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Landelijke Opschoondag
In het kader van de landelijke Opschoondag ruimde in ons land een grote groep vrijwilligers op zaterdag 20 maart zwerfafval op onder het motto ‘Word weer verliefd op je buurt’.
Ook in Peel en Maas ging een grote groep vrijwilligers aan de slag. In Baarlo hielpen onder andere deze kinderen, gewapend met vuilniszakken en prikstokken, mee om de omgeving
in de gemeente een stukje netter te maken. / Beeld: Jac Willekens

Gemeente Peel en Maas zet in op huisvestiging arbeidsmigranten
bij lokale bedrijven
Gemeente Peel en Maas gaat het huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten aanpassen. Het college wil het
beleid meer richten op huisvestingslocaties bij lokale bedrijven. Ook gaat het college voor een betere spreiding van arbeidsmigranten zodat er meer draagvlak bij de inwoners ontstaat.
Gemeente Peel en Maas legde in juni
vorig jaar een stop op de aanvragen
voor huisvesting van arbeidsmigranten,
omdat de gemeente dreigde ‘over te
lopen’. Het college gaf aan het beleid
eerst te willen evalueren voordat
nieuwe aanvragen goedgekeurd werden. Eén van de kritiekpunten op het
beleid was de spreiding van arbeidsmigranten. “In Baarlo kunnen we bijvoorbeeld geen grootschalige initiatieven
meer toestaan. Grootschalige plannen voor huisvesting van short-stay
arbeidsmigranten horen daarnaast niet
thuis in de kernen. Er is nog een aantal plekken in de gemeente vrij waar
dat wel mogelijk is. Er is plaats voor
maximaal drie locaties tot tweehon-

derd personen, waarbij nadrukkelijk
gekeken wordt naar de relatie met de
draagkracht van de omgeving, zoals
invloed op voorzieningen en gezondheidszorg. Afstemming met zorgverleners is belangrijk”, legt wethouder Paul
Sanders uit.
Maar de gemeente wil zich in het
beleid nu meer richten op de lokale initiatieven. Denk daarbij aan aanvragen
van lokale agrariërs die hun bedrijf willen uitbreiden. Sanders: “De gemeente
heeft hier positieve ervaringen mee.
Er ontstaan bij zulke bedrijven meerjarige relaties tussen arbeidsmigranten
en hun bazen. Om meer draagvlak in
de omgeving te creëren, is het voor
nieuwe aanvragen wel een vereiste

dat 75 procent (was 25 procent red.)
van de gehuisveste arbeidsmigranten
ook daadwerkelijk op die locatie werkt.
Hiermee wordt voorkomen dat er op
grote schaal huisvesting in Peel en
Maas wordt gerealiseerd voor arbeidsmigranten die ergens anders in de
regio of daarbuiten werken.”

Aanbevelingen
Daarnaast richten de aanpassingen in
het beleid zich op de aanbevelingen
die het Aanjaagteam Bescherming
Arbeidsmigranten eerder deed. Zo
wordt geëist dat elke arbeidsmigrant
een eigen kamer krijgt en wil de
gemeente een meldplicht instellen.
“Dan wordt er inzichtelijk wie er waar

woont. Momenteel is het lastig te achterhalen hoeveel arbeidsmigranten er
in reguliere woningen wonen en kan er
geen hulp geboden worden als er problemen zijn, omdat daar geen zicht op
is”, aldus de wethouder.
Volgens de wethouder kan Peel en
Maas in de toekomst 6.000 nieuwe
arbeidsmigranten verwachten. Dit
heeft onder andere met de vergrijzing onder de bevolking te maken,
maar ook doordat de logistieke sector groeit. “Tijdens de coronaperiode
werd een dip verwacht in het aantal arbeidsmigranten, maar we hebben echter een toename gezien in
de logistieke sector. Dat heeft er met
name mee te maken dat vanwege de
lockdown digitaal pakketten werden besteld. De jaarlijkse tendens
geeft aan dat er in het voorjaar een
piek ontstaat in de agrarische sector.

Dat wil zeggen dat er nu een situatie
ontstaat waarbij twee pieken zijn te
verwachten en dat kan problemen
geven”, verwacht Sanders.

Vervolgproces
Het voorstel van het college wordt op
30 maart behandeld in de commissie
en op 20 april door de gemeenteraad.
Na instemming door de gemeenteraad
wordt het aangepaste beleid gepubliceerd en gelden de nieuwe regels.
Op dat moment komt ook de tijdelijke
stop voor de behandeling van initiatieven te vervallen. Aanvragen die eerder zijn ingediend, worden dan weer
in behandeling genomen en getoetst
aan het nieuwe beleid. Daarnaast kunnen ook nieuwe aanvragen worden
ingediend.
Tekst: Jeanine Hendriks
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Roggelse zendmastsloper krijgt geen celstraf
De 33-jarige Luc T. uit Roggel, die vorig jaar mei een zendmast in Maasbree in brand stak, krijgt een taakstraf
van 240 uur, een voorwaardelijke celstraf van zes maanden en hij dient een schadevergoeding te betalen aan
de providers. Dat besliste de rechtbank in Dordrecht op dinsdag 23 maart.
Luc T. stichtte vorig jaar brand bij een
zendmast in Maasbree, die langs de
A67 staat. Hiermee beschadigde hij de
mast en functioneerde deze een tijd
niet goed. T. werd opgepakt omdat
een getuige hem had zien wegrijden
en gaf zijn kenteken door aan de poli-

tie. T. heeft de brand bekend.

Reeks vernielingen
Het afgelopen jaar werden op
meerdere plekken in ons land
tientallen zendmasten in brand
gestoken. Er werd rekening mee

gehouden dat de incidenten
mogelijk te maken hadden met
complottheorieën over het nieuwe
5G-netwerk, er waren mensen met
de mening dat het nieuwe netwerk
schadelijk zou zijn voor mens en
milieu. Er zijn meerdere verdachten

opgepakt in de verschillende zaken.
De zaak van T. was de eerste die
voorkwam, echter liet hij weten dat
de complottheorie niet motivatie was
om de brand te stichten. Volgens hem
handelde hij in een opwelling en is er
geen ‘echte’ reden te verklaren.

Eis
De officier van justitie eiste een
gevangenisstraf van één jaar, waarvan

een halfjaar voorwaardelijk. De rechtbank ging niet akkoord. Volgens haar
is het niet bewezen dat T. een ideologische daad verrichte en handelde hij
impulsief. T. heeft een taakstraf gekregen van 240 uur. Als hij binnen twee
jaar een strafbaar feit pleegt, dan
moet hij alsnog een halfjaar de cel in.
Daarnaast moet hij 600 euro aan KPN
en 1.838 euro aan T-Mobile betalen als
schadevergoeding.

Equestrian Team Holding B.V wil paardenhouderij in Baarlo uitbreiden
Equestrian Team Holding B.V wil de paardenhouderij in Baarlo uitbreiden met de bouw van een nieuw
bedrijfsgebouw met daarin ruimte voor een royale binnenbak, huisvesting voor 24 paarden, 7
appartementen voor ruiters, grooms en/of stagiaires en een ontvangstruimte voor het ontvangen van
gasten. Het nieuwe bouwvlak krijgt een omvang van 17.908 vierkante meter, een toename van 6.827
vierkante meter.
Op de locatie Op den Bosch 5a in
Baarlo is al decennialang een professionele paardenhouderij gevestigd. Sinds de oprichting van het

bedrijf ter plaatse mogen er 35
paarden gehouden worden. Enige
jaren geleden heeft E.S. Equestrian
Team Holding B.V. de locatie aan-

gekocht. Sinds de aankoop door
initiatiefnemer heeft de locatie
een metamorfose ondergaan. De
gebouwen zijn gemoderniseerd, de

asbest is verwijderd, er komt veel
daglicht binnen in de gebouwen en
het buitenterrein is flink opgeknapt.

Stapmolen
Het nieuwe gebouw zal een lengte
krijgen van circa 96 meter en een
breedte van circa 38 meter. Naast
het nieuwe bedrijfsgebouw worden
een nieuwe overdekte stapmolen

en longeercirkel gerealiseerd, een
mestopslag en een stalling voor
vrachtwagens, hooi, stro en andere
materialen die benodigd zijn voor
de exploitatie van een professionele paardenhouderij.
Het ontwerpbestemmingsplan ligt
gedurende zes weken ter inzage.
Er kan door iedereen zienswijzen
worden ingediend.

Bijdrage Herstructureringsfonds

Raad stemt unaniem in met herontwikkeling pand
Dorpstraat 26 Meijel
De gemeenteraad van Peel en Maas stemde dinsdag 23 maart unaniem in met de herontwikkeling van voormalig pand Jaspers op de Dorpstraat in Meijel. De gemeente geeft 50.000 euro vrij uit het Herstructureringsfonds
voor het project. Van het gebouwd wordt 375 vierkante meter gesloopt waarvan 270 vierkante meter weer
opnieuw wordt aangebouwd voor de komst van zes woningen voor starters en senioren.

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 20.050 exemplaren
www.hallopeelenmaas.nl
Redactie
077 208 32 01
redactie@hallopeelenmaas.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

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

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden gemeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Peel en Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.
Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandigheden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

Tijdens de commissievergadering
vroegen enkele politieke partijen zich
af of toegezegd kon worden dat er
daadwerkelijk starters en ouderen in
de zes woningen aan de achterzijde
van het pand komen te wonen. Met
name VVD was bang dat er ook in die

Hennep
kwekerij
Panningen
opgerold

woningen arbeidsmigranten geplaatst
werden. Initiatiefnemer Rob Janssen
gaf tijdens de raadsvergadering
nadrukkelijk aan dat er geen arbeidsmigranten in die woningen komen. Via
een gentleman’s agreement is dat op
papier gezet.

Teun Heldens van de VVD stelde
minder te spreken zijn over de voorbereiding van het college om tot
een voorstel te komen. “Het voorstel kwam zonder toelichting naar de
raad. Bijgevoegde stukken gaven een
incompleet beeld over het voorstel. In
de commissievergadering waren naar
ons oordeel de antwoorden van het
college ook oppervlakkig. Hoe vaak
zijn we door initiatiefnemers voor de
gek gehouden met mooie verhaaltjes

en halve plannen, omdat het college
het niet goed op papier had staan?
Het is onze taak om kritisch te zijn.
Maar we hebben vertrouwen in deze
initiatiefnemer, hij heeft ons betere
tekeningen en onderbouwingen aangeleverd en dat heeft de doorslag
gegeven.” Volgens Frits Berben van
PvdA/GroenLinks zou dat een leermoment kunnen zijn voor het college.
“Die agreement had op voorhand al
vastgelegd kunnen worden.”

Vlees met smaak, dat is ons motto!

In de buurtschap de Vosberg
te Panningen is een hennepkwekerij van 754 planten ontdekt in de ochtend van
woensdag 17 maart.
Wijkagenten Luc en Jennifer
laten op hun socialmediaaccount weten dat politiecollega’s de kwekerij hebben
opgerold.
“De kwekerij was professioneel ingericht en er bleek
sprake van diefstal van stroom
en diefstal van water. Er is
één verdachte aangehouden”,
zo schrijft het tweetal op het
Instagramaccount.
Ook roepen de wijkagenten op
om, wanneer je zelf het vermoeden hebt dat er ergens
een hennepkwekerij zit, een
(anonieme) melding te doen
via 0800-7000 of via het online
formulier op
www.meldmisdaadanoniem.nl

Paasaanbieding:
Kogelbief
Tournedos
Ragout kant en klaar
Varkenshaas
Kophaas

Geldig van 25 maart t/m 3 april 2021

Tijdelijke openingstijden:
maandag en woensdag gesloten
dinsdag, donderdag en vrijdag
09.00 - 17.00 uur
zaterdag 08.30 - 15.00 uur

Ons rundvlees is ook verkrijgbaar bij Plus Gommans in Helden
Herefords Slagerij B.V. | Donk 1A, 5995 PL Kessel | 077 303 18 79

www.herefords.nl

2503 \ nieuws

De lente is
begonnen
De lente van 2021 is officieel begonnen op
zaterdag 20 maart. Dit betekent onder andere
dat het seizoen is begonnen waarin de temperatuur weer wat stijgt, de bloemetjes weer
beginnen te bloeien en natuurlijk dat er weer
overal dieren worden geboren. Zo ook bij Jan
en Marietje Strik uit Grashoek. Op donderdag
18 maart beviel één van de schapen van drie
lammetjes, allen in verschillende kleuren. Eén
bruine, één witte en één zwart-witte. Op vrijdag 19 maart beviel een ander schaap van
maar liefst vier witte lammetjes (zie foto).
Bijzonder, volgens Jan. “Ik houd al meer dan
vijftig jaar schapen en het zijn altijd twee of
drie lammetjes per keer. Maar vier stuks heb ik
nog nooit meegemaakt. Dit gaan we vieren
door beschuit met muisjes te maken voor onze
kleinkinderen die naar de nieuwe lammetjes
komen kijken.”

