
W E E K  1 6  • J A A R G A N G  9 4  •  1 6  A P R I L  2 0 2 0

Nederweert
jouw gezondheid is onze zorg

Kerkstraat 42, tel. 63 26 96
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Uw witgoed 
apparaat stuk?

Expert Nederweert 
repareert!

‘CORONA’ IN HISTORISCH PERSPECTIEF

Straatpoepers en klerelijers
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 derde afleve-
ring, verzorgd door de Stichting 
Geschiedschrijving Nederweert.

Op het einde van de achttiende eeuw 
beschikte Nederweert al over perma-
nent gestationeerde huisartsen. ‘Chi-
rurgeijn’ Hubertus Hobus was in 1769 
in functie getreden en was werkzaam 
tot 1807. In zijn geneeskundige carri-
ère maakte hij twee grote dysenterie-
epidemieën mee, die van 1779 en 1804. 
Behalve constante medische aandacht 
was er in die tijd ook een ontluikend 
besef van hygiëne en adequate voor-
zorgsmaatregelen. Zoals in de tweede 
week van september 1779, toen de 
dysenterie opnieuw zijn intrede deed 
in Nederweert, binnengebracht uit 
de omstreken. Dysenterie is een door 
baccillen veroorzaakte ontsteking van 
de dikke darm. De symptomen zijn 
bloed in de ontlasting, buikkrampen 
en aanhoudende diarree. Vaak met de 
dood tot gevolg.
Het gemeentebestuur van Neder-
weert schoot meteen in actie. De oor-
zaak van de ziekte werd geweten aan 
het eten van wittekool en van noten, 
die als de verspreider van de epidemie 
werden gezien. Dus werd er een ver-
bod op de invoer hiervan ingesteld. 
Het kwam verder tot wat we in de hui-
dige tijd een ‘lock down’ zouden noe-

men. Alle verkeer met omliggende ge-
meenten waar de ziekte heerste werd 
verboden en alleen met ontheffing van 
het gemeentebestuur mochten daar 
contacten mee zijn. Zodra iemand ook 
maar enig kenmerk van de ziekte ver-
toonde, moest hij of zij verplicht in zijn 
huis blijven tot men volledig genezen 
was. De noodzakelijke middelen voor 
het levensonderhoud zouden dan als 
service zolang thuis bezorgd worden. 
Streng verboden werd het aan zieken 
om naar de kerk te gaan en elkaar zo 
te besmetten. Armlastige ziekten zou-
den de kosten van doktershulp en me-
dicijnen door de gemeente vergoed 
krijgen. Het werd absoluut verboden 
aan eenieder om naast de kant van de 

straat zijn of haar behoefte te doen. 
Overtreding werd bestraft met een 
boete van een dukaat. En als kinderen 
het straatpoepverbod overtraden dan 
moesten de ouders in hun plaats de 
boete betalen. 

Infecterende dampen
Ondanks alle voorzorgsmaatregelen 
kon niet voorkomen worden dat de 
ziekte van 1779 op een afgrijselijke 
manier huis hield in Nederweert. De 
eerste ziektegevallen waren in Ne-
derweert-Eind in begin oktober van 
dat jaar. Van daaruit verspreidde het 
virus zich vliegensvlug naar Staat en 
de dorpskern, waarna het huishield 
in Boeket. Aanvankelijk bleven buurt-

schappen als Smisserstraat, Strateris, 
Schoor en Rosveld gespaard, maar 
die moesten er ook heel snel aan ge-
loven. Pas medio november was de 
epidemie uitgewoed. Alleen de Bos-
serstraat, Uliker en Kreijel lijken ge-
vrijwaard te zijn van het virus. Omdat 
er dagen waren geweest dat er vijf of 
zes doden tegelijk waren te betreu-
ren, kwamen de begrafenissen in het 
gedrang. De Nederweerter gemeen-
tebestuurders verordonneerden dat 
de doden zo snel mogelijk begraven 
moesten worden, liefst nog dezelfde 
avond en anders uiterlijk de vroege 
ochtend die volgde op het overlijden.

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

Door: Francis Bruekers

Een aantal stichtingen en orga-
nisaties in binnen- en buiten-
land ontving begin dit jaar een 
fijne verrassing. De Goede Doe-
len Winkel in Nederweert keerde 
de jaarlijkse toekenningen uit en 
verstrekte voor een totaalbedrag 
van 19.000 euro.

Maar liefst negen maal duizend euro 
en twintigmaal een bedrag van 500 
euro maakte de Goede Doelen Win-
kel (GDW) over op 29 goede doelen. 
De grootste bedragen gingen naar 
projecten in Afrika, Zuid-Amerika en 
Rusland. Dit jaar ook veel bijdragen 
aan lokale verenigingen en onder-
steuningsprojecten, onder andere in 
de sociale sector. 

Een selectie uit hun lijst van lokale 
goede doelen. Stichting Eerbied voor 
het leven, Hospice Weert ontving een 
bijdrage van 500 euro. Hier kunnen 
bewoners in een huislijke sfeer en 
door goede zorg omringd hun laatste 
levensfase doorbrengen. Ook was er 
500 euro voor vrijwilligersorganisatie 
Vluchtelingenwerk Weert. Zij bieden 
hulp in het AZC in Weert en kunnen 
altijd extra vrijwilligers gebruiken. 
Een bedrag van 1.500 euro ging naar 
de gezamenlijke doelen Vincenti-
usvereniging en de voedselbank, 
om hen te ondersteunen in het ver-
strekken van voedselpakketten. De 
huiskamerprojecten in Nederweert 
(zorgcentrum St. Joseph) en Ospel 
(gemeenschapshuis Haaze-Hoof) 

ontvingen samen 1.000 euro. Hier 
kunnen inwoners terecht die zijn aan-
gewezen op zorg en toch buitenshuis 
iets leuks willen doen. Meedoen kan 
zonder zorgindicatie. 

