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Dansend jubileum
Het echtpaar Wilhelmien en Martin Ueberbach uit Helden werd op donderdagochtend 4 februari aan de deur verrast door accordeonist Ton Geurts die hen, op gepaste afstand, kwam
verblijden met een stukje muziek. Het paar was namelijk die dag vijftig jaar getrouwd en dat wilden de kinderen ondanks corona niet aan hen voorbij laten gaan. Normaal gesproken
zetten Wilhelmien en Martin elke zaterdagavond de stoelen aan de kant om de tango of de chachacha te dansen, en daarom kwamen de kinderen en kleinkinderen op het idee om het
echtpaar buiten een rondje te laten dansen op live muziek. / Beeld: Jac Willekens

Nieuwe kinderraad van start
Kinderen van dertien basisscholen uit Peel en Maas gaan binnenkort weer van start als raadslid, wethouder, griffier of mediakid in
de kinderraad van Peel en Maas. Dit jaar gaan de kinderen volledig
digitaal met elkaar in gesprek.
De meeste scholen hebben inmiddels duidelijk welke kinderen zich dit
jaar raadslid mogen noemen. “Ik heb
er weer heel veel zin in dit jaar”, zegt
burgemeester Wilma Delissen-van
Tongerlo. “Het is voor ons nog niet
helemaal duidelijk welke 26 kinderen ik straks rond de digitale vergadertafel heb zitten. Ik heb wel al
gehoord dat ik een paar bekende
gezichten van vorig jaar terug ga
zien. Dat is fijn. Zij weten al een
beetje hoe het in zijn werk gaat en
kunnen de kersverse kinderraadsleden de komende tijd helpen.”
Anders dan vorig jaar gaat deze

kinderraad digitaal van start.
Een nieuwe uitdaging voor de kinderen, scholen en raadsleden die
de kinderen begeleiden. Na de
installatie gaan alle kinderen aan
de slag met het maken van een
voorstel. In het proces van voorstel
tot vergadering krijgen ze gevoel
bij hoe een gemeente werkt.
“Het wordt mooi om te zien wat
er speelt in de leefwereld van de
kinderen in Peel en Maas. Eens
kijken hoe ze de ruimte die ze krijgen, gebruiken om Peel en Maas
een nog mooiere en fijnere plek te
maken om op te groeien.”

Raad hakt knoop door over
omgevingsplan Kindcentrum Meijel
In de raadsvergadering van dinsdag 9 februari heeft de raad een besluit genomen over de in- en herinrichting van de omgeving van het Kindcentrum Meijel. Het omliggende gebied met een oppervlakte van
30 hectare wordt voor een bedrag van ruim zeven ton aangepakt betreft parkeermogelijkheden, verkeersveiligheid en klimaatadaptatie.
Met de nieuwbouw van het kindcentrum, welke midden 2021 gereed
is, geeft basisschool Den Doelhof
30 hectare grond terug aan de
gemeente. Met de ruim zeven ton
die vrijkomt wordt onder meer een
uitbreiding van de parkeerplaats
aan de Kerkstraat, een voet/fietspad tussen de Kerkstraat en Aan de
Wijer en een herinrichting voor het
speelgebied gerealiseerd. Daarnaast
wordt er een ontsluitingsweg aangelegd vanaf de Kurversweg voor
de achtertuinen van panden aan de

Kerkstraat. Deze ontsluitingsweg
kan straks tevens gebruikt worden
voor het onderhoud aan de nieuwe
waterbuffer die wordt geplaatst.
De plannen om geld te investeren
in de parkeerproblemen aan de
Kurversweg worden volgens wethouder Paul Sanders voorlopig in de
ijskast gezet. Voorheen werd er veel
geparkeerd op plekken waar dat
niet mag, wat zorgde voor onveilige
situaties. Sanders verzoekt volleybalvereniging Peelpush om tijdens
thuiswedstrijden de tegenpartij te

wijzen op parkeerplekken aan de
Kerkstraat, om voorgenoemde situatie te voorkomen.
Tijdens de vergadering heeft de VVD
samen met het CDA, Lokaal Peel
en Maas en Anders Nu een motie
ingediend die het college oproept
om woningbouw te realiseren op
een gedeelte van het vrijkomende
gebied. Alle partijen stemden
in. Het is nog onduidelijk of er
particuliere of sociale huurwoningen
komen. Hier wordt later over
besloten.
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Provincie Limburg weigert handhavingsverzoek biomassacentrale Egchel
Provincie Limburg heeft het verzoek om te handhaven bij de biomassacentrale in Egchel geweigerd.
Volgens de provincie is de biomassacentrale van Wijnen Square Crops conform het ontwerpbesluit in
werking en is er niet sprake van een overtreding.
Mobilisation for the Environment
(MOB), de indiener van het handhavingsverzoek, verzoekt de provincie
om de biomassacentrale per direct
stil te leggen. Volgens de stichting
heeft de centrale in november proef-

gedraaid zonder vergunning.

Controles
Vanaf het moment dat Wijnen testwerkzaamheden uitvoert, heeft
provincie Limburg het testproces

nauwlettend gecontroleerd door
het aantal testuren te monitoren.
Wijnen leverde elke week een logboek in. Uit een berekening van de
provincie bleek dat er vanaf een aantal uren testen sprake zou kunnen

zijn van een toename van stikstofdepositie op één of meerdere Natura
2000-gebieden, waarover een vergunning is vereist. Nadat in de week
van 2 november het maximale aantal
testuren werd bereikt, heeft eigenaar
Wijnen een vergunningsaanvraag voor
de wet natuurbescherming ingediend
bij de provincie. Op 12 november is
die aanvraag goedgekeurd en zijn de

activiteiten die door de biomassacentrale zijn uitgevoerd legaal geworden.
Op 25 november hebben toezichthouders een fysieke controle gedaan bij
het bedrijf en geconcludeerd dat de
situatie overeenkomt met de vergunning. Voor handhavend optreden dient
er sprake te zijn van een overtreding
van een wettelijk voorschrift. Volgens
Provincie Limburg is dat niet het geval.

Voorbereidingen ‘t Thoeshoes Maasbree gestart
De voorbereidingen voor de realisatie van een dagopvang voor dementerende mensen in de voormalige pastorie van Maasbree aan de
Dorpstraat zijn in volle gang. Echter heeft de werkgroep nog handen
tekort voor de verbouwing van zogeheten ‘t Thoeshoes.
Het project is enkele jaren geleden
ontstaan als burgerinitiatief. De werken stuurgroepen achter het project
‘t Thoeshoes werken sinds 2018 aan
de realisatie van de dagopvang.
Provincie Limburg, gemeente Peel
en Maas en Zorgkantoor Noord- en
Midden Limburg gaven begin vorig
jaar groen licht voor de verbouwing
van de voormalige pastorie. De oude
woning van de pastoor zal worden
ingericht voor mensen met een beginnende tot matige vorm van dementie,
eventueel samen met hun mantelzorger, om daar de dag te kunnen doorbrengen in een huiselijke sfeer en
betrokken te blijven bij de Maasbreese
gemeenschap.

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
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077 208 32 22
redactie@hallopeelenmaas.nl

Commercieel adviseurs

De voorbereidingen zijn in volle gang
zodat in het voorjaar gestart kan worden met de werkzaamheden die nodig
zijn om het pand en de tuin dementievriendelijk in te richten. Dit gaat om
onder andere voorbereidende werkzaamheden zoals het noodzakelijke
sloopwerk, het opschonen van de tuin,
het verwijderen van bestrating en het
afvoeren van puin.

Herinrichting
Onder leiding van een aannemer
wordt er samen met de Maasbreese
gemeenschap gestart met de herinrichting van het pand. Het gebouw
wordt verbouwd tot een dementievriendelijk en duurzaam gebouw,
volledig afgestemd op de behoeften
van de doelgroep. Het is de bedoeling
dat er een grote serre komt die grenst
aan de tuin en een lift, centraal in het
pand. Daardoor is de bovenverdieping in de toekomst ook voor nachtopvang geschikt. “Het is een uniek
project dat toekomst en plezier gaat

bieden aan inwoners van Maasbree
die door deze ziekte getroffen zijn.
De inrichting van het gebouw is
afhankelijk van hoeveel mensen vrijwilligerswerk willen doen. Hoe meer
mensen hoe meer we kunnen verbou-
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leiders zal in de tweede helft van het
jaar ingezet worden”, aldus Peeters.
Heeft u interesse om te helpen bij
het project? Aanmelden kan via de
mail info@thoeshoes.nl of telefonisch
06 33 61 26 88

TEKLA Tekenaar

m/v

(eventueel leerling tekenaar- of iemand die
ervaring heeft met 3D tekenen.)

Werken bij Nelissen Constructie

Aanlevertijden (uiterlijk)

De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Peel en Maas.

wen en inrichten”, laat José Peeters,
namens ‘t Thoeshoes weten.
“We hopen in februari 2022 klaar te
zijn. Er hebben zich al mensen aangediend die interesse hebben voor de
opvang. Werving en selectie van bege-

WERKZAAMHEDEN Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl

Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandigheden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

Handelstraat 17 5961 PV Horst

Wij zijn Nelissen Constructie. Sinds 1997 leveren wij trappen
en balustrades op maat aan onze klanten. Deze maken we met
name voor winkels, appartementencomplexen, bedrijfshallen
en de bouw.
Bij Nelissen Constructie staat bij ieder project de wens van
de klant centraal. Wij maken maatwerkproducten, geheel
passend bij de behoeftes van de klant. Wij zijn gespecialiseerd
in trappen, balustrades en het kleinere las- en constructiewerk.
Al deze projecten voeren wij van A tot Z uit. Van het uittekenen
tot aan de montage. Ons team bestaat uit een groep van
10 gemotiveerde medewerkers, die iedere dag met veel plezier
werken aan de projecten. Al deze factoren zorgen ervoor dat
wij projecten op kunnen leveren waar wij achter staan en
trots op zijn.
U kunt uw sollicitatie richten aan:
Nelissen Constructie t.a.v. de heer R. Nelissen
De Gruisdonk 21, 5928 RT Venlo
T 06 50 29 29 88 E info@nelissenconstructie.nl
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‘De stemming in het centrum is niet verkeerd’
Nu de lockdown is verlengd en de winkels en horeca nog altijd gesloten
zijn, krijgen de ondernemers het steeds zwaarder. Toch zijn de ondernemers in het centrum van Panningen positief en vooral creatief ingesteld, vindt Jan Bouten, voorzitter van het centrummanagement
Panningen. “De stemming is niet verkeerd”.
Het straatbeeld in het centrum van
Panningen ziet er momenteel leeg
uit. Alle winkels en horecazaken hebben hun deuren gesloten, alleen op
afspraak mogen er producten afgehaald worden. Jan Bouten, voorzitter
van centrummanagement Panningen,
laat weten meerdere aanvragen voor
stormbestendige tenten te hebben
ontvangen om te voldoen aan het
afhaalconcept. “Wij zetten die aanvragen door naar de overheid. Zo kunnen
we toch wat betekenen voor de ondernemers.”
Want het centrummanagement voelt
zich momenteel machteloos, legt
Bouten uit. “Met enige regelmaat hoor
ik dat ondernemers geen spek meer
op de ribben hebben. Leuke ideeën
verdwijnen als sneeuw voor de zon.
Ik adviseer ze om niet hun eigen
spaargeld in de zaak te stoppen, want
anders ben je straks alles kwijt. Het is
vaak voor ondernemers een hele
stap om hulp te vragen. Maar dat is
geen schande. Zo hoor ik dat verschillende particulieren verhuurders goed
omgaan met hun huurders en regelingen treffen over het betalen van
de huur.”

Daarnaast ziet het centrummanagement dat kledingwinkels met onverkochte voorraad achterblijven. “Toch is
de stemming onder de ondernemers
niet verkeerd. Ze beginnen er gewend
aan te raken en hebben ook begrip
voor de maatregelen.” Volgens Bouten
worden de ondernemers in Panningen
steeds creatiever om toch inkomsten
te genereren. “We proberen met de
ondernemers mee te denken om de
binding met de klanten te houden.
Kledingzaken worden creatief en hangen de etalages vol met kledingsetjes inclusief telefoonnummer om een
bestelling door te geven. Deze kunnen ze nu dus aan de deur ophalen.
Voorheen brachten de ondernemers
de bestellingen aan huis.”
Doordat alle evenementen momenteel
on hold staan, gaat het centrummanagement samen met de ondernemers inzetten op de zomermaanden.
“De paasmarkt gaat al niet door en het
is de vraag of de rest van de markten wel mogen. Daarom verzinnen
we alternatieve activiteiten. Zo zijn
we bezig met een fashion tiendaagse
waarbij winkeliers online de voorjaars-

Per maandag 8 februari zijn de basisscholen en kinderopvangen
weer geopend. Het nieuwe project Scholendesk van de GGD helpt
ze om de heropening zo veilig mogelijk te laten verlopen. De GGD
heeft deze week alle instanties via een brief en telefonisch
benaderd.
advies geven bij complexe kwesties. Bijvoorbeeld op het gebied
van infectieziekten, jeugdgezondheidszorg en bron- en contactonderzoek. Deze aanpak zorgt ervoor
dat scholen en kinderopvang zo
veilig mogelijk weer open kunnen
gaan.

