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Er kan weer gebouwd
worden
Minister Cora van Nieuwenhuizen kwam vorige week met een aangenaam bericht voor bewoners en ondernemers in Baarlo-Noord. Het gebied wordt, zodra de bestaande dijk is
verhoogd en versterkt, niet langer aangemerkt als ‘rivierbed’. Als ondernemers of bewoners wilden bouwen in het gebied, kon dat niet zonder een vergunning van het Rijk. Die werd
ingevoerd na het hoogwater van 1995. “Doordat we de dijken versterken wordt het hele stroomgebied in Limburg bestand tegen overstromingen van de Maas”, aldus minister Van
Nieuwenhuizen. “Omwonenden en bedrijven geven we nu de zekerheid dat als een dijk aan de nieuwe strenge norm voldoet, het land achter deze dijk niet meer gebruikt wordt als
overstroomgebied bij hoogwater.” Ondernemer Liesbeth Gielens, van groepsaccommodatie d’Ouffenhoff, laat weten blij te zijn dat er nu een einde is gekomen aan de jarenlange
onzekerheid. Overigens moeten de bedrijven en bewoners wel nog geduld hebben tot de bestaande dijken verstevigd zijn. Zie ook pagina 09

Opknappen

Raad stemt in met extra geld voor Maasboulevard
De gemeente staat garant voor een extra 200.000 euro die nodig is voor de Maasboulevard in Kessel.
Dat besliste de gemeenteraad op dinsdag 23 juni. Dorpsoverleg Kessel liet eerder weten moeite te hebben om
haar bijdrage rond te krijgen, waardoor een gemeentelijke garantstelling nodig was. Ook steekt de gemeente
nog eens 100.000 euro extra in het plan om te zorgen dat alle onderdelen meteen uitgevoerd kunnen worden.
Het plan van de Maasboulevard
behelst ongeveer de hele Maasoever
in Kessel. De oever wordt opgeknapt
en voorzien van onder meer een
onthaalplein, tribune-elementen,
stukjes natuur en informatieborden.
Het totale plan kost 1,3 miljoen euro.
Daarvan wordt 1 miljoen euro door
gemeente Peel en Maas en provincie
Limburg (beide de helft) ingelegd.
Het overige geld moet vanuit de
gemeenschap komen. Omdat het volgens de werkgroep lastig was fond-

sen te vinden, werd de gemeente
gevraagd garant te staan voor
200.000 euro. Dat geld moet straks
alsnog opgehaald en terugbetaald
worden. De overige 100.000 euro
bezuiniging werd behaald door delen
van het plan te schrappen.
Het weghalen van onderdelen was
echter volgens PvdA/GroenLinks en
CDA niet wenselijk. De twee partijen waren bang dat er een grote
kans zou bestaan dat die onderdelen nooit meer gerealiseerd gaan

worden. Daarom werd een amendement opgesteld waarin stond dat het
project 100.000 euro krijgt vanuit de
gemeente om toch het volledige plan
te kunnen realiseren. Het geld komt
bovenop de garantstelling. Het voorstel werd bij de raadsvergadering na
een aanpassing ook omarmd door
Lokaal Peel&Maas en de VVD.
De aanpassing houdt in dat 25 procent van de werkzaamheden lokaal
aanbesteed moet gaan worden.
Dat wordt een lastig karwei, liet

wethouder Paul Sanders weten.
“We gaan ons best doen om dat te
halen, maar het is een forse opgave.”
De wethouder was blij dat de raad
instemde met de garantstelling en
het extra geld. “Fijn dat de fracties
het ondersteunen en dat ze het lokale
bedrijfsleven willen ondersteunen.”

Math Sieben-brug
De Math Sieben-brug, nu gelegen op
de Maasoever bij het kasteel, kreeg
veel aandacht van de raadspartijen.
In het plan verdwijnt de brug, maar
de partijen zouden graag zien dat
die een andere plek krijgt binnen de
gemeente. Wethouder Sanders liet
weten zijn best te gaan doen om

dat verwezenlijken of in ieder geval
gedeeltes van de brug terug te laten
komen in de nieuwe Maasboulevard.
Alleen AndersNu kon niet instemmen
met de plannen. Fractievoorzitter
Peter Creanmehr bleef bij zijn
eerdere standpunt dat het plan
te ambitieus is voor Kessel.
“De Maasboulevard zal zeker de
moeite waar zijn, maar het past niet
bij de maat van Kessel. Het lijkt er op
dat ik het dorp geen Maasboulevard
gun, maar ik gun het de inwoners
van harte. Maar als ik iets wil hebben
dat ik niet kan betalen, heb ik pech.
Zo simpel is het.”
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Praktijk kan toestroom arbeidsmigranten niet aan

Huisartsen Maasbree verwachten duidelijke
regierol van gemeente
“Wij willen de best mogelijke huisartsenzorg leveren aan iedereen die
gebruik maakt van onze praktijk. Dat geldt voor onze eigen patiënten,
vakantiegangers en zeker ook voor arbeidsmigranten.” Aan het woord
is Ramon Aendekerk, al 18 jaar huisarts in Maasbree. Hij maakt zich
samen met zijn collega’s zorgen over de ontwikkelingen in het dorp en
dan met name de grote toename van het aantal inwoners in de vorm
van arbeidsmigranten.
De huisartsenpraktijk publiceerde begin
juni twee Facebookberichten waarin
de huisartsen aangaven dat door de
hoge aantallen arbeidsmigranten in
Maasbree de zorgverlening voor alle
patiënten in gevaar komt. De berichten
werden geplaatst naar aanleiding van
een bericht in HALLO over een huisvestingsplan bij camping De Flierenhof voor
175 arbeidsmigranten. “We kunnen niet
nog honderden extra patiënten aan”,
vertelt Aendekerk. “Daarom willen we
dat de gemeente een regiefunctie gaat
vervullen en een standpunt inneemt
over de in onze ogen ongecontroleerde
uitbreiding van huisvestingslocaties voor
arbeidsmigranten in Maasbree.”

Geen nieuwe locaties
De gemeente schrok van de zorgen die
geuit werden en een gesprek tussen
de gemeente en de huisartsenpraktijk werd opgezet voor vrijdag 12 juni.
Wethouder Agnet Mestrom liet naderhand weten dat de gemeente samen
met de huisartsenpraktijk gaat werken
aan een plan. De zorgen van de huis-
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artsen zijn daarmee nog niet weggenomen. “De wethouder geeft aan dat er
eerst een goede analyse gemaakt moet
worden van het probleem. Dat vinden
wij ook belangrijk, maar zorg dan wel
dat er in die periode geen nieuwe locaties komen”, vertelt Ramon Aendekerk.
“We hebben in het gesprek heel duidelijk onze zorgen kenbaar gemaakt. Dan
geeft het geen vertrouwen als wethouder Mestrom vervolgens in een interview met HALLO de suggestie wekt dat
de problemen veroorzaakt worden door
de coronamaatregelen. In het gesprek
hebben we heel duidelijk gemaakt dat
dat het probleem niet is. Dan voel je je
als professional niet serieus genomen.
Het gaat om het alsmaar toenemend
aantal patiënten voor onze praktijk.”
De wethouder en de huisarts hadden
daarna nog een gesprek. “De wethouder heeft daarin gezegd dat we op één
lijn zitten wat betreft de zorgen en de
urgentie van het probleem. Het college
is nu aan zet.”

Het college is nu aan zet
Betere verdeling
Aendekerk wil dat de gemeente een
duidelijke regiefunctie op zich neemt
en dat er meer spreiding plaats gaat
vinden in de arbeidsmigrantenhuisvesting. “De gemeente keurt alle plannen
in Maasbree goed, maar overziet niet
wat er allemaal bij komt kijken voor
ons. De migranten moeten beter verdeeld worden over de regio, zodat alle
huisartsen een gedeelte van de zorg

op zich krijgen.”
Volgens Aendekerk heeft de gemeente
gezegd dat de huisartsenpraktijk met
de initiatiefnemers moet gaan praten
over hoe de problemen opgelost kunnen worden. Dat leverde bij Work &
Stay (750 arbeidsmigranten) op dat er
inmiddels een instructiepapier gemaakt
is in vier talen waarin wordt uitgelegd
wat arbeidsmigranten moeten doen bij
klachten. “Dat papier wordt in de huisjes
opgehangen”, vertelt Aendekerk. “Een
goed initiatief, maar het pakt het echte
probleem niet aan.”

contact zochten met de verantwoordelijke ambtenaar van de gemeente en
Kafra werden we niet serieus genomen.
Dat is ook de reden dat we nu aan de
noodrem trekken en een constructief
gelijkwaardig overleg willen met oog
voor alle belangen.”
Het belangrijkste dat Aendekerk en de
hele huisartsenpraktijk (“Ik spreek voor
iedereen hier”) willen bereiken, is dat
het College van B&W een regierol neemt
en een duidelijk standpunt inneemt
over het in het leven roepen van een
stop op nieuwe huisvestingsinitiatieven
voor arbeidsmigranten in Maasbree.

“Meer arbeidsmigranten kunnen we
gewoonweg niet aan. Vooralsnog redden we het, maar we willen de echte
problemen voor zijn. We willen niet
overlopen worden en al helemaal geen
patiënten afwijzen. Arbeidsmigranten
niet, maar inwoners van Maasbree zeker
ook niet. Bij een goede verhouding is er
voor ons geen probleem, maar die verhouding is zoek.”

Tekst: Rob Dieleman

Noodrem
De huisarts vertelt dat de zorgverlening niet mee wordt genomen bij de
huisvestingsinitiatieven. Niet door de
gemeente en niet door de initiatiefnemers. “De komst van de huisvestingslocatie aan de Midden Peelweg
(316 arbeidsmigranten) moesten we via
de media vernemen. Toen we daarop

Aanvulling Huisartsen Maasbree
Gemeente Peel en Maas maakte net voor het verstrijken van de
deadline bekend tot nader order geen nieuwe aanvragen voor
arbeidsmigrantenhuisvesting meer in behandeling te nemen. In de
editie van volgende week volgt meer informatie over het onderwerp.
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Stroom aan patiënten

Druk op Maasbreese huisartsen groeit
De druk op huisartsen groeit al lange tijd, zo geeft huisarts Ramon Aendekerk aan. De dokter met praktijk in Maasbree begon in 2002 en zag
door de jaren heen veel zaken veranderen. Zo verschoof veel zorg van ziekenhuizen naar huisartsen. Verder zijn er allerlei initiatieven
gaande in Maasbree die zorgen voor een tijdelijke of permanente stroom aan patiënten voor de huisartsenpraktijk.
“Na een opname in het ziekenhuis worden patiënten tegenwoordig veel sneller naar huis gestuurd
vanuit het ziekenhuis”, vertelt
Aendekerk. “De nazorg wordt nu
door ons gedaan, net als een groot
deel van de chronische zorg voor
mensen met bijvoorbeeld longziektes, hart- en vaataandoeningen
en suikerziekte. Ook mensen met
psychische klachten en kwetsbare
ouderen die langer thuis blijven
wonen kloppen bij de huisarts aan.”
Het werk stapelt zich op. “Bij De
Fabriek komen straks zo’n 28 mensen met dementie wonen. Een
hartstikke goed initiatief, maar als
dat mensen zijn die voorheen niet

in Maasbree woonden, krijgen we
er opnieuw kwetsbare patiënten bij
die ook onze zorg nodig hebben.
BreeBronne moet weer een echt
vakantiepark worden. Dat zijn ruim
vierhonderd plekken, dus al gauw
ook weer duizend mensen die naar
ons komen als ze problemen hebben.”
De toename in patiënten is grotendeels afkomstig uit de arbeidsmigrantenhoek. Officiële cijfers
ontbreken, maar alleen voor de
grote locaties komt het totaal met
De Flierenhof erbij op ruim 1.200
arbeidsmigranten. Daar zitten de
kleine particuliere initiatieven niet
bij. Aendekerk snapt volledig dat

migranten naar Limburg komen om
te werken en dat ze ook nodig zijn,
maar hij denkt dat de gemeente
niet in de gaten heeft hoeveel
tijd de zorg kost voor de huisartsen. “De behandeling is lastig.
Het begint ermee dat we vaak geen
goed gesprek kunnen voeren door
een taalprobleem. Hoe weet ik dan
of iemand met spoed gezien moet
worden of dat het best kan wachten
tot morgen?”

Handen en voeten
Daarnaast spelen praktische zaken
als het ontbreken van een identiteitskaart, verzekeringsgegevens
en een medisch dossier. De taal

blijft echter het grootste struikelpunt. “Als ik met handen en voeten begrepen heb dat iemand last
heeft van zijn borst, hoe moet ik
dan verder? Het kan een hartinfarct
zijn, een longontsteking of gewoon
een gescheurd spiertje. Kom daar
maar eens achter. Met psychische
klachten is dat al helemaal moeilijk.” Daarbij komt dat de arbeidsmigranten pas op het allerlaatste
moment naar de huisarts komen.
“Hun eerste prioriteit is geld verdienen en daar hebben we ook alle
begrip voor. Maar als ze naar de
praktijk komen, gaan we er al vanuit dat het langer gaat duren dan
normaal.”

2506 \ nieuws

03

PvdA/GroenLinks wil cijfers over
luchtvervuiling

Geen steun voor verhoging
minimumloon

Politieke partij PvdA/GroenLinks wil van het College van B&W van Peel en Maas weten of er cijfers beschikbaar zijn over luchtvervuiling. De fractie denkt dat die informatie van groot belang kan zijn voor de volksgezondheid in de gemeente omdat die vervuiling ziektes kan veroorzaken.

Vanuit Peel en Maas wordt geen brief verzonden aan de regering
om steun te vragen voor een verhoging van het minimumloon.
Maasbreenaar Fred Peeters startte een petitie die hij aanbood aan
de politieke partijen van Peel en Maas. Alleen PvdA/GroenLinks
nam de handtekeningen in ontvangst. Een motie van de partij bij
de raadsvergadering op dinsdag 23 juni haalde het niet.

PvdA/GroenLinks stelt vragen aan het
college naar aanleiding van mediaaandacht naar de relatie tussen gebieden waar veel veehouderijen liggen
en de luchtkwaliteit daar. Zo zou het
aantal schadelijke stoffen in gemeente
Nederweert, een gebied met veel
veehouderijen, veel hoger zijn dan

voorheen bekend was. De partij wil
daarom ‘in het belang van de volksgezondheid’ weten of er ook onderzoek
in Peel en Maas is gedaan naar de
luchtkwaliteit. Als dat het geval is, wil
de partij de resultaten graag inzien.
Verder vraagt PvdA/GroenLinks of het
college bereid is als er nog geen ander

onderzoek geweest is, een eigen
onderzoek op te starten. Ook wil de
partij weten of het college bereid is
om aanvragen voor vergunningen bij
intensieve veehouderijen ‘on hold’ te
zetten totdat er actuele gegevens over
luchtvervuiling bekend zijn.

‘Deze vlekken horen bij mij’
Zo’n 2 procent van de wereldbevolking lijdt aan vitiligo, een chronische pigmentaandoening waarbij witte
vlekken op het lichaam ontstaan. In Nederland zijn dit naar schatting 240.000 mensen. Zo ook Wiek Heeskens
uit Meijel. “Ik ben wie ik ben. Deze vlekken horen bij mij.” Op donderdag 25 juni is het Wereld Vitiligo Dag.

Peeters sloot zich met zijn petitie aan bij de landelijke actie
Gemeentes voor 14. In diverse
andere gemeentes werden soortgelijke petities opgestart als die
van Peeters. Met genoeg steunbetuigingen vanuit het land hoopt
Gemeentes voor 14 druk te kunnen zetten op de politieke partijen in aanloop naar de Tweede
Kamerverkiezingen volgend jaar
maart zodat ze de verhoging van
het minimumloon meenemen in het
verkiezingsprogramma.
Vanuit Peel en Maas komt in ieder
geval geen brief, zo werd bekend
bij de gemeenteraadsverkiezing
op dinsdag 23 juni. Politieke partij
PvdA/GroenLinks (3 zetels) diende
samen met AndersNu (1 zetel) een
motie in waarin het college werd
opgeroepen een brief te sturen naar
de landelijke regering. Daarin moest
de gemeente aandringen om het
minimumloon te verhogen naar
14 euro. De motie haalde het bij
lange na niet. De andere partijen,
CDA, VVD en Lokaal Peel&Maas
(samen 23 zetels) stemden tegen
de motie.

