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Begin Maasboulevard
In 2018 pakte de Kesselse gemeenschap het idee op om de Maasoever in Kessel op te knappen en te verfraaien, zodat het dorp niet meer met de rug naar de Maas ligt. Wethouder Paul Sanders
verrichte op woensdag 31 maart samen met gedeputeerde Joost van den Akker van provincie Limburg en een vertegenwoordiger van het Dorpsoverleg Kessel de officiële starthandeling
voor de werkzaamheden van het project Maasboulevard Kessel. / Beeld: Jac Willekens

Onduidelijkheid over controle 75-procentnorm beleid
huisvesting arbeidsmigranten
De gemeenteraad van Peel en Maas twijfelt nog of het wil instemmen met het nieuwe arbeidsmigrantenbeleid dat per 1 mei in moet gaan. Tijdens de vergadering op dinsdag 30 maart lieten meerdere partijen
weten een concreter plan van aanpak te willen zien van wethouder Sanders. Met de name hoe de gemeente
gaat controleren of 75 procent van de gehuisveste arbeidsmigranten daadwerkelijk bij het bedrijf werkt.
De gemeente Peel en Maas wil
met het nieuwe beleid zich minder
richter op ‘grote’ woningprojecten
voor arbeidsmigranten en meer op
huisvesting van arbeidsmigranten
bij de bedrijven waar zij werkzaam
zijn. Voorheen was het de regel dat
25 procent van de arbeidsmigranten die ergens gehuisvest wordt,
ook bij dat bedrijf werkt. Met het
nieuwe beleid wordt dat percentage
opgeschroefd tot 75 procent. Zo wil

de gemeente ervoor zorgen dat het
merendeel van de arbeidsmigranten
die Peel en Maas een woning biedt,
ook in de gemeente gaat werken.
Er kwamen meerdere vragen vanuit de gemeenteraad over op welke
manier wethouder Sanders van
plan is om die norm te controleren. Sanders liet weten de controle
aan de voorkant te willen uitvoeren. De controle vindt plaats op het
moment dat huisvesting gerealiseerd

is. “Maar dat wil niet zeggen dat
we als veldwachters bij die locaties
gaan staan. Alleen als er meldingen
komen, gaan we actie ondernemen.”
Daarnaast zegde hij vertrouwen
te hebben in de lokale bedrijven.
“Agrarische bedrijven huisvesten nu
eenmaal liever voor zichzelf en niet
voor anderen, omdat de arbeidsmigranten die bij hen aan het werk
zijn ook gescreend worden. Ze zijn
bang dat wanneer ze ‘vreemden’

huisvesten er problemen ontstaan
en het bedrijf in een slecht daglicht
komen te staan. Dit kan bijvoorbeeld
als gevolg hebben dat ze niet meer
mogen leveren aan de grote supermarktketens.”
Voor VVD-lid Teun Heldens waren
deze antwoorden niet concreet
genoeg. “Aan de ene kant wordt
er gezegd dat we aan de voorkant
gaan controleren, aan andere kant
dus niet. Dus ik wil een concreter
plan. Want het controleren van de
75-procentregel is lastig als ik het zo
hoor, het moet eerst gemeld worden
door iemand anders. Ik voel hier een
beetje een wassen neus aankomen

en ik wil een oproep doen aan het
college om met een beter voorstel
naar de raad te komen, eventueel in
overleg met de raadsfracties.”
Ook John Timmermans van het CDA
zei een overzicht te missen van het
beleid 2021, zoals dat gaat worden vastgesteld. “Ik wil vragen om
netjes op een rijtje te zetten hoe
we de regel van 25 naar 75 procent
gaan handhaven.” De wethouder
liet weten binnenkort een aangepast beleid voor te leggen aan de
gemeenteraad.

Tekst: Roosje Delsing
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Brand legt kantine SV Panningen in as
De brandweer werd donderdag
25 maart om 20.15 uur
gealarmeerd voor een brand in
de kantine van SV Panningen aan
de Wilhelminastraat in Panningen.
De brand is mogelijk ontstaan in de
buurt van de meterkast. Het Team
Brandonderzoek van de
Brandweer Limburg-Noord doet
onderzoek doen naar de concrete
oorzaak. Het bestuur van
SV Panningen laat weten erg
geschrokken te zijn van de brand.
De brandweer was snel ter plaatse
en schaalde op naar de classificatie ‘grote brand’ waardoor er voldoende materieel en manschappen
ter plaatse konden komen om de
brand te bestrijden. De brandweer
van Panningen kreeg assistentie van
diverse korpsen uit de regio. Enexis
sloot het gas en elektriciteit van het
pand af zodat de brandweer veilig de
bluswerkzaamheden kon uitvoeren.
Omstreeks 22.30 uur heeft de brandweer het sein brandmeester gegeven.
Tijdens de brand was niemand meer
aanwezig in het pand. Een brandweerman is licht gewond geraakt bij
de bluswerkzaamheden en is door
ambulancepersoneel behandeld.
Volgens Mark Daniels, secretaris SV Panningen, is de brand een
klap voor alle leden en mensen die
de club een warm hart toedragen.

“Donderdag 25 maart 2021 gaat de
boeken in als een zwarte bladzijde
van de club. Het gevoel is natuurlijk verschrikkelijk. Heel veel mensen
hebben samen de club gebracht tot
waar ze nu is, dus dit komt aan als een
mokerslag.”
Het pand heeft door de brand
flinke rook- en waterschade opge
lopen. De stichting Salvage, een

samenwerkingsverband van de
brandverzekeraars in Nederland, zal
de voetbalclub helpen bij het regelen
van zaken rondom de afwikkeling
van de brand. Daniels: “De financiële
schade hebben wij nu nog niet in
beeld. Het mag duidelijk zijn dat
het gezien corona al geen makkelijk
(financieel) seizoen is en zeker niet
nu dit er nog eens bijkomt. Het staat

vast dat we als club een moeilijke tijd
tegemoet gaan. Maar wij zijn ervan
overtuigd dat als we met zijn allen
de schouders eronder zetten we hier
samen sterker uitkomen.”
Aartsrivaal VV Helden geeft aan
de voetbalclub te willen helpen.
“Wellicht kunnen we een all-stars
wedstrijd organiseren waarbij we de
opbrengst gebruiken om jullie accom-

modatie weer helemaal op te bouwen.
Uiteraard wanneer dit weer mogelijk
is. Wij zorgen voor de dorstige kelen
tijdens en na de wedstrijd. Daar zijn
we goed in”, laat de club weten op
hun Facebookpagina.

Tekst: Jeanine Hendriks
Beeld: Brandweer Panningen
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I.R.F. Venlo B.V. is een logistieke dienstverlener gevestigd aan de
Horsterweg 74 in Grubbenvorst.
Wij zijn per direct op zoek naar een zelfstandige

TRANSPORTPLANNER
40 uur/fulltime (m/v)

Je werkzaamheden omvatten o.a.:
• Begeleiden transport vanaf havengebied Rotterdam naar België
en Duitsland (en vice versa)
• Het aansturen van ca. 30 chauﬀeurs
Wie zoeken wij?
• Je hebt een opleiding op min. MBO 4-niveau
• Aﬃniteit met de transportbranche
• Aantoonbare ervaring is een pré
• Je bent ondernemend
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord
en geschrift, Duits is een pré
• Goede topograﬁsche kennis
• Flexibele instelling
• Je bent bij voorkeur woonachtig in de omgeving van Grubbenvorst
Wat hebben wij te bieden?
• Werken in een klein team
• Een afwisselende en uitdagende baan met verantwoordelijkheden
• Open communicatie en korte lijnen binnen een dynamisch bedrijf
• Prima secundaire arbeidsvoorwaarden
Ben jij de kandidaat die wij zoeken?
Reageer dan voor 17 april 2021 en stuur je motivatiebrief met
cv naar pz@irf.eu. Wil je meer informatie over deze functie,
neem dan gerust contact op met Piet Visserman. Hij is bereikbaar
via tel.nr. 06 55 75 29 00.
I.R.F. Venlo B.V. | Horsterweg 74 | 5971 NG Grubbenvorst

WWW.IRF.EU

Online workshop Bordjevol
Hallo mantelzorger... wat zijn eigenlijk jouw energievreters
en energiegevers? Geen idee? Met BordjeVol krijg jij inzicht.
Ben je nieuwsgierig geworden?
Doe dan mee met onze online workshop Bordjevol op dinsdag
13 april. Alle mantelzorgers uit Peel en Maas kunnen gratis
deelnemen. Er is een workshop van 15.00 tot 16.00 uur en een
van 19.00 tot 20.00 uur. Aanmelden kan via 077 307 73 50.
BordjeVol geeft jou op een leuke manier inzicht in jouw
energievreters en -gevers. We gaan met elkaar in gesprek
over: ‘Wat ligt er allemaal op je bordje? Wat kan er van jouw
bordje af? Welke veranderingen zijn wenselijk? Welke vrienden,
bekenden of buurtgenoten kunnen jou daarbij helpen? ‘
BordjeVol bestaat uit een doosje speelkaarten en een set
werkbladen. Alle deelnemers krijgen vóór 13 april een set
toegestuurd.
We zien je graag op 13 april!

meer met mensen!
(077) 307 73 50 - vorkmeer.nl
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Toekomst gebouwen

Kerkbesturen uit Peel en Maas willen
samen een kerkenvisie opstellen
Vanuit de kerkclusters, de adviesgroep kunst en cultuur, inwoners, een aantal dorpsoverleggen,
Erfgoedoverleg en culturele verenigingen zijn er in Peel en Maas zorgen geuit over de toekomst van de
kerkgebouwen. De adviesgroep kunst en cultuur heeft de gemeente gevraagd om de stimuleringssubsidie van 25.000 euro van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aan te vragen waarmee de betrokken
partijen samen een integrale lokale kerkenvisie opstellen.
“De gemeente Peel en Maas hecht
veel waarden aan de onderwerpen
die er in de gemeenschap spelen.
Daarom is in januari de aanvraag
voor de subsidie gedaan en de
toezegging is reeds ontvangen.
Met deze stimuleringssubsidie
kunnen we samen een
onderzoek/inventarisatie doen
voor onze gemeente”, laat een

woordvoerder van de gemeente
weten.

Medegebruik
Peel en Maas telt elf kerken. In oktober 2018 werd de Heldense architect
Huub Swillens van WY.architecten
in de arm genomen om een nieuwe
invulling voor de Baarlose kerk te
zoeken. Die plannen zijn nog niet

uitgewerkt. Ook in Beringe wordt
onderzocht op welke manier de
kerk in gebruik kan worden genomen door andere partijen. In Meijel
is de toren van de kerk opengesteld
voor toerisme. “We staan open voor
ideeën voor medegebruik van de
kerken”, laat pastoor Peter van der
Horst weten.

te blijven waarborgen zijn wij op zoek naar (ervaren,)
enthousiaste collega’s met passie voor groentezaden.
Wanneer je een nieuwe uitdaging zoekt en enthousiast
bent om in teamverband onze innovatieve ideeën te
realiseren, kijk dan naar onderstaande vacatures op
www.novisem.com/jobs

TRAINEE

GROENTEZAADBEWERKING
SPECIALIST

GROENTEZAADBEWERKING

NEDERLAND

Gemeente Peel en Maas wint prijs beste
werkgever
De Gemeente Peel en Maas is uitgeroepen tot beste werkgever in de branche ‘gemeentes met minder dan
50.000 inwoners’. Dit maakt het bedrijf Effectory, dat de prijs uitreikt, bekend. Voor het onderzoek
werden ruim 1 miljoen werknemers ondervraagd over hun werkgevers.
back en ideeën gebruiken om zich
continu verbeteren. De gemeente
Peel en Maas kreeg het hoogste
rapportcijfer voor werkgeverschap
en is daarmee een van de branchewinnaars van 2021. In de mei maakt
Effectory bekend welke organisatie
uit deze lijst de allerhoogste score
heeft gekregen.

Om onze sterke internationale groei en hoge klanttevredenheid

VERKOOPSPECIALIST GROENTEZADEN

World-class Workplace

De gemeente heeft de zogeheten World-class Workplace prijs te
danken aan haar werknemers, die
meededen aan een onderzoek en
hun werkgever goed beoordeelden.
De werkgevers in het onderzoek
worden onder andere beoordeeld
naar in welke mate ze luisteren naar
hun medewerkers en of ze de feed-

SEEDS
TO
GROW

VERKOOPSPECIALIST GROENTEZADEN
SPANJE/ITALIË

Duurzaam groeien, samen bloeien.
Novisem BV | De Berckt 8 | 5991 PD Baarlo | 0031 (0) 77 203 0322 | hr@novisem.com

Effectory
Effectory is een bedrijf dat al twintig
jaar goed werkgeverschap in kaart
brengt en beloont, waarmee ze
goed werkgeverschap stimuleren en
organisaties inspireren met de kennis en kunde van andere excellente
werkgevers.

