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Den Doelhof krijgt vorm
De bouw van het nieuwe schoolgebouw van basisschool Den Doelhof in Meijel ligt op schema. Onlangs is begonnen met de opbouw van de staalconstructie. Directeur Paul Engels hoopt
dat de werkzaamheden aan het einde van het schooljaar zijn afgerond en dat in de zomervakantie begonnen kan worden met de inrichting van de school. / Beeld: Jac Willekens

Noodopvang van basisscholen Peel en Maas raken vol
Het landelijke beeld over de volle noodopvangen van basisscholen, wordt ook in de gemeente Peel en Maas
opgemerkt. Maar liefst 10 tot 20 procent van de ouders van de basisschoolgaande kinderen doet een beroep
op de noodopvangen, laat Dave Huntjens, voorzitter van het college van bestuur bij Stichting Prisma, weten.
Hij merkt op dat het steeds lastiger wordt voor ouders om hun werk en het onderwijs van hun kinderen thuis
te combineren.
Bij Stichting Prisma, het bevoegd
gezag van de basisscholen in Peel en
Maas, wordt opgemerkt dat ouders
steeds meer moeite krijgen om
hun zaken thuis op orde te krijgen.
Daardoor wordt er een behoorlijk
beroep gedaan op de noodopvang
van een basisschool. “We merken dat
de ouders onder druk staan doordat
ze thuiswerken en hun kinderen moeten helpen in het onderwijs. Jongere
kinderen zijn thuis lastig in toom te
houden. Maar we moeten ervoor
waken dat er niet te veel grote groe-

pen naar de opvang komen”, aldus
Dave Huntjens.
10 tot 20 procent van de basisschoolleerlingen uit de gemeente gaat naar
één van de noodopvangen. Dat zijn
niet alleen de kinderen waarvan de
ouders niet de mogelijkheid hebben om hun kinderen te helpen met
schoolwerk. Huntjens: “Kinderen
die voor de lockdown al een achterstand hadden, mogen preventief en
in overleg met de ouders naar school
komen. Het is moeilijk te zeggen
om hoeveel leerlingen dit per groep

gaat.” Basisscholen moeten er volgens
Prisma op letten dat ze niet te snel
kwetsbare groepen naar school laten
komen. “Alleen als het echt noodzakelijk is. Wij willen ook niet de oorzaak
zijn van oplopende besmettingen
door te grote groepen in de klas.”
In de gemeente Peel en Maas is de
noodopvang per school geregeld.
Dat heeft meerdere redenen, legt
Huntjens uit. “We willen de kinderen
niet uit hun vertrouwde omgeving
halen. Daarnaast is het voor de ouders
praktischer als ze de kinderen in hun

eigen dorp naar school brengen.”
Het organiseren van noodopvang
wordt gezien als arbeidsintensief,
vertelt Huntjens. “We kijken heel
specifiek naar het schoolniveau, het
aantal kinderen die dag, hoeveel
ruimte er beschikbaar is in de school
en hoeveel leerkrachten aanwezig
zijn. Hoe de klassen eruit zien,
verschilt daarom per dag.”
Het bestuur is nog in dubio over het
beëindigen van de lockdown voor
de basisscholen. “Op het gebied
van gezondheid hopen we dat de
lockdown langer duurt. We maken ons
zorgen over de Engelse coronavariant
die mogelijk besmettelijk is onder
kinderen. Daarnaast is het in praktijk
niet mogelijk om de scholen 100
procent te laten draaien. Er bestaat

namelijk een kans dat we ouders toch
noodgedwongen moeten berichten
dat er wegens ziekte een tekort is aan
leerkrachten en de leerlingen toch
thuis onderwijs krijgen.”
Ondanks dat het sociale aspect van
een basisschool wordt gemist, stelt
Huntjens tevreden te zijn met de
manier waarop nu online onderwijs
wordt gegeven. “De online lessen
lopen goed. In tegenstelling tot
de eerste lockdown geven we nu
volledige programma’s online. Wij zijn
van mening dat de kinderen op lange
termijn er geen schade aan zullen
ondervinden.”

Tekst: Jeanine Hendriks
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Toekomstig onderdeel Maasboulevard

Kazemat S76 in Kessel voor een gedeelte
blootgelegd
Nabij de kerktrappen in Kessel is onlangs een zogenaamde S-kazemat
gedeeltelijk blootgelegd. Deze kazemat was onderdeel van de Maaslinie
die eind jaren 30 werd aangelegd om een mogelijke Duitse inval te
vertragen. Met medewerking van Luitenant-Kolonel Dick Everaarts, die
ook b
 etrokken was bij Belfort Vossenberg in Meijel, heeft het comité
Tweede Wereldoorlog Kessel het verhaal van deze kazemat achterhaald.
Tussen Kessel-Eik en Oijen werden in
totaal zestien flankerende betonkazematten, gietstalen kazematten en
S-kazematten geplaatst ter versterking
van de Maaslinie. De S-kazemat, ook
wel ‘stekelvarken’ genoemd vanwege
de uitstekende haken voor de bevestiging van de camouflagenetten, was
een lichte kazemat met een wand
en dak van 80 centimeter gewapend
beton. De kazemat had drie schietgaten welke samen een schootsveld
van 190 graden bestreek. De bewapening bestond uit een Lewis M20 lichte
mitrailleur die 450 schoten per minuut
kon afvuren. De S-kazemat bleek zeer
kwetsbaar te zijn vanwege de grote
schietgaten, waar een vijandelijke granaat zo door naar binnen kon.

Beschieting
Volgens Johan van Knippenberg,
voorzitter comité Tweede
Wereldoorlog Kessel, maakte de
kazemat S76, die nu gedeeltelijk is
blootgelegd, onderdeel uit van de 3e
compagnie van het 3e bataljon van
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het 41e regiment onder leiding van
kapitein Kiers. Bij het uitbreken van de
oorlog op 10 mei 1940, bevonden zich
drie soldaten in de kazemat. Sergeant
Vroeg in de Wei, schutter soldaat
Bullens en helper soldaat Van de Berg.
“Ter bescherming van de kazemat was
er achter de kazemat een permanente
opstelling gegraven voor negen
soldaten en een opstellingsplaats voor
een mitrailleur voor het geval dat
de kazemat onbruikbaar werd. Om
04.00 uur werd het vuursein van de
grenswacht Offenbeek waargenomen
ten teken dat de Duitsers de grens
hadden overschreden. Omstreeks
05.00 uur zag men de eerste Duitse
soldaten vanaf Reuver zich verplaatsen
naar Beesel. Kazemat S76 vuurde op
deze troepen, maar dat had weinig
effect vanwege de afstand. De plaats
waar de Duitsers de Maas wilden
oversteken was ter hoogte van Beesel
en Ooijen. Kessel-dorp zelf lieten
ze in eerste instantie links liggen.
Rond 11.00 uur kwam kazemat S76
onder vuur te liggen en werd het
‘stekelvarken’ door een voltreffer
van een pantser afweergranaat
uitgeschakeld”, legt Van Knippenberg
uit. De granaat ging precies door het
schietgat van de kazemat. Hierbij
werd sergeant Vroeg in de Wei zwaar
gewond aan zijn linkerarm, die
later geamputeerd moest worden.
Verder had hij granaatscherven in
zijn linkerbeen. Soldaat Van de Berg
had granaatscherven in zijn been en
gezicht. De gewonden werden naar
café-zaal Hendriks gebracht.

Zand en struikgewas
De meeste Kesselnaren wisten voor
de opgravingen niet dat er nog altijd

een kazemat langs de Maas aanwezig was. Dat komt omdat de resten
bedekt waren door zand en struikgewas, legt Van Knippenberg uit. “Het
dorpsoverleg heeft ons gevraagd dit
nader te onderzoeken en te kijken hoe
we de kazemat een prominente plaats
kunnen geven in het Maasboulevard
project. Van oud-Kesselnaren hadden we vernomen dat ze na de oorlog
nog in de kazemat hadden gespeeld.
Dat is de reden waarom we de kazemat gedeeltelijke hebben uitgraven,
om te zien in hoeverre hij nog in tact
is. Uiteindelijk willen we de kazemat,
die toch wel ernstig beschadigd is,
helemaal uitgraven. Het vermoeden
bestaat dat de Duitsers hem tijdens de
oorlog hebben opgeblazen. Verdere
uitgraving kan hier misschien meer
duidelijkheid over geven. Met het ver-

der uitgraven moeten we nog wachten
tot maart. Er moet eerst nog archeologisch onderzoek plaatsvinden en er
moet ook onderzocht worden of er
nog explosieven liggen.”

Boek
Daarna starten de werkzaamheden
aan de Maasboulevard. De bedoeling
is, dat de oorspronkelijke vorm van de
kazemat of wat daar van over is, weer
zichtbaar wordt. Verder zijn er plannen
om een muur te maken met daarop
de namen van de acht Nederlandse
soldaten en de zes Duitse soldaten die
op 10 mei 1940 op dit stuk Maaslinie
gesneuveld zijn. “Voor de muur komt
een plateau met daarop een rustbank
en een informatiebord. Het geheel
wordt toegankelijk gemaakt met een
apart pad.” Om de werkzaamheden

te kunnen realiseren is het comité in
gesprek met de provincie Limburg en
de Euregio. “Beide instanties staan
positief tegenover het initiatief, waarbij ook de partnerstad Grevenbrich is
betrokken. Het streven is, om het project in de zomer van 2022 officieel af
te ronden.”
Volgens Van Knippenberg zijn er nog
veel meer verhalen over de oorlog in
Kessel te vertellen. Hij wil deze verhalen gaan bundelen in een boek.
“Er is helaas veel informatie verloren
gegaan doordat de verhalen niet zijn
opgeschreven. Ze worden daardoor
vergeten. Een boek heeft voor Kessel
veel waarde.”

Tekst: Jeanine Hendriks
Beeld: Artline

‘Niet actief gecommuniceerd over tussentijds
legen gft-afvalemmer flatbewoners’
PvdA/GroenLinks vindt dat gemeente Peel en Maas haar informatieplicht niet voldoende is nagekomen. De gemeente heeft volgens de partij
namelijk niet actief gecommuniceerd over de mogelijkheid voor bewoners van appartementen of bovenwoningen het gft-afval tussentijds te
kunnen storten als de emmer vol is. Die mogelijkheid zegde wethouder Paul Sanders in de begrotingsvergadering toe.
Bij de behandeling van de begroting
voor het jaar 2021 is in de gemeenteraad een discussie gevoerd over de
wijze waarop het financiële tekort op
afvalinzameling verder teruggedrongen kan worden. Een amendement
van de fracties van de VVD, CDA en
Lokaal Peel en Maas om een vergoeding te vragen voor het aanleveren van groenafval en matrassen
en om in drie wintermaanden het
gft-afval slechts één keer per twee
weken op te halen, werd aangenomen. “Bij het debat over dit amendement hebben wij aandacht gevraagd
voor mensen die in appartementen
of bovenwoningen wonen en voor

het gft-afval gebruikmaken van een
kleine emmer. Onze vrees is dat in
veel situaties de inhoud van deze
emmer te gering is om twee weken
gft-afval te bewaren. Na enig aandringen heeft wethouder Sanders
het probleem onderkend en heeft
hij toegezegd dat in voorkomende
gevallen een extra groene afvalcontainer geplaatst kon worden waarin
mensen met een gft-afvalemmer
tussentijds gft-afval kunnen storten
als de emmer vol is. In de berichtgeving over de wijzigingen in het
afvalophaalbeleid is geen mededeling gedaan over deze mogelijkheid.
Wij hebben de verantwoordelijke

wethouder gewezen op deze nalatigheid. Hij heeft laten weten dat
bewoners met een vraag over extra
capaciteit zich tot de gemeente kunnen wenden, maar dat er over deze
mogelijkheid niet actief is gecommuniceerd”, aldus Raf Janssen van
PvdA/GroenLinks. PvdA/GroenLinks
vraagt zich af of het college vindt
dat een overheid maximale openheid moet geven over haar beleid en
burgers daarover tijdig en goed moet
informeren. Daarnaast wil de partij
weten of het college het eens is dat
deze actieve informatieplicht onvoldoende nagekomen is. “Is het college
met ons van mening dat nalatig-

heid wat betreft het informeren van
burgers over zaken die voor hen van
belang zijn, afbreuk doet aan het vertrouwen dat ze hebben in de overheid?”, vraagt de partij zich af. Is het
college met ons van mening dat het
niet bekend zijn met de mogelijkheid
een extra container te laten plaatsen,
mensen aanzet tot het zich ontdoen
van het gft-afval op een wijze die
niet strookt met het beleid van afvalscheiding? Is het college met ons van
mening dat een toezegging van een
portefeuillehouder in een raadsvergadering loos wordt als vervolgens de
uitvoering van de toezegging te wensen over laat?”, wil de partij weten.
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Boa van Peel en Maas vertelt over zijn werkzaamheden in coronatijd

