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Aandacht voor haar
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Beste lezers en 
adverteerders,
Het zijn uitzonderlijke tijden!
Al sinds 1926 valt het Week-
blad voor Nederweert we-
kelijks huis aan huis op de 
deurmat in de gehele ge-
meente Nederweert.
De huidige situatie is ook voor 
de redactie uitzonderlijk en 
behoudens de oorlogsjaren 
niet eerder voorgekomen.
Als uitgever zullen wij de ko-
mende tijd alles in het werk 
stellen om de continuïteit van 
uw vertrouwde weekblad te 
waarborgen.

Pas goed op u zelf en veel 
succes in de komende periode.

Huib van Deursen
Hoofdredacteur 
Weekblad voor Nederweert.

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 hope-
lijk herhaalt de geschiedenis zich 
niet. Deze week de tweede afleve-
ring, verzorgd door de Stichting 
Geschiedschrijving Nederweert.

De Kroatenziekte van 1625
In de zomer van 1622 woedde een 
pestepidemie in de streek tussen Hel-
mond, Budel en Eindhoven. Of er ook 
in Nederweert sterfgevallen waren, is 
niet bekend maar waarschijnlijk was 
dat wel het geval omdat bijvoorbeeld 
ook het nabije Weert geteisterd 
werd. In Weert waren in 1622 en 1623 
veel militairen gelegerd. Toen daar 
een besmettelijke ziekte uitbrak, 
deed zich een bijzonder probleem 
voor. Vele burgers maakten er be-
zwaar tegen om soldaten te huisves-
ten, die hadden moeten vertrekken
uit geïnfecteerde huizen elders in de 
stad. Het stadsbestuur had de grootst 
mogelijke moeite om vervangende 
woonruimte te vinden en moest diep 
in de buidel tasten om huiseigenaren 
daartoe over te halen. De weduwe 
van bierbrouwer Frans Caris kreeg 
van stadswege een schadevergoe-
ding omdat haar laatste gebrouw 
door de besmetting onverkoopbaar 
was geworden. De magistraat trok 
een groep Zwarte Zusters uit Roer-
mond aan, die met ‘pott, ketel, panne 
ende andersints’ de verpleging van 

‘CORONA’ IN HISTORISCH PERSPECTIEF

Kroatenziekte en Rode Loop
de besmette Weertenaren ter hand
namen. Het lijkt allemaal een beetje 
op de puzzel met de Intensive Care-
bedden en zorgverleners in de hui-
dige Coronacrisis.
In juli 1623 heerste de ziekte in Venlo. 
In Amsterdam kostte de pestepide-
mie in 1624 maar liefst 11795 doden 
oftewel 10% van de inwoners; in het 
tijdvak augustus-october 1625 stier-
ven in Leiden 9597 inwoners aan de 
ziekte.De sterftepiek in 1625 kwam in 
de Belgische Kempen voor rekening 
van zowel de pest als de dysenterie, 
welke laatste ziekte men aanduidde 
met de veelzeggende term “Kroaten-
ziekte”. Doortrekkende troepen uit 
allerlei landen van Europa zorgden 
voor een snelle verspreiding van be-
smettelijke ziektekiemen. Aan vooral 
Kroatische legereenheden wordt de 
verpreiding van de dysenterie toege-
schreven. In de streek tussen Maas en 
Rijn steunde de koning van Honga-
rije (die tegelijkertijd ook koning van 
Kroatië was) de strijd van de Span-
jaarden tegen de Staatse (Hollandse) 
legers. Nederweert was afwisselend
Staats en Spaans. Zo is hun langdu-
rige aanwezigheid in onze contreien 
te verklaren.
We weten inderdaad met zekerheid 
dat een grote Kroatische legermacht 
in de zomermaanden van 1625 te Ne-
derweert gelegerd was. Al in juli 1625
werden bij ons 1500 Kroaten gestati-
oneerd, tot grote last van de bevol-
king. In de gemeenterekeningen tref-
fen we diverse betalingen aan voor 
leveranties van schapen, bier en wijn 
aan de militairen. Kleermaker Peter 
Driessen, zo lezen we, kreeg opdracht 
om de Kroatische kapitein Coras een 
nieuw uniform aan te meten. 

Lees verder elders in dit blad.

Na de bevrijding in 1944/1945 kwamen ook in Nederweert allerlei hulpacties op 
gang om voedsel en medische hulpmiddelen in te zamelen. Op de foto zien we 
onder andere kapelaan Janssens en juffrouw Joosten in actie.

Het maakt niet uit of je jong of oud 
bent, het maakt niet uit waar je in 
je dagelijkse leven mee bezig bent.
Iedereen van ons heeft met de ge-
volgen van het virus te maken.
De komende tijd laten we een in-
woner van Nederweert aan het 
woord om zijn of haar persoon-
lijke verhaal te vertellen, dit keer 
leerkracht José.

De aan-knop
Vanaf het moment dat het bericht 
kwam dat de scholen gingen sluiten, 
hadden we het gevoel dat we voor 
onze kinderen wilden gaan. En wat is 
het dan fijn om in een team te werken 
met mensen die dicht bij elkaar staan 
en allemaal met de neus dezelfde 
kant op staan. 
Vanaf het begin was het doel om er 
voor te zorgen dat de aan-knop bij de 
kinderen aan blijft staan. Wanneer de 
aan-knop niet meer aan staat stop-
pen ze met leren, maar wanneer de 
scholen open gaan moeten we toch 
weer verder.

In korte tijd moest er handen en voe-
ten gegeven worden aan een onder-
wijsvorm waar we niet mee bekend 
waren. Dan merk je dat mensen in 
hun kracht gaan staan, zoals bijvoor-
beeld de ICT-ers die ons bij de hand 
hebben genomen. Het is ontzettend
fijn dat zij sturing geven en dat zij de 
zaken leiden. Zij geven de structuur 
aan en dat helpt ons allemaal om nu 
ons onderwijs vorm te geven.

Plan van aanpak
Samen maak je dan een plan voor 

Leerkracht José vertelt haar verhaal

Het corona-virus raakt ons allemaal

de verschillende leeftijdsgroepen
waarbij ook problematieken door je 
hoofd spelen rondom bijvoorbeeld
het bereiken van kinderen die het 
Nederlands als hun tweede taal le-
ren.
Als team heb je een paar dagen, er 
is geen tijd voor discussies, er kwam 
iets prachtigs tot stand.
In de uitvoering blijf je de vinger aan 

de pols houden en bijsturen. Alles 
kan opgelost worden. 
’s Avonds hebben we nog een boekje 
gebracht naar een leerling die het 
verkeerde boekje had. Of een tel-
raam geregeld voor een leerling die 
daar mee werkt.
En de betrokkenheid van de ouders, 
die is grandioos. In de flow van alle 
dag, in het halen, brengen en weer 

verder is die betrokkenheid er ook, 
maar zie je deze minder. We doen het 
echt samen.

Leg de lat niet te hoog
Binnen ons team hebben we bespro-
ken dat we heel veel kunnen willen 
op het vlak van het leren. 

Lees verder elders in dit blad.

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

Wij zijn weer open
vanaf 10 april!



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

sportactiviteiten voorlopig 
komen te vervallen.

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

WWW.STEVENSBUDELSCHOOT.NL

UW (O)LED TV ADRES!
De  Televisie  Specialist 

met een verrassend

LAGE PRIJS!

STEVENS
TELEVISIES

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

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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Leerkracht José vertelt haar verhaal

Het corona-virus raakt ons allemaal
Vervolg voorpagina.

We kunnen bang zijn dat de kinde-
ren straks te weinig hebben geleerd 
maar…….onze grootste zorg ligt op 
het mentale vlak. Wat doet dit met 
kinderen? Wat krijgen ze allemaal 
mee aan informatie die ze misschien 
nog niet kunnen plaatsen? Waar wor-
den kinderen in hun directe omge-
ving mee geconfronteerd?
We proberen in alle berichtgeving 
aan te geven dat het belangrijk is om 
ook te ontspannen en de lat niet te 
hoog te leggen. Dat gaan kinderen 
en ouders geen weken volhouden.
De eerste week was het nog een 
beetje leuk en grappig om thuis je 
schoolwerk te doen. Het was nieuw 
voor iedereen. Maar in de tweede 
week zag je dat ouders ook tegen 
praktische zaken aanlopen en bij de 
kinderen komt meer het gemis van 
het elkaar zien naar voren. Dat geven 
ze zelf aan en dat is heel duidelijk. Ik 
denk dat, dat het zwaarste is.

video-calls
Jose is gestart met video-calls met de 
jongere kinderen zodat ik ze ook in-
dividuele instructie kan geven en zo-
dat ik ook kan vragen hoe het met ze 
gaat. Ik kan dan hun gezichtjes zien. 
Want dat missen, dat missen van die 
snoeten…….. dat is niet te doen. 
Wanneer ze in de klas zitten, krijg je 
meteen feedback. Je ziet wat het met 
een kind doet als je iets zegt of als er 
iets gebeurd. En nu is het niet te pei-
len. Je probeert het zo goed mogelijk 
en dan nog weet je het niet altijd, Je 
ziet elkaars gezicht niet.
Dat is de emotie en dan merk je hoe 
ongelooflijk belangrijk dat die is.

