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MARITIEM OORLOGSMONUMENT TE NETERSEL 

Vooruitlopend op de Nationale dodenherdenking en bevrijdingsdag heeft Kempen 

TV uitgebreid verslag gedaan van de Slamat-herdenking die 27 april jongstleden 

met familieleden van slachtoffers bij het Slamat-monument aan de Fons van der 

Heijdenstraat is gehouden. 

Herdenking en monument gaan over de grootste (vergeten) ramp in de geschiedenis 

van de Nederlandse Koopvaardij. Zo hebben de kijkers in de Kempen kennis kun-

nen maken met een fenomeen waar je in het Brabantse niet direct aan zou denken. 

Op 4 en 5 mei heeft Kempen TV vervolgens de gehele Slamat-documentaire uitge-

zonden, mijn documentaire met 3D-beelden van de ramp met het passagiersschip 

dat nu, samen met Britse oorlogsschepen, op de bodem van de Middellandse Zee 

ligt. Deze oorlogsramp heeft het leven van 983 opvarenden (geallieerde soldaten en 

bemanningsleden) opgeëist. 

De Slamat is een van de vele schepen van de roemruchte, voormalige Koninklijke 

Rotterdamsche Lloyd (1883 - 1970) die uitgebreid de vaart op Nederlands Indië 

heeft onderhouden, een van de redenen waarom Nederland nog steeds tot de rijkste 

landen ter wereld mag worden gerekend. Ik ben trots dat ik, als geboren en getogen 

Eindhovenaar, nautisch officier op haar schepen mocht zijn en heb vanuit die trots 

in 2005 het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum opgericht. Al enige tijd met 

pensioen en een verhuizing in 2018 'back to the roots' ........ naar Netersel, heb ik 

alhier het Lloyd-Atelier opgericht (jawel .... ik kon het niet laten en de liefde voor 

de Lloyd is groot!). 

Omdat ik de laatste dagen door enkele voorbijgangers (meestal fietsers) op boven-

staande werd aangesproken en de coronamaatregelen zijn versoepeld, lijkt het mij 

een goed moment u aan te geven dat het monument en de expositie, vanaf heden, 

op afspraak, te bezichtigen zijn. Hoewel 'de zoete inval' typisch Brabants is, lijkt 

het me voorlopig nog verstandig een telefonische- of emailafspraak te maken. 

Toegang gratis en niet onbelangrijk ....... u krijgt een privé-rondleiding! 

Ed van Lierde, 'Rumah Rimbu' - Fons van der Heijdenstraat 55 te Netersel. 

Telefoon: 0497-840999. E-mail: lloydexpo19@gmail.com  Website: 

www.lloydatelier.nl  

 

HOI, 

Mijn naam is Floor Verhees, 13 jaar. Ik ben op zoek naar extra oppaswerk. Ook tij-

dens de vakantieperiode ben ik ruim beschikbaar. Ik heb ervaring met oppaswerk in 

verschillende gezinnen. Ik doe dit met veel plezier en wie weet kan ik voor jullie 

gezin iets betekenen! 

Wil je meer info? Bel gerust. Groetjes Floor. Tel: 06-33991764.  

mailto:lloydexpo19@gmail.com
http://www.lloydatelier.nl/


GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS 

Donderdag 21 mei 2020 is het gemeentehuis gesloten in verband met Hemelvaarts-

dag. Vrijdag 22 mei 2020 is het gemeentehuis gesloten in verband met een collec-

tieve vrije dag. 

 

RECREATIEF NACHTVERBLIJF IN BRABANT WEER TOEGESTAAN 

De coronacrisis blijft veel van ons als samenleving vragen. Van u als inwoner, en 

ook van bedrijven, organisaties en stichtingen. Omdat de cijfers in de gezond-

heidszorg een heel voorzichtig optimistisch beeld geven, kijkt de Veiligheidregio 

ook naar de mogelijkheden om sommige maatregelen te versoepelen. Daarom is via 

een nieuwe noodverordening besloten dat vanaf 29 april het verbod op recreatief 

nachtverblijf is opgeheven. 

Dat betekent dat op een camping of vakantiepark verblijven met uw eigen gezin 

kan en mag. Met een vriendengroep een huisje of caravan huren is niet toegestaan. 

Gezamenlijk sanitair op campings en vakantieparken blijft gesloten. Ook het ver-

bod op samenkomsten blijft gelden. 

Voor het recreatief nachtverblijf gelden de volgende voorwaarden: 

 Inwoners met een vaste jaar- of seizoenplaats op een camping, of een 

vaste ligplaats in een jachthaven mogen in hun huisje, caravan of boot 

overnachten als ze een eigen douche en toilet hebben; 

 Particulieren die een huisje, een ingerichte tent of caravan huren op een 

camping of vakantiepark, mogen daar verblijven als de accommodatie een 

eigen sanitaire voorziening heeft; 

 Ook is het mogelijk om met een toercaravan op een camping te staan als 

hierop een aparte sanitaire voorziening staat; 

 Campers met eigen sanitair mogen op een camping of vakantiepark staan. 

Bij het legen van het chemisch toilet moeten ze 1,5 meter afstand houden 

van andere vakantiegangers; 

 Overnachten in de camper langs de openbare weg is niet toegestaan; 

 Supermarkten op campings en vakantieparken mogen open zijn als het 

mogelijk is om daar 1,5 meter afstand te houden tussen de klanten. Kan 

dat niet, dan is er de mogelijkheid om boodschappen te bestellen en te 

laten bezorgen. Natuurlijk kunnen noodzakelijke boodschappen gedaan 

worden bij de supermarkt in de omgeving. Doe noodzakelijke 

boodschappen alleen en vooral niet met het hele gezin. 

De voorzitters van de Veiligheidsregio’s waarderen de manier waarop u de regels 

met het mooie weer van de afgelopen weken heeft nageleefd. Het doet hen goed om 

te zien dat u de discipline opbrengt om u aan de landelijke en regionale maatre-

gelen te houden. Zo komt er steeds meer vorm in de anderhalvemetersamenleving, 

die nodig is om de verspreiding van dit virus een halt toe te roepen. 

 

KERKBERICHTEN. 

Deze zijn niet ontvangen voor het komende weekeinde.  