Kapsalon door op andere locatie

Rootz Knipcafe gaat stoppen
De eigenaren van Rootz Knipcafe in Maasbree hebben besloten om
per 1 maart te stoppen. Het coronavirus heeft het bedrijf de das
omgedaan. De kapsalon wordt wel voortgezet, maar op een andere
locatie, namelijk in Baarlo in het pand van Dehcos schoonheids
salon.
“We zijn al bijna een jaar dicht
vanwege de coronamaatregelen.
En dan moet je keuzes maken.
Het was een hele moeilijke keuze
om te gaan stoppen. Ik vind het
lastig om erover te praten, omdat
het me emotioneel maakt”, laat
Kelly Jacobs weten.
De eigenaren zaten vijf jaar
gehuurd in het pand aan de
Dorpsstraat. Wat er met de locatie gaat gebeuren, weet Kelly niet.
“Ik denk dat het voor de verhuurder

openluchtbioscoop. Onze focus ligt
zowel voor de winkeliers als de horecazaken op het toeristenseizoen, want
wij gaan ervan uit dat de vakantie-

parken in Peel en Maas dan weer vol
liggen.”
Tekst: Jeanine Hendriks

Creativiteit

GGD Limburg-Noord helpt
basisscholen bij opening

GGD-medewerkers van het project
‘Scholendesk’ gaan scholen, kinderopvangen en gastouders proactief
benaderen om advies te geven bij
de heropening. Dat kan gaan over
de grootte van groepen tot aan wat
te doen bij eventuele besmettingen. De scholendesk krijgt ondersteuning van GGD-professionals die

mode kunnen presenteren. Daarnaast
bekijken we de mogelijkheden voor
een zomerprogramma, met bijvoorbeeld een vakantiemarkt en een

lastig is om in deze tijd een nieuwe
huurder te vinden.”

Nieuwe start
Kelly gaat per 1 maart de kapsalon
voortzetten op een andere locatie. “Wij zijn heel blij dat we Rootz
kapsalon voort kunnen gaan zetten
in het pand van Dehcos schoonheidssalon in Baarlo. Bij Dehcos
zullen wij een eigen ruimte voor de
kapsalon hebben met een aparte
ingang.”

Eerste schooldag
De basisschoolleerlingen mochten maandag 8 februari weer naar school. Sinds woensdag 16 december
waren de scholen voor bijna alle leerlingen dicht. Alleen de noodopvang was geopend. De leerlingen van
groep 8 van basisschool de Liaan in Helden waren blij om weer in de schoolbanken te mogen plaatsnemen.
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Een mooi leven, veel gegeven, weinig
verlangen, veel ontvangen, een leven lang

Vreedzaam, vol liefde afscheid nemend van allen
die hem omringden, is van ons heengegaan onze
vader, schoonvader, opa en opi.

Grad Maessen
weduwnaar van Grit Maessen-Vossen, † 27 maart 2020

* Helenaveen, 8 mei 1928

Emmen

Truus en Kor

Beringe

Peter en Marjo
Inge en Ruud, Mirte, Funs
Martijn en Chantal

Vlierden

Panningen

Louis en Gerrian
Joyce ♥ en Hein, Mels
Rob
Loes en Han
Gert-Jan en Silvia, Felien
Iris en Mark
Marian † en Henk
Dennis
Janine en Mark

Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.
Correspondentieadres:
Truus Deelstra-Maessen
Zwarte Specht 19, 7827 RB Emmen
Onze bijzondere dank en waardering gaat uit naar de
medewerkers van De Zorggroep, Piushof en De Groenling
Panningen.

De strijd is gestreden,
met telkens nieuwe moed.
Verbazingwekkend krachtig.
Het is op. Zo is het goed.
Dankbaar dat hij zo lang in ons midden mocht zijn, delen wij
u mede dat toch nog onverwacht van ons is heengegaan mijn
lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en trotse opa

Jan Schellekens
Johannes Cornelis
echtgenoot van

Wilhelmien Schellekens-Mathijssen
Hij overleed in de leeftijd van 80 jaar.

Bakel:

Een leefgemeenschap voor mensen met één of een meervoudige beperking waarbij de bewoner centraal staat
en 24-uurszorg aanwezig is. Dat is wat initiatiefnemers Jeanne van de Vorst en Wil van der Coelen uit
Koningslust willen realiseren met het plan ‘Pieterpoort’ in Peel en Maas. “Het moet een liefdevol thuis worden
voor mensen met een beperking”, aldus Van de Vorst.

† Panningen, 3 februari 2021

Meijel

Meijel:
Kessel:

Leefgemeenschap voor
mensen met beperking in
ontwikkeling in Peel en Maas

Wilhelmien Schellekens- Mathijssen
Gerrie en Marcel
Janne
Jelle
Auke en Amber
Wiljam en Yvet
Sanne
Yente
Dunya

Helmond, 4 februari 2021
De Paast 11, 5768 BJ Meijel
De crematieplechtigheid zal woensdag 10 februari in besloten
kring plaatsvinden.

Pieterpoort wordt een complex met
24 aangepaste studio’s voor bewoners. Er komen drie groepen van
acht personen en per groep zijn drie
medewerkers aanwezig. Het plan voor
het complex is klaar en toe aan de
volgende stap: het vinden van een
geschikte locatie.

Ontstaan Pieterpoort
Van de Vorst en haar man hebben
samen zoon Isha (28), die meervoudig gehandicapt is. Hij is onder andere
blind en zit in een rolstoel. Isha heeft
tot zijn 20e thuis en daarna acht jaar
in een zorginstelling gewoond, maar
volgens zijn ouders was er nooit een
goede match en heeft hij zich er nooit
ergens ‘thuis’ gevoeld. “We hebben al
25 jaar te maken met zorginstellingen,
maar we zijn vaak teleurgesteld en
hebben nooit gevonden waar we naar
op zoek waren.”
Uiteindelijk kwamen ze in aanraking
met SlowCare in Oss. “Hier zagen we
hoe het wél kan, op een hele andere
en liefdevolle manier.” Het voorbeeld
zette Van de Vorst en haar man aan
om zelf een initiatief op te zetten.
“Voor onze zoon en anderen met een
(meervoudige) beperking geldt: het
leven kan mooier, waardevoller en
kwalitatief beter. Dat zijn wij de afgelopen jaren kwijtgeraakt en willen we
weer terugbrengen met Pieterpoort.”
De naam leidt af van Isha’s muziektherapeut. Isha is blind, maar zijn gehoor
is scherp ontwikkeld. “Isha werd vanaf
zijn peutertijd al bijzonder geraakt
door de muziek van Pieter, die tot
de dag van vandaag nog altijd zijn
muziektherapeut is. Isha sloot Pieter
in zijn hart. De naam Pieterpoort komt
dus niet uit de lucht vallen.”

Bewoners en medewerkers voorop
Om ervoor te zorgen dat de bewoners zo goed mogelijk kunnen worden
geholpen is het volgens Van de Vorst
net zo belangrijk dat niet alleen bewoners, maar ook de medewerkers zich
op hun plek voelen. Van de Vorst zegt

dat in veel instellingen teveel aandacht van medewerkers gaat naar het
administratieve gedeelte in plaats van
naar de bewoners. Precies het tegenovergestelde willen ze met Pieterpoort
bereiken. “We gaan ervoor zorgen
dat het administratieve gedeelte binnen de perken blijft en dat echt alle
aandacht naar de bewoners kan gaan.
En ook willen we medewerkers die er
zijn voor de bewoners, die plezier hebben in hun werk en vanuit hun hart
werken. Met Pieterpoort willen we dus
twee dingen: de kwaliteit van leven
van bewoners verbeteren en een prettige werksfeer voor medewerkers centraal zetten en ervoor zorgen dat zij
zich kunnen blijven ontwikkelen.”

Alle aandacht gaat
naar de bewoners

Variërende doelgroep
Tot nu toe zijn er negentien aanmeldingen. Hiervan komt het merendeel uit Peel en Maas en omliggende
gemeenten en zo’n kwart uit Brabant.
Pieterpoort is er voor jonge mensen
met verschillende en soms complexe
niveaus van beperkingen. Naast mensen die volledig rolstoelgebonden zijn,
kunnen er ook mensen wonen die
mobiel zijn, maar een verstandelijke
of zintuiglijke beperking hebben. Van
de Vorst: “We willen juist niet alleen
bewoners die dezelfde soorten beperking hebben, we willen er juist wat
variatie in. Denk aan een combinatie
van mensen met een meervoudige
of juist alleen met een (licht)verstandelijke beperking. Want wat we in de
praktijk ervaren, ook met Isha, is dat
die mensen die minder beperkt zijn
graag voor anderen zorgen. Ze kunnen op deze manier veel voor elkaar
betekenen. Wanneer er straks groepen
worden gemaakt dan wordt ook gekeken naar de klik die de bewoners met

elkaar hebben en hoe ze elkaar kunnen helpen.”

Volgende stap
Het plan voor Pieterpoort is klaar, de
volgende stap is volgens Van de Vorst
het vinden van een geschikte locatie. “Het liefste in de gemeente Peel
en Maas, in de wijk of kern zodat de
bewoners ook ‘zichtbaar’ zijn. We willen participeren in de buurt.” Volgens
Van de Vorst is deze doelgroep vaak
niet zichtbaar omdat er te weinig hulp
en begeleiding is. Bij Pieterpoort willen ze ervoor zorgen dat er genoeg
begeleiding is, zodat de bewoners
ook iets kunnen organiseren of erop
uit kunnen gaan. “We willen bijvoorbeeld muziekavonden of barbecues
organiseren waarbij de buurt welkom
is. Maar we willen ook dat de bewoners erop uit kunnen, de wijk in, om
bijvoorbeeld krantjes rond te brengen
of om glas op te halen. En we willen
bij Pieterpoort de deuren openzetten,
zodat de mensen bij ons langs kunnen
komen om bijvoorbeeld samen met
de bewoners te komen zingen in een
koortje of iets dergelijks. Ik geloof dat
als je de deur openzet en een ‘welkom’ uitstraling hebt er wederzijds
mooie initiatieven kunnen ontstaan.”

Familie
Pieterpoort is meer dan haar bewoners volgens Van de Vorst. “Het is een
leefgemeenschap waarin ook medewerkers, familie en vrienden een
belangrijke plek innemen. Ouders,
broers en zussen zijn welkom om tijd
door te brengen met hun familielid of
te blijven logeren. We willen benadrukken dat we veel waarde hechten aan inbreng van het thuisfront.
De familie kent de bewoner als geen
ander en wij maken graag gebruik van
die kennis om de bewoner het optimale thuisgevoel te kunnen geven.”
Voor meer informatie mail dan naar
info@pieterpoort.nl
Tekst: Roosje Delsing
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Ruimte voor eigen ontwikkelingen

College Peel en Maas wil
pilot zelfsturing met
twee jaar verlengen
Met de pilot zelfsturing 3.0 geeft de gemeente Peel en Maas het
vertrouwen aan de gemeenschappen eigenaar te worden van
projecten die voorheen tot de overheid behoorden, eigen initiatieven te bedenken en uit te werken en daarmee de kernen de ruimte
te bieden om aan hun eigen ontwikkeling te werken. Volgens het
college van gemeente Peel en Maas is de tweejarige pilot te kort
gebleken en vraagt daarom de raad om twee jaar verlenging.
De pilot was onder andere bedoeld
om het aspect van de economische
huishouding van gemeenschappen verder te ontwikkelen. Met als
einddoel om gemeenschappen in
staat te stellen nog meer op eigen
kracht vorm te geven aan trajecten en processen in de eigen
omgeving. Het college stelt dat
de pilotperiode van twee jaar de
gemeente en de gemeenschappen in Peel en Maas nog niet heeft
opgeleverd wat ervan gehoopt en
verwacht werd. ‘We zijn samen
nog niet klaar. Dat wil niet zeggen
dat het onderwerp niet leeft en de
pilot als een mislukt experiment
moeten beschouwen. Integendeel
zelfs. De motivatie om op de ingestoken koers door te gaan is bij
zowel gemeenschappen, college en
organisatie groter dan ooit’, aldus
wethouder Anget Mestrom.

