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Taalcafé in buitenlucht
In Panningen vond voordat corona zijn opkomst maakte, elke vrijdag in de bibliotheek een Taalcafé plaats waar anderstaligen de Nederlandse taal onder begeleiding konden leren.
Vanwege de coronamaatregelen is de bibliotheek gesloten en is het niet mogelijk om deel te nemen aan het taalcafé, maar daar heeft bibliotheekmedewerker Nadine Knapen een
oplossing voor bedacht. Zij gaat samen met de negen deelnemers individueel op pad om buiten toch de Nederlandse taal onder de knie te krijgen. Onder andere deelneemster
Mhasin Awadalla die momenteel in Meijel woont, is positief over de wandelingen. Lees meer op pagina 02.

Bang dat voorbereidingen huisvestigingsplan is gestart

Omwonenden Flierenhof vrezen voor werkzaamheden op terrein
Omwonenden van De Flierenhof in Maasbree zijn bang dat de eigenaar van de camping is begonnen met de
voorbereidingen van het plan om arbeidsmigranten te huisvesten op zijn terrein. De gemeente geeft aan
dat de werkzaamheden op eigen risico worden uitgevoerd, omdat de zestig bezwaren die zijn ingediend,
nog behandeld moeten worden. Dit zorgt voor onbegrip bij de bezwaarmakers die tegen de komst van
175 arbeidsmigranten zijn.
In oktober werden zestig bezwaren
ingediend tegen het plan om 175
arbeidsmigranten te huisvesten
bij camping De Flierenhof. Volgens
Maikel Swinkels, een van de
bezwaarmakers, wachten ze
nog altijd op een reactie van de
gemeente Peel en Maas. “We
hebben een bevestiging gehad dat
de bezwaren binnen zijn gekomen.

Verder hebben we niets gehoord. Nu
zien we dat er een tent is gebouwd
en dat de eigenaar bezig is met
het aanleggen van een riolering.
Dat wordt zogenaamd onderhoud
genoemd, maar wij denken dat
het meer te maken heeft met de
voorbereidingen op het plan. We
krijgen het gevoel dat onze bezwaren
er niet toe doen en dat de gemeente

overstag is”, aldus Maikel Swinkels.
Op basis van signalen uit de buurt is
de gemeente inmiddels ter plekke
geweest. “De activiteiten die we
aantroffen kunnen vergunningsvrij
of op eigen risico uitgevoerd
worden. De ‘werkzaamheden’ die
wij hebben geconstateerd waren
het plaatsen van een tent en de
opslag van bouwmaterialen”, laat

een woordvoerder van de gemeente
weten. Swinkels is het niet eens
met het feit dat de eigenaar op
eigen risico werkzaamheden mag
uitvoeren. “Wethouder Paul Sanders
heeft ons destijds beloofd dat dit niet
ging gebeuren totdat de bezwaren
zijn afgehandeld. We hebben het
gevoel dat op cruciale punten over
ons heen wordt gelopen.”
De gemeente geeft aan dat zij aan
de slag is gegaan met de ingekomen
zienswijzen. “Zodra deze beantwoord
zijn, neemt het college een besluit
over het al dan niet verlenen van de
omgevingsvergunning. Daarnaast

heeft de wethouder in oktober aangeboden om in gesprek te gaan met
omwonenden, helaas hebben we
hier (nog) geen antwoord op ontvangen”, aldus de woordvoerder.
Swinkels geeft aan daar niet van
op de hoogte te zijn. “Ik begrijp
volledig dat er vanwege corona geen
bijeenkomsten georganiseerd kunnen
worden. Maar als er communicatie
had plaatsgevonden, dan stonden we
nu verder in het proces. Wij kunnen
op dit moment niet zo veel doen,
alleen afwachten.”
Tekst: Jeanine Hendriks
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Taalcafé in buitenlucht
De ‘taalwandeling’ start bij de ingang
van de bibliotheek en van daaruit
lopen de begeleider en deelnemer in
een half uur tot een uur een rondje,
door bijvoorbeeld het park of door het
centrum van Panningen. “We praten
over van alles: wat de coronamaatregelen voor de deelnemers betekenen, over de kinderen en over wat we
tijdens de wandeling tegenkomen en
de Nederlandse woorden die hierbij
horen. Nu bijna alle deelnemers met
kinderen thuis zitten doordat scholen en opvang dicht zijn, ga ik niet
alleen wandelen maar soms ook naar
een speeltuin in het park, waardoor
de kinderen mee kunnen. Zij kunnen

samen spelen terwijl de deelnemer
samen met mij de Nederlandse taal
kan oefenen”, legt bibliotheekmedewerker Nadine Knapen uit. Zij is in
vaste dienst van de bibliotheek en
zet zich samen met vrijwilligers in om
anderstaligen de Nederlandse taal bij
te benen.
Aan deze wandeling zijn volgens
Nadine voordelen verbonden.
“Tijdens het wandelen ontstaan er
heel persoonlijke gesprekken met de
deelnemer, waardoor je elkaar beter
leert kennen en je vaak een nog
beter beeld krijgt van de persoon.
Ik hoor tijdens een wandeling ook hoe
sommige deelnemers in Nederland

zijn gekomen en soms zijn dat zeer
schrijnende verhalen.” Aan de andere
kant kunnen deelnemers tijdens een
wandeling niets opschrijven, waardoor
het oefenen van het schrijven niet
gaat. “Daarnaast kunnen ze andere
bronnen zoals boeken niet snel
raadplegen. Je kunt wel Googlen
tijdens de wandeling maar erg handig
is het niet.”
Een van de deelnemers is Mhasin
Awadalla die sinds twee jaar in Meijel
woont met haar drie kinderen. Ze is
opgegroeid in Soedan, waardoor ze
alleen Arabisch en een klein beetje
Engels praat. Doordat ze sinds een
jaar na het Taalcafé gaat, kan ze zich

aardig verstaanbaar maken in het
Nederlands. Mhasin geeft aan het fijn
en leuk te vinden om de cursus wandelend te doen. “Wandelen is gezond
en je bent even weg van het binnen
zitten. Het is fijn om even te kletsen in de Nederlandse taal. Maar ik
vind het in de winter wel erg koud in
Nederland”, vertelt ze lachend.
Toch heeft de wandeling ook nadelen.
Mhasin kent een van de andere
deelnemers bij het Taalcafé en
doordat de wandelingen individueel
plaatsvinden, kunnen ze elkaar niet
zien. “Het is juist erg fijn om samen
te komen, elkaar te kunnen helpen
tijdens het oefenen van zinnen

schrijven, teksten lezen, spelling
en grammaticaoefeningen, samen
taalspelletjes doen en samen kunnen
kletsen. Het taalcafé is dus ook een
ontmoetingsplek, maar ik ben blij
dat ik ze met een wandeling toch
kan helpen. Ik vind het knap hoe de
deelnemers het bolwerken, er zit veel
pit in en ze geven aan het echt te
willen. Ik vind het erg leuk om ze te
helpen”, aldus Nadine.
Interesse om deel te nemen aan
een ‘taalwandeling’? mail dan naar
m.verhaegh@debibliotheekmaasenpeel.nl
Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

Inzamelingsactie opgericht voor ‘arts en verzetsheld’ Piet van Herten
uit Maasbree
Er is een Gofundme-pagina gestart voor de Maasbreese homeopathische arts Piet van Herten, die in opspraak
kwam na zijn corona-ontkennende uitlatingen tijdens de demonstratie zondag 17 januari op het
Museumplein. Het doel is om 10.000 euro bij elkaar te krijgen voor de ‘arts en verzetsheld’, zoals Van Herten
op de website wordt omschreven.
Piet van Herten uitte tijdens het televisie-interview van de Amsterdamse
zender AT5 zijn zorgen over het
coronavaccin. Hij noemde het vaccin gevaarlijk. Volgens hem zijn er
geen coronagevallen meer en wordt
er door artsen op de intensive care
grof geld verdiend voor elke coronapatiënt die ze ontvangen. Diederik

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

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

Commercieel adviseurs
077 208 32 25
advertentie@hallopeelenmaas.nl

Gommers, voorzitter van het Outbreak
Management Team, uitte zijn zorgen
over de uitspraken en noemde ze
‘een gevaar voor de maatschappij’. De
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is
een onderzoek gestart naar de arts.
De Gofundme-pagina is op maandag
18 januari opgericht en tot nu toe
is er bij de druk van deze HALLO
al ruim 3.500 euro gedoneerd. De
organisatoromschrijft de actie kort

en bondig op de website: ‘Piet van
Herten is 75 jaar, homeopathisch arts
en nu in de coronacrisis is hij voor
het eerst van zijn leven verzetsheld.
Piet heeft per post duizenden
gezondheidsverklaringen opgestuurd.
Vanwege zijn uitlatingen op zondag
17 januari 2021 gaat de inspectie
nu onderzoek doen. In het ergste
geval kan zijn BIG-registratie worden
ontnomen’. Volgens de organisator van

de pagina dragen de donaties bij aan
de gemaakte kosten van de gestuurde
gezondheidsverklaringen en de kosten
die hij eventueel voor advocaten moet
maken. “Dit is gewoon een potje dat
hij opbouwt voor als er kosten worden
gemaakt. Het deel dat overblijft wordt
overgemaakt op de rekening van de
Henk Arts Stichting die zich inzet voor
een kinderziekenhuis in Sierra Leone.”
Hij kent Van Herten niet persoonlijk,
maar hij heeft na het zien van het
fragment bij AT5 telefonisch contact
opgenomen en verteld over de actie
die hij op zou gaan zetten. “Piet van
Herten was blij met de actie. Ik heb de

doneeractie puur opgezet om hem een
hart onder de riem te steken. Meneer
Van Herten werd compleet geframed.
Ik vind het jammer dat er verdeeldheid
is en dat er zo fel wordt gereageerd.
Verder wil ik mij hier niet over uitlaten.”
Hij wil wel duidelijk maken dat activist
Willem Engel niet de oprichter is van
de actie. “Engel heeft de actie wel op
Facebook gedeeld, maar verder staat
hij er los van. Ik heb de actie opgericht,
puur uit liefdadigheid.”
Piet van Herten was niet bereikbaar
voor commentaar.
Tekst: Roosje Delsing

Plannen om missiehuis in Panningen uit te breiden
Zorgcentrum Vincent Depaul wil op korte termijn een uitbreiding van één bouwlaag met twaalf kamers
realiseren. Dit om aan de zorgbehoefte te voldoen en om een plek te bieden aan de zusters (Dochters der
Liefde), die onderdeel zijn van de Vincentiaanse familie.
Al meer dan een eeuw staat er in
het centrum van Panningen een
statig missiehuis met een monumentale kapel. In 1996 hebben de
Lazaristen en de Dochters der Liefde
daar een zorgcentrum aan verbonden. Het missiehuis heeft nu een
aanvraag ingediend bij de gemeente
Peel en Maas om het zorgcentrum
te mogen uitbreiden met een extra
vleugel met twaalf kamers.

Er zijn twee redenen waarom het
zorgcentrum wil uitbreiden. “De
eerste reden heeft te maken met
de omvang van het zorgcentrum.
CBS-cijfers over de bevolkingsopbouw tot 2040 maken duidelijk dat
er een stijgende lijn te zien is in
het aantal ouderen in Nederland en
in Panningen. Met deze toename
neemt ook het aantal mensen met
dementie en lichamelijke beperkin-

gen toe. De Lazaristen en het zorgcentrum willen een bijdrage leveren
aan deze toenemende vraag naar
wonen met (verpleeghuis)zorg.”
De tweede reden heeft te maken
met de urgente behoefte van een
aantal zusters (Dochters der
Liefde) die nu zelfstandig in Den
Bosch wonen. “Deze zusters maken
deel uit van de Vincentiaanse familie
waartoe ook de Lazaristen behoren.

We willen deze zusters snel naar
Panningen laten komen. Helaas is
daar op dit moment nog geen plek
voor.”
Momenteel wordt er overleg
gepleegd met de gemeente om
een vergunning te krijgen en met
een aannemer die wil gaan bouwen. “Omdat de zusters snel naar
Panningen moeten komen, streven
we ernaar om de uitbreiding in september van dit jaar klaar te hebben.
Dat betekent dat we zouden moeten
beginnen met de bouwactiviteiten
in april.”

Bezorgklachten garcon.nl
Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
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aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden g
 emeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Peel en Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
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Jongeren Op Gezond Gewicht

College wil zich niet opnieuw aansluiten bij het JOGG
Gemeente Peel en Maas overweegt geen nieuwe deelname aan het landelijke programma Jongeren Op
Gezond Gewicht (JOGG), ook nu de deelnamegelden zijn komen te vervallen. Dat meldt het college naar
aanleiding van vragen van de VVD. Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG), ook nu de deelnamegelden zijn
komen te vervallen. Dat meldt het college naar aanleiding van vragen van de VVD.
Het College van B&W van gemeente
Peel en Maas is in 2019 gestopt
met het JOGG-programma omdat
het vanuit een andere visie aan
gezond opgroeien werkt. Volgens de
gemeente waren gemeenschappen
en de maatschappelijke partners in
Peel en Maas zelf al actief mee bezig
met het thema en zag zij geen noodzaak om dit via een JOGG-programma
aan te vullen. De VVD wilde weten

of het college een deelname aan
het programma wilde herzien. Dit
omdat het deelnamegeld van 5.000
euro komt te vervallen. Echter blijft
het college bij haar eerdere standpunt. Dat betekent echter niet dat
de gemeente niet heeft geleerd van
de ervaring met JOGG, stelt het college. “Het binden van jongeren en
meer jonge gezinnen van buiten
de gemeente aantrekken, is voor

het college ook een belangrijk doel.
Echter heeft JOGG hier geen directe
invloed op. Met of zonder JOGG is
er aandacht voor gezondheid van
jongeren. De JOGG-aanpak past niet
bij de lokale visie van de gemeente
en andere netwerkpartners zoals
Prisma, Kerobei, Akkoord, Hoera,
Vorkmeer, verenigingen en initiatieven uit dorpen. Daardoor is het geen
aanvulling op bestaande initiatieven

uit gemeenschappen of van maatschappelijke partners.” Dit komt volgens het college ook doordat JOGG
een landelijke, externe partij is die
de lokale manier van werken en de
netwerken onvoldoende kent. “Om
te werken met gemeenschappen is
het van belang vanuit behoeften te
werken op een tempo dat past bij de
gemeenschap. Deze taak is al belegd
bij de medewerkers Gezonde Leefstijl
van Vorkmeer. Zij hebben korte lijnen
met de lokale partners en initiatieven
in gemeenschappen.”
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Aansluiten bij Limburg Marketing

