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Peel en Maas

5 mei ceremonie
Museum Peel en Maas hield vorig jaar een ceremonie waarin een doek werd onthuld om 75 jaar vrijheid te herdenken. Op woensdag 5 mei is het bevrijdingsjaar officieus afgesloten
in een kleine ceremonie. Het doek werd weggehaald, een trompettist speelde de taptoe, voorzitter Henk van Dijck hield een praatje en Lucas Colbers van het Bouwens van
der Boijecollege vertelde als scholier over wat vrijheid voor hem betekent ook in relatie tot coronatijd. Tijdens de ceremonie werden ook de levenslichtstenen gepresenteerd,
die onderdeel waren van het Holocaustmonument ‘Levenslicht’. De stenen krijgen een permanente plaats binnen Peel en Maas. / Beeld: Jac Willekens

Peel en Maas sluit zich aan bij Schone Lucht
Akkoord

Zestien initiatieven voor
realisatie van zonneparken

Gemeente Peel en Maas gaat zich aansluiten bij het Schone Lucht Akkoord (SLA), een initiatief dat zich
richt op het behalen van gezondheidswinst door het verbeteren van de luchtkwaliteit. Het College van
B&W ziet in het akkoord vooral een meerwaarde in het delen van kennis en expertise en samenwerkingsmogelijkheden.

Er zijn zestien plannen ingediend voor de aanleg van zonneparken
in Peel en Maas. Dat laat wethouder Paul Sanders weten. Het gaat
om in totaal 300 hectare, terwijl de gemeente 55 hectare grond
beschikbaar stelt.

Het Schone Lucht Akkoord is op
13 januari 2020 gesloten tussen Rijk,
provincies en gemeenten. In april
dit jaar ondertekende ook provincie
Limburg het akkoord. Limburg was
de enige provincie in Nederland die
nog geen handtekening had gezet.
Met de ondertekening van het
akkoord, is gemeente Peel en Maas
de zevende Limburgse gemeente
die aansluiting vindt bij het SLA.
De gemeente geeft aan eerst een
onderzoek naar de meerwaarde van
het akkoord te hebben afgewacht,

voordat ze wilde tekenen.
Volgens wethouder Rob Wanten
hoeft gemeente Peel en Maas geen
nieuw beleid op te stellen om aan
te sluiten bij het SLA. “Sterker nog
op verschillende vlakken zijn we
al aan de slag en zetten we stappen om de omgeving gezonder te
maken. We zetten bijvoorbeeld in
op schone mobiliteit door te kiezen
voor schonere voertuigen voor onze
buitendienst. We maken elektrisch
rijden makkelijker, bieden de mogelijkheid om laadpalen te plaatsen

en zorgen voor goede fietsvoorzieningen. Daarnaast zien we veel
intensieve veehouderijbedrijven
die stoppen of overwegen te stoppen. We gaan met ondernemers
in gesprek over mogelijkheden en
opties voor bedrijfsbeëindiging en
een toekomstbestendige bestemming. Recent hebben we daarvoor
bijvoorbeeld de win-winregeling uitgebreid”, licht Wanten toe.

Lees verder op pagina 05

Initiatiefnemers in Peel en Maas
konden tot en met 28 april een
aanvraag indienen. Een plan mocht
minimaal 5 hectare en maximaal
55 hectare groot zijn. Het grootste
plan dat is ingediend is 33,6 hectare
groot, het kleinste plan 9 hectare.
De locaties liggen verspreid over
de gemeente. Bij het openstellen
van de tender ging wethouder Paul
Sanders er al vanuit dat er meer
aanvragen zouden binnenkomen
dan gerealiseerd kunnen worden.
Volgens Sanders kan de gemeente

minder dan tien aanvragen realiseren. Hij noemt de tender een
groot succes. De plannen worden
momenteel beoordeeld door een
expertpanel. Begin juni beslist het
college, na advies van het expertpanel, welke plannen goedgekeurd worden en wordt bekend om
welke plannen en locaties het gaat.
Alle plannen hebben of zoeken een
lokale aansluiting, bijvoorbeeld
via grondeigenaren of met een
lokale coöperatie. Hoe dat precies
gebeurt, volgt uit de beoordeling.
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Afvaldumpingen kost gemeente Peel en Maas dit
jaar al ruim een ton
De gemeente Peel en Maas ziet een toename dumpingen van ‘gewoon’ afval, materiaal dat asbest bevat en drugsafval. Omdat het opruimen van het Onlangs deed het zich voor in het bosafval de samenleving veel geld kost, vraagt de gemeente om alert te zijn en het te melden als inwoners zien dat er afval wordt of is gedumpt. Tot nu gebied tussen Helden en Kessel-Eik.
Volgens de burgemeester vinden de
toe kost het opruimen van het afval de gemeente al ruim een ton.

De kosten voor het opruimen van een
afvaldumping variëren enorm. Als het
gaat om dumping van huishoudelijkof hennepafval, dan wordt het door
medewerkers van de buitendienst
van de gemeente opgeruimd. Bij de
‘gewone’ afvaldumpingen was in 2019
en 2020 sprake van respectievelijk

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

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

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

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

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

68 en 69 dumpingen over het hele
jaar. Dit jaar stond de teller na het eerste kwartaal al op 30.
Asbestverdachte materialen moeten
door een gecertificeerd bedrijf worden
opgeruimd. De gemiddelde kosten
bedragen dan ongeveer 1.200 euro per
dumping. Gemeente Peel en Maas ziet

een stijging van 6 asbestdumpingen
in 2019 naar 21 in 2020. Dit jaar ging
het om zes dumpingen in het eerste
kwartaal.
Bij een dumping van afval van een
drugslab ruimt een gespecialiseerd
bedrijf het afval op. Afhankelijk van de
omvang van het afval zijn de kosten

tussen de 10.000 euro en 30.000 euro
per dumping en soms nog meer als de
bodem verontreinigd is door lekkende
vaten. Ook het aantal dumpingen van
drugsafval stijgt, geeft burgemeester
Delissen-van Tongerlo aan. In 2019 en
2020 stond de teller op zes en in de
eerste periode van dit jaar al op vijf.

dumpingen vooral plaats in het buitengebied van de gemeente. “Er vinden veel dumpingen plaats tussen
Maasbree en Venlo. Maar we merken
dat de locaties elke keer verschuiven. Dat geldt ook voor de methode
van dumpen.” De gemeente kan het
niet volledig thuisbrengen waarom
de afvaldumpingen stijgen. Wel ziet
wethouder Paul Sanders een link
met dumpingen van materialen met
asbest en het verhogen van premies.
“De verzekeringspremies voor het verwijderen van asbest op daken is verhoogd. Daardoor wordt wellicht een
andere methode gezocht om het afval
kwijt te raken.”
Voor de gemeente en politie is het
onmogelijk om 24 uur per dag alles
in de gaten te houden. Daarom
vraagt de gemeente Peel en Maas
hulp van haar inwoners. “Met ruim
43.000 inwoners samen horen en zien
we veel. Onze inwoners kennen het
gebied vaak goed en merken veranderingen snel op. Ik roep hen dan
ook op: ziet of hoort u iets verdachts,
noteer dan het kenteken van de auto
en neem contact op met de politie.”
Een melding maken kan via
www.peelenmaas.nl/melden

Peel en Maas wil voorwaardes starterslening verruimen
Het College van B&W van Peel en Maas heeft besloten de starterslening te verruimen zodat starters op de
woningmarkt makkelijker aanspraak kunnen maken op een huis. De maximale aankoopprijs wordt
verhoogd van 225.000 naar 245.000 euro. Ook wordt het maximale leenbedrag veranderd.
De starterslening is bedoeld om
starters te helpen een eerste huis te
kopen. Het is een aparte lening die
wordt aangevraagd bij de gemeente,
bovenop de lening van de bank of
andere hypotheekverstrekker.

