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Gemeentenieuws
Peel en Maas

‘Van een schouderklopje
kan niemand eten’
Horecabazen door het hele land vinden het wel genoeg geweest. Door de coronamaatregelen staan veel zaken nu op het randje van de afgrond. Als protestactie hebben veel horecazaken aangegeven op 17 januari de deuren open te gooien, of het nu mag of niet. In Peel en Maas hebben ongeveer 65 horecazaken zich achter dit initiatief geschaard. Rudy Gommans,
voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Peel en Maas, legt uit waarom. Lees meer op pagina 03

Nico Vincken stapt uit Forum voor Democratie
De soapserie rond Forum voor Democratie, die begon met enkele uitgelekte appjes van antisemitische aard,
is al enkele weken bezig. Lijsttrekker Tierry Baudet trad af en verliet de partij, maar keerde vervolgens terug
om via een ledenreferendum weer verkozen te worden. Zowel lokale als nationale leden zijn ontevreden over
de gang van zaken en stappen op. Statenlid Nico Vincken uit Egchel heeft ook zijn lidmaatschap van Forum
voor Democratie definitief opgezegd.
“Ik stoorde me al een tijdje aan zaken
wat Thierry Baudet betreft,” vertelt het
Statenlid. “Die man heeft niet de stijl
die ik heb, maar ik ga niet met modder gooien. Door wat er in de afgelopen weken allemaal boven is komen
drijven, is bij mij en anderen de deur
verder dichtgegaan.” Vincken heeft
als vierde Limburgs Statenlid de partij
verlaten. “Eén ding wat voor mij persoonlijk de laatste druppel was, was
dat hij te veel in zee is gegaan met die
complotdenkers of corona-extremisten,
om het zo te noemen. Hij heeft de fout
gemaakt om daarmee in het nieuws te
verschijnen. Ik denk daar veel genuanceerder over.”

Volgens Vincken was het strategischer
geweest als Baudet zich op de achtergrond hield. “Ze hebben hem bijvoorbeeld een zetel in het Europese
parlement aangeboden, daar had hij
toch nog het een en ander kunnen
doen. Als de anderen de kar zouden trekken, dan was het misschien
wel wat beter afgelopen. Dat had
ik liever gezien. De partijleden die
nu vertrekken, die waren meer voor
een gematigde koers. De mensen
die nu overblijven, dat zijn Thierryaanhangers en dat zal wel de koers
Thierry Baudet worden. Daar ben ik
dus niet happy mee.”
De Egchelse politicus werd tijdens de

provinciale verkiezingen van maart
2019 verkozen. “Ik ben bij de FvD
gegaan omdat het een mooie gulden
middenweg is tussen de VVD en de
PVV. Ik voelde me iets meer aangetrokken tot het programma van Forum.”
Vincken is van oorsprong chemicus
en was in het verleden werkzaam als
docent scheikunde bij het Bouwens
van der Boijecollege. “Ik maakte sommetjes over het klimaatakkoord en de
regionale energiestrategie en zag dat
er geen bal van klopte. Ook ben ik toch
wel sceptisch over de manier waarop
Nederland asielzoekers toelaat.”
Vincken geeft het krappe woningaanbod als argument voor een kritischere

toelating. “Daarnaast vind ik dat Europa
niet te veel macht moet krijgen, kort
samengevat.”
Het plan voor de toekomst staat in de
sterren geschreven. “Als je eenmaal
Statenlid of Kamerlid bent, dan ben je
niet meer gebonden aan de partij, dus
dan kun je op persoonlijke titel verder. Dat is een van de mogelijkheden.
Ik mag niet namens andere mensen

spreken, maar er zijn meer mensen in
onze fractie, dus ik denk en hoop dat
we op een of andere manier kunnen
blijven samenwerken. De standpunten van Forum, daar staan wij nog voor
99 procent achter. De mensen hebben
daarvoor gekozen en die verantwoordelijkheid voelen we ook.”
Tekst: Koen van Meijel

GOURMETTEN

Feestdagen- tip:
neem de

DE HAPPIEPAN!
Bestel via www.partyservicehansjanssen.nl
of bel 077-3074598. Smakelijk eten gewenst!
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Gemeentes kunnen zich kosteloos aansluiten bij JOGG

VVD ziet een JOGG-gemeente wel zitten en vraagt
college om heroverweging
Gemeente Peel en Maas besloot op 31 december 2019 om de samenwerkingsovereenkomst met Jongeren Op
Gezond Gewicht (JOGG) niet te verlengen. Maar omdat de jaarlijkse eigen bijdrage wordt afgeschaft en
gemeentes zich nu kosteloos kunnen aansluiten, vraagt de VVD zich af of Peel en Maas weer opnieuw wil
instappen. De politieke partij ziet dat wel zitten.
Samen met het onderwijs, de kinderopvang, de sport, welzijn en het
bedrijfsleven werkt JOGG in gemeenten aan het gezonder maken van
de fysieke en sociale omgeving van
kinderen tot en met 19 jaar. In elke
gemeente biedt JOGG een op maat
gesneden plan dat is toegespitst op de
specifieke situatie in die gemeente.
Gemeente Peel en Maas stapte op 31
december 2016 in het project JOGG,
samen met alle andere gemeenten
van Sportregio Noord-Limburg. De
jaarlijkse bijdrage was toen 5.000

euro. De samenwerkingsovereenkomst liep op 31 december 2019 af en
het college besloot toen deze niet te
verlengen. Volgens wethouder Anget
Mestrom was de aanpak van JOGG te
algemeen en voegde het weinig toe
aan wat er in de gemeente al gedaan
werd. Het aanbod sloot niet aan bij
de behoeften en lopende projecten in
de dorpen, op scholen en bij andere
maatschappelijke partners in Peel en
Maas, zo schreef het college destijds in
haar besluit. Het viel de gemeente ook
tegen dat er geen duurzame relaties

ontstonden waar de gemeente op langere termijn profijt van had.
De VVD vraagt zich af of de gemeente
overweegt om zich alsnog aan te
sluiten bij de JOGG overeenkomst nu
een jaarlijkse eigen bijdrage komt te
vervallen. “Wij als VVD-fractie hebben de gezondheid van de kinderen
en jongeren in onze gemeente hoog in
het vaandel staan. We willen graag de
fysieke en sociale omgeving waarin de
jeugd opgroeit nog gezonder maken
én gezond houden. Er is veel aanbod
op het gebied van gezonde leefstijl en

er zijn al diverse lokale initiatieven”,
legt VVD’er Suzan Hermans uit.
Het JOGG-netwerk zou volgens de
VVD hierin afstemming en coördinatie
kunnen bieden. “Lokale initiatieven,
maar ook inwoners, maatschappelijke organisaties, zorgverleners en
bedrijven kunnen elkaar vinden via
het JOGG-netwerk. Zo zou hun inzet
gebundeld kunnen worden om activiteiten rond de thema’s gezonde
voeding en bewegen op te zetten en
zo kunnen bestaande initiatieven juist
verder versterkt worden. Naar ons
inziens sta je samen sterker. Om onze
jongeren, die de toekomst vormen van
Peel en Maas, in goede gezondheid
te laten opgroeien is het vormen van
een duurzaam netwerk dat zich uit in

sterke lokale samenwerkingen van
belang. En dan hoef je ook niet altijd
het wiel zelf uit te vinden. “
Volgens Hermans is het thema
gezondheidsbevordering een kwestie
van een lange adem. “Daarom vragen
we het college de samenwerking nog
eens te heroverwegen. Het is niet zo
dat we al direct zeggen dat we weer
moeten aansluiten. Maar ook gezien
het vervallen van de bijdrage, is de
vraag waarom niet? We zijn benieuwd
naar de overwegingen en argumentatie van het college.”

Tekst: Jeanine Hendriks

Focus op ontwikkeling sociale huurwoningen op
vmbo-locatie Panningen
Het College van B&W van gemeente Peel en Maas heeft definitief het ontwerp voor de herontwikkeling van
vmbo-locatie in Panningen vastgesteld. Het definitieve ontwerp biedt kansen voor méér woningen.
Wonen Limburg wil koersen op de realisatie van minimaal achttien sociale huurwoningen in de hoogbouw op
deze locatie. Daarnaast blijft in het definitieve ontwerp de tuinderkas openbaar tot 1 maart 2021.

Colofon
HALLO Peel en Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Peel en Maas.

In maart gaf de gemeenteraad groen
licht voor de herontwikkeling van de
vmbo-locatie. Wel werd de oproep
gedaan aan de wethouder om te
onderzoeken of er méér woningen
op de locatie gerealiseerd kunnen
worden. De geplande woningen
worden een combinatie van sociale
huurwoningen van WonenLimburg,

gewone huurwoningen en koopwoningen. Wonen Limburg zet in
het definitieve ontwerp in op een
hoogbouw van vier lagen, zodat er
maximaal achttien sociale huurwoningen gerealiseerd kunnen worden.
Daarnaast is er nog een mogelijkheid
voor extra woningen, laat het college weten.

Het ontwerp is besproken met de
werkgroep, bestaand uit omwonenden en geïnteresseerden en heeft
de nadrukkelijke voorkeur gekregen. Zij vindt een hoogbouw van vier
lagen in plaats van eerder aangegeven drie lagen acceptabel, gezien de
verhoudingen met de hoogte van het
woonzorgcomplex en de appartementen aan de Raadhuisstraat.

Tuinderskas
Het college wil de tuinderskas op
locatie tot 1 maart 2021 openbaar

aanbieden, om partijen te motiveren te bieden. De huidige gebruiker
en Dichterbij hebben aangegeven
een bod te willen uitbrengen, maar
er is nog geen concreet bod bij de
gemeente binnengekomen.
Inmiddels is de samenwerkingsagenda kwaliteit Limburgse Centra
met de Provincie Limburg getekend.
Dat betekent dat de provincie een
subsidie van maximaal 375.000 euro
beschikbaar stelt voor de herontwikkeling.

Oplage 19.275 exemplaren
hallopeelenmaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 22
redactie@hallopeelenmaas.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 25
advertentie@hallopeelenmaas.nl

Oh, zit dat zo!

Het probleem met de toeslagen
De mini-enquête van de Tweede Kamer over de toeslagenaffaire is inmiddels ruim een week bezig. De politiek wacht met spanning af of er
koppen gaan rollen. In deze zaak lĳkt iedereen wel een beetje schuldig. De Belastingdienst, het ministerie van Financiën, het ministerie van
Sociale Zaken en niet te vergeten ministers, staatssecretarissen en ook de Tweede Kamer.

Bezorgklachten garcon.nl

voor een aangepast stelsel, maar
dat kwam er niet. In plaats daarvan ging de nadruk, onder meer
op wens van de Tweede Kamer,
liggen op fraudebestrijding.

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden g
 emeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Peel en Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.
Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandigheden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

En dat is natuurlijk ook zo.
Een ongeluk komt immers nooit
alleen. Het begint bij een slecht
uitvoerbare wet. Dat had al in de
ontwikkelfase van de wet duidelijk moeten zijn. Maar zeker na
de Bulgarenfraude, die staatssecretaris Frans Weekers de kop
kostte. Er was ook wel een plan

De Belastingdienst Toeslagen trad
daarbij hard op, kennelijk denkende
dat ze daarmee de wil van de politiek opvolgde. Echter daarbij werd
(een doodzonde) niet altijd binnen
de wet gehandeld. Bovendien was
de menselijke maat ver te zoeken.
Ten slotte werd, toen de beerput
openging, bewust of onbewust
niet alle informatie aan de politiek verstrekt. Dat leidde opnieuw
tot het aftreden van een staatssecretaris, namelijk Menno Snel.
Staatssecretaris Wiebes overleefde
de toeslagencrisis maar net, door
juist op tijd door te schuiven naar
een ministerspost.
Het ontslag van de staatsse-

cretarissen was onvermijdelijk,
maar tot een oplossing of lering
voor de toekomst heeft het (nog)
niet geleid. Wellicht dat het verslag van de enquêtecommissie
dat wel doet. Volgens mij is het
niet zo lastig: ministeries moeten zorgen voor heldere, eerlijke
en vooral ook uitvoerbare wetgeving. Uitvoering van de wetgeving
door de Belastingdienst (en andere
overheidsinstanties) zou streng,
maar vooral ook rechtvaardig
moeten zijn.
En voor de politiek? Die zou zich
niet moeten richten op incidenten en politiek gewin, maar haar
taak als controleur van de wetgever en de uitvoerder serieus moeten nemen. De politiek kan daarbij
een voorbeeld nemen aan Renske
Leijten (SP) en Pieter Omzigt (CDA).
Enkel door het vastbijten van deze

twee Kamerleden in de toeslagenproblematiek komt nu de onderste
steen boven.
Door: Mr.drs. M.J.C. (Mathieu)
Hooijmaijers RB