De buitenlandse projecten die de 
GDW ondersteunt, richten zich onder 
andere op ondersteuning en opvang 
van geestelijk gehandicapten (Stich-
ting Vrienden van Toyo in Dogbo, 
Benin), vrouwen (Stichting Adadyia 
in Burkina Faso), kinderen (interna-
tionale school in Tamale Ghana) en 

andere hulpbehoevenden (Stichting 
Cuba Adelante). 
Altijd, maar zeker in tijden van co-
rona is alle hulp en ondersteuning 
welkom. Voor een project in Tanza-
nia (via Flying Doctors) is 1.000 euro 
beschikbaar gesteld. Dit project richt 
zich op medische gezondheidszorg, 
hygiënemaatregelen, opleiding van 
zorgverleners en schoon drinkwater-
voorziening. 

De opbrengsten van de verkopen in 
de Goede Doelen Winkel komen al-

tijd en rechtstreeks op de juiste plaats 
terecht. Welke andere organisaties de 
GDW steunt, leest u binnenkort op 
hun nieuwe website die nog in ont-
wikkeling is. De GDW is bereikbaar 
via gdwnederweert@gmail.com of 
op 06-506 018 03. 

In verband met de coronacrisis is de 
winkel aan Kerkstraat 76 voorlopig ge-
sloten. Het vrijwilligersteam hoopt u 
over enige tijd in goede gezondheid te 
kunnen verwelkomen om het nieuwe 
lente- en zomeraanbod te bekijken.

Vlak voor de keldergaten van pand Siem bevindt zich het massagraf van de slachtoffers van de epidemie van 1804.

Financiële ‘cadeaus’ voor goede doelen in binnen- en buitenland

Goede Doelen Winkel Nederweert keert uit

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.

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!

Gezocht Tuinman M/V
6 uur per week 

in het centrum van Nederweert 
Tel. 06-247 657 95



H.H. MISSEN IN WEEKEINDE
Sint-Lambertus/Nederweert: zaterdag 18.00 
uur, zondag 09.30 uur.
O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen/Ospel: 
zaterdag 19.00 uur, zondag 10.00 uur.
H.-Gerardus Majella Nederweert-Eind:
zaterdag 19.15 uur. 
Sint-Rochus/Budschop: zondag 11.00 uur.
H.-Barbara/Leveroy: zondag 09.30 uur.

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, 6031 CJ 
Nederweert, kantooruren maandag, woens-
dag en vrijdag 10.00-11.00 uur voor het be-
stellen van HH. Missen, afhalen van doop-
bewijzen enz. (tel. 625887): e-mailadres: 
administratie@kerknederweert.nl
Voor het overmaken van misstipendia, kerk-
bijdrage, giften e.d. NL80RABO.0135.5072.27 
ten name van R.K. Kerk St Lambertus te Ne-
derweert.
Website: https://www.kerknederweert.nl

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

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

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

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

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

Tot nader bericht zijn er geen diensten 
in onze kapel!

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- H. Maria, bedankt dat ik genezen ben!! 

Nu nog de laatste kleine bijkomstigheden 
genezen.

- Maria, bedankt voor alles wat wij zo graag 
zagen, dat is ten goede gekomen.

- Moeder Maria, dat ik van mijn borstkanker 
mag genezen.

Iets om over na te denken: 
De grootste dwaasheid is het opofferen van 
uw gezondheid voor welk ander geluk ook.

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

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 
bezoeken voor een persoonlijk gebed of 
om een kaarsje op te steken.

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

• Overleden in de leeftijd van 85 jaar Piet 
Theunissen moge hij rusten in vrede. 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

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

Zondag 19 april, Beloken Pasen en zondag 
van de goddelijke Barmhartigheid,.
In zijn goddelijke barmhartigheid en goed-
heid heeft God zijn eniggeboren Zoon als Ver-
losser geschonken, opdat door het Paasmyste-
rie van Zijn Zoon Jezus Christus de mensheid 
het eeuwig leven kan verwerven en opdat zijn 
aangenomen kinderen, door het ontvangen 
van zijn barmhartigheid, zijn lof verkondigen 
tot aan de uiteinden van de aarde.

De parochiekerk is zondag weer ge-
opend van 14.00 – 16.00 uur.
U heeft dan gelegenheid om een kaars op te 
steken of in een persoonlijk gebed uw zor-
gen uit te spreken en om hulp en bijstand te 
vragen. Op Palmzondag werd van deze gele-
genheid zeer veel gebruik gemaakt. 

Donderdag 23 april, St. Joris, martelaar, 
19.00 voor het welzijn en de genezing van 
zieken en voor een succesvolle bestrijding 
van het coronavirus.
(bezoekers dienen voldoende afstand van 
elkaar te nemen). 

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

Wij wensen alle parochianen 
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

‘CORONA’ IN HISTORISCH PERSPECTIEF

Straatpoepers en klerelijers

Vervolg voorpagina.

Uitvaartplechtigheden en begrafenis-
bijeenkomsten werden strikt verbo-
den. Zelfs het luiden van de klokken 
‘ofte iets dergelijcke onnoodigheijt’
werd taboe verklaard. Doden moes-
ten meer dan zes voet diep worden 
begraven. Graven van besmette inwo-
ners mochten tien jaar lang niet voor 
andere begravingen worden benut 
omdat anders ‘infecteerende dam-
pen’ zouden kunnen vrijkomen. 
Het totaal aantal sterfgevallen ten 
gevolge van de epidemie, zo’n zes-
tig, viel ten opzichte van vorige epi-
demieën nog mee. Voor een deel zal 
dat met de rigoreuze maatregelen te 
maken hebben gehad, al was de aan 
wittekool en noten gewijde oorzaak 
natuurlijk een broodje-aapverhaal. 
Maar met maatregelen als een reis- 
en contactverbod en afstand houden 
was natuurlijk wel de basis gelegd 
voor de aanpak uit het Corona-tijperk.