Serieuzer nemen

Wiek was een jaar of 42 toen hij de
eerste witte vlekken op zijn armen
ontdekte. “Ik heb een vrij donkere huid
van mezelf. Ik was een keer in de tuin
bezig en kreeg opeens jeuk aan mijn
armen. ’s Avonds waren die plekken
rood en heel erg verbrand. Een jaar
later waren die rode vlekken op allebei mijn armen wit geworden.” Nu, 22
jaar later, heeft Wiek verspreid over zijn
lichaam de vlekken. “Bij ieder persoon
is dat weer anders. Sommigen hebben
bijvoorbeeld vlekken in hun gezicht. Je
ziet het ook vaak op de uiteindes van
een lichaam, zoals op de onderkant
van de voeten. Op mijn schedel zit één
grote, op mijn armen en voeten zitten
er en op mijn handen. Eigenlijk komen
er elke keer na de winter weer vlekjes
bij of worden ze groter.”

op de huid verdwijnt. Mijn afweersysteem werkt eigenlijk te goed”, zegt hij
lachend. “In het dagelijks leven repareer ik caravans en campers. Laatst
vroeg een klant aan me: ‘Wat zijn toch
die vlekken op je arm?’ Bleek hij hetzelfde te hebben, maar hij had geen
idee wat het was. Ik heb hem toen wat
informatie mee gegeven en gezegd:
‘Zoek het maar eens op.’ Ik heb me
verdiept in de ziekte en me goed in
laten lichten door specialisten. Ik ben
echt niet de enige die dit heeft. Ik
ben wie ik ben. Doordat ik en anderen onze verhalen delen, komt er meer
aandacht voor de ziekte en wordt er
meer onderzoek gedaan.” Op donderdag 25 juni, de sterfdag van popster
Michael Jackson die ook vitiligo had, is
het Wereld Vitiligodag.

Afweersysteem

Petje

Voordat hij zelf deze ziekte kreeg,
had hij er ook nog nooit van gehoord,
geeft Wiek toe. “Als de diagnose wordt
gesteld, dan leer je er meer over.
Vitiligo is een auto-immuunziekte, al
kan het ook door stress worden uitgelokt, weet Heeskens. Het afweersysteem breekt zowel de slechte als goede
cellen af, waardoor de pigmentatie

Ondanks zijn ziekte verstopt Wiek zich
niet voor de zon. “Ik ben graag buiten en weet dat ik niet te lang in de
zon moet zitten. Maar zonlicht is heel
gezond, vitamine D hebben we nodig.
Ik moet er wel altijd voor zorgen dat
ik een petje draag. Vorig jaar was ik
met mijn echtgenote op vakantie in
Sardinië. We reden rond met de auto

en kwamen bij een mooi plaatje aan
het strand uit. Door mijn enthousiasme
vergat ik bij het uitstappen mijn petje.
Ik heb mijn hoofd toen flink verbrand
en daar heb ik veel last van gehad.
Ja, ik moet altijd alert blijven.”

Lichtkuur
Een geneesmiddel tegen vitiligo is er
nog niet. Wel kunnen patiënten een
lichtkuur volgen, met UV-B licht. Dit
kan in het ziekenhuis of eventueel
thuis met een speciale lamp. De stralen
zorgen ervoor dat de aangetaste huid
weer pigment krijgt. Wiek: “Zo’n lichttherapie mag je maar maximaal vier
keer in je leven doen. Ik heb zelf twee
keer een kuur gehad. Ik had er wel baat
bij, maar na een paar jaar kwamen de
vlekken toch weer terug.”
Voor veel mensen is vitiligo een cosmetisch probleem en sommigen, vaak
jongeren, schamen zich ervoor. Zo niet
Wiek. “Ik heb weinig last van vooroordelen. In de zomer als ik bruin ben,
dan steken de vlekken wel af en kijken
mensen soms om. Maar daar trek ik
me niets van aan. Die vlekken horen
bij mij.”
Tekst: Marieke Vullings

Voor Peeters was het al een teleurstelling dat alleen PvdA/GroenLinks
een week eerder, woensdag 17 juni,
de handtekening van zijn petitie in
ontvangst nam. “De andere partijen hebben allemaal afgezegd.”
Annigje Primowees van PvdA/
GroenLinks las voorafgaand aan
het indienen van de motie een
verhaal voor van een jongere uit
de gemeente die eigenlijk wilde
inspreken bij de vergadering, maar
te laat was. Het betoog kwam erop
neer dat ook in Peel en Maas veel
mensen in een benarde financiële
situatie zitten. ‘Werkende armen’
worden zij genoemd. “Zij verdienen

meer dan ze nu krijgen”, aldus de
jongere in het betoog. “Ik vraag u
deze motie serieuzer te nemen dan
het aanbieden van de handtekeningen vorige week.”
De oproep van de jongere sorteerde weinig effect. Al begon Teun
Heldens van de VVD zijn reactie
wel met een compliment uitdelen
aan Fred Peeters en de drie fractieleden van PvdA/GroenLinks voor
het nastreven van een nobel doel.
Instemmen met de motie deed de
VVD echter niet. “Inkomenspolitiek
is een complexe kwestie waar wij
als gemeenteraad niet over gaan.”
Eenzelfde antwoord kwam van
het CDA. “Een heel sympathiek
voorstel, maar wij gaan hier niet
over”, liet fractievoorzitter John
Timmermans weten.

Niet steekhoudend
Namens Lokaal Peel&Maas liet
Wie Naus weten dat de timing van
de motie slecht is. “Het gaat in de
motie om een salarisverhoging van
46 procent. Het is niet uit te leggen
aan horecaondernemers die klappen
gehad hebben vanwege de corona
dat ze nu veel meer salaris moeten
gaan betalen. Een verhoging is oké,
maar niet in dit percentage.”
Primowees vond de argumenten van de andere partijen niet
steekhoudend. “Wij gaan wél
over de werkende armen in onze
gemeente. Daar hebben we wel
degelijk mee te maken. Je kunt niet
altijd zeggen dat ‘de gemeenteraad
hier niet over gaat’. Je moet ergens
beginnen.” Volgens Primowees
werken de mensen die vooral
bedoeld worden in de motie voornamelijk bij grote bedrijven die wel
het geld kunnen missen. De partij noemde het later op Twitter ‘zo
jammer’ dat de andere partijen niet
voor stemden.
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Cafékronieken

Café Halfweg Maasbree
Ze waren voor velen een belangrijke plek om even af te schakelen.
Men kon er terecht voor een luisterend oor, een bekend gezicht en een
vers getapt pilsje dat altijd smaakte. Deze dorpscafés doorstonden de
tand des tijds niet en maakten plaats voor iets nieuws. HALLO Peel en
Maas verzamelde verhalen over een aantal van hen en bundelde ze in
een serie. Café Halfweg tussen Maasbree en Koningslust werd in 1973
afgebroken voor de aanleg van de Midden Peelweg.
Halverwege Maasbree en Helden,
op een steenworp afstand van
Koningslust, lag tot begin jaren 70
café Halfweg. Het was de stamkroeg voor veel inwoners van
Koningslust, een pleisterplaats voor
reizigers, de plek waar veehandelaren hun aankopen en verkopen
bespraken en volgens sommigen
een rustplaats voor ‘vrijers’ die tussen de dorpen pendelden.

Viaduct
Het café, dat in die tijd werd uitgebaat door Sjraar (van Nelle Graad)
Smets en zijn vrouw Fien, werd in
1973 gesloopt. Het moest plaatsmaken voor de aanleg van de
Midden Peelweg. In 2015 kwam er
de rotonde Halfweg, die de Midden

Peelweg (N277) en de Provincialeweg
(N275) met elkaar verbindt. De broer
van Sjraar, Twan, weet nog dat zijn
vader een vooruitziende blik had over
het viaduct. “Mijn vader voorspelde
dat de Midden Peelweg nooit over
de Maas naar Duitsland zou gaan.
Hij kreeg gelijk. Dat werd de A67.
Binnen 50 jaar hebben ze het viaduct
afgebroken.”
De Maasbreese Sjraar nam het café
in 1965 over van zijn vader Graad en
bestierde het café samen met zijn
vrouw Fien. “Sjraar begon met de
verkoop van koffie”, weet Twan nog.
“Daarvoor was er alleen sterke drank,
bier en frisdrank te koop.” Door een
toename aan verkeer begon Sjraar al
snel met de verkoop van uitsmijters en
later friet, snacks en biefstuk. De zaak

Vacatures
Ervaren (gordijn)naaisters
part-time 20 à 30 u/w

Voor ons confectieatelier zijn wij op zoek naar
ervaren naaisters voor het maken van maatwerk
interieurtextiel, gordijnen, kussens etc. Heb je
ervaring met werken in een professioneel atelier?
Ben je gewend te werken met industriële naaimachines en ben je op zoek naar een baan in een
leuk team met echte vakmensen? Reageer dan
snel!

Leerling naaisters
part-time 20 à 30 u/w

Wij zoeken leerling naaisters voor het maken van
tafellinnen voor zusterbedrijf Cottona Table Textiles.
Ben je een aanpakker en handig met de naaimachine? Wil je graag het confectievak leren en
werken in een gezellig team in Panningen?
Reageer dan snel want dan zijn we op zoek naar
jou. Je krijgt goede begeleiding en we zorgen
ervoor dat je je snel op je plek voelt.
Heb je interesse?
Stuur dan een sollicitatiebrief met cv naar
marc@beumersateliers.nl of mieke@cottona.com
Ons atelier is gevestigd op:
Kennedylaan 18-2 in Panningen

Café Halfweg begin jaren 70

werd in die periode zelfs vergroot en
in 1968 kwam er een disco-installatie die voor veel bezoekers zorgde.
“Als men wilde komen dansen op
zaterdagavond, moest er gereserveerd
worden”, vertelt Twan. “In het weekend werkten we met drie man barpersoneel en drie kelners.”
Na de sluiting van café Halfweg
in 1973 namen Sjraar en Fien hetzelfde jaar nog café Naus in Grashoek
over en doopten het om tot dancing
Romantika. Van 1973 tot 1976 had
Sjraar vervolgens nog de Citybar in
Panningen, voordat hij stopte met een
leven als kastelein. Hij ging weer in
Maasbree wonen en werd ijscoman.
De naam ‘Nellegraad’ komt van Sjraars
voorouders Gerard Smets en Petronella
Hillen, die in de negentiende eeuw
leefden. Enkele dagen na de geboorte
van hun jongste zoon overleed Gerard
op 51-jarige leeftijd. Petronella bleef
achter met zes kinderen. Wanneer
na zijn overlijden over de kinderen
‘van Graad’ werd gesproken, werden ook verwezen naar hun moeder
Petronella of ‘Nel’. Dat werd uiteindelijk ‘Nellegraad’. Gerardus (Graad), de
latere uitbater van café Halfweg én de
vader van Sjraar en Twan, werd vernoemd naar zijn opa

Mijnenveld
‘Graad’ nam ergens in de jaren 30 het

café over van waarschijnlijk zijn vader,
zegt Twan. Graad was een man die
bekend stond om zijn zeer sterke verhalen. Die heeft ook Ben Smets, lid
van Historische Werkgroep De Brede
en ver familielid van ‘Graad’, gehoord.
“Hij zou in de jaren 60 een gast van
het café urenlang op het erf hebben laten staan, omdat hij geen stap
durfde te zetten. Graad had hem wijsgemaakt dat er mijnen lagen”, aldus
Ben.
Dat verhaal herinnert Twan zich ook
ook nog. Het café was bezig met een
nieuwe parkeerplaats voor vrachtverkeer. Voor de grap plaatste Sjraar daar
borden bij en spande er lint omheen.
“Daarop stond: ‘Pas op, levensgevaarlijk terrein. Hier ligt een mijnenveld!’”,
vertelt Twan. “Fietsenmaker Piet Aarts
uit Beringe zette zoals altijd op zaterdagmiddag zijn fiets tegen een kastanjeboom, achter de linten.” Opa Graad
schoot in actie en maande Piet om
stokstijf te blijven staan vanwege alle
mijnen. “Hij moest wachten totdat de
mensen van de mijnopruimingsdienst
waren geweest. Tussendoor liep opa
over het mijnenveld en bracht Piet
af en toe een pilsje, waarbij hij zonder ergens op te letten het terrein
overstak. Piet begreep er niets van.”
Om 18.00 uur was het goed geweest
en Graad liep met fiets en al door het
mijnenveld om in het café een pilsje te

drinken op kosten van het Ministerie
van Defensie. “Had die arme man
de hele middag in dat ‘mijnenveld’
gestaan”, aldus Twan.

Casino
Twan beaamt dat de gekste dingen
gebeurden in het café van zijn broer.
“Fien heeft nog een schoendoos vol
met allerlei contracten van klanten die
in de maling werden genomen”, vertelt hij. “Er werd overigens wel altijd
sportief mee gelachen.” Twan kan zich
nog herinneren dat het café wel eens
het eerste casino van Noord-Limburg
werd genoemd. “Veehandelaren zaten
soms van 09.00 tot 22.00 uur te kaarten in de kroeg. Soms gebeurde het
dat midden in de nacht het vee van de
ene aanhanger op de andere moest
worden geladen. Had er weer iemand
verloren die niet voldoende geld had
om te betalen. Dan maar in natura.
Daarom zeiden ze ook vaak: Beej
Nellegraad gebeurt altied wal get.”
Tekst: Kim Jacobs en Rob Dieleman
Beeld: gemeentearchief
Peel en Maas/voormalige gemeente
Maasbree via PeelenMaasNet
Bron: Nieuwsblad Midden-Limburg
(1973, 24 augustus).
“Bar-dancing Romantika opent”.
Met dank aan Ben Smets en
Twan Smets

Kempen komt met HALLO-weekkalender
Met een glimlach goed kauwen!

MollKunstgebit.nl
Bel voor een afspraak 077 35 153 21

Kempen, uitgever van het nieuwsblad HALLO, komt eind dit jaar met een weekkalender voor de inwoners van
Peel en Maas. Deze kalender wordt huis aan huis verspreid in de hele gemeente. Inwoners kunnen vanaf nu
foto’s voor de kalender insturen.
Uitgever Eric van Kempen: “We weten
dat een weekkalender veel gebruikt
wordt en dat er een behoefte aan is bij
de mensen. Daar zijn we nu op ingesprongen door zelf een kalender uit te
brengen. We gaan gebruikmaken van
leuk fotomateriaal uit de gemeente
en het unieke is dat mensen zelf dit
materiaal aan mogen leveren.”
Ondernemers krijgen de mogelijkheid om te adverteren op de kalen-

der. Daarnaast kunnen inwoners hun
Peek en Maas-foto insturen. De mooiste, grappigste en ontroerendste
foto’s maken kans op een plekje op
de kalender. Van Kempen: “We vragen mensen een full colour foto in te
sturen die minimaal 1 MB groot is.
Dat kan een plaatje zijn van een mooi
plekje in Peel en Maas of misschien
een foto van henzelf. Ook clubs en verenigingen zijn welkom om een leuke

foto in te sturen. Foto’s kunnen vanaf
nu gemaild worden naar adverteren@
kempencreeert.nl onder vermelding
van ‘kalender HALLO’. Vergeet niet om
daar naam en adresgegevens bij te
zetten.”
De weekkalender wordt eind dit jaar
huis aan huis verspreid en is dan ook
verkrijgbaar bij diverse afhaalpunten.
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Alle scenario’s nog open

Schietpartij in centrum
Maasbree
Het centrum van Maasbree is op maandag 22 juni opgeschrikt door een serie schoten. Nabij het Pools restaurant Chopin werden in de avonduren verschillende kogels afgevuurd. Daarbij viel één gewonde. De politie
pakte op de avond zelf en een dag later zes personen op. Een buurtbewoonster laat weten flink geschrokken te
zijn van het incident.