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 - 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 - 49 46 28
www.innovista.nu
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Kinderraad vraagt aandacht voor milieu

Bewustwordingsbordjes in speeltuinen en -veldjes
in Peel en Maas
De kinderraad van Peel en Maas is op zoek naar mensen die willen
helpen bij het ophangen van bewustwordingsbordjes bij speelvelden.
Met deze bordjes vraagt onder andere de 11-jarige Lola Tijink uit
Panningen aandacht voor het afval en de hondenpoep die wordt achterlaten op de veldjes waar kinderen spelen.
De 11-jarige Lola Tijink bedacht samen
met Toon van Ravenstein en Babs
Vullings, die beiden inmiddels op het
Bouwens College zitten, een manier om
aandacht te vragen voor het opruimen
van afval in Peel en Maas. Met hulp
van de directeur van basisschool de
Liaan en de gemeente werd het thema
serieus opgepakt. “Vanuit de kinderraad kregen we de opdracht om na te
denken over dingen die in gemeente
Peel en Maas aangepast kunnen worden. Wij dachten meteen aan het
milieu. Toen ontstond het idee om de
inwoners te waarschuwen via bewustwordingsbordjes”, legt Lola uit.
Er zijn twee soorten bordjes geproduceerd: één met de slogan ‘stop, ruim
je afval op’ en één met ‘doe het kakje
in het zakje’. “We hebben bewust
gekozen voor grappige zinnen, omdat
we het positief willen overbrengen”,
vertelt Lola.
Voordat de zomervakantie begon, wer-

den de eerste bordjes op alle basisscholen in de gemeente opgehangen.
Nu is het de bedoeling dat deze bordjes ook in speeltuintjes en op speelveldjes worden gehangen. “In het park
in Panningen ligt heel veel hondenpoep. Het is al vaker voorgekomen dat
kinderen tijdens het spelen in de poep
trapten. Ik wil iedereen oproepen die
zich betrokken voelt, te helpen met
opruimen. Deze mensen kunnen in
de coronatijd wat betekenen voor het
milieu. Ze kunnen zich opgeven via
lolatk@deliaan.nl”
Lola ziet er ook wat in om bewustwordingsbordjes bij het Bouwens College
te hangen. “Daar ligt heel veel afval
van hangjongeren, zoals lege energydrankblikjes, vuurwerk of lachgasballonen.” Daarnaast heeft ze nog
enkele ideeën die door corona on hold
zijn gezet. “Voor mij gaat de tijd niet
snel genoeg, het coronavirus houdt
de ideeën van de kinderraad tegen.

Maar we moeten positief denken en
kijken naar wat wel nog kan.”
Lola’s ambitie is om volgend jaar kinderburgemeester te worden. Het is de
vraag of dit vanwege corona moge-

lijk is. “Daar is nog niks over bekend,
maar ik zou het heel leuk vinden.
Dan kan ik andere kinderen helpen
met hun ideeën, omdat ze mij zien
als een voorbeeld. Ik wil graag kin-

deren bewust maken van de milieu
problemen.”

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

Vervolg voorpagina

Horeca wil op 17 januari open

‘Van een schouderklopje kan
niemand eten’
“We willen vooral perspectief en
we willen compensatie die rechtdoet aan de situatie die de horeca
aangedaan wordt door een lang
termijn dicht te moeten,” eist
Gommans. “Maar als aan één van
de twee items niet wordt voldaan,
dan zijn we bereid om 17 januari
open te gaan. We hopen dat het
niet zo ver hoeft te komen en dat
er in de tussentijd naar onze signalen geluisterd wordt, zodat we een
weg kunnen bewandelen die we
samen uitstippelen. Er moet iets
gebeuren, want sluiten is niet langer meer een optie.”

We gaan
natuurlijk niet
klakkeloos open

Verantwoorde manier
De horecabranche is zich wel
bewust van de risico’s op
gezondheidsgebied die meespelen. “We gaan natuurlijk niet
klakkeloos open. Er zijn complete
studies, die plannen liggen al
maanden bij de overheid maar
die kijkt er niet naar. Dan wordt
er gekeken naar vierkante
meters, het type van de zaak,
ventilatie. Het is niet alsof 17
januari de deuren opengaan en

het meteen kermis is in bijvoorbeeld Panningen. Nee, we gaan
vooral laten zien dat we op een
verantwoorde manier gasten
kunnen ontvangen. Dat we daarmee niet meer het handje open
hoeven te houden, maar dat we
onze eigen boterham kunnen
verdienen.”

Keiharde euro’s en perspectief
Gommans hoopt op een stukje
maatschappelijk draagvlak voor
de situatie waarin de horeca zich
bevindt. “Dat is erg belangrijk,
maar uiteindelijk kan van een
schouderklopje niemand eten.
Er moeten dus keiharde euro’s
en perspectief komen. Als ik kijk
naar mijn eigen zaak, De Heere
Van Meijel, moet ik op maandbasis
10.000 euro eigen geld bijleggen.
Er is iets van compensatie, maar
dat is bij lange na niet genoeg
om de schade te dekken die het
gemiddelde horecabedrijf heeft.”
Ook zou Gommans graag willen
zien dat er aandacht komt voor
de mentale schade. “Er zijn heel
veel mensen die in acht maanden
hun hele levenswerk hebben zien
verdampen zonder perspectief.
Die zitten financieel en ook emotioneel helemaal aan de grond.”
Of de overheid ook echt perspectief zal bieden? Gommans ziet het
niet erg optimistisch in. “Ik hou
mijn hart vast.”

Verkoopmedewerker balie
elektrotechnische groothandel m/v
Voor ons bedrijf in Panningen zoeken wij een
enthousiaste medewerker voor onze verkoopbalie.
Wij zijn een elektrotechnische groothandel waar
dienstverlening hoog in het vaandel staat. Dus heb je
kennis van elektrotechnische producten en weet je
die goed aan de man te brengen, en ben je op zoek
naar een nieuwe uitdaging? Dan is deze vacature van
verkoopmedewerker balie misschien wel iets voor jou!
Wat is jouw takenpakket?
Je voorziet onze klanten aan de balie van
vakkundig advies over o.a. elektra, ledverlichting en
zonnepanelen en verkoopt ze alle producten die ze
nodig hebben voor een geslaagd project. Je denkt
met de klant mee en hebt voldoende technische
kennis om klanten uit te leggen hoe ze een product
moeten gebruiken. Je benadert alles op een positieve
manier en hebt een energieke persoonlijkheid.
Je zet net dat stapje extra om de klant tevreden ons
pand te laten verlaten.
Wie jouw klanten zijn? Dat is met name de zakelijke
klant en varieert van een zzp-er tot installateur en
van een agrariër tot hovenier. Maar ook steeds meer
particulieren weten onze winkel te vinden.

Wat zijn jouw kwaliteiten?
+ Enthousiast, ambitieus en een actieve houding ten
opzichte van klanten;
+ Een gemotiveerde instelling en staat open om
nieuwe dingen te leren;
+ Je komt afspraken na en je bent flexibel;
+ Je bent op zoek naar een baan voor onbepaalde tijd;
+ Je kunt goed samenwerken binnen ons team;
+ Kennis heeft in elektrotechnische materialen;
+ Ervaring in een soortgelijke functie is mooi
meegenomen, maar geen vereiste. We zijn bereid
om je intern op te leiden;
+ Ook ervaring met het systeem ENK is meegenomen,
maar geen vereiste.
Wat bieden wij jou?
+ Je komt te werken in een enthousiast team, in een
dynamische en afwisselende functie;
+ Wij bieden je een aantrekkelijke baan in een
stabiele werkomgeving;
+ Goede werksfeer;
+ Een marktconform salaris met een vast contract;
+ Goede pensioenregeling;
+ We investeren graag in jouw ontwikkeling;
+ Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

je jezelf als onze nieuwe medewerker aan
DIRECT SOLLICITEREN OF MEER INFORMATIE? Zie
graag tegemoet! Voor inhoudelijke informatie
de verkoopbalie? Dan zien wij jouw cv en motivatie
ans, telefoonnummer 06-50606617.
over de functie kun je contact opnemen met Peter Herm
J.F. Kennedylaan 18B | 5981 XC Panningen | T. 077-3061751
E. info@regio-service.nl | I. www.regio-service.nl
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Ich waas nog lang neet klaor,
mèr ’t is good zoë, hoije allemaol!

Nel Houben - van Oijen
echtgenote van

Hub Houben
* Grashoek, 13 januari 1954

50 jaar getrouwd!

Proficiat Wim & Gertie
10-12-2020

samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

Grashoek: Hub Houben
Grashoek: Wendy en Mayco
Sem
Jill
Ties
Grashoek: Silvia en Bart
Julie
Suze
Familie van Oijen
Familie Houben

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

† Venlo, 6 december 2020

Familie Houben
Roomweg 8, 5985 NT Grashoek
Vanwege de huidige situatie zal het afscheid in besloten kring
plaatsvinden.
Een woord van dank aan Dr. Crijns longarts, Dr. Prudon huisarts
en Thuiszorg Proteion voor de goede en lieve zorgen.

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

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

Peet Steeghs
Uitvaartzorg

Ruum 35 jaor stong Oos Nel altied veur os klaor.
Wat zulle we dich gaon misse…

Nel Houben - van Oijen

Bedroefd zijn wij door het overlijden van

Nel Houben
Nel was vele jaren het vertrouwde gezicht in de kantine op
“Sportpark de Peelrand” van SV Grashoek. Zij heeft velen van
ons zien opgroeien en vooral ook veel met ons gelachen, vooral
na de wedstrijd. Onder het genot van een pilsje en een broodje
frikadel nog nakletsen over het voetballen, maar vooral ook andere
onderwerpen passeerden de revue. Je genoot daarvan en ook
Hub en de kinderen waren daarbij vaak aanwezig.
Wij zijn Nel heel erg dankbaar voor alles wat zij voor SV Grashoek
heeft gedaan.
Wij wensen Hub, de kinderen en kleinkinderen
heel veel sterkte met dit grote verlies.
We zullen je nooit vergeten.
Bestuur en leden SV Grashoek

Zover we konden zijn we met je meegegaan.
De laatste fase moest je alleen doorstaan.
Mia, moeder en oma je was een schat voor ons allen.
Je te moeten missen zal ons zwaar vallen.
Diep trots zijn we dat we jou
in ons midden hebben gehad.
Je blijft altijd bij ons, diep in ons hart.

Mia Wijnen-Tillemans

Wae winse Hub, de kinger en kleinkinger
hiel veul sterkte toe in deze moeilikke tied.

Beringe, * 24 augustus 1941
Meijel, † 4 december 2020

Annemiek, Michel, Loes, Ron, Fleur , Jico,
Joep, Roeli en personiel

57 jaar in liefde verbonden met

Jac Wijnen
Maasbree
06 38 43 79 56

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl

Na alle fijne jaren die wij met haar mochten beleven, hebben
wij toch nog onverwachts afscheid moeten nemen van mijn
lieve vrouw, ós mam, oma en super oma

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

Door Smits - Maessen
Piet Smits
* Maasbree, 6 juli 1944

† Venlo, 6 december 2020

Eric en Hilde
Marieke en Bart, Lev, Mex
Lisa en Rick

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

fienbosuitvaartzorg.nl

Domalain(Fr): Petra en John
Marc en Audrey
Manon
Math en Estelle

echtgenote van

Piet

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

Egchel: Gerrie en Peter †, Peter
Rick en Maartje ♥
Ruth en Lex
Lisa en Bob

Angeli
Kim en Boy
Venlo, 6 december 2020
Prins Clausstraat 7, 5991 XP Baarlo

Panningen: Pieter †
Egchel: Twan en Johan
Maasbree: Saskia en Jos
Lars
Nikki
Egchel: Pieter en Judith
Jule
Bas
Guus †
Noa

Wij nemen in besloten kring afscheid van haar.

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

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Vanaf 1 december t.k. kerstbomen.
Omorika en Nordmann, alle maten.
Ma/za 9.00-17.00u zo.10.00-14.00u.
Fam. Janssen Hertsteeg 7 Beringe.
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info & tips:
karelheines.nl. 06 50 96 29 15.
Opslag annex hobbyruimte +/35 m2 gezocht in de buurt van Helden.
Graag tel. contact op 06 45 08 82 78.

Te huur gemeubileerde woningen in
Meijel voor urgente woning zoekenden.
Vanaf €1300 incl. T 06 11 34 41 78.
Nordmann kerstbomen t.k. ook
Zilverspar, Fraseri, Omorika.
Alle maten en evt. uitzoeken op
perceel. Ma t/m zat van 9.00 tot
18.00 uur. Zon van 10.00 tot 12.00 uur.
MTS Lemmen Peelstraat 78 Beringe.
Tel. 06 54 31 73 10.