Precies 25 jaar later, we schrijven in-
middels 1804, was het opnieuw raak 
in Nederweert. Van januari tot mei 
heerste een dysenterie-epidemie die 
ditmaal tussen de 80 en 90 inwoners 
het leven kostte. Nu mocht wel ge-
beierd worden en de doodsklokken 
sloegen volgens oorgetuigen aan één 
stuk. Omdat het kerkhof overvol was 
werden massagraven aangelegd. Zo 
was er een grafkuil tussen de kerk en 
het bekende Pand Siem (Kerkstraat 
56). Zij aan zij werden hier de slacht-
offers van de epidemie begraven. Die 
plek zou lang blijven voortleven in 
de herinnering van onze voorouders. 
Want nog lang gold in Nederweert 
de zegswijze als iemand onverwacht 
gestorven was: ‘Hae ligktj aan Dieles 
keldergaater’. Met ‘Diel’ wordt een 
bewoner van ‘Siem’bedoeld. En de 
‘keldergaater’ zijn er nog steeds. Wie 

tussen de kerk en het huis het steegje 
in loopt ziet net boven het maaiveld 
drie oude keldergaten. Dat zijn ‘Die-
les keldergaater’ en als je daar ligt 
dan is het dus niet goed met je afge-
lopen.

De cholera van 1865-1866
De langzaam voortschrijdende inzich-
ten in de medische zorg en persoon-
lijke hygiëne konden niet voorkomen 
dat het in de jaren 1865 en 1866 wéér 
raak was. Er was toen in heel Neder-
land een cholera-epidemie. Cholera 
wordt veroorzaakt door een bacterie 
in vervuild water. Alleen al in Am-
sterdam waren er in die jaren 21.000 
slachtoffers die ‘de klere kregen’ van-
wege besmetting door het halen van 
drinkwater uit de vervuilde grachten. 
Daar danken we het scheldwoord 
‘klerelijers’ nog aan. Ook Nederweert 
had zijn deel in de cholera-epidemie 
waardoor tussen januari 1865 en de 
zomer van 1866 ongeveer 70 mensen 
stierven. Die ziekte werd bevorderd 
door het smerige water van de Weer-
terbeek, die over de volle lengte van 
de Kerkstraat, vóór de huizen aan de 
westzijde stroomde. De bierbrouwers 
in de Kerkstraat haalden hun brouw-
water uit die beek, die tegelijkertijd 
als open riool diende. Het gemeente-
bestuur legde op zich wel een relatie 
tussen de beek en de cholera-epi-
demie en kwam met een vernuftige 
oplossing. De beek in de Kerkstraat 
moest worden gedempt. Maar omdat 
er nog steeds water nodig was, zou 
de beek in plaats van vóór nu ách-
ter de huizen worden gelegd, dwars 
door de tuinen. Aldus geschiedde 
in 1867. Met deze omleiding van 
het (water-)verkeer in de Kerkstraat 
dacht men het besmettingsprobleem 
opgelost te hebben. Niet in de gaten 
hebbende dat bacteriën, baccillen 
en virussen, net als sommige Neder-
weertenaren trouwens, zich niet veel 
aantrekken van verkeersregels in de 
Kerkstraat.

De laatste aflevering uit dit ‘Corona’-
vierluik gaat over Sint Rochus en de 
Spaanse Griep. 

Alfons Bruekers

Verloop van de epidemie van 1779. De piek lag in de week van 17 oktober, 
met 18 overledenen.
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Eucharistieviering op de 
Televisie te volgen via 
KRO-NCRV op NPO 2:

Iedere zondag 
om 10:00 uur. 

De eucharistievieringen 
komen uit alle delen 

van het land.

ZijActief St. Catharina

Beste leden,
Onze ledenavond op 20 april komt 
door het Corona beleid te vervallen, 
we mogen en kunnen geen risico lo-
pen. Het zou onze laatste avond in het 
voorjaar zijn maar als we goed voor 
elkaar blijven zorgen komt onze tijd 
weer. Mocht er onverhoopt iemand 
in de problemen komen door onze 
grote vijand Corona en geen hulp 
zich aanbiedt laat het ons weten, dan 
gaan wij proberen je te helpen.
Wij hopen jullie snel weer in goede 
gezondheid te kunnen ontmoeten.
Met vriendelijke groet,

Het Bestuur
ZijActief St. Catharina
Nederweert-Eind

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

Meer info:

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

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

Met groot verdriet namen we kennis van het overlijden van 
onze wethouder

de heer H.P.J. (Henk) Cuijpers
Vanaf 1998 werd hij voor de lokale partij Jongeren Akkoord 
Nederweert (JAN) raadslid en later fractievoorzitter. 
Op 5 juli 2018 werd hij benoemd tot wethouder van onze ge-
meente, in het bijzonder belast met het sociaal domein, de 
gemeentefinanciën en enkele majeure projecten. 

We herdenken Henk als een sociaal bewogen gemeenschaps-
mens die voor iedereen benaderbaar was. Altijd aanspreek-
baar, zeven dagen in de week. 

Naast dit politieke werk was hij maatschappelijk verbonden met 
tal van verenigingen. Voor de voetbalclub, de buurtvereniging 
of schutterij. Iedereen kon en mocht een beroep op hem doen.

Voor deze enorme en belangeloze inzet werd hij in 2016 be-
noemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

Iedereen zal Henk missen. 

Wij wensen zijn familie en vrienden alle sterkte met dit verlies.

Namens de gemeenteraad, het college van burgemeester en 
wethouders en het personeel van de gemeente Nederweert,

Birgit Op de Laak, burgemeester
Esther Schrier, raadsgriffier
Johan Bakens, gemeentesecretaris

Henk is neet mieër
Geschoktj hebbe vae kinnis genome van ut overleij-je van 

Henk Cuijpers
Henk waas hieël völ jaore eine trouwe bezeuker van al oos 
evenemente en waas oprecht geinterseerdj in oos vereiniging 
en de Ni-jwieërter Vastelaovendj. 
Hae droog V.V. De Pinmaekers ein bezundjer werm hert tow.

Vae winse de femilie hieël völ sterkdje met dit verlees.

Ammaol ein, ammaol Pin.

Bestuur en lede V.V. De Pinmaekers Ni-jwieërt

Vol ongeloof en met grote verslagenheid hebben wij kennisgeno-
men van het overlijden van onze vriend en politiek collega

HENK CUIJPERS
Henk was sinds 1998 raadslid voor JAN. Vanaf juli 2018 was hij 
onze wethouder. We kennen Henk als de gewone man die midden 
in de samenleving stond. Hij kende zijn dossiers als geen ander 
en met veel passie maakte Henk zich altijd sterk voor de inwoners 
van Nederweert. Wij zijn hem enorm dankbaar voor zijn tomeloze 
inzet en warme vriendschap. Wij gaan Henk ontzettend missen.