Volgens wethouder Rob Wanten zijn
de huizenprijzen in Peel en Maas
5,5 procent gestegen, waardoor het
voor starters moeilijker is geworden
om een woning te kopen. Het college heeft daarom de voorwaardes

voor het verkrijgen van een starterslening verruimt. De maximale
aankoopprijs wordt verhoogd van
225.000 euro naar 245.000 euro.
Daarnaast gaat het college het maximale leenbedrag bij startersleningen

verhogen naar 45.000 euro bij een
nieuwbouwwoning en 49.000 euro
voor een bestaande woning. “Met de
verruiming van de mogelijkheden
willen we de starters op de woningmarkt meer aanbod bieden en een
extra steuntje in de rug geven”,
aldus wethouder Wanten.

Wethouders vragen in brief aandacht
voor uitdagingen rondom arbeidsmigranten
Wethouder Paul Sanders van gemeente Peel en Maas en wethouder Roy Bouten van gemeente Horst aan
de Maas hebben gezamenlijk een brief naar formateur Tjeenk Willink gestuurd. Daarin kaarten zij de
uitdagingen aan op het gebied van gezondheidszorg, taal en integratie, registratie en beeldvorming
rondom arbeidsmigranten. In de brief roepen Sanders en Bouten het nieuw te vormen kabinet op om de
regio Noord-Limburg te faciliteren en te financieren op dit vlak.
De wethouders geven aan dat
arbeidsmigranten een belangrijke
bijdrage leveren aan de welvaart
in de regio. Maar hun komst en
verblijf brengen ook uitdagingen
met zich mee. “Inwoners hebben
zorgen over de effecten van de
vestiging van arbeidsmigranten
op hun vertrouwde omgeving.
Er is overwegend een slechte
beeldvorming in Nederland
rondom arbeidsmigranten. Deze
beeldvorming zorgt ervoor dat het
vaak moeilijk is om huisvesting te
realiseren voor arbeidsmigranten.
Er is een gezamenlijke
communicatie-aanpak nodig om het
belang van arbeidsmigranten onder
de aandacht te brengen.”

Aansluiting
Wethouders Sanders en Bouten vragen het nieuwe kabinet ook om elementen uit de Wet Inburgering open
te stellen en toegankelijk te maken
voor arbeidsmigranten en om op een
creatieve manier de financiering te
organiseren, zoals het inzetten van
de sectorfondsen. “Wij streven naar
vitale en leefbare gemeenschappen,
daarom is het belangrijk dat arbeidsmigranten deel uitmaken van onze
gemeenschap en verdere kennis
opdoen over het functioneren van
onze gedeelde sociale omgeving. We
zien nu dat arbeidsmigranten deze
aansluiting zich nog onvoldoende
eigen weten te maken. Dat moet en
kan beter. Als deze nieuwe inwoners

geen binding hebben met de sociale omgeving, komt de kwaliteit van
samen leven onder druk te staan.”

Taal
Die kloof tussen arbeidsmigranten
en autochtonen is ook te wijten aan
de taal, schrijven Sanders en Bouten.
“Het leren van de Nederlandse taal
is voor degenen die zich hier willen
vestigen een belangrijk speerpunt.
We zien hierin kansen om analoog
aan de nieuwe Wet Inburgering een
aanbod te ontwikkelen dat arbeidsmigranten stimuleert om mee te
kunnen en te willen doen. Ook hier
roepen we het kabinet op om elementen uit de Wet Inburgering, zoals
taalwerving, open te stellen en toe-

gankelijk te maken voor internationale werknemers.”
Een ander punt dat zij aanhalen,
is de druk op de gezondheidszorg.
Huisartspraktijken geven aan overbelast te raken door de komst van
arbeidsmigranten. Daarnaast merken
zij op dat arbeidsmigranten niet of
niet toereikend verzekerd zijn voor
de gezondheidszorg.

Registratie
Ook het registratiesysteem is volgens de wethouders niet toereikend
om zicht te krijgen op wie in de regio
verblijft. “Daarvoor is een instrumentarium nodig dat het mogelijk maakt
om zo snel mogelijk het verblijfadres
en tenminste contactgegevens van
de arbeidsmigranten te registreren.
We roepen het kabinet op om samen
met ons de handschoen op te pakken. We gaan graag in gesprek om
onze ervaringen te delen en een toelichting te geven.”
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Negen geeft oudste gebouw van Meijel nieuw leven

Historie van de Kapelanie vormt basis voor nieuwe
activiteiten in Meijel
In het oudste gebouw van Meijel, de Kapelanie, is onlangs sport- en beweegorganisatie Negen ingetrokken.
Samen met heemkundevereniging Medelo heeft het bedrijf de historie van Meijel teruggebracht in het pand
door oude foto’s aan de muren te hangen. De historie wordt ook de rode draad van beweegactiviteiten in het
dorp. Daarnaast moet de Kapelanie een plek worden van en voor Meijel.

Zes jaar lang stond het rijksmonument de Kapelanie leeg, totdat Negen,
bekend van onder andere Ben Bizzie
en het Sportakkoord, in november het
pand aankocht. Voorheen zat Negen
zeven jaar gevestigd op het bedrij-

venterrein Strijp-S in Eindhoven, maar
door de groei van het bedrijf werd in
2020 besloten een volgende stap te
zetten en qua huisvesting op eigen
benen te gaan staan. “In Strijp-S zit je
niet tussen de mensen en daarom past

Meijel beter bij ons. We willen onderdeel zijn van een dorp. Daarnaast ben
ik zelf geboren in de Kapelanie en
kwam ik zes jaar elke werkdag langs
het leegstaande gebouw. Toen ik
november in het pand stond, was ik

meteen verkocht”, legt eigenaar Roy
Simons uit. “De Kapelanie, de kapelaanswoning uit 1752, was jarenlang
een doorn in het oog van Meijelnaren,
omdat er een rijke geschiedenis aan
het pand zit verbonden en de verloedering toesloeg. Nu is er eindelijk
leven in de brouwerij. Voordat we zijn
verhuisd hebben we de binnen- en
buitenkant een likje verf gegeven,
de garage volledig omgebouwd tot
werkruimte en sommige vloeren aangepast. Maar we hebben ook oude
elementen in het pand in zijn waarde
gelaten. En dat hebben we meteen
gemerkt nadat we onze intrede maakten. Regelmatig staan er mensen bij
ons in de tuin of te kijken door het
raam. Via de gesprekken met inwoners van Meijel kwam de geschiedenis
van het pand weer boven water.”
Daardoor is Simons met andere ogen
naar het pand gaan kijken. Zo ontstond het idee om de historie als
rode draad te gebruiken voor nieuwe
beweegactiviteiten. Simons: “Samen
met de heemkundeverenging van
Meijel zijn we op zoek gegaan naar
oude foto’s, zodat we die in het pand
konden ophangen.” Zo zijn inmiddels verschillende muren bedekt met
grote foto’s van onder andere de oude

kerk van Meijel, het OLS in 1955 en
een groep sportende Meijelse vrouwen. “Onze visie is om zowel jong als
oud aan het bewegen te krijgen en
daar gaan we ons pand voor benutten.
We willen van de Kapelanie namelijk
een plek van en voor Meijel maken.
De historie zal de mensen en het
gesprek onderling op gang brengen,
waardoor we naast bewegen ook een
sociale kant aan onze activiteiten kunnen verbinden.”
Negen heeft het plan om vanuit het
zorgcentrum in Meijel historische wandelingen te organiseren, die zowel
jongeren als ouderen aan het bewegen brengen. “We hebben gemerkt
dat er bij de ouderen heel wat loskomt
bij het bekijken van de foto’s in ons
pand. Als afsluiter kan er in onze tuin
een beweegbingo, die wordt ondersteund door kinderen, worden gehouden voor de ouderen. Uit gesprekken
met onze relaties blijkt dat er ook
interesse is in het geven van stoel
yoga, bloemschikken en een workshop manden vlechten in onze tuin.
We stellen de tuin ter beschikking om
mensen bij elkaar te brengen.”