Peel en Maas kiest eigen weg voor promotie toerisme
Gemeente Peel en Maas sluit zich niet aan bij de buurgemeenten voor promotie van de toeristische sector.
De acht gemeenten in Noord-Limburg zitten niet op één lijn. Omdat samenwerking met Visit NoordLimburg niet mogelijk is, gaat Peel en Maas in zee met promotieorganisatie Limburg Marketing uit
Midden-Limburg.
Naast gemeente Peel en Maas
sluit ook gemeente Venray aan bij
Limburg Marketing, de vroegere VVV
Midden-Limburg. Gemeente Beesel
koos al eerder hiervoor. De andere
vijf Noord-Limburgse gemeenten
werken samen in Visit Noord-Limburg
waardoor een versnippering van de
toeristische promotie is ontstaan.
De verdeeldheid is ontstaan nadat
de vorige regionale promotieorganisatie Leisureport stopte in juni 2019.
De gemeenten zijn toen op zoek

gegaan naar een andere manier van
marketing en promotie van NoordLimburg. Enkele ondernemers van de
toeristische platforms Maasduinen
en Venlo richtten Visit Noord-Limburg
op en namen de website ‘Liefde voor
Limburg’ van Leisureport over.
Om tot één regionale promotieorganisatie te komen, wilden de toeristische platforms Venray en Peel en
Maas zich hierbij aansluiten. Daarbij
werden enkele voorwaarden gesteld,
zoals een onafhankelijk stichtingsbe-

stuur en voorzitter, om niet ondergesneeuwd te raken bij de regio’s
Maasduinen en Venlo. Ondanks
enkele bemiddelingspogingen kwamen de toeristische platforms er
samen niet uit. ‘Daardoor is aansluiting van de toeristische platforms
Venray en Peel en Maas bij Visit
Noord-Limburg onmogelijk geworden’, meldt het college van Venray.
“Het College van B&W van Peel en
Maas volgt de wens van het toeristisch platform Peel en Maas in de

keuze voor een robuuste, onafhankelijke organisatie. Ook volgen wij het
advies dat eerder door Leisureport is
uitgebracht aan de Noord-Limburgse
gemeenten om de aansluiting te
maken met Limburg Marketing”, laat
een woordvoerder van gemeente
Peel en Maas weten.
Peel en Maas ziet qua regiopromotie veel voordelen door aan te sluiten bij Limburg Marketing. “Peel en
Maas ligt, anders dan Venray, op de
grens met Midden-Limburg. Ook de
aansluiting met andere nationale
parken zoals De Grote Peel en De
Meinweg, de promotie rondom het
Maastoerisme, het Designer Outlet
Roermond en de uitstekende contac-

ten met de provincie Limburg bieden
veel kansen voor de toeristische ontwikkeling in Peel en Maas”, aldus een
woordvoerder van de gemeente.
Aansluiting bij Limburg Marketing
betekent echter niet dat de deur
helemaal dicht wordt gegooid voor
Visit. “Daar waar projecten het toerisme in Peel en Maas in algemene
zin ten goede komen, doen we mee
aan projecten. Op den duur hopen
we dat we kunnen komen tot één
marketing organisatie voor héél
Limburg. Dit is ook het streven van
provincie Limburg. Een toerist komt
immers naar Limburg en ziet het verschil niet tussen Noord- Midden- of
Zuid- Limburg.”

College geeft akkoord bestemmingsplan
De Groene Pijl Beringe
Het College van B&W van gemeente Peel en Maas heeft akkoord gegeven voor het ontwerp bestemmingsplan
De Groene Pijl in Beringe. Dit betekent dat, indien voor eind januari geen bezwaar wordt ingediend, er starters- en seniorenwoningen worden gebouwd ‘Achter de Kerk’ in Beringe.
Het gaat om acht tot twaalf woningen in Beringe. Het plan, dat wordt
ondersteund door Dorpscoördinatie
Steengoed Beringe, is een initiatief
van jongeren die op zoek zijn naar een
woning. Het college heeft aan de hand
van het ingediende bestemmings-

plan op geen enkel vlak bezwaar
ondervonden tegen de bouw van de
woningen, zoals die in het plan staan
beschreven. Het enige wat moet worden uitgevoerd is een nader onderzoek naar mogelijke geluidsoverlast
voor de toekomstige bewoners.

Bestemmingsplan
Het nu voorliggende plan van
De Groene Pijl voldoet aan de oproep
van de provincie aan de gemeenten
van november 2019 om het proces te
versnellen in de realisatie van woningbouwplannen voor specifieke groepen.

Mobiele coronatestbus
verlaat Panningen
De mobiele coronatestbus die sinds december in Panningen staat, wordt daar weer weggehaald. Hoewel er
genoeg animo is voor de testbus, zijn er voldoende andere testlocaties in Noord-Limburg en is de bus niet
meer noodzakelijk, zo stelt Veiligheidsregio Limburg-Noord.

De taak is onder andere aan gemeenten om de ruimte op te zoeken om zo
de gewenste inhaalslag voor passende
en betaalbare woningen voor deze
doelgroepen te realiseren. Het college
vindt dat het bestemmingsplan om
starters- en seniorenwoningen te bouwen hieraan volstaat.

Locatie
Al eerder werd er grondig onderzoek
gedaan naar de beste locatie voor het
plan. De gekozen locatie is een uitbreiding op een eerder gerealiseerd
woningbouwplan genaamd ‘Achter
de Kerk’ en het plan heeft de naam
‘De Groene Pijl’ gekregen. Er worden starterswoningen en levensloopbestendige woningen gebouwd. De
coöperatie Steingood Beringe is van
begin af aan intensief betrokken bij
de voorbereiding van dit plan en de
contacten met de kandidaat kopers.
De initiatiefnemers zijn onder andere
jongeren die op zoek zijn naar een
betaalbare woning. Al eerder is er
een dergelijk initiatief vanuit jongeren
in Beringe gerealiseerd. De Beringse
dorpscoöperatie Steingood vindt de

ontwikkeling en locatie passend voor
het dorp.

Geluidsoverlast
De locatie van de woningen is gelegen binnen de invloedsfeer van de
Noorderbaan en omdat de gevelbelasting van de woningen de voorkeurswaarde overschrijdt, vindt het college
een onderzoek naar wegverkeerslawaai noodzakelijk. De procedure voor
het onderzoek wordt tegelijkertijd
opgestart met het ter inzage leggen
van het ontwerp bestemmingsplan.

Bezwaar
Voordat een bestemmingsplan overeen wordt gekomen, moet er tussen
gemeente en verschillende instanties
overleg over het plan worden gevoerd.
Het plan is voorgelegd aan de provincie
en het Waterschap. Er is nog geen reactie ontvangen, maar het college verwacht ook niet dat de overlegpartners
bezwaren hebben tegen de voorgenomen herziening van het bestemmingsplan. Het plan ligt nu zes weken ter
inzage beschikbaar. In deze termijn kan
er eventueel bezwaar worden gemaakt.

Gezocht voor periode februari t/m mei,

loods medewerk(st)er
28-38 uur/week

Functie inhoud;

Wij bieden u:

• Het schoonmaken en laden van
planten op karren en pallets
• Insealen van karren en pallets
• Helpen opladen van planten in
de kassen

Een afwisselende zelfstandige
baan, een uitstekend pakket
arbeidsvoorwaarden en een flexibele
houding.
Werken in een een groene omgeving.
Mogelijkheid verlenging van de
werkperiode.

Uw profiel:

De mobiele testbus die sinds december in Panningen stond, gaat naar een
andere locatie. De bus is niet langer
nodig, zegt een woordvoerder van de
Veiligheidsregio. “Er zijn genoeg testlocaties in Noord-Limburg. Nu is een
andere locatie aan de beurt.” Waar

de bus heengaat weet hij niet. “Het
is een landelijke bus, hij kan overal
terechtkomen.”
In de periode van 21 december tot en
met 17 januari hebben 2.277 personen zich in de bus laten testen. De bus
heeft een capaciteit van 115 testen

per dag en is in de genoemde periode alleen gesloten geweest tijdens
drie feestdagen. Dit komt neer op een
gemiddelde van 97 uitgevoerde testen
per dag.

• positieve aanpakker
• flexibele instelling
• goed kunnen samenwerken
• ervaring niet vereist

Interesse? Uw reactie kunt nu sturen aan;
Bamboo Giant Nederland BV, Kleine Heitrak 10, 5721 SC Asten
Tel. 0493-342791, info@bamboogiant.nl
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Dien groëte blauwe auge
Diene onvergaetelikke lach,
Det alles gaon weej ontzettend misse,
En det duit ôs hiel vuul verdreet
Wetse neet?
Te vroeg hebben wij afscheid moeten nemen
van onze lieve vriendin

Angèle Pieters - Hendriks
* 20 februari 1968

Kessel

grote liefde van
trotse, liefdevolle mam van

† 17 januari 2021

Marcel Pieters
Eef en Jonne
Jill en Willem

Correspondentieadres:
Frans Halsstraat 2, 5995 CM, Kessel

HAN-MARK
ARENDSE
U I T VA A R T Z O R G

T 077 - 2061585
www.arendseuitvaartzorg.nl

Angèle

Baarlo
Kessel
Maasbree

Wat gaan wij jouw humor en positieve kijk op het leven missen.
We zullen jou nooit vergeten!
Wij wensen Cel, Eef, Jonne, Jill en Willem en verdere familie
heel veel sterkte met dit grote verlies.
Vriendengroep “De Vlaegels”

www.vooraltijdbijzonder.nl
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Claudia van Haeﬀ |06-15156046

Angèle is thuis. Na telefonische afspraak met Eric
06-52636954 heeft u de mogelijkheid om afscheid van
haar te nemen.
De dienst zal in besloten kring plaatsvinden op zaterdag
23 januari.

Wij spreken onze hartelijke dank uit aan de artsen van de
huisartsenpraktijk Kessel, aan de medewerkers van het
Groene Kruis thuiszorg team Kessel en aan het ALS team
VieCuri Venlo.

Met grote verslagenheid
hebben wij veel te vroeg afscheid moeten nemen
van onze lieve vriendin

samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

Angèle Pieters - Hendriks

t. 077-3078642

Haar moedige, maar oneerlijke strijd
tegen de vreselijke ziekte ALS
zal voor ons een enorme bron van inspiratie blijven.

Panningen
www.janssenuitvaart.nl

We zullen Angèle altijd in ons hart blijven dragen.

‘‘Veur altied in ôs hert’’
Leeve Angèle,
Bedankt veur alle sjoëne momente en diene biezönjere lach.

Onze gedachten gaan uit naar
Marcel, Eef, Jonne, Jill en Willem en verdere familie,
wij wensen hun heel veel sterkte toe met dit grote verlies.

Pap en Mam Hendriks
Claudia en Marcel
An en Dries † Pieters
Peter en Susan, Jordy, Vince
Charles en Leenette, Jirry, Rachel

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

Dankbetuiging

De mooie bloemen, de vele lieve kaarten en berichtjes bij
het overlijden van mijn man, onze pap en opa

Jan Scheepers
waren voor ons een enorme steun in deze
moeilijke periode.
Hartelijk dank voor uw belangstelling en medeleven.
Henny Scheepers-Hillen
Marcia en Armand, Yannick, Olivia, Julius
Joost en Arina, Jinthe, Ruben
Egchel, januari 2021

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

Zoveel bloemen, zoveel kaarten,
zoveel warme woorden, zoveel belangstelling
bieden zoveel troost...

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

fienbosuitvaartzorg.nl

Hartelijk dank voor alle blijken van
medeleven na het overlijden van

Piet Seelen
echtgenoot van

Het definitieve is nog steeds moeilijk te aanvaarden. Maar de
bijzondere uitvaartdienst, de brieven, bloemen en persoonlijke
woorden na het overlijden van onze pap en opa

Ely Seelen - Huys
Kinderen en kleinkinderen

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

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

Lod Roeven
hebben wij zeer gewaardeerd.
Het deed ons goed dat zovelen hem gekend hebben. Onze dank
hiervoor.
Truus Roeven-Coopmans
Kinderen en kleinkinderen
Speciaal woord van dank aan Leo Spreuwenberg
(onze uitvaartverzorger).

Kempen creëert

creatieve ideëen
#kempencreëert

2101 \ nieuws
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21 verenigingen of stichtingen vroegen steun aan gemeente
Het College van B&W van gemeente Peel en Maas geeft in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 131.000 euro
vrij uit het Steunfonds Corona om 21 verenigingen, organisaties en stichtingen te ondersteunen. Het geld is
bedoeld om ondernemers zonder winstoogmerk te helpen die door corona in de financiële problemen komen.
De gemeenteraad heeft in totaal
500.000 euro beschikbaar gesteld,
waar ondernemers die financiële
schade hebben geleden door corona
een beroep op kunnen doen. De
gemeente wil voorkomen dat de ver-

enigingen, organisaties en stichtingen
zonder winstoogmerk in de financiële problemen komen, waardoor
het bestaan ervan onzeker wordt. De
gemeente hanteerde twee indientermijnen voor het jaar 2020, maar elke

vereniging kon slechts éénmalig een
aanvraag indienen. De eerste indientermijn voor het Steunfonds Corona
2020 liep van 19 oktober tot en met 15
november 2020 en in totaal zijn er 21
aanvragen ingediend.

De aanvragen zijn te verdelen onder
de volgende categorieën: cultuur, educatie, jeugd en gemeenschapsontwikkeling en sport. Vanuit deze laatste
categorie kwamen veruit de meeste
aanvragen. Van de 21 aanvragen zijn
er 11 gedeeltelijk toegekend, 1 aanvraag is ingetrokken, 8 zijn afgewezen
en 1 aanvraag is nog in behandeling
en wordt daarom doorgeschoven naar

de tweede termijn. In totaal kent het
college 131.321,09 euro toe voor het
eerste kwartaal van 2020.
Het college geeft aan dat er met nagenoeg alle aanvragers intensief contact
is geweest om nadere informatie op te
vragen of om te toetsen hoe bepaalde
zaken geïnterpreteerd moeten worden.