We wensen de familie veel sterkte toe bij dit verlies.

Leden, fractie en bestuur JAN

De zonnestralen laten de bloesem ontwaken,
zo vaak zag zij de wonderen der natuur.
Het verlies was er al voor het einde,
De rouw voordat het afscheid kwam.

Met respect voor haar leven, laten wij u verdrietig weten dat is 
overleden oos mam, oma en superoma

Riek Hoeben – van Hulsen
~appelvrouwtje van Boeket~

weduwe van 

Theo Hoeben
Mam mocht 95 jaar worden wij zijn dankbaar voor de vele 
mooie herinneringen.

Jan en Lenie
Miranda en Hans  Fleur, Emma   Evi
Richard†

Fred

Anneke† en Joop

Frans†

Gerard en Marlies

Henk
Julia

Familie van Hulsen
Familie Hoeben

12 april 2020 
Zorgcentrum St. Joseph

We nemen in besloten kring afscheid van mam.

We willen Zorgcentrum St. Joseph huisje C heel hartelijk danken 
voor alle goede zorgen die oos mam van jullie heeft ontvangen.

Correspondentieadres familie Hoeben
Heijsterstraat 17   6031 RA  Nederweert 

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.



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

Onze Nederweerter inwoners houden 
zich goed aan de geldende maatregelen 
die zijn ingesteld om de verspreiding 
van het coronavirus te vertragen. Dat 
zien we terug in winkels, op straat en in 
onze natuurgebieden. Men blijft thuis 
of houdt afstand bij het naar buiten 
gaan. Dat is geen eenvoudige opgave. 
De mens is immers een sociaal dier dat 
graag in contact is met anderen. Juist 
in een tijd als deze komen mensen met 
creatieve initiatieven en krachtige bijdra-
gen. Dat beaamt ook onze gemeente-
raad. Hoe ervaren de raadsleden de crisis 
en wat zien zij terug in onze gemeen-
schap? We vroegen ze om een reflectie.

“Het coronavirus raakt ons allemaal. 
Buiten schijnt de zon, de tulpen en nar-
cissen bloeien en de vogels bouwen hun 
nestje. Zoals het hoort in de lente. Toch 
staat de wereld volledig op zijn kop. 
In crisistijd laten we zien waar we als 
dorpsgenoten en sterke lokale gemeen-
schap toe in staat zijn.”

Intensive care
“En ondernemers dragen ook hun steen-
tje bij. Ondanks dat ook de economie op 
de intensive care ligt, zien we veel onder-
nemers de samenleving ondersteunen. 
Goed om te zien dat we in moeilijke tij-
den elkaar niet vergeten en juist iets extra 
doen. Kleine dingen maken het verschil 
en iedereen kan het verschil maken. Af-
haalmaaltijden bestellen, boodschappen 
doen bij je lokale supermarkt of boerde-
rijwinkel en aankopen die je van plan was 
niet uitstellen maar gewoon doen.”

Waardering
“We zijn trots op de mensen in de zorg 
die 12-uurs diensten draaien en zich 
inzetten voor hun patiënten. We zien 
dat inwoners op verschillende manieren 
hun waardering voor deze groep mensen 
uiten zoals het doen van boodschappen, 
het schrijven van lieve teksten op de 
stoep voor het verzorgingstehuis of het 
naaien van duizenden mondkapjes.”

Helpende hand
“Overal in onze gemeente ontstaan mooie 
initiatieven om elkaar door deze bange 
en onzekere tijd heen te helpen. Mensen 
staan op voor de ouderen in onze samen-
leving. Acties tegen vereenzaming zien we 
in de kaartjes en tekeningen die naar ou-
deren worden verstuurd, er worden liedjes 
gezongen via Skype en de belkringen 
zorgen voor contact met de buitenwereld. 
Maar ook berenroutes voor de kinderen 
en een lichtjesavond als steun voor de 
mensen die getroffen zijn door het virus. 
Geweldig om te zien hoe inwoners hier 
vol overgave de helpende hand bieden.” 

Vindingrijk
“Ook sportverenigingen proberen hun 
leden in beweging te houden. Met 
online lessen of vindingrijke challenges. 
Zo hebben een aantal betrokken leden 
van de voetbalclub een #StayHome-
Challenge bedacht. Online worden leden 
uitgedaagd om in de tuin of woonkamer 
aan hun voetbaltechniek te werken.”

Politieke eenheid
“Mensen stijgen boven zichzelf uit bij 

het helpen van anderen en onze dorps-
genoten verwachten dat uiteraard ook 
van de politiek. We nemen als gemeente-
bestuur onze verantwoordelijkheid: als 
een politieke eenheid werken we met 
elkaar om deze crisis aan te pakken. 
We bekijken hoe we als raad ons werk 
kunnen blijven doen, met inachtneming 
van alle maatregelen. Dat betekent 
dat de raadsvergadering van 14 april 
in aangepaste vorm is doorgegaan met 
agendapunten die echt niet konden 
wachten.”

Gruuëts
“Het is een kleine greep uit een groots 
Nederweert. Saamhorigheid en er voor 
elkaar zijn is, in een onzekere tijd als 
deze, van grote betekenis. Onze sociale 
leefgemeenschap laat zich van haar 
beste kant zien. We leven als gemeente-
raad mee met alle mooie gebaren en 
moeilijke momenten die we als ge-
meenschap doorstaan. Nederweert is 
samen groots, samen doen!” 

De gemeenteraad van Nederweert

CDA: Eric van der Putten, Rick van Meel, 
Charlot Koppen, Antoine Hekers, Rolf 
Verheijen, Frank Kurstjens
JAN: Marcel Vossen, Carin Sieben-van 
den Boogaert, Peter van Lierop, Kevin 
Bax, Pascalle de Rooij-Kanters
Nederweert Anders: Ria Stienen, Els 
Vaes-Jacobs, Jan van Nierop
D66: Martin van Montfort, Kyll Bruij-
naers
VVD: Jorik Franssen

Mooie initiatieven en daadkracht
Gemeenteraad is gruuëts op Ni-jwieërt!