Tekst: Jeanine Hendriks

Interessepeiling
uitgevoerd over Warmte
Koude-net Panningen
In de maand mei wordt een interessepeiling uitgevoerd in een groot
gedeelte van Panningen om inzicht te krijgen hoe huurders, woning
eigenaren en ondernemers denken over duurzaamheid en over het
WarmteKoude-net Panningen. De initiatiefnemers van het Warmte
Koude-net Panningen zijn Peel Energie en Ecovat. De gemeente Peel en
Maas en Wonen Limburg hebben samen met deze twee partijen een
intentieverklaring getekend om uiteindelijk te komen tot een projectplan.
Het WarmteKoude-net moet de
oplossing bieden om huishoudens van
het aardgas af te koppelen. In plaats
van een gasleiding komen er leidingen
in de grond waar warm en koud water
door stroomt. Het warme water wordt
gebruikt om woningen te verwarmen
of om te douchen. Met het koude
water worden woningen gekoeld.
Lokale duurzame warmtebronnen
onder andere restwarmte,
zonnecollectoren en warmtepompen
produceren de warmte en koude.
Deze warmtebronnen produceren
veel warmte in de zomer wanneer
er weinig warmtevraag is. Om deze
energie te kunnen gebruiken in de
winter, wanneer de vraag het grootst
is, is er opslag nodig. Dit is het ecovat,
een groot vat onder de grond, dat
buiten de wijk ligt. Vanuit dit ecovat
wordt het warme en koude water naar
huizen en bedrijven getransporteerd.

Aardgasvrij
De interessepeiling loopt tot het
einde van deze maand. Aan de hand
van het projectplan en de resultaten
van de interessepeiling, neemt het
College van B&W van Peel en Maas
later dit jaar een besluit of er een

zogenoemde Programma Aardgasvrije
Wijkenaanvraag wordt ingediend.
Dit is een financiële ondersteuning
van de Rijksoverheid voor aardgasvrije
wijken. “Het bedrag dat het Rijk
toekent op basis van de PAW hangt
af van het aantal woningen in het
proeftuingebied. Gemiddeld gaat
het om een bijdrage van circa 4
miljoen euro, voor een gebied van
500 woningen. Echter, niet alle
aanvragen worden goedgekeurd. In de
vorige ronde hebben 71 gemeenten
een aanvraag ingediend en is aan
19 gemeenten een bijdrage toegekend
voor het aardgasvrij of aardgasvrijready maken van een dorp, wijk of
buurt. In totaal ging het in die ronde
om een bedrag van bijna 100 miljoen
euro”, laat een woordvoerder van de
gemeente weten.
In de eerste week van mei wordt er
een brochure over WarmteKoude-net
verspreid onder 5.000 adressen in
Panningen. Deze worden bezorgd door
SV Panningen. De voetbalvereniging
ontvangt voor het bezorgen een
bijdrage voor het herstel van de
kantine, die onlangs door een brand
werd getroffen.

Last van
ernstig
overgewicht?

Gratis voorlichting

11 mei

15.30 - 17.00 uur

29 juni

18.30 - 20.00 uur

Met een operatie en onze
begeleiding pakt u het aan!
De Nederlandse Obesitas Kliniek
in Venlo organiseert online
informatiebijeenkomsten over de
behandeling van obesitas (ernstig
overgewicht). Tijdens een zoomsessie
krijgt u informatie over het leefstijltraject

en de operatie. Na aanmelding volgt
een bevestiging met een uitgebreide
instructie. De bijeenkomsten zijn bedoeld
voor mensen met obesitas, hun naasten
en anderen belangstellenden. We hopen
u binnenkort online te ontmoeten!

Kijk op obesitaskliniek.nl/agenda voor onze gratis
voorlichting. U kunt zich hier ook direct aanmelden.
Voor vragen kunt u ons bereiken via
077 - 30 30 360 of info-venlo@obesitaskliniek.nl
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Lintjesregen

Rectificatie

Per abuis is er een fout geslopen in de HALLO Peel en Maas van donderdag 29 april. In het artikel over de
lintjesregen zijn per ongeluk de foto’s van twee heren verwisseld. Het gaat om de foto’s van Ben Smets en
John Smedts. Bij dezen alsnog een publicatie van beide heren, met de juiste bijgevoegde foto.

FavoRIET onthult
videoclip van schoollied
Ben Smets

John Smedts

In Maasbree werd Ben Smets (75) onderscheiden. Smets was van 1971 tot 1993 vrijwilliger bij het
Rode Kruis, waar hij onder meer de functie van penningmeester vervulde. Hij was voorzitter van Jong
Nederland de Blokhut en voorzitter van multifunctionele accommodatie Maasbree. Hij geeft computerles
voor de KBO en is vrijwilliger bij carnavalsvereniging
D’n Hab. Verder is hij voorzitter van historische werkgroep De Brede en secretaris van het dorpsoverleg.

Voor John Smedts (60) uit Beringe was er een onderscheiding vanwege zijn werk voor voetbalclub BEVO.
Hij was secretaris van de jeugdafdeling, lid van de jubileumcommissie, bestuurslid en kartrekker van Beringe
Buiten. Verder is hij sinds 1991 lid van carnavalsvereniging De Beringse Kuus, onder andere als voorzitter en
als lid van diverse commissies. Sinds 1999 is hij lid van
Mannenzanggroep Bon Apart in Beringe, waarvoor hij
onder meer betrokken was bij Bon Apart Revue.

Met de onthulling van de nieuwe naam van openbare basisschool
FavoRiet, werd ook het muzikale project FavoRIET Rockt afgetrapt
op vrijdag 9 april. De afgelopen weken zijn de groepen onder leiding
van Stichting Cultuurpas aan de slag gegaan met het schrijven en
inzingen van een eigen schoollied, de opnames voor de videoclip,
online workshops en coachmomenten. Op vrijdag 30 april werd met
een online festival de videoclip van het schoollied onthuld.
De 29 fi
 lmpjes van zowel kinderen als ouders werden getoond, met
tussendoor een live optreden van Bennie en de Beuzelband.
Kinderen konden daarnaast online over het festivalterrein rondstruinen en diverse filmpjes bekijken, van stagediven tot en met
vloggen en drummen met huis-tuin-en-keukenspullen.

VACATURE

BESTRIJDINGSTECHNICUS /
PEST CONTROL OPERATOR

:
r
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n
u
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a
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n
b
o
@
e
r
u
t
a
vac
per direct
vestiging in Limburg

Meer informatie: www.obn.eu/vacatures

OBN & VIN
K
SLAAN DE
HANDEN
INEEN

boeiboorden / platte daken
terrasoverkappingen / lood- en zinkwerk
Voor informatie, een vrijblijvende offerte of een gratis dakinspectie:
dakwerkenlimburg.nl
06 38 64 67 61 / INFO@DAKWERKENLIMBURG.NL
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Kesselnaar adopteert twee graven van
Britse oorlogshelden
Mei is de maand waarin we stilstaan bij oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. Op de militaire
erebegraafplaats in Venray zijn graven te adopteren van buitenlandse soldaten die sneuvelden tijdens de
Nederlandse bevrijding. Wilfred Ueberbach uit Kessel adopteerde twee graven en ging op zoek naar het
verhaal van de soldaten in de graven.