Creatieve activiteiten
We willen meer aandacht geven aan 
de creatieve activiteiten. Er komen al-
lerlei feesten aan waar we op willen 
aansluiten.

We werken nu bijvoorbeeld ook met 
een digitale muurkrant waar kinde-
ren een tekst, een eigen gemaakte 
tekening of een foto zoals ze thuis 
aan het werken zijn, in kunnen plak-
ken. De andere kinderen van de klas 
kunnen dat zien en kunnen digitaal 
reageren naar elkaar.
Wanneer we een hele tijd verder zijn 
dan kunnen de kinderen zich niet 
meer herinneren of ze in deze peri-
ode de letter oe wel of niet geleerd 
hebben maar ze zullen zich wel her-
inneren hoe ze deze periode hebben 
beleefd, hoe het was om thuis te zit-
ten en niet naar buiten te kunnen en 
hoe het was om niet met vriendjes te 
kunnen spelen. 

24/7
Het lijkt alsof je nu meer nadenkt over 
dat wat er toe doet, of het belangrijk 
is, of het niet te veel is. Ik ervaar het 
onderwijs nu als heel intensief en 
diepgaander, het laat me niet los.
Eigenlijk moet je in het weekend en 
’s avonds uitschakelen maar voor 
mij persoonlijk voelt het nu anders. 
Ik voel meer de zorg voor mijn leer-
lingen. Die zorg voelt nu zwaarder. 
Persoonlijk neig ik naar 24/7. Ik wil
er zijn als mijn leerlingen mij nodig 
hebben.

Het goede vak gekozen
Wanneer ik naar de afgelopen we-
ken kijk dan loopt het eigenlijk heel 
goed.
We hebben het goed geregeld. Daar 
moeten we ook positief naar kijken.
Maar daarnaast voel je ook een hele 
verantwoording voor je kinderen.
En tegelijkertijd maakt dat ook dat ik 
heel blij ben dat ik in het onderwijs 
werk.
Het is een rijkdom om dit met de kin-
deren en met hun ouders te mogen 
doorlopen, hoe vervelend het ook is. 
En dan weet ik weer opnieuw dat ik 
voor het goede vak heb gekozen.

Namens bestuur en leden van OVN 
kreeg Bram Thijssen bij gelegenheid 
van zijn afscheid als bedrijfscontact-
functionaris van de gemeente Ne-
derweert een attentie aangeboden. 
Natuurlijk van Nederweerter onder-

Klein bedankje voor een grootse samenwerking 

OVN bedankt Bram Thijssen

nemers! Bram gaat de gemeente ver-
laten om een nieuwe uitdaging elders 
aan te gaan. OVN dankt Bram van 
harte voor de constructieve stappen 
die we samen hebben mogen zetten. 
Bram, bedankt voor je ondersteuning!

B L O U S O N M I A H P E E H T T
E S A E E G A L A T E O M E G P V
A C R N H P N L E H J T L R N A U
M H E N I T O S I T S M N L I R N
A O I B C T R P M H A M E I D E E
R U L R A R O O U U J I D J E L D
J D E O P A C M D I N C E K L K L
A E T E P H O C N S E H R T K E E
N R A K U R K U I B S E W R S T P
E V I R C E L L R L S L E I E T S
S U A O C L E O A I U I E H M I F
U L A K I K D T K J T N R S A N A
E L N A N A E T T V J E T T D G E
P I S I O T N E R E N E T S R I K
U N W A M O D E O N T W E R P E R
O G N E R E T S I U L L S U R I V
C E G O O P L E U N I S M O D E N

Op zoek naar een leuke afleiding die 
ook nog eens kans geeft op een leuke 
prijs?

Wij als Pleunis Mode hebben deze 
puzzel gemaakt als extra afleiding 
tijdens deze coronacrisis. Toch lek-
ker om even een puzzel tussendoor
te kunnen maken. Met de letters die 
overblijven kun je een zin maken. Be-
gin links boven aan. 

Het leuke aan deze puzzel is dat je 
er een cadeaubon van €25,- mee kan 

verdienen. Je mag de bon natuurlijk 
zelf houden maar je mag hem ook 
aan iemand schenken, die een extra
steuntje in de rug kan gebruiken. 

Mail de oplossing van de puzzel met 
je naam en adres voor 15 april naar 
info@pleunismode.nl, stuur de oplos-
sing in een privé bericht op FaceBook 
of stop  hem bij ons in de brievenbus 
tijdens je rondje wandelen. Gelukkig 
mogen we nog  een lekker rondje lo-
pen in de buitenlucht en onze etalage 
ziet er steeds weer anders uit.

Als je gezellig bij ons wilt komen 
shoppen, dan kan dit natuurlijk en 
dat vinden we heel fijn. We plan-
nen hier graag een afspraak voor in. 
Je kan ons bellen, mailen of appen. 
Onze dameskleding begint bij maat
36 en eindigt bij maat 48. Graag ho-
ren we, wat jullie van deze puzzel 
vonden en of jullie een keertje privé 
komen shoppen in onze winkel. 

Wij wensen jullie een vrolijk en gezel-
lig Pasen, eet een eitje op je gezond-
heid en blijf vooral gezond!

Pleunis Mode woordzoeker, win een waardebon van € 25,00!

AFSPELDEN HIP OOG
BLOUSON HUMOR PARELKETTING
BROEKROK KARIN PLEUNIS MODE
CAPPUCCINO KIRSTEN SCHOUDERVULLING
CORONA KLEDEN THEO
COUPEUSE LUISTEREN THUIS BLIJVEN
CULOTTE MARJAN TOP
DAMESKLEDING MIA T SHIRT
EERLIJK MICHELINE TUSSENJASJE
ETALAGE MODE ONTWERPER VIRUS
HART NAAIATELIER WINKEL
HELMA NEDERWEERT

CORONACRISIS - LÎNTJE 2020

Noeëts waas de lîntje zoeë speciaal 
as dit jaor, lang nog zâltj os heûge.
Corona heet de werreldj in hang, 
heet de mins zich înkel nog te veûge?
Waat‘tschoeënstejaôrgetî-jmost zeen,
prachtige nateûr, alle jaoren herboôre,
wi-j ângers nôw, waat dujtj det toch?
Zikdjen en doeëd: vae tuînen âl ver-
loôre.

Veuroêtgank zitj de mins int bloôd,
‘t es âl maâkbaar, mer det veltj nôw 
teêge.
Oeëti-jje stoeëdjen op ’n grêns,
dao pestj geîne kâl, baeter gezweêge.
’ne Mins, dek onnueëzel van nateûr,
dînktj alles te konnen oet d’n hieële.
Mer hae blieftj mins, des gein schang,
‘t es neet vandôon zich veul in te bieële.

Zâltj oeëts nog Paose zeen dit jaor,
woeë zikdjen en doeëd hei-op regeêre?
Kruûsweêg estj zeker vör mennigein, 
alles ângers dan fieëst te veêre.
Mer îngele van minse doon eur best, 
zörge daâg en nacht, kinne geîn be-
zwaore.
As det geine Paosen es, zoeë vraog 
ich uch.
Corona ens verbî-j: ’t zâl os weer vaore!

Jan Verboogen
31 mieërt 2020

NMC geeft tips om 
juist nu de natuur te 

ontdekken

Met de landelijke maatregelen ter 
bestrijding van het coronavirus is het 
openbare leven nagenoeg stil komen 
te liggen. Maar dat geldt niet voor de 
natuur. Wie naar buiten kijkt, ziet dat 
de natuur tot bloei komt. ’s Morgens 
hoor je de vogels fluiten, de hazelaar 
staat in bloei, narcissen steken hun 
gele kopjes de lucht in en aan vele 
bomen zitten knoppen die op uitbar-
sten staan.