Vraag en antwoord
De komende periode geeft de ge-
meente in een wekelijks vraaggesprek 
antwoord op veelgestelde vragen en 
haakt ze in op actuele situaties.

De coronacrisis raakt ons allemaal. Ook 
Nederweert. Bij de gemeente komen 
in deze tijd allerhande vragen binnen. 
Vragen van ondernemers, van ouders 
en van inwoners die iets voor een ander 
willen betekenen. 

Verschillende kanalen
Op www.nederweert24.nl, www.
nederweert.nl en onze Facebookpagina 
plaatsen we de komende tijd daarom 
wekelijks een video waarin we ant-
woord geven op vragen die over de 
coronacrisis binnenkomen. 

Instanties staan ook nu voor u klaar
In deze onalledaagse periode hebt 
u mogelijk zorgen, onzekerheden of 
vragen waar u hulp of advies bij nodig 
hebt. Ook in deze tijden staan de instan-
ties uiteraard voor u klaar.  

Centrum voor Jeugd en Gezin
Vragen en problemen met opgroeien 
en opvoeden? Het Centrum voor Jeugd 
en Gezin blijft ook in deze tijden 
voor alle inwoners van Nederweert 
beschikbaar voor hulp en advies. Zij 
biedt deze hulp nu zoveel mogelijk 
via (beeld)telefoon en digitaal. Indien 
noodzakelijk kunt u ook een afspraak 
op kantoor maken. Dit gebeurt binnen 
de richtlijnen van het RIVM. Bereik het 
Centrum voor Jeugd en Gezin via tel. 
088-4388300 en www.cjgml.nl.

Algemeen Maatschappelijk Werk
Vragen over en problemen met het da-
gelijks functioneren? Bijvoorbeeld prak-
tische vragen over geld en werk, relaties, 

ruzie en geweld, verlies en verwerking 
of persoonlijke vragen? Dan kunt u con-
tact opnemen met het Algemeen Maat-
schappelijk Werk voor hulp en advies. 
Ook zij biedt deze hulp in deze periode 
zoveel mogelijk via (beeld)telefoon en 
digitaal. Als het niet anders kan, is een 
afspraak op kantoor soms ook mogelijk, 
uiteraard ook binnen de richtlijnen van 
het RIVM. U kunt de medewerk(st)ers 
bereiken via tel.088-6560600 en www.
amwml.nl. 

Sociale raadslieden
Vragen en problemen op het gebied 
van administratie en formulieren? Bij-
voorbeeld als het gaat om belastingen, 
huisvesting, arbeids- en familierecht en 
maatschappelijke voorzieningen? Hier-
voor kunt u als inwoner van Nederweert 
terecht bij de sociale raadslieden. Zij 
bieden deze hulp nu zoveel mogelijk via 
(beeld)telefoon en digitaal. De sociale 
raadslieden zijn bereikbaar via telefoon-

nummer 088-6560697 op maandag van 
13.00 tot 15.00 uur, dinsdag van 10.00 
tot 12.00 uur, woensdag van 13.00 tot 
15.00 uur, donderdag van 14.00 tot 
15.00 uur en vrijdag van 09.30 tot 11.30 
uur. U kunt ook mailen: raadslieden-
nederweert@amwml.nl. Ook op www.
nederweert.nl vindt u meer informatie 
over de sociale raadslieden.

In de buurt
De gemeente Nederweert heeft een 
kernteam samengesteld om kwetsbare 
inwoners te hulp te schieten. Ook ont-
staan er hele mooie initiatieven tussen 
inwoners onderling. Initiatieven die 
wij als gemeente alleen maar kunnen 
toejuichen en waar we trots op zijn! Op 
www.nederweert.nl/indebuurt infor-
meren we u over faciliteiten die deze 
moeilijke tijd wellicht wat aangenamer 
kunnen maken. Aarzel niet om er ge-
bruik van te maken. Samen zorgen we 
(op veilige afstand) voor elkaar!

Op zondag 12 april is na een kort ziekbed 
wethouder Henk Cuijpers overleden. 
Hij werd 57 jaar. 

Henk Cuijpers was sinds 1990 lid van 
Jongeren Akkoord Nederweert (JAN). In 
1998 werd hij raadslid. Vanaf 2015 was hij 
ook fractievoorzitter. Op 5 juli 2018 werd 
Henk benoemd tot wethouder binnen 
de nieuwe coalitie van JAN, Nederweert 
Anders en D66. 

Zijn portefeuille bestond o.a. uit het 
sociaal domein, financiën, leefbaarheid in 
de kernen en het alternatief tracé N266/ 
N275 en de Kanaalzone.

Naast de gemeentepolitiek was Henk 
Cuijpers maatschappelijk zeer betrokken. 
Hij vervulde tal van functies binnen het 

De ontwikkeling van Bedrijvenpark 
Pannenweg is in maart met de verkoop 
van de laatste kavel afgerond. Medio 
november opent All-in Carwash Neder-
weert er zijn deuren. Los van een enkele 
kavel die nog bebouwd moet worden, 
ligt er nu een modern bedrijvenpark 
aan de A2 met een groene uitstraling en 
prachtige bedrijven. 

Verkoopmanager Eric Sprangers en be-
drijfscontactfunctionaris Bram Thijssen 
kijken terug op een succesvolle ontwik-
keling van het bedrijvenpark. 

Na crisis ging het snel
Bedrijvenpark Pannenweg kende een 
vliegende start in de periode 2008-2011. 
Veel kavels, vooral kleinere, werden 
verkocht. Daarna sloeg de crisis toe. 
Tot 2014 werd er bijna niets verkocht. 
Na afloop van de crisis ging het snel. 
Tussen 2014 en 2019 zijn ruim 20 kavels 
verkocht met een totale oppervlakte 
van 14 hectare. 