Hallo jongens en meisjes! Wie is er
op zoek naar een leuke bijbaan in de
omgeving van gemeente Peel en Maas?
De vakantie staat weer voor de deur. Gelukkig krijgen we
langzaam aan steeds meer bewegingsvrijheid. Mogelijk ben
jij op zoek naar jouw ideale bijbaan, voor een extra zakcentje.
Weet je niet waar je moet zoeken, of vraag je je af wat nu wel of
niet kan? Bel of app ons, dan kijken we samen met jou naar de
mogelijkheden.
Jongerenwerk Peel en Maas
Vincent: 06-26946032
Michel: 06-11762760
Wil je op de hoogte blijven?
Volg ons op Facebook via Jongerenwerk Peel en Maas.

meer met mensen!
(077) 307 73 50 - vorkmeer.nl

Wat er precies is gebeurd bij de
schietpartij, die net voor 20.30 uur
plaatsvond op de Dorpsstraat in
hartje Maasbree, is nog onduidelijk,
zo laat de politie weten. Een 27-jarige
man uit Venlo raakte gewond aan
het bovenlichaam en moest een
paar dagen in het ziekenhuis blijven. Op maandagavond werden vier
mensen aangehouden, drie mannen
van 32, 34 en 26 en een vrouw van
26 jaar, allemaal met een onbekende
woonplaats. Een dag later werden
nog eens twee mannen opgepakt van
37 en 28 jaar uit Venlo.
Toen de politie die maandag ter
plekke kwam in Maasbree, waren
de betrokkenen allemaal gevlucht in
auto’s. De politie controleerde in de
omgeving diverse voertuigen en in
totaal vier auto’s werden in beslag
genomen voor onderzoek. De schietpartij vond plaats bij Pools restaurant Chopin. Of het restaurant iets te
maken heeft met het incident kan de
politie niet zeggen. “Het onderzoek
is nog in volle gang. We houden alle
scenario’s open.”

Schreeuwen en schoten
“Het was heel erg schrikken”, vertelt
een buurtbewoonster die getuige was
en anoniem wil blijven. “Je verwacht

het hier niet.” Ze zat samen met haar
man, zoon en schoondochter op haar
balkon toen er ineens veel kabaal
vanaf de straat kwam. “We hoorden
allemaal mensen in het Pools tegen
elkaar schreeuwen. Daarna klonk
er een schot. We dachten eerst dat
het een alarmpistool of zoiets was.
Daarna volgden nog een paar schoten.
Toen schrokken we, want we snapten
dat het een echt geweer was.”

Het gebeurde
allemaal heel snel

Paniek
Volgens de buurtbewoonster klonken er in totaal vijf of zes schoten.
“Ze hebben een keer geladen tussendoor.” Tijdens en na het schieten
brak er op straat paniek uit, vertelt
de buurtbewoonster. “Na de schoten begonnen ze allemaal te rennen.
Alle kanten op. Daarna sprongen ze
hun auto’s in en waren ze weer weg.
Het gebeurde allemaal heel snel.
Eerst was er kabaal, toen het schieten
en vervolgens het wegrijden, dat was
allemaal in een paar minuten voorbij.”

Pools kenteken
Waarom de schietpartij plaatsvond en
wie er bij betrokken waren, is volgens
de politie niet duidelijk. “De aangehouden verdachten zullen worden
gehoord om meer duidelijkheid te
krijgen”, aldus de politie in een verklaring. De forensische opsporingsdienst was aanwezig voor onderzoek
op de Dorpsstraat. De buurtbewoonster zag wel dat er zes auto’s met een
Pools kenteken en eentje met een
Nederlands kenteken aanwezig waren
op de maandagavond. “Die zaten allemaal vol met mensen. Het waren van
die grote binken die daar uitstapten.”
Burgemeester Wilma Delissen-van
Tongerlo liet op Facebook weten ook
geschrokken te zijn van de gebeurtenissen in Maasbree. “Te gek voor
woorden! Ik leef mee met diegenen
die getuigen waren van dit incident.”
De politie vraagt mensen die iets
gezien hebben, foto’s hebben
gemaakt of beschikken over camerabeelden zich te melden, Dat kan door
te bellen naar 0900 88 44.

Tekst: Rob Dieleman
Beeld: Jordy Strijbos

ADVERTENTIE WEEK
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Werkgroep en CDA niet blij met ‘scheurrotonde’
WIJ PLAATSEN
VAKKUNDIG ZELF
UW BADKAMER
EN TEGELWERK

Kom kijken naar onze
tegel- en sanitaircollectie
met aantrekkelijke kortingen

Aanpassing rotonde wekt
verbazing in Beringe
De werkgroep Veiligheid van Dorpscoöperatie Steingood Beringe is verbaasd dat zonder haar medeweten de
rotonde bij de Noordervaart is aangepast door de provincie. De werkgroep is al zes jaar bezig om de veiligheid
op de rotonde te vergroten, maar vindt dat door de aanpassingen het nu juist het tegenovergestelde is
bereikt. Het CDA deelt de verbazing en stelde vragen aan het College van B&W.

OPEN: DO-VR 10.00 - 17.00 UUR EN ZA 10.00 - 15.00 UUR
VAN HÖVELLSTRAAT 21, HELDEN
T 077 307 54 40 M 06 51 28 75 02 WWW.VERKOO.NL

Limburgse
BOUWMATERIALENHANDEL BV
Industrieterrein 9E
Vennootstraat 13
5981jong,
NK Panningen
5804
CN Venray
is een
dynamisch bedrijf met
2 vestigingen,
in Venray en Panningen. Wij leveren alle

Tel: 077-3066190
Tel: 0478-516632
Fax: 077-3066199
Fax: 0478-516052
en sanitair,
zowel bedrijven als particulieren.
E-mail:aan
info@limburgsebouwmaterialen.nl
Website: www.limburgsebouwmaterialen.nl
voorkomende bouwmaterialen, behalve keukens

Wij zijn op zoek naar een:

MAGAZIJNMEDEWERKER
voor onze vestiging in Panningen met enige kennis van
bouwmaterialen.
Werkzaamheden:
laden en lossen van vrachtwagens;
helpen van klanten;
voorraad bijhouden;
omgaan met een heftruck;
flexibele instelling;
goede communicatieve vaardigheden;
houdt van aanpakken.

WEEKENDHULP
om te werken op zaterdag van 8.00 uur tot 12.00 uur
en eventueel in de vakanties.
Werkzaamheden:
opruimen;
inruimen van materialen;

“We zijn al zes jaar aan het praten
om de rotonde veiliger te maken”,
vertelt Peter van Horen van de
werkgroep. “Drie jaar geleden werd
ons beloofd dat de gemeente met
een plan zou komen. Daarna hebben we niks meer gehoord. We zijn
geen steek verder gekomen en worden nergens bij betrokken. We hebben zoveel gesprekken gevoerd de
laatste jaren, maar toch kunnen we
van communicatie tussen ons en de
provincie en gemeente niet spreken.
Het is altijd maar van één kant af
gekomen.”

Nog gevaarlijker
De rotonde, gelegen bij het kanaal
de Noordervaart, verbindt de
Beringse Kanaalstraat met de
Meijelseweg. Verder ligt de rotonde
op de provinciale weg N275, de
belangrijkste route tussen Venlo en
Weert waar veel vrachtverkeer overheen komt. De werkgroep wil de
rotonde aanpassen omdat die volgens haar onveilig is voor fietsers,
wandelaars en schoolgaande jeugd.
Mede vanwege de grote stroom verkeer die iedere dag over de rotonde
komt.
Tot verbazing van de werkgroep
werd de rotonde vorige week meegenomen in de grootscheepse renovatie van de N275 die gaande is.
Zou de werkgroep dan toch gehoord
zijn en de rotonde ten goede aan-

gepakt worden? Het antwoord is
een duidelijke nee, aldus Van Horen.
“De rotonde is juist nog gevaarlijker geworden. De middelste ring
bestond voorheen uit klinkers en
tegels, maar dat is nu geasfalteerd.
In plaats van bijvoorbeeld komremmers te plaatsen, kan het verkeer
nu juist sneller over de rotonde
scheuren.”

Het verkeer
kan nu juist
sneller scheuren

Geen lampje
Tig gesprekken zijn er geweest,
vertelt Van Horen. “Tientallen
keren hebben we gevraagd hoe
het zat met het plan en wanneer we iets konden verwachten”, vertelt Van Horen. “Telkens
kregen we niets te horen. En dan
gebeurt er eindelijk iets aan de
rotonde, hét moment om de veiligheid te vergroten, en dan gaat er
bij niemand een lampje branden
dat de werkgroep misschien meegenomen moet worden daarin.
Als de gemeente nou gewoon in
het begin had gezegd dat ze niet
mee wilde werken aan het plan,
dan waren we er niet mee doorge-

gaan. Nu hebben we er veel tijd in
gestopt en krijgen we er niets voor
terug.”

Matige communicatie
CDA Peel en Maas zag ook de aanpassing aan de rotonde. “Dit kan
toch niet zo?”, vraagt raadslid Roger
Gielen zich af. “De werkgroep is al
jaren bezig met de rotonde en dan
wordt ze niet eens geïnformeerd
over het feit dat die aangepast
wordt.” Gielen vindt de communicatie vanuit de gemeente op zijn
zachtst gezegd matig. Samen met
mede-raadslid John Timmermans
stelde hij vragen aan het college.
Waarom de gemeente nooit een
plan heeft gemaakt bijvoorbeeld,
waarom de werkgroep niet geraadpleegd is en wat de reden is dat
de wethouder het onderwerp niet
opgepakt heeft. Het college heeft
de vragen in behandeling.
Van Horen laat weten dat de wethouder een gesprek heeft aangevraagd
met de werkgroep. “Als dat alleen
een gesprek is om een gesprek, gaan
we dat niet doen. We hebben al
zoveel gepraat de afgelopen jaren.
Als de gemeente een concreet plan
heeft dat de rotonde veiliger maakt,
komen we graag kijken. Anders
heeft het geen zin.”
Tekst: Rob Dieleman
Beeld: Jac Willekens

helpen van klanten.
Reacties gaarne schriftelijk of via onderstaand
e-mailadres t.a.v. de heer H. Litjens.
Voor vragen kun je je richten tot onze vestiging in
Panningen, telefoonnummer 077 306 61 90.

WWW.LIMBURGSEBOUWMATERIALEN.NL

Rechtgezet hoogspanningslijnen
In het artikel ‘CDA wil informatie over verkabeling hoogspanning’ van vorige week stond dat het verkabelen van de hoogspanningslijnen naar verluidt 10 miljoen euro zou kosten. Dat is de laatste informatie die
gemeente Peel en Maas vorig jaar naar buiten heeft gebracht over de kosten. Echter hoeft de gemeente
maar 975.000 euro per meter te betalen. De rest komt voor kosten van netbeheerder TenneT. Het traject in
Kessel en Kessel-Eik is 3,4 kilometer lang, dus zeer waarschijnlijk vallen de kosten lager uit dan de 10
miljoen euro die wethouder Paul Sanders vorig jaar naar buiten bracht.
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Begeleid wonen jongeren met autisme

Nieuwe bewoners historisch pand Mariaplein
Het voormalige huis van de ‘gemintjeontvenger’ aan het Mariaplein in
Helden krijgt nieuwe bewoners. In het meer dan 100 jaar oude pand
komen jongeren met autisme begeleid te wonen, als tussenstap naar
hun eigen zelfstandigheid in wonen en werken. De jong volwassenen
gaan er wonen onder begeleiding van MV Pedagogische begeleiding,
advies & trainingen uit Heibloem, de koper van het gebouw.
“We zijn bezig met de laatste puntjes op de i te zetten”, vertelt Maarten
Verschuuren, eigenaar van het bedrijf
dat het pand aangekocht heeft.
“Naar verwachting is alles in de zomer
klaar voor de start.” Verschuuren gaat
in het historische gebouw jong volwassenen met autisme huisvesten.
De doelgroep waar zijn bedrijf, opgericht in 2012, zich op richt met betrekking tot begeleiden, advies geven aan
ouders, trainingen geven en activiteiten organiseren.
Momenteel heeft MV een locatie in
Heibloem waar een mix van kinderen tot jongvolwassenen met autisme
volledige zorg ontvangen. In Helden
komen de jongeren te wonen die er
klaar voor zijn in de toekomst zelfstandig te kunnen wonen. “Het wordt een
soort tussenstap”, vertelt Verschuuren.
“In Heibloem wordt vrijwel alles nog
voor de meeste jongeren gedaan, in
Helden worden ze nu juist voorbereid om geheel zelfstandig te gaan
wonen. We gaan ze verder begeleiden in zelfstandigheid, van de was

en boodschappen doen tot aan hun
financiën zelf regelen. Naderhand zijn
ze er klaar voor om op zichzelf kunnen wonen. Er is 24/7 een begeleider aanwezig voor ondersteuning en
supervisie.”

Maximaal acht
Er is bewust gekozen voor een plek
midden in het centrum, vertelt
Verschuuren. “De sociale vaardigheden
moeten ook verder ontwikkeld worden. De locatie in Heibloem ligt helemaal achteraf, maar in Helden wonen
we echt midden in het dorp. Zo komen
de jongeren gemakkelijker in contact
met andere mensen en zijn ze dicht
bij mogelijkheden om hun inkopen te
doen, of een plek waar ze eventueel
kunnen werken.”
Op de vergunning staat dat er maximaal acht jongeren tegelijk mogen
wonen. Verschuuren weet niet of
dat aantal gehaald gaat worden.
“We beginnen met vier bewoners
en we gaan eens eerst kijken hoe
dat allemaal werkt. We gaan op ons

gemak starten en wennen aan de
situatie.” De jongeren worden gestimuleerd zoveel mogelijk zelfstandig
in de maatschappij te staan. “Het zijn
geen jongeren met zware problematiek, zoals drugsverslavingen of iets
dergelijks. Het gaat vooral om mensen
die moeite hebben met sociale contacten.”

Het pand is in meerdere opzichten
perfect, vertelt Verschuuren. “We zijn
helemaal verliefd op het gebouw.
Het ligt midden in het centrum, het
is een prachtig, historisch pand en de
vorige eigenaars hebben er al acht
slaapkamers in gemaakt. We hoeven
vrijwel niets meer te veranderen.”
De aanpassingen die wel nog nodig

zijn, moeten in november of december
klaar zijn, vertelt Verschuuren. “Al kan
het natuurlijk altijd zo zijn dat we wat
vertraging oplopen. Wij zijn er in elk
geval helemaal klaar voor om in te
gaan beginnen.”