Het Natuur- en Milieucentrum post 
de komende weken regelmatig tips 
op haar facebookpagina @nmcde-
ijzerenman voor alle ouders die nu al 
multi-taskend, thuiswerkend, nieuws-
volgend en thuis-scholend alle creati-
viteit uit de hoge hoed moeten tove-
ren. Tips om samen met je kind(eren) 
in de tuin te doen, knutselideeën en 
opdrachten op de computer. Ook 
staan er op de site www.nmcweert.
nl wandelingen die je samen met je 
kinderen kunt maken. Zo kun je langs 
de Kleine IJzeren Man wandelen en 
onderweg allerlei opdrachten doen. 
Wil je weten meer te weten komen 
over het landschap in het natuurge-
bied De IJzeren Man, kies dan voor 
het Geopad. Zintuigen prikkelen kan 
bij de verschillende plekken in het 
Zintuigenpark. Of ontdek de flora en 
fauna langs een deel van de Tungel-
roysebeek tijdens de wandeling door 
De Krang. Voor wie geen internet 
heeft, liggen de gratis wandelroutes 
bij de poort van het NMC, aan de 
Geurtsvenweg 4 in Weert. 

Bij de tips en de wandelroutes houdt 
het NMC rekening met de landelijke 
richtlijnen van het RIVM. Op deze 
manier kan het NMC ook al is ze nu 
gesloten, ouders en kinderen toch op
een veilige manier laten zien en erva-
ren hoe fascinerend de natuur is.

Rini van Rees Tuin en Terras, een kuip- 
en perkplanten centrum gevestigd in 
Meijel. Wat ooit eens begonnen is als 
een uit de hand gelopen hobby is nu 
geresulteerd in een van de grootste 
ambachtelijke plantenkwekerijen in 
het zuiden van het land. 
Vanaf 10 april zijn ze weer open met 
de vernieuwde winkel.
Ze hebben een prachtige nieuwe col-
lectie binnen- en buitenpotten van 
zowel steen, kunststof en zink. Ook 
hebben ze een grote collectie rieten 
(hang)manden.

Perkplanten
Van oudsher zijn ze heel sterk op 
het gebied van perkplanten, daarbij 
kunt u denken aan geranium, ba-
copa, enz. Ze zien een verschuiving 
in de vraag van de klanten naar kant 
en klaar producten. Daar zijn ze op 
ingesprongen door een schitterende 
uitgebreide collectie hangmanden in 
alle vormen, maten en kleuren. Ook 
hebben ze een groot aantal soorten 
planten in gekleurde grote potten 
en schalen klaar staan voor direct ge-
bruik. Je hoeft dus geen vieze handen 
meer te krijgen.

Tuin & Terras
Ook kan je hier terecht voor een mooi 
assortiment vaste planten, zoals la-
vendel, hortensia, bodembedekkers, 
enz. Daarbij komt dat het er naar 
uitziet dat de mensen meer thuis 
moeten en mogen zijn. Wat is er dan 
mooier dan een mooie bloeiende tuin 
& terras.
En wat is het dan toch leuk om zelf 
je eigen bessen en bramen te kunnen 
oogsten. Ook is in deze tijd voeding 
nog veel belangrijker geworden. De 
blauwe bessen en bramen zijn su-
pergezond. Ze hebben een topsoort 
braam, Triple Crown, die dit jaar al 
minstens 5 kilo heerlijk, grote en ge-

zonde bramen geeft. En wat betreft 
de blauwe bessen hebben ze verschil-
lende soorten struiken die ook dit jaar 
al een 5 kg. blauwe bessen geven. 
Daarmee maak je in je eigen tuin of 
plaatsje jouw eigen vakantiepara-
dijsje.

Maatregelen
Om u als klant en hun zelf de beno-
digde veiligheid te bieden i.v.m. het 
coronavirus, hebben zij de winkel 
en kwekerij zeer ruim opgezet. Er is 
meer dan voldoende ruimte om de 
welbekende 1,5 meter afstand van 
elkaar te kunnen houden. Verder 
hebben ze nog een aantal maatre-
gelen getroffen, de mogelijkheid om 
handen te wassen, er is ontsmetten-
de handgel aanwezig. Ze zorgen er 
voor dat de gebruikte winkelwagen-
tjes worden gereinigd, verder zijn er 
duidelijke markeringen aangebracht
om voldoende afstand te kunnen be-
waren en indien gewenst zijn er ook 
handschoentjes aanwezig. Verder zijn 
er door de winkel en kwekerij duide-
lijke aanwijzingen aangebracht wat 
betreft hygiënemaatregelen. Uw vei-
ligheid en die van hen staat voorop.

Wanneer er behoefte bestaat is er 
eventueel de mogelijkheid om op af-
spraak de winkel en kwekerij te bezoe-
ken, zonder dat er andere klanten zijn.
Ook is er de mogelijkheid om via de 
mail (rinivanrees@live.nl) of telefoon 
(06-20974776) planten te bestellen, 
die dan klaar gezet worden zodat u
ze bij hen op kunt halen.
Ook is er de mogelijkheid om via de 
mail (rinivanrees@live.nl) of telefoon 
(06-20974776) planten te bestellen, 
die tegen vergoeding thuis gebracht 
kunnen worden. Deze planten dienen 
vooraf betaald te worden via de bank 
of contant bij levering. Bedankt voor 
uw begrip.

Rini van Rees Tuin & Terras 
is vanaf vrijdag 10 april weer open

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

Origineel bericht of 
felicitatie plaatsen
in het Weekblad voor Nederweert!
Zie elders in dit blad.



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

Liturgische kalender van 2 april tot en met 
1 juni 2020

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

Op Goede Vrijdag is van 15.00 uur tot 
16.00 uur ook de grote kerk open voor 
persoonlijk gebed.

Het is goed om de website van de kerk re-
gelmatig te raadplegen: www.kerkneder-
weert.nl

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.”

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

Paasweekend 
Zondag 12 April Hoogfeest van Pasen 
(1e Paasdag)
Maandag 13 April (2e Paasdag)

Tot nader bericht zijn er geen diensten 
in onze kapel!

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- Maria, ik bid hier voor mijn kleinzoon dat 

alles goed verloopt en niet teveel pijn 
heeft.

- Lieve Maria, vraag al onze geliefden daar-
boven om ons kindje te beschermen, Dank 
U wel.

- Heilige Maria, voor de goede genezing 
van familieleden en een goede uitslag van 
een vriendin. Dank U.

Iets om over na te denken: 
Door zelf te gaan zien, zul je zelf gezien 
worden. 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

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.

• In de Maria-kapel kunt u een gezegend 
palmtakje komen halen.

• Op dinsdag 31 maart is pastoor Johannes 
Prins op 81 jarige leeftijd overleden. Hij was 
werkzaam als assistent binnen ons cluster 
van 2009 tot 2013. Hij woonde in Baexem.  

• In 2013 trad hij in Abdij Koningshoeven te 
Berkel-Enschot in. Velen zullen hem herinne-
ren als een hartelijke, toegewijde en diepge-
lovige man. Dat hij moge rusten in vrede. 

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 mo-
ment van rust of bezinning, om een kaars op 
te steken (houd afstaand van elkaar) of te ko-
pen voor thuis. Het bidden van de rozenkrans 
kan u ook rust, kracht en berusting geven.

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

Zondag 12 april, Paaszondag, Hoogfeest 
van de verrijzenis van de Heer. 
De kerk is geopend van 11.00 – 17.00 uur om 
een kaars op te steken en te bidden dat deze 
dramatische situatie spoedig voorbij zal zijn. 
Ook kunt u dan gewijde palmtakjes meene-
men (indien voorradig) ter bescherming van 
uw have en goed en om wasdom voor uw lan-
derijen (“koren palmen”) en tuingewassen. 

Donderdag 16 april, (bezoekers dienen 
voldoende afstand van elkaar te nemen), 
19.00 voor het welzijn en de genezing van 
zieken en voor een succesvolle bestrijding 
van het coronavirus.

OVERLEDEN: Op 29 maart jl. overleed Hein 
Feijen, 92 jaar, Wozoco Stad 4. Moge hij rus-
ten in vrede.

Pastoor A. Koumans, OMI. 

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.