Geen arbeidsmigranten op De Berckt toegestaan
Vakantiepark De Berckt in Baarlo mag van rechtbank Limburg de komende maanden geen arbeidsmigranten
huisvesten op het recreatieve gedeelte van het park. Oostappen Groep vroeg de rechter, in afwachting op de
verhuizing naar het terrein van het voormalig racecircuit, om illegale huisvestiging wat langer toe te staan.
Met de uitspraak van de rechtbank werd gemeente Peel en Maas in het gelijkgesteld.
Vakantiepark De Berckt mag officieel
al jaren geen arbeidsmigranten meer
huisvesten op het recreatieve gedeelte
van het park. In samenspraak met de

gemeente werd de oplossing gezocht
in het verplaatsen van de migranten
naar het voormalig stockcarcircuit aan
de andere kant van de weg. Het lukte

Oostappen Groep niet om binnen de
gestelde termijn te voldoen aan de
verplaatsing. Jos Mennen, directeur van
Oostappen Groep, zei destijds dat het

een gigantische klus is om het terrein
in orde te maken voor ruim zevenhonderd arbeidsmigranten. “We proberen zo snel mogelijk te verhuizen,
maar we zitten nu in het winterseizoen. In mei vindt er nog een bodemonderzoek plaats.” In oktober stapte
Oostappen Groep al naar de rechter,
omdat de organisatie het niet eens was

met gemeente Peel en Maas, die een
dwangsom oplegde wanneer er nog
arbeidsmigranten op De Berckt verbleven. De rechtbank vroeg beide partijen om in gesprek te gaan, maar dat
leverde niets op. Daarop is Oostappen
Groep weer naar de rechtbank gestapt,
maar die heeft nu definitief een einde
gemaakt aan de impasse.

Mogelijk nieuwe woningen in Meijel naast vernieuwd kindcentrum
Met de verbouwing van het Kindcentrum in Meijel wordt ook de omliggende grond op de schop genomen.
Hierbij geeft het Kindcentrum een deel van de grond terug aan de gemeente. In de commissievergadering van
dinsdag 19 januari zijn opties besproken om hier woningen te gaan bouwen.
Hoewel het bouwen van nieuwe
woningen in de omgeving van het
Kindcentrum in Meijel in eerste
instantie niet op de agenda stond om
te bespreken tijdens de vergadering,
stelde meerdere fractieleden hier
toch vragen over. Het was hen
onduidelijk of er plannen waren voor
eventuele woningbouw aangezien het
Kindcentrum een deel van haar grond
teruggeeft aan de gemeente en er dus
ruimte vrijkomt in het centrum van
Meijel.
Onder andere Teun Heldens van de
VVD stelde de vraag aan wethouder
Paul Sanders of er plannen zijn voor

woningbouw. “Er is een enorme
woningbehoeften, vooral voor
ouderen in het centrum van Meijel”,
aldus Heldens. Fred Peeters van de
PvdA/GroenLinks benadrukt dat de
partij positief is over woningbouw
en het liefste ziet dat er sociale
huurwoningen worden gerealiseerd.
“We willen zoveel mogelijk woningen
voor mensen met een beperkt budget
en voor ouderen die naar gelijkvloerse
woningen willen”, zo zei Peeters.
“We willen weten wat voor soort
woningen we daar gaan krijgen, ook
ten opzichte van het verdienmodel.
We snappen dat sociale woningbouw

minder oplevert, maar we willen
benadrukken dat daar onze voorkeur
naar uitgaat.”
Volgens wethouder Sanders is er
nog geen specifiek plan voor de
woningbouw. “We hebben het
onderwerp woningbouw even in het
midden gelaten omdat we daar een
opbrengst voor hebben berekend.
Echter is deze opbrengst indicatief.
Er is nog geen specifiek plan voor,
we hebben alleen de optie in kaart
gebracht.” Sanders geeft aan dat als
fracties voor woningbouw zijn in het
gebied, dat ze dit kenbaar kunnen
maken: “Het is straks aan de raad om

daar een apart bestemmingsplan voor
de maken.” Ook geeft de wethouder
aan dat, als het zover is, de fracties
zelf kunnen aangeven of ze voor
commerciële of sociale woningen
stemmen.

Parkeerplaatsen en bomenkap
Andere zaken die werden besproken
over de omgevingsverbouwing van
het Kindcentrum gingen met name
over het aanleggen van nieuwe
parkeerplaatsen en de plannen voor
de kap en herplaatsing van bomen.
Momenteel is er volgens Sanders veel
parkeeroverlast van foutparkeerders
Aan de Wijer. Het plan is om nieuwe
parkeerplekken aan te leggen aan de
Kerkstraat en later ook bij de sporthal
om zo het parkeren Aan de Weijer

minder aantrekkelijk te maken. Wat
betreft de bomenkap en herplanting
rondom het Kindcentrum lieten
meerdere fracties weten dat ze het
belangrijk vinden dat er goed overleg
plaatsvindt met professionals over
hoe dit aan de pakken. Wethouder
Sanders beloofde om goed contact
te onderhouden met het IVN om
zich te laten adviseren, zodat de
juiste beslissingen hierover genomen
kunnen worden. Sanders: “We hebben
korte lijnen met het IVN, die zullen we
betrekken onze plannen tot bomenkap
en straks ook als er groen terug gaat
komen.”

Tekst: Roosje Delsing

Peel en Maas ontvangt twee ton

Gemeente niet verplicht
subsidie te besteden aan
culturele sector
De overheid heeft 150 miljoen beschikbaar gesteld voor gemeenten
om de culturele sector in 2021 te ondersteunen. Echter is landelijk
bepaald dat gemeenten niet verplicht zijn het bedrag aan de
culture sector te besteden. Ook voor de gemeente Peel en Maas
blijkt het nog niet zeker dat het bedrag ook echt volledig bij de
culturele sector terechtkomt.
Het CDA heeft aan het College van
B&W gevraagd voor nadere uitleg
waaraan de ruim twee ton voor de
culturele sector van Peel en Maas
wordt besteed. Het college laat
weten dat het bedrag in eerste
instantie terechtkomt in het potje
voor de algemene middelen. ‘Om
bedrijven die het moeilijk hebben
door de corona is er een Steunfonds
Corona ingesteld. Hierop kan
beroep worden gedaan door alle
verenigingen zonder winstoogmerk
en waarvan het voorbestaan
door corona wordt bedreigd.
Dat steunfonds wordt gedekt via de
algemene reserve en de kaders van
het fonds zijn in oktober 2020 door

de gemeenteraad bepaald. Het
college kan deze algemene reserve
weer aanvullen als blijkt dat er
geld van de reserves 2020 over is.
Omdat de compensatiemiddelen
in de algemene uitkering niet
geoormerkt zijn, is het voor de
gemeente niet verplicht om de
uitgaven uiteindelijk ook alleen te
besteden aan de culturele sector en
heeft zij zelf de vrije hand waaraan
het bedrag wordt besteed’, laat het
college weten.
Het college geeft aan uiterlijk bij na
het eerste kwartaal een overzicht
bekend te maken van alle coronagerelateerde inkomsten en uitgaven in 2020.

Ben jij nieuwsgierig naar
het Bouwens en zit je in
groep 7 of groep 8?
Bezoek dan samen met
je ouders/verzorgers
onze digitale open dag op
www.hetbouwens.nl!

online open dag

vrijdag 29 januari 11.00 - 20.30 uur
Het Bouwens | Minister Calsstraat 10 | Panningen | www.hetbouwens.nl
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Met verdriet, maar dankbaar voor alle liefde en
goedheid die wij van hem mochten ontvangen,
hebben wij afscheid genomen van

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

Nol Stappers

Thei Jacobs

echtgenoot van

Griet Geraats †

*18 oktober 1931

† 17 januari 2021

echtgenoot van
* Meijel, 23 januari 1927

† Panningen, 14 januari 2021

Diel Jacobs- Vervoort

De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op woensdag
20 januari 2021 in de R.K.-kerk te Meijel waarna pap te
ruste is gelegd bij mam op het R.K.-kerkhof aldaar.

Peter en Linda
Rick
Roel
Baily

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Twan en Petra
Bart en Emmy
Vic
Dez
Aniek en Sil

Correspondentieadres:
Familie Stappers, Stoek 1, 5768 GM Meijel

Els en Jean-Pierre
Jonathan
Daniël en Elsemiek
Elisa
Jahvi
Kaiana

Verdrietig, maar dankbaar voor alles
wat zij voor ons heeft betekend, hebben
wij afscheid moeten nemen van

Lion en Serge
Stan
Steven
Koen

Lies Ghielen-Heldens
Echtgenote van

Wiel Ghielen
*Meijel, 3 januari 1933

† Meijel, 13 januari 2021

Wiel Ghielen
Familie Heldens
Familie Ghielen
Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden
op 16 januari 2021
Correspondentieadres:
Kapelkesweg 1, kamer 122
5768 AW Meijel

Het afscheid vindt op vrijdag 22 januari plaats in besloten kring.
Wilt u de dienst via livestream volgen?
Alle informatie over de dienst en livestream kunt u vinden
op www.aerdehof.nl/livestream
Graag willen wij dokter van Venrooij en de meisjes van Proteion
bedanken voor alle goede zorgen.
In plaats van bloemen stelt de familie een gift voor de
Zonnebloem op prijs. U kunt uw bijdrage overmaken op NL03
RABO 0108 9019 98 t.n.v. Uitvaart dhr. Jacobs

In Kessel werden de
afgelopen maanden zo’n
zestig auto’s vernield. Echter
bleef de dader uit handen van
de politie. Tot zaterdag
16 januari, toen werd er een
inwoner van Kessel op
heterdaad betrapt.
‘Breaking news’, zo omschrijven
de wijkagenten Luc en Jennifer
op hun Instagramaccount
het feit dat de politie zaterdag 16 januari een verdachte oppakte in de zaak.
Maandenlang werd het dorp
geteisterd door een vandaal die
auto’s bekraste of ruitenwissers afbrak. Sommige inwoners
werden zelfs meerdere malen
slachtoffer.
De opgepakte verdachte is een
Kesselnaar die al enige tijd in de
gaten werd gehouden vanwege
een aantal ongebruikelijke
patrouilles, zo schrijven de wijkagenten. Dit resulteerde erin dat
de politie de verdachte zaterdag
om 19.00 uur op heterdaad kon
betrappen. De verdachte is overgebracht naar het cellencomplex
in Venlo en mocht zich dinsdag
verantwoorden bij de rechtercommissaris.

Correspondentieadres: Westeringlaan 20 A3, 5993 CG Maasbree

Voor uw medeleven tijdens en na het afscheid van Lies
willen wij u hartelijk bedanken.

Pannen, leien, platte
en kunststof daken

Een speciaal woord van dank voor Dr. Wout en alle
medewerkers van De Els van St. Jozef Wonen en Zorg voor
hun liefdevolle verzorging.

“Ik ben er klaar voor”
Dankbaar voor het leven dat ik geleefd heb, ben ik begonnen aan
mijn laatste reis. Ik heb een mooi leven gehad en intens genoten.
Dat neem ik graag mee naar Nel.

Piet Goertz
* Baarlo, 28 juli 1940

Kesselse
autokrasser
op heterdaad
betrapt

Dakkapellen, dakramen
en trespabekleding

“Laot mich mer gaon”
Dankbaar voor alles wat zij tijdens haar leven aan
ons heeft meegegeven, geven wij u kennis
van het overlijden van onze allerliefste
zorgzame vrouw, moeder en fantastische oma,

Mien Peeters-Berben
Neer, * 12 februari 1949
Panningen, † 12 januari 2021

† Baarlo, 15 januari 2021

echtgenote van

Henk Peeters

Nel Goertz-Boots †
Marja en Willem
Pam en Willem
Sil en Bregje
Jens
Ank en Robert
Jara en Minou
Annie
Anita en Hans
Daniek en Dirk
Demi
We hebben in besloten kring, bij de paardenstal, afscheid genomen.
Correspondentieadres:
van Hamelbergweg 7, 5863 BL, Blitterswijck

Mam en oma van

Nicole en Rik
Thijs, Eva
Leon en Ellis
Janne
Marian en Jan-Cees
Loek, Jaap, Ollie

Correspondentieadres:
Egchelseweg 14, 5981 CK Panningen
We hebben zaterdag jl. in besloten kring afscheid genomen
van Mien.

Dakgoten, lood,
koper en zinkwerk
Schoorsteenvegen,
renoveren en vernieuwen

Tel 06 22 20 93 47 | www.abridak.nl

TE KOOP
BOUWKAVEL
1000 m2

Vrij gelegen in
buitengebied
Helden / Egchel
Meer grond
mogelijk.
Voor taxaties
advies en
bemiddeling.
Vestjens Grondzaken BV
T 077 307 28 18

2101
2101\\winkel
winkelen
& bedrijf
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Adver torial

www.mijnVieCuri.nl

Prik zelf een
datum voor
bloedafname
bij VieCuri

Zelf kiezen wanneer u bloed laat
prikken bij ziekenhuis VieCuri in Venlo
of Venray. Dat is vanaf nu mogelijk.
U plant zelf veilig en eenvoudig een
afspraak via www.mijnVieCuri.nl
of u maakt telefonisch een afspraak.
VieCuri start met het prikken op
afspraak voor de twee hoofdlocaties.
Op een later moment wordt dit
ook mogelijk voor de overige
priklocaties.

Check uw huid regelmatig
Het is belangrijk om uw huid goed in de gaten te houden. Inspecteer uw huid eens per
maand bij goed licht. Let hierbij op:
• Nieuwe plekken
• Moedervlekken die veranderen van vorm of kleur
• Plekjes die makkelijk bloeden, snel groeien of pijnlijk zijn
Als u één of meer van de bovenstaande afwijkingen constateert of twijfelt over een plekje,
dan is het raadzaam om advies te vragen bij uw huisarts of dermatoloog. Huidkanker is over
het algemeen heel goed te behandelen, maar hoe eerder u erbij bent hoe beter.

Hoe gaat huidonderzoek
in zijn werk?
Bij een huidkanker controle kijken we altijd de gehele huid na met behulp van een vergrootglas (dermatoscoop) (foto 1). Hierbij staan we op gemiddeld 20-30 cm afstand. Omdat we de
plekjes vlakbij de huid moeten bekijken, kunnen we hierbij geen 1,5 meter afstand houden
(foto 2). De patiënt kleedt zich uit tot op het ondergoed en houdt daarbij wel het mondkapje
op. Huidkanker komt echter ook vaak voor in het gezicht, dus het is van belang dat we onder
het mondkapje kijken (foto 3). De patiënt doet dan voor ±30 seconden het mondmasker af en
dan controleren we dit gebied. Onze dermatologen en verpleegkundig specialist dragen uiteraard zelf ook een mondneusmasker.
Uiteraard passen we alle hygiënemaatregelen en richtlijnen van het RIVM toe. U dient vooraf
te melden of u corona-achtige klachten heeft of positief getest bent.