Correspondentieadres:
Molenheg 6A, 5987 AP Egchel
De uitvaartdienst heeft in besloten kring
plaatsgevonden.

1012 \ nieuws
En nu nog maar alleen
het lichaam los te laten de liefste en de kinderen te laten gaan
alleen nog maar het sterke licht
het rode, zuivere van de late zon
te zien, te volgen - en de eigen weg te gaan.
Het werd, het was, het is gedaan.
Jezus sprak tot haar: Ik ben de verrijzenis en het leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven; en wie leeft en in
Mij gelooft, zal niet sterven voor eeuwig. Geloof je dit?
J11, 25-26
Tot onze grote ontsteltenis en droefheid is, voor ons veel te vroeg,
geheel onverwacht van ons heengegaan

Joop Haast
echtgenoot van

Alicja Haast-Pagórek
Hij overleed in de leeftijd van 64 jaar.
Helden: Alicja Haast-Pagórek
Natalie
Julia
Meijel: Peter en Willemien
Kinderen en kleinkinderen
Blerick: Eric en Miep
Kinderen en kleinkinderen
Familie Haast
Familie Pagórek
Helden, 3 december 2020
Correspondentieadres: Petrus Vossenstraat 12, 5988 KK Helden
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, heeft
plaatsgevonden in de Lambertusparochie te Helden.

Met grote verslagenheid hebben we kennisgenomen van
het plotselinge overlijden van onze medewerker

Joop Haast
We wensen Alicija, Natalie, Julia, familie en vrienden
heel veel sterkte toe in deze verdrietige en moeilijke tijd.
Familie Peeters en collega’s
Transportbedrijf Peeters-Mols
Loonbedrijf Gebr. Peeters
Sevenum

De kaars leek bijna eindeloos
maar is nu stil gedoofd.

Sjraar Hunnekens
Grashoek, * 31 januari 1921
Grashoek, † 6 december 2020
echtgenoot van

Rien Hunnekens-Gielens †
pap, schoonvader, opa, opa Grashoek
Panningen: Jack en Peet
Bart en Evelien
Klaas, Hein, Keesje
Jasper en Martine
Sophie, Roos, Ties
Sanne en Roy
Sef
Correspondentieadres:
Burg. Janssenring 66, 5981 DJ Panningen
De uitvaartdienst vindt in besloten kring plaats op
vrijdag 11 december.

Van Roy Kasseien Grashoek
06 18 92 50 99 Historische bouwmat/
tuin/home/deko. Elke vr en za 9-17 u
Open dagen 26, 31 dec en 2,3 jan
10-17 u.

Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan.
Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
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Brute daad

Vijf jaar gevangenisstraf voor overval op
echtpaar in Kessel
Rechtbank Limburg heeft een gevangenisstraf van vijf jaar opgelegd voor één van de verdachten die in 2018
een ouder echtpaar in Kessel overviel. Het stel was pas verhuisd en dat kwam de verdachte te weten door een
verhuizer die hem tipte en eerder al geld buit maakte.
In de nacht van 15 op 16 juli 2018
dringen vier gemaskerde mannen de vrijstaande woning aan de
Baarloseweg in Kessel binnen waar
een bejaard stel vijf dagen eerder
introk. De bewoonster wordt vastgebonden met een kabel en met de
dood bedreigd. Op het moment dat

de overvallers roepen dat ze geld
willen, komt de bewoner, die al lag
te slapen, op het kabaal af en wordt
ernstig en tot bloedens toe mishandeld. Ook hij wordt gekneveld en
raakt buiten bewustzijn. De hele
woning wordt overhoop gehaald en
doorzocht. Op enig moment worden

de bewoners naar de kelder gebracht
en daar opgesloten. Daarbij duwen
de overvallers één slachtoffer van de
keldertrap. Ruim 4,5 uur later weten
zij zichzelf te bevrijden en de politie te waarschuwen. De overvallers
maakten 650 euro en twee mobiele
telefoons buit.

Vergunning autohandel op Kieënweg blijft in stand
Op de Kieënweg in Baarlo wil de autohandelaar Bepel B.V. uitbreiden. Naast opslag wil de eigenaar ook
actief op het perceel handelen. Omwonenden maakten bezwaar, maar de adviescommissie adviseert het
College van B&W van Peel en Maas om het besluit in stand te laten. Het college heeft besloten hierin mee te
gaan en het bezwaarschrift tegen de verleende omgevingsvergunning ongegrond te verklaren.
Omdat de uitbreiding in strijd was
met het bestemmingsplan, moest
de eigenaar een vergunning krijgen.
De bezwaarmakers willen graag dat
het College van B&W van Peel en
Maas deze vergunning niet afgeeft.
Ze maken zich onder andere zorgen
om de verkeersveiligheid en het
gebrek aan parkeerplaatsen. Het college beweert dat er geen grote
toename van het aantal verkeersbewegingen zal plaatsvinden en dat

er met de aanleg van extra parkeerplekken genoeg gelegenheden zijn.

Advies
De adviescommissie heeft de standpunten van de bezwaarmakers
overwogen en sprak haar conclusies uit. De commissie is van mening
dat de bezwaarmakers wel degelijk
belanghebbenden zijn bij het besluit.
Deze omwonenden hebben namelijk
zicht op het perceel en ze zullen ook

de lichte stijging in verkeersbewegingen ervaren. Dit is echter volgens
de adviescommissie geen reden om
de vergunning in te trekken. Ook is
de adviescommissie van mening
dat er voldoende parkeergelegenheid is. Om deze redenen heeft de
bezwarencommissie aan het college
geadviseerd dat de vergunning mag
worden verleend. Het college gaat
hierin mee.

Werkzaamheden gebied Kwistbeek gestart
In de strijd tegen wateroverlast zijn de werkzaamheden aan de Kwistbeek van start gegaan. Aannemer Van
Beers is begonnen met het inmeten en uitzetten van werkzaamheden. Het gebied tussen Helden en Baarlo
moet een toegankelijk gebied worden waarbij er minder kans op waterlast ontstaat.
Vanwege het veranderende klimaat
waren aanpassingen aan de beken en
rivieren noodzakelijk. Zo zullen woningen minder snel onder water lopen en
kunnen agrariërs hun gronden gewoon
blijven gebruiken. Daarnaast is er
een omgevingsplan ontwikkeld.
Samen met de omgeving is de handschoen opgepakt om voor een fraaie

recreatieplek te zorgen, door het
gebied en de natuur te versterken.
De basis van dit project ontstond
door een samenwerking tussen
onder andere inwoners, bedrijven, de gemeente Peel en Maas en
Waterschap Limburg, vertelt wethouder Paul Sanders. “Het is goed dat
de omgeving zo intensief betrokken

is en dat er zo goed is meegedacht.”
De gemeente had graag de start van
de werkzaamheden met de betrokkenen in het veld willen vieren, maar
vanwege het coronavirus is dat niet
mogelijk. Volgens de planning zijn de
werkzaamheden medio 2021 afgerond.

Bezwaarschrift wordt vijf jaar te laat ingediend
Het College van B&W van gemeente Peel en Maas heeft besloten het bezwaarschrift tegen de verleende omgevingsvergunning voor het oprichten van een garage aan de Kuypershof 9 in Kessel niet-ontvankelijk te verklaren. Het bezwaarschrift is namelijk vijf jaar te laat ingediend.
Op 4 september ontving de bezwarencommissie van gemeente Peel en
Maas een bezwaarschrift tegen de
omgevingsvergunning van 13 januari 2015 voor het oprichten van een
garage aan de Kuypershof 9 in Kessel.

Volgens de bezwaarmaker is er tot
op heden nog niets gebouwd en is
er sprake is van overlast van activiteiten op het perceel Kuypershof 9.
Volgens de bezwarencommissie is er
echter geen sprake van een besluit

waartegen bezwaar gemaakt kan worden, omdat het bezwaar veel te laat is
ingediend en er niet sprake is van een
verontschuldigbare reden voor het late
bezwaar. Het college volgt het advies
van de commissie op.

Brandweer rukt uit voor gevaarlijke stoffen
in Grashoek
De brandweer heeft op zondag 6 december om 11.35 uur een oproep gekregen van een agrarisch bedrijf
aan de Lorbaan in Grashoek. Het betrof een incident waarvoor de tankspuitauto en hulpverleningsvoertuig samen met de officier van dienst en adviseur gevaarlijke stoffen werden gealarmeerd. Op locatie trof
de brandweer enkele dode dieren aan.
Uit verschillende metingen kwam
naar voren dat er een te hoge
concentratie van het giftige gas

waterstofsulfide, ook bekend als
zwavelwaterstof, aanwezig was in
de stal. Vervolgens is de stal geven-

tileerd en zijn de dode dieren uit de
stal verwijderd.
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Geplukt

Leo Segers Baarlo
Leo Segers is een bezige bij en een gezelschapsmens. Hij is elke week te
vinden in de keuken van de Engelenbewaarder in Baarlo waar hij kookt
voor de ouderen van de dagvoorziening. Daarnaast houdt hij van sporten en staat hij dus regelmatig op de tennisbaan en in de sportschool.
Deze week wordt de 82-jarige, die in Baarlo bekend staat als geplukt.

Een bijzonder
cadeau...vind je
in Venlo

Elke vrijdagochtend staat Leo samen
met zijn vrouw Truus in de keuken van
de Dorpsontmoeting Engelenbewaarder.
Tien jaar geleden werd hij voor het
eerst gevraagd om te koken in het
bejaardentehuis in Baarlo, uiteindelijk ging dat balletje rollen en kwam
hij ook in de keuken terecht van de
Engelenbewaarder. “Ik kook heel graag,
dat heb ik van mijn moeder geërfd.
Ik vind het heel leuk om met mensen
te werken en daarna met ze koffie te
drinken en te kletsen. De ouderen zijn
met aardappelen, groente en een stukje
vlees al tevreden, maar wij zorgen voor
een voor-, hoofd- en nagerecht. Het is
heel dankbaar werk.”
Verder krijgt Leo zijn tijd om met tennis, biljarten, schilderen en fitnessen.
Het woord vervelen kent hij dan ook
niet. “In het leven is het belangrijk om
gezond te eten, genoeg te bewegen en
sociaal te zijn”, zegt Leo lachend. Al sinds
1952 doet hij aan sport, eerst voetbal en
daarna tennis. “Ik heb 25 jaar gevoetbald in Baarlo, maar na die jaren was
ik het moe om in de winter met een
korte broek in de kou en regen te staan.
Het was genoeg voor mij en de risico’s
werden groter. Daarom ben ik in 1980
begonnen met tennis.” Elke maandagochtend staat Leo om 09.00 uur op de
tennisbaan. “Ik heb zelf tennis geleerd,
want ik heb nooit een training gevolgd.
Voorheen speelde ik single, maar inmiddels dubbel ik al vijftien jaar. Achteraf
drink ik graag een kopje koffie, maar dat
kan helaas niet door corona. Voor mij
draait het tennissen voor 50 procent om
gezelligheid en 50 procent om het spel.
Voor de gezelligheid heb ik dan ook een
aantal barbecue-avonden, tapasavonden
en de Baolderse pannekoekdag georganiseerd. Tennis heeft voor mij veel
gebracht, vooral veel contacten.”
Die contacten zijn niet alleen bij de tennisclub ontstaan, ook bij de groenclub,
waarvan Leo voorzitter is, heeft hij een
sociale kring opgebouwd. “We houden
met een groepje het onderhoud bij van

het Tienderhofje in de buurt. We hebben
tulpenbollen geplant en er is een jeu-deboulesbaan aangelegd. Met een groepje
buurtbewoners spelen we wel eens jeude-boule. Dat is erg gezellig.”
Ook het biljarten heeft Leo nieuwe kennissen gebracht. “Tien jaar geleden zijn
we met enkele KBO-leden een competitie gestart. Ik had daarvoor zestig jaar
niet gebiljart. De laatste keer was in het
café van mijn ouders.”
Leo’s moeder runde jarenlang het café
op de markt in Baarlo. Zijn vader had
een dakdekkersbedrijf. “Na mijn diensttijd zou ik het bedrijf van hem overnemen. Ik heb drie maanden als dakdekker
gewerkt, maar ik zat toen veel thuis,
omdat het werk stillag vanwege regen.
Daarna ben ik ook meteen gestopt, het
was niks voor mij.”
Leo had de opleiding tot bankwerker
afgerond en werd loodgieter van beroep.
Hij begon zijn eigen bedrijf en hielp door
de jaren heen met de bouw van honderden huizen. “In het begin ging ik met
een scooter naar de klanten toe, de buizen hield ik geklemd tussen mijn benen
vast”, vertelt hij lachend. “Later ruilde
ik de scooter in voor een bedrijfsbus en
nam ik enkele werknemers aan. Eigenlijk
hebben we ons hele leven verbouwd.
In 1979 hebben Truus en ik nog een
doe-het-zelfzaak opgezet en hadden we
een witgoedwinkel. We werkten veel,
ondanks dat we twee kinderen hadden.”
Nadat Leo met pensioen ging, breidde
hij zijn hobby’s verder uit. Zo begon hij
ook met schilderen nadat hij de kunsten
van zijn vrouw afkeek. “In 2004 is mijn
vrouw met een clubje thuis begonnen
met schilderen. Ik kwam altijd de koffie
brengen. Maar op een dag bedacht ik me
dat ik het ook wilde proberen. In onze
woonkamer hangen enkele schilderijen
die we zelf hebben gemaakt. Ik momenteel bezig met het schilderen van een
vos, maar dat is toch best moeilijk.”
Tekst: Jeanine Hendriks
Beeld: Jac Willekens