Weer in Peel en Maas

Warme weer neemt de benen
Deze week hebben we de eerste serieuze warmte van deze lente gevoeld met temperaturen tot maar liefst
23 graden. Het was daarbij zonovergoten doordat er droge lucht vanaf het zuiden werd aangevoerd.
Er kwamen daardoor hooguit enkele hoge wolkensluiers voor. Dit is meteen terug te zien in de plantengroei, waarbij de bloesems dan enkele dagen allemaal tegelijkertijd in bloei zijn. Inmiddels bouwt zich een
hogedrukgebied ten westen van IJsland op en het andere hogedrukgebied dat voor het warme weer zorgde
neemt de benen. Het nieuwe systeem van hogedruk zorgt juist voor een noordelijk stroming de komende
dagen. De temperaturen liggen ruim 10 graden lager dan dat we gewend waren. In het weekend wordt het
een graad of 12 en in de nacht ligt de temperatuur net boven het vriespunt. Neerslag valt er tot 5 april nog
niet. Begin volgende week toont het Amerikaanse weermodel zowaar een inval van arctische lucht vanuit
het hoge noorden. Hierbij vallen dan winterse buien waarbij ook sneeuw tot de optie behoort. Andere
modellen zijn hier wat rustiger mee, dus dit is nog allerminst zeker. Wel gaat het in de nacht weer vriezen.
/ Beeld: Nicky de Bruijn

ER WARM BIJZITTEN

www.haardstede.nl
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Corona één jaar later

‘We kunnen niet meer terug naar normaal’
Al maanden zijn scholen genoodzaakt online lessen aan te bieden. Ook voor het Bouwens “Er is het afgelopen jaar veel gebeurd en
we hebben veel geschakeld,” vertelt recvan der Boijecollege in Panningen was het een hectisch jaar vol constante veranderintor Annemarie Lukassen. “Het was het jaar
gen. Rector Annemarie Lukassen vertelt hoe de school daar mee om is gegaan.
van aanpassen en nieuwe plannen maken.”
Nieuwe plannen moeten voortdurend gemaakt
worden, omdat het beleid van de regering vaak
rigoureuze maatregelen bevat. “We vinden het
belangrijk dat we gezond en veilig open kunnen en dat we kwaliteit kunnen bieden. Soms
hadden we net een dag langer nodig voordat
we open konden. Het klinkt vanuit de mond van
Rutte soms best gemakkelijk.”
Momenteel komen alleen de eindexamenleerlingen van het Bouwens fulltime op school.
De andere leerlingen komen eens per vier
dagen. “Het is voor de docenten best een
opgave om een deel van de leerlingen voor
zich te hebben en een deel dat online aansluit.
We hebben wel veel geleerd in dit jaar online
onderwijs, maar het is toch anders. Docenten
willen natuurlijk het liefst bij de leerlingen zijn,
dan kunnen ze hen beter vooruit helpen. Het is
nu allemaal tweedimensionaal geworden en dat
is natuurlijk niet waar docenten het onderwijs
voor zijn ingegaan.”
De verschuiving naar een digitale maatschappij
is niet alleen negatief. “Gelukkig dat we dit niet

tien of twintig jaar geleden hadden, want dan
zaten we met de handen in het haar. Misschien
hadden we dan rondgereden om de opdrachten
in de brievenbus te stoppen,” lacht de rector.
Ook in de toekomst biedt het mogelijkheden,
bijvoorbeeld voor langdurig zieke kinderen.
“Het is misschien ook een mogelijkheid om
grote hoorcolleges te plannen. We merken ook
dat leerlingen wel vaardiger zijn geworden in
bijvoorbeeld online opdrachten inleveren.”
De coronacrisis zal volgens de rector nog langdurige gevolgen hebben. “We kunnen niet meer
terug naar normaal, we kunnen wat gebeurd
is niet ongedaan maken. Leerlingen komen
anders vanuit een basisschool naar ons en daar
moeten we de komende jaren nog rekening
mee houden. Door goed schoon te maken en
de vaccinaties hoeven we straks niet meer met
mondkapjes te lopen en dan kunnen we langzaam met het oude onderwijs door. Ik hou er
wel nog rekening mee dat alles kan veranderen. Uiteindelijk mogen we eigenlijk niet klagen,
we hebben nog werk, er zijn branches waar het
werk er niet meer is.”

Beeld: Jac Willekens

Gevolgen coronacrisis volgens economiewethouder
eind 2021 zichtbaar
Een jaar geleden werd de wereld verrast door corona. Paul Sanders, wethouder economie van Peel en Maas, blikt terug en vertelt over het economische effect in de gemeente.
Volgens hem is het lastig in te schatten wat de gevolgen zijn, maar zal er eind dit jaar
meer duidelijkheid komen over de financiële nasleep.

27 februari
Eerste
coronabesmetting
in Nederland

2020
FEBRUARI

09 maart

Stoppen met
handen schudden

09 maart

Eerste coronabesmetting
in Peel en Maas

12 maart

Eerste evenementen afgelasten
oproep tot thuiswerken

MAART

APRIL

15 maart

Scholen gaan sluiten,
ook deel horeca dicht

23 maart

Intelligente lockdown,
1,5 meter
afstand houden

Volgens de wethouder is het duidelijk dat veel
bedrijven het zwaar hebben door de gevolgen
van het coronavirus, maar is er in de gemeente
nog geen sprake van veel faillissementsaanvragen. “We zien dat bedrijven in bepaalde
sectoren, zoals de detailhandel, horeca en toeleveranciers voor de automobiel industrie, het
zwaar hebben, maar ik schat dat we pas eind
2021 meer duidelijkheid krijgen over mogelijke faillissementen omdat bedrijven uitstel
van belastingbetalingen hebben gekregen en
gebruik kunnen maken van de financiële regelingen van de overheid.”
De (tijdelijke) sluiting van bijvoorbeeld horecazaken heeft volgens Sanders niet direct gezorgd
voor een stijging van het werkloosheidscijfer.
“Er vindt een verschuiving plaats in de werksectoren. Zo is horecapersoneel bijvoorbeeld in
de logistieke sector of in de zorg gaan werken.
Het is fijn dat het werkloosheidscijfer daarmee
beperkt blijft, al wordt het vinden van personeel
voor de horeca straks een enorm probleem.”
De wethouder is van mening dat de schade
voor de begroting van de gemeente meevalt
door de financiële middelen die zij van het Rijk

ontvangt. “Over 2020 schieten we in de min,
maar door de 1,5 miljoen euro compensatiegelden die we van het Rijk ontvangen, zullen we
slechts 300.000 euro niet gedekt krijgen. Dus ik
denk dat het heel erg mee zal vallen.” Volgens
Sanders zal de financiële schade geen invloed
hebben op grote projecten binnen de gemeente.
“Zij zullen hoogstens vertraging oplopen doordat
alles nu digitaal besproken moet worden en er
regelmatig zaken worden uitgesteld.”
Als de wethouder vorig jaar de kennis van nu
had over corona, dan zou hij het iets anders aan
hebben gepakt. “Dan hadden we meer lange
termijnbeslissingen gemaakt, omdat corona langer is blijven hangen dan we vorig jaar dachten.
Zo zouden we ons minder vaak over dezelfde
kwesties hoeven buigen.”
Ondanks dat velen ondernemers al één jaar
negatief beïnvloed worden door de coronacrisis,
is Sanders verrast door de inzet van ondernemers uit de gemeente. “Ik ben verrast door hun
creativiteit en wat zij allemaal hebben bedacht
en hoe ze proberen om hun hoofd boven water
te houden. Dat vind ik echt ongelofelijk knap.”

1 juni

MEI
11 mei
Contactberoepen
mogelijk

Verplicht mondkapje
in ov, landelijk testen
en theaterzalen weer
open

JUNI

JULI

8 juni
Basisscholen
weer open

AUGUSTUS
31 augustus
Alle scholen weer
open

SEPTEMB

BER
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Huisarts Van Kemenade verwacht in rustiger
vaarwater te komen
Het coronavirus zorgde voor een pittig jaar voor de medische wereld. Dokter Frank van
Kemenade van huisartsenpraktijk Pantaleon in Panningen blikt terug op dit emotionele
jaar, maar kijkt optimistisch uit naar de toekomst.

“In het begin van het jaar zijn we hier heel erg
door verrast. Zo’n pandemie maak je natuurlijk
maar één keer in je leven mee,” vertelt dokter
Van Kemenade. “We hebben in een hele korte
tijd heel veel zieke patiënten gezien, waarvan
ook een aantal overleden is. Sommigen zijn
niet eens naar het ziekenhuis gestuurd, omdat
het al te erg was. Dan zijn er ook mensen die je
al heel lang kent, die dan toch aan zo’n ziekte
plotseling overlijden.”
Het coronavirus beheerste het hele jaar, met
pieken en dalen. “Ik heb destijds meegeholpen aan het organiseren van de eerste tests bij
de GGD, en nu zijn we de vaccinaties aan het
optuigen. Dat geeft heel veel reuring. Het is
belangrijk om dat goed te doen.” Dat merkt de
huisarts in zijn dagelijkse agenda. “’s Morgens
hebben we het gewone spreekuur. Dat is gelukkig weer een beetje als normaal, maar er zitten
altijd wel vragen over corona bij. ’s Middags,
zeker nu de besmettingen in Peel en Maas weer
toenemen, zijn er altijd wel één of twee visites
bij coronapatiënten. Aan het einde van de middag hebben we nog een spreekuurtje waarin

we coronaverdachte patiënten onderzoeken.”
Nu de GGD is begonnen met vaccineren, gaat het
de goede kant op, legt dokter Van Kemenade uit.
“We merken nu om ons heen dat het aantal ziekenhuisopnames van 80-jarigen gigantisch daalt.
Ook in het buitenland, Engeland met name, zie je
dat het aantal zieken daalt. Daar kunnen ze een
planning maken voor versoepelingen. Dat hebben wij ook in het vooruitzicht. We zijn nu samen
met de GGD voorbereidingen aan het treffen om
die vaccins zo snel mogelijk bij de patiënten te
zetten. Ik verwacht dat als de eerste vaccinatie
gezet is, dat we dan al een heel eind komen.
Als mensen dan besmet raken, worden ze niet
meer zo ziek dat ze moeten worden opgenomen.
Als het 1 juli zo ver is, wat wel de bedoeling is,
dan hoop ik dat we kunnen versoepelen en dan
gaan we nog een redelijke zomer tegemoet.
Dus nog even een paar maandjes bikkelen, goed
op elkaar letten en goed aan de regels houden.
Mensen die ziek zijn moeten we goed diagnosticeren en verzorgen. Het vergt wat extra inspanning, maar ik denk dat dit de laatste loodjes zijn
voordat we in rustiger vaarwater komen.”

‘We willen echt een mooi, traditioneel OLS organiseren’
In de zomer van 2019 won de schutterij St. Willibrordus uit Meijel het OLS. De vereniging
kwam in een roes terecht met een intocht en grote media-aandacht. De schutterij kreeg
de eer om de volgende editie te organiseren, maar het coronavirus steekt daar nu al twee
keer een stokje voor.

“Het is een geweldige eer om zo’n OLS te
winnen, een fantastische prestatie,” vertelt
vicevoorzitter Anoesjka Koopmans. “We zijn
meteen aan de slag gegaan, maar als je
dan het OLS 2020 en nu ook OLS 2021 moet
verzetten, dan zijn dat zware besluiten.
Die maak je met pijn en teleurstelling in je
hart. Het vraagt heel veel tijd en inspanning
van vrijwilligers om de voorbereidingen van
zo’n OLS te doen.”
De eerste voorbereidingen beginnen al heel
vroeg, legt Anoesjka uit. “Na de overwinning
begin je al met de eerste gesprekken met de
federatie. Direct na de vakantie zijn we als
vereniging al begonnen met bijvoorbeeld de
locatie en het opzetten van de organisatie.
Zo’n organisatie bestaat uit elf werkgroepen,
waar in totaal zo’n tweehonderd vrijwilligers
aan meewerken.” Maar in maart 2020, direct
na de eerste uitbraak, moest de vereniging
de knoop doorhakken om het OLS niet door
te laten gaan. “We voelden dat dit het enige
en het juiste besluit was. Als organisatie zit je
in de tussentijd niet stil, achter de schermen
lopen dingen door. Voor de schutterij
hebben we bijvoorbeeld een online pubquiz
gehouden en met Sinterklaas hebben we bij
alle kinderen cadeautjes bezorgd.”

Verplaatsen

6 januari

15 februari

1 december
Mondkapjesplicht
ingevoerd

OKTOBER

NOVEMBER

14 oktober
Gedeeltelijke lockdown:
geen evenementen,
horeca dicht en geen
sportwedstrijden

DECEMBER
15 december
Nederland
terug
in lockdown

Eerste vaccin
gezet
in Nederland

2 02 1
JANUARI
23 januari
Avondklok
ingevoerd

In december besloot de organisatie al
om de editie van 2021 te verplaatsen.
De coronamaatregelen zorgden ervoor dat
zelfs de voorbereidingen niet door konden
gaan. “Bijeenkomsten mochten niet doorgaan
en de vergunning werd niet in behandeling
genomen. We zaten toen in een lockdown,
dus je wist ook dat die maatregelen
voorlopig blijven gelden. We konden daarom
niet anders dan verplaatsen.” Daarnaast
wil de organisatie geen half werk leveren.
“We willen ook echt een mooi, traditioneel
OLS organiseren, waar we gewoon met z’n
allen trots op kunnen zijn. OLS staat ook
echt voor verbinding en verbroedering.
Dat hebben we zeker in deze tijd nodig. In
2022 is het dan eindelijk zo ver, of tenminste,
daar gaan we van uit.” Op 23 juni 2022 staat
het Kinjer OLS gepland, en op 3 juli 2022 het
OLS in Meijel zoals vanouds.

Beeld: Jordy Strijbos

Eerste Fieldlabevenement

FEBRUARI

MAART
1 maart
Contactberoepen
mogelijk
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Hoe actief en kleurrijk haar leven altijd was, des te moeizamer
waren haar laatste jaren. We zijn daarom blij dat onze zorgzame
moeder, onze fantasierijke oma Kessel weer samen bij pap kan
zijn. Samen hebben jullie van het leven genoten!

Jo Derckx-Martens
* 27 oktober 1935, Meijel

De dood is als een dovende kaars
omdat de morgen is aangebroken.

Sraar Walraven
* Maasbree, 19 april 1925
† Maasbree, 30 maart 2021

† 20 maart 2021, Horn

Oud-Indiëganger van het 3e Bataljon “Prinses Irene”
Drager van het Ereteken voor Orde en Vrede
met de gespen 1946-1947-1948-1949

weduwe van

Jac Derckx

echtgenoot van

Maasbree: René en Ria
Sanne en Jasper
Mara en Dion

Trees Walraven-Vaessen †

Het afscheid heeft op vrijdag 26 maart in besloten
kring plaatsgevonden.

zijn op 2 april

50 jaar getrouwd
Proficiat van
Martine, René, Dries en Sofie.
Carla, Ruud, Sabien, Boy en Martijn.

familie Walraven
familie Vaessen

Stein: Pieter en Wanda
Kiki
Nina
Correspondentieadres:
Familie Derckx, Marjolein 10, 5993 HH Maasbree

Sien en Louis
Verstappen-Peeters

Correspondentieadres:
In Den Clockenslagh 23, 5993 EL Maasbree
We nemen in besloten kring afscheid van Sraar op dinsdag
6 april.

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

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

Sze Chong Woo
* Singapore, 24 december 1943

Wij willen iedereen bedanken die ons op welke wijze dan
ook heeft gesteund na het overlijden van
os mam, schoonmoeder en oma.

Annie Kessels-Gielen
Dit alles heeft het afscheid voor ons heel
bijzonder gemaakt, bedankt hiervoor.
Jozephine en Paul
Luuk en Laura
Myrthe en Sven
John

† Panningen, 26 maart 2021

echtgenoot van

King Jo Woo-Wu
Vader en schoonvader van

Yun Chang
Yun Sing en Eibe
Yun Fong
Yun Soon

Correspondentieadres:
Prins Clausstraat 9, 5981 XE Panningen

Dankbetuiging

Wij danken iedereen voor het warme medeleven na het
overlijden van onze lieve moeder en oma

Een speciaal woord van dank aan de huisarts Dr. Rozenberg.
We zijn ook dankbaar voor de liefdevolle verzorging gegeven
door de medewerkers van de zorggroep Groene Kruis.

De vele kaarten, mooie bloemen en troostende woorden
hebben ons goed gedaan.

Wij willen u langs deze weg allemaal bedanken voor
uw blijken van medeleven na het overlijden van

Miet (Mia) Engels - Kessels
Dit heeft ons goed gedaan.
Neerkant, april 2021
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

T 077 - 2061585
www.arendseuitvaartzorg.nl

samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

Trees Engels - Hunnekens

Een hand... een woord... een gebaar
doen je zo goed
als je iemand die je liefhebt verliezen moet.