VVD en AndersNu blijven bij hun standpunten

Pilot Zelfsturing 3.0 verlengd door
gemeenteraad
Een meerderheid van de gemeenteraad van Peel en Maas stemde dinsdag 23 maart in met de verlenging pilot
Zelfsturing 3.0. VVD en AndersNu bleven bij hun standpunten en gingen niet mee met het raadsvoorstel.
Volgens de politieke partijen was de pilot mislukt.
De VVD stemde niet in met de verlenging van de pilot, omdat hij
volgens de partij niet is gelukt.
Karin Jacobs: “De gemeente had een
idee, de ambtenaren gingen ermee
aan de slag maar er bleek geen animo
voor te zijn. Dorpsoverleggen lopen
vast in de gemeentelijke bureaucratie.
Daarover is de gemeenteraad niet over

geïnformeerd terwijl dat wel is afgesproken.”
Daar was Peter Craenmehr van
AndersNu het mee eens. “Ik kon tijdens
de commissievergadering de conclusie
trekken dat er de afgelopen twee jaar
geen nieuwe of vernieuwende ideeën
zijn ontstaan onder leiding van de wethouder. Ik zie er geen meerwaarde in

om de pilot te verlengen, zeker niet
onder leiding van deze wethouder.”
Volgens wethouder Anget Mestrom
vragen de dorpen nadrukkelijk om de
pilot wel te verlengen met twee jaar.
“We zijn met de kernen in gesprek en
we denken met zijn allen dat we binnen die twee jaar casuïstiek hebben
opgebouwd.”

Eerst in gesprek met ondernemers

Meerderheid raad wil geen onderzoek
naar behoefte vitaliteitsmanager voor
getroffen sectoren
Bijna alle fracties van gemeente Peel en Maas stemden tijdens de vergadering van dinsdag 23 maart niet in
met een onderzoek naar de toegevoegde waarde van een vitaliteitsmanager die sectoren in zwaar weer kan
ondersteunen. Dat voorstel kwam van de VVD, die met deze manager wil inzetten op ondersteuning in het
opstellen van herstelplannen voor na de coronacrisis. Echter wilde Lokaal Peel en Maas en het CDA eerst in
gesprek met alle raadsleden en ondernemers voordat een onderzoek in gang wordt gezet.
Volgens raadslid Teun Heldens van de
VVD is de horecabranche hard getroffen door de coronacrisis. “Horecazaken
zitten in een moeilijke situatie, raken
hun reserves kwijt en het voorbestaan
van bedrijven is onzeker. We constateren dat deze bedrijven ondersteuning
nodig hebben. We willen de gemeente
vragen om ze te helpen met het
opstellen van een herstelplan voor de
toekomst en te onderzoeken of daar
een vitaliteitsmanager voor nodig is.”
De partij riep daarom via een motie
het college op om te onderzoeken
wat de toegevoegde waarde is van
een vitaliteitsmanager voor de horecabranche. Bedrijven kunnen dan bij
de manager terecht met vragen, de
afhandeling van vergunningen en voor
hulp om verbindingen te leggen.
Sandy Janssen van het CDA vroeg
zich af of de VVD de horeca belangrijker vindt dan andere getroffen
sectoren zoals de evenementenbranche. “Haastige spoed is zelden

goed. We vinden de motie nog aan de
smalle kant. We willen op een ander
tijdstip in gesprek met de raadsleden en ondernemers”, aldus Sandy
Janssen van het CDA. Net als het CDA
was PvdA/GroenLinks van mening
dat veel meer sectoren het moeilijk
hebben door de coronamaatregelen.
“We moeten ons bezinnen op meerdere terreinen”, aldus Raf Janssen van
PvdA/GroenLinks.

Ondergesneeuwd
Na de kritiek van deze partijen te
hebben ondervonden, werd de motie
aangepast door de VVD. Het onderzoek zou zich ook kunnen richten
op andere getroffen sectoren die
in zwaar weer zitten door corona.
Heldens: “We willen ook meedenken met andere sectoren en niet één
sector voortrekken.” Maar toch kon
de motie na aanpassing alleen op
steun rekenen van PvdA/GroenLinks.
Sander Janssen van Lokaal Peel en

Maas gaf aan “bang te zijn dat andere
doelgroepen ondergesneeuwd worden.”

Schaamte
Dat terwijl wethouder Paul Sanders
de motie wel kon aanraden. Volgens
hem is de gemeente al in gesprek
met gemeente Breda die een bedrijf
inhuurt om ondersteuning te bieden aan horecazaken. “Dat zou 300
euro per bedrijf kosten. Maar niet elk
bedrijf zal gebruikmaken van deze
hulp. Er heerst schaamte, vooral als
alle cijfers op tafel moeten worden
gegooid, dat doet niet iedereen. In
Peel en Maas gaan naar verwachting
tien tot vijftien bedrijven gebruikmaken van deze hulp. We hebben
specifiek vanuit de horecabranche
de vraag voor ondersteuning ontvangen, maar als college vinden we
het belangrijk om onderzoek te doen
en dit ook te verbreden naar andere
sectoren.”
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Bedankt vur alles.
Fijn det ich ug allemaol heb liere kinne.
Ut is good zoë
~Judith~

Vier Pasen met ons menu voor thuis!
www.riajoosten-bestellen.nl

Judith Schatorie

Horst, * 4 februari 1973

Helden, † 20 maart 2021

Huup van Lier
Mam van

Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade. Direct geld en
vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.

Mam voor
Dochter van
Zus, schoonzus en tante van

Te koop: gekookte gekleurde
paaseieren. Bong 50 Baarlo
geopend ma t/m zaterdag van 13 tot
18 uur
Te koop gevraagd: Ganze eieren
06 86 86 20 58

uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

Glenn
Indy
Ritchie
Nigel
Frans en Marian
Rob en Pascalle
Nina en Miel, Chiem

* Heibloem, 16 maart 1946

† Meijel, 17 maart 2021

Ze heeft een mooi, boeiend leven gehad.
We zullen haar erg gaan missen.
Familie Scheepers
Naar wens van Wilhelmien hebben wij in familiekring afscheid
van haar genomen. We willen iedereen bedanken die een rol
heeft gespeeld in haar leven.
Correspondentieadres:
Corrie Scheepers
Molenhaagweg 14 A
5768 EG Meijel

Familie Schatorie
Familie Van Lier
Correspondentieadres:
Jacob van Marisring 62, 5988 KG Helden
We nemen in besloten kring afscheid op vrijdag 26 maart.

eigen afscheidscentrum
vijf 24-uurs kamers

Wilhelmien Scheepers

partner van

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

bob noten

Wij zijn intens verdrietig, maar blij dat zij
op haar eigen manier afscheid heeft kunnen nemen

Een bijzonder woord van dank aan de huisartsen
Dhr. en Mevr. Franssen alsook aan de medewerkers van
thuiszorg Proteion.

begeleiden en ontzorgen

Als je in de harten van zovelen
een plaatsje hebt gekregen,
dan is het leven rijk geweest.
Dankbaar voor wat zij voor Sint Jozef en de Meijelse
gemeenschap heeft mogen betekenen, herdenken wij

Wilhelmien Scheepers

voormalig directeur van Sint Jozef wonen en zorg

voor élke verzekering

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Wij wensen haar familie veel sterkte toe.

Mit os auge toe zeen we dich,
Mit os oere toe huure we dich,
Mit os hert veule we dich,
En in os hert beware wea dich...

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

Namens alle medewerkers van Sint Jozef,
Corine Remmers-van den Hurk
Directeur-bestuurder

Lieve Judith,

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

Wat schrokken we toen we hoorden dat je ziek was.
We hebben veel te snel afscheid van je moeten nemen.
We gaan je lach, je recht voor zijn raap meningen, je harde
werken en je doorzettingsvermogen missen.

Peet Steeghs Uitvaartzorg

We wensen Huup, Glenn, Indy en familie
veel sterkte en kracht toe.
Vriendengroep BOOZE

Vechten hoeft niet meer.. Rust nu maar uit
Zoveel liefde en steun ons gegeven.
Een kaart, brief of bloemen, wat het ook zij,
was ons een troost in deze moeilijke tijd.
’t Geeft ons moed om verder te leven.
De vele blijken van medeleven na het overlijden
van onze zoon, broer, zwager en oom

Dankbetuiging
06 38 43 79 56
Maasbree e.o.

Helaas is het voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken
voor het warme medeleven dat wij hebben gekregen na het overlijden van

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl

Martijn Verhage
Daarom willen wij u op deze manier laten weten dat uw bloemen,
de lieve woorden en kaarten ons erg goed hebben gedaan en een
grote steun voor ons zijn.

samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

Monique, Roxanne en Gijs.
Danny en Jeanne, Bas

t. 077-3078642

Henk Weerts
hebben ons diep ontroerd. Daarvoor onze grote dank.
Jan en Truus Weerts-Reinders
Peter en Raynie
Joey
Marieke
Meijel, maart 2021

Maart 2021

Panningen

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

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

fienbosuitvaartzorg.nl

Dankbetuiging

www.janssenuitvaart.nl

Wij danken iedereen voor de belangstelling, mooie woorden,
fijne brieven en kaarten die wij mochten ontvangen na het
overlijden van ozze pap

Bèr Aerts
Wilbert en Will
René
Panningen, maart 2021

Vrij plotseling overleed op 17 maart
medeoprichter van onze club

Boy van Nisselroij
Zijn inzet en betrokkenheid zullen we nooit vergeten.
Veel sterkte gewenst voor familie en alle dierbaren.
Knuurke, Panningen
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Als het leven niet meer gaat zoals gehoopt
Als veel je wordt ontnomen
Als je moet toelaten dat een ander je verzorgt
Als het leven niet meer jouw leven is
dan komt de tijd dat het einde goed is

Paula Vervuurt-Linders
Grashoek, * 3 maart 1928

Helden, † 16 maart 2021
echtgenote van

Jan Vervuurt †
Wilma † en Jac
Ria en Math
Jose en Johan
Renie en Theo
Els
Thea en Frits
Jac en Brigitte
Oma’s trots: 12 kleinkinderen en 13 achterkleinkinderen
We nemen dinsdag 23 maart in besloten kring afscheid.
Onze dank gaat uit naar het zorgpersoneel van Ruijsstraat 82
voor de liefdevolle zorg die mam heeft mogen ontvangen.
Correspondentieadres: Familie Vervuurt
p.a. Averbodestraat 43, 5988 AW Helden

VVD wederom grootste
partij in voorlopige uitslag
verkiezingen
De VVD is zowel landelijk als in de gemeente Peel en Maas als
grootste partij geëindigd in de voorlopige uitslag van de Tweede
Kamerverkiezingen van 2021. Waar D66 landelijk de tweede grootste partij werd, is in de gemeente de PVV de tweede grootste partij
gebleven. Dit blijkt uit de voorlopige verkiezingsuitslag 2021.
In totaal werden er in Peel en
Maas 34.636 kiezers opgeroepen
en brachten er 27.120 kiezers hun
stem uit, dit is een opkomstpercentage van 78,30 procent. Van dit
aantal zijn er 54 blanco gestemd en
26 ongeldig verklaard.

Uitslag Peel en Maas
De VVD heeft in Peel en Maas de
meeste stemmen (24,28 procent)
gekregen, gevolgd door de PVV
(15,36 procent) en als derde plek de
CDA (17,95 procent). Het CDA is de
grootste verliezer in de gemeente,
met een verlies van 23,2 procent
in 2017 naar 17,9 procent van de
stemmen in 2021. D66, de partij die
landelijk gezien de grootse sprong
heeft gemaakt, deed het in Peel
en Maas minder goed en belandde
met 11,29 procent van de stemmen
op een vierde plek. GroenLinks was
in Peel en Maas met 2,81 procent
goed voor de vijfde plaats. De minste stemmen in de gemeente gingen naar Wij zijn Nederland, met
twee stemmen die goed zijn voor
0,01 procent.

Landelijke uitslag
Landelijk kreeg VVD de meeste
stemmen met 34 zetels. De PVV
is landelijk gezien voor het eerst
niet meer de tweede grootste partij, maar met een verlies van drie

zetels gezakt naar 27 zetels, goed
voor een derde plaats. De grote
winnaar van vijf zetels is D66,
onder leiding van lijsttrekker Sigrid
Kaag. Met een sprong van vijf
zetels naar een totaal van 24 zetels,
is de partij de tweede grootste en
kan zij gaan nadenken over het
wel of niet vormen van een coalitie
met de VVD.
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Financiële ondersteuning

99.000 euro voor Peel en Maas eerste
kwartaal TONK-regeling
De gemeente Peel en Maas krijgt naar verwachting 99.000 om in het eerste kwartaal van 2021 uit te geven
voor financiële ondersteuning, voor huishoudens die geleden hebben onder de coronacrisis. Deze financiële
bijdrage heeft betrekking op de Tijdelijke Ondersteuning van Noodzakelijke Kosten(TONK)-regeling.
De TONK-regeling is bedoeld ter
ondersteuning voor huishoudens die
financieel geleden hebben onder
de coronacrisis. Het kabinet heeft
130 miljoen vrijgemaakt van de TONKregeling voor de eerste zes maanden van 2021. De uitvoering van
deze regeling ligt bij gemeenten.
Voor het eerste kwartaal ontvangt de
gemeente 99.000 euro. Het college
laat weten naar verwachting in het

tweede kwartaal hetzelfde bedrag te
ontvangen. Definitief weet zij dit na
ontvangst van de meicirculaire. Zo laat
het College van B&W weten nadat
PvdA/Groenlinks vragen ter verduidelijking heeft gesteld over het toepassen van de regeling in Peel en Maas.