Uitstekende locatie
“Na een succesvolle ontwikkeling aan 
de A2 bij Echt wil All-in Carwash het 
marktgebied vergroten. De initiatiefne-
mers zochten en kwamen in Nederweert 
uit. “De ligging aan de A2, veel bedrij-
vigheid in de directe omgeving en het 
verkeer van de leisurekwadrant zorgen 
voor een prima vestigingsklimaat”, 
aldus ondernemers Jasper Brouwer en 

Justin Verkoelen. “We kijken er naar 
uit om in Nederweert onze deuren te 
openen.” All-In Carwash Nederweert 
realiseert een modern totaalconcept 
voor het reinigen van voertuigen in de 
breedste zin van het woord. 

Afronding ontwikkeling bedrijvenpark 
Met de verkoop van de hoekkavel op 
A2/N279 is de ontwikkeling van Bedrij-
venpark Pannenweg definitief afge-
rond. In 2019 werd het Ontwikkelings-
bedrijf Bedrijvenpark Pannenweg (OBP) 
al opgeheven, omdat er nog maar één 
kavel in de verkoop stond. Het in stand 
houden van het OBP was hiervoor niet 
meer nodig. De laatste kavel werd over-
gedragen aan de gemeente. Lang heeft 
dat niet geduurd. De onderhandelingen 
met All-in Carwash startten medio 2019. 
Drie kavels zijn nog niet bebouwd. Op 
twee kavels beginnen de bouwwerk-
zaamheden in 2020. In de eerste helft 
van 2021 is het bedrijventerrein zo goed 
als gevuld. 

Parkmanagement
De Vereniging Parkmanagement Pan-
nenweg staat ook als een huis. Een goed 
en actief bestuur draagt zorg voor het 
behoud van de kwaliteit op het bedrij-
venpark en ook voor een goede samen-
werking tussen de bedrijven.

Op www.pannenweg.nl vindt u meer 
informatie over het bedrijvenpark.

Ontwikkeling bedrijvenpark afgerond

Donderdag 16 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

Foto: Nederweert24

V.l.n.r.: Jasper Brouwer, Bram Thijssen, Eric Sprangers, Justin Verkoelen, wethouder Koolen,
Martin Verkoelen en Cor Verkoelen. Foto: Nederweert24

Vragen 
Op woensdag 8 april werd de eerste af-
levering uitgezonden. In een interview 
met Harold Kuepers van Nederweert24 
beantwoordde burgemeester Op de 
Laak een aantal vragen en sprak ze o.a. 
haar waardering uit voor de vele mooie 
initiatieven van inwoners om elkaar te 
helpen. 

Wethouder Henk Cuijpers overleden

"Neder-
weert 

is samen 
groots, 
samen 
doen"

verenigingsleven. Het gemeentebestuur 
en de organisatie zijn diep bedroefd door 
dit verdrietige nieuws en wensen zijn 
naasten heel veel sterkte met dit verlies.



Het kriebelt……

Zoals ze zeggen als het jeukt moet je krab-
ben, helaas is dat in dit geval niet mogelijk, 
daar gaat het corona virus niet mee weg.
Ook de duikwereld is geraakt door het co-
rona virus. Onze duikbestemmingen in het 
buitenland zijn vaak voor 100% afhankelijk 
van toerisme. Doordat er geen vluchten 
meer gaan blijven ook zij verstoken van 
inkomsten en we hopen dat ze letterlijk 
het hoofd boven water kunnen houden.
In Nederland is het niet anders. Normaal 
openen we rond Pasen het nieuwe duik-
seizoen met een ludieke duik en gaan we 
paaseieren zoeken, onderwater natuurlijk. 
Helaas de duikshops, opleidingscentra en 
duiklocaties zijn gesloten. Geen klandi-
zie want duiken wordt afgeraden door de 
verschillende overkoepelende organisaties 
zoals NOC*NSF, NOB en PADI. Ja, en dat 
geldt ook voor duikteam Nederweert,  geen 
trainingslessen, geen opleidingen en geen 
buiten duiken. Net als iedere ondernemer 
worden ook wij geraakt in de portemon-
nee. Geen inkomsten, maar wel uitgaven 
zoals zwembad uren moeten net zo goed 
betaald worden, gebruikt of niet. Nu zijn 
we gelukkig financieel een redelijk gezonde 
vereniging, maar we hopen net als iedereen 
dat er snel betere tijden komen, maar ieders 
gezondheid staat voorop ! 

We blijven optimistisch en kijken vooruit. 
Wil je verzekerd zijn van een plaats voor 
een proefduik of een opleiding in het na-
jaar, deze kun je nu al bij ons boeken. Zo-
dra we weer sociaal contact mogen hebben 
staan wij weer voor jullie klaar ! Stuur een 
berichtje aan info@duikteamnederweert.nl 
en vertel ons wat je wensen zijn.

In de tussentijd moeten wij ons op het droge 
behelpen, maar gelukkig hebben we alle-
maal nog talloze onderwaterbeelden waar 
we ons aan kunnen vergapen. Wil jij eens 
zien wat we zoal onderwater zien ? kijk dan 
eens op onze website Duikteamnederweert.
nl of de talloze forums typ het woord “on-
derwaterfotografie” “duiken” ”duiken in 
beeld” “underwater photography guide” 
“divers for sharks” en je zult versteld staan 
van de beelden die je ziet.

Stay safe en tot bubbles !

Origineel bericht of felicitatie plaatsen 
in Weekblad voor Nederweert!

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

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

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

Veel plezier met het maken 
van een origineel bericht!

Oma
LIEVE OMA ELS

Maud, Jules, Kim en Elke

Laat weten dat je aan iemand denkt en stuur een: 

Ik denk aan je EmoBoompje 
Kurk naturel: € 8,50 | Kurk kleur: € 9,50

www.emoboom.nl/ik-denk-aan-je-emoboompje
06-30590968

Opa en
 oma

WE MISSEN JULLIE!

Stijn, Max en Tess
Daphne en Rowan                           
Wilbert en Yvette
Patrick en Bianca

Zoveel mooie initiatieven in Nederweert! Ook wij 
dragen graag ons STEENTJE bij voor onze huurders:

•• Heeft u een idee of initiatief voor uw straat, 
complex of de bewoners in uw buurt? 
Juist voor deze tijd is ook ons leefbaarheids-
fonds geschikt!

• Heeft u buren die belangeloos voor u 
klaarstaan in deze tijd? En wilt u hem of 
haar in het zonnetje zetten? 

Laat het ons weten en neem contact met ons op via 
info@wvnederweert.nl of tel. (0495) 63 20 50 toets 5.

Woningvereniging Nederweert 
wenst iedereen een veilig en gezond THUIS

Naoberschap: 
Met en voor elkaar

N E D E R W E E R T

WONINGVERENIGING

VEILIG

THUISTHUIS

wenst iedereen een veilig en gezond THUIS

VEILIG

Zoveel mooie initiatieven in Nederweert! Ook wij 
dragen graag ons STEENTJE bij voor onze huurders:

THUIS

Laat het ons weten en neem contact met ons op via 
info@wvnederweert.nl of tel. (0495) 63 20 50 toets 5.
Laat het ons weten en neem contact met ons op via 

Juist voor deze tijd is ook ons leefbaarheids-
fonds geschikt!

• Heeft u buren die belangeloos voor u 
klaarstaan in deze tijd? En wilt u hem of 
haar in het zonnetje zetten? 

Laat het ons weten en neem contact met ons op via 

Jan Mueters vertelt zijn verhaal

Het corona-virus raakt ons allemaal

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 
de 57 jarige Algemeen comman-
dant Brandweer Veiligheidsregio 
Limburg-Noord Jan Mueters 

Eerste melding
Natuurlijk heb ik corona in januari en 
februari gevolgd via de media. Het 
beeld dat ik had, was dat het vergelijk-
baar was met een ernstige griep waar 
jaarlijks wereldwijd honderdduizen-
den mensen aan overlijden. 
Op carnavalsdinsdag kreeg ik vervol-
gens rond 20.00 uur een telefoontje 
van de Meldkamer in Maastricht met 
de mededeling dat er mogelijk spra-
ke was van een coronabesmetting in 
Roerdalen. 
Ik had die week dienst als algemeen 
commandant en operationeel leider 
(een operationeel leider heeft namens 
de voorzitter van de Veiligheidsregio 
de leiding bij een grote crisis).

Veel getraind, maar een epidemie?
Op het moment dat ik de melding 
kreeg, was ik daar niet echt blij mee. 
Maar wanneer het gebeurt en jij bent 
degene die dienst heeft, dan is het 
voor jou.
Meteen na de melding heb ik contact 
gezocht met de GGD. Hierop hebben 
we in samenspraak met de voorzitter 
van de Veiligheidsregio (de burgmees-
ter van de grootste gemeente binnen 
de regio, Venlo in deze) besloten om 
de volgende ochtend om 10.00 uur op 
te schalen naar GRIP 4. Dit is mogelijk 
bij een incident met effecten die ge-
meentegrensoverschrijdend zijn. 
Ik heb de hele nacht liggen dubben 
hoe we deze situatie het beste aan 
konden pakken. We zijn erg bedreven 
in het bestrijden van grote branden en 
ongevallen met gevaarlijke stoffen. De 
laatste jaren hebben we ons qua trai-
ning gericht op terrorismebestrijding, 
kernongevallen (in verband met de 
kerncentrale in Tihange) en cybercri-
minaliteit. Maar een epidemie was op 
dat moment nog een redelijk onbe-
kend terrein voor ons. Er was op dat 
moment nog geen landelijke aanstu-
ring of coördinatie en we konden niet 
bij andere veiligheidsregio’s te rade 
gaan. Wij waren de eerste. 
Toen ik na drie dagen werd afgelost 
als operationeel leider was ik hele-
maal op. Maar we hebben scenario’s 
ontwikkeld waar de rest van het land 
voordeel van heeft gehad. 

Kabinet doet het prima
Vanaf die carnavalsdinsdag zitten we 
in GRIP 4. Dit hebben we nog nooit 
meegemaakt. We zijn vooral gericht 
op incidenten die uren en soms dagen 
duren, maar niet weken of maanden. 
Maar we hebben snel geleerd en er is 
nu aansturing op nationaal niveau. Het 
kabinet doet het in mijn ogen prima.

Brandweer
De corona-crisis en de kabinetsmaat-
regelen hebben een grote invloed op 
de brandweer. Alles is anders. We oe-
fenen niet meer. Alle opleidingen zijn 
gestopt. Dit is erg sneu voor de tien-
tallen mensen die na een zwaar oplei-
dingstraject aan de vooravond van hun 
examen stonden. Bijna alle projecten 
liggen stil. De focus is nu gericht op het 
overeind houden van onze paraatheid 
zodat we kunnen blijven uitrukken. 
Er zijn allerlei procedures en protocol-
len in het leven geroepen waar we ons 
aan moeten houden. Deze hebben 
vooral te maken met persoonlijke be-
scherming en ontsmetting. Zo bescher-
men we ons tegenwoordig met adem-
lucht, onze eigen luchtvoorraad in een 
fles op de rug wat enorm intimiderend 
is voor de familie van de slachtoffers 
op het moment wanneer we binnen 

komen. We beademen niet meer bij 
reanimaties en na een inzet worden de 
kleren ingenomen en gereinigd.
Iedere dag hebben we ook met dilem-
ma’s te dealen. 
Moeten we brandweermannen nog 
keuren terwijl ze nergens meer aan 
hun conditie kunnen werken, een be-
langrijk onderdeel van de keuring. 
Maar wanneer we ze niet keuren, be-
taalt de verzekering niet uit bij een 
ongeval. Of moeten brandweerduikers 
nog oefenen terwijl dit niet is toege-
staan. Maar wanneer ze niet oefenen, 
vervalt de certificering. 
Corona heeft ook gevolgen voor de 
voorbereiding op een optreden. Dage-
lijks komen er locaties bij waar bijvoor-
beeld kinderen 24 uur per dag worden 
opgevangen. Er komen noodlocaties 
bij voor de opvang van corona-pati-
enten. De situatie in een ziekenhuis 
is echt anders dan voor de crisis en ga 
maar door. Normaal weten wij precies 
waar welke locatie is en welke voor-
zieningen daar zijn. Wanneer er iets 
gebeurt hebben wij dit alles in beeld. 
En dat is op dit moment niet bij te hou-
den. Daarmee kunnen we ons niet op-
timaal voorbereiden en doen we een 
groot beroep op het vakmanschap en 
de flexibiliteit van ons personeel waar 
ik overigens alle vertrouwen in heb.

Ondersteuning
Naast dat we te allen tijden klaar staan 
voor de gemeenschap ondersteu-
nen we nu ook andere hulpdiensten. 
Onze mensen hebben een week lang 
meer dan 12 uur per dag ambulances 
ontsmet bij ziekenhuizen zodat het 
ambulancepersoneel meer ritten kon 
maken in dezelfde tijd. Er zijn  contai-
ners opgehaald die bij ziekenhuizen 
geplaatst zijn en we hebben mensen 
beschikbaar die in het zorghotel kun-
nen werken.
Normaal gesproken doen wij deze din-
gen niet, maar dit is een bijzondere 
tijd waarin bijzondere dingen moeten 
gebeuren.

Voor en na de corona-crisis.
We praten over de periode van voor 
en na ‘nine-eleven’ en over een paar 
jaar zullen we waarschijnlijk ook pra-
ten over een periode van voor en na de 
corona-crisis.
Economisch gezien gaan wij de maat-
regelen die nu zijn gesteld niet volhou-
den. Er zal een tijd moeten komen dat 
we de maatregelen gaan aanpassen. 
We hebben het nu over een intelli-
gente lockdown en ik denk dat het be-
langrijk is om een slimme open-up te 
gaan creëren waarbij de maatregelen 
die er zijn stap voor stap omgebogen 
worden naar maatregelen die een lan-
gere periode te handhaven zijn. Voor-
waarde is wel dat de effecten van de 
ombuigingen goed worden gemeten.
Maar de crisis zal ook iets op gaan le-
veren, daar ben ik van overtuigd. We 
zullen vaker gebruik gaan maken van 
video-vergaderingen. De marktwer-
king in de zorg zal moeten verande-
ren. En ik denk dat uiteindelijk ook de 
scherpe randjes van het kapitalistische 
systeem waarin wij leven er af moeten 
worden gehaald.  

Teamgeest
Voor mij persoonlijk is corona-crisis erg 
hectisch. Eigenlijk sta ik al vanaf carna-
valsdinsdag aan. 
Ik ben wel wat gewend maar deze cri-
sis vraagt een lange adem. Na de chaos 
in het begin zitten we nu in een rede-
lijke stabiele fase. Het is voor ons weer 
controleerbaar.
Maar wat heel vervelend was, is dat 
afgelopen week twee mensen bij de 
brandweer zijn overleden. Niet als 
gevolg van corona. Maar normaal 
worden collega’s altijd met korpseer 
begraven en dat was nu niet mogelijk. 
Binnen een post heerst een enorme 
teamgeest. We zijn als collega’s sterk 
met elkaar verbonden omdat we sa-
men voor hele ingrijpende gebeurte-
nissen staan. Een overlijden van een 
collega heeft dan ook een enorme 
impact.

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

sportactiviteiten voorlopig 
komen te vervallen. 
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Loterij in deze Corona-crisis!

Zoals jullie weten, hebben wij elke maand 
een trekking van onze loterij. Helaas zijn wij 
genoodzaakt om deze maand de trekking uit 
testellen. Door de Coronacrisis waarin wij op 
dit moment zitten, vinden wij het als bestuur 
niet verantwoord en niet veilig om hiervoor 
bij elkaar te komen! Wij zullen deze trekking 
dus opeen later moment uitvoeren.

Wanneer deze trekking plaats vindt? Wij 
zullen hiervoor de regels en adviezen van 
het kabinet en RIVM naleven.

Wij houden jullie hierover op de hoogte via 
de website: www.sintbarbaraleveroy.nl en 
via onze facebookpagina https://www.face-
book.com/schutterijsintbarbaraleveroy/

Blijf gezond en hou je aan de voorzorgs-
maatregelen, zodat we deze crisis zo snel 
mogelijk kunnen overwinnen, en de norma-
le dagelijkse dingen weer zo snel mogelijk 
op kunnen pakken.

Namens het bestuur en leden van Schutterij 
St. Barbara Leveroy.

Nieuw! Ben Bizzie Live

Nu kinderen geen gymles meer heb-
ben en ook niet meer kunnen sporten 
bij hun sportvereniging is het extra be-
langrijk dat ze toch in beweging blijven. 
Natuurlijk is het veel leuker om samen 
met klasgenootjes te bewegen. Dat is 
nu niet mogelijk, maar Ben Bizzie heeft 
een oplossing bedacht: Ben Bizzie Live!  

Als aanvulling op de leskaart die hij iedere 
week stuurt, kunnen kinderen live meedoen 
met de gymles onder begeleiding van de 
beweegcoach! Op de leskaart die de kinde-
ren ontvangen staat een link waarmee ieder 
kind deel kan nemen aan de live gymles. 
Tijdens de gymles kan de beweegcoach de 
kinderen zien en andersom kunnen de kin-
deren elkaar en de beweegcoach zien! 

Hoe werkt het
Pak een laptop of tablet bij en klik de link 
aan die op de leskaart staat. Zet de laptop 
op een plek neer zodat er voldoende ruimte 
is om de oefeningen uit te voeren. De live-
gym is op de volgende dagen:
• Groep 1 en 2: elke donderdag om 11.00 uur
• Groep 3, 4 en 5: elke donderdag om 

13.00 uur
• Groep 6, 7 en 8: elke vrijdag om 13.00 

uur (in Molenlanden en Zederik is deze 
les deze week op woensdag 8 april om 
13.00 uur ivm Goede Vrijdag)

Alle informatie over hoe mee te doen en de 
leskaarten zijn te vinden op https://www.
benbizzie.nl/nieuws/ben-bizzie-live. Veel 
beweegplezier!

Meer weten over de thuisgym? Ga naar 
www.benbizzie.nl/ik-ben-bizzie. 

Loverstraat 12 • 6031 VD  Nederweert
Tel. 0495-840661

www.salonarabesque.nl
Behandeling op afspraak.

Spot-Away-behandeling 
Gezichtsbehandelingen

Hot Stone massage
Spa behandelingen 
Lichaamsmassage

Sportmassage
Spray-tan

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 • 