U I T VA A R T Z O R G

Maasbree, april 2021

We hebben woensdag 31 maart afscheid genomen van mijn
man en onze vader.

Dankbetuiging

HAN-MARK
ARENDSE

Familie Engels
Panningen, Maart 2021

Dankbetuiging

De overweldigende belangstelling in de vorm van bloemen, kaarten
en telefoontjes na het overlijden van mijn man, onze pap en opa

Piet Heijnen
heeft ons diep ontroerd.
Lieve mensen allemaal heel hartelijk bedankt.
Door Heijnen-Gommans
Mariet en Arie, Rian † en Jan, Anja en Broer,
Annemiek, Vincent, Joep, Marloes †, Eva, Bart, Rob
Meijel, april 2021

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

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

Baarlo
Kessel
Maasbree

www.vooraltijdbijzonder.nl

Met diepe bewondering en veel respect voor zijn moedig
gedragen ziekte en dankbaar voor alles wat hij tijdens
zijn leven aan ons heeft meegegeven, geven wij u kennis
dat van ons is heengegaan mijn innig geliefde man
en onze lieve zorgzame vader

Dankbetuiging

fienbosuitvaartzorg.nl

Claudia van Haeﬀ |06-15156046

0104 \ nieuws


Florentine
Vol vreugde verwacht,
met liefde ontvangen.

Maria Anna Gertruda
Kluijtmans
Geboren op 28-03-2021
Trotse ouders
Leo en Bonnie
Kluijtmans-Janssen
Meijelseweg 52
5986 NJ Beringe

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Computerproblemen? Karel Heines
Baarlo. Verdere info & tips: karelheines.
nl. 06 50 96 29 15.
Optidee Adviseur Peggy Wismans
www.optidee.nl/peggy-wismans
06 48 55 07 30 optidee.
peggywismans@gmail.com
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
Te koop gevraagd landtuinbouwmachines
oa: Ploeg, frees, spitmachine, kieper,
mesttank, weidebloter, weidesleep,
schudder, hark, maaier, tractor enz enz
bel 06 10 97 69 59
Hortensia’s (veel srt.), vinderstruik
e.a. heesters (ook groenblijvend en
op stam), vaste pl., grassen, taxus,
buxusvervangers enz. Open do.-vrij.
na tel. afspraak, za. van 9.30-16.30
uur. info: www.veld-tuinplanten.nl of
06 40 32 71 08. Oude Heldenseweg
(Naast 13a) Maasbree”
Wie wil ruim 2 mdn in A’dam wonen
(en werken)? 2-kamer app. te huur in
mooie buurt van 16 augustus tot 21 okt.
€2950 incl. Verkorte periode mogelijk
i.o. Voor informatie:
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
Garageverkoop paasmaandag van
10.00 tot 15.00 uur vosberg panningen
Te koop nieuwe oogst 2021 siglinde
vastkokende aardappelen italie en
vele soorten vollegrond en kas groente
prei 0.25 per st zak prei1.2kg 1.25 voor
hobby teler sonata aardbeienplanten
0.25 het adres voor gezonde groente
kwekerij brummans vosberg 16a
panningen

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

eigen afscheidscentrum
vijf 24-uurs kamers
begeleiden en ontzorgen
voor élke verzekering

077-3661314 | www.bobnoten.nl
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Woningen De Groene Pijl Beringe zijn bestemd
voor initiatiefnemers
De twaalf woningen van initiatief ‘De Groene Pijl’ die in het centrum van Beringe komen, worden starters- en
levensloopbestendige woningen. Daarnaast zijn de woningen bestemd voor de initiatiefnemers zelf.
De gemeenteraad van Peel en Maas stemde unaniem in met het bestemmingsplan tijdens de commissievergadering op dinsdag 30 maart.
Een groep initiatiefnemers meldde
zich eind 2018 bij de gemeente omdat
ze plek wilde voor geschikte startersen levensloopbestendige woningen
in Beringe, vanwege het woningtekort in het dorp voor deze doelgroep. Na onderzoek, met behulp
van c oöperatie Steingood Beringe,
bleek de locatie in het centrum ‘Achter
de kerk’ geschikt. Er zou plek zijn
voor maximaal twaalf grondgebonden woningen, waarvan tenminste
de helft is bedoeld voor starters en
de overige kavels voor de bouw van
levensloopbestendige woningen.

De raad boog zich tijdens de vergadering over het bestemmingsplan van
het initiatief. Meerdere vragen uit de
gemeenteraad kwamen over het feit
dat de partijen bevestiging wilden
dat de woningen ook daadwerkelijk
naar de benoemde doelgroep gaan en
niet alsnog bijvoorbeeld op de particuliere woningmarkt terechtkomen.
Ook waren meerdere gemeenteraadsleden benieuwd naar de woning
prijzen, zodat duidelijk zou worden
of de woningen ook betaalbaar zijn
voor de doelgroep. “Het is een mooi
initiatief, gericht op de behoefte die

de gemeenschap heeft. Maar onze
zorgen liggen bij de mensen die moeilijk aan een woning kunnen komen
omdat de prijzen de pan uitrijzen. Voor
veel starters en ouderen is het moeilijk om aan een woning te komen.
Welke waarde hebben die woningen?
We willen weten of de doelgroep in
het lagere segment bediend wordt,
zei Fred Peeters van PvdA/GroenLinks
zich af.
Wethouder Rob Wanten gaf aan de
kavelprijzen te hanteren, zoals ze in
de grondprijzenbrief zijn neergezet.
“De prijzen voor de woningen zijn

aan de initiatiefnemers die het
huis daarop zetten, want het zijn
de initiatiefnemers die er zelf gaan
bouwen en iets gaan realiseren.
Ze ontwikkelen zelf de bouw met
elkaar en dat zal moeten passen
binnen hun eigen portemonnee.”
De kavels van het initiatief ‘De Groene
Pijl’ komen dus niet op de vrije
markt, maar zijn bedoeld voor
de initiatiefnemers. Alle partijen
stemden uiteindelijk in met het plan.
Wethouder Wanten: “Ik ben blij met
de grote steun voor dit plan, dit is
mooi voor de mensen die het initiatief
hebben genomen.”

Tekst: Roosje Delsing

Vernieuwbouw van kindcentrum Kloosterstraat Helden
gaat 4 miljoen kosten
De vernieuwbouw van het kindcentrum aan de Kloosterstraat in Helden gaat ruim 4 miljoen euro kosten.
De gemeente stelt een bedrag van ruim 3 miljoen beschikbaar. Het overige bedrag wordt opgehoest door
Stichting Hoera, die ook wordt ondergebracht in het gebouw.
De voormalige Odaschool wordt verbouwd tot een school voor ongeveer

160 kinderen. Er komt door de vernieuwbouw 1.450 vierkante meter beschikbaar

370.000 subsidie voor Dok6
Stichting Dok6 Theater in Panningen krijgt voor het jaar 2021 een
subsidie van 371.294,76 euro van gemeente Peel en Maas. Dit is de
reguliere subsidie aangevuld met een bedrag voor bouwkundig
onderhoud en technische voorzieningen.
Vorig jaar juni diende de stichting een subsidieaanvraag in bij
de gemeente voor de periode
2021-2024. Omdat in verband met
corona een aantal raadsbijeenkomsten is uitgesteld, kon er volgens
de gemeente geen goed besluit
worden genomen over een meerjarige subsidie. Daarom is besloten
alleen voor dit jaar een bedrag toe
te kennen en daarna meerjarige
afspraken te maken. Er wordt in
totaal 371.294,76 euro toegekend:

26.900,48 euro voor de exploitatie en 44.294,28 euro voor het
bouwkundig onderhoud en voor de
theater technische voorzieningen.
Volgens de gemeente voorzien de
activiteiten van Dok6 in de culturele
behoefte van inwoners en bezoekers van Peel en Maas. Afgesproken
is om 2021 te zien als een overgangsjaar, waarin wordt gekeken
wat de gevolgen zijn van corona.
Daarna worden afspraken gemaakt
voor de periode 2022-2025.

Indienen initiatieven Wind
parkfonds Egchelse Heide
Als alles volgens planning verloopt gaan in het tweede kwartaal
van dit jaar de vijf windturbines van Windpark Egchelse Heide
draaien. Uit de opbrengsten komt dan naar schatting jaarlijks
50.000 tot 60.000 euro beschikbaar voor lokale, duurzame initiatieven.
Omdat de eerste bijdrage in het
fonds in principe pas in 2022
beschikbaar komt, heeft de directie van het windpark besloten om
de bijdrage aan het fonds één
jaar naar voren te halen. Concreet
betekent dit dat er in 2021 al direct
een budget van 50.000 beschikbaar is voor de omgeving. Vanaf
nu kunnen er aanvragen voor een
bijdrage uit het Windparkfonds
ingediend worden.
Voor de uitvoering van het

Windparkfonds is een speciale
commissie in het leven geroepen:
Commissie Windparkfonds Egchelse
Heide.
Bij de beoordeling van de aangevraagde initiatieven wordt vooral
gelet op het algemeen maatschappelijk belang. Daarbij wordt
gedacht aan duurzaamheid, bijdragen aan de sociale cohesie,
projecten ter verhoging van de
landschappelijke waarden en ecologische projecten.

voor het kindcentrum, waarin zowel
primair onderwijs, naschoolse opvang
als drie groepen kinderdagopvang in
gehuisvest worden. De beoogde realisatie van het nieuwe kindcentrum vraagt
om aanpassingen van de nabij gelegen
infrastructuur en openbare omgeving
om de verkeersveiligheid en bereikbaarheid te verbeteren rondom het
nieuwe kindcentrum. Het zijn aanpassingen die in overleg met buurtbewoners en belanghebbende organisaties

zijn uitgewerkt. Het gaat om de aanleg
van een verhoogd zebrapad, een verbindingspad op het groenperceel tussen
Kloosterstraat en Aan de Koeberg en
een uitbreiding en upgrading van de
bestaande parkeerplaats (tevens ‘kiss
en ride’) nabij Kerkeböske. Deze kosten
zijn geraamd op 164.000 euro. De werkzaamheden worden in één bestek uitgevoerd met de voorgenomen aanleg van
’t Heljes Pedje in hetzelfde projectgebied, waarover nog een voorstel wordt
gedaan aan de raad. In totaal gaat de
verbouwing 4.2 miljoen euro kosten. Het
onderwerp wordt in de gemeenteraad in
april besproken.

Adver torial

Ewalds Elektrowinkel
maakt zich gereed voor
de toekomst!
Om u nog beter van dienst te kunnen zijn en in te spelen op de
huidige behoefte zal onze fysieke winkel deze zomer definitief
haar deuren gaan sluiten. Onze oude vertrouwde service zal
echter blijven bestaan in de vorm van reparatie en verkoop van
witgoed, inbouwapparatuur, tv’s en audio aan huis.
Een grote stap nadat we in oktober
1999 de winkel overnamen van Hay
en Sini Ewalds, maar wij vinden
dat dit de juiste manier is om een
volgende stap te zetten met Ewalds
Elektrowinkel.
Graag zien we jullie nog tot de
zomer in onze winkel en later wellicht bij u thuis! Uiteraard voorzien

we jullie de komende tijd van alle
informatie en maken we ook nog
een leuke opruimingsactie bekend.
U allen bedankt en tot snel,
Ger & Brigitte Hermans
Grotestraat 14, 5991 AW Baarlo
077 477 1274

Word jij onze nieuwe collega?
www.poetszorg.nl

085 076 11 00
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15-vragen aan

Suus Heijnen Koningslust
stacaravan en dat was superleuk.
Leuke camping, fijne omgeving,
heerlijke zee. Daar zou ik nog wel
eens naartoe willen gaan, maar dan
nu met de vouwwagen.

Wat is je favoriete plek thuis?
Mijn favoriete plek is mijn eigen
slaapkamer, die geheel naar mijn
eigen smaak is ingericht met een
lekker groot bed. Hier kan ik me fijn
terug trekken om vanuit mijn bed
Netflix te kijken.

Ben je bijgelovig?
Nee, ik ben niet echt bijgelovig.
Hier ben ik niet zo mee bezig.
Mijn moeder steekt wel altijd een
kaarsje aan als ik bijvoorbeeld een
belangrijke toets heb of andere
belangrijke dingen.

Waar ben je goed in?
Ik vind het lastig om te benoemen
waar ik goed in ben. Ik ben creatief en hou van tekenen. Lachen en
kletsen zijn ook dingen die ik heel
goed kan.

Wat is jouw droomberoep?

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Suus Heijnen
14 jaar
Koningslust
Het Bouwens van der
Boijecollege

Wat is het beste cadeau dat je ooit
hebt gekregen?
Ik ben altijd blij met wat ik krijg,
maar een dagje Walibi vind ik supergaaf. Ik ben namelijk gek op achtbanen, het kan me niet gek en hard
genoeg gaan.

Waar ben je het meest trots op?
Ik ben trots op mijn familie en vrienden om me heen. Waar ik samen
leuke herinneringen mee maak, herinneringen die ik nooit zal vergeten.

Wat is je favoriete drankje?
Iced frappe Koffie Karamel van de
McDonalds of de Starbucks Iced
frappe koffie daar kun je mij voor
wakker maken. Dat vind ik ontzettend lekker. Daarvoor fiets ik zo naar

de McDonalds om die te halen.

Wat is je grootste blunder?
Toen ik bij Toverland was en uit de
Troy kwam. Ik liep daar de trap af en
struikelde waardoor ik bij de laatste
trede viel voor het oog van allemaal
andere mensen. Ik schaamde me
kapot, maar later hebben we er flink
om gelachen.

Wat is je laatste miskoop
geweest?
Mijn laatste miskoop is een rokje dat
ik had besteld via internet. Helaas
kwam de maat niet overeen met wat
ze hadden beschreven.

Wat kies je? Nooit meer series
kijken op Netflix of nooit leuke
dingen doen met vrienden in het
weekend?
Dan kies ik voor nooit meer series
kijken op Netflix, want ik zou het
verschrikkelijk vinden om nooit
meer leuke dingen met mijn vrien-

WIJ PLAATSEN
VAKKUNDIG ZELF
UW BADKAMER
EN TEGELWERK

Hoera wij zijn weer geopend op
afspraak met aantrekkelijke
kortingen op showroommaterialen
OPEN: DO-VR 10.00 - 17.00 UUR EN ZA 10.00 - 15.00 UUR
VAN HÖVELLSTRAAT 21, HELDEN
T 077 307 54 40 M 06 27 33 59 79 WWW.VERKOO.NL

dinnen te doen. Het liefst zou ik in
het weekend met mijn vriendinnen
Netflix kijken.

Wanneer had je meteen een klik
met iemand?
Lastige vraag, want ik kan het vaak
met iedereen goed vinden. Dit was
ook zo toen ik vanuit de basisschool
naar het Bouwens ging en in een
klas kwam met veel nieuwe klasgenoten, hierbij kwamen al snel
nieuwe vriendschappen.