haar drie zonen langskomen.”
Het contact is nog vrij ‘vers’, Ueberbach
verwacht de komende tijd nog meer
informatie van Stanleys familie te verkrijgen. Hij hoopt ook naar Schotland
te kunnen reizen om te zien waar
Stanley vandaan komt. “Je wordt toch
echt meegesleept in het verhaal. Ik wil
graag een keer hun kant opgaan en
hen leren kennen. Als ik daar rondloop hoop ik te zien waar Stanley heeft
gewoond en geleefd, om zo een nog
levendiger idee te krijgen van Stanley’s
verleden.” Inmiddels heeft Ueberbach
ook een tweede graf geadopteerd van
de Engelse soldaat Arthur. Tijdens de
research vond hij in een online stam-

boomwebsite een brief van hem aan
zijn tante, gedateerd één maand voordat hij in Panningen stief. “Hij zei in de
brief vreselijke dingen mee te maken,
die hij beter niet kon benoemen. Het is
ontzettend bijzonder om zo’n brief te
lezen. Mijn plan is om nog door te gaan
met verdere research over de soldaten. En ik heb mij aangemeld voor een
werkgroep van de Venrayse stichting
om de komende tijd alle gevonden
informatie van adoptanten online te
zetten, zodat de verhalen niet bij de
adoptanten in huis verscholen blijven.
Dat vind ik erg belangrijk.”
Tekst en beeld: Roosje Delsing

Politie start campagne
landbouwverkeer
De politie in Horst/Peel en Maas is een campagne gestart om de
verkeersveiligheid te bevorderen in haar gebied. Ze kijkt naar de
mogelijkheden om met name de veiligheid van landbouwvoertuigen op de weg te verbeteren. Uiteindelijk kan dat tot een vergroting leiden van de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers.

Aan de Hoenderstraat, aan de rand
van Venray, bevindt zich de Militaire
Erebegraafplaats van het Gemenebest.
Hier rusten 692 militairen en 1 burger.
Vorig jaar richtte wijlen Piet Snellen de
Stichting Adoptiegraven CWGC Venray
Cementery op. Het doel hiervan is dat
men de begraven militairen blijft herdenken en de graven blijft bezoeken.
Het overgrote deel van de militairen
die in Venray begraven liggen, kwam
om het leven tijdens de bevrijdingsacties in Midden- en Noord-Limburg.
Inmiddels zijn er meer dan vijfhonderd
graven geadopteerd door mensen en
organisaties uit binnen- en buitenland.

Adoptanten
Eén van de adoptanten is Wilfred
Ueberbach uit Kessel. Zijn interesse
voor de Tweede Wereldoorlog werd al
vroeg aangewakkerd door de verhalen die zijn opa, die de oorlog meemaakte, vertelde. Doordat Ueberbach
de afgelopen jaren meerdere
malen de Amerikaanse begraafplaats in Margraten bezocht tijdens zijn dagjes uit in Zuid-Limburg,
werd zijn interesse in de oorlog
nog groter. “Hier liggen meer dan
8.000 Amerikanen, daar bestond al
langer een adoptieprogramma en
er staan meer dan 1.000 mensen
op de wachtlijst. De begraafplaats
ligt er ontzettend mooi bij en ik was
benieuwd naar de verhalen achter
de graven.” Toen Ueberbach vorig
jaar een oproep in de HALLO zag voor
adoptanten voor de Venrayse erebegraafplaats, besefte hij dat hij zich nog
nooit had verdiept in de lokale oorlogsgeschiedenis. Hij twijfelde geen
moment en schreef een e-mail naar
Snellen met de wens om een graf
de adopteren van een soldaat die in
Kessel had gevochten of was gesneuveld. “Ondanks dat je niet kon kiezen,
had ik toch het geluk om een graf te
mogen adopteren zoals ik wenste.
In oktober 2020 kreeg ik mijn certificaat en werd de adoptie officieel.”

Zoektocht
Het verzorgen en bezoeken van het
graf is één onderdeel van de adoptie.
Waar het Ueberbach voornamelijk om
ging, was achter het verhaal van deze
soldaat te komen. Nu hij de naam had,
Sergeant Stanley Robert Jamieson
Smith, kon hij aan zijn zoektocht
beginnen.
‘Zijn’ soldaat Stanley was tijdens de
bevrijdingsactie in Kessel gesneuveld. De Britse militair uit Schotland,
die bij de militaire eenheid ‘Gordon
Highlanders’ vocht, was samen met
andere militairen vanuit Engeland
met de boot naar Frankrijk gereisd en
via België naar Nederland gekomen.
“In Peel en Maas bevrijdden ze eerst
Helden, daarna Kessel en vanuit hier
wilden ze naar Baarlo. Ze zijn echter terechtgekomen in het gehucht
Donk, waarin Duitsers zaten verstopt.
Stanley is daar met drie of vier anderen gesneuveld. In de Donk hebben ze
voor hen uiteindelijk ook een monument voor opgericht.”
Ueberbach wilde meer weten en
kwam door de naam te googelen
uit bij een foto van een familiegrafsteen van Stanley en wat familieleden. “Ik heb de fotograaf een berichtje
gestuurd, maar hij bleek verder niks
te weten. Hij fotografeerde grafmonumenten voor een opdracht. Wel wees
hij mij door naar de Shetland Family
Historie Society op de Shetland eilanden, gelegen boven Schotland, waar
Stanley vandaan bleek te komen.”
Jasmine, een medewerkster van de
researchafdeling hielp hem met het
vinden van informatie. Ze was heel
enthousiast over de zoektocht, alleen
was ze, tot ergernis van Ueberbach
ook langzaam en onduidelijk met antwoorden. Er ging een lange tijd overheen, maar uiteindelijk kon Jasmine
hem meer informatie geven over
de familiegeschiedenis van Stanley,
liet ze een stukje over zijn zoektocht plaatsen in een lokale Engelse
krant en wist ze de naam, maar geen

contactgegevens, te vinden van een
nichtje van Stanley: Marjorie, die
ergens in Schotland leefde.

Gevonden
Op één van de vele avonden waarop
Ueberbach achter zijn laptop zat
te googelen, vond hij via de website van het Shetland museum
foto’s van Stanley en zijn vrouw.
“Dat was echt super, ik was er zo
blij mee.” De Kesselnaar legde contact en kreeg de foto’s per post
toegestuurd. “Mijn eerste doel om
het graf een gezicht te geven, was
bereikt. Nu wilde ik nog graag in
contact komen met familie van
hem.” Hij plaatste een oproep op de
Facebookpagina ‘Shetlandeilanden’ en
tegen verwachting kreeg hij tachtig
reacties. Onder andere van een man
die zegt met Stanleys oom te hebben gewerkt in een lokale winkel.
Nu werkt de man bij de radiozender
BBC Shetlandeilanden. Hij vond zijn
zoektocht bijzonder en Ueberbach
mocht afgelopen maart, via een
telefonisch interview, zijn verhaal
op de radio doen. Ook kwam hij via
Facebook in contact met een andere
man die Smith heet. “Hij was geen
familie van Stanley, maar zijn vader
zat bij dezelfde eenheid als Stanley en
had ook met hem in Kessel gevochten,
alleen had zijn vader de oorlog wel
overleefd. Het was heel speciaal om
dit verhaal te horen.”

Gevonden
Uiteindelijk is het toch Jasmine die het
nummer van Marjorie wist te vinden.
Eindelijk was daar het puzzelstukje
waardoor Ueberbach in contact kon
komen met de naaste familie. “Ik was
benieuwd hoe oud Marjorie zou zijn en
wat ze ervan zou vinden dat ik contact met haar opnam. Maar ze vond
het super ‘sjiek’ dat ik haar belde en
het graf bijhoud en bezoek. Ik heb
haar foto’s gestuurd van het graf en de
omgeving. Marjorie wil graag eens met

“Op de openbare weg gaan we
preventief en repressief toezicht
houden op voertuigveiligheid en
rijgedrag. De nadruk zal liggen op
lading, verlichting en meegevoerde
werktuigen (scherp en uitstekend)”,
vertelt Andrea Longstaff van de
politie, kartrekker van dit project.
Het landbouwverkeer is in de loop
der jaren steeds groter, sneller en
complexer geworden. Het politieteam Horst/Peel en Maas heeft een
groot uitgestrekt (buiten)gebied
met 26 dorpen. “We zien daardoor
veel landbouwvoertuigen op de

openbare wegen binnen en buiten onze dorpen. Veel wegen zijn
hier qua breedte niet op berekend.
Alle reden om voorzichtig te zijn.”
Landbouwverkeer is noodzakelijk
en onmisbaar. Ongeveer de helft
van alle werkzaamheden bestaat uit
een vorm van transport en daarvoor
zal de openbare weg gebruikt moeten worden. Maar massa, snelheid
en voertuigvorm wijken af, waardoor de gevolgen van verkeersongevallen met landbouwvoertuigen
groot kunnen zijn.