Pastoor Toon van Dijk, oud inwoner van 
Budschop, viert met Pasen zijn 60-jarig 
priesterfeest.  Dit feest is uitgesteld in 
verband met de coronacrisis. Wij felici-
teren hem met dit jubileum en wensen 
hem veel zegen en voorspoed.

ACTIE KERKBALANS
“Geef voor je kerk”
Het is erg belangrijk dat het kerkgebouw met 
zijn bijbehorende accommodatie voor buurt-
bijeenkomsten en verenigingsactiviteiten in 
stand gehouden wordt. Dit kan met behulp 
van uw steun. Wij hopen ook in 2020 weer op 
uw steun te mogen rekenen. Heel hartelijk 
dank hiervoor. U kunt het bedrag overmaken 
via Rabobank: NL97RABO0135.5068.24  ten 
name van de St. Rochusparochie Budschop

Wij wensen u veel sterkte 
in deze moeilijke tijd.

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

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

Dankbetuiging 

We willen u bedanken voor alle blijken van medeleven, de 
hartverwarmende woorden in brieven, kaarten, telefoontjes, apps 
en Facebook, bij het overlijden van:

Mia Vossen - Verrijdt 
* Oostrum 11 juni 1929           † Weert 17 maart 2020

Het heeft ons troost gegeven. 
Dank u wel.

De uitvaart vond plaats in besloten kring. 

Familie Vossen, Agneshof 7B3, 6031 CZ Nederweert.

‘CORONA’ IN HISTORISCH PERSPECTIEF

Kroatenziekte en Rode Loop

Vervolg voorpagina.

Hij ontving geen centen en later bleek 
ook nog dat niet alleen het uniform 
maar ook zijn kleermakersschaar 
was gestolen. Nog diezelfde zomer, 
terwijl de bevolking het eigenlijk te 
druk had met het binnenhalen van 
de oogst (zoals de toenmalige burge-
meester van Nederweert verzucht in 
zijn aantekeningen) moesten de boe-
ren met karren en paarden opdraven 
om de Kroaten verder te transporte-
ren. Vanuit Nederweert trokken de 
Kroaten naar Ool bij Roermond.
Een kroniek uit die tijd die terugblikt 
op de voorafgaande jaren, vertelt 
over de situatie in onze regio: “onze 
hele omgeving wordt door soldaten 
overspoeld en er wordt verschrikke-
lijk huisgehouden. Het zijn in het bij-
zonder de Kroaten, een door hun vre-
selijke ruwheid en wreedheid bekend 
staand soldatenvolk, dat de afschu-
welijkste gewelddaden pleegt tegen 
de arme bewoners van het platte-
land. Ze roven en plunderen alles wat 
ze tegenkomen. Ja, ze hebben zelfs 
mensen de neus, oren, armen en be-
nen afgesneden”. Ook in Nederweert 
hebben de Kroatische legereenheden 
huisgehouden. De toenmalige burge-
meester Tijs Teuwen alias Stoutemans 
(van de Waatskamp) werd “van de 
Crouwaten (...) onnosel doot gehou-
wen en van sijn leven berooft”, zo 
vermeldt een kleine maar schokken-
de aantekening in de gemeentelijke 
administratie van dat jaar.
Ook schoolmeester en gemeente-
secretaris Dierick Horicx en zijn 
echtgenote Mechtildis kwamen te 
overlijden. Horicx had reeds in het 
najaar van 1625, toen de epidemie in 
Nederweert nog op zijn hevigst was, 
afstand gedaan van zijn openbare 
ambten. Hij overleefde weliswaar 

de ziekte van 1625, maar blijkbaar 
waren hij en zijn echtpaar dermate 
verzwakt, dat ze beiden tegelijk over-
leden in november 1626. Maar niet 
zonder belangrijke legaten aan de 
paters minderbroeders in Weert te 
hebben vermaakt. En dat gold voor 
veel inwoners: veel Nederweerte-
naren die over vermogen beschik-
ten lieten in 1625 haastje repje een 
testament opstellen om zo zaken te 
kunnen regelen voordat ze zelf ook 
slachtoffer zou worden.

De Rode Loop van 1676
De dysenterie-epidemie van 1676 is 
waarschijnlijk een van de grootste 
plagen in Nederweert geweest. Het 
is in elk geval de eerste waarvan sta-
tistieken gemaakt zijn. Nederweert 
was toen al een vrij groot dorp (in 
bewonersaantal zelfs de vijfde plaats 
van wat we tegenwoordig Limburg 
noemen, na Maastricht, Venlo, Roer-
mond en Weert). Waar in een gewo-
ne maand in Nederweert (exclusief 
Leveroy) zo’n twee sterfgevallen per 
week plaatsvonden, steeg dat aantal 
in de herfst van 1676 tot ongekende 
proporties. Met als hoogtepunt de 
maanden september en oktober, met 
15 begrafenissen per week. Daarbij 
moet overigens aangetekend worden 
dan overleden kinderen beneden de 
twaalf jaar niet eens meegeteld wer-
den. In totaal stierven dat jaar in Ne-
derweert meer dan 175 volwassenen 
(plus waarschijnlijk even zoveel kin-
deren), hetgeen betekende dat bijna 
15% van de bevolking van Nederweert 
binnen korte tijd kwam te overlijden. 

De volgende aflevering uit deze serie 
gaat over de dysenterie-epidemie van 
1779 en de cholera van 1866.

Alfons Bruekers

Het verloop van de overlijdensaantallen tijdens de epidemie van 1676. Alleen 
de sterften van de volwassen inwoners zijn meegeteld. Met de kinderen en 
jongeren meegerekend was het aantal overledenen dubbel zo groot.
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Eucharistieviering op de 
Televisie te volgen via 

KRO-NCRV op NPO 2 zijn:

Iedere zondag: 
om 10.00 uur De eucharistievieringen 
komen uit alle delen van het land.

Goede Vrijdag: 
om 15.00 uur Kruisweg met onze bis-
schop Mgr. Harrie Smeets.

Paaszaterdag: 
om 23.15 uur live uitzending van de 
Paaswake vanuit de Munsterkerk in 
Roermond met onze hulpbisschop 
Mgr. Everard de Jong.

Paaszondag: 
om 10.00 uur Via de lokale media Os-
pelactueel en Nederweert24 wordt 
een livestream uitgezonden van de 
Paasviering in Onze-Lieve-Vrouw On-
bevlekt Ontvangenkerk in Ospel. Deze 
viering is wel zonder aanwezigen! 

1e Paasdag:
om 11.00 uur live uitzending van de 
viering van Pasen vanuit de Munster-
kerk in Roermond door onze bisschop 
Mgr. Harrie Smeets.

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.

L.K.V. Ospel

I.v.m. het coronavirus hebben we alle 
activiteiten t/m juni afgemeld. We 
beginnen dan weer in september. We 
wensen jullie veel gezondheid toe. 

Groetjes, het bestuur.

Plantenactie 
ZijActief Leveroy

Aan de inwoners van Leveroy,

heel graag hadden wij, zoals u intus-
sen van ons gewend bent, ook in deze 
lente met alle inwoners van Leveroy, 
ons dorp opgefleurd met de mooie 
planten van kwekerij Stals uit Ell.

Zeker in deze onwerkelijke tijd kun-
nen we best wat kleur gebruiken.
Maar ook wij willen en moeten ons 
houden aan de regels van het RIVM.

Daarom willen wij iedereen laten we-
ten dat de plantenactie van ZijActief 
Leveroy die gepland staat op woens-
dag 29 april 2020 niet doorgaat.

Of we op een ander moment in het 
jaar een actie gaan houden kunnen 
we op dit moment nog niet met ze-
kerheid zeggen.

Wat nu voorop staat is de gezondheid 
van ons allemaal.

Met gezond verstand, een beetje ge-
duld, begrip, maar vooral aandacht 
en zorg voor elkaar, gaat het ons ze-
ker lukken er samen het beste van te 
maken.

Het wordt weer lente!

Een hartelijke groet, 
Bestuur ZijActief Leveroy

Netwerken Palliatieve 
zorg slaan handen in 

elkaar

Unieke samenwerking tussen Centra 
voor levensvragen in Zuid- Midden- 
en Noord- Limburg

Met een gezamenlijk initiatief van 
de verschillende Centra voor Le-
vensvragen in Limburg is er nu één 
speciaal crisisnummer voor men-
sen die in verband met de uitbraak 
van Corona behoefte hebben aan 
een gesprek met een geestelijk ver-
zorger. Deze geestelijk verzorgers 
zijn specialisten in begeleiding en 
ondersteuning bij levensvragen in 
de laatste levensfase, bij verlies en 
rouw en bij eenzaamheid. 

De Centra voor Levensvragen van de 
Netwerken Palliatieve zorg Heuvel-
land, Oostelijk Zuid-Limburg, Wes-
telijke Mijnstreek en Midden- en 
Noord- Limburg hebben hun handen 
ineen geslagen. Dankzij deze samen-
werking is er een groot team geeste-
lijk verzorgers beschikbaar, waardoor 
het mogelijk is dit nummer zeven 
dagen in de week te bemensen. Ie-
dereen uit de genoemde regio’s kan 
via het telefoonnummer dagelijks te-
recht met levensvragen en zorgen, die 
het coronavirus met zich meebrengt. 
Gesprekken kunnen bijvoorbeeld 
gaan over angst dat men ziek wordt, 
het isolement en de eenzaamheid 
die deze tijd met zich meebrengt, of 
in verban met een ziek, terminaal of 
overleden familielid.

Het speciale crisisnummer 088-459 81 
10 is dagelijks bereikbaar, maandag 
tot en met vrijdag van 8.00 tot 23.00 
uur en in het weekend van 8.00 tot 
18.00 uur. Het nummer biedt de mo-
gelijkheid voor een persoonlijk telefo-
nisch (beeld) gesprek. Er zijn geen kos-
ten verbonden aan deze gesprekken.

HUMANITAS NIEUWS
Al 75 jaar een duidelijke aanpak

Humanitas komt sinds 1945 op voor 
een samenleving waarin plaats is voor 
iedereen. In 2020 bestaan we dus al 
75 jaar. Humanitas werd vlak na de 
oorlog opgericht. In die tijd was de 
zorg voor elkaar vooral goed gere-
geld binnen kerkgenootschappen. 
Hoorde je daar niet bij, dan stond je 
er vaak alleen voor bij ziekte of an-
dere problemen. Humanitas wilde er 
voor alle mensen zijn: niemand mocht 
weer tussen wal en schip belanden.

Aan die ambitie is niets veranderd. Al 
75 jaar staan onze vrijwilligers klaar 
voor mensen die een steuntje in de 
rug kunnen gebruiken. In die 75 jaar 
heeft Humanitas zich ontwikkeld tot 
een landelijke vrijwilligers organisatie 
met een duidelijke aanpak die erop 
gericht is om op eigen kracht iets aan 
je situatie te veranderen.

Verantwoordelijk voor jezelf en 
anderen 
We werken vanuit de gedachte dat 
je niet alleen verantwoordelijk bent 
voor jezelf, maar ook voor anderen. 

We zijn er voor iedereen
Humanitas is er voor iedereen ongeacht 
leeftijd, achtergrond of levensovertui-
ging. We zijn er voor iedereen die een 
steuntje in de rug kan gebruiken.

Zelfvertrouwen 
Onze aanpak is erop gericht om men-
sen zelfvertrouwen te geven. Onze 
vrijwilligers lopen een tijdje met je 
mee en ondersteunen je om op eigen 
kracht iets aan je situatie te verande-
ren. Zo kun je de toekomst zelfstan-
dig en positief tegemoet zien.

We weten wat er speelt 
Iedereen kan ons ‘om de hoek’ vinden, 
dank zij onze ruim 80 lokale afdelin-
gen, verspreid over het hele land. 

Goed getrainde vrijwilligers 
Wij geloven dat je als goed voorberei-
de vrijwilliger je vrijwilligerswerk met 
veel meer plezier doet en beter bent 
toegerust om mensen te helpen om 
op eigen kracht iets aan hun situatie te 
veranderen. Dat doen we door ervoor 
te zorgen dat je als vrijwilliger de hou-
ding, vaardigheden en kennis kunt 
ontwikkelen die bijdragen aan goede 
ondersteuning van jouw deelnemer.

Ernaast, niet erboven
Humanitas staat voor een samen-
leving waarin gelijkwaardigheid 
voorop staat. Onze vrijwilligers staan 
naast hun deelnemers, nooit erbo-
ven. Ze zijn maatjes waar je veel aan 
hebt. Ook geïnteresseerd geraakt in 
Humanitas? Laat het ons weten op: 
midden-limburg@humanitas.nl of bel 
naar: 06 351 207 76.



Ook vessgingen in:
Eindhoven, Valkenswaard,
Baarle-Nassau, Venlo,
Panningen, Roermond,
Siiard en Hoensbroek

Poell De Verfzaak
Roermondseweg 100
(tussen Gamma en Praxis)
6004 AV Weert

0495 - 74 59 16
Ma - Vr
Za
Zo

08.00 - 17.00
09.00 - 17.00
11.00 - 16.00

10 liter€124,9510 liter€114,9512,5 liter€84,95 10 liter€216,55 10 liter€248,50

VOORDELIGE MUURVERF

€ 54,10 1 liter 1 liter€ 58,70 1 liter€ 64,60 1 liter€ 56,80 1 liter€ 76,35 1 liter€ 91,35

Sikkens Rubbol BL Ventura Satin
Deze zijdeglanslak kan buiten worden toegepast als bescherming en 
verfraaiing van o.a. geveltimmerwerk (zowel loof- als naaldhout), 
multiplex boeiboorden en luifels. 
Dit sneldrogende product is verkrijgbaar in veel kleuren.

€55,40 1 liter

SIKKENS RUBBOL BUITENLAKKEN
Voor optimale bescherming en onovertroffen glans
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 22 april 2020.
Zet- en drukfouten voorbehouden.



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

De vitale beroepsgroepen in onze ge-
meente houden ons draaiende. In een 
kort tijdsbestek hebben zij hun dage-
lijks werk zo ingericht dat dit, ondanks 
de maatregel, doorgang kan vinden. 
Een prestatie van formaat, vindt 
wethouder Koolen met volksgezond-
heid en onderwijs in zijn portefeuille. 
“Het goede contact met bijvoorbeeld 
huisartsen, het onderwijs en kinder-
opvangcentra zorgen ervoor dat we 
zaken samen snel kunnen organiseren. 
Korte lijnen, daar pluk je, in een tijd als 
deze, de vruchten van.” 

We blijven in contact met elkaar. Zo 
pakt ook wethouder Koolen de tele-
foon en belt wekelijks met de mensen 
die de zorg voor onze kinderen en 
ouderen dragen. “Ik wil weten waar ze 
tegenaan lopen en waar wij als ge-
meente kunnen helpen. Deze instellin-
gen als zorg, onderwijs of kinderopvang 
werken een slag in de rondte om zorg, 
onderwijs en opvang te kunnen blijven 
verlenen met alle uitdagingen van nu.”

Opvang voor kwetsbare kinderen 
De eerste week is het onderwijs vooral 
bezig geweest met het inrichten van 
het onderwijs op afstand. De kinderop-

vang en scholen hebben zich volop in-
gezet om de noodopvang voor ouders 
in de vitale en cruciale beroepen te re-
gelen. De kinderopvangcentra hebben 
daarna geregeld dat voor deze ouders 
ook avond-, nacht- en weekendopvang 
is geregeld. Dat loopt allemaal goed in 
Nederweert.

Nu duidelijk is dat dit langer gaat 
duren, gaat de aandacht uit naar de 
doelgroep kwetsbare kinderen. Kinde-
ren bij wie de thuissituatie niet ideaal 
is of kinderen die veel aandacht nodig 
hebben. Daar is alleen het verzorgen 
van onderwijs op afstand wellicht niet 
de juiste oplossing als het allemaal wat 
langer gaat duren. We kijken samen 
met het onderwijs, de kinderopvang en 
het Centrum voor Jeugd en Gezin hoe 
we extra aandacht kunnen geven aan 
deze kwetsbare groep kinderen.

AMW-ML en CJG-ML
Ook het Algemeen Maatschappelijk 
Werk en het Centrum voor Jeugd en 
Gezin Midden-Limburg zoekt naar 
nieuwe manieren van ondersteuning 
bieden. Wethouder Koolen: “Het 
AMW-ML en CJG-ML onderhouden 
nauw contact met de gezinnen die zij 

begeleiden en passen de dienstverle-
ning op maat aan. Daarnaast onder-
houden zij contact met bijvoorbeeld 
scholen. Zo kunnen zij onderzoeken 
welke behoeften daar leven en hoe ze 
hier samen op kunnen inspelen.”

Citaverde, niet zomaar een school 
in het groen
Burgemeester Op de Laak spreekt haar 
respect uit voor de manier waarop deze 
middelbare school heeft meebewogen 
heeft met de maatregelen rond het coro-
navirus. “Gebaseerd op berichtgeving uit 
het buitenland, trof de IT-coördinator van 
het Citaverde alle voorbereidingen voor 
online onderwijs”, licht de burgemeester 
toe. “Nadat het kabinet op zondag 15 
maart de sluiting van de scholen mee-
deelde, startte het Citaverde op dinsdag 
al met digitaal lesgeven. Petje af!”

Niet volledig
Wethouder Koolen weet maar al te 
goed dat er achter de schermen heel 
veel gebeurt. “Veel meer dan in een 
artikel aan bod kan komen. Onze dank 
is groot aan alle partijen die nieuwe 
wegen bewandelen om in deze onwer-
kelijke tijd hun dienstverlening corona-
proof voort te zetten.”

“Onze dank is groot”
Hulde aan de zorg, het onderwijs en de kinderopvang

Meaux Maier, leerling van het Citaverde College, thuis aan het werk tijdens de online les. Foto: familie Maier 

De wereld is in de ban van het corona-
virus. In verschillende beroepstakken 
gaat het werk door. Ook in de bouw. 
Afgelopen week startte de werkzaam-
heden voor het bouwen van woningen 
langs Kanaalpark De Heerlijkheid in 
Nederweert. Regiodirecteur Michiel 
Werkhoven van Janssen de Jong Project-
ontwikkeling en verantwoordelijk wet-
houder Peter Koolen van de gemeente 
Nederweert waren samen, op gepaste 
afstand van elkaar, aanwezig bij de start 
van het project. “Het blijft onwerkelijk. 
Normaal is dit een moment om met 
toekomstige bewoners en betrokkenen 
te vieren. Tegelijkertijd is het goed dat 
er, zij het met de nodige maatregelen, 
gewerkt kan worden in deze lastige 
tijd”, aldus de wethouder. 

In 2018 won Janssen de Jong Project-
ontwikkeling de aanbesteding die door 
de gemeente was gehouden voor de 
ontwikkeling en realisatie van project-
matige woningen in de wijk Merenveld. 
De opdracht kende behoorlijke kwali-
teitseisen. 

Tevreden over samenwerking
De woningen die nu gebouwd gaan 
worden, vormen de afronding van het 
gebied Merenveld en de overgang 
naar het kanaalpark. “Een bijzondere 
plek”, aldus wethouder Koolen. Michiel 
Werkhoven: “De samenwerking met de 
gemeente verliep goed. Door duidelijke 
afspraken aan de voorkant van het pro-
ject wisten we wat er moest gebeuren en 
wat we konden verwachten. Samen met 
ons team van bouwspecialisten hebben 
we het ontwerp uitgewerkt tot een mooi 
woningbouwplan voor Nederweert. We 
kunnen met z’n allen tevreden zijn over 
het ontwerp dat er nu ligt en de wonin-

gen die gerealiseerd worden”.

Levensloopbestendig
Janssen de Jong realiseert langs het 
kanaal vrijstaand geschakelde en twee-
onder-een-kapwoningen. Samen met 
de gemeente is goed gekeken naar de 
behoefte aan woningen in Nederweert. 
Gaandeweg is het programma aange-
past. Een deel van de woningen wordt 
nu levensloopbestendig uitgevoerd. Dat 
wil zeggen dat de bewoners hier kun-
nen blijven wonen als hun levensom-
standigheden veranderen, bijvoorbeeld 
omdat ze een dagje ouder worden. 

Aansluiten bij behoefte
“Wij vinden het belangrijk dat er 
kwalitatief goede woningen gebouwd 
worden, die aansluiten bij de behoeften 
van onze inwoners”, aldus wethouder 
Koolen. “Het type woningen dat hier ge-
bouwd wordt, sluit hier perfect op aan.” 

Alle woningen verkocht, tweede 
fase volgt
Dat er vraag is naar dit soort levensloop-
bestendige woningen blijkt wel. Ze zijn 
inmiddels allemaal verkocht. Mits de 
bouw niet stagneert, kunnen de eerste 
bewoners er naar verwachting eind dit 
jaar hun intrek nemen. Inmiddels zijn er 
afspraken in de maak voor een tweede 
fase van het project, waarbij nog eens 
negen woningen op dezelfde plek langs 
het kanaal gebouwd worden. Kijk voor 
meer informatie over deze fase op 
www.heerlijckwonen.nl. 

Uiteraard houden we de ontwikkelin-
gen en de maatregelen in verband met 
het coronavirus scherp in de gaten. 
Uiteindelijk staat de gezondheid van 
ons allemaal voorop. 

Korte weetjes
Houd afstand, ook in speeltuinen
Speeltuinen zijn er om in gespeeld 
te worden. Maar ook in speeltuinen 
gelden de maatregelen in verband met 
het coronavirus. Hoe lastig dat ook is 
voor kinderen. Onze boa’s controleren 
de speeltuinen. Ze krijgen signalen van 
groepsvorming. We vragen ouders en 
verzorgers ook op te letten op groeps-
vorming en kinderen aan te spreken. Zo 
voorkomen we samen de verspreiding 
van het virus. Het zou bovendien jam-
mer zijn als de regels niet nageleefd 
worden en we speeltuinen tijdelijk moe-
ten sluiten of boetes uit moeten delen.

Raadsvergadering
Op dinsdag 14 april om 19.00 uur staat 
een raadsvergadering gepland. Op dit 
moment gelden er nog beperkende 
maatregelen vanwege het coronavirus. 
Het is dus niet mogelijk om de verga-
dering in de raadzaal te laten plaats-
vinden. Het presidium overlegde op 
maandag 6 april of en op welke manier 
ze de openbare vergadering wil gaan 
organiseren en live uitzenden. Op onze 
website en onze Facebookpagina infor-
meren we u over het besluit.

Fout in infographic
In het Gemeente Contact van 2 april 
staat een infographic over steunmaat-
regelen voor ondernemers en inwoners. 
Hierin wordt o.a. de volgende maatregel 
vermeld: De gemeente betaalt facturen 

van bedrijven waar mogelijk nog sneller 
dan de bestaande norm binnen 14 dagen. 
Met die norm behoren we tot de groep 
van snel betalende gemeentes. Het getal 
14 is echter niet juist. Dit moet 21 zijn. Op 
onze website staat de infographic met de 
juiste tekst van deze maatregel.

Let op: babbeltrucs!
Afgelopen week ontvingen we een mel-
ding dat twee inzittenden van een auto 
met valse kentekenplaten bij inwoners in 
het buitengebied aanbelden. Ze gaven 
aan dat ze voor de glasvezel-aansluiting 
kwamen. De betreffende bewoner 
vertrouwde dit niet, belde de politie en 
noteerde het kenteken. Het kenteken 
bestond niet meer. Waarschijnlijk gaat 
het om oplichters of personen met snode 
plannen. Los van de coronamaatregelen 
geldt natuurlijk: ben alert op babbeltrucs 
en oplichting. Diefstal door een babbel-
truc komt steeds vaker voor: Lees meer 
over babbeltrucs en hoe u kunt voorko-
men dat u slachtoffer wordt op www.
politie.nl/themas/babbeltruc.html

Ben de overlast voor! Regel nu de 
preventieve bestrijding van de eikenpro-
cessierups in de eikenbomen op uw erf. 
Ook de gemeente is druk bezig met de 
voorbereidingen.

Ondanks alle inspanningen van afgelo-
pen jaar ontstaat er ook dit jaar weer 
overlast door de eikenprocessierups. De 
verwachting is dat de overlast in 2020 
groter wordt dan in 2019. 

Particuliere bestrijding
Dit betekent ook dat de vraag naar 
preventieve bestrijding dit jaar groter is. 
Wilt u de eikenbomen op uw erf preven-
tief laten behandelen tegen de eikenpro-
cessierups? Dan raden wij u aan om nu 
contact op te nemen met een gespecia-
liseerd bedrijf. Let op! Het behandelen 
van de eikenbomen met een bacteriepre-
paraat zoals Xentari heeft alleen effect 
wanneer er genoeg jong blad aan de 
eikenbomen zit. Ongeveer 30% tot 50% 
van de bladeren moet uit de knop zijn. 
 
Volop bezig met voorbereidingen
In de gemeente Nederweert zijn we druk 
bezig met de voorbereidingen om ‘de 

strijd’ met de eikenprocessierups aan te 
gaan. Afgelopen week is de aannemer 
voor de eerste keer op zoek gegaan naar 
sporen van de eikenprocessierups in de 
eikenbomen. Het was een zoektocht, 
maar de eerste eilegsels van de rupsen 
zijn toch aangetroffen in de toppen van 
eikenbomen. De komende tijd houdt de 
aannemer de gevonden eilegsels nauw-
lettend in de gaten, zodat we op het 
juiste moment de eikenprocessierups zo 
effectief mogelijk kunnen bestrijden.

Samen met elf omliggende gemeenten
Het monitoren doen we al jaren samen 
met elf omliggende gemeenten. Hier-
door kunnen we de te verwachten plaag-
druk redelijk inschatten en het juiste 
moment van bestrijding bepalen. Door 
deze gezamenlijke aanpak hebben wij de 
eikenprocessierups al jaren redelijk onder 
controle en hebben we niet de overlast 
zoals die het afgelopen jaar in de rest 
van Nederland was.

Natuurlijke vijanden
Nederweert en ook de gemeenten om 
ons heen zetten bij de bestrijding van de 
eikenprocessierups steeds meer natuur-

De eikenprocessierups maakt zich klaar

Donderdag 9 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

Regiodirecteur Michiel Werkhoven van Janssen de Jong Projectontwikkeling en wethouder Peter Koolen (r) 
waren samen, op gepaste afstand van elkaar, aanwezig bij de start van het project. Foto: Janssen de Jong

Bouw van parkwoningen gestart

lijke vijanden in. Zo worden bermen 
ingezaaid met kruiden waar natuurlijke 
vijanden in kunnen wonen en worden er 
overal nestkasten voor vogels en vleer-
muizen opgehangen. Dit is natuurlijk 
heel goed, maar we moeten hierbij wel 
in gedachten houden dat er niet zomaar 
honderden nieuwe vogels en insecten 
zijn. Dit heeft tijd nodig en daarom zal 
de gemeente ook dit jaar de meeste 
eikenbomen in de gemeente Nederweert 
preventief behandelen met het biologi-
sche middel Xentari.

Bijna Pasen
Op Goede Vrijdag en Tweede Paasdag 
is het gemeentehuis gesloten. U kunt 
ons voor spoedgevallen wel telefo-
nisch bereiken tussen 07.00 en 22.00 
uur. De huisvuilroute van maandag 13 
april wordt verplaatst naar zaterdag 
11 april. De vuilniswagen begint om 
06.30 uur te rijden. We vragen u dan 
ook om de duobak op tijd klaar te 
zetten. De milieustraat is op Tweede 
Paasdag gesloten. We wensen u fijne 
Paasdagen.
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Corona maatregelen EP:Tummers
Wij roepen iedereen op om thuis te blijven en telefonisch of online te bestellen via www.eptummers.nl. Onze specialisten zitten 7 dagen per week 

voor u klaar om u te assisteren via telefoon of online chat. Uw aankoop wordt vaak binnen 24 uur thuisgeleverd, dit kan volledig contactloos.
Indien gewenst kunnen wij uw apparaat ook installeren. Uiteraard gebeurt ook dat op een veilige manier volgens strenge richtlijnen.

Komt u toch naar de winkel, dan vragen wij u om zich te houden aan ons deurbeleid. Meer informatie vindt u op onze site: www.eptummers.nl.

Tummers

ALTIJD

SERVICE

Wij belonen u om NIET Wij belonen u om NIET 
naar de winkel te komen!naar de winkel te komen!
Koop nu telefonisch of via online chat en Koop nu telefonisch of via online chat en 

ontvang € 50,- extra korting op uw order!*ontvang € 50,- extra korting op uw order!*

*Bij een minimaal bestelbedrag van €500,-. M.u.v. multimedia en Dyson.*Bij een minimaal bestelbedrag van €500,-. M.u.v. multimedia en Dyson.

Tip voor alle thuiszittende kinderen:Tip voor alle thuiszittende kinderen:

download het GRATIS Tummersdownload het GRATIS Tummers

doeboekje via onze site!doeboekje via onze site!

www.eptummers.nl/doeboekwww.eptummers.nl/doeboek.eptummers.nl/doeboek

www.eptummers.nl
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Vanwege de maatregelen rondom 
het Corona-virus heeft een groep lo-
kale ondernemers de handen ineen 
geslagen. Zij hebben voor de inwo-
ners van de gemeente Nederweert 
binnen een week een volledige web-
site (www.lokaalbezorgenneder-
weert.nl) neergezet waar bestel-
lingen geplaatst kunnen worden bij 
lokale winkels en horecazaken. 

Tot aan de deur bezorgd
Bestellingen worden gratis tot aan de 
deur bezorgd. 
Het is een win-win situatie. De inwo-
ners hoeven de deur niet meer uit en 
de aangesloten winkels en horeca-
bedrijven kunnen toch door blijven 
draaien in deze zware tijd. Ook aan 
oudere inwoners zonder computer is 
gedacht. Zij kunnen telefonisch hun 
bestelling plaatsen bij de aangeslo-
ten bedrijven via telefoonnummer: 
0495 23 00 28
Inmiddels zijn Eigen Houtje en Carool 
al live en kan er besteld worden. Deze 
week volgen Wijnkoperij Alex Storms, 
Znurk Woondeco & slaapcomfort, 
Zuivelboerderij Avezaat, Em-Four en 
Bloemenzaak Marians Bloemen. Ook 
is al een aantal lokale ondernemers 
aangesloten, zoals Pleunis Mode en 
Blackmix, die op afspraak gaan wer-
ken voor wie niet met anderen tege-
lijk in de zaak willen of mogen zijn. 

Uitbreiden
In de komende tijd wordt alles op 
alles gezet om het aanbod in Neder-

Contactloos bestellen bij winkels 
en horeca in Nederweert

weert op deze website uit te breiden. 
Iedereen wordt gevraagd om mee te 
denken, ideeën door te geven en om 
het te melden als men ergens tegen-
aan loopt. Op deze manier kan het 
platform snel verbeterd worden. We 
doen het samen! 

Bezorgers
Ook is er vraag naar bezorgers, deze 
houden zich aan alle regels van het 
RIVM en bezorgen tot aan de deur. 
Er is voorlopig geen contact tussen 
bezorger en klant, alleen via de te-
lefoon, sms of Whatsapp, waarmee 
klanten op de hoogte gehouden wor-
den van de levering. 

Voor bestellingen kan de Nederweer-
ter inwoner vanaf vandaag terecht op 
Lokaal Bezorgen Nederweert, web-
site: lokaalbezorgennederweert.nl, 
of bellen met 0495-23 00 28.

In de afgelopen maanden herdachten 
wij 75 jaar bevrijding in Limburg. Vele 
geallieerden zijn tijdens onze bevrij-
ding gesneuveld. In dorpen, steden, 
velden en bossen in de huidige ge-
meentes zoals Maasgouw, Leudal, 
Peel en Maas, Weert en Nederweert. 
Zij vonden een laatste rustplaats op 
een van de vele oorlogsbegraafplaat-
sen in Limburg, waaronder Neder-
weert.

Nederweert
Al gauw ontstond in Nederweert on-
der de bezielende leiding van de fa-
milie Rulkens het initiatief om namens 
het toenmalige Nederlands Oorlogs-
graven Comité een adoptieplan op 
te zetten voor inwoners van Neder-
weert. Zo vonden vele graven een 
plek naar een gezin, die met enige 
regelmaat een bloemetje brachten. 
Ook heeft deze familie door de jaren 
honderden familieleden tijdens hun 
bezoek aan Nederweert begeleid.

Afgelopen november is een nieuwe 
groep van initiatiefnemers samenge-
komen met als doel om mensen be-
wust stil te laten staan bij het offer 
dat deze militairen gebracht hebben 
tijdens de Tweede Wereldoorlog en 

die begraven zijn in Nederweert.
Een oude kaartenbak en een oud 
registerboek die in het bezit is ge-
komen van de stichting is opnieuw 
opgezet en gedigitaliseerd. Na maan-
den van onderzoek en het up-to-date 
brengen van gegevens hebben ze alle 
beschikbare gegevens kunnen ver-
werken. Daarnaast hebben enkele 
leden van het bestuur zich de moeite 
genomen om eerst de adoptanten 
van het eerste uur persoonlijk te be-
zoeken. Aan hen of nabestaanden is 
gevraagd of zij vanaf 2020 hun graf 
wilde behouden.

Mede door twee artikelen in de Lim-
burger en op Nederweert24 en Os-
pel Actueel hebben mensen van het 
initiatief kennisgenomen. Ze hebben 
ruim drie maanden hun best gedaan 
en velen kunnen achterhalen.

Ze sluiten vanaf nu de verdere zoek-
tocht naar ‘oude’ adoptanten.

Omdat vele geallieerde soldaten ge-
sneuveld zijn buiten de gemeente Ne-
derweert hebben ze het adoptie-ini-
tiatief ook breed opgezet. Eenieder, 
waar dan ook, is van harte welkom 
om zich te melden.

Beëindiging zoektocht ‘oude’ 
grafadoptanten Britse begraafplaats  

Juist in deze vreemde tijd is het van 
belang om actief blijven. Als u op ou-
dere leeftijd weinig beweegt, neemt 
de spierkracht in een snel tempo af. 
Op deze manier zorgt u er voor dat 
de kans op een val in of rondom het 
huis groter wordt. Met deze tips van 
de beweegcoaches van Sport Neder-
weert staat u sterker op uw benen!

Blijf actief
Door iedere dag een half uur te be-
wegen blijft uw balans in orde en 
blijven uw spieren op sterkte. Thuis 
kunt u veel doen om uw balans en 
spieren te trainen. Zorg elke dag 
voor een (vast) moment waarop u 
wat oefeningen doet. Ga uw hele lijf 
bij langs van top tot teen om losma-
kende oefeningen te doen: draai uw 
nek, schouders, polsen, heupen en 
enkels. 

Maak uw huis veilig
Zorg voor voldoende licht in- en 
rondom het huis. Ook als u naar het 
toilet gaat ’s nachts. U denkt dat u uw 
huis goed kent, maar als u de avond 
er voor een wasmand op de overloop 
laat staan die u niet verwacht, kunt 
u lelijk ten val komen. Ook een vei-
lige trap, met stevige trapleuning is 
van belang. Merkt u dat de kleedjes 
in huis glijden of verschuiven? Koop 

Blijf actief en voorkom vallen
een antislipmat bij de bouwmarkt 
voor onder uw kleedje. Op deze ma-
nier schuiven de kleedjes minder en 
heeft u nog steeds warme voeten. 

Draag stevige schoenen 
Op uw slippers of sokken de trap af, 
is natuurlijk niet veilig. Draag stevige 
veter schoenen met een zool met 
voldoende profiel en lage hak. Klit-
tenband schoenen kunnen ook erg 
handig zijn. Belangrijk is wel dat als 
u merkt dat het klittenband minder 
goed plakt dit direct laat vervangen.

Span uw spieren aan
Bent u duizelig als u op staat? Blijf 
waar u bent, span uw beenspieren 
goed aan en wacht tot het voorbij is 
voordat u wegloopt. Door het aan-
spannen van uw benen begint uw 
bloed weer goed te stromen en is de 
duizeligheid snel voorbij.

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!

Deel deze maatregelen met je familie, vrienden en buren. 

Stop de verspreiding  
van het coronavirus

We krijgen het coronavirus alleen onder controle  
als iedereen het volgende doet:

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351

Schud geen handen. 

Hoest en nies in de  
binnenkant van je elleboog.

Gebruik papieren zakdoekjes.

Was vaker je handen.
Was je handen meerdere keren per dag met  

water en zeep. Zeker als je buiten bent geweest.

Blijf zoveel mogelijk thuis.
Ga alleen naar buiten als dat nodig is. 

Bijvoorbeeld om boodschappen te doen, of 

voor een frisse neus. Doe dat niet met meer 

dan drie personen. Werk thuis als het kan. 

Blijf thuis bij verkoudheidsklachten. Krijg je 

daar ook koorts en/of benauwdheid bij, dan 

moet iedereen in het huishouden thuisblijven.

Houd 1,5 meter afstand. 
Het coronavirus verspreidt zich vooral door 

hoesten en niezen. Houd daarom 1,5 meter 

afstand van anderen (twee armlengtes).  

Ook op straat, in de supermarkt en in het park. 

Zo word jij niet ziek, en zorg je ervoor dat je 

anderen niet ziek maakt.

1,5 m.

• In verband met het coronavirus 
heeft de overheid de maatregelen 
verlengd tot 28 april. Dus zolang 
is de molen ook gesloten.  Ook 
wij willen geen schakel zijn in het 
overbrengen van het virus. Daar-
om is de molen voor bezoekers in 
ieder geval gesloten tot 28 april.

• Het zou best kunnen dat er daarna 
nog restricties zijn aan het bezoek. 
Dus als de maatregelen in Neder-
land verlengd worden dan zal dit 
advies ook voor de molen gelden. 

• Indien men toch graag het meel 
heeft van de molen dan graag even 
contact opnemen (06-30457014).

 Geert van Winkel molenaar.

• Verdere openstelling molen; ie-
dere 2e , 3e en 4e zaterdag van de 
maand van 10.00 tot 16.00 uur. De 
molenwinkel is dan ook geopend.

• Rondleidingen (gratis); Buiten de 

openingstijden is een bezoek met 
familie of groepjes mogelijk, maak 
een afspraak met de molenaar 
Geert van Winkel;  Tel 0495-633 
079 of mob 06-304 570 14.

• Bij de rondleidingen laten we u het 
draaien, malen, builen (zeven van 
gemalen graan) en mengen van 
diverse meelsoorten zien. Na de 
rondleiding komt u beneden in de 
molenwinkel. Hier kunt u verschil-
lende meelsoorten kopen incl. de 
recepten voor het bakken van het 
ambachtelijke brood. Ook hebben 
we Cadeau-pakketten om een am-
bachtelijk brood te bakken!

• Een bezoek aan de molen is prima 
te combineren met het streekmu-
seum Eynderhoof Nederweert-
Eind en/of het nationaal park de 
Groote Peel in Ospel-Dijk of een 
monumentenwandeling over Os-
pel (de molenaar kan hierover 
meer inlichtingen geven).

   

Molen de Korenbloem Ospel 
gesloten in ieder geval tot 28 april

Na een bijzonder boeiend leven is op 
zondag 5 april 2020 rustig ingeslapen 
aalmoezenier kapucijn Rogier ’t Hoen.
Rogier was een mens van het volk, hij 
stond vele jaren tussen de mensen, 
midden in de samenleving.
De kapucijner had als persoon en als 
priester, een duidelijke en eigenzinni-
ge opvatting over religie, maatschap-
pij en het leven.
Wie herinnert zich niet de openlucht-
vieringen in de IJzeren man, of op het 
horecaplein in Nederweert, waarin 
niet alleen het leven werd gevierd, 
maar waarin hij de aanwezigen ook 
overwegingen meegaf, op de typische 
manier zoals men dat van deze aal-
moezenier kende.  
Ook het oogstdankfeest op Schoor, 
de vele doopsels en huwelijken welke 

Rogier voltrok staan in ons geheugen 
gegrift. 
Ruim 40 jaar woonde Rogier samen 
met zijn huisgenote Miep Noy in Ne-
derweert en in 2016 vierde hij zijn 
60-jarig priesterjubileum. 
Niet tijdens een H. Mis, niet tijdens 
het Lof, niet in een processie, maar in 
een openbare Boeteviering bij Café De 
Kleine Winst in Nederweert. 
Rogier ten voeten uit, steeds tussen de 
mensen, jong en oud.
Op donderdag 9 april zal er i.v.m. het 
coronavirus een besloten dienst plaats-
vinden, waarna Rogier in Velp begra-
ven zal worden.
In juli volgt er nog een herdenkings-
dienst voor de 91 jarige Rogier.
Wij wensen zijn huisgenote Miep veel 
sterkte in de komende tijd.

Rogier ’t Hoen overleden
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Paasviering ook uitgezonden op 
televisie via Weert FM

 
Op paaszondag zal om 10.00 uur via een livestream van Nederweert24 en 
Ospel actueel de paasviering in Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen 
kerk in Ospel worden uitgezonden. Voorganger is Pastoor Koumans.

Televisie
Naast de livestream zal Weert FM de paasviering op televisie uitzenden.
Weert FM is te vinden Ziggo 40/36, KPN 1417, Overige providers 2064
Meer info is de komende dagen ook te lezen op Weert FM

De viering is zonder bezoekers.