‘De impact van de coronamaatregelen voel je’
De buitengewone opsporingsambtenaren, oftewel boa’s, zijn tijdens de
coronacrisis steeds meer in het nieuws. De boa zorgt voor het toezicht
en de handhaving van de coronaregels. Harrie Peersman is tien jaar
buitengewoon opsporingsambtenaar van gemeente Peel en Maas, maar
noemt zichzelf niet alleen ‘slecht nieuws brenger’. Als boa staat hij
tussen de mensen, biedt hij een luisterend oor en helpt de ondernemers
in de gemeente waar nodig met het naleven van de coronamaatregelen.
Het boateam van Peel en Maas bestaat
uit vier medewerkers, waaronder
Harrie Peersman. Daarnaast zijn er nog
zeven toezichthouders die controleren
op het naleven van regels. Sinds
het coronavirus Nederland bereikte
in maart, is het team flexibel aan
de slag gegaan om ondernemers,
verenigingen en inwoners in de
gemeente op de coronamaatregelen
te wijzen. “We zijn in Peel en Maas
beperkt in capaciteit, maar daar zijn
we efficiënt mee omgegaan. Wat heel
erg helpt, is dat we Peel en Maas en
de meeste ondernemers goed kennen.
De relatie en goede communicatie
die we al hebben opgebouwd met
ondernemers zorgt sneller voor
onderling begrip.”
In eerste instantie gaat de boa in
gesprek met de ondernemer die
vragen heeft of zich niet aan de
coronamaatregelen houdt. Als dit niet
resulteert in veranderingen, volgt er
een waarschuwing. “In het ergste
geval schrijven we een proces-verbaal
uit. Zo hebben we bijvoorbeeld een
horecazaak moeten sluiten, omdat
de coronaregels structureel niet
nageleefd werden. Daar kunnen we
als overheid niet omheen, zeker niet
ten opzichte van de anderen die het
wel goed doen.” Volgens Harrie zijn
dat uitzonderingen. De overgrote
meerderheid van de ondernemers in
Peel en Maas houdt zich aan de regels.
“De rode lijn is dat ondernemers het
super op orde hebben en hun uiterste
best doen om zich aan alle regels te
houden. Soms heb ik best moeite met
het brengen van onze boodschap.
Zeker als ondernemers, in deze lastige
tijd, van goede wil zijn en hun best
doen. Je weet daarnaast nooit hoe
ze gaan reageren. Ik heb wel eens
een huilende ondernemer gesproken.
Dat raakt je, de impact van de maat
regelen voel je.”

Overgrote
meerderheid houdt zich
aan regels

Noodverordeningen
In totaal zijn er veertien noodverordeningen tijdens de coronacrisis in
werking gesteld. Het moment dat de
eerste verordening werd vastgesteld,
is Harrie bijgebleven. “Tijdens de eerste lockdown moesten wij vanuit thuis
gaan werken. Na twee weken was ik
daar al snel klaar mee. Ik wilde me
nuttig maken voor de maatschappij.
Dat gebeurde al snel doordat de veiligheidsregio de eerste noodverordening in werking stelde. Denk daarbij
aan afstand houden en een maximumaantal bezoekers in winkels. Het
werd onze taak om supermarkten na
te gaan en bijvoorbeeld met bedrijfs
leiders te spreken.”

Uiteindelijk volgde een sluiting van
de horeca. 27 maart kwam de eerste
melding binnen van een overtreding
van een café. Volgens de melders was
het terras van het desbetreffende
café geopend. “Ik ging ernaar toe om
de situatie te controleren, maar er
bleek niemand op het terras te zitten.
Meteen merkte ik dat de eigenaren
hoog in hun emoties zaten. Ze waren
in paniek doordat ze de boa op de
stoep kregen. Achteraf bleek dat
er enkele klusjesmannen aan het
werk waren geweest en zij even op
het terras koffie hadden gedronken.
Ik begreep de emoties van de caféeigenaren. Vanaf dat moment wist
ik dat we onze borst nat moesten
maken als dit soort meldingen op ons
af zouden komen. Het deed en doet
emotioneel veel met mensen.”

Heftig
hoe groot
de impact is

Begrip tonen
Harrie merkt op dat het voor onder
nemers lang niet altijd makkelijk is om
alle coronamaatregelen na te leven.
Hij toont dan ook als boa begrip en
hoort hun verhalen aan. “Sommige
regels gaven ruimte voor discussie en
interpretatie. Denk daarbij aan spatschermen in auto’s of in het vervoer
van arbeidsmigranten. Maar ook het
sluiten van niet-essentiële winkels
riep veel vragen op. De structuur die
we binnen de gemeente hebben,
werkt super. Wij gaan het veld in en
komen de knelpunten tegen. Een
speciaal crisisteam bij de gemeente
pakt dit op en koppelt dit ook weer
terug naar ons. Wij communiceren
weer met de ondernemers. Ook onze
accountmanagers, die een goede
relatie hebben met de ondernemers,
pakken hierin goed hun rol.”
Dat een boa in de frontlinie staat,
heeft ook zijn nadelen, vindt Harrie.
“Als boa kom je op locaties waar veel
mensen bij elkaar zijn. Je weet niet of
mensen wel of niet corona hebben.
Toch heb ik me nooit onveilig gevoeld,
maar het systeem is niet altijd
waterdicht. Zo heeft het lang geduurd
voordat we mondkapjes en desinfectie
middelen kregen, daar was in het
begin overal een tekort aan. Wat fijn
is, is dat we altijd ons eigen gevoel
mogen volgen en ons niet in onveilige
situaties hoeven te begeven als je je
daar niet goed bij voelt.”

Rollercoaster
2020 is volgens Harrie te omschrijven
als een rollercoaster. “De lat heeft de
afgelopen maanden hoog gelegen.
Ik heb veel overgewerkt en niet
de mogelijkheid gehad om mijn
verlofdagen op te nemen. Het is ook

erg heftig om te zien hoe groot de
impact van corona is op heel Peel
en Maas. Wij lezen niet alleen de
aantallen maar zien elke dag de
voorbeelden ervan in ons werk. Dat

komt toch behoorlijk binnen soms.
Maar het is niet alleen kommer en
kwel, we hebben ook gelachen.
Hoe erg het ook is. Ik waardeer
en bewonder de creativiteit en

veerkracht van de ondernemers en
de hele samenleving in Peel en Maas.
We maken er samen het beste van.”
Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

Afhaalbieb een succes,
afhaalmomenten uitgebreid
De Bibliotheek Maas en Peel biedt sinds de tweede lockdown momenten aan waarop lezers hun boeken
kunnen ophalen en terugbrengen. Volgens directrice Inge van Dongen is het een succes en is er vorige
week besloten om de afhaalmomenten uit te breiden.

De bibliotheekvestigingen hadden tijdens de eerste lockdown
geen afhaalmomenten. “Er zouden teveel loopbewegingen gecreëerd worden en dat pastte niet
in de noodverordenning. Maar de
behoefte aan boeken was groot en
is er de noodverordening aangepast. We hebben ons plan tijdens
de tweede lockdown laten toetsen
bij gemeente en veiligheidsregio”,

legt Inge van Dongen uit.
Om zo efficiënt mogelijk te werk
te gaan heeft Bibliotheek Maas en
Peel besloten om de momenten
na enkele weken uit te breiden.
“Zo hebben we voldoende spreiding
van onze bezoekers.” Of de
lockdown voor meer abonnees
heeft gezorgd? “Het is nu nog lastig
te zeggen of er nieuwe abonnees
bijgekomen zijn, die cijfers worden

binnenkort bekendgemaakt.”
De bibliotheek doet wel de oproep
om gelezen boeken al terug te brengen. “Zodat we er anderen weer
blij mee kunnen maken. Doordat de
boeken automatisch verlengd worden, blijven ze langer bij de mensen
thuis liggen. Maar er zijn veel boeken uitgeleend die door anderen zijn
gereserveerd. We merken dat er een
overlap is.”
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Dankbaar dat zij zolang in ons midden mocht zijn en dat we haar hebben
mogen begeleiden in haar laatste levensdagen laten wij u weten
dat is overleden ôs (schoon)mam en oma

Liefde is het begin.
Liefde is het einde...

Elly Grubben - van der Sterren
* Meterik, 8 februari 1931

Op vrijdag 8 januari 2021
is op 75-jarige leeftijd overleden

† Maasbree, 10 januari 2021

weduwe van

Ton Janssen

Antoon Grubben †
Geert †
Annet en Mart
Tim

Marja Janssen - Rijs
lieve pap en trotse opa van

De afscheidsdienst vindt donderdag 14 januari 2021 in besloten
kring plaats.

Christel en Rob
Jasper
Laurens
Isabel

Wij willen u graag in de gelegenheid stellen om de dienst via livestream
bij te wonen. Bent u hierin geïnteresseerd dan kunt u dit kenbaar maken
via: martseverijns@hotmail.com
Een groot woord van dank voor Dr. Aendekerk en het Groene Kruisteam
Maasbree.

Correspondentieadres:
De Fabriek
Venloseweg 25
5993 PH Maasbree

Monuta St. Martinus Venlo

Mia Peeters
Broers en zussen
Zwagers en schoonzussen
Neven en nichten

Venlo, † 5 januari 2021

53 jaar in liefde verbonden met

Dien Dorssers-Vullings

De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op dinsdag 12 januari
in de aula van crematorium Midden - Limburg te Baexem.

pap en schoonvader van
Frank en Annelies
Robert en Judith, King c

*Maasbree 29 juli 1944

† Amsterdam 30 december 2020

Wij hebben, in besloten kring,
op 8 januari afscheid genomen.

Correspondentieadres:
Everlosebeekstraat 19, 5984 NS Koningslust
Gezien de huidige omstandigheden zal het afscheid in
besloten kring plaatsvinden op zaterdag 9 januari.
Een speciaal woord van dank aan Buurtzorg Peel en Maas
voor de liefdevolle zorg aan pap.

Namens familie en vrienden.

Dankbetuiging

Wij willen een bijzonder woord van dank uitspreken
aan de medewerkers van Vincent Depaul voor de
liefdevolle zorg die mam gedurende haar verblijf
heeft mogen ontvangen.
Tevens zijn we ook dankbaar voor de belangstelling
en kaarten die wij mochten ontvangen na het
overlijden van ôs mam, oma en superoma

Mien Pennings-Beurskens
Met trots kijken wij als familie terug op
de mooie en waardige afscheidsdienst
in de kerk en op de begraafplaats.
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Pennings

VOOR BINNEN ÈN
BUITEN. 9% BTW

Vestiging Sevenum
Van Vlattenstraat 169
5975 SE Sevenum

T 077 467 23 25
E info@dirckxgroep.nl
W www.dirckxgroep.nl

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

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

‘‘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

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

Correspondentieadres:
Van der Marckstraat 19
5993 EB Maasbree

HET IS TIJD VOOR

Panningen

Dré Dorssers
Koningslust, * 14 februari 1939

Huub Kuijpers

t. 077-3078642
www.janssenuitvaart.nl

Intens verdrietig maar dankbaar voor
de mooie herinneringen die hij bij ons achterlaat
geven wij u kennis van het overlijden van
mijn lieve man en onze pap

† Horn, 6 januari 2021

Onze Huub is overleden.

samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

Wij hebben in besloten kring afscheid genomen.

Rustig en eenvoudig leefde zij
Rustig is zij ingeslapen
Toch zal zij altijd bij ons blijven

Correspondentieadres:
Familie Peeters
Klamp 26, 5768 GJ Meijel

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

liefdevolle en zorgzame echtgenoot van

Contactadres: Sevenumse Dijk 14, 5993 NK Maasbree

* Meijel, 8 april 1936

geeft zorgvuldig vorm aan
een persoonlijk afscheid,
zodat jullie met een goed
gevoel kunnen terugkijken.