Extra middelen
De PvdA/Groenlinks wilde ook weten
of het college bereid is om extra mid-

delen aan dit bedrag toe te voegen
als mocht blijken dat de middelen van
het Rijk ontoereikend zijn. Het college
laat weten ernaar te streven om binnen het budget te blijven. Mocht dit
niet lukken, dan probeert zij dit binnen het budget van programma Werk
en Inkomen op te lossen. Daarnaast
verwacht zij extra financiële middelen
van het Rijk bij eventuele tekorten.

Verdeeld over vijf aanvragers

Gemeente Peel en Maas maakt
57.000 euro vrij uit coronafonds
In de tweede termijn, die liep van 16 november 2020 tot en met 31 januari 2021, heeft gemeente Peel en Maas
ruim 57.000 euro vrijgemaakt uit het Coronasteunfonds. Dit bedrag wordt verdeeld over vijf verschillende
aanvragers.
Het doel van het coronafonds is om te
voorkomen dat het voortbestaan van
verenigingen, stichtingen en andere
organisaties zonder winstoogmerk in
gevaar komt vanwege financiële problemen die zijn veroorzaakt door de
coronacrisis. In totaal zijn er dertien
aanvragen ingediend voor de tweede
termijn.

en jeugd (één). Van de dertien aanvragen zijn er vijf (gedeeltelijk)
toegekend, twee aanvragen zijn ingetrokken en zes aanvragen zijn afgewezen. Met nagenoeg alle aanvragers is
intensief contact geweest om nadere
informatie op te vragen of om te toetsen hoe bepaalde zaken geïnterpreteerd moeten worden.

Contact

Eenmalige aanvraag

De aanvragen zijn te verdelen over
de volgende categorieën: sport (vier),
cultuur (drie), gemeenschapsontwikkeling (drie), welzijn en zorg (twee),

Voor het Steunfonds Corona 2020 zijn
twee indientermijnen gehanteerd.
Elke vereniging kon éénmalig een
aanvraag indienen. Voor de eerste

indientermijn van het Steunfonds is
een bedrag van ruim 131.000 euro
toegekend. Voor de tweede indientermijn een bedrag van 57.018 euro.
Dat maakt dat voor het Steunfonds
Corona 2020 in totaal ruim 188.000
is uitgekeerd aan verenigingen in
Peel en Maas. Het resterende bedrag
gaat terug naar de algemene reserve
van de gemeente. Mocht het in 2021
noodzakelijk zijn dan kan alsnog
worden besloten om het resterende
bedrag voor coronasteun in te zetten.
Voor 2021 is er ook al een Steunfonds
Corona ingesteld.

Weer in Peel en Maas

Lokale politicus
Mounir Kasmi uit Panningen, die op
de elfde plaats staat van de kandidatenlijst van NIDA, kreeg 35 stemmen in de gemeente Peel en Maas.
NIDA kreeg in totaal 50 stemmen
in de gemeente. Vooralsnog lijkt
het erop dat de partij geen zetel
heeft behaald. Mustafa Amhaouch,
CDA, uit Panningen heeft tijdens
de Tweede Kamerverkiezingen
2.139 stemmen behaald in de
gemeente. Hij staat als vijftiende
op de verkiezingslijst, het CDA
heeft landelijk volgens de prognose voorlopig vijftien zetels
behaald. Het centraal stembureau
(de Kiesraad) stelt de officiële uitslag vast in een openbare zitting op
vrijdag 26 maart om 12.00 uur. Dan
weet Amhaouch zeker of er wel of
niet een plekje voor hem vrij is in
de Tweede Kamer. De zitting is te
volgen via een livestream.

Deze week klassiek ‘jojo-weer’
Na een aantal voorjaarsachtige dagen, gaat het kwik dit weekend weer even terug het hok in. Er gaan enkele
buien vallen en vooral op zaterdag is daarbij kans op hagel en onweer. Dit komt doordat op zaterdag de
bovenlucht erg koud wordt. De temperaturen zijn daarbij gematigd tot een graad of 9 en de stroming is
westelijk. Begin volgende week bouwt het hogedrukgebied zich boven het Europese continent weer op.
Dit warmbloedige hogedrukgebied zorgde eerder deze week ook voor het aangename voorjaarsweer.
De stroming draait naar een zuidwestelijke richting en voert daardoor subtropische lucht aan. Het is goed
mogelijk dat we volgende week tijdelijk temperaturen tussen 20 en 22 graden gaan krijgen met een weerbeeld
van veel zon en enkele droge dagen. Storingen worden daarbij op afstand gehouden. / Beeld: Nicky de Bruijn
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Eloy Selder Meijel
Hoi

Column

Gescheiden
ouders
Het is best lastig om hier een
eenduidige column over te
schrijven omdat voor iedereen
zo’n situatie anders is.
Bij sommigen gaan hun ouders
uit elkaar als ze nog heel jong
zijn en anderen zijn al ouder.
Sommige ouders gaan heel
vredig uit elkaar en bij anderen maken ze heel veel ruzie.
Bij sommigen spreken ze
elkaar nog en bij anderen
zwijgen ze elkaar dood. Bij
iedereen is het anders en ook
hoe je het ervaart. Het is een
groot onderwerp maar ook iets
wat mij heeft gevormd, dus
laat ik er maar eens over
schrijven.

Naam
Leeftijd
School

Eloy Selder
16 jaar
Sprongcollege
(praktijkonderwijs)
Deurne
Woonplaats Meijel

Wie is je favoriete muziekartiest?
Mijn favoriete muziekartiest is
Bob Marley, omdat ik zijn muziek
erg mooi vind. Mijn favoriete
liedje is dan ook ‘One Love’. Dit
nummer heb ik ook op mijn telefoon staan als ringtone.

Zie jij jezelf meer als een introvert of een extravert persoon?
Ik zie mezelf als een extravert
persoon, omdat ik het leuk vind
om met de mensen een praatje te
maken. Stilzitten en niets doen is
namelijk niet mijn ding.

Welke taal zou je graag willen
leren?
Ik zou graag nog beter de Duitse
taal willen leren, omdat oma en
pap goed Duits kunnen spreken.
Ik wil later in de horeca werken
als ik wat ouder ben en ik merk
dat we daar veel Duitstalige gasten hebben. Het zou mooi zijn om
die taal ook nog vloeiend te kunnen spreken.

Hoe treft de coronacrisis jou?
Ik vind het heel jammer dat de
evenementen niet door kunnen
gaan, omdat ik EHBO’er ben en
het me erg leuk lijkt om weer

volop de evenementen te kunnen draaien. Het mondkapje is
vaak ook vervelend want dan kom
je iemand tegen in de winkel en
dan kan je die persoon bijna niet
verstaan omdat je dat mondkapje
voor je mond en neus hebt.

ik wilde dit ook graag hebben.
Ik woonde denk ik maar 1 kilometer van school af en dan zou ik
nooit meer naar school hoeven te
lopen.

Waar maak jij je huiswerk het
liefst?

Mijn laatste foto is er een van een
Hollandse herder. Omdat mijn
tante niet wist hoe die hond eruit
zag had ik daar een screenshot
van gemaakt.

Niet graag, want huiswerk maken
vind ik saai, maar als het dan toch
moet, dan op de bank achter mijn
laptop. En met iets lekkers erbij,
bijvoorbeeld chocolade.

Wat kies je? Je kunt onder
water ademen of mag overal de
muziek bepalen.
Ik zou onder water ademen kiezen, want dit is altijd makkelijk,
aangezien je dit altijd kunt gebruiken. Bijvoorbeeld als je een auto
onder water ziet liggen, dan kun
je zo lang mogelijk onder water
blijven als je zelf wilt.

Hoe verras jij iemand het liefst?
Ik vind het lastig om verrassingen voor me te houden omdat ik
meestal alles verklap, hihi. Als ik
iemand wil verrassen dan zou
ik dit doen met een cadeau of
een mooie bos bloemen, en iets
lekkers want daar kun je altijd
iemand mee opvrolijken.

Welke trend heb jij gevolgd die je
nu helemaal niet meer leuk vindt?
Pennybord (klein skateboard),
dat had iedereen op school en

Wat is de laatste foto die je
hebt gemaakt?

Wat is de slechtste film die je
ooit gezien hebt?
De saaiste film was op Netflix,
deze heet American Sniper en dit
ging over militairen die allemaal
missies uitvoerden. Ik heb hier
dertig minuten naar gekeken en
ben toen snel gaan zappen.

Wat is je favoriete hobby?
Mijn hobby, maar ook mijn passie, is toch echt de EHBO/BHV.
Ik heb op 9 maart 2019 mijn
diploma’s gehaald en heb hier
nooit spijt van gehad. Ik heb
met de buurt-AED al vele levens
gered. Mede door elke euro die
hiervoor gedoneerd is ben ik er
ook heel trots op. Ik heb nog een
tweede hobby, maar eigenlijk is
het nog geen hobby. Ik hoop volgend jaar bij de vrijwillige brandweer in Meijel deel te mogen
nemen. Dit zou ik zo graag willen,
maar hier moeten we helaas nog
op wachten omdat ik nog geen
18 jaar ben. Dus nog even geduld.

Wat doe je het liefst in je vrije
tijd?
Vrij tijd is vrije tijd, lekker luieren.
Ik ga vaker met mijn vader mee
om te helpen in zijn timmerbedrijf. Maar ik vind het ook fijn om
soms even een rondje te wandelen, en dan met onze Mechelse
Herdershond Anni erbij voor de
gezelligheid. Deze is afgericht
door mijn vader voor een soort
politie werkzaamheden. Ik ben
ook nog leiding bij Jong Nederland
Meijel, we organiseren leuke activiteiten voor de jeugd.

Wat is je favoriete plek thuis?
Mijn favoriete plek in het huis is
toch wel de bank die ik boven op
mijn chill kamer heb staan. Rustig
tv kijken of even achter de laptop.

Wat is het leukste land dat je
ooit hebt bezocht?
Mijn favoriete vakantieland was
toch de Dominicaanse Republiek.
Dat was zo mooi, het strand was
zo wit als de muren thuis. De
vakantie was toch te kort, maar
dat is altijd zo.

Naar welke gebeurtenis in de
toekomst kijk je uit?
Als ik 18 jaar word dan hoop ik
graag mijn rijbewijs te halen,
zodat ik minder hoef te fietsen.
Een rijbewijs hebben is altijd makkelijk.

Clichés wat mensen vaak zeggen
zijn: ‘wel leuk dat je je verjaardag
twee keer kan vieren’. Of ‘Heb jij
geluk met twee bedden en het
dubbele aantal kleren.’ Klopt, ik
heb twee bedden. Niet omdat ik
dat wil maar omdat je die best
lastig mee krijgt in de auto. Nee,
ik koop mijn kleren niet dubbel.
Het is ook niet dat ik dubbel
zakgeld krijg, helaas. ‘Maar
gelukkig wonen ze in hetzelfde
dorp’. Klopt, maar ik snap niet
goed wat daar ‘gelukkig’ aan is.
Over twee huizen gesproken.
Als je half om half bij je ouders
bent, net zoals ik, dan heb je bij
allebei spullen liggen. Maar je laat
altijd wel iets liggen bij de ander.
En ik herhaal: altijd! Als je iets
kwijt bent, ben je het niet gewoon
kwijt. Je hebt twee huizen waar
het mogelijk zou kunnen zijn.
Dan wil je dat ene shirtje aandoen
van het weekend en je er van
overtuigd bent dat het bij je vader
ligt, en als je er dan bent besef je
dat het toch bij je moeder ligt en
dat soort gezeik. Wat ik ook soms
had, was dat als ik bij vrienden
thuis kwam die het ‘perfecte
Ikea-gezin’ hadden ik dat altijd
heel fijn vond, maar het was ook
een slap-in-your-face. Sommige
dingen aan gescheiden ouders zijn
ook gewoon ongelofelijk stom.
Maar plannen, dat kan ik nu wel!
Oh, en mijn koffers snel inpakken
ook mocht ik me ooit verslapen
voor een vlucht naar vakantie!