Oorsprong zelfsturing
Volgens Piet Geurts van
Dorpsoverleg Koningslust vindt
de oorsprong van zelfsturing in
de gemeente in het jaar 2000.
“Jaren geleden vertrouwden we de
overheid niet, totdat we in 2000
tot de ontdekking kwamen dat we
als dorpsinwoners meer moesten
samenwerken. We organiseerden
leefbaarheidsdiscussies waarin we
hebben gekeken naar welke zaken
bij de overheid behoren en welke
bij het dorp. In die twintig jaar zijn
er in het dorp veel ontwikkelingen geweest. Zo zijn er vanuit het
dorpsoverleg meerdere projecten
ontstaan, die met jaren een steeds
socialer karakter kregen.”
De rol van de gemeente veranderde steeds meer richting het
faciliteren van inwoners om deze
sociale projecten uit te kunnen
voeren, ook wel zelfsturing 2.0
genoemd. Dat geldt ook voor het
dorp Meijel, legt Joost Stemkens,
voorzitter van Dorpsoverleg Meijel,
uit. “De verlangens en de dynamiek
vanuit de kernen is de laatste jaren
veranderd. Mensen worden bewust
van de rol die ze zelf kunnen spelen in een project. De overheid is
tegenwoordig een coach.” Maar dat
heeft volgens Koen Hendriks,
van dorpsoverleg Baarlo, met
wederzijds vertrouwen te maken.
“We hebben korte lijnen met de
gemeente en een open communicatie. Ik heb het gevoel dat we
het goed doen. Wij komen zelf met
goede plannen en reiken die waar
nodig de gemeente en raad aan.”
Uiteindelijk neemt de raad het
besluit over de financiën. Volgens
Piet Geurts wordt de raad niet buitenspel gezet. “De raad geeft ons

de kaders en besluit bij grotere
plannen over het budget. Het dorp
houdt tijdens de voorbereidingen
van de plannen actief contact met
de raadsleden. Het is niet zo dat we
de raad met ons plan overvallen.”
De laatste fase waarin de dorpsgemeenschappen zich meer focussen op hun ‘mentale staat’ en
momenteel in een pilotvorm verder
wordt uitgewerkt, wordt zelfsturing 3.0 genoemd. Hierbij gaat het
om vragen die zich richten op de
toekomst: Hoe groeien kinderen
en jeugd op in ons dorp? Hoe leven
en wonen generaties samen? Hoe
kunnen verenigingen samenwerken? Wat voor dorp willen we over
10 jaar zijn?
Volgens het college tonen de
gemeenschappen in Peel en Maas
inmiddels ondernemerschap en
voelen zij zich in toenemende mate
(mentaal) eigenaar van zaken die
voorheen tot de overheid behoorden. Echter is het de afgelopen
jaren op een aantal thema’s een
zoektocht gebleken waar het eigenaarschap van de overheid stopt
en die van de gemeenschappen
begint. ‘Soms houden wettelijke
kaders, bijvoorbeeld rond de WMO
(budgetten hulp bij het huishouden), ons op onze plaats, terwijl de
gemeenschappen meer of snellere
beweging van ons verwachten.
Dit vraagt om continu met elkaar
in gesprek te blijven’, zo evalueert
het college.
De gevolgen van de coronacrisis
hebben de planning en prioritering
aan zowel de kant van de overheid
als de dorpsoverleggen sterk gewijzigd. Het college vindt het nu nog
te vroeg om uitspraken te doen
over resultaten van de pilot zelfsturing 3.0.’We komen daarom in
maart 2021 met een raadsvoorstel
om de pilot met twee jaar te verlengen. We worden in deze vraag
vergezeld door de gemeenschappen, die aangeven dat de periode
van twee jaar te kort is gebleken
om de benodigde stappen te zetten.’ Bij een positief raadsbesluit
stuurt het college aan op een evaluatie in het tweede kwartaal van
het jaar waarbij alle partijen fysiek
betrokken zijn.

De overheid is
tegenwoordig
een coach

Tekst: Jeanine Hendriks

05

Ruim vijfhonderd
vastelaovesposters opgehaald
Ruim vijfhonderd vastelaosvesposters, die Jeu Theeuwen uit Baarlo maakte, zijn zaterdag 6 februari
opgehaald. Met de tekst ‘Det laps dich mich mèr éine kieër’ wil hij zijn teleurstelling over het niet doorgaan
van carnaval uiten. Hij bedacht een ludieke en coronavrije afhaalactie bij zijn feestelijk aangekleed huis.

Via het raam werden de posters door
een lange buis vanuit de slaapkamer door naar beneden gegleden en
konden geïnteresseerden gratis een
poster meenemen. Volgens Jeu was de
actie geslaagd. “Er zijn belangstellenden langs geweest uit Heerlen, Born,
Koningsbosch, Weert en Roermond.

Daarnaast krijgen alle kinderen van
de twee Baarlose basisscholen er nog
eentje mee naar huis. Dat zijn in totaal
zeshonderd posters. Verder is het de
bedoeling om in diverse winkels in de
omringende dorpen een aantal posters neer te leggen, maar dit wordt
momenteel door de slechte weers-

omstandigheden vertraagd.” De gratis
poster is momenteel op drie adressen verkrijgbaar: Grotestraat 11, Prins
Bernhardstraat 9 en Veldstraat 58.

Beeld: Jac Willekens
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* Door corona kunnen data en/of programma wijzigen.
daarom
altijd onze
voor actuele
informatie.
* Check
Door corona
kunnen
data website
en/of programma
wijzigen.
daarom
altijd onze
voor actuele
informatie.
* Check
Door corona
kunnen
data website
en/of programma
wijzigen.
Check daarom altijd onze website voor actuele informatie.
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Liefde is het begin.
Liefde is het einde.
Voor altijd samen...

Je bent ondanks alles zo positief gebleven
en hebt tot het einde alles gegeven.
We zullen jouw gezelligheid, enthousiasme, liefde
en zorgzaamheid in onze herinnering bewaren.

Precies 4 weken na het overlijden van Ton hebben wij op
vrijdag 5 februari 2021 afscheid moeten nemen van

Pieternel Hermans - Timmermans

Marja Janssen - Rijs

*26-02-1965 - 07-02-2021

* Haarlem, 7 oktober 1946

Lieve vrouw en trotse mama van
Hans, Diede, Lotte & Myron

† Maasbree, 5 februari 2021

liefdevolle en zorgzame echtgenote van

Ton Janssen †

Vanwege de huidige situatie zal de uitvaart in besloten
kring plaatsvinden.

lieve moeder en trotse oma van
Christel en Rob
Jasper
Laurens
Isabel

Correspondentieadres: 18 Novemberring 62,
5981 EX Panningen

Correspondentieadres:
Pastoor Rölingstraat 20, 7011 GS Gaanderen
26-2-1965

Wij hebben in besloten kring afscheid genomen.

7-2-2021

Onze speciale dank gaat uit naar alle medewerkers van De Fabriek
in Maasbree voor de zeer liefdevolle aandacht en verzorging.

Onze allerliefste zus en tante

Pieternel

Wilhelmien-Pé-Maartje-Tom-Cas-Suus-Karlijn-Sjoerd
Wilma-Mart-Dirk-Emanuelle-Ties-Krijn-Cato
Maud-Harold-Siem-Guus-Joëlle
Henk-Sabrina-Eline-Thomas-Michelle-Bryan

Dankbetuiging

Wat was je toch een KANJER...
Wij zullen jou nooit vergeten
Veel liefs

Wij danken iedereen voor de steun en betrokkenheid in
de laatste periode en de vriendschap in het leven van

Loek Hilhorst
De vele kaarten, brieven, berichtjes, bloemen en
persoonlijke woorden die we ontvingen na zijn overlijden
zijn hartverwarmend en hebben ons goed gedaan.
Ria
Wenda en Robin
Sylvia en Emmanuel, Romée, Max en Isa

Verdrietig nemen we afscheid van onze lieve “Bubs”vriendin

Pieternel

Peet Steeghs
Uitvaartzorg

Ine-Jos, Ingrid-Henry, Marion-Huub, Erica-Jan,
Marlies-Bert, Hanneke-Geert, Riet-Willy, Peter, Loek †.

Bedroefd en toch dankbaar dat aan zijn lijden nu een einde
gekomen is, delen wij u mede dat na een langdurige ziekte,
die hij op een bewonderenswaardige wijze heeft gedragen,
zacht en kalm van ons is heengegaan

Maasbree
06 38 43 79 56

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl

Geboren

Cato
02 februari 2021
Dochter van
Luuk Verhaegh en
Lottie Koopmans
Zusje van Faas
Past. van Basten Batenburglaan 50
5986 CB Beringe

Leo Lennertz
* Kerkrade, 10 oktober 1948

† Panningen, 6 februari 2021

echtgenoot van

Elly Lennertz-Backus
Broer, schoonbroer, oom en opa van
Familie Lennertz
Familie Backus

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

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

fienbosuitvaartzorg.nl

samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

maatje van
Luna
Pastoor Knippenberghstraat 68
5988 CW Helden
Naar wens van Leo heeft het afscheid in kleine kring plaatsgevonden.
Wij danken de medewerkers van het Plattelandshoés en
dokter Prudon voor de goede zorgen.

25 melkveehouders uit
regio Noord-Limburg en
Oost-Brabant willen werken aan de toekomst en
hebben zich aangemeld
voor de Dutch Dairy
Challenge. Twee bedrijven
uit gemeente Peel en Maas
hebben kenbaar gemaakt
dat zij dit voorjaar aan de
slag willen gaan met een
vernieuwend idee voor hun
bedrijf. acht tot tien teams
mogen door en de inschrijving sluit op 14 februari.
De acht tot tien beste ideeën
kunnen rekenen op een
intensieve begeleiding en
een persoonlijke coach om
het idee in honderd dagen
op te werken tot een praktijkrijp initiatief. Houden van
Koeien in 2050 is het thema
van de piloteditie Dutch
Dairy Challenge 2021, dat is
ontstaan vanuit een gezamenlijke ambitie van de vijf
partijen FrieslandCampina,
Rabobank, Ministerie van
Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit, Courage en
Imagro. De initiatiefnemers
willen de sector uitdagen om
te komen tot nieuwe waarde
voor de melkveehouders.

Divers

Samen mooie herinneringen gemaakt. Je was een
kanjer Pieternel. We gaan je heel erg missen.
We wensen Hans, Diede, Lotte & Myron
heel veel sterkte met dit verlies.

Melkvee
houders
interesse
in pilot

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

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

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

“Praktijkinnovatie en ondernemerschap blijkt de meest
succesvolle weg naar een
duurzame toekomst van de
melkveehouderij. Zoeken
naar waarde vanuit een economisch én maatschappelijk
perspectief. De melkveehouderij levert absoluut een
bijdrage aan de gezondheid
van mensen, aan welvaart en
welzijn, maar dat wordt vaak
niet betaald via de melkprijs’’, zegt Roger Engelberts,
initiatiefnemer en directeur
Imagro.
De inhoud van alle aanmeldingen tot nu toe zijn
heel divers. “Van technische
ideeën voor bijvoorbeeld
duurzame stalsystemen tot
oplossingen om stikstof te
reduceren of een idee voor
verbreding van het verdienmodel. Diversiteit is het beste
wat de melkveehouderij kan
overkomen en veelkleurigheid blijft toch de kracht van
de melkveesector’’, aldus
Engelberts.

Veelkleurigheid
blijft toch de
kracht van de
melkveesecto
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Ik laat carnaval niet aan me
voorbijgaan
‘Vastelaovend’ is een begrip in Limburg. Maar vanwege het coronavirus is het niet toegestaan om uitbundig te feesten. Laten de inwoners van
gemeente Peel en Maas de traditie helemaal aan zich voorbijgaan?
We mogen maar één bezoeker ontvangen in
huis. Daarnaast hebben we nog te maken met
een avondklok. Carnaval vieren met een groep
zit er dus dit jaar niet in. Terwijl we met zijn
alleen proberen de besmettingen in het land
laag te houden, is het niet verstandig om een
feest te organiseren en de regels te overtreden.

Daarnaast kan niemand dit jaar ‘vastelaovend’
vieren en biedt dat nog enigszins troost.
Aan de andere kant hoeven we het feest ook niet
volledig aan ons voorbij laten gaan. Er zijn op allerlei
manieren alternatieven bedacht. Denk daarbij
aan quizen of muziekprogramma’s. Maar je kunt
natuurlijk ook zelf de muziek aanzetten, verkleden

en een polonaise door je woonkamer lopen.
De echte ‘vastelaovendvierders’ bedenken wel een
manier.

Ik laat carnaval niet aan me voorbijgaan.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 05

Ik vind het verantwoord dat de basisscholen opengaan
Basisscholen mogen vanaf maandag 8 februari weer open. Veel ouders hadden een zware dobber aan de tweede lockdown. Thuisonderwijs en
digitale lessen, zowel kinderen als ouders hadden er intussen genoeg van.
De rek is eruit en er werd dan ook halsreikend
uitgekeken naar het moment dat de scholen
weer opengaan. Het Outbreak Management
Team schreef in een advies aan het kabinet
dat de scholen en opvang open kunnen, maar
dat de versoepeling wel ‘een reëel risico’ met
zich meebrengt voor het aantal ziekenhuis- en

IC-opnames. Je kunt je dan ook afvragen of het
wel zo verantwoord is om de leerlingen weer naar
school te laten gaan. Kunnen we beter nog een
aantal weken wachten, wanneer er meer mensen
zijn gevaccineerd of is het nu al verantwoord dat de
basisscholen opengaan.
Susanne Jacobs vindt het verantwoord, laat ze

Wij zijn gespecialiseerd in:
√ Vervaardigen van nieuwe gebitsprotheses
√ Protheses op implantaten (klikgebit)
√ Immediaat protheses (na het trekken van de tanden, noodgebit)
√ Partieële en frame protheses (gedeeltelijk gebit)
√ Rebasen (passend maken van de huidige gebitsprothese)
Nieuw
in
√ Kroon en brugwerk
Pannin
gen
Verder bieden wij u:
√ Geen verwijzing nodig van een tandarts
√ Vergoeding via uw zorgverzekeraar
√ Reparaties klaar terwijl u wacht
√ Het verhelpen van pijnplekken
√ Vrijblijvend advies
Kerkstraat 78, Panningen, 077 307 16 20
√ Eerste consult gratis

Wĳ zĳn op zoek naar een enthousiaste
nieuwe collega die ons bedrĳf komt
versterken voor de functie van:

Te koop gevraagd land en
tuinbouwmachines o.a ploeg frees
kieper mesttank hark schudder
spitmachine bloter tractor enz tel
06 19 07 69 59

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

Computerproblemen? Karel
Heines Baarlo. Verdere info & tips:
karelheines.nl 06 50 96 29 15.