Vervolg voorpagina

Peel en Maas sluit zich aan
bij Schone Lucht Akkoord
Het college ziet in het Schone Lucht
Akkoord vooral de meerwaarde
van kennis en expertise delen en
samenwerkingsmogelijkheden.
“Het Schone Lucht Akkoord biedt
kansen om extra kennis op te
halen en ondersteuning te vinden bij het aanvragen van subsidies. Daarnaast is samenwerken
belangrijk omdat de luchtkwaliteit
niet stopt bij onze gemeentegrens.
We werken bijvoorbeeld regionaal
samen rond het project Grenzeloos
Meten, waarin inwoners en onder-

nemers samen stappen zetten om
de omgeving gezonder te maken
en tegelijkertijd meer begrip krijgen voor elkaars situatie. In Peel en
Maas willen we dit meetnetwerk
rond agrarische bedrijven graag
invoeren en verbreden om ook de
omgeving rond bijvoorbeeld de
biomassacentrale mee te nemen.
Er lopen gesprekken met gemeente
Venray die in het project Boeren en
Buren al metingen rondom veehouderijen verricht. De leerpunten uit
dit project nemen wij graag mee.”
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Als leven lijden wordt
is rusten goed

Als leven lijden wordt
is rusten goed

Mijn lieve vrouw, “oos mam” en schoonmoeder heeft in de
Groenling in Panningen nog een aantal mooie maanden
mogen hebben. Op 30 april 2021 is rustig van ons heengegaan

Verrast en bedroefd door het toch nog onverwachte heengaan van
mijn lieve vrouw, “oos mam” en trotse oma

Ann Verhaegh-Smedts

Leonne Janssen-Hauser

* Beringe, 12 april 1940

echtgenote van

† Venlo, 29 april 2021

Grada en Giel

echtgenote van

Jan Janssen

Muijsenberg-Timmermans

Math Verhaegh

Zij is maar 59 jaar mogen worden.

Panningen:
Panningen:

Jan
Robert en Michelle ♥
Anke en Andy
Natascha †
Patrick
Familie Hauser
Familie Janssen

Math
Marc en Saskia
Niek
Laura en Christoph
Britt en Patrick
Pim
Jort

Zijn op 1 mei
65 jaar getrouwd!
Proficiat namens kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkind

Beatrixstraat 15
5981 AX Panningen

Burgm. Janssenring 19
5981 DL Panningen
Het afscheid zal
in besloten kring plaatsvinden.

Op 5 mei hebben we afscheid van mam genomen
in het crematorium te Blerick.

Jan en Lies Berben-Prinssen
zijn op 7 mei

Leonne
Wat heb jij gevochten, gestreden,
maar helaas kon je deze strijd niet winnen.
We zullen je missen en nooit vergeten!
Mam - Pap † Janssen
Mariet - Mat † - Carlo
Hans - Lydia
Sjean - Johan
Carla - Frank

Dankbetuiging

Onze lieve schoondochter, schoonzus en tante

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven die wij
van u mochten ontvangen na het overlijden van

Sraar Walraven
Familie Walraven
Familie Vaessen

“Het zijn de kleine dingen die het doen”
Onze hartelijke dank voor de vele blijken van medeleven
na het overlijden van onze Pa, Opa en Superopa

Pierre Bongers

06 38 43 79 56
Maasbree e.o.

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

UT DUIT OS ONTZETTEND GOOD!!!
DOOR, PEET en JORIS, PIEN en SANDER, TEUN

Peet Steeghs Uitvaartzorg

Familie Bongers
Egchel, April 2021

Theo en Marian †, Mat en Leny,
Lou en Nelly, Herbert en Wil
Johan en Carla, Henk en Marian †
Henk en Helmie,
Jan, Sef

OF OP WAT VEUR MANNEER DAN AUCH…
TIEJES UT OVERLIJDEN
EN AAFSJIEED VAN GIJS, PAP EN OPA.

27 april 2021
Dochter van
Mark & Anja
Claassen-Peeters
Paulus Potterstraat 19
5753 BT Deurne

Pierre

Jan, Robert en Michelle, Anke en Andy, Patrick
heel veel sterkte.

WAE WILLE GAER IDDEREIN
BEDANKE VEUR DE KAARTJES,
APPJES, BLEUMKES, PREUTJE

Geboren

Lies

Maasbree, mei 2021

Dankbetuiging

Voorgoed uit ons midden,
maar niet uit ons hart.

Proficiat!
Helen, Aelfric, Kyra en Isa
Petra, Twan, Evi en Jip

Zeggen wij u hartelijk dank.

En alle neefjes en nichtjes

Leonne

50 jaar getrouwd!

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

fienbosuitvaartzorg.nl

bob noten
uitvaartbegeleiding

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

24-uur
bereikbaar

samen met u zorgen
voor een waardig afscheid
eigen afscheidscentrum
vijf 24-uurs kamers
begeleiden en ontzorgen
voor élke verzekering

077-3661314 | www.bobnoten.nl

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Jullie ritueel,
jullie uitvaart.
Maak van het afscheid een
gedenkwaardig moment, precies
zoals jij het graag wil.
Ongeacht waar je verzekerd bent.
www.vanderlaan-uitvaart.nl
077-3874141

0605 \ jongeren
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15-vragen aan

Lotte Janssen Maasbree
en zing ik graag mee met Celine
Dion.

Wanneer had je meteen een klik
met iemand?
Ik denk met mijn beste vriendin
Anouk, we kennen elkaar al vanaf
dat we geboren zijn. We kunnen
samen erg lachen en we gaan in de
vakanties ook weleens bij elkaar
logeren.

Wat is je laatste miskoop
geweest?

Hoi

Ik denk dan kleding van AliExpress of
Wish. Op de foto zag het er erg leuk
uit, maar helaas bleken de kwaliteit
en maat niet goed te zijn. Een echte
miskoop, gelukkig was het niet zo
duur.

Column

Mam, het
bier is op!

Wat zou je doen als je een week
alleen thuis zou zijn?

Hieperdepiep hoera voor
mij! Ik mag zeggen dat ik
alweer 21 lentes jong ben.
En dan te bedenken dat ik
19 was toen corona in
Nederland kwam en dus al
twee lockdownverjaardagen
heb gevierd. Maar goed,
daar gaan we het vandaag
niet over hebben.
Wij zitten in het weekend vaak
aan de keukentafel met een
hapje en een drankje. Ik hoor
mama nog zeggen ‘wij zitten nooit zonder’. Afgelopen
week had ze een 21-diner voor
mij georganiseerd. Het liefste
cadeau ooit! Na 15 minuten
geblinddoekt rondrijden kwam
ik thuis aan, niet wetend waar
ik was. Toen ik eenmaal binnen de blinddoek af deed,
zaten er een paar vriendinnen
met een glaasje prosecco, die
mij overigens ook al een paar
weken voorlogen. De volgende
dag op de ‘officiële’ verjaardag
gingen we weer verder waar
de vorige avond gebleven
waren: wijntje, biertje, hapje.
En toen…hou je vast…opeens
was het bier op. Herinner je je
nog wat mama had gezegd?
De meesten dronken wijn,
maar mijn lieve vriend Pieter
houdt natuurlijk meer van een
biertje (of twintig). Toen moest
die arme jongen opeens aan
de wijn. En dit gebeurde al
voor de tweede keer in een
korte tijd. Mam, hoe kan dat
nou? Notabene op mijn verjaardag! Hoe zou jij het vinden als de wijn op is? Nee, dat
gebeurt natuurlijk nooit. Het is
bijna Moederdag, misschien
weet ik wel een passend
cadeautje. En als je dit leest:
komend weekend komen
we weer biertjes drinken.
Dan weet je dat vast. Oh, en
doe maar een extra kratje
want je weet maar nooit.