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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CDA Peel en Maas

CDA staat achter koers NLW
Volgende week staat de nieuwe koers NLW 2021-2030 op de raadsagenda. Als CDA staan we positief tegenover dit plan. We vinden het belangrijk om de sociale werkplaats overeind te houden en dat mag best wat
kosten. Enerzijds voor het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk en
anderzijds een plek bieden voor mensen voor wie meedraaien in het bedrijfsleven geen optie is.
Zekerheid en houvast is zeker in de
huidige tijd ook voor deze mensen
van groot belang. Deelname aan het
arbeidsproces in welke vorm dan ook
is voor iedereen belangrijk. Tijdens
de werkbezoeken van de raad bij
de NLW de afgelopen jaren hebben verschillende medewerkers ons
dat regelmatig meegegeven en dat

PvdA/GroenLinks Peel en Maas

ven faciliteren, dat is het ons zeker
waard. We hopen dat met de nu
voorgestelde koers dit de komende
jaren minimaal gelijk kan blijven en
daar waar mogelijk zelfs uitgebreid
kan worden.

Fractie

Bevolkingsgroepen worden tegen elkaar opgezet

PvdA/GroenLinks pleit al jaren voor het meer bouwen van sociale
huurwoningen. Tot nu toe is dit echter maar mondjesmaat gebeurd,
waardoor de wachttijden flink zijn gestegen. Hierdoor is het voor veel
mensen moeilijk om een betaalbaar huis te vinden. Daarnaast willen
we ook asielzoekers, die in Nederland mogen blijven (zogenaamde
statushouders), een sociale huurwoning bieden. Dit zijn mensen die
vaak jaren in een asielzoekerscentrum moesten verblijven en nu
erkend zijn als echte vluchteling.
De verwachting is dat er volgend jaar
meer statushouders zullen moeten
worden gehuisvest door het sneller
verlenen van verblijfsvergunningen

Lokaal Peel en Maas

straalden de medewerkers ook uit.
Ook goed om te horen is dat verschillende werknemers van de NLW
inmiddels bij reguliere bedrijven aan
het werk zijn en zich ook echt onderdeel van desbetreffende bedrijven
voelen. We vinden dat we als een
van de drie deelnemende gemeenten in de NLW dit proces moeten blij-

door de inzet van VVD-staatssecretaris
Ankie Broekers-Knol.
Dit succes van de VVD-secretaris is ironisch genoeg voor de fractievoorzitter

van de VVD in Peel en Maas reden om
te pleiten voor het minder verstrekken
van huurwoningen aan statushouders
dan dat er zijn gepland. Het tekort
aan sociale huurwoningen komt niet
door het opnemen van statushouders
maar omdat er gewoonweg te weinig
sociale huurwoningen zijn gebouwd
in de afgelopen jaren. Dit is onder
andere het gevolg van het neoliberale
beleid van diezelfde VVD die nog altijd
heilig gelooft dat marktwerking voor
voldoende betaalbare huurwoningen

zorgt. De fractievoorzitter van de VVD
zet op deze wijze bevolkingsgroepen tegen elkaar op en vist hiermee,
met zichtbaar genoegen, in de troebele vijver van de PVV en Forum voor
Democratie. PvdA/GroenLinks vindt
dit ronduit verwerpelijk en zal zich
blijven inzetten voor het eerlijk verdelen (en bouwen) van sociale huurwoningen voor iedereen die er een nodig
heeft.
Fred Peeters, burgerraadslid

Toekomst werkvoorzieningsschap (NLW)
Het werkvoorzieningsschap, ofwel NLW op het industrieterrein in
Panningen is in onze gemeente al sinds 1955 een waardevol bedrijf en
een begrip. Daar werken iedere dag honderden mensen met een
arbeidsbeperking. Sociaal gezien is het een tweede thuis. Deze werknemers zijn zichtbaar trots op het werk en de producten die er worden
gemaakt voor uiteenlopende bedrijven en opdrachtgevers.
Maar, de markt verandert, de vraag
verandert en de subsidieregelingen veranderen. Daarom moet de
NLW net als veel andere ondernemingen meegaan in de tijd, zonder
verlies van identiteit en zekerheid

voor al die werknemers. Want mensen met een geestelijke, verstandelijke of lichamelijke beperking thuis
laten zitten is menselijk gezien geen
gezonde optie. Vereenzaming dreigt
dan. De raad buigt zich op 15 decem-

ber over een creatief toekomstplan,
dat opgesteld is door de NLW zelf en
vertegenwoordigers uit de gemeenteraden van Peel en Maas, Horst aan
de Maas en Venray. Er is ingezet op
behoud van de locatie Panningen
en Venray. Naast werknemers vanuit de WSW regeling, gaat de NLW
zich specifiek richten op mensen uit
de Participatiewet zoals vluchtelingen met een verblijfsstatus. Ook
de administratieve organisatie zelf
gaat diensten aanbieden aan andere

Heerlijk...opgeladen
wakker worden!
Bespaar tot €250,- op een
oplaadbaar Phonak hoortoestel
*vraag naar de actievoorwaarden

Tel. 077 352 00 30, bel nu voor een afspraak! | www.stufkenshoorcentrum.nl | Pantaleon, Steenbakkersstraat 2, Panningen

bedrijven. Door dit bredere en creatieve dienstenpakket verwacht de
NLW meer kansen uit de complexe en
moeilijke markt van morgen te halen
en meer inkomsten te genereren.
Wij gaan daarin mee.
De NLW moet hoe dan ook, onder
toezicht van de gemeenten, die veilige, plezierige en gezonde haven
blijven voor mensen met afstand tot
de arbeidsmarkt.
Raadslid Joep Hermans
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week 50 / 10 december 2020 / Informatie van en over de gemeente

Afvalinzameling rondom
de feestdagen
• De inzameldag vrijdag 25 december (Eerste Kerstdag) verschuift naar zaterdag 19 december.
LET OP! We halen alleen restafval (zakken) op! Dus geen GFT inzameling!
• De inzameldag van vrijdag 1 januari 2021 (Nieuwjaarsdag) verschuift naar
zaterdag 2 januari 2021.
Kijk voor de juiste inzameldag op onze website: afvalkalender.peelenmaas.nl

15 december 2020, 19.30 uur

Raadsvergadering
Op 15 december 2020 vindt er om 19.30 uur een fysieke raadsvergadering in het
Huis van de Gemeente plaats. Enkel wanneer er raadsleden zijn die door het
coronavirus niet fysiek aanwezig kunnen zijn, vindt er in de fysieke vergadering
geen besluitvorming plaats. Deze besluitvorming vindt dan plaats in de digitale
vergadering die om 22.00 uur start.

Verkiezingen 2021:
Registratie voor kiezers
buiten Nederland
Registreer u eenmalig via de website van gemeente Den Haag als u niet in Nederland
woont en bij de verkiezingen vanuit het buitenland wilt stemmen. De documenten
waarmee u kunt stemmen, krijgt u dan bij iedere verkiezing van de Tweede Kamer en
Europees Parlement automatisch per post.
Kijk voor meer informatie en hoe u zich kunt registreren op de website van gemeente Den
Haag: www.denhaag.nl > zoekwoord ‘kiezers buiten Nederland’
U kunt zich tot en met 3 februari 2021 registreren als kiezer buiten Nederland om te
kunnen stemmen bij de Tweede Kamerverkiezing van 17 maart 2021.

Met deze opzet maken we het mogelijk dat raadsleden, die onverhoopt door het
coronavirus niet kunnen deelnemen aan de fysieke vergadering, alsnog besluiten
kunnen nemen. Deze opzet betekent ook dat in geval er geen raadsleden zijn die door
het coronavirus niet kunnen deelnemen, de besluiten in de fysieke vergadering worden
genomen en de digitale vergadering wordt geannuleerd.
Op dinsdag 15 december 2020 is om 19.30 uur een fysieke raadsvergadering.
In verband met het coronavirus is dit een vergadering in aangepaste vorm. Dit betekent
het volgende:
• de gemeenteraad vergadert fysiek in het Huis van de Gemeente;
• voor publiek is de vergadering uitsluitend digitaal te volgen op de website. Dat kan live
en het is mogelijk om de uitzending op onze website terug te kijken.
• inwoners die gebruik willen maken van het spreekrecht kunnen zich hiervoor
aanmelden tot uiterlijk dinsdag 15 december 2020, 11.30 uur bij de griffie
(griffie@peelenmaas.nl).

Bekendmakingen

U kunt de agenda, de bijbehorende stukken en de livestream bekijken op het
raadsinformatiesysteem, onder www.peelenmaas.nl > Bestuur en Organisatie >
Gemeenteraad > Kalender van de gemeenteraad > Datum: 15 december 2020.

Plaats/locatie

Straat/omschrijving

Baarlo
Egchel
Egchel
Grashoek
Helden
Helden
Helden
Kessel
Koningslust
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Meijel
Meijel
Meijel
Meijel
Meijel
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen

Napoleonsbaan
Gielenhofweg 31B
Molenheg 3
Meester Cruijsberghof
Mariaplein 15
Molenstraat 1A
Veldstraat 20
Beeselseweg 21A
De Brentjes 88
Eerselsberg
Kloostertuin 11
Lange Heide 15
Molenstraat 70
Op de Kemp 1
Partiële herziening Trafficport, Olivier van Noortweg 1
Sectie K nr.3272
Churchilllaan 39
Donk 7
Kerkveld 9
Meester Jochemsstraat 35
Tiendschuur 8
Egchelseweg 3
Markt 15
Markt 4
Piushof 10
Piushof 12
Rieterlaan 6
Rieterlaan 11

Agenda
Onderdeel a: vaste agendapunten
1. Opening
2. Vragenhalfuurtje
3. Vaststelling agenda
4. Mededelingen
5. Spreekrecht
Onderdeel b: agendapunten die niet meer in de raadsvergadering besproken
worden (de zogenaamde hamerstukken)
6. Toezeggingenlijst gemeenteraad en de Afdoeningslijst moties t/m 24 november 2020
(2020-076)
7. Vaststelling besluitenlijsten van:
a. Opiniërende raadsvergadering van 10 november 2020, 15.00 uur ( 2020-067)
b. Digitale besluitvormende raadsvergadering van 10 november 2020, 22.15 uur
(2020-068)
8. Verordening maatschappelijke ondersteuning (2020-070)
9. Verordening schuldhulpverlening (2020-071)
10. Vaststellen ‘Herziening bestemmingsplan kern Maasbree, locatie Boschlaan’
(2020-074)
Onderdeel c: agendapunten die in de raadsvergadering besproken worden (de
zogenaamde bespreekstukken)
11. Duurzaamheidsagenda, Beleef Samen Duurzaamheid (2020-045)
12. Strategische koers NLW 2021-2030 (2020-073)
13. Vaststellen bestemmingsplan ‘Herontwikkeling voormalig SIF-terrein’ (2020-072)
14. Wijzigen tarieven en bepalingen gemeentelijke belastingen (2020-069)
15. 2e bijstellingsrapportage 2020 (2020-075)
Onderdeel d: sluiting
16. Sluiting

In dit overzicht staan alle bekendmakingen van vorige week. Meer informatie
over de bekendmakingen leest u op www.officielebekendmakingen.nl >
zoekterm ‘Peel en Maas’
U kunt aan dit overzicht geen rechten ontlenen.
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Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
Postbus 7088, 5980 AB Panningen
5981 CC Panningen
077 - 306 66 66

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

15 december 2020, 22.00 uur

Onder voorbehoud: digitale
raadsvergadering
Op dinsdag 15 december 2020 vindt er onder voorbehoud om 22.00 uur een digitale
raadsvergadering plaats.
Deze digitale vergadering is een ‘back-up’ voor besluitvorming in geval raadsleden
door het coronavirus niet kunnen deelnemen aan de fysieke vergadering.
Deze vergadering vindt onder voorbehoud plaats en start om 22.00 uur.
In verband met het coronavirus is dit een vergadering in aangepaste vorm. Dit betekent
het volgende:
• de gemeenteraad vergadert digitaal op 15 december 2020 22.00 uur;
• voor publiek is de vergadering uitsluitend digitaal te volgen op de website. Dat kan live
en het is mogelijk om de uitzending op onze website terug te kijken.

www.peelenmaas.nl

Afvalkalender 2021
De afvalkalender 2021 wordt niet meer huis aan huis bezorgd. U kunt heel
gemakkelijk online de afvalkalender bekijken, printen én toevoegen aan uw digitale
agenda.
Hoe doet u dat?
Ga naar www.peelenmaas.nl klik op de tegel Afval en ga naar Afvalkalender. Vul hier uw
postcode en huisnummer in. Met een paar klikken voegt u ook alle data toe aan uw eigen
digitale agenda.
Toch behoefte aan een papieren afvalkalender?
Stuur een mail naar info.afval@peelenmaas.nl met uw adres, postcode en woonplaats.
Of bel het Klant Contact Centrum 077-306 66 66.