Te koop vastkokend en kruimige
aardappelen frieslander bintje
belana Vele soorten vollegrond en
kasgroenten Vosberger winterprei
0.25 p.st zak1200gr 1.25 euro zak
boerenkool 1kg 1.50 euro. Het adres
voor verse en betaalbare groenten
kwekerij brummans Vosberg 16a
panningen

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje. Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
GEZOCHT...koopwoning met Tuin of
huurwoning..of boerderijwoning.
71 en 58jaar.m.06 44 84 09 27

Te koop 150 kinderkoppen ongeveer
14 x 20 centimeter. Prijs 225,00

Ebony and Co is een leidend internationaal bedrijf, gespecialiseerd

ALLROUND
TRACTORCHAUFFEUR
De werkzaamheden bestaan uit alle voorkomende tractor
werkzaamheden, van zaai tot oogst, in de akkerbouw en
vollegrondsgroenten.
Wĳ bieden een afwisselende en uitdagende baan met een prima
passende beloning, in een prettige werksfeer binnen een enthousiast
team. Als profiel hebben wĳ het volgende voor ogen:
Affiniteit met de agrarische
sector en techniek
Zelfstandig en in
teamverband kunnen werken
Werkervaring als
tractorchauffeur

weten op Facebook. “Maar met alle regeltjes die er
nu bij komen vraag ik me af of het nog zin heeft.
Bij iedere snottebel thuisblijven, testen (op dag 5)
zodra er iemand besmet is. Ik denk dat de kinderen
uiteindelijk amper op school zullen zijn. Zijn ze uit
de ene quarantaine kunnen ze weer in de volgende
quarantaine.”

Flexibele inzet
In bezit van rĳbewĳs B en T
Collegiaal
Op full- of parttime
basis
ZZP-ers ook mogelĳk

in bijzondere houten vloeren voor het topsegment van de markt.
In onze locatie in Panningen verzorgen wij de productontwikkeling,
de behandeling en internationale logistiek van houten vloeren voor
levering wereldwijd. Voor deze werkplaats zoeken wij:

Productiemedewerker
Fulltime m/v
De werkzaamheden zijn zeer divers. Je werkt in een klein hecht team
aan het behandelen van hoogwaardige houten vloeren. Je hebt
een voorliefde voor houtproducten en oog voor detail en kwaliteit.
Om een goed beeld te krijgen van ons bedrijf kijk op onze site

Ben jĳ diegene die wĳ zoeken
en spreekt het je aan om met
moderne machines in de
buitenlucht te werken, aarzel
niet en bel:
077 - 465 1772

Of stuur / mail je sollicitatie naar:
HERMANS
bodem | techniek | precisie
Oude Heldenseweg 8c,
5993 RA, Maasbree
info@hermansloonbedrĳf.nl

www.ebonyandco.com

TamTom

Column

Vasten
trommeltje
Alles lijdt onder het juk van
corona. Carnaval wordt dit jaar
een slap aftreksel van wat het
normaal is en het askruisje op
woensdag na carnaval gaat
helemaal niet door. Dat kruisje
markeert het begin van de
veertigdaagse vasten.
Als alternatief kan ik de as over
mijn hoofd laten uitstrooien.
Maar daar begin ik niet aan.
Aan dat askruisje trouwens ook
al jaren niet meer. Het voelde me
te veel als de kleffe, natte kus
op mijn voorhoofd van een heel
oude tante. We waren vroeger
thuis katholiek, niet fanatiek, maar
genoeg om op die dag zo’n kruisje
te gaan halen. Met dat askruisje
op mijn voorhoofd liep ik, als kind,
héél voorzichtig naar huis.
Als de wind van voren kwam zelfs
achterwaarts om te voorkomen dat
het er af zou waaien. Ik maakte op
die dag ook allerlei goede voornemens die samen met dat askruisje
ervoor zorgden dat een gevoel
van vroomheid bezit van me nam.
Ik wist ook zeker dat ik tijdens deze
hele vasten écht niet zou snoepen.
De eerste dagen ging alles goed.
Al het snoep ging in het vastentrommeltje dat op een plek stond
waar deze goed zichtbaar was.
Daardoor kon iedereen het goed
zien als ik weer eens wat in het
trommeltje deed. Bovendien zag zo
ook iedereen dat de verleiding om
iets uit het trommeltje te nemen
geen vat op me kreeg.
Het begon fout te gaan op het
moment dat ik tot de conclusie
kwam dat het trommeltje te klein
was waardoor het gevaar bestond
dat het lang voor het einde van de
vasten vol zou zijn. Dat loste ik op
door eerst wat kleinere snoepjes
op te eten. Maar dat schoot niet
op dus kwamen vervolgens de
grotere snoepwaren aan de beurt.
Dat zette wat meer zoden aan de
dijk als het ging om het creëren
van ruimte in het vastentrommeltje. Tegen het einde van de vasten
was er van mijn vroomheid niets
meer over en het trommeltje leeg.
Dat verbaasde me elk jaar weer.
Had u daar als kind nou ook last
van?

Ben je overtuigd en wil je solliciteren? Mail je motivatiebrief en je CV
naar John de Wert: production@ebonyandco.com

Maasbreeseweg 2 | 5981 NB Panningen | www.ebonyandco.com

Tom van Bakel
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week 06 / 11 februari 2021 / Informatie van en over de gemeente

Intrekkingsbesluit
Noodverordening Peel en Maas
Op basis van de beschikbare informatie zijn er in Peel en Maas geen signalen meer van
ernstige wanordelijkheden of verstoringen van de openbare orde door de avondklok/
coronamaatregelen.
De burgemeester heeft besloten de ingestelde noodverordening van 26 januari 2021 in te
trekken. Ook vervallen hiermee alle op deze noodverordening gebaseerde besluiten.
De intrekking gaat in op 10 februari om 04.30 uur.

Afvalinzameling met carnaval
Vanwege corona wordt carnaval dit jaar niet gevierd.
De afvalinzameling gaat daarom gewoon door. Kijk op de digitale
afvalkalender op www.peelenmaas.nl voor een overzicht van alle
inzameldagen.

Heb jij ook problemen door de kinderopvangtoeslagaffaire?

De Belastingdienst en
gemeente helpen!

Duizenden ouders in Nederland zijn getroffen door problemen bij de uitvoering van de
kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst wil herstellen wat fout is gegaan, maar heeft
nog niet iedereen in beeld.
Denk jij dat jouw kinderopvangtoeslag tussen 2005 en 2019 onterecht is stopgezet? Of heb je
te maken gehad met (vermoedelijk) ten onrechte terugvorderingen? Neem dan contact op met
het Serviceteam gedupeerden kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Het Serviceteam
is bereikbaar via het gratis telefoonnummer 0800- 2 358 358. De Belastingdienst onderzoekt
dan of jouw kinderopvangtoeslag onterecht is gestopt. Verder bekijken zij of je recht hebt op de
compensatie of een tegemoetkoming.

17 maart 2021 van 7.30 tot 21.00 uur

Tweede Kamerverkiezingen
Wie mag stemmen?
Bij de Tweede Kamerverkiezingen mogen alle kiezers van 18 jaar en ouder met een
Nederlandse nationaliteit een stem uitbrengen.
Wanneer ontvangt u uw stem(plus)pas?
Uiterlijk 3 maart krijgt u uw persoonlijke stem(plus)pas thuisgestuurd. Met deze
stem(plus)pas kunt u in elk stembureau binnen de gemeente Peel en Maas
stemmen. Kiezers van 70 jaar en ouder krijgen uiterlijk 11 maart hun briefstembiljet,
retourenveloppen en extra uitleg over het briefstemmen thuis.
De kandidatenlijsten (één per huishouden) worden op uiterlijk 11 maart bezorgd.
NIEUW: Vier stemmogelijkheden voor 70-jarigen en ouder
Voor de kiezers van 70 jaar en ouder zijn er vier mogelijkheden om te stemmen:
1. u stemt per brief of
2. u komt vervroegd stemmen op maandag 15 en dinsdag 16 maart of
3. u komt stemmen op woensdag 17 maart of
4. u machtigt iemand die voor u stemt.
U bepaalt zelf op welke manier u uw stem uitbrengt.
Kiezers van 70 jaar en ouder krijgen hiervoor uiterlijk 3 maart in plaats van de stempas
een stem(plus)pas thuis gestuurd. Op www.peelenmaas.nl en in de volgende edities van
Hallo Peel en Maas leest u hier meer over.
Heeft u vragen?
U kunt alle informatie steeds terugvinden op onze website:
www.peelenmaas.nl > zoekterm: ‘Verkiezingen’. Hier vindt u ook informatie over:
• Stem(plus)pas kwijt, niet ontvangen of onleesbaar?
• Wilt u iemand machtigen om in uw plaats uw stem uit te brengen?
• Wilt u stemmen in een andere gemeente?
Ook publiceren we alle nieuwe informatie in de Hallo Peel en Maas. Voor meer informatie
over alle verkiezingszaken kunt u contact opnemen met het cluster Burgerzaken of mailen
naar verkiezingen@peelenmaas.nl

Milieupark carnavalsmaandag geopend

Vanwege corona wordt carnaval dit jaar niet gevierd. Het milieupark is carnavalsmaandag
15 februari geopend van 09.00 - 16.00 uur.

Wat doet de gemeente?
De Belastingdienst compenseert de gedupeerden, maar dat is niet altijd voldoende om uit de
problemen te komen. Er kunnen wellicht andere problemen zijn ontstaan, bijvoorbeeld rondom
huisvesting, schulden, inkomen, zorg of de opvoeding van kinderen.
Woon jij in de gemeente Peel en Maas en ben je door de kinderopvangtoeslagaffaire in de problemen
gekomen? Aarzel dan niet en neem contact met ons op. Je kunt hiervoor terecht bij de Wegwijzer.
De Wegwijzer bekijkt samen met jou welke ondersteuning er nodig is en zorgt ervoor dat je op de
juiste plek terecht komt. Bel ons via (077) 308 25 65 of stuur een mail naar wegwijzer@vorkmeer.nl.

Bekendmakingen

In dit overzicht staan alle bekendmakingen van vorige week. Meer informatie
over de bekendmakingen leest u op www.officielebekendmakingen.nl >
zoekterm ‘Peel en Maas’
U kunt aan dit overzicht geen rechten ontlenen.

Plaats/locatie

Straat/omschrijving

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

Helling 43
Hoekerstraat 6
Houwenberg 5B
Lorbaan 44, 45 en 47
Kesselseweg 11
Nieuwstraat 30
Op de Lundert 11
Rijksweg 42
Scheutenbergweg 4 A
Zandstraat 8 A
Rinkesfort 20
Baarlosestraat 2
Molenstraat 48
Sevenumse Dijk 5
Beckershof 46 t/m 58
Heufkesweg 3
Kruisstraat 13
Molenstraat 40
Pijnboom (kavel 47)
Raadhuisplein 4-6
Witdonk
Dr Poelsplein 16 - 17
John F Kennedylaan 159, Raadhuisstraat 168, 168A1, 168A2 en 168A3
Past. Huijbenplein 28
Raadhuisstraat 166
Schout van Daelenstraat 1
Steenstraat 59

09

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
Postbus 7088, 5980 AB Panningen
5981 CC Panningen
077 - 306 66 66

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

www.peelenmaas.nl

Is uw huis ook meer waard geworden?
In de tweede helft van februari valt het aanslagbiljet voor de gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelastingen op de
deurmat. Op dat biljet staat ook de nieuwe WOZ-beschikking met de WOZ-waarde van uw woning.
Verkoopcijfers van het kadaster tonen aan dat de huizenprijzen blijven stijgen. De WOZwaarde stijgt nu al vijf jaar op rij, sinds het einde van de crisis op de huizenmarkt. Als deze
stijging voor u reden is om uw WOZ-waarde te controleren en mogelijk bezwaar te maken,
bel dan eerst met BsGW. Bezwaar maken, rechtstreeks of via een bemiddelingsbureau, kost
altijd meer moeite. En het duurt langer voordat u antwoord krijgt.

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.

Bellen is sneller
Als u denkt dat de schatting van de waarde van uw huis niet klopt, ga dan niet direct met een bezwaarschrift aan de gang, maar bel eerst eens met
BsGW 088-8420 420. U belt dan rechtstreeks met de taxateur. Hij vertelt u met welke zaken rekening is gehouden bij de waardebepaling. En als u
denkt dat er redenen zijn om die waarde aan te passen, dan kunt u dat direct met hem bespreken. Eén enkel telefoontje geeft u snel duidelijkheid.
En gemak voor u. Want bezwaar maken is dan vaak niet meer nodig. U bespaart er veel tijd en moeite mee en u voorkomt onnodige kosten.
En als er toch een bezwaar nodig is?
Dan bent u bij BsGW ook aan het goede adres. Niet ingewikkeld en geen gedoe. Bezwaar maken doet u gratis en gemakkelijk via Mijn BsGW op
www.bsgw.nl. U heeft daar zes weken de tijd voor, vanaf de datum (dagtekening) die op het aanslagbiljet staat.
Is het te druk aan de telefoon?
U ontvangt het aanslagbiljet gelijktijdig met nagenoeg alle andere inwoners in Limburg. Op de dagen dat de aanslagen worden bezorgd kan
het druk zijn aan de telefoon. Komt u in de drukte van de telefoonlijn terecht? Neem dan even de tijd en bel enkele dagen later met BsGW.
Zij helpen u graag. U kunt ook altijd reageren via Mijn BsGW, uw persoonlijke pagina op www.bsgw.nl.
Het telefoonnummer van BsGW is 088 - 8 420 420 (houd uw BSN bij de hand). Of ga naar www.bsgw.nl / Mijn BsGW

Gladheidsbestrijding
Wij strooien zoveel mogelijk uit voorzorg. Als er kans is op gladheid beginnen wij al te strooien.
De buitendienst strooit eerst de doorgaande wegen en daarna de woonwijken.