Lotte Thijssen

Ik zou me waarschijnlijk snel vervelen, ik hou ervan om mensen om me
heen te hebben. Het liefst mijn eigen
familie. Ik ben erg ondernemend en
ook thuis zit ik niet snel stil. Ik zou
het erg lastig vinden als niemand
mij zou vertellen wat ik zou moeten
doen.

Wat staat er op jouw bucketlist?

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Lotte Janssen
14 jaar
Maasbree
VSO Impuls
in Tegelen

Hoe zou jij jezelf in één woord
omschrijven?
Vrolijk, ik ben heel spontaan en heb
een open en eerlijk karakter, liegen
kan ik niet. Ik ben aardig voor anderen. Ik hou niet van ruzie en ik knuffel heel graag. Helaas mag dit door
corona nu niet, dat vind ik niet fijn
en ik hoop dan ook dat het snel wél
weer mag.

Wat is je favoriete toetje?
Mmmm, ik denk toch wel Mona
vanillepudding met aardbeiensaus.
Maar voor een lekker ijsje bij de ijssalon ben ik ook altijd te vinden.

Wie is je favoriete leraar?
Juf Natascha en Juf Bo van OB 3 (dat
is mijn klas). Maar eigenlijk vind ik
alle juffen en meesters van Impuls
erg lief.

Waar ben je het meest trots op?
Op mijzelf. Ondanks mijn beperkingen heb ik mijn zwemdiploma A en
B gehaald en kan ik al goed paardrijden, dit doe ik iedere zaterdag bij
de zorgboerderij/manege In Draf in
Wellerlooi.

Wat is je favoriete tijd van het
jaar?
Dat is zeker de zomer, ik kan enorm
genieten van buiten zijn en zwemmen. Ik ga ook graag op vakantie,
het liefst naar een warm land, bijvoorbeeld Frankrijk of Italië.

Waar heb je het laatst de slappe
lach om gekregen?
Dat was om een superleuke
Snapchat. Maar ook filmpjes van
TikTok vind ik erg grappig.

eens te ervaren hoe een zeemeermin kan zwemmen.

Wat vind je het leukste aan jezelf?
Mijn haar, ik heb mooie krullen.
Maar soms zou ik ook wel willen dat
ze recht waren. Gelukkig heb ik een
stijltang en kan ik ze hiermee recht
maken.

Wat doe je als je niet kunt slapen?
Daar heb ik geen last van, ik slaap
gelukkig goed en hou ook erg van
slapen. Ik lig altijd vroeg in bed,
maar ben ook altijd vroeg weer wakker. Ik ben een echt ochtendmens
zeggen ze.

Wanneer zing je?

Iedere dag zing ik wel. Ik vind
het leuk om TikTok na te doen en
hou ook erg van musicals kijken,
deze liedjes zing ik dan ook na.
Wat kies je? Je kunt onder water
ademen of mag overal de muziek Ik vind Disneyliedjes heel leuk,
maar luister ook nog steeds graag
bepalen.
naar de liedjes van Kinderen
Dan kies ik zeker voor onder water
ademen. Ik vind zeemeerminnen erg voor Kinderen en K3. Momenteel
leuk en het lijkt me geweldig om zelf geniet ik ook van de film Titanic

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

HORTENSIA’S: limelight, annabelle,
magical, hovaria enz. Vlinderstruik
e.a. heesters. Vast pl., grassen ,
bodembedekkers e.a. Open do vrij na tel. afspraak. Zaterdag van
09.30-16.30 uur. Oude Heldenseweg
(naast 13a) Maasbree.
Info: www.veld-tuinplanten.nl
of 06 40 32 71 08

Door pers omst heden stoppen wij
met onze kijktuin.
Hierdoor is er van alles te koop o.a
planten in alle maten en soorten
En losse potten als mede div artikelen
Fam Peeters Helenaveenseweg 3
Grashoek
Zat 8 en Zon 9 mei 11 tot 16 uur
Ook hier gelden de corona regels

Optidee Adviseur Peggy
Wismans www.optidee.nl/peggywismans 06 48 55 07 30 optidee.
peggywismans@gmail.com

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

Te Koop Geraniums ,Surfinia ,Bacopa,
Hanglobelia, Millionbells en vele andere
soorten Perkplanten
M Verhees, Egchelseweg 18, Panningen

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

Ik vind de film Titanic erg leuk en
dan vooral een van de hoofdrolspelers genaamd Jack, hij wordt
gespeeld door Leonardo DiCaprio.
Ik vind hem erg knap en zou hem
wel willen ontmoeten. Papa en
mama zeggen wel dat hij wat ouder
is geworden vergeleken met toen hij
in de film speelde, maar dat maakt
mij niks uit. Ook hoop ik dat de pretparken weer open mogen, ik zou
graag weer eens terug gaan naar
Disneyland Parijs.

Hoe beleef je de huidige
coronatijd?
Ik vind de coronaperiode erg lastig, ik verveel me thuis en mis mijn
vrienden en vriendinnen op school
dan heel erg. Omdat ik moeilijker
kan leren vind ik het lastig om dit
thuis te moeten doen, hierdoor ging
ik tijdens de lockdown wel geregeld
naar de noodopvang. Ik heb toch wel
de nabijheid van de juffen nodig en
een dagelijks vast ritme en structuur
helpen mij ook om me goed te voelen. Door alle beperkingen door de
coronaregels was ik ook vaker boos,
dus ik hoop dat corona snel weggaat
en dat we weer alles kunnen doen.

ZOEK DE SPAANSE ZON OP!!
Fijne acc ad Costa Blanca .Mooie
omgeving. 2-4 pers
website: www.casarutten.com
tel. 06 50 21 89 12
Fam, Rutten
Te koop gevraagd landtuinbouwmachines
oa: Ploeg, frees, spitmachine, kieper,
mesttank, weidebloter, weidesleep,
schudder, hark, maaier, tractor enz enz
bel 06 10 97 69 59
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Poll

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

Energieneutrale gebouwen maken zonneparken
overbodig
Zonnepanelen op daken van woningen komen steeds vaker voor. Door het treffen van extra voorzieningen in de woning of gebouwen kan ook
energiebesparing worden bereikt. In Peel en Maas zijn zestien aanvragen ingediend voor de aanleg van zonneparken. Maar zijn die wel nodig
om de energiedoelen in 2030 te halen?
die wordt gebruikt voor de aanleg van zonneparken
is ook keihard nodig om de andere opgaven zoals
woningbouw, landbouwtransitie, klimaatadaptatie
en biodiversiteit mogelijk te maken.
Aan de andere kant heeft het huidige
subsidiebeleid tot gevolg dat zonneparken
financieel aantrekkelijker is dan het plaatsen van
zonnepanelen op een dak. Ook zegt de overheid

In Peel in Maas is onlangs de zonneparkentender
opengesteld en zestien initiatieven hebben
zich aangemeld. Dat terwijl het bestaande
elektriciteitsnetwerk vol is en er genoeg daken
van bedrijfspanden leeg liggen, die kunnen
worden benut om zonnepanelen op te leggen.
Met die oplossing hoeven zonneparken niet
gerealiseerd te worden. De beschikbare grond

dat zonne-energie op daken niet genoeg oplevert.
De aanleg van zonnepanelen of windmolens is
onvermijdelijk om de energiedoelen van 2030 te
halen.

Energieneutrale gebouwen maken
zonneparken overbodig. Wat vindt u?