Kessel, januari 2021

Zelfstandig Optidee Adviseur
Peggy Wismans
www.optidee.nl/peggy-wismans
tel: 06-48550730
Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade.
Direct geld en vrijwaring, snel
opgehaald. Tel. 06 52 85 93 48.
Opslag annex hobbyruimte +/35 m2 gezocht in de buurt van Helden.
Graag tel. contact op 06 45 08 82 78.
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.
Wij zijn op zoek naar hulp in de
huishouding.
Schoonmaakwerkzaamheden voor 4 uur
per week in Horst-America. Interesse?
Bel 06-10413605.
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Geboren

Loek
5 januari 2021
Zoontje van
Robin Reinders
en Nico Theelen
Broertje van Evi en Noud
Hoogstraat 13
5986 AA Beringe

Hoera

Mien Deenen-Hoeben
wuurt 17 januari 90 jaor

Vereniging haalt ‘katholiek’ uit de naam

KBO Panningen wil bond aantrekkelijker maken
voor senioren van alle religies
Met het woord katholiek in de verenigingsnaam trek je anno 2021 nog maar weinig mensen aan die niet
gebonden zijn aan dit geloof, zo concludeerde de KBO Panningen voor haar vereniging. Door de naam te
veranderen in ‘Seniorenvereniging Kepèl’ hoopt zij dat het lidmaatschap aantrekkelijk wordt voor alle
senioren van 55+, ongeacht welke religie zij hebben.
Het bestuur liep al een jaar rond met
het idee om de naam te veranderen.
Volgens voorzitter Jos Janssen (74)
had de vereniging al vaker de terugkoppeling gekregen dat mensen met
een andere of zonder religie afzagen
van een lidmaatschap door het woord
‘katholieke’ in de naam. “De K van
katholiek, dat willen deze mensen
niet”, aldus Janssen.” De vereniging
wil bijvoorbeeld ook dat moslims zich
willen aansluiten bij de bond. Janssen:
“Momenteel hebben we geen islamitische leden, maar bijvoorbeeld
wel heel veel mensen uit de Poolse

gemeenschap. Dit komt doordat Polen
een streng katholiek land is. We zijn
heel blij met deze grote groep, maar
we willen dat iedereen, ongeacht de
religie, zich welkom voelt bij ons. Dus
ook bijvoorbeeld moslims.” Alle leden
van het bestuur waren het ermee
eens om de naam te veranderen. Om
de mening te peilen van de leden,
hield het bestuur een enquête onder
hen. Janssen: “Normaal gesproken
zouden we dit onderwerp op de jaarvergadering bespreken, maar deze
kon niet doorgaan in verband met de
coronamaatregelen. Dus hielden we

Jo en Tina
van Bree
60 jaar getrouwd

Verkoop inventaris,
einde kamerverhuur bovenwoning van
Douverenstraat 5 Horst locatie garage
Jos Willems. Keukeninventaris, elektro,
gas, fornuizen, boillers, magnetron,
bedden, kasten e d.
Verkoop 16-01-2021 van 10 tot 15 uur
0629531155 T Adriaans
Moeite met wis- of scheikunde?
Ik leg de lesstof graag op ‘n
begrijpelijke manier aan je uit.
Tel. 0623071246
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info & tips:
karelheines.nl 06 - 5096 2915.
Trap bekleden va €350,00 incl. tapijt
en leggen! Bel voor gratis prijsopgave
bij u thuis :0616374514
Woningstoffeerderij vd Broek
Hulp gezocht met poetsen in Baarlo
voor 1 ochtend in de week in overleg!
Tel. 0653541385
Te koop perceel bouwland 1.35 ha.
Telefoon 06-11051719, neem gerust
vrijblijvend contact op.
Gezocht poetshulp voor 1 maal
per 2 weken .
Telefoon reactie op 0774652924
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

een enquête onder onze 650 leden.”
De uitkomst? Maar liefst 99 procent
was het met de naamswijziging eens.
De knoop was doorgehakt: er zou
een nieuwe naam komen. Dit is dus
uiteindelijk ‘Seniorenverenging Kepèl’
geworden, wat een verwijzing is naar
de Limburgse naam van Panningen.
Het aantrekken van meer niet-katholieke leden is overigens niet het enige
doel van de naamswijziging. Ook wil
de vereniging meer ‘jonge’ leden
aantrekken. Janssen: “Onze seniorenbond is bedoeld voor iedereen vanaf
55+ jaar. Maar momenteel is de grote

meerderheid 65+. We hopen dat er
straks meer ‘jonge’ senioren zich
gaan aanmelden bij onze vereniging.”

Activiteiten
De vereniging organiseert, indien het
mogelijk is in verband met corona,
zes dagen per week activiteiten. Dit
zijn onder meer sjoelen, biljarten,
bridgen, country linedance, computerles, kookcursus, jeu de boules
en zingen. Ook worden er taallessen georganiseerd voor de buitenlandse (dus met name Poolse) leden.
Kijk voor meer informatie over de
vereniging en haar activiteiten op
www.seniorenverenigingkepel.nl

Tekst: Roosje Delsing

‘De naam KBO is iets van oudsher,
dat dekt de lading niet meer’
De KBO Panningen heeft besloten om haar naam te veranderen om
niet-katholieke ouderen aan te trekken. De andere KBO’s in de gemeente
Peel en Maas geven aan dat ook bij hen al langer het onderwerp
naamswijziging aan de orde is. Echter wachten zij op een landelijke
verandering.

14 januari 2021
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Henk Gommans, voorzitter van de
KBO Meijel, heeft niet direct het idee
dat het woord katholiek in de naam
potentiële leden afschrikt. Toch zit ook
het Meijelse KBO-bestuur erover na te
denken om onder een andere naam te
gaan werken. “Ik denk dat het bij ons
niet zozeer speelt dat de k van katholiek in de naam zit”, zegt Gommans,
maar het klinkt vaak als een oubollige
naam, zeker voor de categorie jongere
senioren. We willen graag een naam
die wat lekkerder bekt.” De KBO Meijel
is echter niet van plan om haar naam
individueel te wijzigen. Sommige
KBO’s hebben hun naam zelf al een
beetje omgedraaid”, zegt Gommans.
Maar naar mijn mening is het wijs om
de naamswijziging landelijk aan te
pakken.” De overkoepelende organisatie, KBO-PCOB (Protestant Christelijke
Ouderenbond) is al een tijd bezig om
een naamsverandering erdoorheen te
krijgen. Gommans: “KBO-PCOB is een
landelijk bekende naam, ook in het
politieke Den Haag. Het lijkt mij verstandig om te wachten op de landelijke naamsverandering en om daar in
mee te gaan.”
Jo Peeten, secretaris van KBO Kessel
zegt dat ook dit bestuur het onderwerp
naamswijziging al vaker aan de orde is
geweest, maar dat ook zij wachten op
een landelijke naamswijziging. Peeten:
“We hebben er al vaker nagedacht
over wat we nu met de naam moeten.
Officieel staan we nog ingeschreven
als KBO Kessel Dorp. Op dit moment
zijn we niet echt bezig om de naam te
veranderen, want we zijn in de veronderstelling dat er binnen afzienbare
tijd sowieso landelijk iets met de naam
KBO gaat gebeuren. Maar ik kan me de
beweegredenen van Panningen om de
naam te veranderen wel voorstellen.”
Peeten heeft voor Kessel niet direct
gemerkt dat de k van katholiek een

discussiepunt is om wel of niet lid te
worden, toch willen ze de naam veranderen. Peeten: “KBO is iets van oudsher, dat dekt de lading niet meer. Dat
katholieke is gewoon geen uitgangspunt meer.”
Volgens de secretaris is het grootste
probleem voor alle KBO’s en seniorenverenigingen dat er ontzettend weinig
jonge senioren bij de club zijn aangesloten. “Omdat de pensioensleeftijd is
verschoven, wordt het steeds moeilijker om jongeren erbij te krijgen. Het
merendeel is 70 jaar of ouder. Als je
een jongere erbij krijgt dat mag je als
KBO in je handjes klappen. Het is een
streven voor alle KBO’s en seniorenverenigingen om meer jongeren te krijgen, laten we het hopen dat het gaat
lukken. Maar het is niet gemakkelijk.”
De KBO in Baarlo kent ook een terugloop van leden, maar voorzitter Tiny
Vennix kan niet met zekerheid zeggen
dat het aan de naam ligt. “De discussie
is er wel, maar ik kan het niet hardmaken”, aldus Vennix. “We hebben
volgende week een vergadering en
daarin gaan we het onderwerp bespreken, naar aanleiding van het bericht
over de naamswijziging van de KBO
Panningen. Volgens de voorzitter is
het grootste probleem dat de KBO, zo
zegt hij, ‘een beetje een achterhaalde
club is voor jonge senioren’. Vennix:
“De meeste activiteiten die wij als
KBO hebben zijn meer voor de echte
ouderen, zoals kienen en sjoelen. Ik
denk dat de jonge ouderen wat anders
willen.”
Daarnaast is Vennix van mening dat
de meeste jonge senioren zelf nog
werkzaam zijn, hobby’s hebben en
sporten en daarmee geen tijd en interesse hebben om lid te worden van
een KBO. Vennix: “Jonge leden zijn er
gewoonweg niet aan toe. Of het nu
aan de k of aan het programma ligt, ik

denk dat, als we jongere senioren willen gaan aantrekken, we het wellicht
helemaal anders moeten gaan doen.
Maar eigenlijk denk ik dat ze nog geen

behoefte hebben om lid te worden van
eens seniorenclub.”
Tekst: Roosje Delsing

Van Asten Group is een toonaangevend internationaal
familiebedrijf. Voor onze locatie in Horst zijn wij per
direct op zoek naar een enthousiaste

administratief
medewerk(st)er
(20-24 uur per week)

Wij bieden:
• Administratieve werkzaamheden
• Parttime functie (uren in overleg)
• Informele sfeer, gemoedelijk team
• Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden
• Modern kantoor
Wij verwachten
• MBO werk- en denkniveau
• Een gestructureerde- en proactieve werkhouding
• Nauwkeurigheid, integer en oplossingsgericht
• Organiseren van eigen werk
• Algemene computerkennis (MS Oﬃce)
Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging
en past bovenstaand proﬁel bij jou?
Neem dan gerust contact op via
riannevanasten@vanastengroup.eu of 06 10 99 39 76
Zie ook onze website: www.vanastengroup.eu of
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Grieks restaurant
vervangt café Oad Bree
Uitbater Wien Hermans heeft café Oad Bree in Maasbree verkocht
aan Santorini. Het Griekse restaurant uit Haelen gaat zich in het
Maasbreese pand vestigen en opent naar verwachting medio 2022
haar deuren.
Volgens Henk van Asten, zelfgezegd
‘de beste vriend en tevens rechterhand van Wien’, is de uitbater blij
dat het café is verkocht. “Het is een
opluchting dat hij het café kwijt
is”, aldus Van Asten, die zelf boven
het café woont en een groot deel
heeft gespeeld in het bestaan van
Oad Bree. “Wien is blij dat hij van
het gedoe af is”, zegt Van Asten.
“Hij wil niet meer de confrontatie aan moeten gaan met de boa’s,
gemeente en politie. Hij had constant het gevoel dat hij in de gaten
werd gehouden.” Café Oad Bree lag
in de afgelopen jaren vaker in de
clinch met de gemeente en politie. Zo moest het café in september
afgelopen jaar nog veertien dagen
haar deuren sluiten in verband
met het niet voldoende naleven
van de coronaregels. “Terwijl we
foto’s en filmpjes hebben van een
andere zaak in Maasbree waar het
nog veel bonter aan toe ging”, zegt
Van Asten. “Wij kregen een sluiting en het andere café niet. En als
Wien ergens niet van houdt dan is

het als er met twee maten wordt
gemeten.” De overschrijving van
het pand staat gepland op 20 januari aanstaande, dan is het officieel.
Volgens Van Asten is Wien blij dat
hij dat Santorini zich vestigt in het
pand. “Wien is een ontzettende fan
van Grieks eten, en Santorini is een
kwalitatief goede Griek, dus daar
is Wien erg blij mee.” Het Griekse
restaurant gaat de komende 1,5 jaar
verbouwen en opent naar verwachting medio 2022 haar deuren. Wat
Wien hiernaar gaat doen? “Wien is
met zijn 61 jaar ook niet meer de
jongste. Hij heeft heel zijn leven
hard gewerkt en het is tijd voor wat
meer rust in zijn leven. Hij blijft wel
werken als parketvloerenlegger, dit
heeft hij altijd gedaan. Daarnaast
gaat hij veel tijd in zijn kleinkinderen
stoppen, daar is hij gek op. En zodra
het kan is hij de eerste die in het
vliegtuig zit naar Zuid-Amerika. Hier
komt hij normaal zo’n vijf keer per
jaar. Hij houdt van dat continent.”
Tekst: Roosje Delsing

De winter laat op zich wachten
De winter wil nog niet zijn tanden laten zien tot zeker 20 januari. We krijgen wel even een opbouwend
hogedrukgebied boven Scandinavië die nodig is voor koude lucht vanaf Rusland hier naartoe te krijgen,
maar die zakt al snel in. In Rusland ten noordoosten van Moskou hebben ze temperaturen die overdag niet
boven de -20 graden komen. Wij krijgen na de invloed van het hogedrukgebied te maken met een vrij klein
lagedrukgebied die via de Noordzee naar Duitsland trekt. Hier kan wel neerslag met een winterse lading
op zitten en dit zal ergens tussen zaterdag en maandag moeten gebeuren. Daarna kan wat zachtere lucht
ons vanuit het westen weer bereiken en valt de eventuele neerslag weer als regen. Wat we voorlopig wel
blijven houden is de nachtvorst die bij genoeg opklaringen ook even tot meer dan 5 graden onder nul kan
zijn. Verder staat er een matige wind die vaak uit het westen tot noordwesten komt, maar regelmatig ook
van richting verandert. Er is veel bewolking over het algemeen. Begin volgende week staat er wat meer
wind. Pas na 20 januari lijkt de winter weer een poging te gaan doen. / Tekst en beeld: Nicky de Bruijn

De Heldense Bossen B.V. is een ANWB 5-sterren camping
met een groeiende populariteit. Wij zoeken een
gemotiveerde, proactieve en betrokken administrateur
en collega voor het zelfstandig uitvoeren van een
volledige bedrijfsadministratie.