Hoe doen we dit?
Gladheid duurt enkele dagen
We blijven de belangrijkste wegen strooien. Als
het langer glad is strooien we ook belangrijkste
wegen in de wijken en bijzondere locaties zoals
openbare parkeerplaatsen en verzorgingstehuizen.

Er ligt meer dan 3 dagen sneeuw

Gladheid verwacht
óf het is opeens glad

We zetten nu ook sneeuwschuivers in om
de belangrijkste wegen zo goed mogelijk
schoon te maken.

We strooien eerst de belangrijkste wegen zoals
hoofdwegen, busroutes, wegen met openbare
voorzieningen en fietspaden.

Wist je dat?
We hebben altijd
1,2 miljoen kilo
zout op voorraad.

Het weer is wispelturig
en doet niet altijd wat
wij verwachten.
We gebruiken nat zout omdat
dit beter is voor het milieu en
langer zijn werk doet.

We volgen de
weersvoorspellingen
op de voet.
Het koudste punt in Peel
en Maas ligt in de Meeren
(tussen Baarlo en Helden).

Uw stoep
sneeuwvrij

De stoep voor uw
woning maken
wij niet sneeuwof ijsvrij.

Gratis emmer zout

Maatschappelijke organisaties kunnen gratis een emmer zout ophalen bij de Buitendienst, John F. Kennedylaan 212 in Panningen.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur.

meer informatie?

www.peelenmaas.nl
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CDA Peel en Maas

Laat onze ondernemers niet in de kou staan
De coronapandemie duurt alweer bijna een jaar. Voor jong en oud een
zware tijd, waarin het normale leven veelal stil is gezet. Dat geldt niet
alleen voor de burgers, maar ook voor de ondernemers.
Noodgedwongen hebben veel ondernemers hun bedrijf tijdelijk moeten stilleggen. Met name ondernemers in de detailhandel, horeca,
toerisme en contactberoepen hebben het nu erg zwaar.
Geen of nauwelijks inkomsten, terwijl
de kosten wel doorlopen. De regering
heeft diverse steunmaatregelen in
het leven geroepen om ondernemers
te helpen. Ook de gemeente Peel en
Maas komt het MKB tegemoet door

Kinderraad

lokale belastingen en heffingen op te
schorten of te verminderen en ruimhartig te zijn bij vergunningverlening
voor bijvoorbeeld ruimere terrassen.
Hoe belangrijk ook, deze maatregelen kunnen de financiële nood bij vele

ondernemers onvoldoende wegnemen.
Het CDA blijft landelijk, provinciaal en
lokaal alert om ondernemers te helpen en hen uitzicht te bieden op een
terugkeer naar een ‘normaal’ ondernemen. Zo behartigt ‘onze’ Mustafa
Amhaouch de belangen van het MKB in
de Tweede Kamer en bieden fractieleden een luisterend oor bij ondernemers
in Peel en Maas. Maar we kunnen meer
doen. Sinds 10 februari mogen burgers producten bestellen en afhalen bij
niet-essentiële winkels. Een eerste stap

die hen lucht geeft. Het CDA roept de
bewoners van Peel en Maas op om van
deze mogelijkheid ook daadwerkelijk
gebruik te maken. Help onze winkeliers
in deze moeilijke tijd en steun hen. Als
u toch bepaalde producten nodig heeft,
bestel ze dan lokaal. Zij staan altijd
voor u klaar gedurende het hele jaar,
sta hen nu bij in de komende tijd Peel
en Maas wil zijn ondernemers immers
niet kwijt.
Michel van Lieshout en Angela van Roij

De nieuwe mediakids van de Kinderraad
Wij zijn de nieuwe Mediakids
van de kinderraad. Graag
stellen wij ons aan jullie voor.
Gijs Wijnen: ik ben 12 jaar en ik zit
in groep 8. Mijn hobby’s zijn auto’s
kijken en met mijn bestuurbare auto
spelen. Ik hou van foto’s maken en
daarom ben ik ook de fotograaf van
de Kinderraad. Madeleine Hoeben:
ik ben 10 jaar oud en ik zit in groep
7. Mijn hobby’s zijn pony’s, paardrijden, trompet spelen en hockeyen.
Ik vind lezen en schrijven leuk en

Ben jij gedreven, ambitieus en klaar
om je carrière op te bouwen in een
internationale omgeving?
Pas jij in een vernieuwende organisatie
die volop in ontwikkeling is?
Dan ben jij degene waar wij
naar zoeken!

daarom ben ik ook journalist. En we
zitten allebei op BS De Pas in Helden.
Op 24 februari is de eerste vergadering van de kinderraad en dan wordt
iedereen voorgesteld. Dit gaat online
gebeuren. Wij maken er een verslag
en foto’s van. Alles van de kinderraad
kun je volgen via deze weekkrant,
Facebookpagina van de Kinderraad
en via Omroep P&M. Wij hebben er in
ieder geval heel veel zin in. We gaan
er iets leuks van maken.
Groetjes Gijs en Madeleine

PvdA/GroenLinks

Discussie durven voeren over
bio-industrie
We zouden het bijna vergeten vanwege alle terechte aandacht
voor de bestrijding van het coronavirus. Maar behalve de
coronacrisis hebben we te maken met nog twee grote uitdagingen: het klimaatvraagstuk en de groeiende ongelijkheid.
Net als de coronacrisis zijn dit wereldwijde vraagstukken.

Hotraco Group is een internationaal opererende groep van innovatieve en technisch hoogstaande bedrijven die
zich toelegt op systeemontwikkeling en systeemintegratie van met name op besturingstechniek georiënteerde
oplossingen. Bij de Hotraco Group werken ongeveer 250 medewerkers.
Wij zoeken een enthousiaste, klantvriendelijke en ambitieuze:

Medewerker Binnendienst
Binnen onze organisatie zijn wij constant vernieuwend
bezig ten aanzien van product en organisatie. In deze
cultuur zoeken wij naar een enthousiaste, gedreven
en initiatiefrijke medewerker. In deze functie ben je
verantwoordelijk voor een efficiënte en doeltreffende
verwerking van orders van zowel nationale als
internationale klanten.
Wij zoeken een commercieel ingestelde collega die het
klantenbelang niet uit het oog verliest. Daarnaast ben
je doelgericht en werk je nauwkeurig. Je krijgt er energie
van om contact te hebben met klanten en collega’s
vanuit alle hoeken van de organisatie. Administratieve
werkzaamheden zoals het invoeren en verwerken
van orders, het sturen van orderbevestigingen en
bestellingen doen gaan jou goed af.
Wij vragen:
• Een afgeronde MBO opleiding in administratieve/
commerciële richting of de nodige ervaring in het
vakgebied;
• Affiniteit met de agrarische-technische sector is
een pré, maar niet noodzakelijk;

•
•
•
•
•

Je staat je ‘mannetje’ in onze ‘mannenwereld’;
Klant-, service- en oplossingsgericht;
Doorzettingsvermogen en stressbestendig;
Communicatief vaardig in Nederlands, Engels en Duits;
Je bent een enthousiaste, gedreven en initiatiefrijk
persoon die snel schakelt met alle medewerkers van
Hotraco;
• Veranderingen en vernieuwingen worden door jou
gedragen je neemt anderen hierin mee.
Wij bieden:
Een uitdagende functie waarin je een bijdragen kunt
leveren aan verdere groei en professionaliseren van
onze organisatie en waar ruimte is voor nieuwe
initiatieven en ideeën. Jouw arbeidsvoorwaarden zijn
goed te noemen, namelijk conform de CAO van het
Metaalbewerkingsbedrijf. Daarnaast hechten we naast
professionaliteit, veel waarde aan een goede werk- en
privébalans.
Meer informatie over Hotraco Group kun je
vinden op www.hotraco.com.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Wil jij werken bij een innovatieve en groeiende organisatie?
Stuur dan je CV met motivatie naar: hrm@hotraco.com t.a.v. Guido de Swart (HR Manager).

Dat wil niet zeggen, dat we er
in onze eigen omgeving niets
aan hoeven en kunnen doen.
We moeten beginnen met te
onderkennen dat er fundamentele problemen spelen rond
natuur en milieu en rond de
ongelijke verdeling van welvaart en rijkdom. Ten tweede
moeten we het debat over
mogelijke oplossingen aangaan.
Gelukkig gebeurt dat al op veel
plaatsen, ook in onze regio.
Overal zijn bedrijven en mensen bezig om na te denken over
de vraag hoe we onze samenleving na de coronacrisis zo kunnen inrichten dat een nieuwe
pandemie voorkomen wordt.
Het coronavirus is van vleermuizen op mensen overgesprongen. Dat kan ook gebeuren in de
intensieve veehouderij. Door het
opeenpakken van veel te veel
dieren ontstaan broedplaatsen
van virussen. Deze springen
vroeg of laat over op de mens.
Daarom moeten we de agroindustrie afbouwen en ook in
andere sectoren toewerken naar

een economie die zich verstaat
met de natuur en die de draagkracht van onze planeet niet
overschrijdt. Gelukkig zijn er in
alle sectoren pioniers die daar al
mee bezig zijn. De lokale overheid moet dergelijke initiatieven
ondersteunen. PvdA/GroenLinks
heeft al enkele malen geprobeerd in de gemeenteraad de
gedachtewisseling over de agroindustrie aan te zwengelen.
Er zijn partijen die daar volstrekt
niet voor open staan en menen
dat ze met name de gangbare
productiemethoden in de agrarische sector blind moeten verdedigen. Daar bewijzen ze deze
sector helemaal geen dienst
mee. Door met de rug naar
ontwikkelingen te gaan staan,
plaatst de politiek zich steeds
verder buiten de werkelijkheid
en wordt ze minder relevant
voor de toekomst.

Annigje Primowees, Frits Berben,
Raf Janssen, raadsleden

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de
verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/
wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.
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Geplukt

Eric Vestjens Baarlo
In april is het vijftig jaar geleden dat Eric in de Baarlose wieg werd gelegd. Hij wordt in zijn jeugd verliefd
op ‘vastelaovend’ en is in zijn volwassen leven jarenlang ceremoniemeester van carnavalsvereniging
De Kook. ‘Vastelaovend’ viert hij graag in Baarlo, behalve de zaterdag, dan vertrekt hij naar de stad.
“De enige dag die we vreemdgaan is de zaterdag.” Deze week wordt Eric Vestjens (49) geplukt.

In het dagelijkse leven is deze vader
van twee kinderen en opa van
twee kleinkinderen werkzaam als
ambulant medewerker bij de Gilde
Opleidingen in Venlo, Roermond
en Weert. Hier helpt hij studenten
die gedragsproblemen, autisme of
moeite met leren hebben. “Als je
mannen en vrouwen met een
diploma in de hand ziet waaraan
je een bijdrage hebt kunnen leveren, dan is dat heel dankbaar werk”,
zegt Eric.
Samen met zijn vrouw Els woont
hij in Baarlo en hij is niet van plan
ooit uit het dorp te verhuizen.
“Baarlo heeft een geweldige en rustige ligging aan de Maas, maar het
is ook dichtbij de stad. Daarnaast
vind ik het leuk hoe de Baarlose
mensen heel betrokken zijn om het
een en ander te organiseren voor
de gemeenschap.” Zelf wordt Eric
regelmatig gevraagd om ergens aan
bij te dragen, met name met het
geven van presentaties bij bijvoor-

beeld Baarlo Leeft of de fanfare. “Als er
iets aan elkaar gepraat moet worden,
dan weten ze mij wel te vinden. Het is
iets wat ik graag doe en ik denk ook
wel dat veel mensen mij hierdoor kennen in Baarlo.”
Waar Eric ook veel heeft mogen presenteren zijn de zittingen van carnavalsvereniging De Kook. Hier was hij
zestien jaar lang vorst en heeft de
ene na de andere zitting aan elkaar
gepraat.
Zijn liefde voor ‘vastelaovend’ begon
al op jonge leeftijd. “Op de lagere
school zat ik bij de raad van 11 en op
vrijdag was er dan een grote optocht.
Toen mochten we op een wagen staan
en ik dacht: dit vind ik wel heel erg
leuk.” In 1986 gaat Eric bij de jeugdraad waar hij in 1988 wordt uitgeroepen als jeugdprins. Vanuit de
jeugdvereniging gaat hij over naar de
‘grote’ carnavalsvereniging De Kook.
“Ik werd door ceremoniemeester Arno
Janssen, die er helaas niet meer is,
gevraagd om zijn rol over te nemen.