Tekst en beeld: Rob Dieleman

Plan voor Kindervakantie
werk in Panningen
Er zijn plannen voor een Kindervakantiewerk (Kvw) volgend jaar
in Panningen. Op initiatief van Remco Claessens is een groepje
inwoners de mogelijkheden aan het onderzoeken.
Claessens is zelf afkomstig uit
Tilburg en woont sinds elf jaar
in Panningen. “In Tilburg was
Kvw een begrip”, zegt hij desgevraagd. “Zelf heb ik hier tien jaar
aan meegedaan, vijf jaar als kind
en vijf jaar als leiding. Dit was
iets waar je als kind echt de hele
zomervakantie naar uitkeek.
Sinds een paar jaar is er in meerdere dorpen om ons heen ook een
Kvw. Ik zou het prachtig vinden als
ik mijn kinderen dezelfde beleving
kan geven als die ik heb gehad
vroeger. Na wat rondvragen
kwam ik erachter dat Panningen
dit nooit echt heeft gehad, en ook
nog steeds niet heeft. Ik vind dit
een gemis.”
Claessens besloot daarom onlangs
zijn idee kenbaar te maken en
eens rond te vragen wie met
hem Kvw in Panningen op poten
wil zetten. “Daar zijn tot nu toe
alleen maar positieve reacties op
gekomen. Ik heb nu een drietal
vrijwilligers die mij willen helpen dit op te zetten, ik hoop die
groep nog uit te breiden. We willen dit waarschijnlijk de laatste
week van de bouwvakvakantie
gaan doen, zodat we geen concurrentie worden voor al bestaande
evenementen, maar een aanvulling aan het zomerprogramma
van Panningen.” Hij hoopt genoeg
mensen bij elkaar te brengen

om een bestuur en werkgroepen
te vormen. “Ik wil dit graag tot
een samenwerking maken met
de ondernemers van Panningen.
Door middel van sponsoren in
de vorm van financiële steun of
steun in natura, wil ik de kinderen van Panningen in de basisschoolleeftijd een prachtige
week gaan bezorgen door sport,
spel, speurtochten en veel buiten zijn. Zo hoeven we ook minder inschrijfgeld te vragen aan
de ouders. Op die manier probeer
ik iedere ouder de gelegenheid
te geven om zijn kind een leuke
week te bezorgen.”

Locatie
Het is nog niet bekend waar
de activiteiten plaats gaan vinden, zegt Claessens. “Dat hangt
af van de medewerking van de
gemeente. Als er sportclubs of
buurthuizen zijn die ons welkom
heten zodat wij daar onze basis
kunnen vestigen, dan zijn we al
een heel eind op weg. Ik denk dat
wanneer we de gemeente en zijn
ondernemers bereid kunnen vinden om ons te steunen, we de kinderen die of in Panningen wonen
of daar op school zitten een prachtige week kunnen bezorgen.”
Neem voor meer informatie
over het initiatief contact op via
k vwpanningen@gmail.com

Weer een bijeenkomst
organiseren?
Verandering start met
heldere communicatie!
Langzaam gaan we terug naar ‘normaal’. De cijfers zijn
hoopvol, waardoor er weer meer mensen samen mogen
komen bij bijeenkomsten. Dit gaat voorlopig wel met strikte
voorwaarden, waardoor effectieve communicatie met
klanten en deelnemers een must is.
Wil je daar met ons eens over van gedachten wisselen?
Bel naar 077 396 13 50 of stuur een mailtje naar
info@kempencreeert.nl Wij denken graag met je mee!

#kempencreëert
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geeft zorgvuldig vorm aan
een persoonlijk afscheid,
zodat jullie met een goed
gevoel kunnen terugkijken.
Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

Je bleef geloven in ‘t leven,
daarbij alle liefde aan ons gegeven
en met jóuw glimlach,
heb je dat geweldig volbracht...

Een lege plek
een groot gemis
een mooie herinnering
is alles wat er nog is

Frans Reinders

Verdrietig, maar dankbaar voor al het goede
wat zij ons gegeven heeft,
hebben wij afscheid moeten nemen
van onze lieve moeder en trotse oma en super-oma

Franciscus Maria

Op Zelen geboren op 20 november 1955
In Venlo overleden op 19 juni 2020
Lieve man van

Lies Knippenbergh-Maas
echtgenote van

Annie Reinders - van Loon
‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

077 308 28 33
06 30 921 961
regio Peel en Maas

fienbosuitvaartzorg.nl

Peet Steeghs
Uitvaartzorg

Maasbree
06 38 43 79 56

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl

Trotse vader en opa van
Robert en Steef, Pierke, Sien
Anke en Roy, Aniek, Jens
Dorrie en Roel, Bert
Familie Reinders
Familie van Loon
Correspondentieadres:
Onder de Linden 7, 5985 MZ Grashoek
Op vrijdag 26 juni om 10:30 uur nemen we in kleine
familiekring afscheid van Frans.
De dienst kunt u volgen via de livestream:
https://youtu.be/DK7_hIoD_YQ

Pauw Knippenbergh c
5 Steyl, 1 juli 1927

c Baarlo, 15 juni 2020

Baarlo: Fien en Piet
Petra en Jeroen, Pim, Ciel
Loes en Ron, Sem
Baarlo: Wim en Maria
Linda en Joey, Noah, Liam
Moniek1 en Loek, Lenn
Yvonne en Sjoerd
Baarlo: Jos en Wilma
Joyce
Kelly
Baarlo: Hans en Marleen
Corr. adres: Huissen 10, 5991 PX Baarlo

samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Bloemen vol dartelende vlinders
en wind die zachtjes ruist door de bomen.
Ik zie mijn bloementuin en weet,
de tijd van rust is nu gekomen.
Met veel fijne herinneringen aan haar hebben wij nu afscheid moeten
nemen van ‘os mam’, schoonmoeder, oma en overoma

An Rutten-Nijssen

Heel veel dank gaat uit naar personeel en vrijwilligers van afdeling
Douvenhof van Zorgcentrum Ter Borcht, voor alle liefdevolle zorg die
mam in de afgelopen jaren heeft mogen ontvangen.

In verband met de huidige situatie rondom het Corona-virus
heeft het afscheid in besloten kring plaatsgevonden,
waarna Lies te ruste is gelegd bij haar geliefde Pauw.

echtgenote van

Lot Rutten †
Zij overleed, na een liefdevolle verzorging in De Groenling in Panningen,
in de leeftijd van 97 jaar.

Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl

w w w. b o b n o t e n . n l

THANATOPRAXIE

Annie en Wim
Paul en Lizette, Stan
Jeroen en Susanne
Marij en Jos †
Rob en Reimke
Laura en Kris, Amy, Kai, Sem
Geert en Hannie
Joyce en Marcel, Cas, Dex, Fen
Suzanne en Sjaak, Jesse, Fiene
Luc

Met veel ongeloof, onmacht en verbijstering
hebben wij onverwacht afscheid moeten nemen van

Wilhelmien Cornelissen - Raafs
“ons Mien”
echtgenote van

Leo Cornelissen
* Haps, 17 augustus 1956

† Meijel, 17 juni 2020

Meijel: Leo Cornelissen

Aandacht,
rust, tijd én....
betaalbaarheid
Kitty en Twan: 077-3512798

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.
Opgeruimd? Niets weggooien! Ik
kom de kleine spullen graag bij u
ophalen! 06 46 48 87 15.
Uw woning in de stille verkoop?
Zie voor meer informatie
www.stilleverkoop.nl of
bel 077 307 97 40.
Voor aardbeienplanten,
groenteplanten o.a. winterprei,
fruitbomen en klein fruit
naar Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom, tel. 077 398 35 52.

Panningen, 17 juni 2020
Correspondentieadres: Familie Rutten,
Zuster Meritastraat 16, 5988 KE Helden
Het afscheid heeft inmiddels plaatsgevonden.
Een speciaal woord van dank aan dokter Magis en de medewerkers
van De Groenling voor de fantastische zorgen.

Dankbetuiging

Voor de vele blijken van medeleven de talloze kaartjes, bloemen
en berichtjes na het plotselinge overlijden van mijn lieve vrouw,
onze moeder en oma

Lien Steeghs-Thielen
willen wij iedereen hartelijk danken.
Piet Steeghs
Moniek en Maurice, Nikki en Evi
Beringe, juni 2020

Venlo: Lea* en Vincent
Maasbree: Christa en Ruud
Naomi, Kaylie
Heibloem: Gertie en Luuk
Lana
Familie Cornelissen
Bloemendaalseweg 27,
5768 PX Meijel
Het afscheid heeft op woensdag 24 juni
in besloten kring plaatsgevonden.

Stoffen, cursussen, workshops,
naai- en quiltartikelen. Cassandra
Creatief Kloosterstr. 64a Grubbenvorst
www.cassandracreatiefwebshop.nl
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

Zomeropruiming! Div. srt. Hortensia’s
(in 3 l. pot) 3 voor €12.00/10
voor €35,00. Ook heel mooie
grote Hortensia;s (in 4-5 l. pot) en
vlinderstruik. Info zie: www.veldtuinplanten.nl of bel 06 40 32 71
08. Open za. 9.30-16.30 uur . Oude
Heldenseweg (naast 13a) Maasbree.

2506 \ nieuws
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Bouwen bij de Maas weer
mogelijk

Afscheid nemen is
met zachte vingers
wat voorbij is dicht doen
en verpakken
in goede gedachten der herinnering

De overstromingen in 1993 en 1995 zorgden ervoor dat een groot deel van de Maasoevers in Limburg aangemerkt
werd als ‘rivierbed’. Dat betekende dat bedrijven en bewoners van die gebieden niet meer konden bouwen. Met de
beslissing van minister Van Nieuwenhuizen dat er weer gebouwd mag worden, komt daar nu een einde aan.
“We zijn positief en tevreden dat we dit bereikt hebben”, vertelt Liesbeth Gielens van groepsaccommodatie
d’Ouffenhoff. Al houdt ze wel nog een slag om de arm.

Verdrietig laten wij u weten dat in haar vertrouwde
omgeving is overleden onze lieve moeder,
schoonmoeder, oma en super-oma

Gon Ottenheim - van Lomm
echtgenote van

Piet Ottenheim †
Zij overleed in de leeftijd van 93 jaar.
Baarlo: Marian en Hay Timmermans-Ottenheim
Nicole en Martien, Fenna, Lucas, Mirthe
Suzanne en Pjotr, Femke
Chantal en Johnny, Renske
Baarlo: Door Ottenheim
Baarlo, 18 juni 2020
Pastoor Geenenstraat 7, 5991 BH Baarlo
Door de omstandigheden rondom Corona hebben wij
op 24 juni in besloten kring afscheid genomen.

Een liefdevolle beschermende en zorgzame moeder.
Zoveel gegeven.
Ze was een vrolijke, sterke, opgewekte vrouw
en hield van het leven.

Rosalie Leenders
* 27 december 1957

† 21 juni 2020

mam van

Jeanette Brag, Janine Brag
partner van

Eric Raedts
ex-partner van

Ingo Brag
zus van

Wiel Leenders
Schoutenring 45, 5981 DW Panningen
Wij nemen in besloten kring afscheid van Rosalie.

Hittegolf op komst
Hitte, zon, geen wolkje aan de hemel en weinig wind...
We hebben het deze week allemaal en dat maakt dat
het op zijn zachtst gezegd hoogzomers is. Zeer waarschijnlijk komt het tot een hittegolf in juni in
Limburg. Dit komt niet al te vaak voor, omdat we in
deze tijd meestal nog de invloed hebben van relatief
koud zeewater. Dit jaar echter, met de kurkdroge en
warme voorgeschiedenis, is dat niet aan de orde en
kan de temperatuur makkelijk hoog oplopen.
Waarschijnlijk zal vrijdag 26 juni de warmste dag
worden met 31 tot 33 graden. Vrijdagavond en zaterdagnacht zal er door een lagedrukgebied op de
oceaan een serieuze poging worden gedaan om zich
te gaan bemoeien met ons weer. Dit lagedrukgebied
heeft in eerste instantie een uitloper tot over
Frankrijk, maar beweegt naar het noordoosten.
Mogelijk zorgt dit voor een zware onweersetting.
Het blijft nog een tijd drukkend warm, waarna de
temperatuur vanaf zondag iets zakt tot rond de
25 graden met neerslagkansen. Foto is gemaakt op
de Heikampweg in Kessel.
/ Tekst en beeld: Nicky de Bruijn

In Baarlo werd onder meer het traject
Baarlo-Hout-Blerick onderdeel van de
maatregel uit de jaren 90. Bouwen zonder vergunning van het Rijk was er niet
meer mogelijk. Daar kwam in 2016 een
besluit vanuit het ministerie bovenop.
De verouderde dijk in Baarlo moest verlegd worden richting het dorp, waardoor vijf bedrijven en dertig woningen
(met een gezamenlijke totale waarde
van 100 miljoen euro) in het buitengebied ten noordoosten van Baarlo buitendijks kwamen te liggen.
“Dat kwam nogal binnen bij ons”, vertelt Gielens. “We zouden niet meer
veilig zijn voor hoogwater en uitbreiden zou nog steeds niet mogelijk zijn.”
Het besluit was aanleiding voor Gielens
om samen met andere ondernemers
en bewoners van het gebied in actie
te komen. Gezamenlijk gingen ze in
gesprek met gemeente Peel en Maas,
Waterschap Limburg, Rijkswaterstaat
en het Ministerie Infrastructuur en
Waterstaat. “Er zijn hier vitale onderne-

Weer in Peel en Maas

mers die zich willen kunnen ontwikkelen”, vertelt Gielens. “Daar dreigde een
einde aan te komen.” De gesprekken
waren vruchtbaar. Eind vorig jaar werd
bekend dat de dijk niet meer verlegd
zou worden. In plaats daarvan wordt
de oude dijk bij Baarlo verhoogd en
versterkt. Bij Hout-Blerick komt wel een
nieuwe dijk waarbij ook woningen verplaatst moeten worden.

Drie jaar wachten
Dat was al een opluchting. Maar nog
steeds konden bedrijven niet uitbreiden. Met het jongste besluit lijkt
ook dat aangepakt te worden. Toch
hoopt Gielens dat er nog een beslissing komt. “We moeten nu wachten tot
de oude dijk gerenoveerd is. Dat kan
zomaar nog drie jaar duren. Dus dan
moeten we weer heel lang wachten.
Daarom hopen we dat we dat nog naar
voren kunnen halen. Dan kunnen de
ondernemers die hier liggen aan de
slag met alle plannen die er zijn.”

Maar Gielens ziet voor nu vooral de
positieve kant in van de ministeriële
beslissing. “We zijn blij dat de eerste
stap gezet is.” Gielens is samen met
haar man eigenaar van d’Ouffenhoff,
een groepsaccommodatie in verschillende gedeeltes van een eeuwenoude
boerderij. Het echtpaar nam het bedrijf
in 2014 over van de vorige eigenaars.
“Toen wisten we dat die beperking op
het gebied lag, maar het verleggen
van de dijk viel ons koud op het dak.
Gelukkig hebben we daar nu geen last
meer van.”
Des te meer had het ondernemerspaar
last van het coronavirus. “Dat was een
financiële tegenvaller”, vertelt Gielens.
“Al moet ik zeggen dat de zomer er
goed uitziet. Veel mensen blijven toch
in eigen land. Dat is voor ons gunstig.”
Naast Baarlo-Noord werd ook bij twaalf
andere plekken in Limburg de status
rivierbed van het gebied gehaald.
Tekst en beeld: Rob Dieleman
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Je strijd was ongelijk
je was er altijd, je zorgde altijd
met je humor stal je vele harten
dit zijn woorden die jou beschrijven
en zo zal je in ons hart blijven

Dônderdig 23 april stông ôs laeve in eine klap stil...
Door, ôs mam en oma, vloog letterlik beej ôs weg.
28 mei kwaam ze truuk nao hoës öm nag efkes mèt ôs te
geniete van alle schoëne dinger die weej hebbe.
Op 3 juni is ze begôs aan urre lèste reis...

Na alle fijne jaren die we met hem mochten beleven,
hebben wij geheel onverwacht afscheid moeten nemen van

Door Huijs - Wijnen

Bartel Oomen

*11 november 1951

Mart Huijs

Nel Oomen - Heussen
† Meijel, 20 juni 2020

Gruütse mooder, schoënmooder en oma van:
Anneke & Johan

Meijel: Marga en Joop
Stan

Tonnie & Loes Julie, Koen, Mara
Elke & Marcel Ruben, Lars

Familie Oomen
Familie Heussen

Familie Oomen
Hof 12, 5768 RX Meijel
Pap is opgebaard in “Rouwcentrum van den Boom”,
Tomveld 1 te Meijel. U kunt persoonlijk afscheid van hem
nemen op donderdag 25 juni van 18.30 - 20.00 uur.
Vanwege de huidige situatie zal het afscheid op vrijdag 26 juni
in besloten kring plaatsvinden.