1

Door te prikken op afspraak, kan
het aantal mensen dat tegelijk in de
wachtruimte is beter worden gereguleerd.
Ook is het doel om de wachttijden voor
patiënten te verkorten. Heeft u een
afspraak voor bloedafname? Dan hoeft u
niet meer in de wachtrij aan te sluiten en
kunt direct doorlopen. U wordt geholpen
op het afgesproken tijdstip. Bloedprikken
zonder afspraak blijft voorlopig ook nog
gewoon mogelijk.

Via internet of telefonisch een
afspraak maken voor bloedafname

De dermatologen bij VieCuri zien een
flinke afname in het aantal patiënten dat
zich meldt met plekjes die kunnen duiden
op huidkanker. VieCuri is geen uitzondering: uit onderzoek is gebleken dat er
in 2020 in Nederland naar schatting 1345
minder melanomen gezien zijn dan het
gemiddelde van 2015 - 2019.

2

Via het patiëntenportaal
www.mijnVieCuri.nl kunt u zelf een
afspraak maken om bloed te laten prikken.
U hebt daarvoor een verwijzing van de
huisarts of specialist nodig.
Maakt u liever telefonisch een afspraak?
Dat kan via het Afsprakenbureau van
VieCuri, tel. 0900-8186.

Kom alleen naar
uw afspraak
Wij verzoeken u om indien mogelijk
alleen naar het ziekenhuis te komen.
Zo zijn er zo min mogelijk mensen
in ons ziekenhuis. Tijdens uw afspraak
kunt u iemand via de telefoon
mee laten luisteren.
Kijk op www.viecuri.nl/corona
voor meer informatie en veelgestelde
vragen.

Raadpleeg uw
arts en voorkom
huidkanker

3

Drs. Karen van Poppelen, dermatoloog bij
VieCuri, maakt zich zorgen: “We zijn normaal
gesproken een druk bezochte polikliniek maar
merken nu dat we ruimte over hebben tijdens
onze spreekuren. Onze zorg gaat in de meeste
gevallen gewoon door. Wij doen er dan ook
alles aan om zoveel mogelijk patiënten te
zien en te spreken.”
Van Poppelen heeft het afgelopen jaar helaas
verschillende patiënten op haar spreekuur
gehad die te lang gewacht hebben. Gelukkig
zijn er ook uitzonderingen. Trekt een patient tijdig aan de bel, dan kan soms een grote
operatie worden voorkomen. Van Poppelen:
“Als bijvoorbeeld een melanoom in het voorstadium wordt ontdekt, scheelt dat veel in
de grootte van de behandeling en ook het
natraject. Onze oproep is dus: wacht niet
af! Heeft u een plekje of bultje dat u niet
vertrouwt, vertel het dan aan uw huisarts.
Als we er op tijd bij zijn, kunnen we vaak veel
ellende voorkomen.”

In 2020 zijn maar liefst
1345 melanomen gemist ten
opzichte van eerdere jaren.

Merseloseweg 130, 5801 CE Venray
Tegelseweg 210, 5912 BL Venlo
www.viecuri.nl
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15-vragen aan

Isa Snijkers Meijel
Hoe ga jij om met de rare tijd
waar we nu in leven?
Ik zit thuis en heb online les. Ik zou
liever naar school willen alleen dat
gaat allemaal nog niet. Ik heb thuis
het geluk dat ik buiten alle ruimte
heb zodat ik gewoon kan paardrijden. Ook ben ik bezig met het opzetten van een bedrijfje in het maken
van sieraden van paardenhaar wat
ik ook erg leuk vind om te doen.
En verder moet ik me aan de coronaregels houden.

Heb je tips voor anderen nu
tijdens de coronacrisis?
We moeten ons nou eenmaal aan
de regels houden en ik hoop ook dat
dat vaccin aanslaat zodat iedereen
zo snel mogelijk gevaccineerd kan
worden. Dat alle leuke dingen weer
open kunnen. Tips heb ik niet echt.

Wat kies je?
TikTok of Instagram?
Ik vind TikTok wel leuker omdat
daar video’s op staan waar mensen
zichzelf echt behoorlijk voor schut
zetten en dat vind ik gewoon mega
grappig.

Wat was jouw leukste vakantie?
Uhm, ja dat is wel een moeilijke.
Ik vond Berlijn heel leuk maar ook
Londen. We zijn ook met een groepje
meisjes en pony’s naar Renesse
geweest. Dat was ontzettend gaaf;
zo hard gaan met je paard op het
strand.

Wat is het leukste spelletje dat je
ooit hebt gespeeld?
Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Isa Snijkers
16 jaar
Meijel
Havo Peelland
college Deurne

toen sprong ik per ongeluk over de
foute hindernis heen en werden we
gediskwalificeerd. Dat vond ik toen
erg jammer omdat we een supersnel
rondje hadden.

Welke sport is helemaal
jouw ding?

Wie of wat zou jij meenemen
naar een onbewoond eiland?

Dat is paardrijden, dat wil ik al zo
lang als ik weet. Ik heb eerst les
gehad op de manege en daarna had
ik mijn eigen pony. Het liefste spring
ik met Daylight maar ik rijd ook
samen met Daylight eventing. Dat
is springen, dressuur en cross. Daar
zijn we afgelopen oktober Limburgs
kampioen mee geworden.

Een boot, want dan kan ik ook weer
naar huis.

Wat is jouw grootste blunder?
Ik was een keer barrage aan het
rijden met mijn pony Quebec en

Ben je ergens voor aan het
sparen?
Ik ben aan het sparen voor een eigen
scooter want die wil ik heel graag.

Daylight is superlief en we zijn een
erg goed team geworden de laatste
tijd en dat pakt ook uit want we winnen best veel.

Wat is het lekkerste wat je ooit
hebt gegeten?
Ik vind sushi het allerlekkerst. Ik kan
dat de hele dag door eten.

Wat kies je: als je schrikt leg je
een ei of je wordt altijd op straat
achtervolgd door een draaiorgel?
Sowieso een ei leggen want ik schrik
niet zo vaak en van dat draaiorgel
zou ik helemaal gek worden.

Wat is het beste cadeau dat je ooit
hebt gekregen?

Wat is jouw droomberoep?

Quebec, de pony die ik samen met
mijn zus had en Daylight zijn het
mooiste dat me ooit is overkomen.

Ik wilde altijd dierenarts worden
maar nu weet ik het niet meer. Ik wil
wel graag iets met dieren gaan doen.

Mario Bros op de Nintendo die ik
echt al tien jaar heb en hij doet het
nog steeds. Ik was echt verslaafd aan
dat spel vroeger.

Wat is de beste film of serie?
Ik ben dus echt van de horrorfilms
en de engste die ik heb gezien was
‘The haunting in Connecticut’. Nu kijk
ik de serie Glee op Netflix en die
vind ik ook heel erg leuk.

Wat doe je het allerliefst na
school?
Na school ga ik eerst paardrijden
omdat het anders al donker is en ik
huiswerk moet maken. Daarna lig ik
gewoon op de bank of in mijn bed te
Netflixen. Ik werk ook vaak doordeweeks dus dat komt er ook wel bij.

Meubelstoffeerderij
John Lemmen

Column

Bakken
Afgelopen weekend heb ik
weer eens iets gebakken,
namelijk een monchoutaart.
Het was al een tijdje geleden
dat ik iets van gebak had
gemaakt, ook al vind ik het
wel erg leuk om te doen.
Maakt niet uit of het om een
taart gaat, of wafels, of om
koekjes, alles vind ik goed.
Maar het is natuurlijk wel
extra leuk als je iets bakt wat
je zelf ook lekker vindt, want
het gaat (bij mij in ieder
geval) niet alleen om het
bakken zelf, maar ook om het
daarna lekker op te eten.
Het maakt me als ik ga bakken
ook niet zoveel uit of ik er uren
aan besteed of dat ik, zoals
afgelopen weekend dus, gewoon
een pakje gebruik waarbij je in
een kwartier al een taart hebt
die klaar is om de koelkast of
oven in te gaan. Het gaat mij
vooral om twee dingen: ten
eerste dat je gezellig in de
keuken staat, eventueel met een
paar anderen, en stuk voor stuk
elk ingrediënt afmeet en gaat
mixen om uiteindelijk een lekker
gebakje gemaakt te hebben.
En ten tweede, zoals ik al zei, dat
je het daarna lekker kan opeten!
Of als je koekjes bakt, dat je een
deel tijdens het kneden en rollen
al opeet. En dus kunnen wij er
deze dagen thuis lekker van
genieten. Het scheelt natuurlijk
dat ik er nu ook wat meer
tijd voor heb, door de huidige
lockdown. Vooral in het begin
van de coronamaatregelen,
die eerste paar maanden, viel
het me op dat veel mensen
ineens van alles gingen bakken.
Dus hoewel de lockdown voor
veel mensen een lastige tijd
is, kun je er misschien ook een
leukere draai aan proberen te
geven op het gebied van de
daginvulling door iets leuks te
gaan doen, bijvoorbeeld dus
door gezellig iets te bakken.

Het scheelt natuurlijk
dat ik er nu
wat meer tijd
voor heb

Voor al uw stoffeerwerk
Simonsstraat 35a, 5976 NW Kronenberg
077 - 398 22 22
info@meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

Tekst: Lotte Thijssen
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Bouw sociale huurwoningen gaat
boven commerciële woningen
In het centrum van Meijel worden wellicht nieuwe woningen gebouwd. Bij het bouwen van woningen is de vraag of ze geld moeten opbrengen
(commercieel) of dat ze gunstig moeten zijn voor minder bedeelde of valide kandidaten. Oftewel: is geldopbrengst hierbij het belangrijkste voor
de gemeente of niet?
Teun Heldens van de VVD geeft aan dat er een
enorme woningbehoefte is in Meijel, vooral voor
ouderen in het centrum. Het bouwen van sociale huurwoningen is dan wellicht handig. Voor
ouderen is het vaak gemakkelijk om midden in
het dorp, dichtbij alle voorzieningen te wonen.

Ook kan er een doelgroep in sociale huurwoningen
terecht die het minder breed heeft.
Maar de verbouwing van het kindcentrum kost geld.
Wat is dan handig? Dat er woningen komen, betaalbaar en bewoonbaar voor een specifieke doelgroep?
Of is het belangrijk dat het nieuwe project weer

geld in het laatje brengt voor de gemeente, zodat er
nieuwe projecten kunnen worden aangenomen?

Bouw sociale huurwoningen gaat boven
commerciële woningen. Wat vindt u?

Bespreking poll week 02

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. Zij
vindt dat de naam KBO aan vervanging toe is. 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
‘katholiek’ 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 seni-

orenbond 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.”
Danny Verhage is van mening dat ook zonder de K
in de vereningsnaam je niet meer leden aantrekt.
“De ouderen voelen zich steeds later oud. Ze zijn

mobieler dan vroeger. Men blijft langer actief op
allerlei gebied en zoekt zijn vertier elders en niet
in een seniorenvereniging of je nu katholiek bent
of anders georiënteerd.” Nettie Janssen denkt daar
anders over. “Ja ben het wel eens met deze stelling.
Seniorenvereniging klinkt goed toch?”

Ingezonden brief

De pot verwijt... en plank veur de kop
De stoom komt mij uit de oren als ik lees dat de PvdA/GroenLinks Peel en Maas in de HALLO van de vorige
week meent het gemeentebestuur te kunnen kapittelen inzake de communicatie oftewel het gebrek aan
communicatie richting de burgers. “Plank veur de kop” als men kijkt hoe, ruim een jaar geleden, het
besluit/amendement met betrekking tot de verlichting op de skatebaan tot stand is gekomen.
Het idee van bovengenoemde partij
was ontstaan naar aanleiding van
een opmerking van twee kinderen.
Op een vreemde manier werd dit
idee dan ook nog binnen ‘no time’
aangenomen door de raad zonder
te overdenken wat deze beslissing
voor buurt en omgeving zou kunnen
betekenen. “De pot verwijt...” als
men kijkt hoe gemeente, en vooral
bovengenoemde partij, daarna
nauwelijks of helemaal niet heeft

gecommuniceerd met de omwonenden van de skatebaan. Even een
verwijzing naar de HALLO van eind
2019 waarin ik toen al vermeldde dat
niemand werd geïnformeerd over
de uitbreiding van de skatebaan. En
daarna ook niet over mogelijke verlichting. Sterker nog: de ingediende
bezwaarschriften die volgens regelgeving op tijd zijn ingediend zijn
nog steeds niet, na twaalf maanden,
afdoende behandeld. En nog sterker:

op een twee tal e-mails, richting het
‘organisatietalent’ is überhaupt nooit
gereageerd. Gelukkig is er uiteindelijk, vanuit een werknemer van de
gemeente en een wethouder, acte
de présence gegeven en zijn er twee
gesprekken geweest. Het is nu wachten op eventuele reactie.
Vorige week schreef Lokaal
Peel&Maas dat we niet tegen elkaar,
maar met elkaar in Peel en Maas
moeten leven en besturen. Maar hoe

kun je met elkaar leven en besturen als je als burger niet gehoord
of gekend wordt? Als je niet serieus
wordt genomen. De politiek wil communiceren maar neemt het zelf niet
zo nauw en doet wat hun zint. 17
maart zijn er verkiezingen; dan hebben we het over een democratisch
proces door en voor burgers. Laten
we daarbij dan goed stilstaan dat de
juiste personen worden gekozen die
bij ons passen. Veel wijsheid bij uw
keuze.

Johan Cox

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.

VOOR EEN MOOIE EN SFEERVOLLE BADKAMER
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VAKGARAGE
PEETEN BV

Openingstijden:
ma gesloten
di-vr 09.30 tot 17.30 uur
za 09.30 tot 15.00 uur

GROTESTRAAT 28 VIERLINGSBEEK • WWW.SFEERBADKAMER.NL • 0478 - 79 65 11

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

TamTom

Column

Geldpuntenel
Vorige week werd ik gebeld
door iemand die me iets
probeerde te verkopen.
Normaal ben ik daar snel mee
klaar. Maar ik was in een wat
melige bui en er ontspon zich
het volgende telefoongesprek.
“Goedemiddag meneer Van Bakel
u spreekt met Geldpuntenel.”
“Dag meneer Geldpuntenel,
rare naam heeft u”. “Neen, ik
heet geen Geldpuntenel maar
ik bel namens Geldpuntenel.”
“Waarom zegt u dan dat ik met
Geldpuntenel spreek.” “Tja, zo zeg
je dat nu eenmaal.” “Hoe heet u
dan?”
“Noemt u me maar Pieterse.”
“Heet u ook zo?” “Neen niet
echt” “Waarom zegt u dan dat
ik u Pieterse moet noemen?”
“Nou ja u wilde graag een naam
horen. Waar ik voor bel meneer
Van Bakel is dat ik u een lening
aan kan bieden tegen een sterk
gereduceerd rentepercentage.”
“Mag ik u ook Jansen noemen
of Van Duin?” “Ja hoor. Maar om
nog even terug te komen op die
lening. We hebben een uniek
aanbod voor u, als u dat laat
liggen bent u een dief van uw
eigen portemonnee.” “Maar met
welke van die namen moet ik u
dan aanspreken?” Het is even stil
aan de andere kant; “tja dat mag
u zelf weten. Hebt u wel eens
gedacht over een nieuwe auto,
een caravan of tuinmeubelen
bijvoorbeeld.” “U mag me wel
tutoyeren”, zeg ik “als u me uw
voornaam zegt dan geef ik u de
mijne dat praat wat gemakkelijker
en dan zijn we bovendien af van
de discussie over uw achternaam
want ik vind drie achternamen
toch wel erg verwarrend.” Ik
voel aan de andere kant van
de lijn de aarzeling of het nog
wel zin heeft om dit gesprek
voort te zetten maar hij is een
volhouder en doet nog één
poging. “Ik heet André” zegt hij,
“en het is zo geregeld als u me
uw e-mailadres geeft dan sturen
we u een aanvraagformulier.
Dat vult u dan in en vervolgens
heeft u binnen vijf werkdagen
het geld op uw rekening staan.”
“André van Duin!” zeg ik. “Kom
ik nou in heel Holland bakt?”
Hij zucht en hangt op.

Tom van Bakel
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Onderzoek in de ondergrond
voor aardwarmte

BsGW mag WOZ-beschikkingen
en OZB-aanslagen verzenden
De Waarderingskamer heeft ingestemd met
het bekend maken van de WOZ-waarden
voor 2021 voor inwoners en bedrijven van
alle deelnemende gemeenten in BsGW.
Deze WOZ-waarden worden getaxeerd naar
de feitelijke waarde van het voorgaande jaar op 1 januari 2020. Met deze instemming geeft
de Waarderingskamer aan dat de nieuwe WOZ-waarden door BsGW voldoen aan de gestelde
wettelijke eisen. De Waarderingskamer controleert elk jaar of de belastingsamenwerking
en gemeenten taxaties van onroerende zaken zoals huizen goed uitvoeren.
Nu de Waarderingskamer heeft ingestemd met het bekend maken van de WOZ-waarden kan
BsGW de belastingaanslagen voor 2021 opmaken. Deze belastingaanslagen worden in de
tweede helft van februari verstuurd.
Corona (COVID-19) heeft geen effect op WOZ-waarden in 2021 van woningen
Corona (COVID-19) beheerst ons dagelijks leven en heeft een grote impact, zeker ook bij
bepaalde branches. Uit de marktontwikkelingen blijkt dat COVID-19 geen invloed heeft op
de waarde van woningen. Waar corona (COVID-19) een waarde bepalende invloed heeft op
vastgoed, in het bijzonder op niet-woningen, heeft BsGW hiermee rekening gehouden.

Van 29 januari tot en met 18 maart wordt in Peel en Maas onderzoek gedaan in de
ondergrond voor aardwarmte. Dit is een seismisch onderzoek en maakt onderdeel uit van
het landelijke Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN).
SCAN verzamelt voor de Rijksoverheid informatie over de ondergrond om precies in te schatten
waar de aardwarmte uit de grond gehaald kan worden. Bewoners en bedrijven in de directe
omgeving van de werkzaamheden ontvangen hierover een brief aan huis. De planning van de
werkzaamheden kan bij slecht weer veranderen.
Wat is seismisch onderzoek?
Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven de ondergrond in gestuurd om de dikte en
ligging van de onderliggende aardlagen in beeld te brengen.
Als de geluidsgolven de grond in worden gebracht, kan in de directe omgeving een doffe plof te
horen zijn. Van dichtbij worden mogelijk ook lichte trillingen gevoeld. De bewoners en bedrijven
in de directe omgeving worden altijd van tevoren en tijdens de werkzaamheden geïnformeerd.
Wilt u meer weten over de werkzaamheden?
Kijk dan bij ‘nieuws’ op www.peelenmaas.nl of op www.scanaardwarmte.nl.

WOZ-waarde te hoog?
Verkoopcijfers van het kadaster tonen aan dat de huizenprijzen blijven stijgen. De WOZ-waarde
stijgt nu al vijf jaar op rij, sinds het einde van de crisis op de huizenmarkt. Ook kan het zijn dat
een hogere WOZ-waarde op het aanslagbiljet staat omdat BsGW de objectkenmerken van een
pand extra gecontroleerd heeft. Objectkenmerken zijn bijvoorbeeld het type van de woning,
de grootte, de inhoud, ligging, onderhoud van de woning en andere kenmerken.
BsGW roept inwoners die menen dat hun WOZ-waarde te hoog is vastgesteld op om niet direct
bezwaar te maken. Neem eerst contact op te nemen met BsGW. BsGW-taxateurs geven graag
toelichting en beoordelen kosteloos of de WOZ-waarde correct is vastgesteld. Bezwaar maken
is dan vaak niet meer nodig, hetgeen veel tijd bespaart en onnodige kosten voorkomt.

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.

Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties van start
In Nederland gebruiken veel overheidsorganisaties uw gegevens. Het gaat om
gegevens van burgers, bedrijven en bijvoorbeeld gebouwen. Het is dus belangrijk dat
al die gegevens kloppen. Staat er toch een fout in een registratie dan moet deze snel
worden hersteld. Het nieuwe Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties kan hierbij
helpen.
Wie een fout wil laten corrigeren, meldt dit bij de organisatie waar het om gaat. Soms
lukt dat niet, bijvoorbeeld omdat niet duidelijk is bij welke organisatie iemand moet
zijn. Daarom is er vanaf nu het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO).
Het MFO is onderdeel van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Dit meldpunt
brengt mensen en overheidsorganisaties met elkaar in contact om samen naar een
oplossing te zoeken. Het MFO is te vinden op www.rvig.nl en op www.rijksoverheid.nl.

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.

Plaats/locatie

Straat/omschrijving

Baarlo
Baarlo
Baarlo
Beringe
Egchel
Helden
Kessel
Koningslust
Koningslust
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen
Peel en Maas

Bong 53
Koeberg 1
Schafelt 1 b
Kievit 2
Huiskensweg 1
Molenstraat 99
Scheutenbergweg 4 A
Poorterweg 36
Zandstraat 9A
Baarlosestraat 2
Acaciahof 7
Houthei 14
Lange Heide 11
Wilhelminalaan 8
John F Kennedylaan Sectie H nr.3312
John F. Kennedylaan 76
Ringovenstraat 8
Ruijsstraat 14
Grondprijzen 2021

Container niet vol?

Is uw container niet vol? Sla dan een inzamelbeurt over, dan blijven
wij effectief inzamelen.
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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

Voornemen ambtshalve

Opname in de Basisregistratie
Personen (BRP)
Het college van Peel en Maas heeft het voornemen de bijhouding van de persoonslijsten
van de onderstaande personen op te schorten. Uit een ingesteld adresonderzoek is geen
uitsluitsel verkregen over de verblijfplaats.
Naam
Bajrami
Baranowska
Bielicki
Mohamad Nuur Omar
Majos
Román
Słonina
Salwin
Wysocka

Voorletters
A.
A.
P.
O.M.
M.
B.T.
Ł.P.
I.

Geb.datum
14-02-1979
25-01-1983
18-05-1984
01-04-1987
06-01-1997
07-03-1998
23-08-1990
07-09-1985
30-03-1995

www.peelenmaas.nl

Wijziging inzamelen GFT-afval
Vanaf januari zamelen we GFT-afval in de drie wintermaanden januari, februari én
december nog maar één keer per 2 weken in. In de even weken niet en in de oneven
weken wel. In de week van 25 tot en met 29 januari wordt er dus geen GFT-afval
ingezameld.
Welke afvalstroom er per week wordt ingezameld vindt u terug in onze
digitale afvalkalender. Ga naar www.peelenmaas.nl klik op de “tegel”
Afval en ga naar Afvalkalender. Vul hier uw postcode en huisnummer
in. Met een paar klikken voegt u de afvalkalender ook toe aan uw eigen
digitale agenda.

Voornemen ambtshalve opname vertrek naar ‘land’ in de Basisregistratie Personen (BRP)
Naam
Drywa

Voorletters
A.A.

Geb.datum
05-11-1977

Het besluit is ook van toepassing op thuiswonende minderjarige kinderen!
Belanghebbenden kunnen tot 14 dagen na de verschijningsdatum van het voornemen
(de persoonslijst op te schorten) in dit huis aan huisblad en op onze website, bij voorkeur
schriftelijk, hun zienswijze kenbaar maken bij het college, Postbus 7088, 5980 AB Panningen
of via info@peelenmaas.nl.

Schoonmaken aanplakborden
De aanplakborden worden deze week gereinigd. Alle posters worden verwijderd.

Oh, zit dat zo!

Rente betalen aan de Belastingdienst
Als je te laat belastingaangifte doet en belasting moet betalen, krĳg je te maken met belastingrente. Ook als je uitstel hebt gekregen voor het
doen van de belastingaangifte. Doe je bĳvoorbeeld na 1 mei aangifte inkomstenbelasting, dan loop je tegen een belastingrente van 4 procent
op. Voor de vennootschapsbelasting is de belastingrente zelfs 8 procent. Soms is het niet mogelĳk om op tĳd aangifte te doen, bĳvoorbeeld
omdat alle gegevens nog niet bekend zĳn. Je kunt het betalen van rente dan voorkomen door in dat geval tĳdig een verzoek te doen om een
voorlopige aanslag op te leggen.

Ook als je te veel toeslag gehad
hebt en een deel daarvan
moet terugbetalen ben je rente
verschuldigd aan de Belastingdienst.
Dat heet dan geen belastingrente
maar invorderingsrente. Ook hiervoor
is het rentetarief 4 procent. Is er wel

op tijd aangifte gedaan maar betaal
je de belastingaanslag te laat, dan is
de invorderingsrente ook 4 procent.

8 procent voor de vennootschapsbelasting is voor de periode tot
31 december 2021 nog 4 procent.

Heel soms vergoedt de
belastingdienst ook rente (eveneens
4 procent), maar alleen in zeer
uitzonderlijke gevallen. Je moet
daarbij denken aan de situatie
waarin je tijdig je aangifte
inkomstenbelasting hebt ingediend
en het de Belastingdienst niet lukt
om binnen drie maanden ná 1 mei
een (voorlopige) teruggaaf te doen.

Inmiddels is de opbrengst van
de rente die de Belastingdienst
ontvangst een mooie extra
inkomstenbron geworden voor
de overheid. Het lijkt (en is) niet
eerlijk dat de Belastingdienst hoge
rente berekent als ze geld moet
ontvangen van de burger, maar
feitelijk nooit rente betaalt als ze
geld verschuldigd is.

In het kader van de coronacrisis is de
invorderingsrente tijdelijk verlaagd
tot 0,01 procent, in elk geval tot
31 december 2021. Ook de belastingrente is tijdelijk verlaagd, maar deze
is vanaf 1 oktober 2020 alweer terug
gegaan naar 4 procent. Het tarief van

Vaak kan de burger er ook niet zo
veel doen aan de terugbetaling.
Denk bijvoorbeeld aan de toeslagen
die worden uitgekeerd op basis van
een te verwachten persoonlijke en
inkomenssituatie. Verandert de situatie gedurende het jaar, dan kan dat

zomaar leiden tot een onverwachte
terugbetalingsverplichting. De tijdelijke verlaging van de rentetarieven in
verband met de coronacrisis zou dan
ook wat mij betreft omgezet moeten
worden in een definitieve verlaging.
Door: Mr.drs. M.J.C. (Mathieu)
Hooijmaijers RB

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info & tips:
karelheines.nl 06 - 5096 2915.
Zelfstandig Optidee Adviseur
Peggy Wismans
www.optidee.nl/peggy-wismans
tel: 06-48550730
Moeite met wis- of scheikunde?
Ik leg de lesstof graag op ‘n
begrijpelijke manier aan je uit.
Tel. 0623071246
Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade.
Direct geld en vrijwaring, snel
opgehaald. Tel. 06 52 85 93 48.
Te koop gevraagd land- en
tuinbouwmachines o.a. ploeg frees
kieper mesttank hark schudder
spitmachine bloter tractor enz
tel. 06 19 07 69 59.
Te koop perceel bouwland 1.35 ha.
Telefoon 06-11051719, neem gerust
vrijblijvend contact op.

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

Gezocht poetshulp voor 1 maal
per 2 weken .
Telefoon reactie op 0774652924
GEZOCHT: huurwoning tot €800
kale huur Weet u iets? Bel of app
06-40415158 Alvast bedankt!
Gezocht: Kreidler of Zundapp
voetschakel brommer. Bij voorkeur
opknapper. Bel 06-22784198

12

sport \ 2101

Voetbalclub R.K.M.S.V. viert 100-jarig bestaan
met jubileumboek
Voetbalvereniging R.K.M.S.V. uit Meijel bestaat op 3 april 2021 100 jaar. Dit viert de vereniging met een
jubileumboek, gevuld met bijzondere foto’s en verhalen van de afgelopen eeuw. Leden Mark Basten
en Ria Knapen geven alvast een tip van de sluier weg. “Het wordt écht een boek voor alle leeftijden.”

Aan het boek wordt namelijk gewerkt
door een groep vrijwilligers van jong
tot oud. “We willen dat er verhalen in
komen die voor alle leeftijden interessant zijn”, aldus Mark. Mark en Ria zijn
beiden voormalig voetballers van de
club en al lid sinds jaar en dag. Zij zetten zich met plezier op allerlei fronten
in voor R.K.M.S.V. en momenteel gaat
veel aandacht naar het jubileumboek,
een pareltje om deze speciale verjaardag van de club te vieren.

Wijziging plannen
Eigenlijk wilde de club vanaf september 2020 één jaar lang activiteiten
houden om het jubileum groots te
vieren. Toen kwam ook corona om de
hoek kijken en zodoende konden de
vrijwilligers alles afblazen. Uiteindelijk
is er dus alleen ruimte om een jubileumboek te maken en daar ligt de
focus momenteel op. Ria: “Al moeten
we ook daar ook continu concessies
doen en doelen bijstellen in verband
met de beperkende maatregelen.”

Diversiteit
In het verleden heeft de club meerdere boekjes uitgebracht, zoals met
het 75-jarig jubileum. “Maar dit keer
proberen we het anders te doen,”
zo zegt Mark. “We vinden het echt

belangrijk dat de geschiedenis van
de club wordt verteld. We willen dat
de jeugd leest en ziet wat er allemaal
heeft plaatsgevonden, zoals welke
verhuizingen de club heeft meegemaakt.” Ook schrijft één van hen
een verhaal over hoe de derde helft
vroeger en hoe deze nu wordt gevierd
en wat de verschillen daarin zijn.
En natuurlijk wordt er ook geschreven
over erelid Jo Doensen, wie dit jaar al
75 jaar verbonden is aan de voetbalclub en nog altijd actief is als vrijwilliger. Mark en Ria vinden het ook
belangrijk dat er dit keer, in tegenstelling tot het boek van 25 jaar geleden, meer foto’s dan tekst in komen.
“Want één foto spreekt toch meer dan
1.000 woorden”, aldus Mark. “Hiervoor
werken we onder andere samen met
Heemkundevereniging Medelo, zij
hebben prachtige oude foto’s in het
archief, waaronder van de club.”

R.K.M.S.V. en destijds wethouder van
Meijel, had als lid van de ‘Vrienden
van Feyenoord’. Ria: “Ze sliepen allemaal in hotel Ketels en gingen uit in
discotheek de Pannesjop. Dit mochten
ze volgens mij niet, maar ze deden
het wel en dan werden, zoals de verhalen de ronde doen, de bloemetjes
buiten gezet. Dit was in de tijd van
Ruud Gullit. Het was een hele happening wanneer Feyenoord naar Meijel
kwam. Zowel de trainingen twee maal

per dag als ook de wedstrijden werden Diversiteit
goed bezocht.”
De verhalen in het boek worden divers
en Mark en Ria vinden het belangrijkste doel om de mensen te laten besefOefenwedstrijden
Wanneer Feyenoord op trainingskamp fen dat R.K.M.S.V. al een eeuw mensen
met elkaar verbind door allerlei facetkwam, dan werd er traditioneel een
ten van het voetbal, zowel op sportief
oefenwedstrijd gehouden. Tijdens al
als recreatief gebied.
die oefenwedstrijden door de jaren
Ria: “We hebben naast het
heen was R.K.M.S.V. echter kansloos
tegen de topclub. Alleen in 1985 lukte herenvoetbal onder meer jeugd-,
dames-, G-, en wandelvoetbalteams.
het Chritiën van Goor om eenmalig
Voor nu blijft het bij het boek, maar
te scoren. Hij staat voor eeuwig in de
zodra corona het weer toelaat gaat
Meijelse geschiedenisboeken door als
de club festiviteiten en activiteiten
enige speler van R.K.M.S.V. te scohouden om alsnog het jubileum
ren tegen het grote Feyenoord. Mark:
samen te vieren. Het jubileumboek
“Ondanks de nederlagen kijkt de club
wordt naar verwachting medio 2021
met trots terug naar de trainingskamuitgegeven en is op voorhand te
pen van Feyenoord in Meijel, met alle
bestellen via de website van de club:
bekende spelers die naar het dorp
www.rkmsv.nl
kwamen. Voor even was Meijel dan
één van de voetbalhoofdsteden van
Nederland.”
Tekst: Roosje Delsing

VV Helden opent ‘Voetgolfpark
Kerkeböske’
VV Helden heeft op 16 januari een voetbalgolfpark gerealiseerd op het voetbalterrein, genaamd
‘Voetbalgolfpark Kerkeböske’. Het park is voortgekomen uit het verzoek van de KNBV. De bond vroeg voetbalclubs om met innovatieve ideeën te komen om jong en oud leuke activiteiten te kunnen bieden.

Trainingskamp Feyenoord
Een van de hoogtepunten in het 100jarig bestaan van R.K.M.S.V. is volgens
Ria toch echt het jaarlijkse bezoek van
Feyenoord aan Meijel eind jaren 70
en begin jaren 80 voor een trainingskamp. Dit was te danken aan de contacten die ras-Rotterdammer Bertus
van Dessel, jarenlang bestuurslid van

Dartclub DC Tinus doneert
contributiegeld aan speelcafé
De Panningse dartsclub DC Tinus doneert het contributiegeld van
het huidige competitieseizoen aan café Tinus in Panningen.
De dartclub wil zo haar speel locatie een steuntje in de rug bieden.
De dartclub krijgt het contributiegeld terug voor het reguliere
competitieseizoen 2020/2021 van
de Venlose Darts Organisatie(VSO),
vanwege de wedstrijden die niet
door kunnen gaan door de coronamaatregelen. Dartclub DC-Tinus
heeft vervolgens besloten om het
volledige bedrag van de contributiegelden te doneren aan café

Tinus. “We hopen zo om voor een
heel klein deel de misgelopen
inkomsten van het café tegemoet
te komen”, zegt lid Huub Janssen.
“En uiteraard hopen we dat het
café de crisis overleeft en dat
we er weer wedstrijden kunnen
gaan spelen als de situatie in de
Nederland en de wereld dit toelaat.”

Leden van de technische commissie van de Heldense voetbalclub zijn
deze uitdaging aangegaan. Samen
zijn ze tot het idee gekomen om een
voetgolfpark te realiseren dat toegankelijk is voor jong en oud. Roy van
Breukelen, voorzitter van de technische commissie, zegt: “Als beloning
ontving de club een mooi subsidiebe-

drag, waardoor het idee ook daarna
ook daadwerkelijk kon worden uitgevoerd. En zie hier het resultaat: welkom op Voetgolfpark Kerkeböske.”
Afgelopen zaterdag werd er al vroeg
door een tiental vrijwilligers gegraven
en in een mum van tijd hadden zij een
9-holes voetbalgolfbaan aangelegd.
Van Breukelen: “Nadat de vrijwilligers

eerst zelf een potje hebben gespeeld
(op gepaste afstand) was het daarna
aan de beurt aan de jeugd, die al aan
het hek stond te wachten.”
De voetgolfbaan is voor iedereen (met
bal) toegankelijk. VV Helden vraagt
wel om respectvol om te gaan met
alle spullen, zodat iedereen er zo lang
mogelijk plezier aan kan beleven.
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Geplukt

Daphne Engels Helden
Daphne Engels maakte haar droom waar en ging op rondreis door Australië. Echter gooide corona roet in
het eten en moest ze noodgedwongen eerder terugkeren. Eenmaal thuis was het de bedoeling om carrière
te maken, maar ook dat laat nog op zich wachten, omdat een baan vinden momenteel lastig is. Toch probeert ze haar passie voor het ontwerpen van kleding in haar vrije tijd verder te ontwikkelen. Deze week
wordt de 25-jarige uit Helden geplukt.

Na het afronden van haar studie fashion designer in Tilburg,
ging Daphne haar droom achterna. Ze pakte het vliegtuig naar
Australië om een rondreis te gaan
maken in haar eentje. Twee dagen
voor vertrek sliep Daphne slecht

van de spanning, maar dat weerhield haar niet. “Ik dacht: als ik een
reis wil maken, moet ik het nu doen.
Dan kan ik me daarna focussen op
mijn c arrière.” Zo gezegd zo gedaan.
Ze begon en eindigde haar reis in
Sydney. “Daar ben ik zeven van de

Puzzel

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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tien maanden geweest. Ik heb eerst
vijf weken rondgereisd, tot ik in
Melbourne was, daar had ik een sales
baantje om de rest van mijn reis te
kunnen betalen. Dat was leuk voor
een tijd. Melbourne is een gigantische
stad waar veel Aziatisch eten, massage- en manicurezaken waren te vinden. Ik heb daar heel veel gezien.”
Om alleen op pad te gaan, vond
Daphne geen probleem. “Ik vond het
fijn om alleen te reizen, ik hoefde
met niemand rekening te houden.
Mijn moeder vond het wel oké dat ik
alleen op reis ging, maar mijn vader
heb ik echt over moeten halen. Toen ik
vertelde dat Australië een heel veilig land is waar heel veel backpackers
zijn, was hij uiteindelijk overtuigd.”
Helemaal alleen is Daphne uiteindelijk niet geweest. Ze ontmoette tijdens
haar reis enkele reispartners. “Ik ben
drie Nederlanders tegengekomen en
ik heb vrienden gemaakt met iemand
uit onder andere Brazilië, Denemarken
en Zwitserland. Als corona het toelaat
ga ik zeker nog eens naar Denemarken
om met haar af te spreken.”
Na het bezoek aan Melbourne, reisde
ze nog naar Singapore en NieuwZeeland. In maart 2020 arriveerde ze
weer in Sydney, waar inmiddels ook
corona werd ontdekt. “Daar ben ik nog

op surfvakantie gegaan, maar toen ik
terugkwam merkte ik dat het lastig
was om nog werk te vinden vanwege
corona. Toen heb ik het besluit genomen om naar huis te gaan. Dat was
heel erg balen. Maar het land ging ook
in lockdown.” Samen met haar ouders
wil ze haar reis, die nog drie weken
zou duren, afmaken. “Dat staat in
april 2022 op de planning. Het is een
raar idee dat we nog zo lang moeten
wachten.”
Toen Daphne weer voet aan het
Limburgse land zette, begon haar
zoektocht naar een baan in haar
werkgebied. Al snel kwam ze erachter dat dit lastig werd. “Op sollicitatiebrieven hoorde ik soms zelfs nooit
wat. Toen ben ik maar lokaal gaan
solliciteren en kwam ik bij de supermarkt in Panningen terecht. Ik ben
blij dat ik werk heb gevonden.”
Voor nu een prima oplossing, maar
Daphne’s droombaan ligt nog altijd
in de fashionindustrie. “Als 12-jarige
meisje tekende ik al kleding en wilde
ik mijn eigen kleren maken. Daarom
ben ik de opleiding tot junior fashion
designer in Tilburg gaan doen. Daar
heb ik geleerd om ontwerpers te helpen met het kiezen van stoffen, het
maken van samples en tekeningen.
Ik zou heel graag formele kleding

zoals gala- of bruidsjurken willen ontwerpen. Maar in Nederland bestaat
er maar één bruidsmerk.” Verhuizen
naar het buitenland, sluit ze dan ook
niet uit. “Dat zou ik leuk vinden, ik ben
daarin niet kieskeurig. Maar als ik een
relatie zou krijgen, ligt een verhuizing
wel anders.” In haar vrije tijd probeert
Daphne toch haar passie voor ontwerpen op te pakken. “Onlangs heb ik een
blouse en een corsettop voor mezelf
gemaakt. Ook heb ik een vriendin een
jumpsuit aangepast. Ik sta open om dit
ook voor anderen te doen.”
Ondanks dat door de coronamaatregelen alle winkels dicht zijn, festivals
niet doorgaan en er geen activiteiten
plaatsvinden, verveelt Daphne zich
nog niet thuis. “Ik ga af en toe wandelen en ik help thuis met klussen. Ik zou
het wel leuk vinden als we weer op
stap kunnen en kunnen dansen. Even
lunchen met vriendinnen mis ik ook
wel. En ik hoop weer te beginnen
met handballen. Ik heb tien jaar niet
gehandbald, maar ik ben vorige zomer
weer begonnen. We hebben drie
wedstrijden gespeeld en toen was het
weer klaar vanwege de maatregelen.
Gelukkig hebben we de laatste wedstrijd gewonnen.”
Tekst: Jeanine Hendriks
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De achtergrond van familie Van Erp

Ton van Daelen schrijft boek over voormalige
bewoners kasteel De Borcht Baarlo
Ton van Daelen uit Baarlo, lid van de Historische Werkgroep de Borcht,
is erin geslaagd om de verhalen van de familie Van Erp tot Holt en Baerle
tot leven te brengen in een boek. De familie Van Erp heeft gedurende de
19e eeuw en het begin van de 20e eeuw op kasteel de Borcht in Baarlo
gewoond. Van Daelen vertelt in het boek wie de Van Erpen waren, waar
ze vandaan kwamen en hoe het ze verging.
Ton van Daelen is sinds vier jaar woonachtig in Baarlo en heeft zich in 2017
bij de historische werkgroep in het
dorp aangesloten. “Als je van boeken
lezen en historie houdt, is het een
feest om in Baarlo te wonen. Baarlo
heeft het geluk dat er veel historische
informatie is opgeslagen. Dat heeft er
ook mee te maken dat de kasteelbewoners alles goed bewaard hebben. Ik
heb daardoor de grote lijn en de relaties onderling van de familie Van Erp,
de voormalige bewoners van kasteel
de Borcht, kunnen achterhalen.”
Vanaf juli tot december bracht Ton van
Daelen zijn tijd voornamelijk door in
de boeken en op het internet, op zoek
naar ‘harde’ historische feiten, maar
ook brieven, rekeningen en agenda’s
om een beeld te scheppen over de
samenleving in Baarlo en de familieleden van Van Erp en hun verhouding tot
elkaar. De familie Van Erp is een grote
familie met verschillende takken. “Ze

stammen af van de Van Erpen, die in
het Brabantse Erp veel bezit hadden,
waaronder het kasteel Frisselstein in
Veghel. Ook is familie Van Erp terug
te vinden in het bestuur van ’s-Hertogenbosch. Door koop uit de erfenis
van mede-erfgenamen kwam Van Erp
later in bezit van de havezate Baerle
in Didam waardoor de familie zich Van
Erp tot Holt en Baerle is gaan noemen”, legt Van Daelen uit.

Adeldom
In Didam waren de familieleden
katholiek, net als de meeste bewoners. De protestante dorpelingen hadden daar moeite mee. Dit leidde ertoe
dat familie Van Erp uit het ridderschap
van Gelre werd gegooid. “Daardoor
hebben de familieleden zich laten
verheffen in de adeldom van het land
Berg. Maar dat betekende wel dat ze
geen hoge functies konden krijgen en
dat ze alleen konden rentenieren of

militair konden worden.” Dat laatste
gebeurde met Hendrik en zijn jongere broer Balthasar, die uiteindelijk

de eerste bewoners van kasteel de
Borcht werden. “Zij werden militair in
Duitsland. Als huursoldaat kwamen ze
later in Frankrijk terecht. Uiteindelijk
werd Hendrik samen met Balthasar
uitgezonden naar India. Het duurde 1,5
jaar voordat ze daar aankwamen. De
uitzending was van korte duur, binnen
vier jaar keerden ze weer terug, omdat
er een vredesbestand werd gesloten.”

Frankrijk

Over ARCO

ARCO is een internationale speler op het gebied
van procesoptimalisatie. We ontwikkelen,
bouwen en installeren machines/installaties om
productieprocessen te verbeteren. Ons doel is
om installaties betrouwbaarder, efficiënter en
effectiever te maken.
ARCO is actief in verschillende branches namelijk:
Agri & Food, Recycling & Bulk en Supply Chain
& Internal Logistics. We bieden de kleinere

Projectleider

standaardoplossingen, maar verzorgen ook grote
turnkey projecten die geheel op maat gemaakt
worden naar behoefte van de klant. Het bedrijf is
onderdeel van de ACB Group. De ACB Group telt
140 medewerkers.

ARCO groeit!

Door groeiende vraag naar automatiseringsoplossingen
en de toegenomen schaalgrote van projecten groeit
ARCO. Om de capaciteit uit te breiden zijn wij op zoek
naar nieuwe collega’s.

m/v

Als projectleider neem je de leiding in een team dat verantwoordelijk is voor het ontwerpen, produceren,
monteren en opleveren van klant specifieke oplossingen. Je zorgt voor de coördinatie en begeleiding van het
project, zowel in het voortraject als tijdens de uitvoering. Hierbij stuur je op basis van technische en financiële
klantspecificaties, welke vertaald worden naar budgetten en bestektekeningen. In deze functie rapporteer je
aan de Directeur Operations en werk je nauw samen met de afdeling engineering en werkvoorbereiding.

Montageleider

m/v

Als Montageleider bij ARCO ben je verantwoordelijk voor een juist verloop van montage en installatie
werkzaamheden van onze producten op locatie bij de klant. Je hebt een uitdagende en afwisselende functie,
waarbij je veel tijd doorbrengt bij onze klanten. In deze functie heb je de supervisie over meerdere projecten tegelijk.
Voor meer informatie over deze vacatures bezoek onze website www.arco-solutions.nl

ARCO Solutions BV
Venrayseweg 141, Horst
T +31 (0) 88006 5300
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Direct solliciteren?

Stuur dan je sollicitatie naar hrm@arco-solutions.nl
t.a.v. Mariska Wilmink of bel +31 (0) 88006 5300
Voor meer informatie over deze vacatures
bezoek onze website www.arco-solutions.nl

Thuis lag er een brief op Hendrik te
wachten waarin stond dat hij een erfenis had gekregen van de baron Van
Bierens uit Aken. “De baron bezat kasteel de Borcht en de halve Heerlijkheid
waardoor hij onder andere het recht
had op de jacht en de visserij in
Baarlo. Voordat de baron het kasteel
kon vererven moest hij wel toestemming krijgen van de koning van
Pruisen, de eigenaar van het kasteel.”
Nadat de koning van Pruisen goedkeuring gaf, kon Van Bierens het testament maken en werd Hendrik Willem
Anthonie baron Van Erp tot Holt en
Baerle kasteelbewoner in Baarlo.
“We hebben een boekje gevonden
met familieroddels van de Van Erpen.
Daarin wordt geschreven dat het mannenhuishouden in de Borcht wel een
vrouw kon gebruiken. Er gaat een
verhaal te ronde dat er een vrouw
uit Didam langskomt met haar drie
ongetrouwde dochters en hun koets
pal voor de deur van de Borcht een
ongeluk krijgt. De jongste van de drie
dochters, Helena, trouwt uiteindelijk met Hendrik. Zij komt samen met
haar broer, zus en moeder in de Borcht
wonen. Zij nam haar familie mee,
omdat de gereformeerden in Didam
steeds dreigender naar de katholieken
werden. Daarnaast was er weinig werk
te vinden, is het dorp een paar keer
overstroomd en hebben epidemieën
geheerst. Waarschijnlijk zocht haar
familie een goed ontkomen.”
Helena en Hendrik krijgen tien kinderen. Drie van hen trouwen, twee
zonen gaan uiteindelijk in België,

vlakbij de Franse grens, wonen. In de
zoektocht naar informatie krijgt Van
Daelen contact met een historische
werkgroep in Frankrijk. “Zij schreven dat ze bezig waren met de restauratie van hun kerk en dat ze een
drietal grafstenen hadden gevonden.
Dat waren drie Van Erpen die daar
van 1851 tot 1892 hebben gewoond.
Daarna hebben we informatie met
elkaar kunnen uitwisselen.”

Brieven
Toen Hendrik en zijn kinderen overleden ging het kasteel naar een van de
Belgische kleinzonen die het kasteel
probeerde te onderhouden zodat zijn
eigen zoon er in de toekomst kon vertoeven. “We hebben een groot aantal brieven weten te vinden waarin
hij de rentmeester schrijft over de
problemen in en met het kasteel.”
Uiteindelijk komt Hendriks kleinkind in
het kasteel te wonen, maar doordat in
1914 de Eerste Wereldoorlog uitbreekt,
moest hij weer terug naar België. “In
Frankrijk bevalt zijn vrouw van een
dochter waardoor de Van Erp familie in
Baarlo is uitgestorven.”
Ondanks dat Van Daelen veel nieuwe
informatie heeft weten te bemachtigen, heeft corona hem ook wat
beperkingen opgelegd. “Vanwege
de coronamaatregelen zijn er veel
archieven dicht. Ook had ik graag naar
Frankrijk willen gaan, waar de grafstenen van de Van Erpen zijn gevonden. Maar ik ben blij dat het boek af
is. De laatste maanden heb ik volle
dagen besteed aan het boek”, vertelt
hij lachend.

Als je van historie houdt
is het een feest om in
Baarlo te wonen

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Coronamaatregelen
LET OP: Het aantal kerk
gangers 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.

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 24 januari
H. Mis: 11.00 uur
Lector: Mevr. Jeanne Senden
Intenties: Overl. ouders Wiel
Lintjens en Mina Lintjens-Jacobs
(verjaardag) en kleinzoon Wilco.
Mededelingen
Overleden
Elly Grubben-van der Sterren,
Heierveldlaan, 89 jaar
Ton van den Beuken, Korte Heide,
90 jaar
Wijziging datum Vormsel
Vrijdag 16 april zullen de meisjes
en jongens van groep 8 van de
basisscholen het Sacrament van

Parochie Beringe

Parochie Grashoek

Misintenties
NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens het
parochiespreekuur op dinsdagochtend.
Ook bij kapelaan Roger Maenen tel.
077 466 18 50 of per email
roger.maenen@ziggo.nl.
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur
in de sacristie.

Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg
077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 24 januari
H.Mis 11.00 uur t.i.v. de zieken in onze
parochie. Max 30 pers. Telling bij binnenkomst

Op maandag 1 februari a.s. is de
volgende inzameling van bruikbare kleding, schoenen, dekens,
knuffels en gordijnen.
Kerkdiensten
Zondag 24 januari
H. Mis 09.30 uur Telling bij binnenkomst
Woensdag 27 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 24 januari
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Mia WijnenTillemans (zeswekendienst) en Pieter;
Uit dankbaarheid.
Zondag 31 januari
Geen H. Mis

het Heilig Vormsel ontvangen in de
Eucharistieviering van 18.30 uur en
19.30 uur. Voorganger in deze viering
is Vicaris Goulmy. Willen de ouders van
leerlingen op andere scholen, die zich
nog niet hebben aangemeld, contact
opnemen met kapelaan te Boekhorst –
telefoon 477 12 75.
Datum Eerste H. Communie
Zondag 30 mei zullen de kinderen van
groep 4 van de basisscholen voor het
eerst de H. Communie ontvangen in
de Eucharistieviering van 9.00 uur en
11.00 uur.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Iet Dings-Bovendeerdt
077 462 18 60
06 24 21 61 06
Kerkdiensten
Zaterdag 23 januari
19.15 uur H. Mis Voor de leden en
overleden leden van Schutterij
St. Sebastianus. Jaardienst Pierre
Wolters. Jaardienst Pierre v Kessel

Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 23 januari
Geen H. Mis
Zaterdag 30 januari
Geen H. Mis
Zaterdag 6 februari
H. Mis 17.30 uur

Parochie Meijel

Misintenties
NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
077 465 36 81

Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5, 077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zaterdag 23 januari
H. Mis 19.00 uur. Geen
Misintenties. Max. 30 aanwezigen.
AANMELDBRIEFJES noodzakelijk:
Verkrijgbaar vanaf: ma. 18 januari,
prikbord kerk
Maandag 25 januari
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans – Telling bij binnenkomst
Dinsdag 26 januari
H. Mis 09.00 uur –Telling bij binnenkomst
Donderdag 28 januari
H. Mis 09.00 uur –Telling bij
binnenkomst

Mededelingen
Vanwege het Corona-virus wordt het
Vormsel van 5 februari uitgesteld.
Er mogen maar 30 personen in de
H. Missen aanwezig zijn. U kunt zich
daarvoor opgeven bij: Arno Houwen
tel. 06 55 17 70 46 of bij Iet Dings tel.
06 24 21 61 06 Voor de pastorale zorg
kunt u terecht bij pastoor-deken W.
Varela Tel. 3981416, of kapelaan H. te
Boekhorst (zie parochie Baarlo)
Ziekenzalving: 06 55 40 80 23

Mededelingen
De adventsactie heeft €140.60
opgebracht. Hartelijk dank.
Er mogen maar 30 mensen in de
kerk. U kunt zich daarvoor opgeven.
Tel. 477 12 75 of per mail: kapelaan@
parochiebaarlo.nl
Bij binnenkomst in de kerk kunt u uw
handen desinfecteren en de voorgeschreven afstand in acht nemen. Als
u verkoudheidsklachten heeft, blijft u
dan thuis.

Parochie Baarlo

Parochie Kessel-Eik

Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3, 077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 24 januari
9.30 uur H. Mis. Sef Gommans wegens
verjaardag. Ietje Habets-Thissen.
Uit dankbaarheid.
Donderdag 28 januari
9.00 uur H. Mis.

Misintenties
NL41RABO0125300522
L. Timmermans, 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zaterdag 6 februari
18.00 uur H. Mis.
Jaardienst, Gertruda GeraetsTimmermans en Piet Geraets
Mededelingen
De H. Mis intenties kunnen jullie tot
nader bericht door geven aan Tjeu
Stemkens tel. 06.30103013. Ook voor

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 24 januari
H. Mis 10.00 uur t.i.v. Felix Bruijnen
en Catharina Bruijnen-Driessen en
overl. fam.; overl. fam. Cox- van
den Beucken; max 30 tel. opgave
077 307 14 88 of 06 21 20 21 18
Doopviering 11.30 uur:
Anne Heines

Parochie Koningslust

Parochie Panningen
Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum
Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag-, woensdag- en
vrijdagochtend van 08.30 uur tot
11.30 uur.
Overleden
Zr. Coleta van de Laar, 94 jaar
Kerkdiensten
Zaterdag 23 januari
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Joke Goes
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

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

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

Vastelaovensbox

Vier vastelaovend thuis en steun je eigen vastelaovesvereniging
De Stichting Bonte Boete Belaeving komt met een Vastelaovesbox voor inwoners van Peel en Maas. Doel
van de Stichting is om te laten zien dat de vastelaovend Peel en Maas verbindt. Een deel van de opbrengst
gaat naar een vastelaovesvereniging naar keuze.
“Vastelaovend vieren zoals we dat
allemaal graag doen zal helaas niet
gaan dit jaar”, zo zegt voorzitter
Lars van den Heuvel. “Dit betekent

echter niet dat we in Peel en Maas
geen vastelaovessfeer kunnen
creëren. Met de aanschaf van een
vastelaovesbox zorg je zelf voor

de vastelaovessfeer in je huis
en steun je bovendien je eigen
vereniging.” Van elke verkochte box
gaat 3 euro naar een vastelaoves

vereniging naar keuze. Tijdens je
bestelling kun je aangeven welke
vereniging jij wilt steunen. De
inhoud van de box bestaat uit
vastelaovesversnaperingen, diverse
feestartikelen plus een unieke
raamsticker. Van den Heuvel: “Geniet
met de vastelaovend dus van al het

lekkers en laat met de versieringen
zien dat de v astelaovend dit jaar
niet aan Peel en Maas v oorbijgaat.”
De box is tot en met 31 januari te
bestellen via www.vastelaovesbox.nl
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“Een droom
een boodsc
in een env
Elke nacht als we in bed liggen, dan dromen we.

We reizen naar fantasiewerelden, beleven wilde
avonturen of hebben het angstige gevoel achtervolgd
te worden. Voor de meesten zijn dromen alleen een

‘Van de
vijfde
versnelling
naar de
vrijstand’
Verder in deze uitgave
Toon de Haas gaf vijftig jaar geleden
een nier aan zijn broer

bezigheid voor ’s nachts, maar Thijs Huijs uit Kessel
besteedt er ook overdag zijn tijd aan en helpt anderen
via hun dromen aan een beter welbevinden.
Als analytisch therapeut focust
hij zich vooral op het onbewuste,
en in dat kader komen dromen vaak
langs. Mensen die tegen een probleem
aanlopen kunnen bij hem terecht.
Samen met Thijs wordt de droom
ontleed, wat zorgt voor nieuwe inzichten. “Een droom is eigenlijk een plaatje
van het onbewuste wat je gratis krijgt.
Het is een boodschap in een envelop,
en je maakt die open of niet, dat is de
keuze aan jezelf. Het is jammer om die
boodschap niet op te pakken en om te
kijken wat het betekent.”
Cadeautje
Thijs zijn interesse in dromen
ontstond in 1999, nadat hij in een
coachingstraject inzicht in zijn eigen
onderbewuste kreeg. “Ik had een
droom. Ik zat aan een tafel met meerdere mensen en van boven kreeg ik
een cadeautje aangereikt. Mijn coach
zei, ‘jij wil zeker weten wat dat betekent?’ en zette toen twee stoelen
neer. Toen ik op de eerste ging zitten vroeg hij ‘wat wil je weten?’ en ik
zeg ‘ja, waarom krijg ik dat cadeau?’.
Daarna liet hij me op de tweede stoel
zitten en vroeg hij me ‘waarom geef je

dat cadeau aan Thijs?’, want het antwoord zat gewoon in mij. Dat vond ik
zo frappant. Als het ware genereer je je
eigen antwoorden, maar je staat er niet
bij stil. Vanaf dat moment schrijf ik al
mijn dromen op. Sinds 2007 verwerk
ik ze in een digitale database en daar
staan nu iets van drieduizend dromen in.” Door bewust te worden van
je dromen, van je onbewuste, krijg je
meer inzicht in jezelf, waardoor je kunt
groeien, vertelt Thijs. “Alle elementen
in je droom zijn onderdeel van je eigen
psyche. Het zijn allemaal stukjes van
jezelf.”
Hersenprikkels
“Als je gaat slapen, gaan je ogen
vanzelf heel snel knipperen. Dat noemen we de REM-slaap”, legt Thijs uit.
“Op dat moment verschijnen er allemaal
beelden en dat is wat wij verstaan als
dromen. Je prefrontale cortex is eigenlijk heel inactief, maar je hersenstam
is nog erg actief. Je geheugen is op dat
moment bezig om zichzelf te reorganiseren. Alles wat je hebt meegemaakt
wordt weggezet naar je langetermijngeheugen. Vanuit je hersenstam komen
allerlei prikkels naar boven waar je

02
overdag te weinig aandacht aan hebt
geschonken, wat je brein nog niet verwerkt had.” Tijdens dat proces komen
die belevenissen weer naar voren, die
worden vertaald naar beelden. “Het is
eigenlijk een plaatje van je onbewuste.
Het kan ook iets heftigs zijn dat je ooit
hebt meegemaakt, waar je dan overdag
te weinig aandacht aan hebt geschonken. Daarom droom je soms over vroeger.” Onze hersenen gebruiken soms
het moment van reorganiseren om
deze heftige gebeurtenissen letterlijk
te verwerken. “Sommige gebeurtenissen zijn zo ingrijpend dat ze naar boven
blijven komen totdat je het een plekje
hebt gegeven. In principe is zo’n droom
dan een oproep van je onderbewuste die
zegt ‘doe er iets mee!’”

is
chap
velop”

Droomarbeid
In droomwoordenboeken en online
kun je opzoeken wat een droom symboliseert, maar dit is erg algemeen,
vindt Thijs. “Als je bijvoorbeeld hebt
gedroomd over een kat, dan zoek je het
op en dan staat er een bepaald verhaal over. Dan staat er bijvoorbeeld
‘gezellig, knuffelbaar dier’, maar als je
ooit gebeten bent door een kat, dan
betekent zo’n droom heel iets anders.”
In plaats daarvan vraagt Thijs bij elk
element wat het voor die persoon
betekent. “Dan heb je die droom als het
ware vertaald, dat noemen we droomarbeid.” Dromen over een bepaald persoon betekent bijvoorbeeld niet altijd

Werken aan Veerkracht!

magazine

dat je aan die persoon denkt, maar
het kan ook over iemand gaan die een
soortgelijk gevoel oproept of karakter
heeft.
Thijs geeft consulten, lezingen bij
bijvoorbeeld universiteiten, maar ook
droomworkshops. “Bij een workshop
komt een groep mensen bij elkaar.
Iemand vertelt dan zijn of haar droom,
gewoon in de ik-vorm. Dan vraag
ik aan de rest welk gevoel het bij
hen wakker maakt. Met allemaal die
andere perspectieven krijg je meer
inzicht en krijgt die droom een betekenis. Het zijn dingen waar diegene dan
misschien helemaal niet aan gedacht
had. Dan komt het voor dat ze in hun
dagelijkse leven zoiets hebben van ‘goh,
ik moet assertiever zijn’, of iets dergelijks. Als je met een groep werkt, hoor
je feedback van anderen.”

gezondheid
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dimensie. Er kwam weinig wetenschap in voor. Vandaar dat ik bij de
Open Universiteit ben begonnen met
de opleiding psychologie. Daar ben ik
nu bezig met mijn master. Ik schrijf
nu een artikel op basis van een onderzoek wat ik heb gedaan over de relatie
tussen spiritualiteit en het welbevinden. Dat gebeurt allemaal op een
meer wetenschappelijke basis, zoals
het hoort bij een masterscriptie, met
honderden proefpersonen die enquêtes
invullen. Daaruit komt naar voren dat
een spirituele houding het welbevinden verhoogt. Die resultaten ben ik nu
aan het verwerken.” Daar houdt het
echter nog niet bij op. “Als ik mijn master heb, wil ik er nog promotieonderzoek naar doen, om spiritualiteit meer
een wetenschappelijke basis te geven.
Spiritualiteit kan gewoon veel helpen

Je onderbewuste zegt ‘doe er iets mee’
Wetenschap
Thijs werkt hard om aandacht
te brengen aan het belang van slaap
en dromen voor ons welbevinden
en gezondheid. “Als eerste heb ik de
opleiding analytisch therapeut in
Nijmegen gedaan. Daar heb ik mijn
scriptie geschreven over dromen, maar
de opleiding had een sterke spirituele

bij het welbevinden, mensen voelen
zich er veel beter door. Overal wordt
gezegd dat de welvaart beter moet worden, de economische groei valt tegen,
enzovoorts, maar dat zorgt niet voor
een beter welbevinden. Mijn droom
is om daar een bijdrage aan te kunnen
geven.”

Leer beter met stress omgaan
Ben je regelmatig rusteloos of prikkelbaar? Pieker je veel en slaap je slecht?
Chronische stress is niet goed voor je gezondheid en vertaalt zich in lichamelijke klachten.

In 3 maanden meer energie, verbinding en
rust in lĳf en hoofd. Ook 's nachts.

Lichaamsgerichte methode met een

gestructureerd werkboek en apparatuur die
feedback geeft over je fysiologische staat.

Juist nu is de tijd om je energielevel en

Mijn werk is gericht op het opheffen van

weerstand een boost te geven en in actie

emotionele en mentale blokkades en het

te komen.

creëren van meer ademruimte.

Met de wetenschappelijk onderbouwde
HeartMath programma’s Werken aan
Veerkracht! en Uitgeslapen werkt beter! leer
je in 3 maanden beter met stress om te gaan,
je slaapkwaliteit te verbeteren en meer te
leven vanuit je hart.
Je bent ook welkom voor holistic pulsing,
NLP-, hartcoherentie- en ademcoaching.
In mijn praktijk ‘de deftige kamer’, wandelend
in de natuur of online.

Josje Korsten
06 - 21 80 76 11 | www.mevrouwnilsson.nl
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Baden in het bos

‘Van de vijfde versnelling
naar de vrijstand’

Bosbaden, ook wel shinrin-yoku genaamd,
ontstond zo’n veertig jaar geleden in Japan.
Daar is het inmiddels een erkende therapie. En ook hier
kun je workshops bosbaden volgen. In Peel en Maas
bijvoorbeeld kun je samen met Ine Jacobs de natuur
ervaren in de Heldense Bossen.

Het voelt wat onwennig, op een
maandagmorgen in de miezerregen
op een plastic tas in het stille bos te
zitten. Met de ogen gesloten merk je
echter al snel dat het bos helemaal niet
zo stil is. Je hoort de druppels van de
takken vallen, een windvlaag die de
struiken laat ritselen en tussendoor
het gekwinkeleer van vogeltjes.
Bosbaden is je onderdompelen in de
natuur met al je zintuigen. Het werd
zo’n veertig jaar geleden in Japan
bedacht en daar is het inmiddels een
erkende therapie zegt Ine Jacobs.
“Uit onderzoeken blijkt dat de hartslag
en bloeddruk van deelnemers na een
sessie gedaald waren. Tegenwoordig

Bosbaden is je
onderdompelen
in de natuur

brengen we een groot deel van de
dag binnen door en bouwen zo een
spanning op waardoor ons lijf geen kans
krijgt om te herstellen. We leven in de
vijfde versnelling. Met bosbaden gaan
we van de vijfde versnelling naar de
vrijstand.”
Berenvel
Zelf ontdekte Jacobs het bosbaden
tijdens een informatiedag salutogenese,
de tegenhanger van de pathologie.
Jacobs: “Wat mij hier zo in aanspreekt
dan je zelf de regie kunt nemen
over je eigen gezondheid en welzijn.
Wat overigens niet wil zeggen dat
je zelf schuld bent als je een ernstige
ziekte krijgt.” Volgens Jacobs zijn er
drie factoren die invloed hebben op je
gezondheid: mentale aspecten, fysieke
aspecten en omgevingsfactoren.
“Het stimuleren van het zelfgenezend
vermogen is sindsdien mijn uitgangspunt in alles wat ik doe. Bosbaden
is daar het ultieme voorbeeld van,
je gaat terug naar de basis, zonder
weer in een berenvel te moeten gaan
lopen”, grapt ze. “Het lichaam kan in
principe alles herstellen maar moet
daar wel de kans voor krijgen in de
juiste omstandigheden.” Door de drie
factoren bouw je lading op in je lijf, legt
ze uit. “Als mens bouwen wij lading op

met positieve ionen. De aarde met een
frequentie van 7.86 Hz is geladen met
negatieve ionen. Door letterlijk met de
aarde in aanraking te komen kunnen
wij ontladen. Dit hebben we altijd
gekund behalve de laatste honderden
jaar, denk aan onze synthetische
schoenen die we dragen, veel meer
binnen leven et cetera. Je lijf krijgt dan
niet meer de kans om te herstellen.
De oefeningen die we doen helpen
daarbij.”
Blote voeten in het gras
Maar wat doe je dan precies tijdens
zo’n workshops bosbaden? Het beste
kun je het omschrijven als een vorm
van meditatie gecombineerd met
ontspanningsoefeningen. Ine daagt
je uit om al je zintuigen te gebruiken.
Dit doe je door te kijken, te luisteren
en te voelen en letterlijk te aarden
door met je blote voeten op het gras te
staan. Het voelt misschien een beetje
gek om vijf minuten naar een boom te
kijken of een blaadje in het water, maar
al snel vallen je details op die je eerst
niet waarnam. Na de 2,5 uur durende
workshop, die wordt afgesloten met
een theeceremonie, voel je je weer
helemaal ontspannen en fris. Net alsof
je een bad hebt genomen.

gezondheid

Toon de Haas gaf
vijftig jaar geleden een
nier aan zijn broer
Toon de Haas (74) uit Venray gaf vijftig jaar geleden een nier aan zijn

broer Jan. Door deze donornier leefde Jan nog twaalf jaar en heeft hij zijn
jonge kinderen nog zien opgroeien. Toon vindt het belangrijk dat anderen
ook de betekenis inzien van orgaandonatie. “Ik zou het zelf zo weer doen.”

In mei 1970 kwam door een longontsteking de
nierontsteking van broer Jan de Haas aan het licht.
De nieren vielen stil en de longen kwamen vol vocht te
zitten, waardoor een opname in het ziekenhuis volgde.
Een donornier bood de enige oplossing. Toon was
destijds de enige match uit elf broers en zussen. “De drie
jongsten in ons gezin waren nog niet 21 en daarom
mochten zij geen donor worden. In mei gingen we dus
met acht gezinsleden naar het ziekenhuis in Nijmegen
om te onderzoeken wie de beste match zou zijn. Bij mijn
broer en de donor zouden 64 bestandsdelen in het
lichaam overeen moeten komen.”
Voor Toon was het geen lastige beslissing om zijn
broer te redden. “Vroeger zaten er veel risico’s aan het
afstaan van een nier. Dat is niet te vergelijken met nu.
Mijn broer vond het in het begin lastig dat ik een nier

voor hem af zou gaan staan, hij wilde niet dat ik ziek
werd. Maar ik heb vanaf het begin ‘ja’ gezegd. Als je a
zegt moet je ook b zeggen.” Toons vrouw was destijds ook
tegen de donatie. “Ze hadden haar bang gemaakt, omdat
ze er geen verstand van hadden. Ik zei dat ik het anders
zou uitmaken en van haar zou scheiden. Ze is inmiddels
al 48 jaar mijn vrouw”, vertelt Toon lachend.
In eerste instantie verliep de operatie voorspoedig.
“Ik lag negen dagen in het ziekenhuis. Dat was mijn
eerste ervaring ooit in een ziekenhuis. Toen ik werd
ontslagen, leek het alsof mijn lichaam hol van binnen
was. Maar ik had verder nergens last van”, zegt hij
lachend. Achteraf bleek dat er een besmette naald was
gebruikt tijdens de operatie. Toon lag nog eens acht
weken plat. “Ik had het hepatitis B-virus opgelopen,
waardoor ik geelzucht kreeg. Om de tijd te doden,

19

19

speelde ik veel spelletjes aan het ziekenhuisbed.
Nadat ik was hersteld, ben ik nooit meer op controle
geweest. Er stond zelfs in dossiers niet vermeld dat ik
ooit een nier had afgestaan.”
Ondanks dat Toon nu last heeft van meerdere
kwaaltjes, heeft hij nooit lichamelijke klachten gekregen
doordat hij maar met één nier leeft. “Ik heb tot nu toe
nooit last gehad van de nierdonatie. Jarenlang dronk
en at ik wat ik wilde. Wel heb ik op meerdere plekken
ontstekingen, COPD, de ziekte van Crohn en diabetes
type 2. Maar krakende wagens lopen het langst.
We maken er het beste van.”
Toons broer Jan leefde nog twaalf jaar met zijn
nier. Hij zag door de nierdonatie zijn kinderen nog
opgroeien. “De operatie van mijn broer verliep goed.
Echter kreeg hij op 42-jarige leeftijd lymfeklierkanker.
Dit is waarschijnlijk ontstaan doordat hij prednison
slikte zodat zijn lichaam de nier niet zou afstaan.
In principe zou door het slikken van medicatie een nier
lang mee kunnen.”
Op 7 december, precies vijftig jaar geleden dat hij
zijn nier doneerde, werd Toon door zijn familie in het
zonnetje gezet. “Dat was een mooi moment. Sinds het
overlijden van mijn zus en we bij haar in de woning een
oud interview van mijn broer hebben gevonden, willen
Jans zonen alles weten over de donatie. Zij hebben de
beleving van hun vader nooit geweten. Voor zijn zonen
is het heel speciaal om mijn verhaal te horen.”
Toon vindt het belangrijk dat anderen het belang
inzien van orgaandonatie. “Ik ben voor orgaandonatie,
ik denk dat dit nog te weinig mensen doen. Misschien
omdat ze daar te bang voor zijn. Daarom is voorlichting
erg belangrijk. Zelf lees ik alles over orgaandonaties.
Als ik iemand kan helpen met een orgaan dan ben ik
bereid om die af te staan. Voor een wildvreemde zou
ik dat niet zo snel doen, maar voor een bekende wel.
Ik zou het zo weer doen.”
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Jij maakt ‘m super

Ben jij op zoek naar
een superleuke
baan in Horst?
37
Assistent bedrijfsleider
uur per week

37
Ervaren keukenadviseur
uur per week

Junior keukenadviseur

37
uur per week

Geïnteresseerd? Laat het ons weten!
Superkeukens Horst is op zoek naar leuke collega’s! Kijk voor meer informatie op:
www.werkenbijimg.nl/vacatures Heeft een van bovenstaande vacatures je interesse
gewekt? Mail dan je motivatiebrief en cv naar: sollicitatie@superkeukenslimburg.nl

www.superkeukens.nl
êêêê

Klanten beoordelen Superkeukens met een

8,3

HORST

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

ROERMOND

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

Elke zondag geopend