Puzzel

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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volgende week
in de HALLO.
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Ik heb even getwijfeld, want ik keek
erg op tegen deze man die alles zo
uit zijn mouw schudde.” Uiteindelijk
besluit Eric toch de uitdaging aan te
gaan. Hoewel Eric het in het begin
spannend vond, werd hij al snel met
open armen ontvangen. “Ik herinner me nog mijn eerste prinsenbal
als ceremoniemeester, dat was erg
spannend. Maar ik werd zodanig goed
ontvangen en opgenomen door de
‘vastelaovesvierders’ dat ik mij meteen op mijn plek voelde in de vereniging.” Eric kijkt tevreden terug op zijn
zestien jaar als ceremoniemeester van
De Kook. “Je was écht bij alle activiteiten betrokken zoals het uitzoeken van
een nieuwe prins. Het was een leuke
tijd.”
In 2015 droeg hij het stokje over aan
Ruud Driessen. Zelf blijft hij passief
actief bij de vereniging. Zo vertaalt
Eric teksten voor de vereniging in het
dialect. Hij had altijd graag prins willen worden, maar dacht dat zijn kansen waren verkeken. Tot hij op een
zomeravond in augustus 2018 samen
met zijn vrouw op de bank zit, hij een
oproep krijgt op zijn mobiele telefoon
en de naam van de voorzitter van
De Kook ziet verschijnen. “Mijn vrouw
en ik keken elkaar aan en allereerst
dacht ik: wat moet hij nu zo ‘s avonds
laat. Maar toen dacht ik, nog voor ik
het telefoontje opnam, dit is hét telefoontje. Ik wilde eigenlijk opnemen en
direct ‘ja’ schreeuwen.” Eric zijn droom
kwam uit en 2019 werd voor hem een
geweldig jaar. “Ik was de laatste coronavrije prins, werd twee weken voor
mijn uitkomen voor de tweede keer
opa en was tevens prins in het jubileumjaar dat Baarlo 800 jaar bestond.”
Het mooiste van het prins zijn vond
hij de periode vanaf augustus tot het
moment dat hij werd uitgeroepen.
“De voorpret die je met elkaar hebt,
samen teksten schrijven en kleding
passen, alles wat je in het geniep
moet regelen en natuurlijk het grote
geheim bewaren, daaraan heb ik de
meeste lol beleefd.”

Zijn vrouw Els is, gelukkig voor Eric, ook
een fervent ‘vastelaovesfan’. “Zij was
nog eerder lid van De Kook dan ik.
We hoeven nooit de discussie te voeren
of we ‘vastelaovend’ gaan vieren, dat
staat vast en dat is fijn. Het lijkt mij niet
leuk als je ‘vastelaovesgek’ bent en je
partner is dat niet. Nu hoef je tenminste geen sorry te zeggen als het een
keer wat later wordt want we weten
allebei hoe het eraan toe gaat.”
Eric vindt het pijnlijk dat er dit jaar
geen ‘vastelaovend’ te vieren valt.
Onlangs trok hij zijn prinsenpak nog
voor één keer dit jaar aan. Hij mocht
bij de omroep in de uitzending praten over de geschiedenis van de
Baarlose carnaval aan de hand van
het Baolderse Vastelaovend Book dat
hij samen met zijn vrouw in 2013 uitbracht. “Het voelde heel raar om met
de coronaregels in de studio te staan,
afstand te houden en je verhaal te vertellen over ‘vastelaovend’ in Baolder.
Dan denk je toch echt met weemoed
terug aan die tijd hoe anders het is
geworden en hoe het vroeger was.”
Om de pijn toch een beetje te verzachten gaat Eric komende zaterdag
gewoon naar de stad, naar Venlo.
Daar viert hij normaal gesproken vastelaoveszaterdag mede omdat ze hier de

Venlose vastelaovesklassiekers draaien
waarmee hij is opgegroeid. “De enige
dag die we vreemdgaan is de zaterdag.” Dan gaan we naar mijn schoonbroer die in de stad woont, leggen we
een goede bodem, drinken we stiekem wat in om vervolgens de stad in
te gaan. De overige dagen vieren we
steevast in Baarlo.”
Komende zaterdag gaat Eric al het
bovenstaande uitvoeren, behalve het
feestvieren in de stad. “We gaan bij
mijn schoonbroer eten en drinken en
zetten de televisie aan met een vastelaovendprogramma erop. Die traditie
houden we in ere, alleen het laatste
stukje dat lukt dit jaar niet. Maar niks
doen is geen optie.” Als oud-vorst is
Eric gewend om ‘vastelaovesvierders’
toe te spreken, dus voor nu heeft hij
nog een laatste boodschap die hij
graag wilt delen. “Ondanks de coronatijd, hoe beperkt het ook is, hoop ik dat
ik alle ‘vastelaovesvierders’ van Baarlo
en omstreken met een goede gezondheid door deze vervelende tijd komen
en dat ze het volgend jaar weer mogen
genieten van een ‘sjoeën’ feest en een
stukje cultuur van Limburg dat in ere
moet worden gehouden.”
Tekst: Roosje Delsing

boeiboorden / platte daken
terrasoverkappingen / lood- en zinkwerk
Voor informatie, een vrijblijvende offerte of een gratis dakinspectie:
dakwerkenlimburg.nl
06 38 64 67 61 / INFO@DAKWERKENLIMBURG.NL

TE KOOP PERCEEL
LANDBOUWGROND
2.01.44 ha gelegen aan
Past. Geurtsstraat te Beringe
Prijs op aanvraag.
Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met de heer P. Vullinghs.

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

www.pijnenburgadvies.nl
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Carnavalsvereniging De Kieveloeët lanceert podcast ‘Kievelpraot’
Carnavalsvereniging De Kieveloeët uit Meijel heeft een podcast gemaakt om het gemis van ‘vastelaovend’
2021 letterlijk een geluid te geven. Podcastmaker Jarno Schijven gaat samen met vorst Ron Basten en andere
Kieveloeëtleden op zoek naar Meijelse vastelaovesvierders om te vragen hoe zij de tijd doorkomen nu er geen
voorbereidingen getroffen hoeven te worden voor ‘vastelaovend’ in ’t Kieveloeëteriek.
Comitélid René Naus en leden Swen
van Enckevort en Roel Lammers
werken ook mee aan de podcast.
Samen zijn ze tot een podcast geko-

men: een ‘audiowandeling’ door
Meijel waarin verschillende personen aan het woord komen. De grote
vraag luidt: hoe komen zij de hui-

dige tijd door als het gaat om het
niet kunnen vieren van carnaval?
Zo horen ze optochtdeelnemers,
muzikanten, artiesten, (jeugd)prin-

sen en prinsessen, ondernemers,
maar bovenal vastelaovesvierders.
Met deze podcast wil carnavalsvereniging De Kieveloeët toch
het carnavalsgevoel oproepen en
een inkijkje geven wat er wel en
niet speelt in tijden van corona.
“Hopelijk biedt het wat troost en
wordt hiermee een nog grotere hun-

kering gecreëerd naar het moment
wanneer we wel weer vastelaovend
mogen gaan vieren”, aldus de vereniging.
Luister Kievelpraot -de podcast- op
carnavalsmaandag 15 februari om
20.00 uur via Omroep P&M Radio of
beluister via de website
www.kieveloeet.nl

om te zien dat deze actie breed wordt
gedragen onder zowel de inwoners als
de verenigingen van Peel en Maas”.
Buiten het verbinden en het financieel steunen van de verenigingen is het
doel van de actie ook om te laten zien
dat carnaval dit jaar niet aan Peel en
Maas voorbijgaat. “We hopen dat we
straks met de vastelaovesdagen veel
versierde ramen zien met de producten
uit de box en dat de mensen ondanks

alles gaan genieten van deze dagen.
Met de mooist versierde ramen zijn
bovendien nog leuke prijzen te verdienen.” In het weekend van zaterdag 6 februari heeft de Stichting Bonte
Boete Belaeving alle boxen inpakt en
afgegeven bij de vastelaovesverenigingen in Peel en Maas. De verenigingen zorgen er zelf voor dat de boxen
uiterlijk vrijdag 12 februari bij de kopers
terecht komen.

Vastelaovesbox groot succes
Onder het motto ‘vastelaovend verbindt Peel en Maas’ heeft Stichting Bonte Boete Belaeving een actie in het
leven geroepen om vastelaovesboxen te verkopen. In totaal werden er 1.214 boxen verkocht waarvan 3 euro
per verkochte box naar een carnavalsvereniging naar keuze gaat.
Begin januari werd een bestelwebsite geopend waar een box gekocht
kon worden met daarin verschillende
‘vastelaovesversnaperingen’ en diverse

feestartikelen. Bij het bestellen kon een
carnavalsvereniging uit Peel en Maas
naar keuze geselecteerd worden en
deze vereniging kreeg daarmee 3 euro

per box toegewezen. “Vanaf het eerste
moment was er een storm aan bestellingen”, aldus Lars van den Heuvel
namens de organisatie. “Heel erg mooi

EuroTree Horst BV is een moderne
boomkwekerij in Melderslo. Op 80 ha vollegrond,
4 ha kas en 3 ha containerveld kweken we een
breed assortiment solitair-, haag- en sierplanten.
Wij zijn op zoek naar ambitieuze medewerkers
die de containerteelt verder mee gaan
professionaliseren.

Teamleider Containerteelt
Ben jij de teeltleider die wij zoeken met:
• goede communicatieve vaardigheden en
leidinggevende kwaliteiten;
• een proactieve houding;
• een relevante MBO- of HBO-opleiding;
• kennis van en aﬀiniteit met
boomkwekerijproducten;
• ambitie om binnen 3 jaar leiding te geven
aan circa 15 gemotiveerde medewerkers.

m/v

Over de functie:
• aansturing en coaching van medewerkers;
• inbrengen en uitvoeren van verbeteringen
en optimaliseren van de containerteelt;
• planning van dagelijkse en wekelijkse
werkzaamheden in overleg met
bedrijfsleider;
• verantwoordelijk voor het teeltresultaat
met begeleiding van bedrijfsleider en
teeltadviseurs;
• middels meewerken doorgroeien naar
de uiteindelijke functie.

Allround medewerker Containerteelt
Ben jij de allrounder die wij zoeken met:
• kennis van en aﬀiniteit met
boomkwekerijproducten in een breed
assortiment;
• een zelfstandige werkhouding en de
bereidheid om te werken als aansturende
in kleine teams (2-4 personen);
• een relevante MBO-opleiding of
werkervaring;
• ambitie om jezelf verder te ontwikkelen
op teelt- en aansturingsniveau.

teeltwerkzaamheden;
orders verzamelen;
logistieke werkzaamheden;
aansturing van kleine teams
(2-4 personen) middels meewerken.

Wij bieden:
•
•
•
•

Carnaval mag er dit jaar dan misschien anders uitzien dan anders,
dat wil nog niet zeggen dat we er geen feestje van kunnen maken.
De HALLO is dan ook op zoek naar uw carnavalsfoto. Loopt u door het
dorp op zoek naar versierde huizen of gaat in uw ‘pekske’ maandag
naar het werk? Of misschien houdt u wel een mini-optocht in de
straat. Stuur ons uw foto door, vóór dinsdag 17.00 uur, en wie weet
ziet u deze terug in de HALLO. Mail uw foto naar
redactie@hallopeelenmaas.nl

m/v

Over de functie:
•
•
•
•

Stuur uw carnavalsfoto in!

uitdagende functies met veel afwisseling en ruimte voor eigen inbreng;
mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen tot het niveau dat bij jou past;
Goede arbeidsvoorwaarden en een marktconform salaris bij een gezond en groeiend bedrijf;
Prettige werksfeer bij een informeel bedrijf.

Heb jij interesse in een van deze functies?
Is één van deze functies jou op het lijf geschreven? Of kun jij met de juiste begeleiding
doorgroeien in één van deze functies? Mail dan jouw sollicitatiebrief en C.V. naar
admin@eurotree.nl. Voor meer informatie over deze vacatures kun je contact opnemen
met Wilbert Christiaens 06-22443278.

Handbalvereniging Bevo Hc

5.000 euro
van VriendenLoterij

Handbalvereniging Bevo Hc uit Panningen is door de Vrienden
Loterij benoemd tot één van de Clubs van de Week en ontvangt
daarom eenmalig een bijdrage van 5.000 euro. Bevo Hc gaat het
geld gebruiken om benodigde materialen voor beachhandbal aan
te schaffen, zodat er in de coronatijd buiten gesport kan worden.
Dieneke Joosten van Bevo Hc geeft
aan dat de vereniging beachhandbalvelden wil gaan aanleggen.
“Zodat we als binnensport ook
buiten aan de gang kunnen. Door
de coronacrisis is er nu geen geld
meer voor de goals, lijnen en ballen. Dankzij deze bijdrage kunnen
we de benodigde materialen voor
de beachhandbalvelden alsnog
aanschaffen.”

‘Clubs van de Week’
Clubs van de Week is door de
VriendenLoterij in het leven geroepen om clubs, verenigingen en

stichtingen in Nederland een steuntje in de rug te geven. Tot en met
31 december 2021 benoemt de
VriendenLoterij honderd clubs, verenigingen en stichtingen tot ‘Clubs
van de Week’. Zij krijgen ieder
een bijdrage van 5.000 euro van
de VriendenLoterij voor een specifiek doel of een maatschappelijk
project voor de club en haar leden.
Om voor de titel in aanmerking te
komen, kunnen clubs, verenigingen
en stichtingen zich tot 30 november 2021 aanmelden op www.
clubsvandeweek.nl
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Naamgewazel (deel 2)

Wat schuilt er achter de carnavalsnamen?
De Kieveloeët, De Graasvraeters en D’n Hab. Een greep uit de selectie van carnavalsverenigingen uit Peel en
Maas. Voor de meeste vastelaovesfans is het geen probleem om te weten welke naam bij welk dorp hoort.
Maar wat schuilt er eigenlijk achter die naam? Wie heeft het ooit verzonnen? Voor diegene die het nog niet
wisten ging HALLO op onderzoek uit.
Carnavalsvereniging
de Kieveloeët Meijel
Om wat meer leven in de brouwerij te
krijgen, wilde men vroeger een carnavalsvereniging oprichten. Er moest
wel eerst overlegd worden met de
toenmalige pastoor en burgemeester.
Beide waren geen voorstander omdat
de zondagsrust en de openbare orde
kon worden verstoord. Dat weerhield de initiatiefnemers echter niet
om verschillende Meijelse mensen te
benaderen om toch een vereniging
op te gaan richten en op 16 november
1950 stond de Kieveloeët. Het initiatief kwam vanuit een hechte groep
vrienden die goed kon samenwerken. Er werd gezocht naar een typisch
Meijels woord, zoals ‘Kieveloeët’ en
‘Knaptoeët’. De naam voor de nieuwe
carnavalsvereniging werd toen:
Kieveloeët. Hier werd voor gekozen omdat vastelaovend volgens de
Meijelnaren moet rollen en dat doet
een ‘kieveloeët’ (betekenis: hoepel).
In de jaren vijftig werden de woorden
‘kieveloeët’ en ‘knaptoeët’ namelijk
gebruikt bij de kinderspelen en werden als echt Meijels ervaren. Een ‘kievel’ of ‘kieveloeët’ was in Meijel in
de regel een fietsenrad ontdaan van
de band en de velg. Om de ‘kievel’

voort te bewegen had men een stokje
nodig. Vroeger maakten men de banden rondom een ton, de hoepels, van
gebogen twijgen. Een twijg is in het
Meijels een ‘loeët’. Men gebruikte
dus zo’n ‘loeët’ om de ‘kievel’ voort
te laten rollen. Vandaar de naam:
Kieveloeët.