Tekst: Lisa Osinga
Lotte
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Adver torial

eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Arbeidsmigranten die in Peel en Maas wonen moeten ook in
de gemeente werken
Gemeente Peel en Maas gaat het huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten aanpassen en het beleid meer richten op huisvestingslocaties bij
lokale bedrijven. De gemeente stelt de eis voor een nieuw beleid waar 75 procent van de arbeidsmigranten die in Peel en Maas wonen, ook daar
werken en dus niet buiten de gemeente aan de slag gaan. Wat vindt u?
Door de vele logistieke en agrarische bedrijven in, maar ook zeker buiten de gemeente, zijn
arbeidsmigranten nodig om het werk te verrichten. De huisvesting van hen is altijd een gevoelig
onderwerp. Gemeente Peel en Maas legde vorig
jaar in juni een stop op de aanvragen voor huisvesting van arbeidsmigranten, omdat de gemeente

dreigde ‘over te lopen’. Wethouder Paul Sanders wil
een nieuw beleid invoeren, waarbij in plaats van 25
procent, vanaf nu 75 procent van de arbeidsmigranten
in Peel en Maas, ook daadwerkelijk in de gemeente
moet werken. Zo wil de gemeente voorkomen dat
er op grote schaal huisvesting wordt geboden aan
arbeidsmigranten in Peel en Maas, terwijl ze ergens

anders in de regio of daarbuiten werken. De Venlose
wethouder Sjors Peeters liet weten bezorgd te zijn over
de arbeidsmigranten, omdat veel van de arbeidsmigranten die in Peel en Maas wonen, in Venlo werken.
Wat vindt u? Arbeidsmigranten die in Peel en Maas
wonen moeten ook in de gemeente werken

Bespreking poll week 11

De terrassen kunnen open
We zijn de coronamaatregelen inmiddels beu en we verlangen naar versoepelingen. Het wordt warmer en we snakken naar een drankje op het
terras. Aan de andere kant lopen de besmettingen weer op en spreken we van een mogelijke derde golf. Zijn versoepelingen dan wel op zijn plaats?
De reacties op onze Facebookpagina waren
duidelijk. Inwoners van Peel en Maas vinden dat
de terrassen open moeten. Giel Megens is het
daarmee eens. Ze hadden volgens hem nooit
gesloten mogen worden. “Iedereen kan zien dat
de maatregelen niet zijn voor corona terug te
dringen maar zolang mogelijk in stand te houden
om een andere agenda uit te rollen als er een
goed werkend medicatie tegen gehouden wordt.
In slecht geventileerde ruimtes worden ook geen
maatregelen genomen om de lucht te zuiveren.
Ze durven nog niet de doden te noemen omdat er

zo weinig zijn, ze willen ons in angst houden om zo
het immuunsysteem te verzwakken. Oversterfte is er
niet als je de vergrijzing erbij telt. Als je het allemaal
goed vindt en gelooft dan zie ik je over tien jaar
zonder zeggenschap in armoede zonder bezittingen
terug. Strijd voor de vrijheid voor het te laat is.”
Geert Rooijakkers noemt de lockdown een
poppenkast. “De lockdown waarin Nederland
nu alweer maanden zit, is veel en veel te vroeg
ingezet. Waar andere landen de regeltjes lieten
versoepelen ging het niet slechter met betrekking
tot besmettingen, opnames en doden. Nu de

derde golf zich aanbied gaan vele landen nu pas in
lockdown. De lockdown die in Nederland is ingezet
waarin we nu nog steeds zitten is gewoonweg
nutteloos geweest. Zien we nu ook wel aan de cijfers.
Gewoonweg totaal geen enkele nut gehad. En nu
nemen de cijfers weer toe en dan plakken ze er nog
eens wat maandjes lockdown bij. Kansloos.”
Manon Horvers is ook voor het openen van terrassen.
“Laatst zag ik ergens op een zonnige dag dat je koffie
to go kon halen en mensen stonden binnen een
meter van elkaar af op het terras. Dus waarom mogen
de terrassen, café en restaurants dan niet open?

Adver torial

Herefords Slagerij
gaat Heyde Hoeve
varkensvlees verkopen
Heyde Hoeve varkensvlees komt van Duroc varkens. Dit is een ras
met goede vleeseigenschappen: mals van kwaliteit, uitgesproken
lekker van smaak en hiermee identiek aan die van de Herefords
runderen. Met name de gemarmerde structuur die kenmerkend is
voor Duroc varkens zorgt voor een unieke sappige en zachte smaak.

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

Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info & tips:
karelheines.nl. 06 50 96 29 15.
Voor het schuren, lakken of een
andere kleur of vermaken van tafels,
stoelen. j.derikx 06 10 95 42 20
Bij Heyde Hoeve is bewust gekozen
voor het duurzaam houden van de
varkens: respect voor mens, dier en
milieu, met oog voor de toekomst.
Kortom, een mooie aanvulling op
het bestaande assortiment van de
Herefords Slagerij.
Vrijdag 2 april en zaterdag 3 april
zal de foodtruck van Heyde Hoeve
aanwezig zijn bij de Herefords
Slagerij in Kessel. Wij nodigen
u uit om deze dagen te komen

proeven van dit heerlijke stukje
varkensvlees en een bezoek te
brengen aan onze nieuw ingerichte winkel.

Optidee Adviseur Peggy Wismans
www.optidee.nl/peggy-wismans
06 48 55 07 30
optidee.peggywismans@gmail.com
Gezocht: Hulp in de huishouding
3 a 4 uur per week, dag zelf bepalen
06 52 65 69 67

Donk 1a
5995 PL Kessel (Lb)
077 303 18 79
www.herefords.nl

Kwijt Samsung S10e op parkeerplek
Mariapeel. Veel foto’s van onze kleine
er op Gevonden? Tel 06 48 76 19 34
Gezondheid: Luxe voet
reflexzone behandeling.
www.praktijkmayproosten.nl

Onze huisverkoop is weer gestart!
Linders asperges & rabarber, Groeze 11
Beringe. Asperges bestellen? Kijk op
www.lindersasperges.nl”
Verloren: gereedschapsrol(canvas)
met gereedschap (kleur groen)
Zondag 21 maart 09.45-10.30 uur
Route America-Meterik-Horst
Waarschijnlijk op St.Jansstraat.
Wil de eerlijke vinder bellen met
Rob Logtens 06 13 30 99 02
VINDERSLOON
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
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

Pastoraaltje

Column

Gastvrije
kerken
Bij de inzamelingsactie voor de
restauratie van de Lambertuskerk
in Helden in 2010, stuurde iemand
een briefje naar het actiecomité,
met daarin de uitspraak: “Ik heb
niets met die kerk. Die mag wel
weg. Ik pies er tegen als ik op stap
ben geweest.“
Ook bij de recente restauratie
van het kerkdak en de toren van
de Nicolaaskerk van Meijel kwamen enkele opvallende reacties,
zoals: “Wat mij betreft mag de
kerk instorten.” Gelukkig waren
er toen in Helden en ook in Meijel
heel veel mensen die wel positief
reageerden en de restauratie van
harte steunden. Velen zijn trots
op hun kerk. Ook al komen zij er
niet of er nauwelijks voor diensten. Het is immers een cultuurmonument dat bewaard moet
blijven voor de volgende generatie. Voor muziekliefhebbers is ook
de akoestiek belangrijk. Maar voor
mij en anderen heeft de kerk meer
betekenis. De kerk wil staan voor
Jezus’ boodschap van geloof, hoop
en liefde. Bij geboorte en dood,
bij liefde, dankbaarheid, bij ziekte,
zorgen en verdriet, bidden mensen
om Gods zegen, ook voor elkaar.
In deze coronapandemie worden
we geconfronteerd met een hele
andere kant van de kerk. Na zelfs
een tijd gesloten te zijn, en nu nog
ook maar voor beperkte aantallen open, reikt haar uitstraling veel
verder. In de eerste coronagolf
hebben ‘s avonds de kerkklokken
extra geluid als klokken van hoop
en troost. En nu openen enkele
kerken gastvrij hun deuren, opdat
in de grote ruimte mensen tegen
corona gevaccineerd kunnen worden. Mooi toch. En dan nu met de
verkiezingen op 17 maart, is zowel
de kerk van Helden als de kerk
van Meijel officieel stembureau
geweest in de gemeente Peel en
Maas. Een uniek gebeuren. Je stem
uitbrengen is een grondrecht en
dan is het belangrijk om zonder
besmettingsgevaar te kunnen
stemmen. Vanzelfsprekend zijn de
grote kerken daarvoor ter beschikking gesteld. Prachtig om te zien
hoeveel mensen, in deze tijd van
beperkingen, toch massaal coronaproof naar de kerk kwamen om
te stemmen. Zo zie je maar weer:
roep niet te gauw “Breek die kerk
maar af!”.

Pastoor Peter van der Horst
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Voorlopige uitslag Tweede
Kamerverkiezingen 2021
Het opkomstpercentage in de gemeente Peel en Maas was 78,30%. De VVD heeft in
Peel en Maas de meeste stemmen gekregen. In totaal hebben 27.120 kiezers hun stem
uitgebracht in de gemeente Peel en Maas.

Aanbieden restafval
Voor restafval gebruiken we grijze restafvalzakken met het Peel en Maas-logo.
Deze zakken zijn voor iedere inwoner gratis verkrijgbaar en alléén bestemd
voor restafval. De afvalzakken kunt u afhalen bij de lokale afhaalpunten:
www.peelenmaas.nl/inwoners-en-ondernemers/afval/afvalzakken
Gebruikt u andere afvalzakken? Onze inzameldienst neemt deze zakken niet mee!
De restafvalzak mag maximaal 5 kilo wegen en geen bouw- en sloopafval bevatten. Als afval
goed wordt gescheiden bieden huishoudens 1 á 2 restafvalzakken per 2 weken aan.
Heel veel inwoners scheiden hun afval al op de juiste manier: bedankt!

Afvalinzameling met Pasen
De afvalinzameling van maandag 5 april (tweede paasdag) verschuift naar
zaterdag 3 april. Kijk voor de online afvalkalender op onze website:
https://afvalkalender.peelenmaas.nl/

Milieupark tweede
paasdag gesloten
Voorlopige uitslag op lijstniveau Tweede Kamerverkiezingen 21 maart 2021
Lijst
Partij
Aantal stemmen
Percentage
1.
VVD
6.564
24,28%
2.
PVV (Partij voor de Vrijheid)
4.152
15,36%
3.
CDA
4.854
17,95%
4.
D66
3.054
11,29%
5.
GROENLINKS
761
2,81%
6.
SP (Socialistische Partij)
1.615
5,97%
7.
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
1.225
4,53%
8.
ChristenUnie
115
0,43%
9.
Partij voor de Dieren
553
2,05%
10.
50PLUS
355
1,31%
11.
staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
21
0,08%
12.
DENK
111
0,41%
13.
Forum voor Democratie
1.388
5,13%
14.
BIJ1
30
0,11%
15.
JA21
751
2,78%
16.
CODE ORANJE
81
0,30%
17.
Volt
332
1,23%
18.
NIDA
50
0,18%
19.
Piratenpartij
26
0,10%
20.
LP (Libertaire partij)
15
0,06%
21.
JONG
42
0,16%
22.
Splinter
55
0,20%
23.
BBB
721
2,67%
24.
NLBeter
18
0,07%
25.
Lijst Henk Krol
29
0,11%
26.
OPRECHT
15
0,06%
28.
Trots op Nederland (TROTS)
50
0,18%
30.
35
0,13%
31.
Partij van de Eenheid
0
000%
32.
DE FEESTPARTIJ (DFP)
20
0,07%
34
Wij zijn Nederland
2
0,01%
Voorlopige uitslag op kandidaatsniveau
Op de website www.peelenmaas.nl vindt u de voorlopige uitslag per lijst en per kandidaat.
Cijfers en feiten Peel en Maas
Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen
Blanco stemmen
Aantal geldige stemmen
waaronder:
• aantal uitgebrachte (geldige) briefstemmen:
• aantal uitgebrachte (geldige) vervroegd stemmen:
Aantal ongeldige stemmen
Aantal kiezers
Totaal opgeroepen kiezers
Opkomst

27.040
54
27.094
3.263
2.865
26
27.120
34.636
78,30%

Maandag 5 april (tweede paasdag) is het milieupark gesloten.

Bekendmakingen

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

Plaats/locatie

Straat/omschrijving

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

de Berckt 18
Marktstraat 9
Op den Bosch 5 A
Groeze 12
Waalsestraat 7
Lorbaan 46
Mariaplein 2
perceel T 59
Veldstraat 20
Baarloseweg 1
Karreweg-Noord 12
Maasstraat 13
Schijfweg-Noord 4 A
Maasbreeseweg 92
Dörperfeld 46
Herikstraat 14
Kamillestraat 18
Molenstraat 48
Schachtoven 3
Sevenumse Dijk 5 en 16
Valkerheideweg 1
Dorpsstraat 26 en 26 A en Kurversweg
Kampsteeg 6
Steenoven 12B 145
Steegstraat 30
Vieruitersten 25A
Everlopad 8 A
Industrieterrein Panningen 19
John F. Kennedylaan 76
John F. Kennedylaan sectie H Nr. 3312
Palserpad 3
Past. Huijbenplein 28
Piushof 129
Veldm. Montgomeryhof 52, 54, 58, 62 en 66
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Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
Postbus 7088, 5980 AB Panningen
5981 CC Panningen
077 - 306 66 66

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

30 en 31 maart 2021

Digitale Commissievergaderingen
Op dinsdag 30 maart 2021 én woensdag 31 maart 2021 zijn om 19.30 uur digitale
commissievergaderingen.

In verband met het coronavirus zijn dit vergaderingen in aangepaste vorm. Dit betekent
het volgende:
• Voor publiek zijn de vergaderingen uitsluitend digitaal te volgen op de website. Dat kan
live en het is mogelijk om de uitzendingen op onze website terug te kijken.
• Inwoners die gebruik willen maken van het spreekrecht voor de vergadering van 30 of
31 maart 2021, kunnen zich hiervoor aanmelden tot uiterlijk dinsdag 30 maart 2021,
11.30 uur dan wel woensdag 31 maart 2021, 11.30 uur bij de griffie
(via griffie@peelenmaas.nl of 077 306 66 66).

www.peelenmaas.nl

Agenda digitale commissievergadering woensdag 31 maart 2021:
Onderdeel a: Vaste agendapunten
1. Opening en korte uitleg door de voorzitter
2. Spreekrecht

Onderdeel b: Agendapunten ter bespreking en advisering
3. Toekomst Hulp bij het huishouden (2021-021)
4. Kredietaanvraag vernieuwbouw kindcentrum Kloosterstraat Helden (2021-024)
5. Gewijzigde statuten van stichting Prisma (2021-023)
Onderdeel c: Sluiting
6. Sluiting

U kunt de agenda’s, de bijbehorende stukken en de livestreams raadplegen op het
raadsinformatiesysteem, onder www.peelenmaas.nl > Bestuur en Organisatie >
Gemeenteraad > Kalender van de gemeenteraad > Datum: 30 maart 2021 en 31 maart 2021.

Peel en Maas gemeentegids 2022

Agenda digitale commissievergadering dinsdag 30 maart 2021:

De gemeentegids Peel en Maas wordt uitgegeven
door Akse Media in Den Helder. Momenteel krijgen
ondernemers vragen over de werving/acquisitie
van advertenties voor ‘de gemeentegids 2022 voor
Peel en Maas’. Uitgever Akse Media is de enige die
advertenties werft voor de nieuwe gemeentegids.
Zij kan ook als enige de officiële aanbevelingsbrief
van de gemeente Peel en Maas overleggen.

Onderdeel a: Vaste agendapunten
1. Opening en korte uitleg door de voorzitter
2. Spreekrecht
3. Besluitenlijst Digitale Commissievergadering van 2 maart 2021 (2021-002)

Onderdeel b: Agendapunten ter bespreking en advisering
4. Vaststellen “Bestemmingsplan De Groene Pijl Beringe” ten behoeve van de bouw van in
totaal 12 starters- en levensloopbestendige woningen (2021-020)
5. Evaluatie beleid huisvesting arbeidsmigranten short stay 2019 (2021-022)
6. Regio Noord-Limburg, financiering projecten Regio Deal en Investeringsagenda (2021-019)
Onderdeel c: Sluiting
7. Sluiting

Nepadvertenties

Wij adviseren u dan ook extra alert te zijn als u
telefonisch, via fax of e-mail benaderd wordt om een
advertentie te kopen. Bij twijfel neem dan contact op
met Perry Leeuwerik via gemeentegids@peelenmaas.nl
of (077) 306 66 66.

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
hooikoorts, herstel na ziekte
vermoeidheid, stress, pms
diverse pijnklachten, blessures

Schoolstraat 59, Horst
Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl
Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

Procesoperator en (Electro)monteur m/v
Voor onze locaties in Horst en Blitterwijck zijn we op zoek naar nieuwe collega’s
voor de functies Procesoperator en (Electro)monteur. Daarnaast zoeken we
voor de weekenden en vakanties ook diverse oproepkrachten.
Bij interesse kun je contact opnemen via:
hrm@walkro.eu
Meer informatie over Walkro kun je
vinden op onze website: www.walkro.eu

Wmo huishoudelijke ondersteuning
- per direct beschikbaar www.poetszorg.nl

085 076 11 00

10

gemeente

nieuws

week 12 / 25 maart 2021 / Informatie van en over de gemeente

23 maart 2021
23 maart 2021

23 maart 2021

Coronaregels
Coronaregels
Coronaregels
Van 31 maart tot en met minstens 20 april 2021
Van 31 maart tot en met minstens 20 april 2021

Van 31 maart tot en met minstens 20 april 2021

Avondklok
22.00 - 4.30 uur
Avondklok
22.00 - 4.30 uur
Avondklok
22.00 - 4.30 uur

Draag een mondkapje
waar verplicht
Draag een mondkapje
waar verplicht
Draag een mondkapje
waar verplicht

Was je handen

Was je handen
Was je handen

Houd afstand
Houd 1,5 meter afstand

Houd afstand

Houd 1,5 meter afstand

Houd afstand

Is het druk?
Klachten? Blijf thuis
Ga dan weg
en laat je testen
Is het druk? Heb je klachten?
Klachten?
Blijf
thuis
Blijf thuis
en laat
je testen
Ga dan weg
en laat je testen
Maximaal 2 mensen of 1 huishouden mogen samen naar buiten
Heb je klachten?
Blijf thuis
laat je testen
Is het druk?
Klachten?
Blijfenthuis
Ga
dan
weg
en
laat
je
testen
Maximaal 2 mensen of 1 huishouden mogen samen naar buiten

Houd 1,5 meter afstand

Max. 1 gast per dag Ga max. 1 keer per
en houd afstand
dag op bezoek
Ontvang thuis maximaal 1 gast per
dag en 1
houd
afstand
van dag
de gast Ga
per dagper
op bezoek
Max.
gast
per
Gamaximaal
max.11keerkeer
Thuis
en houd afstand
dag op bezoek
Max.
1 afstand
gast per
max.1 keer
1 keer
Ontvang thuis maximaal 1 gast per dag
en houd
van dedag
gast GaGa
maximaal
per dagper
op bezoek
Thuis
en houd afstand
dag op bezoek

Buiten

Buiten
Buiten

Ontvang thuis maximaal 1 gast per dag en houd afstand van de gast Ga maximaal 1 keer per dag op bezoek

Max. 2 mensen
of 1 huishouden

Maximaal 2 mensen of 1 huishouden mogen samen naar een publieke binnenruimte

Winkels voor
levensmiddelen

Winkels

Winkels voor levensmiddelen zijn open

Gemeentehuis is open

Apotheek
en drogist

Max. 2 mensen
Houd buiten
of 1 huishouden
ook afstand
HoudMax.
ook buiten
van mensen buiten uw
huishouden
2 afstand
mensen
Houd
buiten
of 1 huishouden
ook afstand
Max.
2 mensen
Houd
buiten
Houd
ook buiten
afstand van mensen buiten
uw huishouden
of 1 huishouden
ook afstand

Pretpark en
dierentuin
Pretparken, dierentuinen
zijnen
dicht
Pretpark
dierentuin
Pretpark
Pretparken,
dierentuinenen
zijn dicht
dierentuin

Houd ook buiten afstand van mensen buiten uw huishouden

Gemeentehuis

Maximaal
2 mensen of 1 huishoudenMax.
mogen samen
naar een publieke binnenruimte
Gemeentehuis is open
Publieke
2 mensen
Gemeentehuis
binnenruimtes
of 1 huishouden
Max.
2 naar
mensen
MaximaalPublieke
2 mensen of 1 huishouden mogen
samen
een publieke binnenruimte
Gemeentehuis is open
Gemeentehuis
binnenruimtes
of 1 huishouden

Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen
Maximaal 2 mensen of 1 huishouden mogen samen naar buiten

Thuis

Publieke
binnenruimtes

Werk thuis
als dat kan
Werk thuis
als dat kan
Werk thuis
als dat kan

Bioscoop
Bioscoop is dicht

Bioscoop

Bioscoop is dicht

Bioscoop

Bioscoop is dicht

Vooraf bestellen
en afhalen

Zwembad
en sauna

Museum en
bibliotheek
Museum is dicht

Bibliotheek is dicht
Museum
en
bibliotheek
Museum is dicht
Bibliotheek
Museum
enis dicht
bibliotheek

Museum is dicht

Bibliotheek is dicht

Winkelen op
afspraak

Pretparken, dierentuinen zijn dicht

ZwembadZwembad
en sauna zijn dicht

Evenementen
Evenementen zijn verboden

Evenementen

en sauna
Zwembad
Zwembad en sauna zijn dicht
en sauna

Evenementen zijn verboden

Evenementen

Zwembad en sauna zijn dicht

Winkelen zonder
afspraak

Evenementen zijn verboden

Na 20.00 uur geen
verkoop alcohol

Apotheek en drogist zijn open Vooraf bestellen en afhalen mogelijk Winkelen op afspraak mogelijk Winkelen zonder afspraak niet mogelijk Na 20.00 uur kun je geen alcohol kopen

Vooraf bestellen
Winkelen op
Winkelen zonder Na 20.00 uur geen
Winkels voor
Apotheek
en afhalen
afspraak
afspraak
verkoop alcohol
levensmiddelen
en drogist
Vooraf
bestellen
Winkelen
Winkelen
zonderNa 20.00
Nauur20.00
uur
geen
Winkelszijnvoor
Apotheek
Winkels voor levensmiddelen
open
Apotheek en drogist
zijn open Vooraf bestellen
en afhalen
mogelijk Winkelen op afspraak
mogelijkop
Winkelen zonder
afspraak niet mogelijk
kun je geen
alcohol
kopen
Winkels
en afhalen
afspraak
afspraak
verkoop alcohol
levensmiddelen
en drogist
Winkels

Winkels voor levensmiddelen zijn open

Sportlocaties

Apotheek en drogist zijn open Vooraf bestellen en afhalen mogelijk Winkelen op afspraak mogelijk Winkelen zonder afspraak niet mogelijk Na 20.00 uur kun je geen alcohol kopen

Buiten op 1,5 meter Buiten t/m 26 jaar,
met max. 4 mensen afstand niet verplicht

Zwemles
t/m 12 jaar

Binnensport

Contactberoepen, zoals:

Buiten op 1,5 meter afstand met maximaal 4 mensen Buiten tot en met 26 jaar, afstand niet verplicht. Zwemles toegestaan voor kinderen tot en met 12 jaar Binnensporten zijn verboden

Buiten op 1,5 meter Buiten t/m 26 jaar,
Zwemles
ContactSportlocaties
Binnensport
met max. 4 mensen afstand niet verplicht
t/m 12 jaar
beroepen, zoals:
Buiten
op 1,5
meter
t/m
26 jaar,
Zwemles
Buiten op 1,5 meter afstand met maximaal
4 mensen
Buiten
tot en met 26Buiten
jaar, afstand
niet verplicht.
Zwemles toegestaan
voor kinderen tot en met 12 jaar Binnensporten zijn verboden ContactSportlocaties
Binnensport
met max. 4 mensen afstand niet verplicht
t/m 12 jaar
beroepen, zoals:
Buiten op 1,5 meter afstand met maximaal 4 mensen Buiten tot en met 26 jaar, afstand niet verplicht. Zwemles toegestaan voor kinderen tot en met 12 jaar Binnensporten zijn verboden

Reis zo min
mogelijk

Blijf zoveel
mogelijk thuis

Noodzakelijk gebruik
openbaar vervoer

Reis niet naar
het buitenland

Horeca

Ga alleen met het openbaar vervoer voor noodzakelijke reis

Reis zo min
mogelijk
Reis zo min
mogelijk

Blijf zoveel
Noodzakelijk gebruik
Reis niet naar
mogelijk thuis
openbaar vervoer
het buitenland
Ga alleen metNoodzakelijk
het openbaar vervoer gebruik
voor noodzakelijke reis
Blijf zoveel
Reis niet naar
mogelijk thuis
openbaar vervoer
het buitenland

Eten afhalen en bezorgen is mogelijk

Horeca
Horeca

Ga alleen met het openbaar vervoer voor noodzakelijke reis

Kinderopvang

Kinderopvang voor
0 tot en met 4 jaar

Buitenschoolse
opvang

Onderwijs

Kinderopvang voor 0 tot en met 4 jaar open Buitenschoolse opvang gesloten

Kinderopvang voor
0 tot en met 4 jaar
Kinderopvang
voor
Kinderopvang
voor 0 tot en met 4 jaar
open
Kinderopvang
0 tot en met 4 jaar
Kinderopvang

Buitenschoolse
opvang
Buitenschoolse
Buitenschoolse
opvang gesloten
opvang

Kinderopvang voor 0 tot en met 4 jaar open Buitenschoolse opvang gesloten

Afhalen en
bezorgen

Basisschool
Basisscholen open

Onderwijs

Basisschool

Onderwijs

Basisscholen open

Basisschool

Basisscholen open

alleen samen krijgen we corona onder controle

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

Kapper
op afspraak
De kapper is open op afspraak

Kapper
op afspraak
Kapper
De kapper
is open op afspraak
op afspraak
De kapper is open op afspraak

Restaurant
en café

Restaurant en café zijn dicht

Afhalen en
bezorgen
Eten afhalen
en bezorgen
Afhalen
enis mogelijk
bezorgen

Restaurant
en café
Restaurant
en café zijn dicht
Restaurant
en café

Eten afhalen en bezorgen is mogelijk

Restaurant en café zijn dicht

Middelbare school
en mbo deels open

Middelbare scholen en mbo deels open

Hoger
onderwijs

Hoger onderwijs op afstand

Middelbare school
Hoger
en mbo deels open
onderwijs
Meer informatie en uitzonderingen:
Middelbare
Hoger
Middelbare
scholen en mboschool
deels open Hoger onderwijs
op afstand
rijksoverheid.nl/coronavirus
en mbo
deels open
onderwijs
of bel 0800-1351

Middelbare scholen en mbo deels open

Hoger onderwijs op afstand

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus
Meer informatie
en uitzonderingen:
of bel 0800-1351
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351
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2503 \ politiek
PvdA/GroenLinks Peel en Maas

Beleid huisvesting arbeidsmigranten wordt herzien

Twee jaar geleden heeft de raad ingestemd met een nieuw beleid inzake huisvesting arbeidsmigranten.
Het college gaf daarmee groen licht voor het realiseren van enkele grootschalige huisvestingsprojecten
voor arbeidsmigranten. Zoals vaker was de gemeenteraad veel te volgzaam.
De bevoegdheid om als raad zelf te
besluiten over de gepastheid van
huisvestigingslocaties werd kritiekloos overgedragen aan het college.
Onze waarschuwing hiertegen werd
in de wind geslagen. De raad zette
zichzelf buiten spel. Daardoor konden
enkele grotere huisvestingslocaties
worden gerealiseerd. De raad kwam

VVD Peel en Maas

er niet meer aan te pas. Onlangs is
deze gang van zaken geëvalueerd.
De meerderheid van de raad wil de
weggegeven regie weer terugpakken. Dat kan nu. Er is wel een concreet besluit voor nodig, want het
college wil de beslissingsbevoegdheid zelf houden. Het college belooft
wel voortaan beter rekening te

houden met de draagkracht van een
kern. Er wordt beter gekeken naar
effecten die grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten heeft
op voorzieningen en gezondheidszorg in een kern. Op zich is dat goed.
Maar het is een slag te laat. In een
eerder stadium moet de vraag gesteld
worden waarom wij bepaalde bedrij-

ten ervan probeert men te verzachten
door hier en daar enkele sociale pleisters te plakken. Dat moet echt anders.
Daarom heeft PvdA/GroenLinks voorgesteld alle beleidsterreinen kritisch
tegen het licht te houden. De centrale
vraag is: in welk soort samenleving
willen we dat onze kinderen en kleinkinderen kunnen leven?

een nieuwe regering. In deze tijd
kunnen we het ons niet veroorloven
om te veel tijd te verspillen aan een
extreem lange formatie zoals in 2017.
Met maar liefst zeventien partijen
in de Tweede Kamer zal samenwerken meer dan ooit van belang zijn
en zal de Tweede Kamer meer haar

rol moeten pakken. Hopelijk neemt
ieder hier zijn of haar verantwoordelijkheid in, dan kunnen we snel
samen sterker verder. Alleen zo
komen we deze crisis te boven.

Annigje Primowees, Frits Berben,
Raf Janssen, raadsleden

Kiezers bedankt

Afgelopen week vonden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. In onze gemeente waren er maar liefst
6.570 mensen die hun vertrouwen uitspraken in onze mooie partij waarmee we de grootste partij werden,
zowel landelijk als in Peel en Maas. Daar werden we toch even stil van.
Wij willen alle mensen die op de VVD
gestemd hebben van harte bedanken voor dit vertrouwen. Ook feliciteren we alle andere partijen

Lokaal Peel&Maas

ven naar deze regio halen. Wat voor
werkgelegenheid leveren die? Is dat
vooral ongeschoold flexwerk tegen
ondermaatse beloning? Hebben wij
in onze regio voldoende mensen die
baat hebben bij dat soort banen?
Wat voor effecten heeft het promoten
van dit soort economische groei op
natuur en milieu? Deze vragen bij het
economisch beleid worden door raad
en college niet gesteld. Er wordt blind
achter de doorgeslagen markteconomie aangehold en de kwalijke effec-

die gewonnen hebben afgelopen
week alsmede de regionale Tweede
Kamerleden Raemakers (D66, Neer)
en Amhaouch (CDA, Panningen) die

zoals het er nu naar uitziet herkozen zijn. Vanuit Peel en Maas spreken we de hoop uit dat er haast
gemaakt wordt met de vorming van

Team

Weg met verpaupering
‘Weg met verpaupering!’ Kent u deze belofte bij de verkiezingen van 2018 van Lokaal Peel&Maas nog? Na de omgeving Meijel-Oost
staat Pand Jaspers in Meijel nu op de agenda. Eindelijk is er een ondernemer die de handschoen opgepakt heeft.
De winkel beneden blijft behouden en na
een verbouwing komt er meer woonruimte.
Er komen zelfs zes nieuwe woningen bij
voor starters en senioren. Als gemeente
kunnen we dat niet afdwingen, maar de
ondernemer wil dit zelf ook en bevestigt
dat door het tekenen van een gentlemen’s
agreement.
Vanuit Lokaal Peel&Maas daarom alle lof
voor deze ondernemer die het pand niet

Kinderraad

alleen een flinke opfrisbeurt geeft, maar ook
zorgt voor extra woonruimte én die de veiligheid bevordert. Want een groot deel van
het huidige pand wordt verwijderd waardoor
de Kurversweg een stuk overzichtelijker
wordt en daarmee een stuk veiliger. Meijel
wordt weer wat mooier.
Omdat er verontreiniging in de grond aanwezig is dient hier een deel van de bodem
gesaneerd te worden. Een bijdrage vanuit

de gemeente daarin vinden wij als Lokaal
Peel&Maas een mooi gebaar, dat steunen
wij graag. Kortom: verpaupering tegengegaan, extra woonruimte en verhoogde verkeersveiligheid.
U ziet, Lokaal Peel&Maas mag en kan zich
aan haar verkiezingsbeloften houden.

Sanne Hermkens en Rob Willems

Vergadering kinderraad
Op 17 maart was de eerste échte vergadering van de kinderraad. Alle leden moesten een
voorstel voorbereiden. De leden mochten zelf weten hoe ze het voorstel uitlegden, dat kon
bijvoorbeeld een filmpje zijn of een presentatie. Het mocht alles zijn. Dit voorstel moest iets
zijn wat Peel en Maas beter maakt.
Elke school had één voorstel. Dit voorstel mag
natuurlijk niet te duur zijn. Er waren veel verschillende ideeën zoals een blotevoetenpad,
bosactiviteiten, spelletjes bij ouderen enzovoort. Ook mocht elke school twee vragen in de
klas stellen. Dat waren de vragen: Wat maakt

het fijn om in Peel en Maas te wonen? Wat mis
je in Peel en Maas? Bij de volgende vergadering
(2 juni) worden de vijf plannen verteld die door
zijn. Daar gaan de kinderwethouders naar kijken.
We zijn benieuwd! Iedereen heeft goed zijn best
gedaan!

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.

Ingezonden brief

Raayerbos niet meer toegankelijk voor mindervalide
Raayerbos gelegen aan de Napoleonsbaan Zuid Baarlo is helaas niet meer toegankelijk voor mensen met
een scootmobiel. Dit is door de eigenaar van het bos gedaan om mountainbikers en off-the-road-motoren
te weren uit het mooie bos.
Er is besloten dat op alle invalspaden en wegen boomstammen
als soort van slagboom te maken
die echter niet open kunnen zon-

der een sleutel. Dat dit niet helpt,
blijkt wel; de mountainbikers en
off-the-road-rijders gaan om deze
bomen heen en blijven er gewoon

fietsen en rijden, Terwijl er borden
staan verboden voor mountainbikers en off-the-road-motoren.
Met een scootmobiel is dit echter

niet mogelijk omdat deze vaak te
breed is of omdat het pad bijna
onbegaanbaar is voor een scootmobiel. Dat ik de eigenaar van
het bos begrijp staat als een paal
boven water, het is jammer dat de
mensen die deze hobby uitoefenen
zich hiervan niets aantrekken. En zo

moeten de goeden wederom lijden
onder de kwaden. Jammer.

Marc Severijns
Baarlo

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

Peel en Maas Schoon verzamelt drie
honderd vuilniszakken met zwerfaval

Herpertz Bevo HC uit Panningen heeft de handbaltopper tegen
Greenpark Aalsmeer in de slotfase na een 22-19 voorsprong met
28-24 verloren op zaterdag 20 maart. Alles wat mis kon gaan, ging
mis in de laatste tien minuten. Herpertz Bevo HC miste niet alleen
twee strafworpen, maar liep door verbaal discussiëren met de
scheidsrechters tegen onnodige straffen aan.

Tijdens de Landelijke Opschoondag op zaterdag 20 augustus werd ook in Peel en Maas zwerfafval opgeruimd.
Vanwege corona kon het burgerinitiatief Peel en Maas Schoon dit jaar geen echte grote acties organiseren,
maar toch zijn er naar schatting driehonderd volle vuilniszakken verzameld.

Aanvallend werd geen enkele maal
doel getroffen, terwijl het sterke
Aalmeerse team iedere defensieve
Panningse fout afstrafte. Je kunt
stellen dat de Wet van Murphy de
mannen van trainer Jo Smeets fataal
werd. Herpertz Bevo HC begon ook
slecht aan de wedstrijd. Green Park
Aalsmeer liep al snel uit tot 3-0.
Wakker geschud knokte Herpertz
Bevo HC zich terug in de wedstrijd.
Op een gegeven moment had de
Panningse ploeg een 15-11 voorsprong opgebouwd, maar de gasten
onder de bezielende leiding van
coach Bert Bouwer knokten zich
terug. De rust ging in met een 15-14
voorsprong voor Herpertz Bevo HC.
Na de pauze bleef Herpertz Bevo HC
de bovenliggende partij Toen tien
minuten voor tijd Herpertz Bevo
HC een 22-19 voorsprong had, leek

de wedstrijd gespeeld, maar in
de daarovolgende slotfase gaf de
Panningse ploeg de zekere zege uit
handen. Topscorers aan zijde waren
Sijbren Stijweg en Kobe Serras
ieder met vier doelpunten. Was het
vermoeidheid of concentratieverlies? Dat is de vraag. De komende
week kunnen de technische staf en
de spelers samen het verloop van
deze verloren wedstrijd analyseren. Overigens maakte de Belgische
aanwinst Joris Gillé uit Tongeren
zijn debuut in de Panningse ploeg.
Zondag 28 maart moet Herpertz
Bevo Hc ij Hurry Up in Zwartemeer.
Deze wedstrijd moet gewonnen
worden. Voor meer informatie kijk
op www.bevohc.nl

Op de markt in Maasbree werd veel afval gevonden

Tekst: Math Nellen
Herpertz Bevo HC

Joris Gillé per direct
naar Herpertz Bevo Hc
Joris Gillé (25) komt tussentijds over van BENE-League club
Tongeren uit België naar Herpertz Bevo Hc. Hij is speelgerechtigd
voor het vervolg van de HandbalNL League. Na het vertrek van
Robin Jansen naar TV Emsdetten is daarmee de selectie van
Herpertz Bevo Hc weer op sterkte.

De vrijwilligers die de omgeving van McDonalds opruimden

De afgelopen seizoenen was er al
regelmatig contact tussen Joris en
de technische leiding van Bevo Hc.
“Joris is een echte teamplayer, hij is
fysiek sterk en daarmee een goede
aanvulling in het centrale blok van

de defensie. Daarnaast brengt hij als
oud-speler van Tongeren een flinke
dosis ervaring op BENE-League
niveau mee naar Panningen,”
zo laat zijn nieuwe handbalclub
Herpertz Bevo Hc weten.
Oma Annie en haar kleinkinderen gingen zaterdag op pad in Grashoek

Zoom lezing IVN helden
IVN Helden organiseert op donderdag 8 april 2021, van 19.30 uur
tot 21.30 uur de zoomlezing ‘ecologisch denken’, door Ad
Havermans. Deelname is gratis.
Deze ervaren spreker is natuurliefhebber en onderwijsman in hart
en nieren, en neemt je mee in zijn
fascinatie voor de natuur. Hij laat
je de samenhang in ecosystemen
ontdekken en leert je ecologisch
te denken. Een week voorafgaand
aan de zoom-lezing krijgen de

deelnemers de presentatie per
email toegestuurd met de vraag
de opdrachten alvast proberen te
maken.
Aanmelden kan tot uiterlijk dinsdag
30 maart via de ZOOM-host van IVN
Helden, Harrie Peeters penningmeester@ivnhelden.nl

De organisatie is heel tevreden.
“In andere jaren schakelden we
dorpsverenigingen in waardoor we
vanzelf veel deelnemers hadden.
Deze keer waren we afhankelijk van
mensen die zichzelf hiervoor opgaven en dat bleken er heel veel”, aldus
Rob Custers, één van de organisatoren. “We hebben door de grote acties
in het verleden toch bekendheid
gekregen en waarschijnlijk helpt het
ook dat door corona mensen meer
wandelen en met zwerfafval worden
geconfronteerd”.
Peel en Maas Schoon heeft ondertussen ook een stevige basis van vaste

adoptanten die regelmatig hun eigen
stukje schoonhouden. “Zien opruimen doet opruimen en de drempel
om zelf ook mee te doen is lager
geworden.” In sommige kernen zijn
nu al zoveel adoptanten, dat het
zoeken was naar op te ruimen plekken. Daarom is vanuit Meijel zelfs
een stuk Brabant opgeruimd (de weg
naar Asten). Vrijwilligers uit Maasbree
en Koningslust hebben samen met
die uit Sevenum de omgeving van
McDonalds en A67 opgeschoond.
Ook de horecabedrijven daar hebben meegeholpen. Ze kwamen onder
andere een koelkast, een verwar-

mingsketel en kinderzitje tegen.
Andere bijzondere vondsten waren
een drone in Helden en een dode
ree bij Maasbree. “Onze gemeente
is duidelijk schoner dan een paar
jaar geleden: het oude zwerfafval is
ondertussen weg en nu al 250 adoptanten onderhouden gedurende het
jaar veel plekken.” Hoewel de kaart
behoorlijk gevuld raakt met geadopteerde gebieden, worden voor sommige plaatsen nog steeds adoptanten
gezocht. Met name Kessel, Kessel-Eik
en Grashoek hebben nog ruimte.
Voor meer informatie kan men mailen
naar contact@peelenmaasschoon.nl

2503 \ enzo
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Geplukt

Linda Engels Maasbree
De creatieve Linda woont samen met haar man René en kinderen Roos (18), Lieve (16) en Faas (14) in hartje Maasbree. Ze heeft een eigen bedrijf
aan huis: Studio Dada. Hier maakt ze onder andere met kleding van overledenen ‘DadaDieren’: knuffels, als tastbare en liefdevolle herinnering.
Deze week wordt Linda Engels (47) geplukt.

bestaat. Zo heeft het kindje toch
altijd, waar hij ook is, beide ouders
bij zich.”

Speciale verhalen
Linda heeft al ontelbaar veel knuffels gemaakt, elke heeft zijn eigen
speciale verhaal. Sommige verhalen raken haar diep. “Want het zijn
niet altijd oude opa’s en oma’s die
overlijden.” Soms maakt Linda knuffels voor jonge kindjes, van wie
het broertje of zusje is overleden.
“Of onlangs kwam een terminale
zieke vader langs met zijn kindjes
om samen de kleding en knuffels
uit te zoeken, want ze kunnen uit
verschillende soorten dierenknuffels
kiezen, of zelf een knuffel samenstellen. Die vader pakte zijn kindjes nog eens goed vast toen ze hier
waren. Natuurlijk word ik dan weleens emotioneel. Op het begin dacht
ik ook: ik kan niet met al dit verdriet
van die mensen omgaan. Maar ik
merkte dat wanneer ik emotioneel
werd om het verdriet van anderen,
dit ook deels met mijn eigen verdriet te maken had. Het is voor mij
ook een soort van verwerkingsproces. Nu ben ik blij dat het werk wat
ik doe, hoe emotioneel het soms ook
is, andere mensen een stukje troost
kan bieden op een manier die ik
vroeger zelf graag had gehad.”

Toekomst

mogelijk het ‘normale’ leven weer
op te pakken. Mijn verdriet stopte
ik weg achter een masker van zelfbescherming. Een van de weinige
dingen waarin ik nog troost kon vinden waren een leren jack en trui van
hem.” Linda krijgt jaren later weer
een relatie, met René waarmee ze
haar kinderen krijgt. Haar zoon Faas
komt echter ter wereld met ernstige

Het idee om knuffels te maken is
mede ontstaan door traumatische
gebeurtenissen in Linda’s leven.
Zo verloor ze op haar 20e plots
haar toenmalige vriend, waarmee
ze vijf jaar een relatie had, door
een auto-ongeluk. “Het enige
wat destijds telde was om alle
emoties weg te stoppen, vooral
nergens over te praten en zo snel

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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en levensbedreigende gezondheidsproblemen, waardoor hij de eerste
maanden van zijn leven in het ziekenhuis in Maastricht ligt. Zijn ouders
blijven in het Ronald
McDonald Huis en zijn zusjes verblijven bij opa’s en oma’s in Koningslust
en Helden. “Omdat we niet bij alle
kinderen tegelijk konden zijn, legde
ik kleding van René en mij in Faas
zijn couveuse, en gaf ik mijn dochters ook kleding van ons, waarvan
ik een soort eerste troostknuffeltje
had gemaakt. Zo hadden ze toch het
gevoel dat er altijd een stukje van
ons bij ze was. Het was een ontzettende heftige en traumatiserende
periode, pas na twee jaar hadden we
ons leven terug en ging ik weer aan
het werk. Ik was vlak voor Faas zijn
geboorte gestart met mijn eigen studio, dus na twee zware jaren pakte
ik letterlijk de draad weer op. Ik kon
eigenlijk weer van vooraf aan starten. Eerst vooral met grafisch werk,
maar al snel waren er steeds meer
opdrachten die met textiel en kleding
te maken hadden. De eerste echte
opdracht voor een knuffel kwam van
een kennis die haar man had verloren
en achterbleef met haar jonge dochter. Zij vroeg of ik met de kleding van
haar man, die hij droeg op zijn sterfdag, iets tastbaars wilde maken voor
haar dochter. Als troost. Dat werd het
eerste officiële DadaDier.”

Drukte
Sinds vijftien jaar heeft Linda, die
afgestudeerd is aan de kunstacademie, haar eigen bedrijf.
Nu ze een paar weken zelf uit de
running is geweest, doordat zij en
drie andere gezinsleden corona
hadden, is de wachtlijst langer en
langer geworden. Ook merkt Linda
dat het sowieso drukker dan ooit
tevoren is geworden in de coronaperiode. “Ik moet zeggen dat ik
het heftig vind om te realiseren dat
er dus mensen zijn die aan hetzelfde virus gestorven zijn als mijn
familie en ik hebben gehad. Dat is
bizar.” De kleding die mensen
meebrengen, wanneer nabestaanden iets gemaakt willen hebben, moet volgens Linda typerend
zijn voor de overleden persoon.
“Als opa altijd een overall aanhad
of een geruite pyjama, dan neem
dat mee.” Geen enkel kledingstuk
is te gek om mee te nemen. Linda
kan alles in de knuffels verwerken.
“Zelfs onderbroeken en sokken.”
Maar Linda’s opdrachten bestaan
niet alleen uit het maken van knuffels in verband met overlijdens.
Zo maakt ze ook scheidingknuffels. “Als ouders uit elkaar gaan
dan is dat natuurlijk erg verdrietig
voor een kindje. Ik maak dan een
knuffel die deels uit kleding van de
ene en deels van de andere ouder

Linda hoopt binnenkort een opleiding tot rouw- en verliestherapeut
te gaan volgen. Eén van de stappen
die ze wil ondernemen na het volgen
van de opleiding, is het geven van
workshops aan kinderen in haar studio. “Ik wil samen met hen de knuffels gaan maken, zodat de kinderen
zelf een bijdrage kunnen leveren aan
het proces. Want het maken van een
knuffel kan voor hen ook een deel
van het rouwverwerkingsproces zijn.”
Linda heeft in haar werkzame jaren
vele verschillende soorten verdriet
gezien. Tijdens haar werk heeft
Linda gezien dat zij niet de enige
was met verdriet, maar dat iedereen
weleens te maken heeft met verlies. “Of dat nu met een overlijden te
maken heeft, of een (gedwongen)
verhuizing of een echtscheiding.
Er zijn vele manieren van verlies en
vormen van verdriet. En als ik iets
heb geleerd door mijn werk, is dat
je jouw eigen verdriet nooit hoeft
te meten met andermans verdriet.
Je hoeft nooit te denken: ik mag niet
zoveel verdriet hebben, want kijk
eens wat die andere mensen mee
hebben gemaakt. Iedereen heeft
recht op zijn of haar eigen verdriet.
En het is mijn missie in het leven is
om verdriet door middel van mijn
werk een gezicht te geven.”

Er zijn vele manieren
van verlies en vormen
van verdriet

Tekst en beeld: Roosje Delsing
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Kerkberichten
Vincentiusparochies

Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur
in de sacristie.
Coronamaatregelen
Kerkdiensten
LET OP: Het aantal kerkgangers
Zondag 28 maart
is beperkt tot 30. Kijk bij de
kerkberichten van uw parochie naar H. Mis om 9.30 uur Palmzondag
Woensdag 31 maart
wat daar: telefonische aanmelding
of aanmeldbriefjes. Staat daar niets, H. Mis 09.00 uur (grote kerk, zij-altaar
dan zal het aantal kerkgangers wel St.Jozef)
Zondag 4 april
onder de 30 blijven. Misintenties
H. Mis om 9.30 uur Hoogfeest van
waar veel mensen voor komen
Pasen
kunnen we nu niet aannemen.
Met ziekteverschijnselen blijf thuis!
Houdt in de kerk 1 ½ meter afstand. Parochie Egchel
Denkt u aan uw mondkapje bij het
Misintenties
naar uw plaats gaan en weer naar
NL83 RABO 0120795086
buiten lopen? De zondagse H.Mis
G. Sillekens Eemsestraat 12
op TV is op NPO2 om 10.00 uur. Blijf 077 3079530
gezond!
Kerkdiensten
Zondag 28 maart
VASTENAKTIE
H. Mis 11.00 uur Palmzondag
Samen gaan we voor toekomstZondag 4 april
kansen voor jongen mensen in
H. Mis 11.00 uur Hoogfeest van Pasen
Zambia door goed onderwijs. In
de kerken liggen folders en staan
Parochie Grashoek
collectebussen, al dan niet in een
Misintenties
vastenzakje. U kunt ook overmaken NL24 RABO 0141910526
naar NL39RABO0141974664 t.n.v.
A. Cruijsberg
Vastenaktie Dekenaat Helden te
077 307 52 93
Helden.
Spreekuur
In kerk entree
ACTIE KERKBALANS: De
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkbijdrage is ook in deze
Kerkdiensten
coronatijd onmisbaar voor de kerk/ Zondag 28 maart
parochie. Het zou heel fijn zijn als
H.Mis 11.00 uur Palmzondag. Geen
u weer aan ons denkt. Zie ook
intentie. Max. 30 pers. Telling bij binwww.vincentiusparochies.nl onder
nenkomst
financiën. Heel hartelijk dank.
Zondag 4 april
H.Mis 10.00 uur Hoogfeest van Pasen
(Afwijkende tijd). Max. 30 personen.
Parochie Beringe
Telling bij binnenkomst
Misintenties
NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens
Parochie Helden
het parochiespreekuur op dinsMisintenties
dagochtend. Ook bij kapelaan
NL61 RABO 0120795094
Roger Maenen tel. 077 466 18 50 of pastorie Rochusplein 3, 077 3071488,
per email roger.maenen@ziggo.nl. kerkbestuurhelden@home.nl

Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 28 maart
Palmzondag
H. Mis 10.00 uur – t.i.v. Lucie en Drees
Hermkes-Kartner; overl. ouders Frans
Hermans en Lies Frencken. collecte
ook voor de tekstboekjes. Aanmelden
077 3071488 of 0621202118
Donderdag 1 april
Witte Donderdag
H. Mis Witte 19.00 uur: concelebratieviering voor het hele Vincentiuscluster
in de St. Lambertuskerk Helden.
Aanmelden 077 307 14 88 of
06 21 20 21 18
Vrijdag 2 april
Goede Vrijdag
De H. Communie vw Pasen wordt
thuisgebracht vanaf 09.00 uur.
Kruisweg 15.00 uur St.Lambertuskerk
Herdenken van het lijden en sterven van de Heer in kerk Meijel voor
Vincentiuscluster om 19.00 uur.
Zaterdag 3 april
Paaszaterdag
Pl. Paaswake in kerk Panningen viering voor het hele Vincentiuscluster
om 19.00 uur.
Zondag 4 april
Hoogfeest van Pasen
H. Mis 11.00 uur (afwijkende tijd!)
Kerk open 13.00-15.00 uur: voor stil
gebed en aanbidding.
Maandag 5 april
Tweede Paasdag,
H. Mis 10.00 uur

Kerkdiensten
Zaterdag 27 maart
H. Mis 17.30 uur Palmzondag
Zondag 4 april
H. Mis 09.30 uur Hoogfeest van Pasen

Parochie Meijel

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

Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5, 077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zaterdag 27 maart Palmpasen
H. Mis Palmpasen 19.00 uur. Geen
Misintenties. Max. 30 aanwezigen. AANMELDBRIEFJE noodzakelijk.
Verkrijgbaar vanaf: ma. 22 maart,
prikbord kerk
Maandag 29 maart
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans – Telling bij binnenkomst
Dinsdag 30 maart
H. Mis 09.00 uur – Telling bij binnenkomst
Donderdag 1 april
Witte Donderdag
Geen ochtendmis in Meijel
Gezamenlijke H. Mis in Helden 19.00 uur.
Vrijdag 2 april
Goede Vrijdag
Kruisweg 15.00 uur
Gezamenlijke Kruisverering 19.00 uur,
in Meijel. Aanmeldbriefje noodzakelijk. Verkrijgbaar vanaf ma. 29 maart,
prikbord kerk
Zaterdag 3 april
Gezamenlijke Paaswake 19.00 uur
in Panningen
Zondag 4 april
H. Mis Eerste Paasdag 11.00 uur
Maandag 5 april
H. Mis Tweede Paasdag 11.00 uur

Ook computers, laptops, telefoons,
huishoudelijke apparaten en dergelijke worden ingezameld. Het is

alleen toegestaan om schoon metaal
in te leveren. Metaal dat vervuild is
met bijvoorbeeld olie of koelmiddel

Parochie Koningslust

Parochie Panningen

Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag-, woensdag- en
vrijdagochtend van 08.30 uur tot
11.30 uur.
Kerkdiensten
Overleden: Mimi van der Velden,
87 jaar, Boy van Nisselroij, 84 jaar
Zaterdag 27 maart
H. Mis 19.00 uur Palmzondag t.i.v.
Mia Bos van den Beuken; Joke Goes
Extra collecte misboekjes
Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Zaterdag 3 april
16.00-17.00 uur: Zegening van de
voedselmandjes voor Pasen voor
de Poolse parochianen.
H. Mis 19.00 uur Paaswake viering
voor het hele Vincentiuscluster
Maandag 5 april
H. Mis 10.00 uur 2e Paasdag

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

Oud metalen actie in Baarlo
De Fanfare Eendracht in Baarlo zamelt op zaterdag 27 maart oude
metalen in. Men kan de oude metalen inleveren op de parkeerplaats
aan de Sprunklaan in Baarlo tussen 10.00 uur en 12.00 uur.

HERMANSHOF

VIER GESCHAKELDE EN TWEE HALFVRIJSTAANDE PATIOWONINGEN
LEVENSLOOPBESTENDIG EN ENERGIENEUTRAAL
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HERMANSHOF

€289.000,V.O.N.

WWW.BOUTENMAKELAARDIJ.NL
077-3082232

mag niet. De inzamelingsactie vindt
elke maand plaats, altijd op de laatste zaterdag van de maand.

Online Sportgala Peel en Maas
Gemeente Peel en Maas heeft door corona de gemeentelijke sporttrofee
2019 nog niet uitgereikt. Dit gaat nu wel gebeuren. De tiende editie is op
vrijdag 9 april om 20.00 uur live te volgen via de televisie-uitzending op
Omroep P&M en via de Facebookpagina van Sportgala Peel en Maas.
Tijdens deze avond vindt live de
bekendmaking en de huldiging plaats
van de winnaars voor de categorieën: sporttalent, sportman/-vrouw,
sportploeg, de waarderingsprijs en
de uitreiking van de gemeentelijke
sporttrofee. Ook wordt de winnaar van
‘Iedereen Kan Sporten’ voor Noorden Midden-Limburg bekendgemaakt
en gehuldigd. Tafeltennisser Daantje
Lommen, turnster Fleur Coppers en
volleybalvereniging Peelpush Jeugd
6.1 zijn genomineerd voor de categorie
sporttalent. Jac Roemerman (wielrennen), Lars Kersten (paardrijden)
en Niels Kersten (paardrijden) vallen
in de categorie sporters en Dames 1

Peelpush (volleybal), Dames MO19
Sporting Peel en Maas (voetbal) en
Heren B Herpertz Bevo HC (handbal)
in de categorie sportploegen. Burney
Aerts (Jui Jitsu), Chantal Haenen
(handbiken) en G-team RKMSV (voetbal) kunnen prijzen winnen in de
categorie IKS-sporters. Vanaf 20.00
uur worden de winnaars van de verschillende categorieën in de studio
bekendgemaakt. Het sportgala wordt
dit jaar weer omlijst door muziek en
optredens van diverse artiesten, zoals
Kate Mini, Fleur Zwartkruis, Wheel
Sensation en Judoclub Helden. Het
sportgala wordt gepresenteerd door
presentator Sander Kleikers.
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Cluster MKBE

2 april Goede Vrijdag
15.00 uur Kruisweg
3 april Paaszaterdag
Parochie Maasbree
20.00 uur: Paaswake
Misintenties
4 april Pasen
NL58RABO0131001973
11.00 uur: Hoogmis
Pastorie Dorpstraat 4
5 april - 2e Paasdag
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl geen H. mis.
Vastenactie
www.parochiemaasbree.nl
De vastenactie staat net als vorig jaar,
Kerkdiensten
in het teken van beroepsonderwijs in
Zondag 28 maart – Viering van
de ontwikkelingslanden. In Nederland
Palmzondag
is goed onderwijs voor alle kinderen
H. Mis: 11.00 uur - Tijdens de
eucharistieviering worden de palm- vanzelfsprekend. In de ontwikkelingslanden krijgen jongeren vaak niet
takken gezegend en wordt een
de kans om verder te leren. Ze zijn
gedeelte van het lijdensverhaal
dan aangewezen op slecht betaald
gelezen.
werk, waardoor ze in armoede leven.
Lector: Mevr. Elly Gooren
Intenties: Jaardienst Sjeng Vaessen, Een goede opleiding kan daar veranoverleden ouders en Toon en Maria dering in brengen en toekomst bieden
met perspectief.
Vaessen.
Bij de uitgangen van de kerk staan
Mededelingen
offerblokken. Als uw wilt kunt u
Overleden
daar uw offergave in deponeren.
Mien Kessels-Daniëls,
Bij voorbaat dank.
Iepenstraat, 89 jaar.
H. Communie bij gelegenheid
van Pasen
Parochie Kessel
Donderdag 1 april wordt vanaf 9.00 Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
uur de H. Communie gebracht
Iet Dings-Bovendeerdt
bij de mensen die een verzoek
077 462 18 60
hebben doorgegeven aan de pasto- 06 24 21 61 06
rie – telefoon 477 1275.
Kerkdiensten
Diensten in de goede week:
Zaterdag 27 maart
1 april - 19.00 uur
19.15 uur H. Mis (Palmzondag)
viering Witte Donderdag
Toos en Harrie Hermans-Gevelt.

EHBO-Meijel eert haar
jubilarissen
De EHBO-vereniging Meijel heeft onlangs vier jubilarissen gehuldigd. Dat gebeurde vanwege de coronamaatregelen op gepaste
afstand.

Marjo van Diepen en Mark van
Rooij werden vanwege hun 25-jarig
lidmaatschap in het zonnetje
gezet. Zo ook Nel van Heugten, zij
is al veertig jaar lid. In het verleden hebben Nel en Mark beide
de opleiding tot LOTUS gevolgd.
Jan van Montfort werd gehuldigd
met het Bondskruis derde klas.
38 jaar geleden behaalde Jan het
diploma en volgde hij de eerste
lessen in het Groene Kruis gebouw.
Jan ging al snel over het beheer
van de materialen. Het materialen-

wagentje dat in die jaren meeging
om EHBO-assistentie te verlenen
bij evenementen was dan ook
altijd goed gevuld. Jan heeft 23
jaar een bestuursfunctie bekleed.
Vele taken heeft hij op zich genomen. Hij nam deel aan de pleisteractie en bakte vele oliebollen bij
zijn schutterij voor de EHBO-leden.
Ook heeft hij jarenlang de jeugdEHBO op basisschool Den Doelhof
begeleid. Mede door zijn brede
inzet heeft hij zich onmisbaar
gemaakt voor de vereniging.

Mededelingen:
Vrijdag 2 april
19.00 uur Goede Vrijdagviering..
Zaterdag 3 april
20.00 uur Paaswake met zegening van
het wijwater.
Er mogen maar 30 personen in de H.
Missen aanwezig zijn.
U kunt zich daarvoor opgeven bij: Arno
Houwen tel. 06-55177046 of bij
Iet Dings tel. 06-24216106
Voor de pastorale zorg kunt u terecht
bij pastoor-deken W. Varela
Tel. 3981416, of kapelaan H. te
Boekhorst (zie parochie Baarlo)
Ziekenzalving: 06-55408023

Parochie Baarlo

Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 28 maart
9.30 uur H. Mis. Palmzondag
Jaardienst Bertha Smits-van Horen en
tevens voor Joep Smits.
Jaardienst Christine Görtz-Stappers en
v.w. verjaardag, Frans Görtz en kinderen en voor Jeanne Janssen-Görtz.
Voor een bijzondere intentie.
Donderdag 1 april
9.00 uur H. Mis.

Overleden: Josine Oehlen-Heines,
71 jaar, Albert Neuhuysstraat.
Goede week en Paasvieringen.
Vrijdag 2 april
15.00 uur Kruisweg.
19.00 uur Kruisverering
Paaszaterdag 3 april
20.00 uur Paaswake.
Pasen zondag 4 april
9.30 uur H. Mis.
Tweede Paasdag 5 april
9.30 uur H. Mis.

Parochie Kessel-Eik

Misintenties
NL41RABO0125300522
Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkens
06 30 10 30 13
Kerkdiensten
Gewijzigde data:
Zaterdag 27 maart
18.00 uur H. Mis. (Palmzondag)
Voor de Parochie
Maandag 5 april
9.30 uur H. Mis. (2e Paasdag) Voor de
Parochie
Mededelingen:
De misintenties kunnen tot nader
bericht worden doorgegeven aan Tjeu
Stemkens. Ook voor verdere informatie binnen de kerk.
De bestelde H. Missen die vanwege
de Corona- lockdown niet zijn doorgegaan, kunnen opnieuw worden
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aangemeld, op de datum welke de
familie dit wenst.
Ondanks de beperkte mogelijkheden van het houden van kerkdiensten e.d. tijdens de Coronatijd
gaan de kosten van vaste lasten
(energie, verzekeringen, kosten
advertentie, kosten priesters e.d.)
gewoon door. Mogen wij u vragen om een bijdrage in de vorm
van gezinsbijdrage of anderszins
ten behoeve van de eigen exploitatie. Door het wegvallen van de
Fancy Fair in 2020 is er een financieel gat ontstaan en dit wordt niet
gesteund door het Bisdom of de
overheid.
Bij voorbaat dank.

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

Jubileum

Peggy Brummans-van Deursen 25 jaar
lid Toneelvereniging C.O.M. Meijel
Peggy Brummans-van Deursen is op maandagavond 22 maart voorafgaand aan de (digitale) jaarvergadering
geheel coronaproof gehuldigd door het bestuur. Ze is namelijk 25 jaar bij Toneelvereniging C.O.M. Meijel.

Als 19-jarig ‘dörske’ heeft Peggy zich
aangemeld als lid, en is inmiddels
niet meer weg te denken als speelster. In de afgelopen 25 jaar is Peggy
maar liefst twee keer genomineerd
voor een ‘Muulke’ voor haar spel, in
2015 voor haar rol als ‘Clarice’ in het
stuk ‘De knecht van twee meesters’

en in 2018 voor haar rol als ‘Knoop’ in
het jubileumstuk ‘Lang en Gelukkig’.
Ook heeft Peggy zich sinds de start in
2007 actief ingezet voor de jeugdafdeling, waar haar dochter inmiddels ook
lid van is.
Peggy is aan haar eigen voordeur verrast door het bestuur. Na een korte

toespraak van voorzitter Erwin, heeft
ze uit handen van haar zus en tevens
bestuurslid Carla de oorkonde namens
Toneelhuis LFA gekregen en heeft
ze het bijbehorende zilveren insigne
opgespeld gekregen.

16

Tummers
daar word ik vrolijk van
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Hoge korting bij inruil va

TOT € 250,- KORTING!
24
Wasmachine
WW80T734AWH/S2

7

Patrick

SHOP ONLINE

• Quickdrive: tot 2 keer zo snel wassen
• EcoBubble: krachtig wassen, zelfs op lage
temperaturen
• Autodose doseert automatisch de juiste
hoeveelheid wasmiddel en wasverzachter
• Digital Inverter Motor
met 10 jaar garantie

24%

849,-

GRATIS
BEZORGD!

INRUILKORTING

-/-

200,-

549,-

10 JAAR
MOTOR
GARANTIE!

*

*NA € 100,- cashback
OF gratis fiets

B 8

KG

GRATIS
BEZORGD!

23%
649,-

1400

INRUILKORTING

T/PM

-/-

t/m week 18 2021

Warmtepompdroger
DV70TA000TH/EN

Scan en bekijk
alle aanbiedingen

150,-

499,-

• A++-efficiëntie met
warmtepomptechnologie
• Optimal Dry-technologie
• Anti-Kreuk voorkomt kreukels
• Eenvoudig in onderhoud met de 2-in-1-filter

7 65
KG

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

dB

Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst
Shop 24/7 online | www.eptummers.nl