Bespreking poll week 17

De bossen zijn voor iedereen
Door de coronamaatregelen wordt er veel meer gewandeld in de bossen van Peel en Maas, maar ook gecrost met motoren en quads. Het crossen
zorgt volgens PvdA/GroenLinks voor ergernissen bij wandelaars en het leven van de wilde dieren wordt verstoord. De gemeente heeft eerder
verordeningen opgesteld, maar PvdA/GroenLinks constateert dat de crossers zich hier niets van aantrekken. Het bos is aan de andere kant
natuurlijk voor iedereen.
waarin jagers laf in geniepige stilte zitten te wachten op het moment dat ze met een oorverdovende
knal weer alles verstoren.”
Hetty Peeters -van de Vondervoort vindt dat gemotoriseerde voertuigen niet thuishoren in de natuur.
“Maar op toegewezen plaatsen die daar geschikt
voor zijn. Er is nog maar heel weinig natuur, daar
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Afscheid en ontmoeten

moeten we heel zuinig op zijn.”
Vivian Janssen is het daar niet meer eens. “Wat een
onzin, over de bospaden mogen ze gewoon rijden. Ze betalen wegenbelasting dus mogen ze daar
gewoon rijden. Auto’s rijden er ook. En tractors waar
die mogen rijden mag je met een Enduro of iets dergelijks gewoon rijden.

Vlees met smaak
Dat is ons motto!
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Saskia Ramakers-Sanders is van mening dat het
bos niet voor iedereen is. “Het bos is absoluut
géén plaats om, al dan niet gemotoriseerd, rond
te scheuren. Ga naar de crossbaan, die is ervoor
bedoeld. Er is al teveel verstoring in deze snippertjes natuur. En dan heb ik het nog niet eens
over de tientallen uitkijktorens die er staan,
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Aanbieding

Openingstijden

Geldig van
6 t/m 26 mei 2021

Bavette
Runderpoulet

Dinsdag 09.00 - 15.00 uur
Donderdag 09.00 - 17.00 uur
Vrijdag 09.00 - 17.00 uur
Zaterdag 08.30 - 13.00 uur

Ons rundvlees is ook verkrijgbaar bij Plus Gommans in Helden

WORD BEZORGER

Herefords Slagerij B.V. | Donk 1A, 5995 PL Kessel | 077 303 18 79

www.herefords.nl

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

We vragen een

INTERIEURVERZORGSTER
WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE
Mail naar bezorgers@garcon.nl

(5 a 6 uur per week)

Werktijden zijn zelf in te delen.
Maar wel tijdens onze kantooruren, tussen 8.00 en 17.00 uur.
DRATO
Schuurkenspad 6
5986 PD BERINGE
T 077 306 09 69
E info@drato.nl
www.drato.nl

Gezien door...

Column

Drukte

Wat heb ik genoten vrijdag.
Toen zat ik voor het eerst dit
jaar op het terras in Horst.
Wat had ik dat gemist: onder
het genot van een kriekbiertje
in het zonnetje voorbijgangers
bekijken. Maar ik was niet de
enige die afgelopen weekend op
het terras of in de winkelstraten te vinden was. Het was op
meerdere plekken in Limburg
ontzettend druk.
Ik begrijp het volkomen dat
Nederlanders afgelopen weekend
naar de winkelstraten trokken.
Ook ik heb tijdens de lockdown het
winkelen op afspraak vermeden.
Nu de maatregelen los zijn gelaten,
kan ik het begrijpen dat mensen
nieuwe kleren gaan kopen. Je bent
niet aan een tijd verbonden en
kunt op je gemak in de rekken
kijken. Toch waren het niet alleen
de Nederlanders die aan het
shoppen waren geslagen, het viel
mij op dat de parkeerplaatsen in
Roermond volstonden met Duitse
kentekens. Waarom komen de
Duitsers massaal naar Nederland
om te winkelen, terwijl dat wordt
afgeraden? Het antwoord is:
omdat alle winkels in Duitsland
vanwege de Dag van de Arbeid
gesloten waren. Het verbaast
me dat dit de aanleiding is om in
coronatijd in Nederland te komen
shoppen. Ik vraag me dan ook
af of al die Duitsers een sneltest
hebben gedaan voordat ze ons
land binnenkwamen. Dat betwijfel
ik. Ik vind het vooral heel krom
dat zij de drukte opzoeken, terwijl
het aantal coronapatiënten in
onze ziekenhuizen nog altijd hoog
is. Hierdoor worden de geplande
versoepelingen weer uitgesteld.
Wat had ik graag op 11 mei weer
naar de sportschool gewild.
Zeker nu het al de hele week
regent en buitenlessen daardoor
niet mogelijk zijn. Het lijkt me
dus meer dan logisch dat er meer
controles op de grenzen moeten
worden uitgevoerd. Daarnaast ben
ik van mening dat het vaccineren
veel sneller kan. Er worden te
veel spuiten weggegooid omdat
patiënten niet komen opdagen.
Als dit van te voren gemeld wordt,
kan de spuit ook aan iemand
anders worden gegeven. Er staan
genoeg mensen te springen om
gevaccineerd te worden.

Jeanine
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Huis van de Gemeente
gesloten
Donderdag 13 mei (Hemelvaart), vrijdag 14 mei én zaterdag 15 mei is het Huis van
de Gemeente gesloten.

Bestrijding eikenprocessierups
In Peel en Maas wordt de
eikenprocessierups al enkele jaren
preventief bestreden. De bestrijding is
inmiddels gestart.

Uitsluitend voor het doen van aangifte geboorte of overlijden is het Huis van de
Gemeente vrijdag 14 mei geopend van 9.00 tot 10.00 uur.

Op onze website staat een kaart met
alle plekken waar de eikenprocessierups
bestreden wordt en een tijdsplanning.
De data kunnen nog veranderen.

Afvalinzameling Hemelvaart

Meer informatie kunt u vinden op
www.peelenmaas.nl > zoekterm:
“Eikenprocessierups”. Op de website
www.hermanvaessen.nl staat ook de
meest actuele informatie.

Donderdag 13 mei (Hemelvaart) is er geen afvalinzameling.
De afvalinzameling van donderdag 13 mei is verplaatst naar
vrijdag 14 mei en die van vrijdag 14 mei naar zaterdag 15 mei.
Kijk voor de online afvalkalender op onze website:
https://afvalkalender.peelenmaas.nl/

Verhoging Starterslening
Voor starters op de woningmarkt wordt het steeds lastiger om een woning te kunnen
kopen. Daarom heeft het college van B&W besloten het maximale aankoopbedrag en het
leenbedrag te verhogen.

WhatsApp

Gemakkelijk en snel een berichtje sturen via
WhatsApp nummer 06 - 1804 7445
Wij beantwoorden WhatsApp berichten
maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur

Bekendmakingen

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

Ondersteuning voor starters
De gemeente Peel en Maas heeft een regeling voor Startersleningen. Deze is er om
ondersteuning te bieden aan starters die voor het eerst een woning kopen en de financiering
niet rondkrijgen. De Starterslening is een aparte lening die het tekort kan overbruggen tussen
het bedrag dat je maximaal kunt lenen bij de bank en de prijs van jouw huis.
Hoger maximaal aankoopbedrag en leenbedrag
Om starters te blijven ondersteunen bij de aankoop van hun eerste woning, wordt het maximale
aankoopbedrag van een starterswoning verhoogt van € 225.000 naar € 249.000. Hierin worden
eventuele meerwerk en verbeterkosten meegenomen. Ook het maximale leenbedrag wordt
verhoogt. Bij een bestaande woning wordt dit € 49.000 en bij een nieuwbouwwoning wordt dit
€ 45.000. Hierbij mag maximaal 20% van het aankoopbedrag worden geleend.
Extra steuntje in de rug
“De starter krijgt op de woningmarkt net dat extra steuntje in de rug om een eerste woning
te kopen”, zegt wethouder Rob Wanten. Dit blijkt ook uit de cijfers. In juni 2020 was het
aankoopbedrag verhoogd van € 200.000 naar € 225.000. Deze verhoging heeft ervoor
gezorgd dat 9 extra starters hun eerste woning hebben gekocht. In 2020 zijn er in totaal 22
startersleningen verstrekt.
Meer informatie
Een Starterslening sluit je af via de gemeente en Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).
Wil je meer weten over de Starterslening? Kijk dan op www.peelenmaas.nl > zoekterm:
“Starterslening” of neem contact op met ons via 077 – 306 66 66.