Bart & Rosa
Het aafscheid haet op 9 juni in beslote kringk plaats gevonge.
We wille gaer idderein bedanke vur de groëte haup kaarte,
de prachtige blôome, de telefoontjes, de appjes en troëstende
weurd. Dit maakt ‘t verdreet neet minder zwaor maar we veule ôs
wal gesteund. Fijn det mam zoe geleefd waas beej zoevuul minse.
Maasbree, juni 2020
Van Hatertstraat 10 5993 ER Maasbree

Wat was je sterk en zorgzaam
Steeds heb je voor iedereen klaargestaan
Flink was jij je hele leven
Moedig ben je tot het eind gebleven
Flink wil je nu dat wij zullen zijn
Maar het afscheid nemen doet zo’n pijn

104 jaor
Veul kinne genete
en mit moge make...
same mit Ton zal de
vlaai mich good smake.

Marie Jacobs-Koopmans
‘Marie van de Heuvelhooker Bekker’
echtgenote van

Ton Jacobs †

Nellie Bovée

Sevenum, * 12 juli 1938

Panningen, † 19 juni 2020

lieve mam, en trotse oma van
Panningen:

Sonja en Wim
Daphne en Tom
Myrthe en Kevin
Iris

Eindhoven:

Irene

Kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen
Heythuysen, 17 juni 2020
Correspondentieadres: Familie Jacobs,
Egchelseweg 1, 5981 CJ Panningen
Op woensdag 24 juni hebben we afscheid genomen.
Een speciaal woord van dank aan alle medewerkers van Zorgcentrum De Kreppel voor de goede zorgen in de afgelopen jaren.

† 3 juni 2020

Leeve vrouw van

weduwnaar van

* Meijel, 30 augustus 1941

Maasbree

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de kaarten,
bloemen en andere blijken van medeleven die wij hebben ontvangen
na het overlijden van onze ouders, schoonouders en opa en oma

Ans en Frits Lemmen-Wenting

Julia D

Correspondentieadres: Sonja en Wim
Loverhof 22, 5981 CT Panningen

Leonie en Johan, Femke en Guusje
Angelique en Peter

Te koop nieuwe oogst 2020 Vosberger
vastkokende aardappelen prei koolrabi
tuinbonen slasoorten. dit alles eigen
teelt. Verder vele soorten vollegronden kasgroenten van goede kwaliteit,
vers en niet te duur. Kwekerij
Brummans Vosberg 16a Panningen.

Zwanger? Welkom bij Lekker Laeve!
4 juli Zwanger &Fit introductie, info en
aanmelden op lekkerlaeve.nl
Camper huren deze zomer nog?
VOF Boekestijn Horst - Venlo, website
essodewiite.nl of bel 06 43 47 63 39.

Een bijzonder woord van dank aan de medewerkers van de
thuiszorg en het Plattelandshoés voor hun liefdevolle zorg
aan mam, oma.

Te koop: zoete kersen, zelfpluk
2 euro/kg. Morellen vanaf 20 juni
zelfpluk 1 euro/kg. Stamrozen 10
euro/stuk. struikrozen en klimrozen.
Van Lankveld Tienraijseweg 2, 5864 CJ
Meerlo. Tel. 06 53 13 01 32.
Kantoor te huur
Meijelseweg 8 Beringe
info 06 53 20 55 80.
Vrijstaande levensloopbestendige
woning centrum Panningen.
Vrpr € 349.000 k.k. Info 06 43 18 47 50.
Overheerlijke zoete kersen vanaf
a.s vrijdag in automaat Lange Heide
Maasbree (t.o. nr 40) 06 42 34 82 63.

Aandacht
voor biodiversiteit
Lokaal Peel&Maas is niet
tevreden over hoe het
college omgaat met de
biodiversiteit in de
gemeente. De partij vroeg
vorig jaar om een bijeenkomst waarbij de gemeenteraad samen met andere
partijen kon praten over de
biodiversiteit en natuur in
Peel en Maas. Daaruit
moest beleid vloeien op het
gebied van natuur. Volgens
de partij is het daarna
echter stil gebleven.
Lokaal Peel&Maas zegt dat
de biodiversiteit in Peel en
Maas schrikbarend is afgenomen. Vorig jaar diende de
partij een motie in om een
bijeenkomst te houden waar
de gemeenteraad met relevante partijen in gesprek
zou kunnen. Daaruit moesten beleidsregels komen die
toegepast zouden worden in
de gemeente. De bijeenkomst
vond plaats in november,
maar Lokaal Peel&Maas heeft
nog steeds geen nieuwe
beleidsregels gezien, zo laat
de partij weten. “Waarom
niet en wanneer komen deze
dan wel?”, vraagt de fractie
zich af in een serie vragen die
naar het College van B&W zijn
gestuurd.

Was die kap
van bomen
noodzakelijk?

Bomenkap

De familie heeft vandaag in kleine kring afscheid genomen.
Dankbetuiging

Lokaal
Peel&Maas

Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.
Te koop duurzaam
levensloopbestendig appartement,
centrum Horst,€ 317.500 zie:
www.dekuyperij.nl
Wij bezorgen onze eigen geteelde
nieuwe aardappelen (Frieslanders)
gratis bij u thuis. Min. 5 kg. Absoluut
de lekkerste. Tevens uien te koop. Tel.
077 307 88 53.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.

Verder vraagt de partij zich
af of er al acties ondernomen
zijn en wanneer de inwoners
geïnformeerd gaan worden
daarover. Ook de bomenkap
binnen de gemeente zint de
fractie niks. De partij stelde
daarom de volgende vragen: “Kan het kloppen dat
het groen juist afgenomen
is sinds het afgelopen jaar/
half jaar? Bijvoorbeeld door
de kap van bomen? Was die
kap van bomen allemaal wel
echt zo noodzakelijk? Heeft u
in beeld wat de gevolgen zijn
voor biodiversiteit en fauna in
Peel en Maas door de kap van
voornamelijk oudere bomen?
Zo ja, welk effect is dat?”
Het college heeft de vragen
in behandeling.

Tekst: Rob Dieleman
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Geplukt

Geplukt Jan Heijnen Panningen
Met zijn scherpe geheugen weet Jan Heijnen (87) uit Panningen tot in de kleinste details verhalen uit zijn
leven te vertellen. Zo weet hij nog veel te delen over de oorlog, de watersnoodramp waar hij heen ging om te
helpen en al zijn vrijwilligerswerk. Jan houdt niet van stilzitten en is zijn hele leven lang altijd bezig
geweest. Deze week wordt hij geplukt.

onze vader kwijt. Die hebben we pas
drie weken later weer gezien. We hadden geen idee of hij gewond was
geraakt of misschien wel dood was.
Gelukkig was er niets aan de hand.”

Timmerman

Jan woont, ondanks zijn vergevorderde leeftijd, nog altijd op
zichzelf in Panningen. Zijn vrouw
Trees overleed drie jaar geleden.
“Dat deed veel pijn. Gelukkig helpen mijn kinderen mij ontzettend
goed.” Het gaat zo goed zelfs dat hij
onlangs besloot weer kippen te gaan
houden. Ook fietst Jan vrijwel iedere
dag nog een flink stuk. Dat is minder vanzelfsprekend dan het lijkt.
“Ze hebben al drie keer de bekende
ziekte bij me geconstateerd.
Maar het is me gelukt om er steeds
weer bovenop te krabbelen. Wat dat
betreft ben ik er nu goed aan.”

Buitengebied Meijel
Misschien komt dat door sterke

genen of doordat het lichaam van Jan
gehard is door het werken dat hij zijn
hele leven heeft gedaan. Dat werken begon voor Jan in het buitengebied van Meijel, richting de grens met
Noord-Brabant. Daar werd hij geboren en woonde hij met zijn ouders en
twee broers in een boerderij. “We hadden een gemengd bedrijf, wat toen
nog heel normaal was. We hielpen als
kinderen met alles mee. Van de was
doen tot koeien melken en van kippen
voeren tot turf binnenhalen. Er was
altijd genoeg te doen.”
Toen Jan bijna 8 jaar oud was, begon
de Tweede Wereldoorlog. Een periode die Jan zich nog haarscherp kan
herinneren. “Op 10 mei 1940 werden
we ‘s morgens om 06.00 uur wakker

Puzzel

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Na de oorlog startte het gewone leven
weer. Jan ging naar de ambachtsschool van de broeders in Heibloem.
“Dat was eigenlijk een interne school
voor moeilijk opvoedbare kinderen,
maar wij mochten met een paar man
toch les komen volgen.” Hij leerde er
voor timmerman en ging daarna aan
de slag bij bouwbedrijf Verstappen
in Meijel. “We deden vooral reparatiewerk bij stallen die in de oorlog
beschadigd waren geraakt.” Ook vervulde Jan 22 maanden lang zijn dienstplicht waaronder een tijdlang op een
Engelse basis. Na de ambachtsschool
volgde Jan vier jaar lang nog diverse
bouw- en logistiekgerelateerde cursussen. “Dat deed ik na het werk. Om nog
wat hogerop te komen.” Verder was
hij 17 jaar bestuurslid van de hout- en
bouwbond.
Ondertussen was Jan ook erg actief
in het Meijelse verenigings- en uitgaansleven. “Ik speelde bij de harmonie in Meijel en ik was keeper bij
RKMSV Meijel. In het weekend trokken we met vrienden naar Brabantse
dorpen als Heusden, Neerkant en
Asten om daar te gaan dansen. Ik durf
wel te zeggen dat ik goed kon dangemaakt. We mochten nog een glaasje sen. In Brabant waren de dames niet
zo preuts als in Limburg. Daarom ginmelk drinken in de keuken, voordat
gen we daarheen”, vertelt Jan
we naar Asten vertrokken om daar te
lachend. Toch ontmoette hij Trees bij
schuilen.” Nadat de Duitsers de conéén van de keren dat hij naar café/
trole in het hele land hadden overzaal Brummans in Panningen ging.
genomen, keerde het gezin Heijnen
huiswaarts. Daar brak een periode van “Daarvoor genoot ik van mijn vrijrelatieve rust aan. “We hebben niet zo heid.”
heel veel van de oorlog gemerkt”, vertelt Jan. “Je lette goed op wat je zei en Gruwelijke ervaring
we moesten in het geheim de boter
Trees en Jan gingen vrijen. Dat was
maken, anders namen de Duitsers
in 1952. Een jaar later gebeurde er
het mee. Voor de rest ging het leven
iets dat een grote impact had op Jan.
gewoon door. De scholen waren wel
“Mijn compagnie van de dienstplicht
regelmatig bezet. Dat vonden wij als
werd opgeroepen om te gaan helpen bij
jongens natuurlijk ontzettend prettig.” de watersnoodramp in Zeeland. We vulTegen het einde van de oorlog werd
den zandzakken aan en we gingen
het spannender. Iedere dag kwamen
met bootjes langs huizen om mensen
er veel vliegtuigen voorbij. Wederom
van hun daken te bevrijden.” Het was
moest er geschuild worden. “We kwa- verschrikkelijk wat Jan allemaal zag.
men bij een molenaar terecht in
“Huilende mensen op daken die hun
Meijel, maar ook daar moesten we
kinderen kwijt waren geraakt aan de
weg.” Buiten gekomen bleken de
ene kant van een huis en aan de andere
rookwolken en ontploffingen voor een kant dreef het vee van hun boerderij
grote chaos te zorgen. “We raakten
weg. Een gruwelijke ervaring.”

Na terugkomst besloten Jan en Trees
samen te gaan wonen in Panningen,
het dorp waar Trees geboren was.
In 1957 trouwden ze. Er volgden
vier kinderen. Jan was inmiddels als
uitvoerder werkzaam op de bouw.
In 1974 kwam daar abrupt een einde
aan. “Bij een klus moest ik wat spullen
naar boven brengen met een lift. Toen
de lift boven was, op 6 meter hoogte,
stapte ik uit, maar de vloer was niet
goed gemaakt.” Jan viel naar beneden en brak zijn nekwervels, schouder
en heup. Op de bouw werken zat er
daarna niet meer in. “Na het revalideren ben ik aan de slag gegaan als
conciërge bij de LTS in Panningen.
Het contact met de kinderen was echt
heel leuk. Ik heb het altijd mooi werk
gevonden.”

Klarinet
Naast het werk was Jan nog altijd
actief in de muziekwereld. “Ik ben bij
de harmonie in Panningen gegaan
waar ik klarinet speelde, net als in
Meijel.” Later zat Jan nog bij joekskapel Strötje waar hij de bugel en
tuba als instrument had. “En ik speel
vanaf mijn achtste mondharmonica.” Niet alle instrumenten waren
voor hem weggelegd. “Ik heb een
accordeon gehad, maar als ik daarop
speelde, liep de hele buurt weg.”
Daarnaast was Jan als vrijwilliger
actief bij onder meer heemkundevereniging Helden, Jong Nederland
Panningen en de buurtvereniging.
Bij die laatste was hij zelfs zeven
jaar voorzitter. “Dat was heel gezellig. We organiseerden activiteiten als
een Sinterklaasmiddag, wandeltocht
en buurtbarbecue. Dat heb ik graag
gedaan.” Verder moeten ook hobby’s
als foto’s en filmpjes maken, de jaarlijkse vakanties naar Duitsland en zijn
grote moestuin niet vergeten worden.
“Ik heb het altijd druk gehad, ja.”
Inmiddels moet Jan door zijn ziekte
en leeftijd veel laten. Toch bekijkt hij
alles positief. “Ik heb het goed. Ik heb
vier kinderen, twaalf kleinkinderen en
vier achterkleinkinderen. Vaak zijn die
bezorgder over mij dan ik over mezelf.
Ik kan gelukkig nog veel zelf en ik ben
nog goed bij. Over mij hoeft niemand
zich zorgen te maken. Samen met mijn
familie en de kippen red ik het prima.”

Tekst en beeld: Rob Dieleman
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360 graden panoramafoto’s

CycloMedia maakt foto’s in
Peel en Maas

Help de oud papier inzamelaars

CycloMedia is gespecialiseerd in het in beeld brengen van de omgeving. Met speciale
auto’s maken ze 360 graden panoramafoto’s vanaf de openbare weg. Deze foto’s bevatten
mogelijk persoonsgegevens, zoals herkenbare gezichten en kentekens.

Als de pakketten te groot of te zwaar zijn moeten deze door twee
personen getild worden. De 1,5 meter afstand houden kan dan niet.
Veiligheid van de inzamelaars staat altijd voorop!

Zet het oud papier in kleine dozen of kleine pakketten aan
de straat.

Het riool is geen prullenbak
In de waterzuiveringsinstallaties komen we veel dingen tegen die niet in het riool
horen. Dit zorgt voor veel storingen en werk.
De oplossing is simpel. Doe mondkapjes, wegwerphandschoenen, billendoekjes, tampons,
poetsdoekjes, condooms en hondenpoepzakjes bij het restafval.

Inzameling taxussnoeisel voor
chemotherapieën start weer
Stichting Taxus Taxi zamelt taxussnoeisel in voor de strijd tegen kanker. De taxusnaalden
bevatten dé belangrijkste basisgrondstof voor chemotherapieën. Vanaf 2017 heeft de
gemeente Peel en Maas zich bij de Taxus Taxi aangesloten.

Het doel van de opnamen is de registratie en verwerking van beelden in een database. Deze foto
mogen onder strenge voorwaarden gedeeld worden met publieke en private organisaties.
Deze opnamen worden gebruikt voor bijvoorbeeld: inspectie en beheer van de openbare
ruimte, ondersteuning bij het maken nieuwe wetgeving en voor de ontwikkeling van ruimtelijke
plannen. Gevoelige informatie zoals personen en kentekens worden onherkenbaar gemaakt.
Voor vragen, inzage, rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking,
gegevensoverdraagbaarheid of het aantekenen van bezwaar neem u contact op met:
CycloMedia Technology B.V., Postbus 2201, 5300 CE Zaltbommel of privacy@cyclomedia.com
Meer informatie: www.cyclomedia.com
CycloMedia heeft een Functionaris Gegevensbescherming die toeziet op het naleven van de
AVG voorschriften. CycloMedia heeft een gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens te
verwerken op grond van artikel 6.1 sub f AVG. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij
de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ommetje in Egchel
Egchel is een wandelroute rijker. Je kunt nu een heerlijk rondje wandelen door
de prachtige natuur aan de rand van Egchel. De brug over de Egchelbeek verbindt
De Horsten met de Rongvenweg.