Wat is je favoriete toetje?
Mijn favoriete toetje is ijs, het maakt
niet uit wat voor ijs, als het maar ijs
is met veel slagroom. Maar chocolademousse vind ik ook superlekker.
Ik ben dol op chocolade. Vooral witte
chocolade.

Waar zou je nog wel eens op
vakantie willen?

Zover ik me kan herinneren heb ik
altijd gezegd dat ik modeontwerpster wilde worden. Ik heb zelfs een
tijd lang naailessen gevolgd waarbij
ik veel leuke dingen heb gemaakt.
Zelf heb ik ook een naaimachine
waarop ik twee jaar geleden mijn
eigen vastelaovend pekske hebt
gemaakt. Maar nu ik een paar jaar
ouder ben gaat mijn interesse steeds
meer uit naar de zorg, welke richting
weet ik nog niet.

Wat doe jij het liefst op een vrijdag- of zaterdagavond?
Op vrijdagavond naar de OJB (open
jongere beweging) en op zaterdag
afspreken met vriendinnen. Chillen
of logeren. Maar een gezellige avond
met de familie vind ik ook leuk.

Wat staat er op je bucketlist?
Bungeejumpen, dat lijkt me super
gaaf! Maar een wereldreis maken
ook, dan zou ik graag door Amerika
of Zuid-Afrika willen backpakken. En
om meteen twee dingen van mijn
bucketlist af te kunnen strepen zou
ik tijdens mijn wereldreis willen bungeejumpen.

Naar Spanje, hier zijn we een paar
jaar terug naartoe geweest in een

Tekst: Lotte Thijssen

DE NIEUWSTE
LENTEMODE
VOOR IEDERE KLANT
EEN LEUKE ATTENTIE
MAAK EEN AFSPRAAK

EN BEL NAAR:
077 398 56 51 OF 06 12 21 70 61

Hoi

Column

Pizza
Margherita
Ik wist tot kort geleden niet
dat het mogelijk was een
pizza te bestellen zonder iets
extra’s erop, zoals salami,
champignons of ham en
ananas. Eerst was er ook geen
reden om dat te weten, ik
bestelde namelijk altijd graag
pizza salami en het was een
van mijn lievelingsgerechten.
Dus geen reden om iets
anders te zoeken.
Maar sinds ongeveer een of
twee jaar vind ik salami de
pizza juist minder lekker maken.
De rest van de pizza vind ik wel
nog heerlijk smaken, maar als
ik een stukje salami erbij had,
veranderde dat de smaak van de
pizza heel erg en op die manier
at ik het gerecht steeds minder
graag. Gelukkig bleek het een
tijdje geleden dat er een pizza
bestaat met alleen de kaas,
saus en bodem, aangezien ik
dat wel nog heerlijk vind. Dus
gewoon een basispizza, zonder
salami of andere extra dingen.
De pizza die ik bedoel is een
pizza Margherita (tenminste,
ik weet niet of dit voor alle pizza
Margherita’s geldt, maar de
pizza die ik had, had buiten de
basis niks anders, dus ook geen
mozzarella of basilicum). Omdat
ik dit pas een tijdje geleden te
weten ben gekomen, heb ik pas
één keer een pizza Margherita
kunnen bestellen en ik hoop dus
dat het toen geen toeval was dat
‘ie zo goed smaakte. Maar tot
nu toe heb ik wel het gevoel dat
dit inderdaad precies de pizza is
die ik eigenlijk graag wilde het
afgelopen jaar of twee. Dus ik
ga ‘m zeker binnenkort nog eens
proberen. Wat grappig dat je
zomaar dingen ontdekt waarvan
je helemaal niet wist dat ze
bestonden en dat ze je zo goed
bevallen. En wel fijn natuurlijk
dat ik nu weet dat deze pizza
bestaat, want zo kan ik weer wat
vaker een pizza kiezen als we
eten bestellen in plaats van dat
ik de pizza salami steeds moet
overslaan. Nu al zin in.

Graag tot ziens bij:

Doolgaardstraat 8
Horst aan de Maas
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Boete voor niet opruimen hondenpoep
In Peel en Maas is het verplicht om, als je hond op een openbare plek zijn behoefte doet, dit op te ruimen. Helaas houdt zich daar niet iedereen aan.
In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
van gemeente Peel en Maas staat dat honden
in de gemeente moeten zijn aangelijnd en dat
hondeneigenaren zelf de poep van hun viervoeter op moeten ruimen. Maar er is geen specifiek
hondenbeleid waarin voorzieningen, toezicht en
handhaving zijn opgenomen.

Het is toch gewoon een kwestie van fatsoen om de
poep op te ruimen? Niemand vindt het leuk om met
poep aan zijn schoen thuis te komen. Het is gewoon
asociaal als je dit niet doet en er mag daarom ook
best een boete opstaan. We betalen al geen hondenbelasting in Peel en Maas, dan kun je er op z’n
minst wel voor zorgen dat de overlast beperkt blijft.

Aan de andere kant gaat een boete wel heel erg
ver. Veel beter is het om mensen op hun gedrag aan
te spreken dan meteen met een boete te dreigen.

Boete voor niet opruimen hondenpoep.
Wat vindt u?

Arbeidsmigranten die in Peel en Maas wonen
moeten ook in de gemeente werken
Gemeente Peel en Maas wil het huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten aanpassen en het beleid meer richten op huisvestingslocaties bij
lokale bedrijven. 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.
en Maas wonen, in Venlo werken.
Terecht dat de gemeente meer eisen gaat stellen
aan de huisvesting. Andere gemeentes moeten
gewoon hun eigen arbeidsmigranten huisvesten.
Dat vindt ook Paula Janssen. Zij reageert op
Facebook: “Zeker, Venlo mag daarvoor wel
eens wat meer doen in plaats van hun eeuwige

afschuifsysteem op de regio.”
Kitty Bongaerts vindt vooral dat de huisvesting
gewoon in orde moet zijn. “Voor diegene die hier
werken behoort ook fatsoenlijke huisvesting te zijn.
Iedere gemeente moet goed voor zijn arbeidsmigranten zorgen.”

Ingezonden brief

Geloof in jezelf
De mens lijkt wel een auto. Wanneer er iets aan kapot is, wordt het vervangen. Maar wij zijn veel meer
dan dat. Wij zijn bezielde wezens en tot zeer grote dingen in staat, als je er maar in kan geloven.
Juist Nederland, dat kleine landje
heeft altijd vele topprestaties geleverd. Van sport tot uitvindingen et
cetera. Onze kracht zit in het geloof.
Niet andermans geloof, maar dat in
jezelf. Het is een ongekende kracht,
waar iedereen uit kan putten omdat
we allemaal op de bron zijn aangesloten. Alleen angst snijdt ons van
de bron af, waardoor ook ons zelf-

genezend mechanisme niet meer
werkt en schijnbaar ook ons verstand niet meer. Want terwijl we
weten dat 95 procent van de mensen niet of nauwelijks ziek wordt
van corona laten we ons opsluiten,
muilkorven, het land naar de afgrond
brengen en ons volspuiten met giftige stoffen waarvan we niet weten
wat het met ons lichaam zal gaan

doen. Wanneer we niet goed meer
voor ons zelf kunnen zorgen, doordat
we het geloof in onszelf kwijt zijn,
zal dat door anderen worden overgenomen en worden we onderworpen
aan gezaghebbers. Stop hiermee!
Stap uit je angst en spreek je zelfgenezend vermogen aan. Maar zorg
ook dat je je verdiept in wat gezondheid is. Het is namelijk meer dan het

wegblijven van ziekten. Je zal het
moeten onderhouden door in vrijheid te leven, lekker met andere
mensen om te gaan, veel knuffelen,
gezond eten (wat wel wat onderzoek
vergt), feestvieren, genoeg slapen
en negatieve stress zoveel mogelijk proberen te vermijden. Zo komt
Nederland weer in bloei.

Igna Janssen-Nagels uit 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.

Garagebedrijf
W. Aarts
HEBBEN UW
ZOMERBANDEN NOG
GENOEG PROFIEL?
Digitale Opsporing BV voert recherche onderzoeken uit in opdracht
van het bedrijfsleven, verzekeraars en financiële dienstverleners
en adviseert organisaties op het gebied van digitale fraude en
cyber security. Wegens uitbreiding zijn wij op zoek naar een:

Officemanager
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

Nijverheidsstraat 8, Horst

4 - 6 - 9 - 13 KM

Zaterdag & Zondag | 10-16 uur | Doorbrand 2 Neer

VAKGARAGE
PEETEN BV

parttime (24 uur)

Meer informatie:
www.digitaleopsporing.nl/vacatures

Startpunt
wandeling
met TO GO

Kanaalstraat 80A | BERINGE
Tel.: 077 - 306 16 01

WWW.GARAGEAARTS.NL

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

Column

Volksvijand
nummer één

Bespreking poll week 12

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.
De Venlose wethouder Sjors Peeters liet weten
bezorgd te zijn over de arbeidsmigranten, omdat veel van de arbeidsmigranten die in Peel

TamTom

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

De woningnood als volksvijand
nummer één is helemaal terug.
Na de Tweede Wereldoorlog en
in de jaren daarna was er als
gevolg van de vele woningen die
er in de oorlog verwoest waren
en de naoorlogse geboortegolf
geen woning te krijgen. Het
tekort aan woningen was op dat
moment gigantisch.
De huidige desastreuze situatie op
de woningmarkt kent andere oorzaken. Na de crisis van 2009 viel
de bouw compleet stil. De vraag
naar woningen nam toe als gevolg
van het groeiend aantal een- en
tweepersoonshuishoudens en de
instroom van buitenaf. Door de
belastingdruk die de politiek oplegt
aan woningbouwcorporaties, denk
aan de verhuurderheffing, ligt ook
de sociale woningbouw al jaren op
zijn gat. Een woning in de particuliere verhuursector is vervolgens
zo duur dat de meeste jongelingen dat kunnen vergeten. En als je
dan als starter op de woningmarkt
besluit om een huis te kopen, moet
je met de huidige huizenprijzen
een dik inkomen hebben en jaren
sparen om je een koopwoning te
kunnen veroorloven. Of ouders
moeten een flinke duit in het zakje
doen. Vervolgens loop je dan het
risico dat de woning die je wil
kopen door een belegger voor je
neus wordt weggekaapt. Nu zou
je kunnen denken dat dit vooral in
steden speelt. Jammer genoeg is
dat niet waar. Ook in het nieuwbouwwijkje in Meijel, waar mijn
vrouw en ik ons gelukkig prijzen
dat we onlangs een levensloopbestendige woning hebben kunnen
kopen, zien we dat gebeuren. Daar
zijn nu 35 nieuwe wooneenheden
gebouwd, waarvan 8 starterswoningen. Al deze starterswoningen (dat is dus 23 procent van het
totaal) zijn opgekocht door een
particuliere belegger uit Meijel die
ze gaat verhuren. Dit betekent dat
acht starters naast een woning grijpen die specifiek voor hen bedoeld
was. Dat is een grof schandaal en
zo krom dat ik er eigenlijk geen
woorden voor kan vinden. Het is
niet voor niets dat steeds meer
gemeenten ertoe overgaan om
maatregelen te nemen die dit soort
situaties moeten voorkomen. Het
wordt tijd dat ook de gemeente
Peel en Maas dat doet.
Tom van Bakel.
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Basisregistratie Personen

Voornemen ambtshalve
opname in de BRP
Het college van Peel en Maas heeft het voornemen de bijhouding van de persoonslijsten
van de onderstaande personen op te schorten, omdat uit een ingesteld adresonderzoek
geen uitsluitsel is verkregen over de verblijfplaats.
Naam
Ermacova
Frydrych
Gawron
Głochowiak
Golubeva
Gurung
Guzgan
Kaminski
Kiernisz
Knebel
Kurywcak
Leśniak
Michałowska
Pavlov
Putina
Stokowska
Sroka

Voorletters
I.
E.M.
P.
P.D.
L.I.
S.C.
S.P.
T.J.
Ł.
W.B.
M.M.
M.K.
E.J.
M.L.
I.
I.M.
R.J.

Geboortedatum
06-07-1981
19-04-1971
09-08-1980
26-10-1978
03-02-1940
15-09-1993
14-06-1978
18-12-1985
09-04-1981
05-09-1962
11-04-1983
18-11-1990
18-03-1995
16-03-1997
21-07-1969
23-05-1984
08-07-1993

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

Voorletters
L

Geboortedatum
26-01-1975

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

Pratwinkel 4A
Pratwinkel 4B
Pastoor van Basten Batenburglaan 13
Hoekerstraat 6
Lorbaan 44, 45 en 47
Meester Cruijsberghof 6
Kaupmanshof 19 - 21
Mariaplein 15A
Broek 2
Haagweg 58
De Koningstraat 70
Baarlosestraat 2
Alexanderplein
Beckershof 46 t/m 58
Donk 62
Peelweg 40
Pijnboom 35
Kerkstraat 8
Laagheide 1
Piushof 14
Piushof 16
Steenstraat 57

Huis van de Gemeente

Het Huis van de Gemeente is maandag 5 april (tweede paasdag) gesloten.

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

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/

Maatschappelijke tender
voor lokale initiatieven met
zonneparken
Peel en Maas zet zich in voor de lokale opwek van duurzame energie. Dat doen we,
omdat we in 2050 klimaat- en energieneutraal willen zijn. We realiseren schone en
toekomstbestendige energie, zodanig dat onze inwoners daar profijt van hebben.
Zonneparken zijn nodig om deze doelstelling te bereiken. Daarom geeft de gemeente
van 31 maart tot en met 28 april (lokale) initiatiefnemers de gelegenheid om mee te
doen met een maatschappelijke tender voor zonneparken.
Leidraad
Deze tender kunt u zien als een wedstrijd waarbij plannen geselecteerd en beoordeeld
worden. De plannen die het beste scoren, kunnen uiteindelijk gerealiseerd worden. De wijze
van selectie en beoordeling ligt vast in een leidraad. In de beoordeling is de manier waarop
inwoners zijn betrokken, de zonneladder Peel en Maas en hoe lokaal eigendom, landschap
en biodiversiteit zijn ingevuld belangrijk. Hoe concreter, hoe beter.
Procedure
We geven in de tender ruimte aan in totaal
maximaal 55 hectare aan plannen met
zonnepanelen. Inschrijvingen worden
behandeld op basis van volgorde van
binnenkomst. Eerst vindt een voorselectie
plaats. Daarbij wordt bekeken of het plan
aan de minimale randvoorwaarden voldoet
en of alle stukken aanwezig zijn. Is dit het
geval, dan wordt het plan beoordeeld door
een expertpanel. Dit expertpanel brengt een advies uit aan het college van burgemeester
en wethouders. Het college besluit of een plan in aanmerking komt voor realisatie. Als er
afvallers zijn, is er mogelijk ruimte voor meer initiatiefnemers.
Schaarste op het netwerk
Let op! Mocht uw plan in aanmerking komen voor realisatie, dan is het belangrijk te weten
dat op dit moment sprake is van schaarste op het elektriciteitsnetwerk. Dit is mogelijk van
invloed op de haalbaarheid van uw plan. Dit risico zult u als initiatiefnemer zelf moeten
incalculeren. In de leidraad staat meer informatie hierover.
Een plan indienen
Een plan indienen kan alleen digitaal. Kijk voor meer informatie op www.peelenmaas.nl
Daar vindt u ook de leidraad. Heeft u vragen? Neemt u dan contact op via telefoonnummer
077 306 66 66.