Carnavalsvereniging
De Graasvraeters Grashoek
De officiële telling van carnavalsvereniging De Graasvraeters begint in
1966. Maar volgens de overleveringen
heeft de carnavalsvereniging al vóór
1966 bestaan. Voordat de vereniging
officieel werd opgestart, werd er al
carnaval gevierd in Grashoek. In die
periode hebben zes prinsen al hun
scepter gezwaaid over het Grashoekse
carnavalsrijk. Dit waren Toon Maessen,
Pierre Verheyen, Jo Schuiers, Jan
Hunnekens, Giel Gommans en Piet
Nooyen. Na een tussentijd van
één jaar hebben enkele rasechte
Grashoekse carnavalvierders het initiatief genomen om de Graasvraeters
nieuw leven in te blazen. De naam
Graasvraeters heeft een historische
achtergrond. Grashoek was vroeger
een groot weide- en heidelandschap,
waaronder meer de koeien, paarden

en schapen graasden, vandaar de
naam Graasvraeters.

Carnavalsvereiniging
D’n Hab Maasbree
Carnavalsvereniging D’n Hab is
opgericht op 6 april 1961 door een
groepje van zeven enthousiastelingen uit Maasbree: Wien Wijnen,
Dré Timmermans, Jan van Nisselroy,
Vic Geurts, Hay Haenen, Louis Lenssen
en Jo Niëns. ‘Bree’ had in de jaren
ervoor ook al een aantal prinsen
gehad, maar nog geen echte carna-

valsvereniging. Deze ‘wille’ jaren werden vooral geleid door de Maasbreese
middenstand. Bovenstaande heren
vonden dat er dus toch een carnavalsvereniging moest komen, want
zelfs Koningslust had een vereniging,
dat kon dus niet vonden de mannen.
Maar, een carnavalsvereniging kan
natuurlijk niet zonder prins, zonder
raad van 11, zonder leden en zonder
naam. Er moest allereerst een naam
verzonnen worden. Dit was nog niet
eens zo eenvoudig. Na veel wikken
en wegen is besloten om het carnavalsvereniging D’n Hab te noemen.
De naam heeft eigenlijk twee betekenissen. De eerste betekenis is afgeleid van ‘hebben’. In het Maasbreese
dialect zei men vroeger, ‘wij habben’

(wij hebben). Men was vroeger trots
als men enig bezit van waarde had en
met trots kon zeggen: ‘wij habben’.
De tweede betekenis komt af van een
vogel genaamd de hop. De hop verscheen in die jaren eenmaal per jaar
aan de Vlasrooth (vijver) om zijn nest
te kunnen bouwen. De hop (Hoephab)
blijkt een vieze vogel te zijn wiens
nest een zooitje is en zelf ook nog
stinkt. Alhoewel hij er niet zo uit ziet,
hij heeft eerder een vergelijking met
een tropische vogel. Dit vonden de
toenmalige oprichters een goed vergelijking voor de naam van de nieuwe
carnavalsvereniging. De naam was er
dus en de eerste prins Sraar I was snel
geregeld evenals de raad van 11.

Eurosteel BV gevestigd te Venlo is gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van
uitrustingsstukken voor wegenbouw-, recycling- en grondverzetmachines. De organisatie
heeft in ruim 35 jaar een uitstekende naam verworven binnen de bouwmachine branche.
Onze kwaliteitsproducten worden onder eigen geregistreerde merknamen geleverd aan
klanten door geheel Europa. De klanten zijn voornamelijk dealers en importeurs van
graafmachines en wielladers. In onze moderne vestiging worden door een enthousiast team
van ruim 50 medewerkers geheel in eigen huis en met behulp van de modernste machines
enkel stuks en kleine series ontwikkeld en gefabriceerd.
Ter uitbreiding van onze afdeling productie zijn wij per direct op zoek naar een enthousiaste
en gemotiveerde:

Magazijnmedewerker M/V (Fulltime)
Takenpakket:
• Laden, lossen en opslaan van goederen met
heftruck en reachtruck.
• Controleren binnengekomen goederen.
• Order picken en transport gereed maken
van te verzenden goederen.
• Gereed zetten van goederen benodigd voor
eigen productie.

Functie-eisen:
• VMBO werk en denkniveau.
• Zelfstandig kunnen werken.
• Kwaliteitsbewust, nauwkeurig en
geconcentreerd.
• Verantwoordelijkheidsgevoel.
• Goede contactuele eigenschappen.
• Flexibele en proactieve houding.

CNC draaier / frezer M/V (Fulltime)
Takenpakket:
• Allround verspanen op onze CNC draai-,
frees- en kotterbanken.
• Preventief onderhoud aan de machines.

Trio van basisschool de
Horizon uitgeroepen
Prins Ties, prinses Renske en vorst Zuna zijn uitgeroepen tot het trio
van basisschool de Horizon in Grashoek. Het trio zegt heel blij te zijn
met zijn uitkomen. “De onthulling was online en dit was uiteraard
heel bijzonder. Ook al is het dit jaar allemaal wat anders, niemand zal
vergeten dat wij het coronatrio waren. Wij gaan ervoor zorgen dat
het allemaal op een veilige manier gevierd wordt. Het voelt voor ons
als een grote beleving om dit laatste en bijzondere schooljaar het trio
van basisschool de Horizon te zijn. Wij gaan er samen wat moois van
maken.” De spreuk van het trio luidt dan ook: “Wae laote os door
corona neet verslaon, as trio wille wae dr 111 procent vur gaon.
Alaaf!”

Functie-eisen:
• Diploma VMBO metaal.
• Zelfstandig kunnen werken.
• Kwaliteitsbewust en nauwkeurig.
• Verantwoordelijkheidsgevoel.
• Goede contactuele eigenschappen.
• Flexibele en proactieve houding.

Arbeidsvoorwaarden:
Naast een marktconform salaris heeft Eurosteel een uitstekend pakket arbeidsvoorwaarden
volgens de CAO metaalbewerkingsbedrijf. Na gebleken geschiktheid kan een vast
arbeidscontract volgen.
Sollicitaties:
Voor meer informatie over de vacature Magazijnmedewerker of CNC draaier / frezer
kunt u contact opnemen met dhr. Guus Janssen (productie leider).
U vindt ook meer informatie over de vacature op www.eurosteel.nl/vacatures
Uw schriftelijke sollicitatie inclusief uitgebreide CV ontvangen wij graag voor 22-02-2021.
Eurosteel BV t.a.v. Mevr C. Joosten
Van Heemskerckweg 10 (Trade Port West 8014)
5928 LL VENLO, T: 077 - 387 60 60
E: c.joosten@eurosteel.nl, I: www.eurosteel.nl
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15-vragen aan

Fleur Smedts Baarlo

Hoi

Column

Sneeuwpret
Nederland is helemaal lyrisch.
Stonden jullie sociale media
ook vol met sneeuwpretfoto’s?
De meeste geweldige sneeuwpoppen, iglo’s en witte bossen.
Hoelang was het ook alweer
geleden dat het zoveel
gesneeuwd had?

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Fleur Smedts
13 jaar
Baarlo
Valuascollege

Heb je een bijbaantje?
Het afgelopen jaar heb ik voor
het eerst een bijbaantje gehad.
Ik heb geholpen met de kersen bij
Görtz in Baarlo en ik heb daar ook
peren geplukt. Verder ga ik vaker
oppassen bij de buren, dat vind ik
altijd erg gezellig. Ik hoop dat ik
in het voorjaar weer ergens kan
gaan werken, zodat ik wat geld kan
verdienen.

Wat zou je nooit meer over willen
doen?
In 2019 zijn we naar Oostenrijk
geweest met vrienden. Eén dag
hebben we een hele lange
wandeling gemaakt in de bergen.
Daar moesten we over een hele
smalle richel lopen waarbij het aan
één kant heel veel meters steil naar
beneden ging. Ik heb hoogtevrees
dus ik vond het heel erg eng. Op een
gegeven moment hebben we ons
omgedraaid want toen begon het
ook nog te regenen. Ik was blij toen
we weer normaal konden lopen.

Je hebt altijd groen licht en wind
mee, of kunt foto’s maken door
met je ogen te knipperen.
Wat kies je?
Foto’s maken door met je ogen te
knipperen. Dan kan ik van alles en
iedereen foto’s maken die ik later
allemaal terug kan kijken samen met

mijn familie en vriendinnen. Dat lijkt
me echt lachen.

Wat doe je het liefst op een
vrijdag- of zaterdagavond?
In de weekenden spreek ik vaak
af met mijn vriendinnen. We gaan
dan bij iemand thuis zitten en dan
gaan we film kijken, het liefst een
horrorfilm. Op zo’n avond kletsen
en lachen we heel veel. Als we dan
ook nog samen logeren is het al
helemaal gezellig en kunnen we de
hele nacht doorkletsen.

Wat is je favoriete toetje?
Bij Centraal in Baarlo hebben ze
het toetje ‘Cherry & Chocolate’
gehad, dat is met kersen, yoghurt
en een brownie. Dat vond ik echt
een heerlijk toetje. Daar mogen
ze me ’s nachts wel voor wakker
maken.

Wat is de slechtste film die je ooit
gezien hebt?
Ik heb pas naar ‘Gone Girl’ gekeken.
De film was leuk, maar het einde
was heel raar. Je verwachtte nog
iets, maar in één keer was de film
afgelopen. Ik denk dat er nog een
deel 2 komt.

Ben je bijgelovig?
Nee, niet echt. Alleen soms denk
ik dat het ongeluk brengt als
ik van tevoren zeg dat ik een
voetbalwedstrijd ga winnen. Als we
dan verliezen denk ik dat het komt
omdat ik gezegd heb dat we gaan
winnen.

Waar heb je het laatst de slappe
lach om gekregen?
Net nog vertelde ik een grap die ik
zelf heel grappig vond. Dan lig ik
zelf helemaal dubbel van het lachen.
Ik heb best vaak de slappe lach,
zeker met mijn vriendinnen. Ik vind
mijn grappen vaak grappiger dan dat
anderen dat vinden.

Wat kies je? Je kunt onder water
ademen of mag overal de muziek
bepalen.
Ik kies onder water ademen, dat
lijkt me echt cool. Je kunt dan rustig
onder water naar de vissen kijken
zonder dat je een duikfles op je
rug moet. Je kunt dan ook heel
diep onder water gaan zonder te
verdrinken.

lekker op vakantie ben in een
warm land met zon, zee en strand.
En dan in de avond lekker naar een
restaurantje. Ook droom ik vaak dat
ik samen met mijn vriendinnen een
mooi huis huur waar we dan met
z’n allen vakantie kunnen vieren.

Wat is je raarste droom?
Ik heb niet echt een rare droom
die ik me kan herinneren. Toch
weet ik vaak ’s morgens nog wat ik
gedroomd heb. Ik heb ooit ergens
gehoord dat je 90 procent van je
dromen vergeet en minstens vier
dromen per nacht hebt.

Wat is het eerste dat je van je
eigen geld kocht?

Ik zing eigenlijk altijd als er een
liedje voorbijkomt op de radio of
wat dan ook. Nu we veel thuis zijn,
kan ik muziek luisteren wanneer
ik wil, dus inmiddels ken ik al heel
veel liedjes.

Ik denk een magneetje op vakantie.
Die spaar ik, omdat ik op mijn
slaapkamer een groot magneetbord
heb. Ook krijg ik altijd magneetjes
van mijn opa en oma uit Kessel
als ze op vakantie gaan. Ik heb al
van heel veel verschillende landen
magneetjes, dus mijn deur zit al
bijna vol.

Wanneer had je meteen een klik
met iemand?

Wat is de leukste vakantie die je
ooit had?

Met de groep vriendinnen waarmee
ik naar het Valuas ga, heb ik al vanaf
groep 1 van de lagere school een
klik. Ook bij het voetballen had ik
direct een klik met een paar meiden.
We hebben het altijd erg gezellig.

Toen mijn opa en oma 40 jaar
getrouwd waren, zijn we met
z’n allen een week naar Kreta op
vakantie gegaan. Samen met mijn
broers Gijs en Daan, mijn neef Freek
en mijn nichtje Elke gingen we elke
dag friet met druiven eten en naar
het strand.

Wanneer zing je?