De kwaliteit van het snoeisel is erg belangrijk
• De stof Taxol is vooral aanwezig in de jonge scheuten (eenjarig snoeisel) van de taxushaag.
• Hele struiken en oude takken van een taxushaag kunnen niet worden gebruikt.
• Met opvangzeilen kunt u het snoeisel schoon opvangen.
• Broei is de grootste boosdoener als het gaat om de bruikbaarheid van het snoeisel.
Maak daarom in het midden van het snoeisel een kuil zo groot als een voetbal.
• Hou het snoeisel zoveel mogelijk uit de zon.
• Alle knipvoorwaarden en instructievideo’s zijn terug te vinden op taxustaxi.nl/
knipvoorwaarden.
Gratis opvangzeilen en tassen
Vanaf maandag 1 juni kunt u de speciale opvangzeilen en tassen gratis afhalen bij de Welkoop
in Panningen en bij de gemeentewerf, John F. Kennedylaan 212 in Panningen. Let op: door de
drukte niet meer bij het Milieupark.
Ophalen snoeisel meer dan een volle kruiwagen
Het snoeisel kan op een makkelijk bereikbare plaats op een hoop worden gelegd of in de
speciale zakken worden aangeboden. Denk dan wel aan een paar kuilen om broei tegen te
gaan. Vanaf 1 juni kunt u 24/7 een afspraak maken op taxustaxi.nl/afspraak. Het snoeisel wordt
binnen 72 uur gratis opgehaald. Chauffeurs rijden alleen in hun wagen. Daarbij is fysiek contact
met bewoners bij het ophalen van snoeisel niet nodig.
Wegbrengen snoeisel minder dan een volle kruiwagen
Een kleine hoeveelheid snoeisel kunt u brengen naar de gemeentewerf, John F. Kennedylaan
212 in Panningen van 8.00-16.00 uur. Het snoeisel kan hier alleen in zakken worden gebracht.
Er liggen ook zakken waar u het snoeisel zelf ter plekke in kunt doen.
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Toch op vakantie? Ga dan wijs op reis.
Toch op vakantie? Ga dan wijs op reis.

De zomer van 2020 wordt anders dan we gewend zijn. Op vakantie gaan is dit jaar minder vanzelfsprekend.
Om het coronavirus onder controle te houden, gelden er op veel plekken maatregelen.
De zomer van 2020 wordt anders dan we gewend zijn. Op vakantie gaan is dit jaar minder vanzelfsprekend.
Om het coronavirus onder controle te houden, gelden er op veel plekken maatregelen.
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CDA Peel en Maas Goed Maasnieuws voor Baarlo
Heel goed nieuws voor Baarlo: De minister van Infrastructuur en
Waterstaat heeft besloten dat de status ‘rivierbed’ wordt opgeheven
zodra de dijk in Baarlo is vernieuwd. Dat betekent dat huiseigenaren
en bedrijven achter de dijk niet alleen beschermd worden tegen
hoogwater, maar ook eindelijk weer ontwikkelruimte krijgen en niet
meer zijn gebonden aan extra, lastige vergunningen. Daarmee komt
er voor hen een einde aan een lange periode van onzekerheid.
We zijn uiteraard erg tevreden
over dit resultaat. En op de manier
waarop dit tot stand is gekomen.
Eerder bij de dijk in Kessel zagen we
al wat je kunt bereiken als je de zor-

gen en expertise van inwoners serieus
neemt en dit weet over te dragen
naar degenen die daarin iets kunnen
betekenen. Dat zijn er veel: de gezamenlijke Maasgemeenten, de provin-

cie, het waterschap, Rijkswaterstaat
en uiteindelijk de minister moesten
allen overtuigd worden.
Dat dit gelukt is, is een groot compliment waard aan ambtenaren en
bestuurders die deze kwestie de afgelopen jaren consequent op de agenda
hebben gehouden, in het belang van
alle inwoners en ondernemers in het
gebied. Een mooi staaltje van samen
voor elkaar.
Fractie

VVD Peel en Maas Kinderraad zat niet stil
Een jaar geleden waren we druk met de voorbereidingen voor het
eerste jaar kinderraad in onze gemeente. Wat was het mooi toen we
hoorden dat alle zeventien de basisscholen mee gingen doen.
Een stem voor alle kinderen.
De start was veelbelovend, met veel
enthousiaste kinderen en betrokkenen. Tot corona roet in het eten gooide.
Daarmee was 22 januari uiteindelijk
ook de laatste fysieke vergadering.
Maar de kinderen en de werkgroep
hebben niet stilgezeten. We hebben gekeken naar wat nog wel kan.

De aangenomen voorstellen van
De Omnibus uit Baarlo en De Horizon
uit Grashoek kunnen dit schooljaar,
door de maatregelen, niet plaatsvinden.
Wat wel voortgang heeft is het voorstel voor een schone speelomgeving
van De Liaan. Hiervoor zijn de kinderen

bordjes aan het maken, dit om meer
bewustwording te creëren. Het is de
bedoeling dat nog voor de vakantie de
bordjes worden opgehangen bij speelvelden. Bij de kinderraadsvergadering
van 8 april zou de focus met name liggen op de speelplekken. Zo waren er
voorstellen voor meer toestellen voor
kinderen met een beperking en speelplekken voor de oudere jeugd.
Daarnaast was het de bedoeling om
input op te halen voor het speeltuinenbeleid. Om toch nog input vanuit

de kinderen te ontvangen wordt er
een mentimeter uitgezet, een online
presentatie met live feedback. En in
het nieuwe kinderraadsjaar kunnen er
natuurlijk altijd weer voorstellen op
de agenda worden gezet, die nu niet
verder uitgewerkt zijn. Wij verheugen
ons in ieder geval weer op het vervolg
en bedanken iedereen voor de fijne
samenwerking.
Suzan Hermans en
Karin Jacobs, raadsleden

PvdA/GroenLinks Peel en Maas Liever betaalbare huurwoningen dan dure parkeerplaatsen
Op de hoek van Raadhuisstraat-Patersstraat, waar jaren geleden het postkantoor was, wil het college
parkeerplaatsen maken voor het winkelcentrum van Panningen. Daar is PvdA/GroenLinks tegen. Wij willen
daar huurwoningen, voor mensen met een kleine portemonnee. Zeker voor ouderen is dat een mooie plek.
In Peel en Maas zijn veel ouderen
die naast hun AOW weinig meer
hebben dan een klein pensioentje. Het huisvestingsbeleid van de
gemeente heeft te weinig aandacht
voor de belangen van mensen met
een kleine portemonnee. In 2019 zijn
116 woningen gebouwd en er zijn
daarnaast 269 bouwvergunningen

afgegeven. Dat zijn bijna allemaal
koopwoningen; er zitten nauwelijks
huurwoningen bij.
Alleen op het terrein van de Piushof
wordt een flink aantal huurwoningen gebouwd, 46 in totaal. Dat is
mooi. Maar deze 46 huurwoningen
zijn de vervangers van een nog groter aantal huurwoningen dat aan de

Piushof is gesloopt. Er moeten elders
in Panningen nog een aantal huurwoningen bij komen om het aantal
gesloopte huurwoningen te compenseren. Dat zou kunnen op het terrein
van het voormalige vmbo-college.
Dan hebben we weer een gelijk aantal huurwoningen in Panningen.
Wij pleiten ervoor om daarnaast een

extra aantal woningen of appartementen te bouwen met een huur die
betaalbaar is voor mensen met een
kleine portemonnee. Dat kan volgens ons prima op het terrein van het
voormalige postkantoor. En de auto’s
dan? Wij zijn van mening dat er in
Panningen genoeg parkeerplaatsen
zijn, zeker als de mensen die in de
winkels werken hun auto iets verderop parkeren en de parkeerplekken
in het centrum vrijhouden voor hun
klanten.

Dit VVD-college heeft al veel te
dure parkeerplekken aangelegd in
het autopark bij het gemeentehuis.
Wij zitten er niet op te wachten dat
nog een keer zoveel gemeenschapsgeld besteed wordt voor het parkeren van auto’s. Wij geven de voorkeur
aan betaalbare huurwoningen.

Annigje Primowees, Frits Berben en
Raf Janssen, raadsleden

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Corona heeft mijn zomer verpest
Het coronavirus heeft flink wat roet in het eten gegooid voor verschillende activiteiten, festivals en feestjes. Maar ook veel vakantiegangers
hebben hun reis richting de stranden gecanceld.
Veel mensen zien 2020 als een verloren jaar.
Vooral omdat veel Nederlanders een vakantie
hebben geboekt en deze vaak niet of half kan
doorgaan. Daarom blijven veel vakantiegangers
toch maar thuis, om het in eigen land te vieren.
Het aangetaste vakantiegevoel is één van de
belangrijkste oorzaken. Daarmee kun je zeggen
dat het coronavirus de zomer heeft verpest.

Toch is een vakantie in eigen land ook niet zo verkeerd. Veel Nederlanders trekken richting Spanje,
Italië of Frankrijk vanwege de mooie gebergten,
natuur, witte stranden en het mooie weer. Maar ook
Nederland heeft al deze kwaliteiten in pacht.
Het wordt vaak gezegd: Nederland is mooier dan je
denkt. Het echte vakantiegevoel, als het gaat om
omringd te zijn met mensen die een andere taal

spreken, is dan wel minder aanwezig. De reistijd
is ook nog minder dan als je met je auto vertrekt
richting het zuiden van Italië. Zo’n vakantie in eigen
land is dan zo gek nog niet.

Corona heeft mijn zomer verpest. Wat vindt u?

Bespreking poll week 05

Het minimumloon moet omhoog naar 14 euro
Net iets meer dan de helft van de stemmers op de poll van vorige week zou graag een verhoging van het minimumloon zien. In totaal stemde
55 procent vóór een verhoging.
We maakten de poll naar aanleiding van een
petitie die Maasbreenaar Fred Peeters startte.
Hij haalde handtekeningen binnen en bood die
aan de politieke partijen in Peel en Maas aan.
Hij hoopte dat daar een motie uit zou vloeien
die ervoor zou zorgen dat de gemeente een

brief naar de landelijke regering stuurt. Daarin zou
moeten staan dat Peel en Maas voorstander is van
een verhoging van het minimumloon. Als meer
gemeentes dat zouden doen, zou het beleid aangepast kunnen worden. De motie die werd ingediend
door PvdA/GroenLinks haalde het echter niet in

de gemeenteraad. De partijen lieten weten dat de
salarisverhoging te fors was en dat het geen taak
van de gemeente is om zich met inkomenspolitiek
te bemoeien. Wel waren alle partijen het ermee
eens dat het minimumloon omhoog mag. Eenzelfde
mening is dus de stemmers op de poll toegedaan.

Vuurwerk in Toverland
Aanstaande zaterdag 4 juli 2020 en vrijdag 10 juli 2020 vinden
‘s avonds in Attractiepark Toverland avondopenstellingen voor
abonnementhouders plaats. Deze avonden wordt tussen 23.00
uur en 23.05 uur afgesloten met vuurwerk. In samenwerking met
onze vuurwerkleverancier streven wij ernaar om eventuele overlast tot een minimum te beperken.

GROENTEHAL KESSEL
dagelijks vers van eigen
land (geschilde) asperges,
aardbeien, aardappelen
en diverse groenten
Jac v/d Beuken
Rijksweg 33, Kessel
06 50 21 82 55

Ingezonden brief

Niet alles in één dorp, niet alles in één hoek
Hierbij een oproep uit een buurt in Maasbree. Het betreft een massale arbeidsmigrantenhuisvesting bij ons om de hoek.
Er zijn voornemens om in onze
buurt een huisvesting van tweehonderd arbeidsmigranten te realiseren. De straat Rozendaal heeft
dertig inwoners. In ons buurtschap
(Heidedal, ten noordoosten van
Maasbree) zijn nu al zevenhonderdvijftig huisvestingen gerealiseerd
(bij Work & Stay aan de Lange

Heide), met de nodige overlast tot
gevolg voor ons als buurtbewoners.
Waarom zoveel arbeidsmigranten
huisvesten in een kleine buurt?
We hebben er veel last van. De verkeersveiligheid, de overlast, de
veiligheid van de omwonenden,
de waardevermindering van de
naastgelegen woningen. Waarom

worden er geen huisvestingen bij
de ondernemers zelf geregeld?
Dan krijg je een betere spreiding,
betere controle, minder overlast
en minder verkeer. Of zijn het de
machthebbers die hun onverkoopbare bouwplaatsen te gelde willen
maken?
Wij hopen dat de machthebbers

van Peel en Maas hun gezond verstand gebruiken en niet achteraf
zeggen: ‘daar hebben wij niet aan
gedacht’.

Jos Leenders namens
bezorgde buurtbewoners

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan
zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die
elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Diele deelt

Column

Transparant
Het politiekorps dat actief is in
Horst aan de Maas en Peel en
Maas heeft bekendgemaakt vijf
agenten te willen ontslaan en
nog eens vier disciplinair te
willen straffen. Die straffen zijn
naar aanleiding van misdragingen van de medewerkers.
Echter zwijgt de politie in alle
talen over wat er nu precies
gebeurd is.
Heel fijn dat die agenten niet
meer actief zijn. Onze gemeente
zal nu beter kunnen functioneren.
Goed ook dat de politie zo kritisch
durft te zijn en in haar eigen organisatie durft te snijden zodra het
nodig is. En het was nodig, zo blijkt
uit het persbericht dat verspreid
werd. De gestrafte agenten zouden zich schuldig hebben gemaakt
aan ernstig plichtsverzuim door
pesterijen, ondermijnend gedrag,
intimidatie, schending van het
ambtsgeheim en misbruik van
bevoegdheden.
Maar wat zeggen die termen
eigenlijk? Vaag, vager, vaagst is
het. De uitleg is veel te summier.
Als je zo transparant wil zijn en zo
bezorgd bent over hoe agenten
zich gedragen hebben, dan moet
de burger ook weten wat er precies
gebeurd is. Niet met vage zaken
komen, maar keiharde gebeurtenissen. Hoe kunnen de burgers van
de twee gemeentes nu weten of zij
ook slachtoffer zijn geweest van de
agenten? Waarom niet gewoon de
zaken waarbij dit gespeeld heeft
openbaar maken? Waar is deze
vorm van zelfbescherming voor
nodig?
Je kunt niet trots zijn op je transparantie en je spierballen tonen
door mensen te ontslaan zonder te
laten weten wat er voorgevallen
is. Het is geveinsde transparantie.
Het is overigens geen sensatiezoekerij waar ik me nu aan schuldig
maak. Ik wil gewoon weten wat
iemand in een publieke voorbeeldfunctie in dienst van de overheid
andere burgers of zijn of haar collega’s heeft aangedaan. Dat mag
niet in de doofpot gestopt worden.
Misschien krijgen we over 10
jaar een keer te weten wat er nu
allemaal voorgevallen is of wellicht komt het bij een eventuele
rechtszaak allemaal bovendrijven.
Ik hoop het. Voor nu ben ik teleurgesteld in de transparantie van ons
politiekorps.

Rob
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Jet Sonnemans Helden
met de trein rondreizen door heel
Nederland. En om een keer met ons
gezin en opa en mijn oma’s een
dagje uit te gaan. Dat is lastig, omdat
mijn opa sindskort in een rolstoel zit.

Hoe beleef je de huidige coronatijd?