Administrateur m/v
(20 uur per week)

Functietaken
Tot de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden
behoren onder andere:
• controle en verwerking van in- en verkoopfacturen,
kas en bank;
• administratieve ondersteuning van de receptie en
het reserveringssysteem;
• opstellen van btw-aangiftes en toezicht houden op
overige belastingen en verplichtingen;
• verzorgen van de maandcijfers en analyseren van
afwijkingen i.o.m. de directie;
• verwerken van noodzakelijke memoriaalboekingen;
• inrichting en onderhoud grootboek in Exact Online
en het actualiseren van stamgegevens;
• opstellen en actualiseren van de
investeringsbegroting, liquiditeitsbegroting en
meerjarenbegroting;
• initiëren van kostenbesparingen en beheersing van
het werkkapitaal;
• werkzaamheden voor de jaarafsluiting t.b.v. de
accountant;
• meedenken in het professionaliseren en kwalitatief
verbeteren van bestaande bedrijfsprocessen;
• ondersteuning directie, aansturen medewerkster
financiële administratie.
Wij vragen:
• afgeronde opleiding “Bedrijfsadministrateur” niveau 4
of soortgelijke opleiding (MBO+ of HBO denkniveau);
• bedrijfsadministratie: > 5 jaar ervaring in een
vergelijkbare functie als medewerker financiële

administratie / administrateur / assistent controller;
• Exact online: > 5 jaar ervaring;
• Microsoft Office: > 5 jaar ervaring en affiniteit met
Excel;
• ervaring met financiële analyses, begrotingen en
rapportages;
• zelfstandig, accuraat, kritisch, communicatief en
zorgvuldig met gepaste verantwoordelijkheid;
• extra uren te werken indien de situatie hierom
vraagt.
Wij bieden:
Wij willen samen met jou voorop blijven lopen en
verduurzamen om onze gasten ook in de toekomst
een fantastische vakantie te bezorgen. Wij bieden
een zelfstandige baan voor 20 uur per week met
een marktconform salaris, fijne collega’s en een
leuke, motiverende werksfeer. Verder dagen we
je uit om mee te denken in procesverbetering en
professionalisering.
Solliciteren:
Je bent geïnteresseerd in deze functie? Dan zien
wij je motivatiebrief inclusief CV graag uiterlijk
24 januari a.s. per mail tegemoet, t.a.v. van
mevr. Linda Peeters, medewerkster personeelszaken.
E-mail adres personeelszaken@deheldensebossen.nl.
Voor nadere informatie kun je contact opnemen
met Linda Peeters of Sietse Tienkamp (directeur)
via telefoonnummer: 077 307 24 76

De Heldense Bossen 6 • 5988 NH Helden • WWW.DEHELDENSEBOSSEN.NL
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

De naam KBO is aan verandering toe
KBO Panningen heeft besloten om verder te gaan onder de naam Seniorenvereniging Kepèl. Met het woord katholiek in de verenigingsnaam
trek je anno 2021 nog maar weinig mensen aan die niet gebonden zijn aan dit geloof, zo concludeerde KBO Panningen voor haar vereniging. Aan
de andere kant is de naam KBO een begrip en betekent een naamswijziging niet altijd een toename van leden.
De vereniging kreeg al vaker de terugkoppeling
dat mensen met een andere of zonder religie
afzagen van een lidmaatschap door het woord
‘katholieke’ in de naam. Het aantrekken
van meer niet-katholieke leden is overigens
niet het enige doel van de naamswijziging.
Ook wil de vereniging meer ‘jonge’ leden
aantrekken. “Onze seniorenbond is bedoeld
voor iedereen vanaf 55+ jaar”, zegt Jos Janssen,

voorzitter KBO Panningen. Maar momenteel is de
grote meerderheid 65+. We hopen dat er straks
meer ‘jonge’ senioren zich gaan aanmelden bij
onze vereniging.”
Aan de andere kant is de naam KBO een begrip
geworden onder de ouderen. Een naamswijziging
hoeft niet meteen te betekenen dat er zich ‘jonge’
senioren aanmelden. De ouderenverengingen geven
zelf aan dat die doelgroep moeilijk te bereiken is.

Tegenwoordig werken de mensen langer en hebben ze minder tijd. De ‘jongste’ senior zal dus vaak
al 70+ zijn. Dit probleem verander je niet door de
naam KBO te veranderen.

Pastoraaltje

Column
De naam KBO is aan verandering toe.
Wat vindt u?

Zegen

Je kunt wel raden wat de meeste
mensen elkaar hebben toegewenst bij de jaarwisseling: dat
2021 een beter jaar mag worden
dan 2020. Want dat was toch maar
een raar jaar, hebben we zo vaak
gezegd. Een jaar met die corona
Het jaar 2020 zit er alweer op. Het jaar wat met recht het coronajaar genoemd mag worden. Het kabinet heeft een flinke vinger in de pap van
die ons zomaar overkwam. Een
2020 gehad. Maar heeft het wel alles in goede banen geleid?
vreemd, angstig, pijnlijk, verlieslijheeft ook de tegenstellingen nodeloos verscherpt
wanneer de rest van de wereld soortgelijke aanpak
dend, stil, saai, triest en eenzaam
Premier Rutte en minister De Jonge van
in een tijd dat het populisme sowieso op de loer
kiest voor hetzelfde probleem? Wilt dit dan zeggen
jaar. Of vul maar aan vanuit je
Volksgezondheid kregen dinsdag 5 januari in
ligt. Tegelijk werd duidelijk dat de door de VVD zo
dat de hele wereld het dan verkeerd doet?
eigen ervaring. We konden weinig
een extra debat scherpe kritiek op de aanpak
Ik denk dat hier niet gesproken kan worden over het aangeprezen marktwerking in de gezondheidszorg
meer dan elkaar bemoedigen met
van het vaccinatieplan. Ook werd er een aantal
misschien de directeuren van de zorgverzekeringen
is goed, want hier is niks goeds aan. Maar ik denk
telefoontjes, appjes of een kaartje.
keer stilgestaan bij de beslissingen die zijn
dikke bonussen verschafte, maar volkomen faalde
En natuurlijk een gesprekje op
genomen door het kabinet in 2020. De oppositie dat de overheid met alle macht keuzes gemaakt
op het ogenblik dat er echt stront aan de knikker
afstand. “Hou vol. Het komt goed.
was streng en vond dat het kabinet gefaald had. heeft, die voor het algemeen belang de minst
kwam. Nederland is het laatste land in de EU dat
Na de regen weer de zon.” Ja, het
Achteraf is het lastig om te zeggen of het kabinet slechte was. En omdat er zoveel strijd ook tegen
deze keuzes geleverd is, is de beoogde uitkomst van aan het inenten begint op het ogenblik dat onze
blijft niet zo. Verandering is op
goede of slechte beslissingen heeft genomen.
komst. Het vaccineren is begonOp onze Facebookpagina zijn de meningen op de de minst slechte keuze, vertroebeld geraakt. En aan oosterburen al op een half miljoen zitten. En als klap
welke kant je ook mag staan, over ‘één ding zijn we op de vuurpijl de beschamende vertoning van een
nen. En we komen aan de beurt.
stelling ook verschillend.
coalitie die met de staart tussen de benen uit de
het vast helemaal eens: we hebben het allemaal
En ondertussen blijven al die artKirsten Voesten vraagt zich af hoe je het goed
gehad met deze crisis en willen allemaal terug naar kamer sluipt als er gestemd moet worden over de
sen en andere mensen in de zorg
kunt doen met 17 miljoen meningen. “Hoe kun
salarissen in de zorg. Op zeventien maart moet dit
het normale, wellicht een betere variant hiervan.”
en de verpleging zich onvoorstelje het van begin af aan 100 procent goed doen
consequenties hebben.”
Hans Paijmans is van mening dat het kabinet geen
baar inzetten. Een mens kan heel
wanneer je geconfronteerd wordt met een
goede koers heeft gevaren. “Vanaf het begin was
wat mee maken, maar we zijn
groot onbekende? Hoe kun je het goed doen
het een en al verwarring en tegenstrijdige adviezen.
toch ook sterker dan we zelf vaak
als je moet kiezen tussen alleen maar slechte
Dat heeft niet alleen mensenlevens gekost, maar
denken. Een veel gebruikt woordje
mogelijkheden? En hoe doe je het verkeerd
in de afgelopen tijd is ‘veerkracht’. Ja, we moeten soms klappen incasseren, maar komen toch
weer overeind. We gaan door of
beginnen opnieuw. Nog meer dan
anders hebben we in het afgelopen jaar gemerkt dat we elkaar
daarbij nodig hebben. Laten we in
het nieuwe jaar voortbouwen op
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heel klein stuk. En misschien het vernatuurlijk gezondheid.
Gemakkelijk te halen als ik wat harder je ouders is. Als je je kinderen niet lief meter pijn. Maar als die afstand het
schil tussen verdriet en geluk.
verschil is, tussen leven en gemis.
liep. 1,5 meter hoog springen. Als din- mag houden. Het contact weg, waar
gen niet vanzelf gingen. Maar nu, wat op we vertrouwden. Je niet meer met Dan is het niet ver, allen maar een
Joke Ghielen

Bespreking poll week 01

Kabinet heeft goede coronakoers gevaren in 2020

VanVan
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tottot
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complete
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tot een complete renovatie
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LOSLATENDE
FOLIE
LOSLATENDE FOLIE OP
UW
KEUKENKASTJES?
UW
KEUKENKASTJES?
UW KEUKENKASTJES?

1,5 meter

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.

Peter van der Horst, pastoor
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Commissievergadering
Op dinsdag 19 januari 2021 is om 19.30 uur een digitale commissievergadering.
In verband met het coronavirus is dit een vergadering in aangepaste vorm. Dit betekent
het volgende:
• 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 19 januari 2021, 11.30 uur bij de griffie via griffie@peelenmaas.nl
of 077 306 6666).
U kunt de agenda, de bijbehorende stukken en de livestream raadplegen op het
raadsinformatiesysteem, onder www.peelenmaas.nl > Bestuur en Organisatie >
Gemeenteraad > Kalender van de gemeenteraad > Datum: 19 januari 2021.
Agenda
Onderdeel a: Vaste agendapunten
1. Opening en korte uitleg door de voorzitter
2. Spreekrecht
3. Besluitenlijst Digitale Commissievergadering van 24 november 2020 (2020-004)
Onderdeel b: Agendapunten ter bespreking en advisering
4. Vaststellen bestemmingsplan “Omzetten bedrijfswoning naar wettelijke
plattelandswoning Hert 3b te Baarlo” (2021-001)
5. Vaststellen bestemmingsplan Maasbreeseweg 92 Koningslust, uitbreiding van
boomteeltbedrijf met een loods, kantoor, containerveld en teeltondersteunende
voorzieningen, en wijziging van de bedrijfswoning naar wettelijke plattelandswoning
(2021-002)
6. Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Jacobusstraat 42 Egchel, uitbreiding
bouwvlak bij een intensieve veehouderij voor verplaatsing bedrijfswoning, oprichting
loods met ondergrondse kadaverkoeling (2021-003)
7. Beschikbaarstelling krediet inrichting en herinrichting van de omgeving van het
Kindcentrum Meijel (2021-006) – onder voorbehoud
8. Verlenen toestemming aan het college om in te stemmen met de toetreding van de
gemeente Mook en Middelaar tot de Gemeenschappelijke Regeling BsGW per 1-1-2021
(2021-004)
9. Wensen en bedenkingen deelname Veiligheidsregio aan werkgeversorganisatie
(2021-005)
Onderdeel c: Sluiting
10. Sluiting

Jeugd aan Zet

Oproep: dien je idee in!
Woon je in Peel en Maas en ben je tussen de 12 en 25 jaar én heb je een leuk idee voor jezelf
of je leeftijdsgenoten? Laat het ons weten!