Waar dagdroom je het
meest over?
Dat ik geen school meer heb en

In ieder geval veel te lang.
Na een goede poging sneeuw
afgelopen december is het
nu wel dikke pret. Zeker 20
centimeter ligt er hier. Als klein
meisje vond ik sneeuw al leuk.
We maakten toen ook de leukste
sneeuwpoppen. Sleeën van
een heuveltje was een iets te
enthousiast idee vorig weekend
omdat de sneeuw niet zo goed
gleed. Dan maar beetje hulp met
sleeën. Ook wel: sleeën voor
gevorderden. Wat heb je nodig:
één touw, één slee, één auto
en een groot terrein om met de
auto te rijden. Je raadt vast al
hoe wij ons hebben vermaakt
vorig weekend. Hard door de
bochten en op tijd loslaten
voordat je tegen een boom aan
glijdt is wel een tip mocht nu
geïnspireerd zijn. Fantastisch
was het. Deze week blijft het
sneeuwen en vriezen, vertellen
ze. Dus we glibberen nog even
verder. Ik hoop al een paar dagen
lang dat we komend weekend
kunnen schaatsen. Heerlijk vind ik
dat! Helemaal ingepakt op het ijs
en om je heen zie je dwarrelende
sneeuwvlokken. Jeetje, nu word
ik wel heel poëtisch. Er gaat dan
ook niks boven een heerlijke
middag ‘buitenspelen’. Iets wat
ik altijd blijf doen, hoe oud ik ook
ben. Ik had trouwens nog nooit
auto gereden in de sneeuw. Dat
heb ik gelijk maar eens getest,
want van proberen moet je leren,
toch? Zo, ik ga nog even genieten
van de sneeuw en de schaatsen
hoopvol van zolder halen. Ik wil
nog één ding kwijt: ga naar
buiten en doe gewoon even alsof
je gek bent.

Tekst: Lisa Osinga
Lotte Thijssen
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Coronamaatregelen

LET OP:
Het aantal kerkgangers is
beperkt tot 30. Kijk bij de kerkberichten van uw parochie naar
wat daar: telefonische aanmelding of aanmeldbriefjes. Staat
daar niets, dan zal het aantal
kerkgangers wel onder de 30
blijven. Misintenties waar veel
mensen voor komen kunnen we
nu niet aannemen. Met ziekteverschijnselen: blijf thuis!
Houdt in de kerk 1 ½ meter
afstand. Een mondkapje bij het
naar uw plaats gaan en weer
naar buiten lopen, wordt dringend aanbevolen. De zondagse
H.Mis op TV is op NPO2 om
10.00 uur. Blijf gezond!
STEUN:
Als u vw de coronacrisis, waar
ook uw parochie keihard de
financiële gevolgen van ondervindt, een extra gift als kerkbijdrage wilt overmaken, dan
wordt dat bijzonder gewaardeerd. Een enveloppe in de bus
kan ook. Misschien ook omdat u
al een tijdje de collecte hebt
gemist?! Heel hartelijk dank.

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

Cluster MKBE

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.
Kerkdiensten
Zondag 14 februari
H. Mis 09.30 uur
Woensdag 17 februari
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 14 februari
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Pastoor Giel
Peeters (b.g.v. verj); Mia Wijnen
-Tillemans (vw kaartclub)         
Zondag 21 februari    
H.Mis in besloten kring 11.30 uur b.g.v.
uit dankbaarheid b.g.v. de 100ste verj.
van Pierre Bongers en t.i.v. overl. fam.;   

Parochie Grashoek
Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg, 077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 14 februari
H.Mis 11.00 uur t.i.v. Tinus
Spreeuwenberg (Jaardienst),
Theodora Schoeber (verj) en Wiel
Spreeuwenberg. Max. 30 pers. Telling
bij binnenkomst

parochieblad van het kerkbestuur
kunt u lezen hoe onze parochie financieel reilt en zeilt en vragen wij uw
aandacht voor een bijdrage aan onze
kerkgemeenschap.

Woensdag 17 februari
H.Mis 19.00 uur. Aswoensdag.
Gelegenheid voor het afhalen van het
Askruisje. (coronaproof met wattenstaafje). Max. 30 personen. Telling bij
binnenkomst

Parochie Helden
Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3, 077 3071488
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 14 februari
H. Mis 10.00 uur t.i.v. Jos Hamaekers
(jaardienst); Cissy van der Horst-Evers
(jaardienst) en Nico van der Horst en
overl. fam.;
Woensdag 17 februari
H. Mis Aswoensdag 17.30 uur met
coronaproof askruisje. (d.m.v. een wattenstaafje per aanwezige)! Denk aan
mondkapje.

Parochie Koningslust
Misintenties
NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 13 februari
Geen H. Mis
Zaterdag 20 februari
H. Mis 17.30 uur 1ste zondag 40dagentijd t.i.v. Nelly Verhaegh-Gommans
(jaardienst)

Parochie Baarlo

Misintenties
NL31RABO0103903860
Parochie Maasbree
Pastorie Markt 3, 077 477 12 75
Misintenties
kapelaan@parochiebaarlo.nl
NL58RABO0131001973
www.parochiebaarlo.nl
Pastorie Dorpstraat 4
Kerkdiensten:
077 465 12 19
Parochie Kessel
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311 Zondag 14 februari
09.30 uur H. Mis. Jaardienst Pierre
www.parochiemaasbree.nl
Iet Dings-Bovendeerdt
Hilkens en Jeanne Hilkens-Gevers
Kerkdiensten
077 462 18 60, 06 24 21 61 06
en de overledenen van de familie
Zondag 14 februari
Kerkdiensten:
Hilkens-Gevers. Jaardienst Gonda en
H. Mis: 11.00 uur, Lector: Mevr.
Zaterdag 13 februari
Trina Caris en overleden familie Caris.
Marlies Steijvers, Intenties:
19.15 uur H. Mis. Voor de parochie.
Jaardienst Jan Boots. Voor de
Woensdag 17 februari (aswoensdag) Woensdag 17 februari (aswoensdag)
18.00 uur H. Mis.
intenties van de Mariakapel op het H. Mis om 18.00 uur.
Donderdag 18 februari
kerkhof.
Mededelingen
09.00 uur H. Mis.
Woensdag 17 februari
Actie kerkbalans/gezinsbijdrage
H. Mis: 19.30 uur – Viering van
Binnenkort is er weer de actie kerkbal- Mededelingen:
Er mogen maar 30 mensen in de
Aswoensdag. Lector: Toos Leijsten.
ans/gezinsbijdrage. Ieder heeft daar
kerk. U kunt zich daarvoor opgeven.
Mededelingen
reeds een brief van ontvangen.
Tel. 477.1275 of per mail: kapelaan@
Vasten
Nieuwe datum Vormsel
parochiebaarlo.nl Bij binnenkomst in de
Woensdag 17 februari begint
Donderdag 15 april (dit onder voorbede vastentijd. Een goede oude
houd) zullen de kinderen van de basiss- kerk kunt u uw handen desinfecteren
gewoonte is deze vastentijd te
chool het Sacrament van het H. Vormsel en de voorgeschreven afstand in acht
beginnen met een Eucharistieviering ontvangen. Het zijn twee vieringen om nemen. Als u verkoudheidsklachten
waarin het Askruisje wordt ontvan18.30 uur en om 19.30 uur. Voorganger heeft, blijft u dan thuis.
Datum Vormsel
gen. Vanwege de coronapandemie
in deze viering is Vicaris Goulmy.
Donderdag 8 april (dit onder voorzal het askruisje op alternatieve
Corona
behoud) zullen de kinderen van de
wijze gegeven worden. Aswoensdag Er mogen maar 30 personen in de
basisschool groep 8 het Sacrament van
is van oudsher vasten- en onthoudH. Missen aanwezig zijn. U kunt zich
het H. Vormsel ontvangen. Het zijn
ingsdag.
daarvoor opgeven bij: Arno Houwen
twee vieringen om 18.30 uur en om
Kerkbalans 2021
tel. 06-55177046 of bij
19.30 uur. Vicaris Goulmy zal in deze
U ontvangt een dezer dagen het
Iet Dings tel. 06-24216106
viering voorgaan.
parochieblad 2021 in de bus: ‘Geef
Pastorale zorg
vandaag voor de kerk van morVoor de pastorale zorg kunt u teregen’ – een naar wij hopen lezencht bij pastoor-deken W. Varela. Tel.
Parochie Kessel-Eik
swaardig schrijven dat een beeld
398 14 16, of kapelaan H. te Boekhorst Misintenties
wil geven van het vitale leven
(zie parochie Baarlo)
NL41RABO0125300522 Opgave tijdelijk
van onze plaatselijke kerk. In het
Ziekenzalving: 06 55 40 80 23
bij Tjeu Stemkens 06 30 10 30 13

Parochie Meijel
Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zaterdag 13 februari
H. Mis 19.00 uur (de Vastelaovesviering
vervalt). Geen Misintenties. Max. 30
aanwezigen. AANMELDBRIEFJE noodzakelijk. Verkrijgbaar vanaf: ma. 8
februari, prikbord kerk
Maandag 15 februari
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans – Telling bij binnenkomst
Dinsdag 16 februari
H. Mis 09.00 uur –Telling bij binnenkomst
Woensdag 17 februari
H. Mis 18.00 uur Aswoensdag met
Askruisje (gemaakt dmv. wattenstaafje, per aanwezige). Denk aan
mondkapje. Max. 30. AANMELDBRIEFJE
noodzakelijk. Verkrijgbaar vanaf: ma. 8
februari, prikbord kerk
Donderdag 18 februari
H. Mis 09.00 uur –Telling bij binnenkomst

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

Kerkdiensten
Zaterdag 20 februari
18.00 uur H. Mis. Tot bijzondere
intentie
Woensdag 17 februari
(aswoensdag)
is er geen H. Mis in Kessel- Eik, maar
wel in Kessel om 18.00 uur.
Mededelingen:
De misintenties kunnen tot nader
bericht worden doorgegeven aan
Tjeu Stemkens. Ook voor verdere
informatie binnen de kerk.
Tot nader bericht is er de 1ste en 3de
zaterdag van de maand om 18.00
uur de H. Mis in Kessel- Eik. Kapelaan
te Boekhorst verzorgt in meerdere
parochies de H. Mis.
De bestelde H. Missen die vanwege de Corona- lockdown niet zijn
doorgegaan, kunnen weer opnieuw
worden aangemeld, op de datum
welke de familie dit 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

Open maandag-, woensdag- en
vrijdagochtend van 08.30 uur tot
11.30 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 13 februari
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Piet Janssen
en To Janssen-van der Linden en
zoon Sjraar; Joke Goes
Dinsdag, Donderdag en Vrijdag
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Woensdag 17 februari
09.00 uur GEEN H. Mis
H. Mis Aswoensdag 19.00 uur met
coronaproof askruisje met een wattenstaafje per aanwezige. Denk aan
mondkapje.
Vrijdag 19 februari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. overl. fam.
Janssen-Smeijsters

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

Auto’s gevraagd, alle merken
loop, sloop of schade. Direct geld
en vrijwaring, snel opgehaald. Tel.
06 52 85 93 48.
Zelfstandig Optidee Adviseur Peggy
Wismans www.optidee.nl/peggywismans tel: 06 48 55 07 30
GEZOCHT: bouwkavel Egchel
+/- 800-1000m2. Weet u iets?
Bel of app 06 15 57 63 32. Bedankt!
Verloren Edox heren polshorloge via
Annakpel-Helling naar Aldi.
Gevonden, melden via 06 14 64 61 67.
8 WEEKSE MINDFULNESS TRAINING!
Juist nu, nu er zoveel gaande is in
de wereld, blijkt mindfulness ’n
waardevolle investering in jezelf.
START: 2 MAART: 19.30. ’n interactief &
afwisselend programma. ONLINE! Durf
jij het aan?
www.mindfulnesscentrumpanningen.
nl /06 13 74 75 29
Gezocht: Hulp in huishouding
Wij zijn op zoek naar iemand die één
keer in de twee weken (3 a 4 uur) bij
ons in Maasbree wil komen poetsen.
Dag en tijdstip in overleg. Interesse?
Bel of app me via telefoonnummer 06
31 79 36 48 Tot snel!
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje. Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
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59,95,-

77,95,-

39,• Incl. 2 verwisselbare tosti & wafelplaten
• Anti-aanbaklaag • Uitbreidbaar tot 16 platen

• 1400 watt vermogen • Voor 2 4x7 wafels
• Anti-aanbaklaag • Belgische wafels

35,Wafelijzer 1621
•930 watt vermogen • Hartjes wafels
• Anti-aanbaklaag
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69,Multisnack-apparaat SW852D

Wafelijzer WA1450

43,99,-

129,95,-

54,95,-

85,-

49,-

Hetelucht friteuse GF500HLD

219,Keukenmixer MUM50123

Staafmixer MSM2650B

• 800 watt vermogen • EasyArmLift • 3,9l inhoud
• Inclusief patisserie set, blenderbeker en citruspers

• 600 watt vermogen • Ergonomische handgreep
• Incl. mengbeker, universele hakker, garde

cm

• 1700 watt vermogen • 5 liter inhoud
• Touchscreen • Binnenpan

249,-
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COMBIDEAL

’’
➞

TV + Soundbar

65

1348,-

949,-

GRATIS
BEZORGD!

4K

ULTRA HD

999,-

349,-

699,-

SMART

279,Soundbar HW-T650/XN

4K HD TV UE65TU7170
• 65" (165 cm) • 4K Ultra HD • Dynamic Crystal Color voor levensechte, natuurlijke beelden

• Geniet van een volle en rijke klank • Surround Sound expansion

• UHD Processor • HDR10+ • Smart TV

• DTS Virtual:X • stream draadloos via Bluetooth • 340W • 3.1Ch

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst