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
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Pand Jaspers: Meijelse ondernemer overtuigt raad

Gemeenteraad: twee jaar extra voor zelfsturingsexperiment
De elf dorpen van Peel en Maas krijgen van de raad twee jaar extra om ervaring op te doen met
een nieuwe fase van zelfsturing: zelf projecten opzetten en runnen, en het bespaarde geld
(deels) zelf houden. Wel moeten dorpen en gemeente zo snel mogelijk om tafel om afspraken
te maken. De raad ging ook akkoord met de metamorfose van het pand Jaspers in Meijel. Maar
de aangeleverde informatie van het college was onder de maat, vond vooral de VVD.

dat u uw controlerende taak als raad serieus wil nemen’. Het gentlemen’s agreement met Janssen
is weliswaar juridisch niet afdwingbaar, maar hij zei alle vertrouwen te hebben in de Meijelse
ondernemer. De raad was dat met hem eens.
Bij de stemming over het plan Jaspers ging de raad uiteindelijk unaniem akkoord met het
collegevoorstel.

De raadsvergadering van vorige week dinsdag was een vervolg op de commissievergadering van
2 maart. Daar was de verlenging van de pilot ‘Zelfsturing 3.0’ met twee jaar ook al besproken.
Het nieuwe element in de in 2018 gestarte proef is dat dorpen mogelijk een grotere financiële rol
krijgen. In de pilot wordt namelijk bekeken of dorpen het geld dat ze de gemeente besparen door
zélf projecten te organiseren en uit te voeren (rond welzijn, leefbaarheid e.d.), (deels) zelf mogen
houden. Dat geld kunnen ze vervolgens naar eigen inzicht besteden aan andere doelen.

Verbazing over VVD
De kritische opstelling en toonzetting van de VVD tegenover het college (waar de partij zelf deel
van uitmaakt) zorgde even daarvóór overigens voor enige verbazing in de raad. Frits Berben (PvdA/
GroenLinks) vroeg Heldens hoeveel vertrouwen hij eigenlijk in het college had. En Rob Willems
(Lokaal Peel en Maas) zei ‘uit te kijken naar het moment dat de heer Heldens zélf wethouder is,
omdat dan alles perfect is.’
Heldens antwoordde dat de VVD ‘zeker nog vertrouwen heeft in het college. Maar wij doen hier
gewoon ons werk in een duaal systeem (scheiding van college en raad, red). Wij zijn kritisch en
doen wat van een volksvertegenwoordiger verwacht wordt.’

Geen animo
De VVD was eind 2018 al tegen het oorspronkelijke voorstel, o.m. omdat ze vindt dat de gemeente
daarmee te veel taken uit handen geeft. De partij bleek ook in de commissie- en raadsvergadering
van deze maand weer kritisch. Woordvoerder Karin Jacobs zei nadrukkelijk niét tegen zelfsturing
te zijn. Maar, zei ze, de afgelopen periode zijn de dorpen vooral doorgegaan met al eerder gestarte
projecten en er was volgens haar geen animo voor nieuwe initiatieven geweest. Ook het overleg
tussen dorpen en gemeente over de vraag of het inverdiende geld naar de dorpen moet gaan,
is niets opgeschoten. Daarom ‘beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’, aldus Jacobs.
AndersNu-raadslid Peter Craenmehr zag eveneens geen meerwaarde in verlenging van de pilot.
Ook hij zei dat er de afgelopen twee jaar ‘onder deze wethouder’ helemaal geen nieuwe ideeën zijn
gekomen.
De andere partijen wilden de pilot wél meer tijd geven. Gemeente en dorpen moeten wel snel om
tafel om te bespreken wie waar over gaat, en wat men van elkaar verwacht. Deze volgende stap in
de ontwikkeling van zelfsturing mag van de andere partijen best de tijd krijgen.
Extra tijd
Wethouder Anget Mestrom (Lokaal Peel en Maas) erkende dat er (mede door corona) weinig
is gebeurd in de proefperiode. Het is niet gelukt om afspraken te maken met de dorpen over
bespaard geld, en ook zijn er nog geen nieuwe projecten die besproken kunnen worden. Maar, zei
ze, de dorpen hebben nadrukkelijk gevraagd om verlenging. Mestrom vindt net als de dorpen dat
de pilot Zelfsturing 3.0 extra tijd moet krijgen om ervaring op te doen.
Bij de stemming kreeg het collegevoorstel zoals verwacht een ruime meerderheid: alleen de VVD
(5 zetels) en AndersNu (1 zetel) stemden tegen de verlenging van de proef.
Pand Jaspers
Het volgende agendapunt was het bestemmingsplan voor het voormalige pand Jaspers, in
het centrum van Meijel. In de vorige vergadering maakten partijen al duidelijk blij te zijn dat
dit verouderde winkelpand en het terrein erachter flink wordt opgeknapt. De discussie ging
toen vooral over twee onderdelen van het collegevoorstel. Het eerste was de € 50.000 subsidie
die de initiatiefnemer krijgt uit het ‘herstructureringsfonds’, een speciaal potje bedoeld om
plannenmakers te stimuleren om lelijke plekken aan te pakken. Was dat wel nodig bij zo’n
winstgevend plan, wilde de VVD weten. Maar er waren ook vragen over de veiligheid van de smalle
doorgang op de Kurversweg en vooral over de geplande zes woningen voor senioren en starters:
wie zegt dat in die woningen niet arbeidsmigranten komen te wonen, vroegen vooral VVD en PvdA/
GroenLinks zich af.
‘Gentlemen’s agreement’
In de vergadering bleek dat alle pijnpunten in de weken vóór de vergadering waren weggenomen.
De initiatiefnemer, de Meijelse ondernemer Rob Janssen, had aan het begin van de vergadering als
inspreker zijn plan nog een keer nader toegelicht. En hij bleek na de commissievergadering van 2
maart ook aanvullende stukken te hebben aangeleverd, zoals hoge kwaliteit-artist impressions van
de nieuwe situatie. Verder had hij raadsleden uitgenodigd en ter plaatse rondgeleid. Daarbovenop
beloofde hij in een schriftelijke ‘gentlemen’s agreement’ ook nog eens plechtig dat de zes
woningen uitsluitend voor senioren en/of starters zullen zijn.
Kritiek op wethouder
De voltallige raad was daarmee om. Toch was er nog discussie, maar die ging erover of het college
niet zélf had moeten zorgen voor betere informatie aan de raad. Vooral VVD’er Teun Heldens
vond de aangeleverde stukken ‘onder de maat’. Hij doelde o.m. op de gebrekkige toelichting op
de € 50.000 subsidie. Ook had het college zélf in het voortraject al betere afspraken met Janssen
kunnen maken over de senioren-/starterswoningen. Heldens verwees naar andere voorbeelden
in Meijel (plan Beckers, vml. gemeentehuis) waar door gebrek aan harde afspraken zaken ook niet
zijn gegaan zoals de gemeente had gewild. ‘De initiatiefnemer heeft nu het werk van de gemeente
gedaan’, vond Heldens. Peter Craenmehr (AndersNu) bevestigde dat ook met zoveel woorden: ‘De
ondernemer heeft goed geluisterd naar de kritische raad.’
Verantwoordelijk wethouder Rob Wanten (CDA) zei zich de kritiek ter harte te nemen. ‘Ik begrijp

‘Beslissing niet weggeven’
Het laatste onderwerp van de reguliere agenda ging over de vraag: welke onderwerpen die
normaal gesproken door het college worden afgehandeld (binnen door de raad vastgestelde
kaders) vindt de raad zó belangrijk, dat men toch graag zélf een laatste check wil doen? Aan de
orde was het voorstel voor het verlengen van de collegebevoegdheid tot het afgeven van
zogeheten ‘omgevingsvergunningen’ (‘Verklaring van geen bedenkingen’).. Zo’n Verklaring is één
geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. In de
huidige regeling kan het college zelf die vergunning afgeven en hoeft er niet om de mening van
de raad gevraagd te worden. Alleen bij grote uitbreidingen van intensieve veehouderijen (>1,5 ha)
heeft het college expliciet toestemming nodig van de raad.
De fractie PvdA/GroenLinks wilde met een amendement daaraan toevoegen dat ook bij
grootschalige huisvestingsplannen voor arbeidsmigranten toestemming van de raad nodig is.
‘Die beslissing moeten we niet weggeven’, vond Frits Berben.
Bij de andere partijen was echter weinig animo voor het amendement. Diverse fracties vonden
dat dit beter besproken kan worden in de volgende raadsvergadering, waar de huisvesting
arbeidsmigranten sowieso al geagendeerd staat. Portefeuillehouder Rob Wanten weersprak ook
dat de raad door het delegatiebesluit niets meer te zeggen zou hebben. Besluiten van het college
moeten immers passen in de door de raad vastgestelde kaders, zei Wanten.
Het PvdA/GroenLinks-amendement kreeg geen steun. Het voorstel tot verlenging van delegatie
voor het afgeven van Omgevingsvergunningen werd aangenomen, met alleen PvdA/GroenLinks
tegen. Overigens is het de bedoeling dat per 1 januari volgend jaar de nieuwe Omgevingswet
ingaat. Het nu genomen besluit is slechts geldig tot die wet ingaat.
Steun voor horeca
Aan het eind van de vergadering kwam de VVD nog met een motie ‘vreemd aan de dag’, d.w.z.
niet gerelateerd aan een van de agendapunten. In de motie wordt het college opgeroepen te
onderzoeken of de horeca baat kan hebben bij een ‘vitaliteitsmanager’. Die moet ondernemers
helpen bij het uitstippelen van een strategie om na corona weer op te krabbelen.
Omdat de rest van de raad zich afvroeg waarom alleen de horeca werd genoemd, paste de VVD de
motie aan en ging het in een tweede versie over ‘de horeca en andere sectoren’.
Toch bleven de meeste andere partijen weinig enthousiast. Ze verwezen naar bestaande kanalen
om hulp te krijgen, bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel en Koninklijke Horeca Nederland.
Begeleiding zou volgens Raf Janssen (PvdA/GroenLinks) ook via de gemeentelijke BBZ-regeling
(voor zelfstandigen) te regelen zijn.
Gemeente actief
Portefeuillehouder Paul Sanders (VVD) zei in zijn reactie dat de gemeente al op allerlei fronten
actief is om ondernemers te steunen. Ze neemt deel in overleggen met bijvoorbeeld de toeristische
branche, waar volgens Sanders met succes met zo’n vitaliteitsmanager wordt gewerkt. Koninklijke
Horeca Nederland heeft de gemeente nu concreet gevraagd om hulp. Sanders zei dat de gemeente
n.a.v. die vraag nadenkt over het inhuren van specialisten die ondernemers kunnen helpen.
Ook ondernemers in bijvoorbeeld de evenementensector of de kleine detailhandel zouden
daarvoor in aanmerking kunnen komen.
De VVD-motie kreeg uiteindelijk alleen steun van PvdA/GroenLinks en haalde het dus niet.
Een raadsmeerderheid vind het beter om later in het jaar in bredere zin te bespreken wat de
gemeente nog meer kan doen voor ondernemers in nood.

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
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CDA Peel en Maas

‘Pand Jaspers’ Meijel
‘Pand Jaspers’ is voor de Meijelse bevolking en daarbuiten een begrip.
In vroegere tijden was het één van de winkels waar men voor het gehele
gezin kleding kon kopen. Na sluiting van de winkel heeft het pand er op
deze A-locatie tot aan 2018 troosteloos bijgelegen. Momenteel is er in
het voorste gedeelte van de winkel de kringloopwinkel gehuisvest.
Op 23 maart hebben we als raad
unaniem het bestemmingsplan voor
deze herstructureringslocatie goedgekeurd. Onze lof gaat dan ook uit
naar de twee Meijelse ondernemers
die het aandurfden om het oude
pand eind 2017 aan te kopen. Het

PvdA/GroenLinks Peel en Maas

plan bevat het behoud en renoveren
van de winkel aan de voorzijde en
het realiseren van een zestal nieuwbouwwoningen voor starters/senioren aan de achterzijde.
Nadat er jarenlang geen mogelijkheden waren voor woningbouw op

Lokaal Peel en Maas

en dorpsoverleg verwijderen de
nieuwe eigenaren een gedeelte van
het huidige pand, waardoor er meer
ruimte ontstaat langs de Kurversweg.
Dit komt de verkeersveiligheid ten
goede. Met het doortrekken van de
peel-elementen in het straatbeeld
van de Kurversweg krijgt het centrum van Meijel een flinke upgrade
en wordt Meijel nog vitaler.

Sandy Janssen, raadslid

Bouwen van betaalbare woningen is taak van de overheid

PvdA/GroenLinks heeft al enkele malen voorgesteld dat de gemeente Peel en Maas zelf het initiatief neemt
voor de bouw van betaalbare woningen. Onder aanvoering van de VVD zijn dergelijke plannen steeds
tegengehouden onder de dooddoener dat woningbouw geen kerntaak is van de overheid en dat alles aan de
markt overgelaten moet worden. Maar de markt bouwt alleen voor koopkrachtige vraag en juist die
koopkracht is onvoldoende aanwezig bij veel mensen.
Het is trouwens een valse veronderstelling dat de overheid geen taak
heeft op het terrein van woningbouw. In artikel 22 van de Grondwet
staat: “Bevordering van voldoende
woongelegenheid is voorwerp van
zorg der overheid.” Het is heel eigen-

dit terrein, is er middels een aanpassing van de beleidsregel Wonen door
het huidige college in juni 2018 deze
ruimte wel gekomen. Omdat het
een herstructureringslocatie betreft,
is er een bijdrage verstrekt uit het
herstructureringsfonds. Dit fonds is
bedoeld om een positieve impuls te
geven aan initiatiefnemers die hun
nek uitsteken om bijvoorbeeld verpauperde panden op te knappen of
te herontwikkelen.
In goed overleg met de gemeente

aardig te denken dat de overheid wel
een taak heeft voor ‘passende huisvesting’ van auto’s, maar geen taak
voor passende huisvesting van haar
inwoners, ook inwoners met weinig koopkrachtige vraag. Vanuit die
gedachten heeft PvdA/GroenLinks

voorgesteld om op het terrein van
het voormalige postkantoor te
Panningen betaalbare huurwoningen
te bouwen. Dit door de VVD gedomineerde college heeft besloten daar
voorlopig de voorrang te geven aan
de huisvesting van auto’s. Op een

deel van het schoolterrein in Meijel
kunnen naar ons idee een aantal
huurwoningen gebouwd worden
voor mensen met een kleine portemonnee. Ons voorstel was dat de
gemeente daar duidelijk voor zou
kiezen. Dat gebeurt niet. Op initiatief van de VVD – die vindt dat
met verkoop van grond geld terugverdiend moet worden – wordt de
markt gevraagd met voorstellen te
komen. Over de uitkomst hoeven we
ons geen illusies te maken: mensen

met een kleine portemonnee vissen
achter het net. Dat strookt niet met
de opdracht die de Grondwet geeft
aan de overheid. Daarom blijft PvdA/
GroenLinks erop aandringen dat
ook onze gemeente zelf initiatieven
neemt voor de bouw van passende
woningen voor mensen met een
kleine portemonnee.

van speculeren voor eigen winstbejag. Onze motie anti-speculatiebeding (najaar 2020) werd door de
wethouder ontraden, want dit was al
de insteek. Daarmee kreeg de motie
geen meerderheid. Het verbaast ons
dan ook dat er onlangs in Grashoek
enkele starterskavels verkocht zijn
aan, of gereserveerd zijn voor, investeerders met de bedoeling om hier
huurwoningen te bouwen, zonder
het speculatiebeding op te nemen.
Ook hierover heeft Lokaal Peel en
Maas vragen gesteld, volgens de

wethouder was er niet genoeg vraag
vanuit eigen dorp en werden de
kavels aan investeerders doorverkocht (zonder dit met het dorp terug
te koppelen). We blijven ons sterk
maken voor verkoop van kavels voor
eigen bewoning. Maar ook bouwen,
zonder inmenging van investeerders
of projectmakelaars, om zo woningen betaalbaar te houden. Vragen
of reacties over dit artikel? Kom met
ons in gesprek.

Annigje Primowees, Frits Berben, Raf
Janssen, raadsleden

Woningbouw voor iedereen
In gemeente Peel en Maas is een structureel tekort aan passende
woningen. Zeker voor jongeren, starters en senioren. Daarom vinden
wij het een vereiste, dat er voldoende aanbod is aan passende woningen voor eigen inwoners.
Wanneer wij als gemeente zelf
kavels op de markt brengen, zijn
deze kavels wat ons betreft bedoeld
voor eigen inwoners die een fijne
plek zoeken. Jonge inwoners willen we graag aan onze gemeente
binden, dat houdt ons toekomstbestendig. We waarderen het zeer
dat gemeenschappen met elkaar

het gesprek voeren over wonen in
iedere kern onder een zelfsturend
karakter. De gemeenschap weet
het beste waar behoefte aan is en
haalt in het dorp op waar behoefte
aan is. In onze visie zijn deze kavels
niet bedoeld voor particuliere investeerders die woningen bouwen voor
verhuur. Wij zijn geen voorstander

Henk Boots en Tiny Valckx

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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Hans Arts Meijel
Hans (67) werkte 45 jaar bij de politie en nu hij met pensioen is houdt hij zich met andere zaken bezig. Zo is
hij hobbymatig Reiki-master en gaat een groot deel van zijn aandacht naar de door hem opgerichte
Facebookpagina Meijel - Méél. Deze week wordt Hans Arts uit Meijel geplukt.

krijgen de vraag om ergens anders
gedetacheerd te worden. “Die kans
heb ik aangenomen, ik was er wel aan
toe om nog wat andere dingen bij te
leren. Ik bleef dus in loondienst van
de politie, maar werd ergens anders
tewerkgesteld.” Hans wordt werkleider
van zeventig personen bij een sociale
werkplaats. “De directeur wilde mij
graag daar hebben omdat ik een oudmarinier was en dus strikt kon zijn,
maar ook omdat ik juist heel menselijk
kon zijn. Ik heb er met plezier nog zes
jaar gewerkt en nog een hoop bij kunnen leren.”

Donor

Hans is geboren in Meijel en hier
groeide hij op. Als hij 15 jaar is vertrekt hij naar Zevenaar voor een
driejarige lts-opleiding. “Ik wilde
broeder worden en ging daar
intern in het Juvenaat wonen en
leren. Ik heb daar een geweldige tijd gehad”, zegt Hans. Als na
twee jaar de opleiding stopt gaat
hij naar het Convict Sint Marie in
Schimmert, nog vol met de goede
bedoelingen om broeder te worden. “Totdat ik erachter kwam dat
een heel ander soort mensen mijn
interesse had: vrouwen. Ik was
als aspirant broeder alleen maar
omringd met jongens en mannen
en dacht: dit is niet de plek waar ik
moet zijn. Toen ben ik terug naar
Meijel gegaan.”

Politie
Hans vindt een baan bij Philips in
Roermond. Hier volgt hij interne
een opleiding en werkt er tegelijk,
met als doel om algemeen machinebankwerker te worden. Dit blijkt

echter niet helemaal bij hem te passen
en Hans doet, wanneer hij 18 jaar is,
een gooi naar de politieopleiding, iets
waar hij altijd van heeft gedroomd. “Ik
werd afgewezen omdat ik er mentaal
nog niet klaar voor was.” Wanneer hij
vervolgens een brief krijgt voor de
militaire dienstplicht, wordt hij hiervoor wel goedgekeurd. “Ik wilde bij
de militaire politie, maar ik moest
eerst als marinier beginnen en dan
zouden ze verder kijken.” Hans mag
tijdens zijn dienstplicht onder andere
in 1974 negen maanden naar Curaçao,
om daar de gouverneur te bewaken.
“Die periode was de mooiste tijd van
mijn leven.” Zodra hij in Nederland
is mag hij bij de politie beginnen, in
Rotterdam, waar Hans naartoe verhuist en zijn carrière van de in totaal
45 jaar bij de politie begint. Eén van
de hoogtepunten uit Hans zijn carrière is zijn deelname als oud-marinier
als figurant in de film over Michiel de
Ruyter. “De Ruyter is de oprichter van
het Korps Mariniers. Frank Lammers
was daar één van de hoofdrolspe-

Puzzel

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.

8

9

3

4

Kijk voor de oplossing
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Wanneer Hans zijn Marian leert kennen, waarmee hij nog altijd samen
mee is, besluit hij om terug dichter bij
huis te gaan wonen. “Ik wist dat het
niet ging werken als ik haar vanuit het
dorp mee zou nemen naar Rotterdam,
om daar in een flatje te gaan wonen.”
Hans wordt aangenomen als agent
van politie Helmond en daar koopt het
stel ook een huisje, om er vervolgens
tien jaar te blijven. In zijn jaren bij de
politie bekleedt Hans vele verschillende functies. Tot hondenbegeleider,
wijkagent, hoofdagent en brigadier. “In
totaal heb ik 45 jaar bij de politie gezeten en ik heb veel meegemaakt. Er zijn
mensen in mijn armen dood gegaan of
die ik juist met mijn armen heb gered.
Maar ik heb een fantastische tijd gehad
en mijn droom waar kunnen maken.”
Als Hans 55 jaar is heeft de politie het
financieel zwaar. Hans en zijn collega’s

Facebook
Tekst en beeld: Roosje Delsing

Hans en Marianne hebben één doch-
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Wij zoeken voor ons bedrijf in America (Lb) een:

LANDBOUWMECHANISATIE MONTEUR

M/V

(indien gewenst in combinatie met tractorchauffeur)

en een

TRACTORCHAUFFEUR M/V

5

5

2

Rotterdam

Vissers Plant Innovators is een modern en dynamisch internationaal
vollegrond- en tuinbouwbedrijf. Wij zijn gespecialiseerd in het grootschalig
vermeerderen van aardbei- en aspergeplanten.

Sudoku
2

lers. Het was een geweldige ervaring,
zeker omdat we met een groep geselecteerde oud(mariniers) waren.”

In 2014 wordt Hans ziek en krijgt hij last
van vermoeidheidsklachten. De dokters ontdekken na onderzoek dat hij
een ijzerstapelingsziekte heeft, wat
zijn lever heeft beschadigd. Na echo’s
en MRI-scans vinden de doctoren ook
plekjes op zijn lever, dit blijkt kanker te zijn. Gewone operaties zouden
voor Hans geen goede vooruitzichten
geven. Hans heeft geluk en komt door
zijn ijzerstapelingsziekte terecht in een
speciaal traject. Dit zorgt ervoor dat hij
in aanmerking komt voor een levertransplantatie. “De eerste keer dat ik
werd gebeld met het nieuws dat er
een donorlever beschikbaar was, ben
ik direct met de taxi naar Aken gegaan,
want daar zou ik worden geopereerd. Daar aangekomen bleek dat het
medisch team de donorlever toch had
afgekeurd en de operatie werd afgeblazen. Ik heb eerst een uur op de
bedrand voor mij uit zitten kijken om
te realiseren wat er allemaal gebeurde.
Daarna ben ik naar huis gegaan, een
dag later was ik weer aan het werk.”
Gelukkig voor Hans komt zes weken
later het verlossende telefoontje en
mag hij onder het mes. Het eerste jaar
krijgt hij zes keer complicaties en ligt
meerdere keren in kritieke toestand
in het ziekenhuis. “Het was een hele
toestand en ik was er bijna niet meer
geweest, maar gelukkig is alles goed
gekomen en kan ik nu goed met de
donorlever leven.”

ter Vanessa (39) die met haar man
en kinderen Fay (9) en Rick (6) in
Boxtel woont. “Ik zeg altijd maar zo:
mijn schoonzoon is met mijn dochter getrouwd omdat hij mij graag
als schoonvader wilde”, lacht Hans.
Inmiddels wonen Hans en zijn vrouw
alweer bijna dertig jaar terug in
Meijel. Hans is op zijn 62e, nadat
hij ziek is geweest met vroegpensioen gegaan. Nu heeft hij veel vrije
tijd. Die vult hij onder andere in door
te werken aan de Facebookpagina
Meijel-Méél, die hij zelf in januari
2020 heeft opgericht. Hier post Hans
informatieve berichten uit Meijel,
die hij van andere media afplukt en
met bronvermelding plaatst. Ook
mogen anderen zelf berichtjes uit
of met betrekking op Meijel op de
Facebookpagina plaatsen. Inmiddels
heeft Meijel-Méél al 1.400 volgers.
Hij kwam op het idee om de pagina
te beginnen omdat hij zelf iets over
Meijel wilde plaatsen, maar geen
geschikte pagina kon vinden. “In de
ochtend is het wassen, knippen,
scheren en vervolgens pak ik de iPad
erbij. Ik besteed er flink wat uren
aan, soms tot grote ergernis van mijn
vrouw”, lacht Hans. Toch besteedt hij
ook aandacht aan zijn vrouw, want
samen delen ze dezelfde hobby en
zijn ze beiden op hobbymatig niveau
Reiki-master, een vorm van alternatieve geneeswijze. Daarnaast fietst
Hans elke dag 20 tot 40 kilometer.
Ook zet Hans zich nog in voor de
Meijelse samenleving. Hij is actief
voor de organisatie van het OLS 20202021-2022 in Meijel en zit in de werkgroepen Optocht & Verkeer (O&V) en
Kinjer-OLS.
Hans probeert zoveel mogelijk van het
leven te genieten. Zijn levensspreuk
is dan ook ‘Pluk de dag’, deze leus
staat ook gedrukt op een bordje in zijn
woonkamer. “Pluk de dag, elke dag
weer. Hoe belangrijk dat is, daar kom
je pas achter als je dagen even niet
hebt kunnen plukken en ik kan het
weten, want het is een wonder dat ik
hier nog zit.”

Oplossing vorige week:
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Voor informatie kun je bellen met Bert de Vries, 06 14 48 97 40
Je sollicitatie kun je richten aan:
Vissers Plant Innovators
Midden Peelweg 10
5966 RE America
E: bert@vissers.com
www.vissers.com
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Tweede thuiseditie voor
Koningsdag in Maasbree
Stichting Kinderfeesten Maasbree organiseert voor het tweede
jaar op rij een thuiseditie voor Koningsdag. Op dinsdag 27 april
houdt de stichting een speurtocht en zijn er verschillende thuisactiviteiten voor de kinderen in Maasbree.
Dit jaar is er gekozen voor een
buitenspeurtocht waarbij kinderen van de onder- en middenbouw
een leuke en speelse tocht kunnen lopen. De oudere kinderen van
de bovenbouw krijgen een wat
uitdagendere tocht voor de kiezen.
Daarnaast worden er leuke activiteiten op maat georganiseerd
waarmee de kinderen thuis aan de
slag kunnen gaan. “Hiermee wordt

Het verhaal van Ewelina Chudzinska
De weg naar werk is voor iedereen anders, iedereen heeft zĳn eigen verhaal. Neem het verhaal van Ewelina
Chudzinska. De uit Polen afkomstige Ewelina kwam drie jaar geleden via gemeente Horst aan de Maas in
beeld bĳ NLW Groep en deed op verschillende externe locaties werkervaring op. Toen Werkgeversservicepunt
Midden-Limburg haar bĳ Raedts in Venray voorstelde voor de functie van facilitair medewerkster, twĳfelde
ze geen moment en zei enthousiast ‘ja’. Mede dankzĳ haar enthousiasme stroomde Ewelina vanuit een ontwikkeltraject bĳ NLW door naar een reguliere baan bĳ Raedts. Ewelina: “Bĳ Raedts werd ik hartelĳk welkom
geheten en zĳ doen er alles aan om de integratie zo goed mogelĳk te laten verlopen”. Nieuwsgierig? Lees het
hele verhaal op www.nlw.nl. / Tekst en beeld: NLW Groep

zeker rekening gehouden met een
tof, interactief programma voor
de bovenbouw. Wat het precies
gaat inhouden dat blijft nog even
een verrassing, maar het belooft
een super leuke dag te worden”,
aldus de organisatie. Kijk voor
meer informatie en het aanmeldformulier op de Facebook- en
Instragrampagina van Stichting
Kinderfeesten Maasbree.

IVN houdt gratis online lezing
over bijen
Het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) verzorgt op donderdag 15 april een online lezing over wilde bijen, ter
voorbereiding op de Nationale Bijentelling op 17 en 18 april.
Tijdens de lezing, die op de computer te volgen is via het programma
Zoom, kunt u alles te weten komen
over wilde bijen. Jan Slaats neemt
u die avond mee in de onbekende
wereld van de bijen: waarom zijn
ze zo belangrijk, waar leven ze van,

hoe brengen ze de winter door
en zijn wespen en hommels ook
bijen? Aanmelden kan (ook voor
niet-leden) tot maandag 12 april via
pr@ivnhelden.nl. Kijk voor meer
informatie op www.nationalebijentelling.nl

Mondkapje Stichting Leergeld
overhandigd aan ontwerper
Plantaz is een boomkwekerij te Swolgen die in de afgelopen tien jaar is uitgegroeid tot dé leverancier
van een breed assortiment solitairplanten in containers. Plantaz heeft in de afgelopen jaren een
innovatief bedrijf opgezet met een afzet in meer dan 25 landen in Europa en West-Azië. Onze productlocaties bevinden zich in Swolgen, Ooijen, Blitterswijck, Broekhuizenvorst en Broekhuizen.

Het mondkapje waarmee je met de aankoop Stichting Leergeld
Peel en Maas steunt is op 19 maart overhandigd aan Marco van
atelier Oet de Verf in Panningen. Op basis van zijn kleurrijke
schilderij is het mondkapje ontworpen.

Voor uitbreiding van ons team zoeken wij een

Functieprofiel
Wij zijn we op zoek naar een medewerker boomkwekerij die de ambitie heeft om door te groeien.
Een flexibele instelling, hands on mentaliteit en gevoel voor de groene sector is hierbij erg belangrijk.
In de functie van medewerker boomkwekerij verricht je zowel zelfstanding als in teamverband alle
voorkomende werkzaamheden binnen ons bedrijf.
Wat verwachten wij van jou?

•
•
•
•
•
•

MBO werk- en denkniveau
Affiniteit met de boomkwekerij/tuinbouw
Je bent een teamspeler, je bent zelfstandig, denkt in oplossingen en hebt een positieve houding
Je moet om kunnen gaan met machines en heftrucks
Geen 9 tot 5 mentaliteit
Goede communicatieve vaardigheden

Wat bieden wij?

•
•
•
•

Een uitdagende fulltime functie bij een groeiend bedrijf
Vast dienstverband bij gebleken geschiktheid
Prima arbeidsvoorwaarden CAO Boomkwekerij
Ontwikkelingsmogelijkheden

Interesse gewekt?
Stuur dan vóór d.d. 14 -04 -2021 je CV met motivatie naar vacature@plantaz.nl t.a.v. Dhr. Bas van Dijk
Mocht je nog verdere vragen hebben betreft deze functie dan kun je contact opnemen met
Bart van Leeuwen 06 - 823 27 968.

www.plantaz.nl

Legert 4 a, 5866 CG Swolgen

“Voor het ontwerp van de mondkapjes hebben we een uitsnede
van dit schitterende, kleurrijke
schilderij van Marco gebruikt”, zo
laat de organisatie weten. Marco
heeft het schilderij gemaakt bij
atelier Oet de Verf, dit is een schilderatelier voor mensen met een
verstandelijke of meervoudige
beperking. Zij geven mensen een
kans hun creatieve en artistieke

talent te uiten. Tot op heden heeft
de stichting een kleine 200 van de
in totaal 250 mondkapjes verkocht.
De opbrengst gaat naar Stichting
Leergeld Peel en Maas, dat gezinnen ondersteunt bij bijvoorbeeld de
aanschaf van een laptop, een fiets
of andere schoolspullen. De mondkapjes zijn te koop via info@museumpeelenmaas.nl of d.tillemans@
debibliotheekmaasenpeel.nl
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AspergeGilde Peel en Maas opent Aspergeseizoen
2021 met ludieke actie
Het Aspergegilde Peel en Maas heeft het Aspergeseizoen 2021 geopend
met de ludieke actie ‘in het zonnetje zetten’. Hierbij roept het gilde
gedurende het aspergeseizoen elke twee weken een lokale held uit:
iemand die zich op een positieve wijze inzet voor Peel en Maas. Huisarts
Frank van Kemenade werd op zondag 28 maart als eerste verrast en
bekroond tot lokale held.
De feestelijke opening van het
aspergeseizoen in Peel en Maas
kan voor het tweede jaar op rij
niet doorgaan en daarom bedacht
het AspergeGilde de actie ‘In het
zonnetje zetten’ om het positief
voorjaarsgevoel en de start van het
aspergeseizoen met haar omgeving
te delen. Huisarts Van Kemenade
viel het afgelopen jaar op vanwege
zijn actieve en verbindende rol in
de regio sinds de uitbraak van het
coronavirus vorig jaar. “Hij is een
belangrijke schakel tussen huisartsen
in Peel en Maas en de omliggende
regio’s. Daarnaast vervult hij een

verbindende rol tussen huisartsen,
ziekenhuizen en bewoners in de
omgeving”, aldus de organisatie.
Met een oude tractor en opvallende
huifkar bezocht het AspergeGilde de
huisarts thuis en kreeg hij een luxe
aspergepakket overhandigd. Met deze
actie heeft het AspergeGilde Peel en
Maas tevens de aftrap gegeven voor
het aspergeseizoen 2021.

Lokale Helden
Tijdens het aspergeseizoen 2021 gaat
het AspergeGilde iedere twee weken
op pad om een lokale held in het zonnetje te zetten, Omroep P&M zendt de

actie uit. De lokale helden zijn na een
oproep vanuit het AspergeGilde door
inwoners uit Peel en Maas aangemeld

en krijgen een luxe aspergepakket
overhandigd met onder andere een
strippenkaart waarmee ze bij lokale

horeca kunnen genieten van aspergegerechtjes.

Online voorlichtingsbijeenkomst voor senioren
Bibliotheek Maas en Peel organiseert samen met Remedica Communicatie en Educatie op donderdag
15 april de online bijeenkomst ‘Kom in beweging’. Meer in beweging komen en verschillende ouderdomskwaaltjes staan hierin centraal.

Deze bijeenkomst vindt plaats van
10.00 tot 11.30 uur plaats via Zoom.
Aanmelden is niet verplicht maar wel
gewenst. Aanmelden mag door een

mail te sturen naar l.bijlmakers@
debibliotheekmaasenpeel.nl of te
bellen met 077 465 1786. Deelname
is gratis.

Lenssen Vul- en Sluittechniek B.V. te Sevenum is een
modern bedrijf met een internationale klantenkring,
dat nieuwe en second-life machines levert voornamelijk
bestemd voor de voedingsmiddelenindustrie.
Voor uitbreiding en aanvulling voor ons team en
werkplaats zoeken wij de volgende medewerkers:

MONTAGE- EN PRODUCTIELEIDER MACHINEBOUW M/V
Tevens inkoop van onderdelen en klantcontact
in verband met service en reparaties

CONSTRUCTEUR
MACHINEBOUW M/V
Ervaring met Solid Works

ASSEMBLAGE en/of
REVISIETECHNICUS

M/V

Zowel op onze locatie als bij klanten

Redelijke beheersing van de Engelse en Duitse taal
is gewenst en in het bezit van rijbewijs.
cao metaalbewerkingsbedrijf is van toepassing.
Voor nadere inlichtingen kunt u contact
opnemen met Mart Lenssen 06 53 21 68 87.
Solliciteren kan per email op: m.lenssen@lvs-bv.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Berghemweg 23, 5975 RJ Sevenum
T +31(0)77-467 2157 I www.lvs-bv.nl
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Bruisend verenigings leven

Omnivereniging BEVO Beringe
feit
Het voormalige RKVV BEVO gaat sinds maandag 29 maart verder als omnivereniging BEVO Beringe.
De afdelingen tennis en voetbal zijn ondergebracht bij de vereniging, in de toekomst kan dit worden uitgebreid met bijvoorbeeld jeugdwerk, duivensport of jeu de boules.

Thriller

Herpertz Bevo HC
wint enerverender
topper
Herpertz Bevo HC heeft zondag 28 maart de handbaltopper
tegen Hurry Up in Zwartemeer met 30-27 gewonnen. In een
echte thriller wist de Panningse ploeg in de slotfase afstand
te nemen. Beide ploegen streden met veel passie. Van de
begin- tot de eindfase op het scherpst van de snede
gestreden.
De Zwartemeerse ploeg kwam
het beste uit de startblokken.
De Panningse ploeg kon pas
in de 23e minuut een 11-10
voorsprong nemen tegen de
fysieke zwaargewichten uit
Zwartemeer. Het was een strijd
tussen het krachthandbal van
Hurry Up en het op techniek en
snelheid gebaseerde Panningse
handbal. Opvallend was de
scorende inbreng van de
Belgische spelers Kobe Serras
en Joris Gillé, terwijl de eigen
jeugdige spelers Guus van den
Heuvel en Luc Santing zich
ook nadrukkelijk in de kijker
speelden. Keeper Bram van
Grinsven excelleerde met vele
stops, terwijl de routiniers Niek
Jordens, Dario Polman en Jeroen
van den Beucken in het veld de
lijnen goed uitzetten.

Een omnivereniging is volgens de initiatiefnemers geschikt om het verenigingsleven binnen de Beringse
gemeenschap bestuurbaar te houden,
omdat alles via één orgaan verloopt.
Naast de afdelingen tennis en voetbal
zijn er diverse gezamenlijk commissies, waaronder sponsoring, horeca,
onderhoud en nevenactiviteiten.
“In de praktijk zal deze opzet hopelijk
gaan leiden tot een bruisend vereni-

gingsleven met vele activiteiten op
ons nieuwe sportpark Beringe buiten.”
Beringe Beweegt Buiten is een eerste vorm van samenwerking binnen
Beringe, waarin BEVO Beringe een
belangrijke rol speelt. Diverse partijen
organiseren voor diverse doelgroepen buiten sport-, spel- en recreatieve
activiteiten. Zaterdag 26 maart was
er bijvoorbeeld Crazy 88 Beringe, een
recreatieve activiteit voor de jeugd

tot 18 jaar. 32 deelnemers hebben in
groepen verschillende opdrachten
uitgevoerd. “Een mooi voorbeeld van
de activiteiten die ons nieuwe sportpark Beringe Buiten tot een bruisende
ontmoetingsplaats in Beringe moeten gaan maken.” De gemeente Peel
en Maas is voortdurend betrokken bij
deze activiteiten om alles volgens de
geldende coronaregels te laten verlopen.

Voorsprong
Herpertz Bevo Hc miste de
ernstig geblesseerde Jordin
van Berlo, terwijl de niet fitte
Nick de Kuyper nauwelijks
inzetbaar was. De rust ging in
met 17-15 voorsprong voor Hurry
Up. Herpertz Bevo Hc bleef
na rust geloven in een goed
resultaat en kwam terug tot

18-18. Halverwege de tweede
helft nam Herpertz Bevo Hc
een 22-20 voorsprong. Hurry
Up wist deze achterstand om
te buigen tot 23-22 voorsprong.
Herpertz Bevo Hc vocht zich
terug in de wedstrijd en sloeg
vier minuten voor het einde
genadeloos toe op karakter
en techniek. Van 26-26 liep de
Panningse ploeg uit naar 30-27,
het sterke Panningse team won
verdiend. Herpertz Bevo Hc
blijft meedoen om de landstitel.

Topscorer
Kobe Serras was met 7
doelpunten topscorer aan de
Panningse zijde. Joris Gilé,
Guus van den Heuvel, Luc
Santing en Niek Jordens schoten
allen viermaal raak.
Paaszaterdag 3 april gaat
Herpertz Bevo Hc op bezoek
bij koploper Kermit Lions in
Sittard. Deze wedstrijd begint
om 16.30 uur. Kijk voor de
livestream en meer informatie
op www.bevohc.nl

Tekst: Mat Nellen, handbal
vereniging Herpertz Bevo Hc

PRACHTIG WONEN IN MAASBREE

10 BUNGALOWS EN 4 SEMI-BUNGALOWS
80% VERKOCHT

LAATSTE KANS!

De woningen zijn energiezuinig, gasloos en hebben een tuin op het zuiden.

Nu kopen is voorjaar 2022
lekker wonen!
077 - 3082232
www.boutenmakelaardij.nl

VANAF € 350.000,V.O.N.

www.planindenbosch.nl
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Lezen in voorleesstoel

71e editie tijdschrift
De Moennik uitgebracht

Kesselse wint regionale
voorleeswedstrijd
Nienke Hillen uit Kessel heeft, samen met twee anderen, de regionale ronde van De Nationale
Voorleeswedstrijd gewonnen. Zij werden op woensdag 24 maart tot winnaars uitgeroepen. Binnenkort
strijden zij in de provinciale finale om de titel ‘voorleeskampioen van Limburg’.

Nienke Hillen van basisschool KC Leef
uit Kessel, Liz Bastings van basisschool De Berensprong uit Roermond
en Ymaènne Akrom van basisschool
Passepartout uit Tegelen hebben alle
drie de regionale voorleeswedstrijd
gewonnen. In totaal deden er twaalf
kandidaten mee uit de regio’s Peel
en Maas/Beesel, Venlo en Roermond.
Zij mochten tijdens het voorlezen van

hun fragment plaatsnemen in een
mooie voorleesstoel en hebben hun
beste voorleesstem gebruikt om een
plekje in de provinciale finale van
de Nationale Voorleeswedstrijd te
bemachtigen. De jury heeft gelet op
zaken als uitspraak, verstaanbaarheid
en tempo. Ook het contact van de voorlezer met het publiek was belangrijk.
Na een spannend kwartiertje, werd het

verlossende woord door juryvoorzitter
Inge van Dongen gesproken. De wedstrijd werd gehouden in de studio van
Omroep P&M en was te volgen via een
livestream. Binnenkort gaan de winnaars strijden om voorleeskampioen
van Limburg te worden in de provinciale finale en vanuit daar maken zij kans
om een plekje te bemachtigen in de
landelijke finale.

De Heemkundevereniging Helden heeft de 71e editie van tijdschrift
de Moennik uitgebracht. In het tijdschrift komen verschillende
verhalen en foto’s uit de geschiedenis aan bod van voormalige
gemeente Helden (Beringe, Egchel, Grashoek, Helden, Koningslust
en Panningen).

In deze editie gaat het onder
andere over ‘De winkel van Ebisch’
Zaden’. Deze handel in zaden is
in 1889 begonnen door Jacobus
Ebisch. Zijn zoon Sjang heeft deze
handel voortgezet. Inmiddels is het
de vierde generatie die de winkel
onder de naam ‘Discus Ebisch’
voortzet.
Een ander verhaal dat aan de
orde komt is ‘Een priesterfeest in
Helden’. Hierin wordt uitvoerig
beschreven hoe zo’n gebeurtenis
werd gevierd samen met de Dörper
gemeenschap. Het fotoverhaal

behandelt de priesteropleiding, de
wijding en het werk van Louis Absil
uit Helden-Dorp.
De Moennik is verkrijgbaar
bij het Informatie Huis VVV te
Panningen, boekhandel Primera,
tijdelijk bij Ebisch’ Zaden aan
de Wietelweg en bij Kessels
Kapsalon in Beringe. Lid worden
van de Heemkundevereniging
(om De Moennik te ontvangen)
kan via een mailtje naar admin@
moennik.nl of een briefje aan de
Heemkundevereniging Helden,
Aan de Koeberg 3, 5988 NE Helden.

Adver torial

Peter Engels, Filiaalleider Tummers Tegelen:

‘De manier waarop Tummers met mensen
omgaat, past mij als een maatpak’
“Ik werk inmiddels veertien jaar bĳ Tummers, waarvan dertien jaar als fi liaalleider. In Tegelen
bestaat het team uit zo’n vĳf collega’s. De lĳnen zĳn kort, er is veel persoonlĳk contact met klanten.
Misschien wel de belangrĳkste reden dat ik al zoveel jaar met veel plezier voor Tummers werk,
is de manier waarop het bedrĳf met mensen omgaat. Dat past mĳ als een maatpak!
Wat ik daarmee bedoel? De persoonlijke
benadering en het hoge service- en
dienstenniveau van Tummers zorgen voor een
prettige werksfeer. Zo leveren wij bijvoorbeeld
niet alleen een televisie af en lopen dan
de deur weer uit. We denken graag met
de klant mee. Veel mensen, zeker
van de oudere generatie, koesteren
nog oude video-opnames, die ze af
en toe willen bekijken. Maar een
videorecorder kun je niet meer
rechtstreeks op de apparatuur
van nu aansluiten. Daar bestaan
wel speciale voorzieningen voor.
Wij zoeken uit wat de klant in dat
geval nodig heeft en zorgen ervoor
dat alles correct wordt aangesloten.
We zijn pas tevreden als de klant
tevreden is.”
We zijn blij dat we onze klanten weer,
weliswaar op afspraak, in onze winkels
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mogen ontvangen! Ben je op zoek naar
een nieuwe televisie, wasmachine of
een ander product uit ons assortiment
en wil je graag persoonlijk geadviseerd
worden in onze winkels? Dat is vanaf
nu weer mogelijk! Wij nemen
graag de tijd voor je en geven
deskundig en persoonlijk advies.
Maak een afspraak voor een
privébezoek in één van onze
winkels. Plan eenvoudig je bezoek
in via www.eptummers.nl/
winkelen-op-afspraak of neem
telefonisch contact op.

WORD BEZORGER
EEN LEUKE BIJBAAN
WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS
VOOR DE VOLGENDE ROUTES
KESSEL RONDOM DONK

Tummers

WERKZAAMHEDEN

www.eptummers.nl
deskundig
of Altijd
bel 085 105
44 44

INTERESSE OF INFORMATIE

advies op maat.

Voor al je vragen en bestellingen kun je bij ons
terecht via online chat, videoshopping of telefoon.
Voor 14.00 uur besteld? Vandaag nog geleverd!

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.
Mail naar bezorgers@garcon.nl
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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.
Denkt u aan uw mondkapje bij het
naar uw plaats gaan en weer naar
buiten lopen? De zondagse H.Mis
op TV is op NPO2 om 10.00 uur.
Blijf gezond!
VASTENAKTIE: Samen gaan we
voor toekomstkansen voor jongen
mensen in Zambia door goed
onderwijs. In de kerken liggen
folders en staan collectebussen,
al dan niet in een vastenzakje.
U kunt ook overmaken naar
NL39RABO0141974664 t.n.v.
Vastenaktie Dekenaat Helden te
Helden.
ACTIE KERKBALANS: De Kerkbijdrage
is ook in deze coronatijd onmisbaar
voor de kerk/parochie. Het zou heel
fijn zijn als u weer aan ons denkt.
Zie ook www.vincentiusparochies.nl
onder financiën. Heel hartelijk dank.

Parochie Beringe

Misintenties
NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens
het parochiespreekuur op
dinsdagochtend. Ook bij kapelaan
Roger Maenen tel. 077 466 18 50 of
per email roger.maenen@ziggo.nl.
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Op maandag 12 april a.s. is de
volgende inzameling van bruikbare
kleding, schoenen, dekens,
knuffels en gordijnen.
Donderdag 1 april
Witte Donderdag H. Mis in kerk
Helden voor het Vincentiuscluster
om 19.00 uur. Aanmelden 077
3071488 of 0621202118

Vrijdag 2 april
Goede Vrijdag in kerk Meijel voor
Vincentiuscluster om 19.00 uur.
Zaterdag 3 april
Paaswake 19.00 uur voor het
Vincentiuscluster in kerk Panningen.
Aanmelden 077 3071388.
Zondag 4 april
H. Mis om 9.30 uur Hoogfeest van
Pasen
Woensdag 7 april
H. Mis 09.00 uur (grote kerk, zij-altaar
St.Jozef)

Parochie Egchel

Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Donderdag 1 april
Witte Donderdag H. Mis in kerk Helden
voor het Vincentiuscluster om 19.00
uur. Aanmelden 077 3071488 of
0621202118
Vrijdag 2 april
Goede Vrijdag in kerk Meijel voor
Vincentiuscluster om 19.00 uur.
Zaterdag 3 april
Paaswake 19.00 uur voor het
Vincentiuscluster in kerk Panningen.
Aanmelden 077 3071388.
Zondag 4 april
H. Mis 11.00 uur Hoogfeest van Pasen

Parochie Grashoek

Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg, 077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Donderdag 1 april
Witte Donderdag
Viering in de H.Lambertuskerk Helden
voor het Vincentiuscluster om 19.00
uur. Aanmelden 077 3071488 of
0621202118
Vrijdag 2 april
Goede Vrijdag
Herdenken van het lijden en sterven
van de Heer in kerk Meijel om 19.00
uur. Viering voor het Vincentiuscluster.
Zaterdag 3 april
Paaszaterdag
Paaswake kerk Panningen voor
het Vincentiuscluster om 19.00 uur.
Aanmelden 077 3071388.

Zondag 4 april
Hoogfeest van Pasen
H.Mis 10.00 uur. (Afwijkende
tijd). 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
Donderdag 1 april
Witte Donderdag
H. Mis 19.00 uurvoor het
Vincentiuscluster in de St.
Lambertuskerk Helden. Aanmelden
077 3071488 of 0621202118
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
Paaswake in kerk Panningen viering
voor het Vincentiuscluster om19.00
uur. Aanmelden 077 3071388.
Zondag 4 april
Hoogfeest van Pasen
H. Mis 11.00 uur (afwijkende tijd!) t.i.v.
de parochie. Aanmelden 077 3071488
of 0621202118
Kerk open 13.00-15.00 uur: voor stil
gebed en aanbidding.
Maandag 5 april
Tweede Paasdag
H. Mis 10.00 uur t.i.v. Willem Deen
(jaardienst) en overl. ouders AbsilSillen en overl. kinderen; Aanmelden
077 3071488 of 0621202118

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
Donderdag 1 april
Witte Donderdag H. Mis in kerk Helden

voor het Vincentiuscluster om 19.00
uur. Aanmelden 077 3071488 of
0621202118
Vrijdag 2 april
Goede Vrijdag in kerk Meijel voor
Vincentiuscluster om 19.00 uur.
Zaterdag 3 april
Paaswake 19.00 uur voor het
Vincentiuscluster. Aanmelden 077
3071388.
Zondag 4 april
H. Mis 09.30 uur Hoogfeest van Pasen
t.i.v. overl. ouders Bruynen-WillemsenHanssen (jaardienst en verj)

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
Donderdag 1 april
Witte Donderdag Geen
ochtendmis in Meijel
Gezamenlijke H. Mis in Helden
19.00 uur. Aanmelden 077 307 14 88
of 06 21 20 21 18
Vrijdag 2 april
Goede Vrijdag
Kruisweg 15.00 uur
Plechtigheden lijden en sterven
van de Heer 19.00 uur, in kerk
Meijel voor Vincentiuscluster.
Aanmeldbriefje noodzakelijk.
Verkrijgbaar vanaf ma. 29 maart,
prikbord kerk
Zaterdag 3 april
Paaswake in kerk Panningen
19.00 uur voor Vincentiuscluster.
Aanmelden 077 3071388.
Zondag 4 april
H. Mis Eerste Paasdag 11.00 uur
Aanmeldbriefje noodzakelijk.
Verkrijgbaar vanaf ma.29 maart
Maandag 5 april
H. Mis Tweede Paasdag 11.00 uur
Aanmeldbriefje noodzakelijk.
Verkrijgbaar vanaf ma.29 maart
Dinsdag 6 april
H. Mis 09.00 uur –Telling bij
binnenkomst
Donderdag 8 april
H. Mis 9.00 uur –Telling bij
binnenkomst

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
Donderdag 1 april
Witte Donderdag
H. Mis voor het Vincentiuscluster in
de St. Lambertuskerk Helden om
19.00 uur. Aanmelden 077 3071488
of 0621202118
Vrijdag 2 april
15.00 uur Kruisweg
Goede Vrijdagdienst in kerk Meijel
voor Vincentiuscluster om 19.00 uur.
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 Vincentiuscluster t.i.v.
Piet Janssen en To Janssen-van der
Linden en zoon Sjraar. Aanmelden
077 3071388.
Maandag 5 april
H. Mis 10.00 uur 2e Paasdag t.i.v.
Leen Cuijpers-Hermans (jaardienst)
Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel

www.vincentiusparochies.nl
Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88 | 06 21 20 21 18 pet.
horst@home.nl
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50 | 06 12 92 28 34
roger.maenen@ziggo.nl
Kapelaan Piet Houben
06 57 58 75 06
phjhouben@onsbrabantnet.nl
Kerkbestuur | 077 307 14 88
kerkbestuur@vincentiusparochies.nl
Misstipendium zon- en feestdagen
€ 27,50 | door de week € 12,50
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Cluster MKBE

Grubben-Verheijen. Louisa en Anna
Verheijen. Anna Grubben, Gonda en
Sjeng in ’t Zandt-Grubben en overl. oudParochie Maasbree
ers Grubben-van der Schoot. Pastoor J.
Misintenties
Vleeshouwers en overl. familieleden.
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
Maandag 5 april
077 465 12 19
Geen H. Mis.
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl Vastenactie
www.parochiemaasbree.nl
Tot en met Beloken Pasen (zondag na
Kerkdiensten
Pasen) staat een grote offerblok achDonderdag 1 april
ter in de kerk, waarmee uw bijdrage
19.00 uur: Viering van Witte
wordt gevraagd voor de vastenactie.
Donderdag
Deze staat dit jaar in het teken van
Lector: Mevr. Marlies Steijvers
beroepsonderwijs en ondernemerVrijdag 2 april
schap in ontwikkelingslanden.
Goede Vrijdag
15.00 uur: Kruisweg
Parochie Kessel
Lector: Dhr. Jacques Bouten
Gezinsbijdrage
Zaterdag 3 april
NL39RABO0125305311
Paaszaterdag
Iet Dings-Bovendeerdt
20.00 uur: Paaswake
077 462 18 60
Lector: Mevr. Toos Leijsten
06 24 21 61 06
Intenties: Petronella Vaessen. Maria Kerkdiensten
Peeters en overl. familie PeetersVrijdag 3 april
Hermans-Haenen. Cornelia Blonk.
19.00 uur Goede Vrijdagviering
An Linssen-Peeters (verjaardag) en Zaterdag 3 april
Graad Linssen.
20.00 uur Paaswake.
Zondag 4 april
Overleden KBO leden.
Hoogfeest van Pasen
Mededelingen:
H. Mis: 11.00 uur
Donderdag 15 april is het H. Vormsel
voor de kinderen van de basisscholen,
Lector: Mevr. Jeanne Senden
Er zijn twee vieringen, om 18.30 uur
Intenties: Jan Grubben en Nelly

en om 19.30 uur.
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
Paaszaterdag 3 april
20.00 uur H. Mis. Paaswake.
Voor het welzijn van alle parochianen.
Paaszondag 4 april
9.30 uur H. Mis.
Jaardienst Albert Verhofstad.
Jaardienst gezusters Lamberdina,
Regina en Gertrudis van de Pasch.
Jaardienst Herman van de Pasch en
Maria van de Pasch-Reynen.
Frits, Wiel en An Peeters.
Voor een bijzondere intentie.

Paasmaandag 5 april
9.30 uur H. Mis.
Voor het welzijn van de parochie.
Donderdag 8 april
9.00 uur H. Mis.
Mededeling:
Donderdag 8 april: 18.30 uur en om
19.30 uur Vormselviering voor de kinderen van de basisscholen.

Parochie Kessel-Eik

Misintenties
NL41RABO0125300522
Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkens
06 30 10 30 13
Kerkdiensten
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 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.
Wij wensen de familie van Mia
van Dael- Kempen veel sterkte
toe wegens het overlijden van uw
vrouw, jullie mam, schoonmoeder
en oma.

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

Een eigen thuis
midden in de wijk!
PSW opent in oktober van dit jaar in Sevenum woonbegeleidingscentrum (WBC) Korenhuys. Een
prachtig nieuw WBC voor mensen met een verstandelijke beperking (of ook bijkomende
lichamelijke beperking). Het WBC biedt plaats aan 24 bewoners en ligt midden in de wijk. Dat
past bij de visie van PSW: wij geven mensen een volwaardige plaats in de samenleving en kijken
naar hun mogelijkheden in plaats van beperkingen.

Een eigen thuis

Iedere bewoner heeft een eigen ruime studio met daarin een woon/-eetkamer, slaapkamer,
badkamer en berging. Elke studio is van alle gemakken voorzien en heeft grote ramen met veel
lichtinval en screens. De bewoner richt zijn/haar studio in naar eigen inzicht en smaak: zo wordt
het écht ‘een eigen thuis’! WBC Korenhuys is duurzaam gebouwd: het is een ‘Bijna Energie Neutraal
Gebouw (BENG)’ met warmtepompen, gezonde luchtventilatie en een dak vol zonnepanelen.
De studio’s zijn verdeeld over drie woongroepen. Elke woongroep heeft een grote woonkamer met
leefkeuken en aansluitend een terras met tuin. De bewoners kunnen dus zowel samen dingen
ondernemen als in volle privacy in hun eigen studio vertoeven. WBC Korenhuys heeft ook enkele
maatwerk-studio's en zorgkamers voor bewoners die extra zorgfaciliteiten nodig hebben.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het nieuwe woonbegeleidingscentrum of over de mogelijkheden?
Of wilt u weten hoe het is om in een woonbegeleidingscentrum van PSW te wonen? Dan kunt
u de sfeer komen proeven in een vergelijkbaar woonbegeleidingscentrum van PSW. Neem
hiervoor vrijblijvend contact op met Lonneke Inderhees via l.inderhees@psw.nl of 06 53 15 33 96.

Kom gerust eens langs, u bent van harte welkom!

Onze passie kent geen beperkingen
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Jij maakt ‘m super

Ja, wij
zijn weer
open op
afspraak!
Superkeukens beweegt met je mee.
Ook in deze tijd staan we voor je klaar! Onze
showrooms zijn op afspraak weer geopend
voor een deskundig keukenadvies.
Liever een advies op afstand? Ook voor een
video- of een telefonische afspraak kun je bij
ons terecht. Maak dus snel een afspraak!

compleet met
apparatuur

8.499,390 cm

Franchetti
Compleet met combi oven, inductie kookplaat,
inbouw afzuigkap, koelkast zonder vriesvak,
vaatwasser, Fenix werkblad, spoelbak en
5 jaar apparatuur garantie.
Compleet uitgerust met apparatuur van AEG.

Franchetti Onyx zwart mat lak

www.superkeukens.nl
êêêê

Klanten beoordelen Superkeukens met een

8,2

HORST

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

ROERMOND

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

Elke zondag geopend