Samen iets doen voor een ander
Door de huidige coronamaatregelen worden jullie beperkt in jullie dagelijkse activiteiten.
Sporten, elkaar ontmoeten, festivals, feestjes of andere uitjes kunnen nu helaas niet doorgaan.
Stuur je idee in!
Graag willen we jullie uitdagen om iets voor een ander te doen in deze coronatijden. Dus heb je
een leuk idee of een alternatief voor een activiteit die nu niet mogelijk is? Laat het ons weten en
stuur een mail naar info@peelenmaas.nl met je naam, contactgegevens en een korte uitleg van
jouw idee. Doe dit snel, maar uiterlijk vóór 1 februari 2021. Samen kijken we dan of we jouw idee
kunnen realiseren.

Het wordt weer kouder!
Door de kou komt het regelmatig voor dat de inhoud van de
containers vast vriest.
Een tip: schud of steek de inhoud van de container goed los voordat u deze aan de weg zet.
Doet u dit niet dan kan het zijn dat de container niet helemaal leeg gaat. De vuilnisauto
rijdt niet terug voor vastgevroren containers of containers die te laat buiten staan.

WhatsApp

Gemakkelijk en snel een berichtje sturen via
WhatsApp nummer 06 12 36 09 04.
Wij beantwoorden WhatsApp berichten maandag t/m vrijdag
van 08.30 uur tot 17.00 uur.

Bekendmakingen

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.

Plaats/locatie

Straat/omschrijving

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

Graaf van Kesselstraat 6
Pratwinkel 4A
Pratwinkel 4B
Pratwinkel 9
Sprunklaan 4
Molenheg 3
Mr. Cruijsberghof (Dorpshart) kavel 6
Roomweg (ong.)
Roomweg 89
Mariaplein 15A
Marie Notermansstraat 20
Prof. van Oijenstraat 7
Veldstraat 20
Veldstraat 33
Aan de Hagendoorn 6
Karel Appelstraat
Scheutenbergweg 4 A
Eburonenhof 4
Kavel 43 BP In den Bosch Fase II
Boschlaan 46
Boschlaan en Dormansgoed
Breetse Peelweg 14-16
Dormansgoed Kavel 37
Op de Kemp 1
Aan de Kremmer 2
Kapelkeshof blok 3
Langveld 23
Pater Willemsplantsoen 29
Pijnboom 25
Pijnboom kavel 41
Steegstraat 30
Steenoven 12B 160
Markt 57
Raadhuisstraat 168
Raadhuisstraat 186
Beekstraat 40
Generaal Ritchiestraat 26
Industrieterrein Panningen 8
Raadhuisstraat 155
Ruijsstraat 18
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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

www.peelenmaas.nl
12
12 januari
januari 2021
2021
12 januari 2021

Spelregels
aanbieden
afvalzakken en
containers
In Peel en Maas
gebruiken we
drie soorten
afvalzakken.
Deze kunt u
gratis afhalen bij
de afhaalpunten voor gratis
zakken en textielstickers.
www.peelenmaas.nl/inwonersen-ondernemers/afval/
afvalzakken

12 januari
12 januari
2021 2021

12 januari 2021
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meter Kinderen
afstand. t/m
Kinderen
17 t/m 17
Binnensportlocaties
dicht. Geen
wedstrijden en
Geen
en groeps
groepsjaar en topsporters
jaar
en wedstrijden
topsporters
uitgezonderd.
uitgezonderd.
lessen.
Topsporters
lessen.
Topsporters uitgezonderd.
uitgezonderd.
Geen wedstrijden
en groepslessen.
Topsporters
uitgezonderd.
Geen wedstrijden en
groeps-

lessen. Topsporters
Binnensportlocaties
Binnensportlocaties
dicht.uitgezonderd.
dicht.

Onderwijs
en
kinderopvang*
Blijf in Nederland
en boek geen reis
Onderwijs
enNederland
kinderopvang*
Blijfnaar
in Nederland
Blijf
in
ent/m
boek
geen
en boek
reisgeen reis
het
buitenland
31 maart.
Onderwijs
en
kinderopvang*
naar het buitenland
naar het buitenland
t/m 31 maart.
t/m 31 maart.

Onderwijs
Onderwijs op
op afstand
afstand voor
voor po,
po, vo,
vo,
mbo,
hbo,
wo
en
alle
overige
mbo, hbo, wo
alle overige
Onderwijs
open
afstand
voor po, vo,
onderwijs-,
trainingsen
Onderwijs
enhbo,
kinderopvang*
onderwijs-,
trainingsen
mbo,
wo
en alle overige
educatieve
activiteiten.
Onder
Onderwijs
Onderwijs
en kinderopvang*
en
kinderopvang*
educatieve
activiteiten.
onderwijs-,
trainingsenOnder
andere
examens,
praktijklessen
Onderwijs
op
afstand
voor
po,
vo, en
andere examens,
praktijklessen
en
educatieve
activiteiten.
Onder
mbo,onderwijs
hbo, wo voor
en alle
overige leerlingen
kwetsbare
onderwijs
voor kwetsbare
leerlingen
andere
examens,
praktijklessen
en po, vo,
Onderwijs
Onderwijs
op
afstand
op
voor
afstand
po,
vo,
voor
onderwijs-,
trainings- en
uitgezonderd.
uitgezonderd.
onderwijs
voor
kwetsbare
leerlingen
mbo,
hbo,
mbo,
woactiviteiten.
en
hbo,
allewo
overige
en
alle overige
educatieve
Onder
uitgezonderd.
andere
examens,
praktijklessen
onderwijs-,
onderwijs-,
trainingstrainingsen en en
onderwijs
voor
kwetsbare
leerlingen
Kinderopvang
dicht.
educatieve
educatieve
activiteiten.
activiteiten.
Onder Onder
Kinderopvang
dicht.
uitgezonderd.
andere examens,
andere
examens,
praktijklessen
praktijklessen
en
en
Kinderopvang dicht.
onderwijs onderwijs
voor kwetsbare
voor kwetsbare
leerlingenleerlingen
Er
is
voor kinderen
Er uitgezonderd.
is noodopvang
noodopvang
Kinderopvang
dicht. voor kinderen
uitgezonderd.

Dit
tot
met
77 februari.
Op
een
later
moment
positie.
DitErgeldt
geldt
tot en
en
met
februari.
Op
eenvoor
laterkinderen
moment
isbesloten
noodopvang
Erof
ishet
noodopvang
voor
kinderen
wordt
po
en
de
kinderopvang
vanaf
wordt
besloten
of
het7 februari.
po en de Op
kinderopvang
vanaf
Dit
geldt
tot
en
met
een
later
moment
van
ouders
vanmet
ouders
cruciale
metberoepen
cruciale beroepen
25
januari
geheel
open
kunnen.
25
januari
geheel
open
kunnen.
wordttotbesloten
het poOp
en een
de kinderopvang
* Dit geldt
en met 7of
februari.
later moment vanaf
en kinderen
en kinderen
in een kwetsbare
in een kwetsbare
wordt
het poopen
en dekunnen.
kinderopvang vanaf
25besloten
januari of
geheel

Evenementen
Evenementen
verboden.
verboden.

**
*

van
met
beroepen
vanisouders
ouders
met cruciale
cruciale
beroepen
Er
noodopvang
voor kinderen
en
kinderen
in
een
kwetsbare
en kinderen
in een
kwetsbare
van
ouders met
cruciale
beroepen
Er ispositie.
noodopvang
voor kinderen
Kinderopvang
Kinderopvang
dicht.
positie.
en
kinderen
in een dicht.
kwetsbare
van ouders met cruciale beroepen
positie.in een kwetsbare
en kinderen

positie.
positie.
25 januari
geheel open
kunnen.

Geen wedstrijden
Geen wedstrijden
en groeps
en- groeps- * Dit geldt* tot
Ditengeldt
met tot
7 februari.
en met 7Op
februari.
een later
Opmoment
een later moment
Meer informatie
en
uitzonderingen:
alleen
samen
krijgen
lessen. Topsporters
lessen.
Topsporters
uitgezonderd.
uitgezonderd. we
informatie
envanaf
uitzonderingen:
alleen
samen
krijgen
wewordt besloten
wordtofbesloten
het po enofMeer
de
hetkinderopvang
po
en de kinderopvang
vanaf
rijksoverheid.nl/coronavirus
rijksoverheid.nl/coronavirus
25
januari
25
geheel
januari
open
geheel
kunnen.
open
kunnen.
Meer
informatie
en
uitzonderingen:
alleen
samen
krijgen
we
Meer informatieof
en uitzonderingen:
alleen
samen krijgen
we
corona
of bel
bel 0800-1351
0800-1351
rijksoverheid.nl/coronavirus
corona onder
onder controle
controle
rijksoverheid.nl/coronavirus
of
bel
0800-1351
of bel 0800-1351
corona
controle
coronaonder
onder controle

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

Meer informatie
Meer informatie
en uitzonderingen:
en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351
of bel 0800-1351
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PvdA/GroenLinks Peel en Maas

Gemeentebestuur moet burgers goed informeren

Burgers moeten weten welke besluiten het college neemt en wat die voor hen betekenen. Dat geldt zeker bij
veranderingen in een beleid dat al jaren geldt en waaraan bewoners gewend zijn. Een voorbeeld hiervan is
het afvalbeleid. PvdA/GroenLinks had dit graag gehouden zoals het was, want het was goed en iedereen
was er tevreden over.
Dat had gekund als we van iedereen een ietsjes hogere bijdrage
hadden gevraagd, want de tekorten van het ophalen worden anders
te groot. Zo’n extra verhoging van
1 of 2 euro per maand kan, zonder
mensen met een minimaal inkomen daarmee in de problemen te

VVD Peel en Maas

brengen, want die kunnen vrijstelling krijgen van de afvalstoffenheffing. Maar nee, VVD, CDA en Lokaal
Peel en Maas hebben voor een
ander systeem gekozen: betalen
voor snoeiafval, 10 euro matrassenbelasting en drie wintermaanden het gft-afval niet iedere week

maar slechts één keer per 14 dagen
ophalen. Dat laatste brengt mensen die een kleine gft-emmer
hebben, in de problemen. Dat zijn
met name mensen die in appartementen of flats wonen. De eerste week is de kleine emmer vaak
al vol. Waar moet je in de tweede

Lokaal Peel & Maas

missen. Ook eenzaamheid en somberheid door gebrek aan perspectief is voor veel mensen iets wat
speelt. Wij zullen hier aandacht voor
blijven vragen. De verlenging van
de lockdown is ook weer een hard

gelag voor de ondernemers zoals:
de horeca, de evenementenbranche (inclusief de toeleveranciers en
denk hierbij ook aan de agrarische
sector), de retail, de contactberoepen, de reisbranche en de sport-

scholen. We vinden het dan ook
noodzakelijk dat de extra overheidssteun er snel komt. Ook op lokaal
niveau blijven we zo goed mogelijk
luisteren naar de signalen en doen
we wat we kunnen. Hopelijk gaat
het snel toch weer de goede kant
op en gaat het vaccineren voorspoedig verlopen. We kunnen als fractie
VVD Peel en Maas dan wel fysiek
minder onder de mensen komen,
digitaal is nog van alles mogelijk.
Dus heb je een vraag of een tip,

neem dan contact op met een van
de raadsleden of burgerraadsleden. We blijven ons onverminderd
inzetten voor alle inwoners/ondernemers van deze mooie gemeente.
Wil je met ons meedenken en je
stem laten horen? Ook hiervoor kun
je ons altijd vrijblijvend contacten.

Raadsleden

Fractie

Niet tegen, maar met elkaar in Peel en Maas

Denkt u ook wel eens ‘wat een puinhoop daar bij de gemeente?’ of ‘ze doen maar wat bij de gemeente’? We
weten echter allemaal, dat dit niet zo is.
We tellen een gemeente met
bijna 43.500 inwoners. Die moet
bestuurd worden en dat vraagt een
enorme organisatie. Wij durven de
stelling aan, dat er veel bedrijven
in Nederland een voorbeeld kunnen nemen aan de organisatie van
de gemeente Peel en Maas. Dus

ken en weinig dapper verwijst die
naar een ambtenaar om ons mee
te delen dat mensen in feite niet
actief geïnformeerd worden. Hoe
moeten die er dan achter komen
dat er een extra container geplaatst
kan worden? Gevaar is dat gft-afval
in de zwarte afvalzak verdwijnt.
Wethouder, informeer mensen.