U kunt de agenda, de bijbehorende stukken en de livestream bekijken op het
raadsinformatiesysteem, onder www.peelenmaas.nl > Bestuur en Organisatie >
Gemeenteraad > Kalender van de gemeenteraad > Datum: 15 december 2020.
Agenda:
Onderdeel a: vaste agendapunten
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Mededelingen
Onderdeel b: besluitvormende raadsvergadering
4. Toezeggingenlijst gemeenteraad en de Afdoeningslijst moties t/m 24 november 2020
(2020-076)
5. Vaststelling besluitenlijsten van:
a. Opiniërende raadsvergadering van 10 november 2020, 15.00 uur ( 2020-067)
b. Digitale besluitvormende raadsvergadering van 10 november 2020, 22.15 uur
(2020-068)
6. Verordening maatschappelijke ondersteuning (2020-070)
7. Verordening schuldhulpverlening (2020-071)
8. Vaststellen ‘Herziening bestemmingsplan kern Maasbree, locatie Boschlaan’ (2020074)
9. Duurzaamheidsagenda, Beleef Samen Duurzaamheid (2020-045)
10. Strategische koers NLW 2021-2030 (2020-073)
11. Vaststellen bestemmingsplan ‘Herontwikkeling voormalig SIF-terrein’ (2020-072)
12. Wijzigen tarieven en bepalingen gemeentelijke belastingen (2020-069)
13. 2e bijstellingsrapportage 2020 (2020-075)
Onderdeel c: sluiting
14. Sluiting

VVD Peel en Maas

Gezocht: extra ogen en oren
in Peel en Maas!
Burgernet zoekt extra ogen en oren in Peel en Maas. Burgernet is een samenwerking tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en
werkomgeving te bevorderen. Een telefonisch netwerk zorgt ervoor dat
inwoners mee kunnen zoeken naar bijvoorbeeld vermiste kinderen.
Veel inwoners van Peel en Maas hebben zich al aangemeld voor Burgernet. De kans
van slagen bij opsporingsacties wordt groter bij meer aanmeldingen, dus meld u ook
aan!
Hoe werkt Burgernet?
U ontvangt bijvoorbeeld een bij heterdaad inbraak of een vermist kind een telefonisch
bericht of een sms via uw (vaste of mobiele) telefoon met het verzoek uit te kijken
naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig. Signaleert u iets dan geeft u
dit door via het gratis nummer 0800 0011. Deelnemers krijgen na afloop van de
Burgernetactie een bericht wat het resultaat van de actie is geweest.
Aanmelden voor burgernet kan ook via www.burgernet.nl.

Biodiversiteit

Biodiversiteit is een moderne samenvatting van alles wat buiten gebeurt. Integraal met lucht, water,
bodem en dieren. In de bebouwde omgeving, onze kernen, is het heel goed als hier meer groen en buffers
van regenwater kan komen. Dit komt ten goede aan de leefkwaliteit voor onze inwoners. Minder
hitte(stress) in de kernen.
In het landelijke buitengebied wordt
biodiversiteit een speerpunt voor alle
(agrarische) ondernemers om integraal in te passen in hun bedrijfsprocessen. Zonder twijfel wil iedereen
dit wel, maar het betekent wel
vooraf meer kosten maken en minder
opbrengst (bijvoorbeeld per hectare)
van je producten. Heel logisch dat

hier een ‘eerlijke’ compensatie voor
wordt gevraagd. De biodiversiteitsmonitor wordt door een nieuwe stichting
beheerd en doorontwikkeld. ZuivelNL,
(onder andere LTO, NVM en NZO) het
Wereldnatuurfonds en Rabobank: een
voorbeeld vanuit de melkveehouderij.
Goed voor eerste aanzet, alleen... Via
ZuivelNL hebben melkveehouders al

tonnen geïnvesteerd. Geld waar hard
voor gewerkt is.
BoerenNatuur is als aparte partij
erbij gehaald voor de invulling van
arbeidsintensieve onderdelen natuur
en landschap en kruidenrijk grasland.
Vriend en vijand zijn erover eens dat
er een structureel beter verdienmodel voor deze melkveehouders nodig

is. Indien er extra inspanningen
gevraagd worden dient er een goed
verdienmodel te komen. Dit telt ook
voor alle andere agrarische bedrijfstakken zoals tuinbouw, akkerbouw,
plantenteelt et cetera.
Waarom niet eerst eens praktijkproeven en werken aan een goed breed
inzetbaar verdienmodel? Of is dit
typisch Nederlands? Eerst een wet
maken met bijvoorbeeld kringlooplandbouw, met al zijn beperkingen
en plichten. Dan pas na gaan denken,
hoe dit in de praktijk gaat werken.

Het paard achter de kar spannen,
noem ik dat.
Daarom pleit ik voor een werkmethode van eerst bewezen proeven
die voldoen aan basiseisen en in de
praktijk uitvoerbaar zijn voor ondernemers. Daarna pas invoeren van
een wet. Dan pas kun je alle punten
als stikstofuitstoot, leefomgeving,
strokenteelt et cetera aanpakken en
oplossen.
Namens de fractie
Jeanne Hesen, gemeenteraadslid

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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Gedeeltelijke lockdown, ook tijdens de feestdagen
Gedeeltelijke
lockdown,
ook
de
feestdagen
Het aantal coronabesmettingen
blijft te hoog. Daarom
gaantijdens
we verder met de
gedeeltelijke
lockdown.
Door
te houden enlockdown,
het aantal
contacten
beperken,
we de
elkaar
tegen
hetlockdown.
coronavirus.
Gedeeltelijke
ook
tijdens
de
feestdagen
Hetafstand
aantal coronabesmettingen
blijft
te hoog. te
Daarom
gaanbeschermen
we verder met
gedeeltelijke
Door afstand te houden en het aantal contacten te beperken, beschermen we elkaar tegen het coronavirus.
Het aantal coronabesmettingen blijft te hoog. Daarom gaan we verder met de gedeeltelijke lockdown.
Heb Door
je klachten?
afstand te houden en het
aantal
te beperken,Houd
beschermen
we elkaar tegen het
coronavirus.
Werk
thuis, contacten
tenzij het
1,5 meter afstand.
Is het druk? Ga dan weg.
Heb jeBlijf
klachten?
thuis.

thuis.
Heb jeBlijf
klachten?
Laat je testen.
Blijf
thuis.
Ben je ook
benauwd
en/of heb
Laat
je testen.
je koorts? Dan moeten alle
huisgenoten
thuisblijven.
Ben je ook benauwd
en/of heb
Laat je testen.
je koorts? Dan moeten alle
huisgenoten thuisblijven.
Ben je ook benauwd en/of heb
je koorts? Dan moeten alle
Groepen
huisgenoten thuisblijven.

Groepen

Binnen: groep van max. 4
personen of 1 huishouden.
Groepen
Binnen:
groep vanper
max.
4
Max. 30 personen
ruimte
personen
of
1
huishouden.
(incl. kinderen t/m 12 jaar).
Max. 30 personen
ruimte
Binnen:
groep vanper
max.
4
(incl. kinderen
t/m 12 jaar).
personen
of 1 huishouden.
Buiten:
max.per
4 personen
Max. 30 groep
personen
ruimte
of
1
huishouden.
(incl. kinderen t/m 12 jaar).
Buiten: groep max. 4 personen
of 1 huishouden.
Buiten: groep max. 4 personen
of 1toegankelijke
huishouden.
Publiek
locaties

Publiek
toegankelijke locaties
Onder andere musea, bioscopen,
dierenparken, bibliotheken en

Publiek
toegankelijke
locaties
Onder
andereopen.
musea,
bioscopen,
zwembaden
Bezoek
op
dierenparken,
bibliotheken
en
basis van reservering
per tijdvak.
zwembaden
Bezoek
op
Onder
andereopen.
musea,
bioscopen,
basis van reservering
per tijdvak.
dierenparken,
bibliotheken
en
zwembaden open. Bezoek op
basis
reservering per tijdvak.
Horeca
envan
evenementen

Horeca en evenementen

Eet- en drinkgelegenheden
dicht.
Horeca
enenevenementen
Eetdrinkgelegenheden
dicht.
Afhaalrestaurants
open.
Eeten drinkgelegenheden
Geen
verkoop
en
bezorging
van
dicht.
Afhaalrestaurants
alcohol na 20.00 uur.open.
Geen verkoop en bezorging van
alcohol na 20.00 uur.open.
Afhaalrestaurants
Evenementen
verboden.
Geen verkoop en
bezorging van
Onder andere
uitvaarten
alcohol
na 20.00
uur. en
Evenementen
demonstraties zijnverboden.
uitgezonderd.
Onder andere uitvaarten en
demonstraties zijnverboden.
uitgezonderd.
Evenementen
Onder andere uitvaarten en
demonstraties zijn uitgezonderd.

niet anders kan.
Werk thuis, tenzij het
niet anders kan.
Werk
thuis,
het
Was vaak
jetenzij
handen.
niet anders kan.
Was vaak je handen.
Was vaak je handen.

.

.

.

Houd 1,5 meter afstand.

Is het druk? Ga dan weg.

Hoest en nies in je
Houd 1,5 meter afstand.
elleboog.
Hoest en nies in je
elleboog.
Hoest en nies in je
elleboog.

Draag een mondkapje
Is het druk? Ga dan weg.
waar dat verplicht is.
Draag een mondkapje
waar dat verplicht is.
Draag een mondkapje
waar dat verplicht is.

Thuis

Vervoer

Thuis

Vervoer

Ontvang max. 3 personen per
(excl. kinderen t/m 12 jaar).
Thuis dag
Ontvang max. 3 personen per
dag (excl. kinderen t/m 12 jaar).
Bedenk
je moet
regelen
Ontvangwat
max.
3 personen
perals
je in (excl.
quarantaine
moet
maak
dag
kinderen
t/m en
12 jaar).
Bedenk
wat je moet
daar afspraken
over. regelen als
je in quarantaine moet en maak
daar afspraken
over. regelen als
Bedenk
wat je moet
je in quarantaine moet en maak
Winkelen
en boodschappen
daar afspraken
over.

Winkelen
en boodschappen
Doe gericht inkopen, winkel
's ochtends of doordeweeks en
Winkelen
en boodschappen
Doe
gericht
inkopen, winkel
ga alleen.
's ochtends of doordeweeks en
ga alleen.
Doe
gericht inkopen, winkel
Winkels
uiterlijk
20.00 uur en
's ochtends
of doordeweeks
dicht.
Supermarkten, warenga
alleen.
Winkels
markten enuiterlijk
andere20.00
winkelsuur
die
dicht.
Supermarkten,
waren
levensmiddelen verkopen
zijnmarkten
enuiterlijk
andere20.00
winkelsuur
die
Winkels
uitgezonderd.
levensmiddelen
verkopen
zijndicht.
Supermarkten,
waren
uitgezonderd.
markten
en andere winkels die
Alcoholverbod
na 20.00
levensmiddelen verkopen
zijnuur.
Dit geldt voor verkoop,
uitgezonderd.
Alcoholverbod
na 20.00
bezorgen en nuttigen
in deuur.
Dit
geldt
voor
verkoop,
openbare ruimte.
bezorgen en nuttigen
in deuur.
Alcoholverbod
na 20.00
openbare
ruimte.
Dit
geldt voor
verkoop,
bezorgen en nuttigen in de
openbare ruimte.

alleen samen krijgen we
alleen
samen
we
corona
onderkrijgen
controle
alleen
samen
we
corona
onderkrijgen
controle
corona onder controle

Reis zo min mogelijk binnen
Nederland.
Vervoer
Reis zo min mogelijk binnen
Nederland.
Reis
naar
het buitenland
Reis niet
zo min
mogelijk
binnen
en boek geen reis.
Nederland.
Reis niet naar het buitenland
en boek geen reis.
Reis niet naar het buitenland
Sporten boek geen reis.

Sport Sport met maximaal 4
personen op 1,5 meter afstand.

Sport Sport
met
4
Kinderen
t/mmaximaal
17 jaar en topsporters
personen
op 1,5 meter afstand.
zijn uitgezonderd.
Kinderen
t/mmaximaal
17 jaar en topsporters
Sport
met
4
zijn uitgezonderd.
personen
op 1,5 meter afstand.
Geen
wedstrijden.
Kinderen
t/m 17 jaar en topsporters
Topsporters
zijn uitgezonderd.
zijn
uitgezonderd.
Geen wedstrijden.
Topsporters zijn uitgezonderd.
Geen wedstrijden.
publiek bij sport.
Topsporters zijn uitgezonderd.
Geen publiek bij sport.
Sportkantines, douches en
Geen
publiek dicht.
bij sport.
kleedkamers
Sportkantines, douches en
kleedkamers dicht.
Sportkantines, douches en
kleedkamers dicht.

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus
Meer informatie
en uitzonderingen:
of bel 0800-1351
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351
Meer informatie
en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Horeca moet nieuw steunpakket krijgen
Verschillende horecaexploitanten deden maandag 7 december mee aan Black Monday. Een initiatief vanuit de horecabranche om meer aandacht te vragen voor deze sector. Door de coronacrisis heeft de horeca flink geleden en houden veel bedrijven het niet lang meer vol. Tijd voor
een nieuw steunpakket of mogen de restaurants en kroegen weer open?
Het is en blijft een verhitte discussie: horeca
open of niet? Koninklijke Horeca Nederland roept
eigenaren van restaurants en cafés om hun pand
op zondag 17 januari gewoon te openen, tegen
de regels van de overheid in. Deze ‘wanhoopsactie’ ziet men als laatste redmiddel om zo toch
nog in leven te blijven. Maar volgens de richtlij-

nen vanuit de overheid om het coronavirus tegen
te gaan is dit geen slim plan. Aan de andere kant
kan de overheid deze sector een nieuw steunpakket
geven zodat ze het toch langer kunnen volhouden.
Maar wat te doen met andere sectoren? Neem nu de
evenementensector, als de horeca een steunpakket
krijgt is dat toch niet eerlijk voor deze evenemen-

tenbedrijven? En dan is er nog een aantal sectoren
die ook niet achter mag blijven. Samengevat, wie
geef je wel geld en wie niet?

Horeca moet nieuw steunpakket krijgen.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 49

Verbod op carbidschieten tijdens de jaarwisseling is wenselijk
Nu tijdens de jaarwisseling het afsteken van vuurwerk verboden is, met uitzondering van categorie 1 vuurwerk zoals sterretjes, komt het
carbidschieten ineens in trek. Gemeente Venray en alle gemeentes in Zuid-Limburg lieten al eerder weten de traditie dit jaar te verbieden, uit
angst dat mensen zonder ervaring melkbussen gaan afknallen tijdens de jaarwisseling. Gemeente Peel en Maas stelt geen verbod in, maar heeft
wel strengere voorwaarden aan carbidschieten gesteld.
Er zijn wisselende reacties op de stelling binnengekomen. Paula Janssen is het eens met
de stelling. “Carbidschieten hoort bij een
bepaalde regio en beslist niet hier. Je moet er
wel ervaring mee hebben. Ongelukken gebeuren anders net zo goed.”
Van Suleika Vullings hoeft al dat geknal niet.
“Ik vind vuurwerk mooi van een afstand.
Zonder al die knallen. De beesten schrikken
zich elke keer lam. Dus verbieden. Ook gezien
het aantal onervaren mensen dit willen gaan

doen. Lijkt me niet heel handig nu.”
Jolanda Broos brengt haar reactie met wat
cynisme. “Tuurlijk, alles wordt afgeschaft, dus doe
dit er ook nog maar bij. Logisch toch dat mensen gaan zoeken naar mogelijkheden.” Jurgen Vd
Dungen vindt een verbod te ver gaan. “Stop met
die flauwekul om corona overal voor te gebruiken. Vuurwerk is gevaarlijk zodra het of, illegaal
is of legaal en dan verkeerd gebruikt wordt, carbidschieten hetzelfde. Zolang we steeds meer
verboden opgelegd krijgen die gaan over al eeu-

wenoude tradities (lees Zwarte Piet en vuurwerk)
gaan de mensen steeds meer de hakken in het
zand zetten en terecht. Gewoon carbidschieten,
vuurwerk afsteken en gaan met die banaan.”
Danny Verhage vindt dat voor onervaren gebruikers veel te link. “Als je nadenkt en je verstand
gebruikt hoef je die hakken niet in het zand te
zetten. Maatregelen zijn er voor onze bescherming en niet om ons te pesten.”

Met een glimlach goed kauwen!

MollKunstgebit.nl
Bel voor een afspraak 077 35 153 21

ER WARM BIJZITTEN

www.haardstede.nl

Ingezonden brief

Openbaar of bijzonder onderwijs?
Het antwoord op deze vraag is niet moeilijk want het openbaar onderwijs is al jarenlang aanwezig op de
bijzondere scholen alleen de naam staat nog in de weg en dat geldt niet alleen voor Meijel, waar de discussie nu is los gekomen maar voor heel Nederland.
Als je heden ten dagen beide onderwijsvormen vergelijkt zal je geen verschillen meer ontdekken. In de laatste
HALLO staan twee kinderen die het
onderwerp discriminatie bespreken
en er komt zelfs een sculptuur voor
de school om dit als speerpunt te
maken. Is het dan niet juist dat de
bijzondere school die alleen gericht
is op godsdienstige doelstellingen en
alle andersdenkenden, godsdienst
uitsluit? Over discriminatie gesproken.

Er is veel veranderd in de loop der
tijd. Datgene wat de school ‘bijzonder’ maakte is verdwenen. Het enige
wat overbleef was het kerstontbijt.
De leerkrachten en ook de kinderen
komen merendeels niet meer uit een
katholiek nest. In 1962 gingen we
met de kinderen een keer per jaar
biechten in de kerk. Iedere woensdag
vroegen we katechismusvragen af die
men thuis moest leren. Iedere schooldag begon met een gebed. Grote

kerkelijke feestdagen kregen een
voorbereiding op school. Op Goede
Vrijdag gingen we naar de kerk om
het lijdensverhaal te horen. De katecheselessen waren gebaseerd op de
Bijbel. De leerkrachten waren merendeels praktiserend katholiek evenals
de kinderen die de school bezochten.
Nu hebben de scholen zich aangepast
aan de maatschappelijke ontwikkelingen van deze tijd en dat is maar
goed ook. Vandaar dat het bijzon-

dere van de scholen verdwenen is
en veranderd in openbaar onderwijs.
Nu men in Meijel een nieuwe school
aan het bouwen is, is dit de gelegenheid om de naam van de school te
veranderen en niet zoals ik al gelezen
heb twee schoolvormen naast elkaar
in een gebouw. Beiden geven hetzelfde onderwijs. Daarom gaan we de
naam aanpassen aan deze moderne
tijd zonder anderen te discrimineren.
Dus openbaar onderwijs voor iedereen.
Frits Karis, oud leerkracht
aan basisschool De Mortel

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.

Neet oét Meijel

Column

Anders dan
normaal
“In deze tijden van corona is
alles even wat anders dan
normaal.” Dat is een zinnetje
dat je elke week wel tientallen
keren voorbij ziet komen. Maar
zo zal het ook zijn met de feestdagen deze maand. Anders dan
normaal. Maar is dat ook altijd
erg? Is het niet eens een keer
verfrissend om het anders te
doen dan normaal?
In mijn familie vieren we de feestdagen altijd enorm uitgebreid.
Op kerstavond surprises aan elkaar
geven. Eerste Kerstdag uitgebreid
dineren. Tweede Kerstdag komt
iedereen op visite om te gourmetten. Zelfs oudjaar- én nieuwjaarsdag vieren we altijd met de hele
familie samen. De hele kerstvakantie zit altijd bomvol. Het zijn
altijd twee drukke weken, maar
aan gezelligheid is er in ieder geval
geen gebrek. Maar aan rust kom ik
bijna nooit toe, en dat is toch wel
waar de vakantie voor bedoeld is.
Is het daarom niet goed om het
een keertje anders te doen dan
normaal? Denk eens aan alle dingen die je nu niet meer verplicht
hoeft te doen. Je hoeft niet meer
voor je hele familie te koken en
af te wassen. Je hoeft niet meer
elke oom, tante, neefje en nichtje
drie kleffe luchtzoenen te geven.
Je hoeft niet meer te luisteren
naar dat ene familielid dat ieder
jaar weer vraagt hoe het met je
vriendje/vriendinnetje/school/
werk gaat. Je mag weer zelf je
favoriete muziek luisteren, dus
kun je de Top2000 of Mariah Carey
lekker aan of uit zetten, net waar
je zin in hebt. Misschien hebben
we na dit hectische jaar wel een
stukje rust verdiend. Eventjes wat
tijd voor onszelf. Eventjes de tijd
om puzzels te maken, bordspellen
te doen, een kersttrui te breien, of
oliebollen en wafels te eten. Het is
natuurlijk ontzettend balen dat we
dit jaar niet kunnen afsluiten met
al onze familieleden en vrienden,
maar dat betekent niet dat het
sombere feestdagen moeten worden. Hou het eens lekker rustig.
Doe het voor jezelf. En dan blijven
we hopen dat dit de enige en laatste keer zal zijn dat we de feestdagen anders dan normaal moeten
vieren.

Koen

12

jongeren \ 1012

15-vragen aan

Anouk Janssen Maasbree
Waar heb je het laatst de slappe
lach om gekregen?
Ik heb zo vaak de slappe lach dat ik
al niet meer weet waarom het de
laatste keer was. Vooral als ik bij
Quincy ben kunnen we om de stomste dingen de slappe lach krijgen.

Wat kies je? Je kunt onderwater
ademen of mag overal de muziek
bepalen.
Ik zou kiezen dat ik overal de muziek
mag bepalen. Dan zouden er op
school en in de winkels echt overal
supergave nummers gedraaid worden. Ik hou ontzettend van dansen
en zingen dus dan kan ik dat overal
doen. Papa zou dan wel een beetje
gek van mij worden, want die houdt
van hele andere muziek.

Wat doe je als je niet kunt slapen?
Gelukkig heb ik daar niet zoveel last
van. Ik kan gelukkig makkelijk in
slaap vallen. Maar soms probeer ik
zelf een droom te verzinnen zodat ik
daar dan lekker over kan dromen.

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Anouk Janssen
13 jaar
Maasbree
Het Bouwens

Hoe breng jij het liefst een regenachtige dag door?
Het liefst slaap ik dan lekker uit
en dan chill ik tot ‘s middags in de
pyjama op de bank. En dan later in de
middag afspreken met vriendinnen
en dan samen lekker sushi eten en
een filmpje kijken.

Wie is je favoriete leraar?
Meneer Beeks is echt superleuk.
Hij vertelt leuke verhalen en je kunt
altijd lachen met hem. Het is altijd
een groot feest bij hem in de les.

Waar ben je het meest trots op?
Tja, ik denk op meerdere dingen en
mensen. Hoe ik het doe op school,
daar ben ik trots op, ik ben trots dat ik
2,5 jaar geleden een heel lief nichtje
en neefje heb gekregen, ook ben ik
trots dat ik veel lieve vriendinnen
heb.

Wat is je favoriete tijd van
het jaar?
Dat is echt wel de zomer. Hier kan
ik echt zo enorm van genieten. Dan
heb ik lekker lang vakantie en gaan
we met ons gezin ook op vakantie. We zijn vaak in Preston Palace
in Almelo geweest, wat echt tot
nu toe mijn favoriete vakantiestekkie is. Volgend jaar hopen we naar
Oostenrijk te gaan. Dat is dan voor mij
de eerste keer dat we wat verder op
vakantie gaan.

Wat is het laatste smoesje dat je
gebruikt hebt?
Nou, ik ga helemaal niet graag naar
de winkel en mijn moeder vroeg of
ik even iets voor haar wilde gaan
halen. Ik had daar dus eigenlijk geen
zin in en toen zei ik tegen haar dat ik
ontzettend veel pijn aan mijn geopereerde teen had, wat eigenlijk alweer
beter was. Eigenlijk had ik
goed kunnen gaan maar deze smoes
lukte dus wel. Mijn moeder is toen
maar even snel zelf naar de winkel
gegaan. Sorry mama!

TE KOOP

2 PERCELEN
LANDBOUWGROND
2.01.44 ha gelegen aan Past. Geurtsstraat te Beringe
3.89.79 ha gelegen aan Dekeshorst te Helden
Prijs op aanvraag.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen
met de heer P. Vullinghs.

Wanneer zing je?
Ik zing graag onder de douche, heb
dan een geluidsbox mee die ik dan
lekker hard heb aanstaan. Ook zing ik
graag met mam als er een heel mooi
liedje op de radio is. Bijvoorbeeld nu
het liedje van Miss Montreal ‘Door
de wind’, als mama en ik dat horen
dan zingen we dit super hard mee.
Het maakt ons niet uit wie ons dan
hoort.

Wanneer had je meteen een klik
met iemand?
Dat was op de kleuterschool met
Femke, zij kwam bij mij in de klas en
we hadden meteen een superklik.
Ik zit nu helaas niet meer bij haar in
de klas maar we spreken elkaar nog
heel erg vaak en hebben we samen
ook heel veel lol. Ook had ik die klik
nu op het Bouwens met Quincy, we
hadden in de vakantie al wat met
elkaar geappt en we hadden het
gelijk al heel gezellig met elkaar.
Ook met haar doe ik veel leuke dingen en ben ik blij dat ik haar heb
leren kennen.

www.pijnenburgadvies.nl

Ik ben eigenlijk heel zuinig op mijn
geld. Ik geef niet zoveel uit. Dus ik
weet niet wat mijn laatste miskoop is
geweest, misschien heb ik die wel niet.

Wat zou je doen als je een hele
week alleen thuis zou zijn?
Dan zou er een hele week feest zijn
bij mij, niet dat ik graag alleen ben
maar dan zou ik dus al mijn vriendinnen uitnodigen om bij me te blijven
die hele week. We zouden er dan een
dolle boel van maken. Veel TikToks
opnemen en veel Netflixen en muziek
luisteren en dansen. Ook
zou ik dan de hele week pizza en friet
eten en ook veel sushi.

Welke sport is helemaal niet
jouw ding?
Voetbal, ik denk dat ik meer naast de
bal zou schoppen dan ertegen. Dus
dan zou de tegenstander alleen maar
blauwe plekken van mij krijgen. Ik
vind het gewoon een saaie sport.

Hoe beleef je de huidige coronatijd?
Toen de scholen gesloten werden in
maart, dacht ik echt dat ik vakantie
had. Mijn moeder moest vaak zeggen
dat het geen vakantie was maar dat
er gewoon huiswerk gemaakt moest
worden. Alles werd afgeschaft, geen
kermis, geen KVW, geen sport, niks
mocht meer. Nu mag ik gelukkig elke
dag naar school, waar ik wel heel
blij mee ben. Online les is namelijk
toch niet heel fijn. Verder ben ik er
helemaal klaar mee en hoop ik dat
we weer snel gewoon kunnen gaan
doen, want hoe we nu leven vind ik
niet fijn. Vooral die stomme mondkapjes, ik hoop dat die weer snel
afgeschaft worden.

Wat is je lievelingsliedje?
Op dit moment ‘Door de wind’ van
Miss Montreal. Als ik dit hoor dan
ga ik altijd superhard meezingen.
Echt een super mooi liedje. Bij het
liedje ‘Wit licht’ van Jeroen van
Koningsbrugge moest ik ook altijd
keihard meezingen.
Tekst: Lisa Osinga

Wij zijn gespecialiseerd in:
√ Vervaardigen van nieuwe gebitsprotheses
√ Protheses op implantaten (klikgebit)
√ Immediaat protheses (na het trekken van de tanden, noodgebit)
√ Partieële en frame protheses (gedeeltelijk gebit)
√ Rebasen (passend maken van de huidige gebitsprothese)
Nieuw
in
√ Kroon en brugwerk
Pannin
gen
Verder bieden wij u:
√ Geen verwijzing nodig van een tandarts
√ Vergoeding via uw zorgverzekeraar
√ Reparaties klaar terwijl u wacht
√ Het verhelpen van pijnplekken
√ Vrijblijvend advies
Kerkstraat 78, Panningen, 077 307 16 20
√ Eerste consult gratis
Nordman kerstbomen: tot 2m
€ 12.50, tot 3m € 15,--, tot 4m €
25,--, vanaf 4m in overleg. Opstals
Neerseweg 42 Helden 06 26 48 76 26.

Spoorweg 4, 5963 NJ Horst • tel. 077-3982921 • info@pijnenburgadvies.nl

Wat is je laatste miskoop geweest?

Wij bezorgen onze eigengeteelde
aardappelen (Frieslanders) gratis
bij u thuis. Min. 5 kg. Absoluut de
lekkerste. Tevens uien te koop.
Tel. 077 307 88 53.

Hoi

Column

Treinleven
Iedere dag met de trein.
Dan maak je wat mee zeg ik je.
Veel mensen hebben een negatief beeld over het openbaar
vervoer: overvolle bussen,
treinenvertragingen, hoe werkt
die ov-chipkaart, mondkapje
vergeten, treinen vol luidruchtige studenten, coupes die
stinken naar friet van Smullers.
Het is allemaal waar.
Elke dag maak ik de wereldreis van
Meijel naar Eindhoven. Eerst met
de bus van Meijel naar Deurne die
tegenwoordig al vol zit met middelbare scholieren. Hier heb je het
al: overvolle bussen. “Waarom fietsen jullie niet?” En vervolgens met
een perfecte aansluiting stap ik
over op de trein van Deurne naar
Eindhoven. Perfecte aansluiting
betekent bij het openbaar vervoer
eigenlijk gewoon geluk. Oh ja, en
tegenwoordig met mondkapje hé,
niet vergeten. Daarover gesproken, een ontbijt of lunch in de trein
is nu volledig verleden tijd. Geluk
bij een ongeluk want de naar friet
stinkende coupes zijn er niet meer.
De stiltecoupes, daar valt ook nog
wat over te zeggen. Waarom zitten de ‘luidruchtige’ altijd daar?
Expres? Alhoewel, als de rits van
mijn tas al een hoop lawaai door
de doodse stilte maakt, is ook
een uiterste. Vervolgens kom ik
aan in Eindhoven. Waar iedereen,
maar ook echt iedereen, uitstapt
waardoor er vaak een grote kettingbotsing ontstaat. Iedereen
heeft opeens haast en staat alvast
startklaar bij de uitgang, maar de
trein blijkt nog niet helemaal stil te
staan. Zie je het voor je? De machinist trapt nog één keer goed op
de rem en het domino-effect
van struikelende mensen begint.
Mijn moment van leedvermaak.
Op de terugweg pak ik vaak een
momentje rust in de bus en trein.
Mondkapje op, totaal onherkenbaar. Oortjes in en chillen maar.
Als er nog zitplekken zijn tenminste. Alle clichés zijn waar. Maar zo
erg is het helemaal niet. De trein
heeft mij al ver gebracht.
Lotte Thijssen

Te huur hoekwoning, 3 slpkmrs,
garage, tuin in Horst centrum.
Zeer nette woning vanaf eind
dec. 2020. Minim. voor 1 jaar.
Tel. 06 10 16 01 42.

Duurzaam op gewicht zonder
stress of dieet? 5 Bijeenkomsten,
va. 16 december as. Panningen
www.mevrouwnilsson.nl/
goedevoornemens

Wie wil mij helpen met licht
huishoudelijk werk?
Werktijden in overleg.
Voor inlichtingen 06 55 34 48 74.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
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KidzBase ontvangt cheque in
uitzending Ondernemersprijs

Voedselbank houdt inzamelactie
bij supermarkten

De Ondernemersprijs Peel en Maas zou deze week voor de elfde keer uitgereikt worden.
Vanwege het coronavirus gebeurde dat dit jaar niet in DOK6, maar tijdens een uitzending op
dinsdag 8 december bij Omroep P&M. Kiwanis voorzitter Dick Holthuis reikte aan Joyce
Vervoort van Stichting KidzBase een cheque van 5.000 euro uit.

De lokale voedselbank in Peel en Maas organiseert deze week een actie om levensmiddelen in te zamelen. Het gaat om lang houdbare producten. Daarmee hoopt de
voedselbank voldoende levensmiddelen te vergaren om gedurende de winter van
2020/2021 vijftig huishoudens in de gemeente wekelijks te voorzien van een gezond
voedselpakket.
De meeste supermarkten in de gemeente
doen mee aan deze actie. Mensen die
boodschappen komen doen en mee willen werken aan deze actie kunnen een
of enkele producten extra kopen en die
doneren aan de voedselbank. Gedacht kan
worden aan lang houdbare producten als
koffie, thee, jam, suiker, hagelslag, pasta,
rijst, (af)wasmiddel. In de winkel staan
kratten waarin deze producten gedeponeerd kunnen worden. Vrijwilligers van

de voedselbank komen de kratten regelmatig ophalen. Van maandag 14 tot en
met vrijdag 18 december houdt Radio 538
ook een actie voor de Voedselbanken van
Nederland. Mensen kunnen dan ook zelf
houdbare producten naar de Voedselbank
brengen. De Voedselbank van Peel en
Maas is dan open van 10.00 tot 12.00 uur.
Deze lokale voedselbank is gevestigd op
het terrein van de NLW, Industrieterrein 1
Panningen.

Grand Café Gallery in Panningen stopt
In deze uitzending wil de organisator, Kiwanis Peel
en Maas, op een alternatieve manier een podium
bieden aan ondernemerschap en goede doelen.
Stichting KidzBase ontvangt deze bijdrage voor hun
inzet voor kinderen tot en met 21 jaar in Noorden Midden-Limburg. De stichting biedt steun aan
kinderen die uit huis zijn geplaatst vanwege een
onveilige thuissituatie, bijvoorbeeld door huiselijk
geweld, misbruik of verslavingen bij de ouders.
Door middel van verschillende kleinschalige projec-

ten wil KidzBase het leven van deze kinderen kleur
aanbieden. Tijdens deze eerste van twee uitzendingen kwamen ook sponsoren en oud-winnaars van
de Ondernemersprijs aan het woord over de impact
van het coronavirus en de positieve gevolgen van
het winnen van de prijs. De tweede uitzending zal
op dinsdag 15 december om 18.00 uur op Omroep
P&M te zien zijn. Tijdens deze uitzending zal weer
een cheque van 5.000 euro uitgereikt worden aan
een ander goed doel.

Manders Aardbeien B.V. is gespecialiseerd in de teelt en
opkweek van aardbeien, gelegen in Baarlo en Maasbree.
I.v.m. uitbreiding zoeken wij een enthousiaste

ALLROUND MEDEWERKER
AARDBEIENBEDRIJF
Je vervult werkzaamheden in het gehele teeltproces:
• gewasverzorging;
• begeleiden/bijsturen van teeltmedewerkers;
• uitvoeren van gewasbeschermingsmaatregelen;
• logistieke werkzaamheden;
• veiling klaar maken van de geoogste aardbeien;
• inspringen bij klusjes/storingen.
Wij bieden een afwisselende fulltime job waarin je kunt groeien.
Wij begeleiden je graag met werkzaamheden en systemen.
Bij afwezigheid van de bedrijfsleider, neem jij waar.
Wij vragen:
• je hebt MBO werk- en denkniveau;
• je beheerst de Nederlandse taal;
• je houdt van aanpakken;
• ervaring in de tuinbouw is een pre (geen must).

Voor informatie kun je bellen naar tel. 06 11 03 04 42.
Sollicitatie stuur je naar: admin.aardbeien@kpnmail.nl

Grand Café Gallery en Grand Pub in Panningen moeten de deuren sluiten.
De eigenaar van het pand is al een tijdje op zoek naar een opvolger. Vanwege het
coronavirus en de onzekere vooruitzichten hebben de huidige exploitanten
besloten niet meer open te gaan.
Het Grand-cafe staat al een tijdje te koop
en te huur vanwege gebrek aan opvolging.
De laatste tijd waren er wel kandidaten
geïnteresseerd in de koop van het pand,

maar vanwege de huidige situatie rondom
het coronavirus werden zij gedwongen
af te haken. Er wordt verder gezocht naar
nieuwe kopers of huurders.

Kerst
thuis genieten!
Gourmet- en fonduepakketten
Luxe vleessoorten

voor een gezellige avond

om heerlijk mee te kokkerellen

Kant-en-klaar vlees

even opwarmen en smullen maar

Huisgemaakte producten

proef het ambacht op je bord
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Hoofdtrainer William van
Moorsel verlaat SV Panningen
Ondanks dat er binnen de vereniging tevredenheid bestaat over de
samenwerking met William van Moorsel, heeft hij de keuze gemaakt om
na twee seizoenen SV Panningen te verlaten. Dit vanwege de reisafstand.
“Het is spijtig dat ik heb moeten
besluiten om na twee jaar deze mooie
club al te verlaten. Met spijtig bedoel
ik dan ook de samenwerking met het
bestuur, de supporters, de staf en de
spelers. Deze is meer dan goed en
sportief gezien laat ik een groep achter met een mooi sportief perspectief waar ik eigenlijk nog een aantal
jaren onderdeel van had willen zijn.

De afstand tussen mijn woonplaats
Geldrop en Panningen heb ik dusdanig
onderschat waardoor ik deze beslissing heb gemaakt”, aldus William van
Moorsel.
De senioren technische commissie zal
zich gelet op het vertrek van William
gaan bezighouden met de zoektocht
naar een nieuwe hoofdtrainer voor het
vaandelteam.

VV Helden maakt nieuwe
trainer bekend
De Heldense voetbalvereniging heeft Rob Geenen aangewezen als
nieuwste trainer van de club. Sander Arts maakte dit namens de club
bekend. De afgelopen maanden is de vereniging op zoek geweest naar
een opvolger van voorganger Rob Jacobs.
De 46-jarige Rob Geenen is al sinds
2008 actief als trainer bij meerdere
clubs, Hebes, Baarlo en Maasgouw.
VV Helden is tevreden over de komst
van ‘de nieuwe Rob’. Over de voorganger vertelt Sander Arts: “We hebben
mooie seizoenen achter de rug met Rob
Jacobs, het is niet voor niets de langst

zittende trainer in de geschiedenis van
de club. We zijn hem dankbaar voor
wat hij achterlaat: een stabiele club,
een goede organisatie en een mooi
kader.” Rob Geenen maakt dit seizoen
nog af bij zijn huidige club, maar zal
vanaf volgend seizoen op de velden
van VV Helden te vinden zijn.

ADVERTENTIE WEEK

50

Jubilarissen bij het Maasbrees
Mannenkoor
Het Maasbrees Mannenkoor bestaat dit jaar zestig jaar. Zes leden: Jo Trepels, Toon Peeters, Piet Janssen,
Nic Wijnen, Lei Vaessen en Wiet Hermans zijn vanaf het eerste uur lid en hebben daarmee hun sporen
verdiend. Twee leden, Peter Thiede en Wiel van Brandenburg, dienen al 25 jaar het succes van het koor.
Alle jubilarissen werden op zaterdag 28 november op een coronaveilige manier door een bestuursdelegatie
aan de voordeur gehuldigd.
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Coronamaatregelen

LET OP: Vanwege corona is het
aantal kerkgangers beperkt tot
30. Helaas kunnen we geen misintenties aannemen waar veel
mensen voor komen. Kijk bij de
kerkberichten van uw parochie
naar wat daar als aanwijzing
staat: telefonische aanmelding
of aanmeldbriefjes. Staat daar
niets, dan zal het aantal kerkgangers wel onder de 30 blijven. Met KERSTMIS mogen ook
nog maar 30 kerkgangers! Dan
is in alle kerken aanmelden
absoluut noodzakelijk!
Volgende week meer info.
Met ziekteverschijnselen: blijf
thuis. Houdt ook in de kerk de 1
½ meter afstand. Een mondkapje wordt dringend aanbevolen. De zondagse H.Mis op TV is
op NPO2 om 10.00 uur. Blijf
gezond!
STEUN: Als u vw de coronacrisis, waar ook uw parochie
keihard de financiële gevolgen
van ondervindt, een extra gift
als kerkbijdrage wilt overmaken, dan wordt dat bijzonder
gewaardeerd. Een enveloppe in
de bus kan ook. Misschien ook
omdat u al een tijdje de collecte
hebt gemist?! Heel hartelijk
dank.

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4, 077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 13 december – Derde
zondag van de Advent
H. Mis: 11.00 uur
Lector: Mevr. Toos Leijsten
Intenties: Overl. ouders Piet
Hermans en Marie Hermans-van
der Schoot en overl. familie.
Mededeling
Kerkbijdrage
Het jaar 2020 loopt langzaam ten
einde. Veel mensen zijn gewend
pas op het einde van het jaar hun
‘kerk-bijdrage’ over te maken.
Wanneer u dit jaar nog niet hebt
bijgedragen, hopen we dat u het
alsnog wilt doen. Om echt ‘kerk’ te
kunnen zijn, moet die kerk ook de
nodige financiële ruimte krijgen en

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.
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur
in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 13 december  
H. Mis 09.30 uur Telling bij
binnenkomst
Woensdag 16 december
H. Mis 09.00 uur (grote kerk, zij-altaar
St.Jozef)

Parochie Egchel
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
OVERLEDEN: Mia Wijnen-Tillemans,
79 jaar
Zondag 13 december
H. Mis 11.00 uur 3de zondag Advent
t.i.v. Guillaume Henderikx en Theresia
Dorothea Henderikx-Peeters
Zondag 20 december
Geen H. Mis

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg
077 307 52 93

heeft die kerk daarbij ook uw bijdrage
nodig! Verwacht mag worden dat
ieder die, hoe en wanneer dan ook,
van de kerk diensten verwacht, ook
daadwerkelijk aan het functioneren
van de kerk bijdraagt. Het banknummer is NL23RABO 0131005707
t.n.v. Kerkbestuur, Kerkbijdrage 2020,
Maasbree. Wij danken u hartelijk.

Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 13 december
H.Mis 11.00 uur 3e Zondag van de
Advent t.i.v. Theo Spreeuwenberg
(jaardienst). Max. 30 aanwezigen.
Telling bij binnenkomst

Parochie Helden
Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
OVERLEDEN: Joop Haast, 64 jaar
Zondag 13 december
H. Mis 10.00 uur – 3de zondag van
de Advent t.i.v. Petronella Helena
Hendricks (jaardienst); Giel Mewiss,
Nellie Mewiss – v. Heugten en zoon
Pierre
Wereldlichtjesdag. Ook dit jaar worden
wereldwijd op deze dag alle overleden
kinderen herdacht.

Parochie Koningslust
Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen 077 307 13 88

Parochie Baarlo

Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 13 december
9.30 uur H. Mis. Derde zondag van de
Advent. Voor de parochie.
Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311 12.30 uur Doopviering van Fayén Meijer.
Iet Dings-Bovendeerdt
Donderdag 17 december
077 462 18 60
9.00 uur H. Mis.
06 24 21 61 06
Mededelingen:
Kerkdiensten
Bij binnenkomst in de kerk kunt u uw
Zaterdag 12 december
handen desinfecteren en de voorg19.15 uur H. Mis. 3de zaterdag van de eschreven afstand in acht nemen. Als
Advent. Voor de parochie.
u verkoudheidsklachten heeft, blijft u
Mededeling:
dan thuis.
Met kerstmis is de Nachtmis 24
Kerkdiensten voor de Kerstdagen.
december om 20.00 uur
Donderdag 24 december
Voor de pastorale zorg kunt u terecht bij 18.00 uur H. Mis. Gezinsviering.
pastoor-deken W. Varela Tel. 398.1416,
De kleuterkerstviering van 16.30 uur
mobile: 06-11332962, of kapelaan H. te vervalt.
Boekhorst (zie parochie Baarlo)
Vrijdag 25 December Eerste Kerstdag
Ziekenzalving: 06-55408023
9.30 uur H. Mis.

MD Meijel organiseert show via
livestream
Ook voor de Meijelse majorette- & dansvereniging is het dit jaar anders dan anders. Vanwege de coronamaatregelen organiseert MD Meijel daarom een speciale show, genaamd ‘Show it!’, via een livestream.
Op zaterdag 12 december zullen de
teams en groepen van de vereniging zich presenteren vanaf de bühne
van gemeenschapshuis D’n Binger in
Meijel. Normaal gesproken zou een

show als deze gehouden worden “voor
een volle zaal vol papa’s, mama’s,
opa’s en oma’s”, maar om de groepen toch aan een publiek te vertonen,
koos de vereniging voor deze oplos-

sing. Vanaf 16.00 uur zijn de majorettes en danseressen te aanschouwen
via de Facebookpagina van MD Meijel.
Meer informatie over het tijdschema is
te vinden op www.mdmeijel.nl

Kerkdiensten
Zaterdag 12 december
Geen H. Mis
Zaterdag 19 december
H. Mis 17.30 uur

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 12 december
H. Mis 19.00 uur. 3de Advent
‘Gaudete’. GEEN Misintenties. Max.
30 aanwezigen. AANMELDBRIEFJES
noodzakelijk: verkrijgbaar vanaf: ma. 7
dec. prikbord kerk
Maandag 14 december
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans – Telling bij
binnenkomst
Dinsdag 15 december
H. Mis 09.00 uur –Telling bij
binnenkomst
Donderdag 17 december
H. Mis 09.00 uur –Telling bij
binnenkomst

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

Parochie Kessel-Eik
Misintenties
NL41RABO0125300522
L. Timmermans
077 462 16 78
Kerkdiensten
Zaterdag 19 december
18.00 uur H. Mis. 4de zondag van de
Advent.
Jaardienst Wies Bruynen- Mertens en
Toni Bruynen.
Mededelingen;
24 dec Kerst avond is om 21.00 uur
de nachtmis, s.v.p. de regels van het
RIVM volgen.
Het einde van het jaar 2020 komt
in zicht, mogen we jullie aan
KERKBIJDRAGE voor onze eigen
parochie kerk herinneren. Hier voor
hartelijk dank.
Jong Nederland bouwt al jaren de
kersstal op in de kerk, v.w. de corona
maatregelen word de kersstal dit jaar
beperkt op gebouwd.( Hopelijk kan
in 2021 weer met meerdere personen bij elkaar de kersstal op gebouwd
worden.)

Garagebedrijf
W. Aarts

VEILIG OP WEG
NAAR 2021!
Kanaalstraat 80A | BERINGE
Tel.: 077 - 306 16 01

WWW.GARAGEAARTS.NL

info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag-, woensdag- en
vrijdagochtend van 08.30 uur tot
11.30 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 12 december
H. Mis 19.00 uur 3de zondag Advent
t.i.v. Aloys Duis (zeswekendienst);
Leo Nelissen en To NelissenLemmen (bgv. verj.); Joke Goes;
Fam. Geelen-Schröder
Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel

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

Voorlopig is er de 1ste en de
3de zaterdag van de maand om
18.00 uur de H. Mis in Kessel-Eik.
De vervangende Kapelaan H. te
Boekhorst, verzorg in meerdere
parochies de H.Mis.
De bestelde H.Missen die v.w.
corona niet door zijn gegaan, kunnen weer op nieuw aan gemeld
worden, welke datum de familie
dat wenst.

Administrator (pastoor-deken)
W. Varela
077 398 14 16
Maasbree/Baarlo/Kessel/
Kessel-Eik
Kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kerkbestuur
Secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com

Enorme keuze

KERSTBOMEN
alles uit eigen kwekerij

Hay Welles

Heijmansstraat 9
Boekend
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Tummers
daar word ik vrolijk van
Het grootste
assortiment
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in de regio!
Wafelijzer WA2103

77,95

41,95

• Voor hartjes-wafels
• Regelbare thermostaat
• Anti-aanbaklaag

64,95

26,95
34,99

29,95

49,95

Bakplaat ABP602

Multisnack-apparaat SW852D

• 2000 watt vermogen • Met vetopvangbakje
• Bakoppervlak: 47 x 26 cm

44,95

• Wafel- en tosti-ijzer in één
• Uit te breiden met 16 verwisselbare platen

99,95

84,95
51,95

49,95
Gourmetset Gourmet Star
• Unieke manier van samen dineren
• Aparte units met anti-aanbaklaag

GRATIS
BEZORGD!

849,-

8

KG

1400
T/PM

*Na €100,- cashback
via Samsung, geldig
t/m 20-12-2020

• Energieklasse A+++ • Vulgewicht: 8 KG • 1400 tpm
• EcoBubble • Autodose • SuperSpeed 39

GRATIS
BEZORGD!

1399,-

*

699,Wasmachine WW80T734AWH/S2

Gourmetset RE1820
• Met 6 pannetjes • Powerglide anti-aanbaklaag
• Thermo-Spot technologie

16 65
5 ’’
cm

Wafelijzer WA1450
• Compact wafelijzer • Voor 2 4x7 wafels
• Vaste platen

4K

ULTRA HD

SMART

QLED

1099,-

4K QLED TV QE65Q67TASXXN
• 65’’ (165 cm) • 4K Ultra HD • QLED • Quantum Processor 4K
• Quantum HDR • Ambient Mode • AI Upscaling

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst
Kijk voor de actuele openingstijden en adressen op de site | Volg ons ook op Facebook.com/tummerselectro | www.eptummers.nl

