voor je op een rijtje.

Via Ontdek Nederweert - actuele in-
formatie houdt Nederweert 24 samen 
met OVN (Ondernemersvereniging 
Nederweert) momenteel bij welke 
ondernemingen gewijzigde ope-
ningstijden hebben, hoe je ze kunt 
bereiken, of bezorgen mogelijk is etc. 
Zo voorkomen we samen dat je on-
nodig naar buiten gaat met het risico 
voor een gesloten deur te staan.

Ontdek Nederweert is een initiatief 
van OVN met als motto ‘alles in je ge-
meente onder één digitaal dak’. Ont-
dek Nederweert geeft overzichtelijk 
gerubriceerde informatie over wat 
Nederweert op maatschappelijk ge-
bied te bieden heeft en over het rijke 
bedrijfsleven in de gemeente Neder-
weert. OVN-leden presenteren hier 
hun bedrijf op een toegankelijke, be-
knopte wijze, met contactgegevens 
en een routebeschrijving. Handig 
voor wie Nederweert nog niet kent 
en zich een beeld wil vormen van wat 
onze gemeente te bieden heeft.

Door de indeling in rubrieken met 
plattegronden is Ontdek Nederweert 
ook voor de lokale inwoners een han-
dig instrument om gericht te zoeken 
naar aanbieders van specifieke pro-
ducten of diensten binnen de eigen 
gemeente. Nederweert heeft heel 
veel te bieden, wellicht meer dan je 
denkt.

Wil je in deze bijzondere dagen de 
up-to-date situatie van jouw bedrijf 
op de pagina met actuele informatie 
op Ontdek Nederweert delen? Mail je 
bedrijfsnaam, contactgegevens en de 
specifieke informatie (bijvoorbeeld 
welke openingstijden nu gelden) 
naar redactie@nederweert24.nl. Ook 
niet-OVN-leden mogen hiervan nu 
gratis gebruikmaken.

Ontdek Nederweert, samen met de 
Nederweerter ondernemers. Voor-
lopig ondernemen we bij voorkeur 
telefonisch en digitaal om de ver-
spreiding van het virus in te dammen 
en zo snel mogelijk weer samen te 
kunnen genieten van de prachtige 
terrassen, winkels en recreatiemoge-
lijkheden die Nederweert te bieden 
heeft. 

AGENDA APRIL 2020
5 Uitschieten A+B Kampioenschappen (GE-
CANCELD)
12 Opening schuttersseizoen en koning-
schieten (GECANCELD)

Beste leden, sponsoren en supporters,
De maatregelen die maandagavond 23 
maart afgekondigd zijn door de regering 
zorgen ervoor dat we een ander schutters-
seizoen tegemoet gaan dan normaal. 
Het verbod op samenkomsten tot 1 juni be-
tekent dat de opening van het seizoen op 12 
april komt te vervallen evenals het uitschie-
ten van kampioen A en B (5 april), schutters-
feest Wessem en Roggel (resp. 10 en 17 mei), 
het dorpschieten (21 mei), de gemeentelijke 
vierkamp (23 mei) en uiteraard de schietoe-
fenavonden.

Over wat er na 1 juni gaat gebeuren, kun-
nen we alleen maar gissen en dus gewoon 
afwachten. Ook voor ons als bestuur is het 
een onzekere tijd en hebben we niet alle/
geen antwoorden.
Zo gauw we meer informatie hebben, ko-
men we hierop bij jullie terug.

We hopen dat iedereen zijn verantwoor-
delijkheid neemt maar vooral dat iedereen 
gezond blijft.

Met vriendelijke groet,
Schuttersgilde St. Lucie