Hart onder de riem

Als een nieuw jaar begint dan voelt dat altijd weer een beetje als een onbeschreven blad vol nieuwe
kansen. Inmiddels weten we dat ook 2021 geen ‘normaal’ jaar zal worden. Wat eerst zo gewoon was, een
feestje vieren, naar de sportvereniging of naar een festival, lijkt nu nog ver weg. Het aantal coronabesmettingen is nog steeds niet op het niveau van wat het zou moeten zijn en er liggen nog te veel coronapatiënten in het ziekenhuis. Daarnaast is er nog de Britse coronavariant die ook in Nederland een weg
aan het banen is.
Helaas was de verlenging van de
lockdown dan ook onoverkomelijk. We denken aan al die mensen
die getroffen zijn door het coronavirus. Het kan zijn dat je ziek bent,
herstellende of een naaste moet

week dan met het gft-afval naar
toe? Wij hebben dat probleem in
de gemeenteraad aangekaart en
wethouder Sanders heeft beloofd
voor een oplossing te zorgen: bij
flats en appartementen zouden
extra groene containers geplaatst
worden. Wij gingen ervan uit dat
mensen met een kleine gft-emmer
tijdig en goed geïnformeerd zouden
worden over deze regeling. Maar
dat is niet gebeurd. Daar hebben
we de wethouder over aangespro-

alles gaat goed? Nee, zeer zeker
niet. Waar gewerkt wordt, worden
fouten gemaakt. Dat hoort erbij en
daar moeten we elkaar scherp in
houden. Maar elkaar scherp houden
is wat anders dan je ergens tegen
afzetten. Hoe mooi lijkt het als een
organisatie of omgeving tegen of

via de gemeente haar ongenoegen
uit of erger nog via iemand ‘van de
gemeente’ kritiek geuit krijgt over
een bepaalde, door de organisatie
of omgeving ongewenste situatie
die is ontstaan.
Lokaal Peel&Maas heeft oog voor
beide kanten van een verhaal,

Lokaal wil geen partij kiezen, maar
zoekt naar mogelijkheden hoe we
er samen wat moois van kunnen
maken. Geen hard statement en
ook niet deze of gene in de hoek
zetten. Als je de media volgt dan
zie je een verharding in de maatschappij, men zet zich meer af
en vindt het steeds gewoner om
iemand openlijk aan de schandpaal
te nagelen, net als in de middel-

eeuwen. Het is mode geworden.
Maar bij Lokaal Peel&Maas niet.
Wij gaan voor een samenleving
waarin het voor iedereen fijn is om
te leven.

Fractie
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Functieomschrijving:
Wij zoeken een nieuwe chauffeur (m/v) voor transport
van agrarische producten en losgestorte goederen.

Bel voor een afspraak 077 35 153 21

Geen 9 tot 5 mentaliteit hebben en flexibel zijn
in verband met seizoenwerk.
Je hebt een affiniteit met agrarisch en grondverzet werk
en kunt goed in een team samenwerken.
Functie eisen:
Rijbewijs CE
In bezit van bestuurderskaart
HEB JE BELANGSTELLING VOOR DEZE FUNCTIE?
Stuur of mail dan jouw cv naar info@peetersmols.nl
onder de vermelding vacature chauffeur.
Transportbedrijf Peeters-Mols
Steeghoek 10, 5975 NR Sevenum | Tel: 077 - 467 1522

MollKunstgebit.nl
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TREKKER OPLEGGER/CONTAINERAUTO
CHAUFFEUR (FULLTIME)
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We zoeken naar een nieuwe collega’s voor de functie

Met een glimlach goed kauwen!
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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.

Bungalowpark
Libra Ommen
Nog enkele bungalows te huur:
April, mei, juni, september &
oktober € 175,- p.w. all in.
Juli & augustus € 375,- p.w. all in.
Buiten zwembad en recreatieteam
in het hoogseizoen aanwezig.
Voor meer informatie en folders:
0529 - 457 224.

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
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Geplukt

Jan Coopmans Meijel
Jan is al driekwart van zijn leven een judoka en meer dan 44 jaar trainer. Stoppen met judo, dat doe je niet
zomaar volgens Jan: “Judo daar begin je aan en dat doe je voor de rest van je leven.” Deze week wordt Jan
Coopmans (68) uit Meijel geplukt.

hij, indien corona het toelaat, nog
zo’n 15 uur uur les. Het mooiste
hieraan vindt hij het lesgeven aan
4- en 5-jarigen. “Die komen op het
begin vaak schuw binnen en met
de week zie je de discipline en
het zelfvertrouwen verbeteren”,
vertelt Jan. Ze leren hier echt
normen en waarden.” Ook gepeste
kinderen die komen judoën, krijgen
volgens Jan extra zelfvertrouwen.
Jan:“Zij beseffen ineens, ik kan wat.
En dat is mooi om te zien.”

Stoppen?
Jan krijgt dikwijls de vraag wanneer
hij stopt met lesgeven. “Iedereen
vraagt dit, maar het antwoord is: voorlopig nog niet. Mijn trainer in Weert
waar ik tot afgelopen jaar nog trainde
is 83, dus ik heb nog even. Ik ga door
tot het echt niet meer gaat.” Jan kan
en wil overduidelijk de sport nog niet
loslaten. En gelukkig voor hem en zijn
pupillen hoeft dat ook nog niet. Nu
hij gepensioneerd is en het tijden van
corona zijn, heeft hij in elk geval tijd
om aan zijn vrouw te besteden. En aan
hond Duke met wie hij wekelijks nog
naar cursus gaat. Daar waar de gemiddelde mens het laat bij een puppycursus, is Jan alweer bij cursus nummer

zegt hij lachend. In plaats daarvan
prijkt er nu het melkmeisje aan de
muur. Ingeruild of niet, zijn vrouw
Miet is toch echt diegene die het
mogelijk heeft gemaakt dat Jan zijn
passie kon blijven uitoefen gedurende
de jaren dat hun twee, inmiddels
volwassen, kinderen jonger waren.
Want door de jaren heen is er veel,
héél veel tijd in de sport gaan zitten.
Jan vertelt: “Doordeweeks werkte ik
fulltime als servicemonteur en in de
avonden gaf ik trainingen of trainde
ik zelf. Vervolgens was ik het gehele

Als je verwacht dat er een
vitrinekast in de woonkamer
van deze judoka staat met al zijn
gewonnen medailles en trofeeën,
dan heb je het mis. Er valt op het
eerste blote oog geen prijs te
zien. “Heel vroeger heb ik prijzen
gewonnen, maar het meeste
ligt opgeborgen”, zegt Jan. “Ach
ja, wat heb je eraan om alles te
bewaren. Eerst hing er wel nog
een schilderij van mij en mijn
judomaatje aan de muur, maar
mijn vrouw heeft me ingeruild”,

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.

9

6

1
9

7

1
8

4

9
6

2
1

5

3

Oplossing vorige week:

4

2

7
8

1

7

8

7
8

2
7

3
4

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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weekend op pad voor judowedstrijden.
Op vrijdag ging ik weg en op zondag
kwam ik terug. Miet onderhield
het gezin en zorgde ervoor dat de
judopakken gewassen en gestreken
werden. Zonder haar had ik het
allemaal niet gered, dat mag ook wel
eens worden gezegd. En ook zonder
mijn judocollega’s Mark en Ron van de
Linden en andere hulptrainers had ik
dit alles niet kunnen waarmaken.”

vier. Het lesgeven blijft in hem zitten.
Ook is hij klus-opa op de basisschool in
Meijel, een groepje gepensioneerden
die vrijwillig klusjes in en rondom de
school doen. “Hartstikke gezellig en zo
blijf je bezig”, zegt hij.
En bovenal is Jan nog altijd vader
van twee kinderen en opa van vier
kleinkinderen. Of er iemand van
hen besmet is met het judovirus?
“Sommigen hebben het geprobeerd,
maar niemand is blijven hangen.
Ik heb mijn hoop gevestigd op de
jongste, hij is drie”, zegt Jan.
Op het einde vertelt Jan over het
sportgala van Peel en Maas. Elk jaar
mag een sportclub een demonstatie
verzorgen en dit jaar was eigenlijk
Judoclub Helden aan de beurt, maar
helaas: corona. Jan heeft een speciale
herinnering aan het sportgala. Hij staat
op, reikt naar een hoog plankje en
tovert twee trofeeën tevoorschijn.
In 2013 ontving Jan de prijzen voor
Sportman van het Jaar en de waarderingsvergoeding. Er verschuilden zich
dus toch prijzen in de woonkamer van
de judoka. En Jan lijkt heel bescheiden
stiekem een klein beetje trots. Maar
dat mag ook wel.
Tekst en beeld: Roosje Delsing

Werken
in 2021?
Ondanks de afstand staan wij nog steeds voor je klaar! Of je nu
in de agro, food of industrie wilt werken, bij AB Werkt hebben
we tijdelijke én vaste banen. Regelmatig zijn we op zoek naar:

Verschillende banden
Jan woont samen met zijn vrouw
Miet en hond Duke in Meijel, maar dit
is niet de plek waar Jan het levenslicht zag. Oorspronkelijk komt hij uit
Panningen. Hoe hij hier terecht is
gekomen? “Tja, ik heb verloren van de
vrouw hè”, zegt hij lachend. Hoewel
het in het begin wennen was, is hij
na 44 jaar gewend en gebonden aan
‘Méél’ en peinst hij er niet over om
nog terug te keren naar Panningen.
Jan: “Ik zeg altijd maar: als je ergens
weg bent geweest wordt het nooit
meer zoals het was.”
Op zijn 15e stond Jan voor het eerst op
de judomat in Meijel en hij is er nooit
meer afgegaan. Hij heeft tot begin
vorig jaar de sport beoefend, maar
moest destijds stoppen in verband
met een blessure. In al zijn actieve
jaren heeft hij de zwarte band behaald
én hoger. Jan: “Na alle kleuren krijg
je nummers, ik heb de vijfde band
behaald. Twaalf is de hoogste, maar
die is alleen voor de meester die judo
heeft uitgevonden. Onhaalbaar dus.”
Nu Jan zelf niet meer traint geeft

• Teeltmedewerkers
• Logistiek medewerkers
• Dierverzorgers veehouderij
• Teamleiders productie en food
• Hoveniers en groenvoorzieners
• Operators
• ... en nog veel meer!

Interesse? Neem contact op via horst@ab-werkt.nl
Onze recruiter Anouk denkt met je mee!

AB Werkt
Spoorweg 6 | Horst | 077 - 39 808 83
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15-vragen aan

Floor Holten Maasbree
op dat ik durf te zijn wie ik ben. Ook
ben ik trots op mijn haarkleur.

Waar ben jij het meest dankbaar
voor?
Mijn vrienden en familie. Ik mis het
dan ook dat ik ze niet kan knuffelen omdat er nu corona is. Maar
ook ondanks corona, waardoor we
afstand moeten houden en thuis
moeten blijven, is het toch leuk om
gewoon dingen thuis te doen en veel
plezier te maken.

Wie is je favoriete docent?
Ik denk mevrouw Lijssen van wiskunde en rekenen, omdat zij supergoed kan uitleggen en bijna nooit
streng hoeft te zijn. Ook vind ik
mevrouw Wijnhoven een hele leuke
docent omdat zij supergoed kan helpen en superaardig is.

Wat vind je het leukste aan jezelf?
Ik denk dat ik mezelf best behulpzaam vind omdat ik vaak andere
mensen help en dat is erg goed, vind
ik. Ook denk ik dat ik best creatief
ben qua tekenen en schilderen en
dat vind ik ook erg leuk.

Wat doe je als je niet kunt slapen?
Dan ga ik op mijn telefoon een film
kijken totdat ik een beetje moe
word. Eigenlijk heb ik ook een aparte
film die ik altijd kijk als ik niet kan
slapen.

Wat is je grootste blunder?
Ik had in groep 1/2 een juffrouw
en ik zag toen een keer iemand die
heel erg op haar leek. Toen rende ik
naar die vrouw toe en gaf haar een
knuffel, alleen ze bleek dus niet mijn
juffrouw te zijn, maar een moeder
van een ander kindje. Ik was dus op
de verkeerde vrouw afgerend voor
een knuffel, dat was wel even een
blunder.