Hoi

Vreselijk! Ik kon niet naar mijn oma’s
en opa om ze even lekker te knuffelen. We moesten alleen maar thuisblijven, erg saai. Ik ben blij dat ik nu
weer naar school mag, want ik heb
mijn klas echt gemist. Op school is
het nu wel een beetje anders. Je
moet 1,5 meter afstand houden van
elkaar en je ziet geen vrienden uit
andere klassen. Ook is het erg koud
in de klas, omdat de ramen en de
deur open moeten blijven omdat
er goed geventileerd moet worden.
Daarom zitten we met een lekker
dekentje in de les.

Column

Het is hoe
het is
Twee jaar geleden heb ik de
keuze gemaakt om van opleiding
te veranderen terwijl ik toch al
op de helft van de opleiding was.
Al jaren terug had ik besloten die
opleiding te gaan doen, omdat
het gewoon bij mij paste. Ik heb
nooit gezien wat er nog meer was,
omdat ik de keuze al had gemaakt.
Waardoor er dus een verwachting
ontstond voor mijn gevoel. En daar
heb ik aan voldaan, want ik ben die
opleiding gaan volgen. Het eerste jaar gehaald en toen kwam de
vraag; ga je door? Ja! Maar nu weet
ik dat ik toen eigenlijk al ‘nee’ wilde
zeggen. Ik had niet naar mezelf
geluisterd maar naar de verwachting die mensen van mij hadden
en wat ze van mij dachten. Ik kon
geen nee zeggen. Maar wat zegt
het over mij als ik de opleiding toch
niet leuk vond en dus wil stoppen
om iets anders te zoeken? Niks toch?
Beetje een gek voorbeeld, maar stel
je voor dat je voor honderd mensen een boterham met pindakaas
gaat smeren. Dan zeggen misschien
vijftig mensen ‘dankjewel’, dertig eten het niet op want ze lusten
geen pindakaas en twintig mensen
hebben er niet eens aandacht voor.
En wat zeggen al die verschillende
reacties over jou? Inderdaad, helemaal niks. En wat zegt het over de
mensen? Misschien lusten ze wel
helemaal geen pindakaas of hebben ze helemaal geen trek. Je kan
wel zelf kiezen hoe met die verschillende meningen om te gaan. Je kan
er voor kiezen of die mensen jouw
dag gaan beïnvloeden of niet. Het is
aan jou om te beslissen of je er wakker van gaat liggen of niet. Dus als
je toevallig een geblutste appel
hebt geplukt vandaag, dan bak je
daar gewoon een heerlijke appeltaart van!

Wat is je laatste miskoop
geweest?
We hebben om een filmpje te maken
op TikTok allerlei spullen gekocht bij
de Action, om uit te testen. Daar zat
een slijmsoort bij die helemaal hard
was, dat was totaal niet wat we er
van verwacht hadden.

Wat is je raarste droom?

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Jet Sonnemans
12 jaar
Helden
Het Bouwens

aan iemand die daar werkte. Het was
best wel beschamend, omdat iedereen haar aankeek door het niezen.
Dat komt natuurlijk omdat de mensen bang zijn dat je corona hebt.

Welke trend heb je gevolgd die je
nu helemaal niet meer leuk vindt? Is er een liedje waar je speciale
De Fidget Spinner. Dat is een speelherinneringen aan hebt?
tje om in je handen te houden om
mee te ‘friemelen’. Je houd ‘m met
twee vingers vast in het midden
en dan kun je met je andere hand
draaien en dan spint hij rond. Als ik
nu een Fidget Spinner zie, vraag ik
me af hoe ik dat ooit leuk heb kunnen vinden.

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Een screenshot van een foto van mij
van vroeger. Die heb ik gebruikt om
een verhaal te maken op Instagram.

Wanneer heb je voor het laatst
iemand geholpen?
Gisteren. Toen was ik met mijn zusje
Sien in de winkel. Ze kreeg een niesbui van de hooikoorts en toen heb ik
een zakdoekje voor haar gevraagd

‘Genoten’, van Guus Meeuwis. Dit
lied mocht ik uitkiezen om te laten
horen bij de crematie van mijn opa.
Als ik dit lied nu hoor, moet ik aan
hem denken.

Welk verhaal vertellen je vrienden altijd over jou?
Ik fietste een keer met mijn beste
vriendin langs het huis van mijn juffrouw van de basisschool, en toen zei
ik: ‘Hey! Hier woont tante Truus!’ Ik
had toen niet door dat ik ‘tante’ zei,
en m’n vriendin viel bijna van haar
fiets van het lachen. Elke keer als we
daar nu langs fietsen zegt ze, hetzelfde als wat ik toen zei.

doet bijvoorbeeld altijd alsof ze een
klasgenoot uit het raam gooit als hij
grapjes over haar maakt. Ze zei pas
in een online les nog dat ze dat zo
miste. Ik ben haar er ook erg dankbaar voor dat zij zag dat ik niet goed
in mijn vel zat en beter naar een
andere klas kon. Daar zit ik nu dan
ook veel beter op mijn plek.

Wat heb je liever: iedereen hoort
wat jij denkt, of jij hoort wat
iedereen denkt?
Ik zou graag horen wat iedereen
denkt, want als iedereen kon horen
wat ik denk, dan zou ik me schamen.
Ik denk namelijk vaak gekke dingen.

Wat is de leukste vakantie die je
ooit had?
Moeilijk kiezen. Frankrijk, want daar
had je leuke glijbanen bij het zwembad, maar Kroatië was ook erg leuk,
want daar had je een aquapark in de
buurt met hele coole glijbanen.

Wie is je favoriete leraar?

Wat staat er op je bucketlist?

Mevrouw Jacobs, mijn mentor. Je kan
altijd ontzettend met haar lachen. Ze

Bungeejumpen, want dat lijkt me
supercool. En met vriendinnen

Mijn vader was overvallen en Mega
Mindy kwam ons redden. De dief
die papa overvallen had, had Mega
Mindy pijn gedaan en toen vroeg ze
of ik wilde rijden. Toen botsten we
tegen een boom en moesten we uit
de auto springen.

Wat is je grootste blunder?
Ik ben ooit met Jong Nederland
op de fiets naar Clevers in Kessel
gefietst om een ijsje te gaan eten en
toen botste ik met m’n fiets tegen
een paaltje. Iedereen lag dubbel van
het lachen.

Wat zou je doen als je een week
alleen thuis zou zijn?
Met m’n vriendinnen een slaapfeest
houden. We zouden dan de hele
nacht op straat chillen, een opblaasbare boot kopen voor in het zwembad en daarin gaan slapen.

Welke superkracht zou je willen
hebben?
Dat ik kon teleporteren. Dat ik kon
denken: ‘ik ga nu naar een ander
land’ en ‘poef’ dan ben ik er.

Tekst: Lisa Osinga

Lotte Thijssen

Schoolverlatersdag met Crazy 88 in Maasbree
Wespenbestrijding Peel en Maas
Ook voor andere plaagdieren!

Constant Plaagdier Preventie
06 39 02 22 51 • Panningen

De 66 schoolverlaters van basisschool De Violier in Maasbree nemen op woensdag 1, donderdag 2 en vrijdag 3 juli afscheid van de school met een
aantal speciale activiteiten.
In eerste instantie zouden de schoolverlatersdagen begin juni plaatsvinden.
Door de coronamaatregelen werden
deze noodgedwongen verplaatst naar
juli. “Dat gaf ons meer ruimte om na te
denken over eventuele aanpassingen in
activiteiten”, zegt Tanja Zeetsen teamleider groep 6, 7 en 8. “We hebben drie

dagen op externe locaties gepland met
actieve, sportieve en creatieve activiteiten. Kinderen blijven niet slapen, maar
dat doen we al jaren niet meer. We sluiten vrijdag 3 juli af met Crazy 88 door
het dorp. Kinderen moeten in groepjes
en begeleid door leerkrachten, zoveel
mogelijk van de 88 gekke opdrach-

ten doen en daarvoor bewijsmateriaal
verzamelen. Deze activiteit doen we
dit jaar voor het eerst. De spokentocht,
waar we altijd de SVD mee eindigden,
kan door de richtlijnen niet doorgaan.
Wij hebben er ook voor gekozen om de
musical dit jaar helaas niet door te laten
gaan.” Wel is er een gala-avond. Tijdens

de laatste schooldag wordt er afscheid
genomen met een speciale brunch en
worden de kinderen uitgezwaaid door
alle andere leerlingen van de school. De
school vraagt inwoners tijdens de Crazy
88 in het dorp afstand te houden en de
richtlijnen te hanteren van het RIVM.
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Eerste Taalpunt van Peel en Maas in Panningen
In het Huis van de Gemeente in Panningen is het vanaf woensdag 1 juli mogelijk om het Taalpunt te bezoeken. Het fysieke punt moet een plek worden waar mensen die problemen hebben met taal, rekenen of digitale
vaardigheden verder op weg geholpen worden. Het Taalpunt is straks iedere dag geopend tussen 08.30 en
12.00 uur.
Het Taalpunt is een samenwerking
van de Bibliotheek Maas en Peel,
Vorkmeer en de Gemeente Peel en
Maas. Het initiatief is bedoeld om het
probleem van laaggeletterdheid op
de kaart te zetten. Inwoners kunnen
bij het punt terecht met vragen op het
gebied van taal, rekenen of digitale
vaardigheden. Volgens het Taalpunt
hebben 2.300 tot 3.000 inwoners van
de gemeente tussen de 16 en 65 jaar
oud moeite met lezen en schrijven.
Dat aantal stijgt met 1.900 als mensen
ouder dan 65 worden meegeteld

Rekeningen begrijpen
Laaggeletterdheid is de overkoepelende term voor mensen die grote
moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. “Door laaggeletterdheid kunnen
inwoners niet goed meedoen in het
dagelijkse leven”, zegt Linda Schevers,
coördinator van het Taalpunt.
“Ze lopen tegen allerlei zaken aan.
Zo hebben ze moeite met het begrijpen van rekeningen en officiële brieven van de overheid. Ook voorlezen
aan of beeldbellen met de (klein)kin-

deren lukt niet. Veel mensen denken
dat het vooral gaat om mensen van
buitenlandse afkomst. Het merendeel
dat moeite heeft met deze basisvaardigheden blijkt toch in Nederland
geboren en getogen.”
Er zijn al verschillende mogelijkheden in Peel en Maas voor mensen
met laaggeletterdheid om bezig te
zijn met het probleem. Zo zijn er
computerspreekuren en -cursussen
van de KBO’s, worden er Taalcafés
gehouden, biedt ROC Gilde alfabetiseringscursussen aan en zetten

vrijwilligers zich via Vorkmeer in om
te helpen bij de thuisadministratie
en als taalcoach voor statushouders.
Via het Taalpunt moeten mensen met
laaggeletterdheid te weten komen
bij welke initiatieven, cursussen of
andere mogelijkheden ze terecht
kunnen. “Samen wordt gezocht
naar een passend antwoord op een
vraag. Het Taalpunt vraagt door, verwijst door en maakt matches”, zegt
Maria Verhaegh, taalconsulent bij het
Taalpunt namens Bibliotheek Maas
en Peel.

Spil in netwerk
Schreven hoopt dat er uiteindelijk
in meer dorpen een Taalpunt komt.
“Door de coronamaatregelen zijn

bewoners en verenigingen zich er
meer bewust van dat niet iedereen
kan internetten”, aldus Schreven.
“Zo is er al een dorpsontmoeting die
haar bezoekers (elkaar) wil leren
beeldbellen als de bezoekers daar
behoefte aan hebben. Het Taalpunt is
de spil binnen een netwerk dat zich
inzet voor mensen die moeite hebben
met lezen, schrijven, spreken, rekenen
en de digitale wereld.”
Het Taalpunt in Panningen is vanaf
1 juli te bezoeken bij het al bestaand
informatieloket van Vorkmeer in
het Huis van de Gemeente en is op
werkdagen geopend tussen 08.30 en
12.00 uur. Het Taalpunt is te bereiken
via 077 307 23 82 of door te mailen
naar info@taalpuntpeelenmaas.nl

Peelroute van Meijel naar Sevenum

Wegh van Meijl op Seven
gereed
De nieuwe Peelroute Wegh van Meijl op Seven (WvMoS) is klaar voor de
openingspresentatie. Onlangs werden de tien basaltzuilen, die de route
markeren, geplaatst.

Fresh Park Venlo
Venrayseweg 102G
Industrienummer 3852
5928 RH Venlo
Tel.: 077 820 02 23

HAGENS
Verpakkingen

Hagens Verpakkingen (onderdeel van LC Packaging) is een opzetstation voor golfkarton en massief
karton en we zijn gevestigd op het Fresh Park in Venlo. Wij zijn een jong bedrijf, maar hebben jaren
ervaring in de verpakkingsindustrie.
Momenteel hebben we de volgende vacatures open staan:

Account Support Representative
(fulltime, 40 uur per week)

Profiel
De rol van Account Support Associate is
van fundamenteel belang voor het leveren
van toegewijde service aan onze klanten.
Je ondersteunt de accountmanager(s) op zowel
commercieel als administratief gebied en zorgt
voor een positieve klantervaring. Met jouw
proactieve en servicegerichte aanpak lever je
een belangrijke bijdrage aan de loyaliteit van
klanten op de lange termijn.

Functie-eisen:
· mbo/hbo werk- en denkniveau (logistiek);
· 2-3 jaar ervaring in een klant- en
servicegerichte functie;
· kennis van SAP en/of Dynamics CRM is
een pre;
· goede beheersing van de Nederlandse en
Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk;
· passie voor klantenservice;
· woonachtig in de omgeving van Venlo.

Account Manager
(fulltime, 40 uur per week)

De route voert door de Peel. Om de
Romeinse mijl (1.478 meter) staan
tien basaltzuilen: de eerste vijf staan
in het gebied van de gemeente Peel
en Maas, de volgende vier staan in
gemeente Horst aan de Maas, waarbij de laatste twee in de St. Fabianus
en St. Sebastianus kerk van Sevenum
staan. Het eindpunt van de route is
de tiende zuil. Deze staat op de plaats
van binnenkomst in de Sevenumse
kerk. Deze laatste zuil heeft een
komvormige bovenzijde die hiervoor bewust door de kunstenaar is
ingeslepen. Deelnemers die de route
vervolgen kunnen hun hand op die
laatste zuil leggen en de beleving die

onderweg is opgedaan, overdenken.
De kerk en aangrenzende Mariakapel,
naast de hoofdingang, zijn hiervoor
dag en nacht geopend.
De officiële presentatie van de route
is gepland voor zondag 11 oktober op
het terrein van de St. Willibrordusput
in Meijel. Gelijktijdig met de opening van de WvMoS presenteert
initiatiefnemer Huub Kluijtmans zijn
nieuwe boek De Gouden Peelhelm.
Kluijtmans: “De route is te voet, per
fiets of ander vervoersmiddel te volgen. Het is een informatieve, educatieve en voor wie daar open voor
staat, een spirituele ervaring.”

Profiel
Je bent het eerste aanspreekpunt voor onze
(potentiële) klanten, geeft advies waar nodig en
weet de klantbehoefte feilloos te vertalen naar
een passende oplossing. Met jouw commerciële
en sociale vaardigheden weet jij een langdurige
en goede klantrelatie op te bouwen en draag je
bij aan het genereren van omzet bij zowel nieuwe
als bestaande klanten. Samen met je collega’s
van de buiten- en binnendienst ben je verantwoordelijk voor ons commerciële succes!
Functie-eisen:
· afgeronde MBO+/HBO opleiding in een
commerciële richting;
· 2-3 jaar ervaring in een commerciële
buitendienstfunctie;
· goede beheersing van de Nederlandse en
Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk;
Duits is een pre;
· affiniteit of ervaring in de verpakkingsbranche
is een pre;
· woonachtig in de regio Zuidoost Nederland.