Waar dagdroom je het meest
over?
Weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik heb
wel een droom om nog een keer
naar Australië te gaan om mijn familie weer te zien, dat lijkt me heel erg
leuk om een keer te doen.

Wat is je favoriete hobby?
Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Floor Holten
13 jaar
Maasbree
Het Bouwens van
der Boijecollege

Wat is je favoriete grap?
Ik vind het vooral grappig als je
ineens heel hard moet lachen als
je een grap in je hoofd hebt en dat
niemand dan weet waarom je zo
moet lachen, maar jij weet het wel.
En als er uit het niets leuke grappen
gemaakt worden, vind ik dat ook
erg leuk.

Wat doe je het liefst op een vrijdag- of zaterdagavond?
Op een vrijdag- of zaterdagavond
spelen wij vaak het spelletje kaarten.
Ook vind ik het gezellig om ’s avonds

een leuke film te kijken met lekkere
hapjes.

Wanneer was de laatste keer dat
je door de grond wilde zakken?
Dat is voor mij niet een specifiek
dag of gebeurtenis, maar als je een
opmerking maakt die je beter niet
had kunnen maken of als je slecht
nieuws heb gekregen van iemand,
lijken mij dat wel momenten waarop
je graag door de grond zou willen
zakken.

Wat is de slechtste film die je ooit
gezien hebt?
Ik kijk niet heel veel films, maar ik
vind het niet heel leuk als er veel in
een film geschoten wordt of als er
veel in gevochten wordt. Als de film
heel erg in scene gezet is, vind ik er

ook niet zo heel veel aan.

Wat is het belangrijkste advies
dat je ooit hebt gekregen?
Dat is toch wel dat je blij moet zijn
met jezelf en met de dingen om je
heen. Ook dat je moet genieten van
de dingen die je meemaakt en dat
je veel leuke herinneringen moet
maken.

Hoe breng jij het liefst een regenachtige dag door?
Eerlijk gezegd is dat gewoon thuis
op de bank met warme chocolademelk of thee en een leuke film op of
gezellig allemaal spelletjes doen.

Ik doe zelf aan twee sporten,
namelijk voetbal en dansen. Ik dans
nu acht jaar en vind het ook leuk om
zo wat te dansen als er leuke muziek
op is. Ik voetbal nu drie jaar en dat
vind ik ook leuk om overdag te doen,
buiten de trainingen om. Allebei de
sporten doe ik erg graag en dat zijn
dus wel mijn favoriete hobby’s.

Wat is je favoriete boek?
Ik lees niet echt veel boeken, ik
lees eigenlijk zelfs helemaal geen
boeken. Maar vroeger als we bij opa
en oma gingen logeren las oma altijd
‘Het rode kippetje’ voor, dat is denk
ik het leukste dat ik qua boeken heb
gelezen.

Hoi

Column

Terugblik
Als je me vorig jaar had verteld
dat alles wat ik nog niet eens
gepland had, alsnog gecanceld
zou worden. Dat als de pleuris
uitbreekt in Nederland we er
allemaal nog wel voor moeten
zorgen dat we onze kont
kunnen afvegen.
Dat ik wekelijks zit te wachten
tot er twee mannen tijdens een
persconferentie gaan vertellen dat
ik wel of niet naar buiten mag.
Dat knuffelen als levensgevaarlijk
wordt geschouwd en tevens
harstikke illegaal is. Net als twee
mensen op de koffie uitnodigen,
don’t you dare! Dat ik alle
werkzaamheden en lessen thuis
ga doen achter een webcam
zonder broek aan. Dat mijn
schermtijd verdubbelt naar een
getal dat ik echt niet hard op durf
uit te spreken. Dat we het eten
van een restaurant thuis opeten
zonder kaarsen en een correct
gedekte tafel. Dat ik in de rij
moet staan voor de supermarkt
in plaats van voor een festival.
Sterker nog, dat er helemaal geen
sprake is van een feestje of een
festival. Dat overdag een rondje
lopen het hoogtepunt van de
dag zou worden. Dat ik driekwart
jaar met een mondkapje op mijn
eigen adem in mijn gezicht moet
blazen. Nou, dan had ik je echt
niet geloofd. Overigens ben ik
de keukentafel wel erg gaan
waarderen nu we er nog steeds
regelmatig spelletjes spelen.
2020 was een jaar voor in de
boeken. Hoe bizar was dit jaar?
Had jij dit verwacht? En het gaat
nog steeds door. We zijn er nog
niet van af. Ik kan me heel goed
voorstellen dat dit voor heel veel
mensen echt heel pittig is. Binnen
blijven, weinig sociaal contact
en thuis is niet meer écht thuis.
Thuis is nu werk, school én thuis.
Hou dat nog maar eens uit elkaar.
Een oplossing heb ik niet, maar
wel een paar motiverende woorden; denk aan elkaar, praat met
elkaar en help elkaar. We got this!

Ik ben de
keukentafel erg gaan
waarderen

Waar ben je het meest trots op?
Ik denk toch wel op mijn familie en
vrienden. Daarbij ben ik er best trots

Tekst: Lisa Osinga
Lotte Thijssen
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VV Baarlo continueert samenwerking
met Tim Nabben

Nico van den Brink nieuwe
trainer VV Koningslust

Hoofdtrainer Tim Nabben en VV Baarlo gaan nog minimaal een tweede seizoen met elkaar verder. Dus ook in
het seizoen 2021-2022 neemt de Venlose coach weer samen met assistent René Janssen de Baarlose selectie op
sleeptouw.

Nico van den Brink wordt met ingang van het seizoen 2021-2022
de nieuwe trainer van voetbalvereniging VV Koningslust. Hij volgt
daarmee Gé Ummenthun op.
“Op het veld wordt al weken geen
wedstrijd meer gespeeld, maar
de technische commissie is de
afgelopen tijd druk bezig geweest
om een nieuwe trainer te vinden
voor het volgende seizoen”, aldus
de voetbalclub. “Met de benoeming
van Nico haalt VV Koningslust
een zeer enthousiaste, gedreven

en ervaren trainer in huis die al
vele successen heeft gekend bij
de clubs die hij getraind heeft.”
VV Koningslust hoopt dat Nico
dit seizoen bij zijn huidige club
SV Roggel nog op een mooie en
vooral ook sportieve manier kan
afsluiten.

Te koop: perceel cultuurgrond

Door de coronaperikelen ligt het
lopende, nauwelijks opgestarte,
competitieseizoen 2020-2021 op zijn
gat en heeft de Venlose coach nog
nauwelijks echt de kans gehad zich
te kunnen profileren bij VV Baarlo.
“Verlenging van het contract is dus
een heel logische stap. De vereniging

én oefenmeester hebben de samenwerking tot op heden als prettig ervaren, daarom is er geen bezwaar om
deze met minimaal nog één seizoen
extra te verlengen.”
En in zijn kielzog dus ook assistenttrainer René Janssen, want ook hij
plakt er weer een nieuw seizoen aan

vast. Dat wordt dan het 8e seizoen
voor hem als assistent-trainer bij de
selectie en tevens als coach van Baarlo
2. In de eerste week van het nieuwe
kalenderjaar werd de ‘deal’ met beide
trainers namens bestuur en vereniging beklonken door voorzitter Jules
Dorssers.

Te koop: perceel cultuurgrond totaal groot 2.12.45 ha
Gelegen tussen Nederweerterdijk en Bosweg te Meijel
Ideaal voor gebruik pony- en of paardenweide
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met:
Arvalis kantoor Roermond
Steegstraat 5
6041 EA ROERMOND
T (0475) 355 700

www.arvalismakelaars.nl

Jubilarissen bij RKMSV
De Meijelse voetbalclub heeft meerdere jubilarissen, waaronder erelid Jo Doensen die dit jaar zijn
75-jarig jubileum viert.
Normaliter worden de jubilarissen
gehuldigd tijdens de nieuwjaarsbij-

eenkomst, echter is dit momenteel
niet mogelijk. De huldiging zal op

een later moment, als alles weer is
toegestaan, worden ingehaald

Goede Doelenweek 2021 verplaatst
naar september
De Goede Doelenweek in Peel en Maas vindt dit jaar in september en niet in april, zoals gewoonlijk plaats.
Dat hebben de organisatiecomités van alle dorpen samen besloten. Ze vinden april te riskant omdat dan de
coronacrisis mogelijk nog onvoldoende onder controle is.

Er gloort licht aan de horizon...
Inmiddels is Nederland gestart met het vaccineren tegen
corona. Het begin is gemaakt! Toch zullen we, wat het
normale leven betreft, nog even geduld moeten hebben.
De beperkende maatregelen blijven namelijk nog gewoon van
kracht. Hoe ga jij met deze situatie om? Wat doet dit met jou?
Vorkmeer is er voor jou... ook nu!
Dus, heb je een vraag? Of maak je je ergens zorgen over?
Neem dan gerust contact op met een maatschappelijk werker via
077-307 7350. Of mail naar amw@vorkmeer.nl. Wij bieden jou
graag een luisterend oor.
Heb je een advies nodig van de Wegwijzer medewerkers?
Ook zij staan voor je klaar in het Huis van de Gemeente van
maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
1 februari is de eerstvolgende avondopenstelling
van 17.00 tot 19.00 uur.

Het besluit werd genomen in een
(online) vergadering waarin vertegen
woordigers van alle dorpen spraken
over de Goede Doelenweek (GDW)
dit jaar. De organisatiecomités denken weliswaar dat met de start van de
vaccinaties en het warmere weer de
situatie in april beter is dan nu, maar
ze willen toch geen risico nemen.

De verwachting is dat de situatie in
september zodanig is verbeterd dat
de inzamelactie dan wél op een verantwoorde manier door kan gaan.
Ze houden er rekening mee dat ook
in september (week 38) de GDW nog
steeds in aangepaste vorm moet
plaatsvinden. Vorig jaar nog werd
de grote actie afgeblazen vanwege

corona. Verder is er besloten om in
2022 een gezamenlijke website te
lanceren welke uitleg geeft over de
GDW en tevens de mogelijkheid biedt
tot doneren.
Voor meer informatie, neem contact
op met Patrick van ’t Hooft via
077 307 57 47 / 06 42 41 69 25 of
patrickvthooft@home.nl

Er gelden wel enkele regels als je op bezoek komt bij de Wegwijzer.
• Blijf a.u.b. buiten wachten totdat de gemeenteportier je
binnenlaat.
• In het Huis van de Gemeente is het dragen van een mondkapje
verplicht.
• Bij binnenkomst a.u.b. je handen ontsmetten.
• Alvast bedankt!
Je kunt de Wegwijzer ook telefonisch bereiken via 077-308 2565.
Of mail naar wegwijzer@vorkmeer.nl

meer met mensen!
(077) 307 73 50 - vorkmeer.nl
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Opbrengst naar Stichting Leergeld Peel en Maas

Hoera Kindercentra koopt mondkapjes
Hoera Kindercentra heeft vijftig mondkapjes gekocht via de mondkapjesactie van de Bibliotheek Maas en Peel, Museum Peel en Maas en Atelier Oet
de Verf uit Panningen. De opbrengst wordt gedoneerd aan Stichting
Leergeld Peel en Maas, welke zich inzet voor de ontwikkeling van kinderen
in gezinnen met financiële problemen.
Door corona zitten veel mensen thuis.
Kinderen kunnen niet meer naar hun
sportclub, muziekles of naar een leuke
activiteit in een museum. Gezinnen die
het al niet zo breed hebben, worden
vaak extra hard getroffen, doordat ze
hun werk kwijtraken of nog minder
sociale contacten hebben. Museum
Peel en Maas en de Bibliotheek Maas
en Peel vinden het belangrijk dat alle
kinderen zich kunnen blijven ontwikkelen en alle kansen krijgen voor een
goede toekomst. Ook kinderen die

thuis geen stevige financiële basis
hebben moeten de mogelijkheid krijgen om ook in deze tijd digitaal mee
te kunnen doen. Denk bijvoorbeeld
aan middelen voor online lessen van
school of contact houden met je vrienden via social media. Stichting Leergeld
Peel en Maas ondersteunt gezinnen
bij bijvoorbeeld de aanschaf van een
laptop of bijvoorbeeld een fiets. Om
ervoor te zorgen dat Stichting Leergeld
dit kan blijven doen hebben Museum
Peel en Maas en de Bibliotheek Maas

Welten Tweewielers is een
moderne fietsenzaak met
meer dan een eeuw ervaring in
verkoop, reparatie en verhuur
van fietsen en E-bikes. Ook alle
toebehorende accessoires
behoren tot ons assortiment.

ALLROUND
RIJWIELMONTEUR
/VERKOPER
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste,
zelfstandige en gemotiveerde all round
rijwielmonteur/verkoper
De belangrijkste taak is verkoop van fietsen/E-bikes, het repareren en
onderhouden van de fietsen/E-bikes van onze klanten. Daarnaast maak
je nieuwe en 2e handsfietsen/E-bikes honderd procent rijklaar.
Bovendien is het een baan met veel vrijheid en afwisseling waarbij je
een grote bijdrage levert aan de klanttevredenheid.
Profiel/vaardigheden:
• Je kunt zelfstandig werken
• Je hebt passie voor het sleutelen aan fietsen
• Je bent stressbestendig
• Je bent klantvriendelijk en servicegericht
• Je hebt kennis met het werken van verschillende fiets en E-bike
technieken
• Je bent flexibel inzetbaar en geen 9 tot 5 mentaliteit
• Je hebt minimaal 1 jaar ervaring als rijwielmonteur

en Peel een actie op touw gezet in
samenwerking met Atelier Oet de Verf.
Op het mondkapje staat een print die
afkomstig is van een schilderij van
een kunstenaar van het atelier. Oet de
Verf is het schilderatelier voor mensen
met een verstandelijke of meervou-

dige beperking. Zij geven mensen een
kans hun creatieve en artistieke talent
te uiten. Rudi Peeters, directeur van
Hoera Kindercentra, is zeer tevreden
over het gekozen doel van Leergeld
Peel en Maas. Peeters: “Als Hoera zijn
we volop met de ontwikkeling van

kinderen bezig en stimuleren en steunen we het doel van Leergeld Peel en
Maas. We hopen hiermee een voorbeeld te geven aan meer bedrijven en
instanties binnen Peel en Maas om ook
voor hun organisaties deze mondkapjes aan te schaffen.”

De Kwaj Leiding komt met buutte aan de deur
Omdat de carnavalsactiviteiten dit jaar vanwege corona niet door mogen gaan, houdt De Kwaj Leiding,
zes artiesten die namens Jong Nederland in Helden al jaren optreden tijdens de zittingen van carnavalsvereniging de Dörper Kuus, een buutte op afspraak aan de deur. De optredens zullen in de week van
carnaval maandag 8 tot en met 14 februari plaatsvinden.
Inwoners van Helden kunnen zich
bij De Kwaj Leiding aanmelden voor
een buutte buiten op straat, de stoep
of oprit. Voordat het optreden zal
plaatsvinden krijgt diegene een appje
met de melding wanneer de artiestengroep komt. “Mensen weten van
tevoren dus niet hoe laat we komen.
Het moet een soort van verrassing
blijven. Wanneer we aanbellen begint
ook meteen de buutte van 7 minuten”, legt Max Dautzenberg, namens

De Kwaj Leiding uit. Inspiratie heeft
de groep gehaald uit een actueel
thema.” De Kwaj Leiding is volop
bezig met repeteren. “We oefenen
elke dinsdag onze buutte. Ook beginnen we zondag met het maken van
het decor. We bouwen het decor zo
dat we makkelijk afstand kunnen
houden”, aldus Van Dautzenberg.

al achttien aanmeldingen binnen.
“Er heeft zich zelfs een halve straat
aangemeld. We hebben nu een
week uitgetrokken om onze buuttes
uit te voeren. Mochten de aanmeldingen binnenstromen dan kunnen
we onze optredens met een week
verlengen. We proberen zes à zeven
buuttes per avond te doen.”

Aanmeldingen
Inmiddels heeft De Kwaj Leiding

Tekst: Jeanine Hendriks

Presentje van De Zonnebloem afdeling Baarlo
De vrijwilligers van vereniging De Zonnebloem afdeling Baarlo gingen op dinsdag 5 januari op pad om
hun gasten een presentje te brengen. Dit presentje bestond uit gebakken wafels, een fles advocaat en
een briefje met gelukwensen voor het nieuwe jaar.

Aanbod
We bieden jou een fulltime baan als rijwielmonteur/verkoper.
Het betreft een veelzijdige functie in een prettige en gemoedelijke
werksfeer. Je wordt goed ingewerkt en er is ruimte voor eigen
ontwikkeling en opleidingsmogelijkheden binnen de branche.
Over het salaris gesproken. De salarismogelijkheden zijn gunstig en
marktconform en hangen af van jouw niveau. Daarbij spelen zowel
jouw mogelijkheden, ervaring en opleiding een rol. Jij wordt goed
beloond, voor wat jij kan.
Sollicitatie
Ben je geïnteresseerd in de functie van rijwielmonteur/verkoper
schrijf dan naar Welten Tweewielers van Hövellstraat 72-74
5988 AJ HELDEN of naar mail naar welten-tweewielers@home.nl.
Vragen of inlichtingen bel naar 077 307 15 29 Peter of Wim Welten
of kijk op onze website:

WELTENTWEEWIELERS.NL

Maar het waren niet alleen de
gasten die in het zonnetje werden
gezet. Ook de vrijwilligers ontvingen
een nieuwjaarswens met VVV-bon

en een dankwoordje namens het
bestuur omdat zij gedurende het
coronajaar de gasten zijn blijven
bezoeken. Voor het komende jaar

zijn activiteiten gepland, het zal aan
de coronaomstandigheden liggen of
deze door kunnen gaan.
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Coronamaatregelen
LET OP: Het aantal kerkgangers is
beperkt tot 30. Kijk bij de kerkberichten van uw parochie naar wat
daar: telefonische aanmelding of
aanmeldbriefjes. Staat daar niets,
dan zal het aantal kerkgangers wel
onder de 30 blijven. Misintenties
waar veel mensen voor komen
kunnen we nu niet aannemen. Met
ziekteverschijnselen: blijf thuis!
Houdt in de kerk 1 ½ meter afstand.
Een mondkapje bij het naar uw
plaats gaan en weer naar buiten
lopen, 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.

Parochie Beringe
Misintenties
NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens
het parochiespreekuur op dinsdagochtend. Ook bij kapelaan

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4, 077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 17 januari
H. Mis: 11.00 uur
Lector: Mevr. Gerrie Vaessen
Intenties: Jaardienst Ben van Gaal
en echtgenote Toos Vaessen.
Jaardienst Frans Maessen en
overl. kinderen Maria, Hay en Ger
Maessen. Jaardienst Sraar Engels.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage
NL39RABO0125305311

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 17 januari
H. Mis 09.30 uur Telling bij binnenkomst
Woensdag 20 januari
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 17 januari
Geen H. Mis
Zondag 24 januari
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Mia WijnenTillemans (zeswekendienst) en Pieter;
Uit dankbaarheid.

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

Iet Dings-Bovendeerdt
077 462 18 60 / 06 24 21 61 06
Kerkdiensten
Zaterdag 16 januari
19.15 uur H. Mis
Pierre de la Roy, Tilla de la Roy, Jan
van Kessel en Nel de la Roy-Koninkx.
Mededelingen
Mensen die meegewerkt hebben bij de
openstelling tijdens de Kerstdagen in
de kerk hartelijk dank.
Er mogen maar 30 personen in de
H. Missen aanwezig zijn. U kunt zich
daarvoor opgeven bij: Arno Houwen
tel. 06-55177046 of bij Iet Dings tel.
06-24216106
Voor de pastorale zorg kunt u terecht
bij pastoor-deken W. Varela Tel.
3981416, of kapelaan H. te Boekhorst
(zie parochie Baarlo) Ziekenzalving:
06-55408023

Kerkdiensten
Zaterdag 16 januari
H.Mis 19.00 uur Uit dankbaarheid
Zondag 17 januari
15.00 uur H. Doopsel van Destiny
Beeren, Helenaveenseweg 13A.

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 17 januari
H. Mis 10.00 uur t.i.v. Joop
Haast (zeswekendienst); Lowie Bouten
en Leen Bouten-Coenen en voor
kleinzoon Dennis; overl. fam. Cox- van
den Beucken; max 30 tel. opgave 077
3071488 of 06 21202118

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
Kerkdiensten
Zaterdag 16 januari
H. Mis 17.30 uur

Parochie Baarlo
Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 17 januari
9.30 uur H. Mis.
Jaardienst Pierre Rooyakkers en Dien
Rooyakkers-Pijls.
Jaardienst Ietje Driessen-Hamans.
Donderdag 21 januari
9.00 uur H. Mis.
Mededelingen:
Er mogen maar 30 mensen in de
kerk. U kunt zich daarvoor opgeven.
Tel. 477.1275 of per mail: kapelaan@
parochiebaarlo.nl
Bij binnenkomst in de kerk kunt

Zaterdag 23 januari
Geen H. Mis

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
Zondag 17 januari
H. Mis 11.00 uur. Geen Misintenties.
Max. 30 aanwezigen. AANMELDBRIEFJE
noodzakelijk. Verkrijgbaar vanaf: ma.
11 januari, prikbord kerk
Maandag 18 januari
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans – Telling bij binnenkomst
Dinsdag 19 januari
H. Mis 09.00 uur –Telling bij binnenkomst
Donderdag 21 januari
H. Mis 09.00 uur –Telling bij
binnenkomst

Parochie Panningen
Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl

u uw handen desinfecteren en de
voorgeschreven afstand in acht
nemen. Als u verkoudheidsklachten
heeft, blijft u dan thuis.

Open maandag-, woensdag- en
vrijdagochtend van 08.30 uur tot
11.30 uur.
Kerkdiensten
Vrijdag 15 januari
H. Mis 9.00 uur t.i.v. overledenen
fam. Janssen-Smeijsters
Zaterdag 16 januari
H. Mis 19.00 uur
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
€ 27,50 | door de week € 12,50

De bestelde H.Missen die v.w.
corona niet door zijn gegaan,
kunnen weer op nieuw aangemeld
worden.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties
NL41RABO0125300522
L. Timmermans, 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zaterdag 16 januari
18.00 uur H. Mis
Lei Reinders.
Jaardienst Miet Bongers-Bergs.
Mededelingen:
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
verzorgt in meerdere parochies de
H.Mis.

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

Organisten nemen afscheid

Muzikaal rampjaar voor kerk Helden
Het jaar 2020 was voor iedereen een zwaar jaar vanwege corona. Voor de Lambertusparochie in Helden
was het op muzikaal gebied een extra zwaar jaar. In één jaar tijd namen drie organisten afscheid. Nu is de
kerk dringend op zoek naar een vervanger.
Tijdens de eerste golf overleed
Willem Deen aan corona. Hij was
de tweede organist van de kerk,
actief bij fanfare St. Cecilia en spil
van het Heldens Koper Ensemble.
Hij organiseerde bij bijzondere
gelegenheden kopermuziek in de
kerk. Daarna kwam het bericht
dat Fabienne Pelzerd, de dirigentorganist van het uitvaartkoor van
de gezamenlijke parochies Helden,

Panningen en Egchel, moest stoppen vanwege ernstige zichtproblemen. Voorheen werd zij vaak
vervangen door Willem Deen.
“Maar alsof dat allemaal nog niet
genoeg was, kwam ook Marca
Kusters met de mededeling dat zij
om medische redenen moest stoppen als organist. Marca is ruim 35
jaar muzikaal actief in de kerk van
Helden, voorheen als dirigent van

meerdere koren en nog steeds als
organist in de zondagse hoogmis.
Alles bij elkaar een groot gemis en
een moeilijke situatie”, vertelt pastoor Peter van der Horst.

Moeilijk
De parochie is dus actief op zoek
naar een dirigent voor uitvaarten en
naar een organist voor de zondagse
hoogmis. “Het is tegenwoordig

moeilijk om nog iemand te vinden
die een kerkorgel bespeelt. Iemand
die thuis een keyboard speelt, kan
geen orgel bespelen. We hopen
dat er iemand in Peel en Maas
ervaring heeft op het orgel of zich
wil verbeteren. Die kan zich bij ons
melden.”

Kerk-cd
Totdat er een vervanger is gevonden
speelt de pastoor muziek via een cd.
“We redden ons nog. Maar we hopen
dat wanneer de lockdown is afgelopen en de kerkkoren weer mogen

zingen, dat er iemand is die ze kan
begeleiden. Het zou zo jammer zijn
als we dan geen live-muziek kunnen
spelen.”

We redden
ons nog

Tekst: Jeanine Hendriks
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FHD TV 32PFS6855/12

Wasmachine WW90J6603EW/EN

• 32 inch (80 cm) • Full HD • HDR10 • PixelPlus HD

• Energieklasse A+++ • 1600 tpm • Vulgewicht: 9 KG • EcoBubble

www.eptummers.nl
Bestel ook telefonisch: T: 085 - 105 4444
Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.
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