Wat bieden wij:
Hagens Verpakkingen is een hard groeiend
bedrijf met een Hollandse ondernemersmentaliteit. Onze kernwaarden ‘betrokken,
betrouwbaar en loyaal’ gelden niet alleen voor
onze klanten en productiepartners, maar zeker
ook voor onze medewerkers: we gaan voor een
lange termijnrelatie. Afhankelijk van leeftijd en
ervaring wordt een competitief salaris geboden
met goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Solliciteren
Ben je nieuwsgierig geworden?
Ga dan voor meer informatie naar website:
www.hagensverpakkingen.nl. Wanneer je
interesse hebt, dan kun je jouw CV en motivatie
mailen naar hr@lcpackaging.com ter attentie
van HR Manager Corina ‘t Hoen. Zonder een
motivatie wordt de sollicitatie niet in behandeling genomen.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature
wordt niet op prijs gesteld.

www.hagensverpakkingen.nl
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Nieuwe column
in de HALLO
Deze week staat voor de eerste
keer de column van Wais Sediq
in de HALLO. De 30-jarige
groeide op in Kessel, maar trok
de wijde wereld in om te studeren. Toch vindt hij het nog altijd
heerlijk om terug te keren in
‘zijn’ Peel en Maas. Hij wil graag
zijn ervaringen en kijk op de
wereld delen met de gemeente.

Taalcafés weer geopend
De Taalcafés van de Bibliotheek Maasbree, Kessel, Baarlo en Reuver zijn vanaf woensdag 24 juni weer te
bezoeken. Het Taalcafé van Panningen volgt binnenkort. In verband met de RIVM-regels dienen deelnemers zich van te voren aan te melden, er is per bibliotheek plek voor een maximum aantal deelnemers.
Ook wordt gevraagd zelf papier en pen mee te nemen. Aanmelden kan per telefoon, mail of aan de balie van
de bibliotheek. Kijk voor meer informatie op www.debibliotheekmaasenpeel.nl

Gen egte van Genechte naar volgend jaar
De voorstelling Gen egte van Genechte van toneelvereniging Spektakel Kessel wordt doorgeschoven naar
volgend jaar. De voorstelling zou eigenlijk eind maart vier keer getoond worden in Kessel, maar werd vanwege de coronamaatregelen afgelast. De vereniging heeft nu bekendgemaakt begin volgend jaar het stuk op
te voeren.
Spektakel laat weten in het najaar
de repetities weer te hervatten.
De bedoeling is dat in februari of
maart van volgend jaar Gen egte van
Genechte alsnog te zien is. De tickets

die al verkocht waren, blijven ook
volgend jaar geldig. “We kijken
met een positieve blik naar de
voorstellingen in 2021 en hopen dan
veel toneelliefhebbers te mogen

begroeten”, laat de vereniging
weten. Kijk voor meer informatie op
de website en Facebookpagina van
Spektakel Kessel.

Wais woont inmiddels in
Amsterdam. Voor zijn studies
woonde hij in Rotterdam, Leiden en
Londen. “Ik houd ervan om te reizen, te lezen en te ontdekken wat
er elders over de grenzen gebeurt”,
vertelt hij. “Daar kunnen we namelijk van leren.” Dat is ook de reden
geweest van Wais om contact op
te nemen met HALLO. Hij wil graag
zijn ervaringen delen en de inwoners van de gemeente aansporen
om anders naar Peel en Maas te
kijken. “De wereld is verbonden en
we zullen ons meer moeten verdiepen in de buitenwereld.”
In zijn eerste column gaat Wais
bijvoorbeeld in op het coronavirus,
een ziekte die begon in China en
lange tijd zo ver weg leek. Toch wist
het virus ook Peel en Maas te bereiken. Wais ziet het virus als een
voorbeeld van de nieuwe wereld
waarin we tegenwoordig leven.
“Ik wil aan de lezers uit Peel en
Maas vertellen dat er definitief een
nieuwe tijd is aangebroken, waarin
we een nieuwe balans zullen moeten vinden tussen het rustige leven
in de dorpen en de veranderde
wereld.” In de toekomst zullen we
vaker over de ervaringen van Wais
kunnen lezen in zijn gloednieuwe
column.

Adver torial

Dekbed
schoon & fris

virus- en bacterie vrij
Tel. 077-3072462
vanhalstomerij.nl/gordijnen

MIEREN
RATTEN
MUIZEN
DUIVEN
WESPEN
VLIEGEN
HOUTWORM
ZILVERVISJES
BEL: 06 55 81 85 77
VOOR BEDRIJF
EN PARTICULIER

Het verhaal van Brigitte, Jo en Els
De weg naar werk is voor iedereen anders, iedereen heeft zĳn eigen verhaal. Neem het verhaal van Brigitte,
Jo en Els. Door de enorme veranderingen bĳ WAA Groep (Venlo) werd voor hen een nieuwe werkplek gezocht.
WAA zocht daarin de samenwerking met NLW Groep. Brigitte, Jo en Els zĳn op basis van een tĳdelĳke
detachering bĳ NLW aan het werk. Zĳ deden verschillende werknemersvaardigheden op en stroomden door
naar een passende werkplek. Zodra WAA Groep een nieuwe werkplek heeft voor één van deze medewerkers
eindigt de detachering bĳ NLW en beginnen zĳ aan een nieuwe uitdaging. In de afgelopen periode hebben
31 medewerkers de weg naar NLW gevonden en zĳn er inmiddels weer 14 uitgestroomd. Nieuwsgierig?
Lees het hele verhaal op www.nlw.nl. / Tekst en beeld: NLW Groep

Andere verhalen

Column

De zomer van
2020
De zomer is afgelopen zondag
officieel begonnen. De zomer is
voor velen de mooiste tijd van
het jaar. We vieren mooie
momenten met onze familie en
vrienden. Het is de tijd van een
schooljaar dat aan zijn eind
komt en van vakanties waarin
we genieten van warme zomerdagen of reizen naar andere
streken. Dit jaar echter zal de
zomer anders zijn dan in de
voorgaande jaren.
Peel en Maas is hard getroffen door
het coronavirus. Het rustige en
idyllische leven in de dorpen werd
geraakt door een virus dat uitbrak
in China. In een streek die meer
dan 7.500 kilometer van Nederland
vandaan ligt. In een land waar weinigen van ons ooit zijn geweest.
Een land dat we misschien vooral
kennen van de vele producten in
onze winkels met het embleem
‘Made in China’.

Verhalen van ver weg
hebben direct impact
Deze zomer zal het coronavirus ons
bezighouden. Want in deze tijd zijn
het niet alleen toeristen en goederen die de wereld kunnen rondgaan, maar ook ziektes zoals het
coronavirus. Het is daarom goed
om meer te weten te komen van
de wereld om ons heen. Verhalen
van ver weg blijken namelijk
directe impact te kunnen hebben
op ons leven hier. Zelfs in het rustige en idyllische Peel en Maas.
De gemeente is al enorm verweven met het buitenland. De schappen in de supermarkten liggen vol
met groente, fruit, drank, snoep en
nog veel meer uit het buitenland.
Bedrijven in de gemeente exporteren hun champignons, komkommers of zelfs tenten naar het
buitenland. Scholieren studeren
een tijd over de grens.
Dat zijn genoeg redenen om
meer verhalen hierover te delen.
Met een nieuwsgierige blik zullen we meer te weten komen over
deze zaken. Dat kunnen we gebruiken in deze tijden. De zomer van
2020 zal namelijk anders zijn dan
die van de afgelopen jaren.

Wais

2506 \ service
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Coronamaatregelen kerk

Vw de coronabescherming
mogen t/m 1 juli maar
30 kerkgangers naar de Mis.
Zie de kerkberichten per
parochie.Ga niet naar de kerk
als u ziekteverschijnselen hebt.
Was thuis al goed uw handen.
In de kerk is desinfectie
materiaal aanwezig, maar neem
gerust uw eigen flesje mee.
Volg de aanwijzingen, houdt
afstand en neem plaats op de
aangegeven plaatsen ruim 1 ½
meter van elkaar. Wij zijn erg
zorgvuldig, weest u het ook!
Dan is alles goed en veilig.
Veel devotie! Misintenties
worden voor de maand juni nog
niet aangenomen. Welkom.

Parochie Beringe
Misintenties
NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens
het parochiespreekuur op dinsdagochtend. Ook bij kapelaan
Roger Maenen tel. 077-4661850 of
per email roger.maenen@ziggo.nl.

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 28 juni
H. Mis om 11.00 uur.
Het beleid is dat na de 30e persoon
de kerkdeuren gesloten worden.
Wij raden u daarom ook aan om op
tijd te komen. Indien er interesse
bestaat voor een extra H. Mis zal
die mogelijk om 18.30 uur worden
gevierd. Volgt u binnen de aanwijzingen op van de vrijwilligers.
U kunt uw handen desinfecteren
bij binnenkomst. In de banken is
aangegeven waar u wel en niet
kunt plaatsnemen. Heeft u verkoudheidsklachten, blijft u dan thuis.

Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur
in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 28 juni
H. Mis 09.30 uur
Max. 30 aanwezigen.
Telling, bij binnenkomst.
Woensdag 1 juli
H. Mis 09.00 uur
(grote kerk, zij-altaar St.Jozef)

Parochie Egchel
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens
Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 28 juni
11.00 uur H. Mis. Max. 30 kerkgangers.
Zondag 5 juli
Geen H. Mis

Parochie Grashoek
Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg
077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Iet Dings-Bovendeerdt
077 462 18 60
Kerkdiensten
Wegens het overlijden van Pastoor
Louis Verhaag zijn er tot nader kennisgeving geen H. Missen.
Voor de pastorale zorg kunt u terecht bij administrator deken A. de
Graaf Woutering of kapelaan H. te
Boekhorst (zie parochie Baarlo)
Ziekenzalving: 06-55408023
De H. Missen worden weer hervat per
1 juli. Zaterdag 4 juli om 19.15 uur.
Voorlopig iedere week om 19.15 uur.
De H. Missen worden verzorgt door
kapelaan H. te Boekhorst van parochie Baarlo.

Parochie Baarlo
Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75

Zondag 28 juni
H.Mis 11.00 uur Max. 30 aanwezigen
met aanmeldbriefje. Dit is af te halen
bij de ingang (entree) van de kerk
vanaf maandag 22 juni.

Parochie Helden
Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 28 juni
H. Mis 10.00 uur Max. 30 kerkgangers.
Aanmelden bij pastoor 077 3071488 of
06 21202118

Parochie Koningslust
Misintenties
NL05 RABO 0120795132
A. van den BoerDe Brentjes 81
077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 27 juni
geen H. Mis
Zaterdag 4 juli
H. Mis 17.30 uur

kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 28 juni
9.30 uur H. Mis. Viering feest H. Petrus
en Paulus; Jaardienst Anna Engels
Mededeling:
We mogen de kerk weer open stellen voor een H. Mis, maar met beperkingen. Gelieve te reserveren bij de
kapelaan of pastorie, en gelieve de
aanwijzingen van de vrijwilligers op
te volgen. U kunt uw handen desinfecteren bij binnenkomst. Meer dan
30 personen mogen we niet toe
laten. Mocht blijken uit de reserveringen dat dit aantal wordt overschreden, dan zal er een tweede H. Mis
gevierd worden om 17.00 uur. Als u
verkoudheidsklachten heeft, blijft u
dan thuis. Vanaf Sacramentsdag zal
er weer wekelijks de H. Communie
worden uitgereikt. Dit volgens de
regels op gepaste afstand.
Vanaf 1 juli zijn er weer intenties

Parochie Meijel
Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zaterdag 27 juni
H. Mis19.00 uur Max. 30 aanwezigen.
Met aanmeldbriefje, verkrijgbaar op
prikbord ingang kerk
Zondag 28 juni
14.00 uur H. Doopsel (uitgesteld in
april) van Saar Schepers. Sacramentele
viering in de grote kerk, in besloten
kring.
Maandag 29 juni
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 30 juni
H. Mis 09.00 uur
Donderdag 2 juli
H. Mis 09.00 uur

Parochie Panningen
Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88

mogelijk. De intenties kunt u weer
opnieuw opgeven, die vanaf 15 maart
de periode dat er geen H. Mis was
zijn vervallen.

info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag-, woensdag- en
vrijdagochtend van 08.30 uur tot
11.30 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 27 juni
H. Mis 19.00 uur Max. 30 kerkgangers
Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 09.00 uur in de grote kerk

www.vincentiusparochies.nl
Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88 | 06 21 20 21 18
pet.horst@home.nl
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50 | 06 12 92 28 34
roger.maenen@ziggo.nl
Kapelaan Piet Houben
06 57 58 75 06
phjhouben@onsbrabantnet.nl
Kerkbestuur | 077 307 14 88
kerkbestuur@vincentiusparochies.nl
Misstipendium zon- en feestdagen
€ 25,00 | door de week € 10,00

andere parochies. De H. Missen
worden verzorgd door kapelaan
H. Te Boekhorst van parochie
Baarlo.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties
NL41RABO0125300522
L. Timmermans
077 462 16 78
Kerkdiensten
Wegens het overlijden van Pastoor
Louis Verhaag zijn er tot nader kennisgeving geen H. Missen.
Voor de pastorale zorg kunt u terecht bij administrator deken A. de
Graaf Woutering of kapelaan H. te
Boekhorst (zie parochie Baarlo)
Ziekenzalving: 06-55408023
De H. Missen worden weer hervat,
per 1 juli.
Zaterdag 4 juli om 18.00 uur, voorlopig iedere 1ste en 3de zaterdag
van de maand telkens om 18.00
uur dit vanwege het invullen van

Administrator (pastoor)
Deken de Graaf Woutering
077 398 14 16
a.degraafwoutering@rkhorst.nl
Maasbree/Baarlo
Kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kessel/Kessel-Eik
Pastoor Verhaag
077 462 12 65 | 06 50 69 45 07
Kerkbestuur
Secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com

Maatregelen van kracht

Museum gaat weer open
Museum Peel en Maas opent op woensdag 1 juli na 3,5 maand weer de deuren. In het museum zijn allerlei
maatregelen genomen om te zorgen dat iedereen veilig een kijkje kan komen nemen. Zo is er een vaste looproute, zijn er desinfectiepunten en mogen er maar vijftien gasten tegelijkertijd binnen zijn.
Het museum in Helden heeft een
protocol opgesteld waarin de richtlijnen voor de bezoekers staan. Die zijn
te lezen online en in het museum.
Zo moet een bezoek altijd gereserveerd
worden. Dat kan telefonisch of online.
Het betalen van de entree kan alleen
met een pinpas. Per tijdslot, die twee
uur duurt, mogen maximaal vijftien
gasten in het museum aanwezig zijn.

De gasten volgen allemaal de vaste
looproute. Per ruimte mag maar één
gezelschap aanwezig zijn. Er staan
twee desinfectiezuilen in het museum
waar handen gewassen kunnen
worden. Naar de wc gaan kan bij
gemeenschapshuis Kerkeböske. Om de
touchscreens en andere interactieve
elementen in het museum te kunnen
gebruiken, zijn aanraakpennen te leen.

De tijdelijke fototentoonstelling
Alle Männer Raus door Maarten
Verbaarschot is verlengd. Dat geldt
ook voor de tijdelijke expositie over
de industrialisatie in Peel en Maas.
De vernieuwde Tweede Wereldoorlogtentoonstelling, die eind 2019 is
geopend, behoort tot de vaste tentoonstellingen en is eveneens te
bezoeken.

20

Jij maakt ‘m super

In onze keuken
Staat alles in het teken
Van koken met ongeremde passie
én een blusdeken

6.799,-

4.999,-

Incl. apparatuur met
5 jaar garantie

Franchetti Lavazwart Hoogglans

Incl. apparatuur met
5 jaar garantie

Tartini Marmer Avorio

Maak een afspraak voor een veilig en persoonlijk advies

www.superkeukens.nl
êêêê

Klanten beoordelen Superkeukens met een

8,3

HORST

Witveldweg 100
(Gevestigd binnen Interchalet)
T. 077-3982234

ROERMOND

Burghoffweg 13
(Gevestigd tegenover Retailpark)
T. 0475-691548

Elke zondag geopend