Plaats/locatie

Straat/omschrijving

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

Baron van Erplaan 32
Bong 68
Helling 43
Helling 55 C
Soeterbeek 34
Bestemmingsplan “De Groene Pijl”
Vreedepeelweg 25
Gielenhofweg 1
Spiesberg 18
Hermanshof 5, 6, 7, 8, 9 en 10
Mariaplein 15B1 t/m 15B3
Op de Lundert 7
Zandberg 2A
Dijk 2
Lindelaan 36
Rect. Isidorusstraat 16
Sevenumsedijk 12
Dorpsstraat 2
Kurversweg 1A-1 t/m 1A-6
Graafschap Kesselstraat 9
John F. Kennedylaan 244
Stokserweg 1

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

info@peelenmaas.nl
06 - 1804 7445

www.peelenmaas.nl

10

politiek \ 0605

CDA Peel en Maas

‘Stenen voor stenen regeling’ een succes
Op 23 maart 2020 is de motie ‘Stenen voor Stenenregeling’ uit
november 2018 geïmplementeerd in de bestaande win-winregeling.
Vanaf dat moment was het ook mogelijk om een bouwtitel voor een
woning in de kern te bemachtigen middels sanering van stallen in het
buitengebied. Voorheen was alleen sanering van stallen in de kern of
kernrandzone toegestaan. Een lange weg, maar uiteindelijk geldt: de
aanhouder wint.
De uitbreiding van de winwinregeling bleek een schot in
de roos: de destijds zeven nog te
vergeven bouwtitels voor woningen,
in ruil voor sanering van stallen

VVD Peel en Maas

waren, binnen één jaar vergeven.
Nog mooier is dat het college op
20 april jongstleden de uitgebreide
win-winregeling verder heeft
verruimd met maximaal twintig

woningen tot uiterlijk 1 januari 2025.
Voorwaarde is en blijft wel dat men
de maatschappelijke meerwaarde
moet kunnen aantonen. In deze
regeling wordt maatwerk geleverd
en saneert en bouwt de markt zelf.
De gemeente is hierin faciliterend.
Naast de behoefte in woningen
voorziet de regeling in het
voorkomen van leegstand,
verpaupering en ondermijnende
criminaliteit in het buitengebied. Ook
voor een agrariër die geen opvolging

heeft of nog dicht tegen een
dorpskern zijn agrarisch bedrijf runt,
biedt het kansen. Een win-winsituatie
voor meerdere partijen dus.
Een duurzaam, toekomstbestendig
en divers buitengebied, waarin het
goed werken, wonen en recreëren is.
Daar gaat het CDA voor!

signalering is een ziekteproces vaak
al in een verder stadium en hierdoor
zullen er meer en vaak zwaardere
behandelingen (ook ingrepen)
noodzakelijk zijn.
Als VVD vinden we het belangrijk
dat hier extra aandacht voor is.
Onze oproep is dan ook om aan te
dringen dat de maatregel wordt
ingetrokken en dat er alles aan
wordt gedaan om te realiseren dat
de tweejarentermijn zo consequent
mogelijk wordt toegepast. De oproep

wordt ondersteund door het college
en de gemeenteraad, nu onze
staatssecretaris nog. Namens alle
vrouwen die dit onderzoek moeten
ondergaan hartelijk dank aan allen
voor deze ondersteuning.

Sandy Janssen

Borstkanker
Afgelopen raadvergadering hebben we als VVD een motie ingediend
voor meer en eerdere preventieve controle in verband met
borstkanker. De staatssecretaris van Volksgezondheid, heeft namelijk
besloten om de preventieve controles voor borstkanker van één keer
in de twee jaar naar één keer per drie jaar te verlengen.
Dit onder andere vanwege corona.
Dit is voor preventieve zorg veel
te lang. De gezondheid van
veel vrouwen komt in gevaar.
Tevens plaatsen we een oproep om
verlaging van leeftijd van 50 naar
35 jaar. Het komt helaas veel voor

dat vrouwen van 35 tot 50 jaar
getroffen worden door deze ziekte.
Deze leeftijdsgroep valt daar nu nog
buiten. Door voortschrijdend inzicht
en deze groep ook mee te nemen
bij die preventieve zorg, is er veel
leed te voorkomen. Zonder vroege

Jeanne Hesen

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.

Uw terrein asfalteren?
Profiteer nu!

• Vrijblijvende offerte en advies
Landheer infra B.V. is een aannemingsbedrijf gespecialiseerd op het gebied van
asfaltverwerking. Wij zijn momenteel hoofdaannemer van het asfaltonderhoud
Peel en Maas.
In de zomermaanden van 2021 voeren we werkzaamheden uit in deze regio.
Aangezien we met al ons professioneel materieel ter plaatse zijn kunnen we een
zeer scherpe offerte aanbieden voor asfalteringswerkzaamheden. Heeft u een oprit
of terrein waarbij het asfalt aan vervanging toe is? Aarzel niet en neem volledig
vrijblijvend contact met ons op via info@landheerinfra.nl of bel naar 0416-316691.

• Specialist in asfalteren
bedrijfsverharding
• Tijdelijk geen aan- en
afvoerkosten

www.landheerinfra.nl
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De plastificering van het platteland

Er komen minder boeren en tuinders, maar de plasticvelden worden alsmaar groter. Kennelijk is er een
verband: hoe groter de bedrijven, hoe meer akkers bedekt worden met plastic. Dat duidt op steeds verder
gaande industrialisering van land- en tuinbouw en steeds snellere afname van kleinschalige familiebedrijven.
Met ‘normale’ productie van gewassen redden boeren het niet meer.
De planten worden steeds geraffineerder opgejaagd, omdat de ene boer nog
eerder de producten op de markt wil
brengen dan de ander. De consumenten willen steeds vroeger of liefst het
hele jaar door seizoengroenten kopen.

Lokaal Peel en Maas

Dat consumentengedrag voedt mede
de permanente concurrentiestrijd
waarmee boeren te maken hebben en
die hen dwingt de akkers vol te leggen
met plastic. Groene plastic en bioplastic zijn geen oplossing. De bodem
raakt uitgeput. De natuur kan de industriële snelheid niet bijbenen. De vogels

kunnen geen voedsel meer vinden.
De biodiversiteit neemt af. Verder is
het een aantasting van het landschap.
De plastificering van het landschap is
geen aanbeveling om toeristen te trekken die van de natuur willen genieten. Kan het anders? Wij denken van
wel. Juist om de familiebedrijven een

toekomst te geven zou de gemeente
namens de gemeenschap boeren voor
het bewaken en bewaren van natuur
en landschap kunnen waarderen, ook
financieel. Kleinere boerenbedrijven
kunnen worden voortgezet als een
ander verdienmodel wordt ontwikkeld. Een belangrijk bestanddeel van
dit nieuwe model is het betalen van
boeren en tuinders die hun productiemethoden afstemmen op de eigen
aard en het eigen ritme van de natuur,
die concreet werk maken van het her-

stel van biodiversiteit, die met hun
bedrijf het landschap in stand houden, die samen met geïnteresseerde
consumenten op milieuvriendelijke
wijze voedsel produceren voor eigen
gebruik, die voedselbossen aanleggen.
Er zijn boeren en tuinders die nu al op
deze alternatieve wijze werken.
PvdA/GroenLinks vindt dat de overheid
deze pioniers moet steunen.
Annigje Primowees, Frits Berben,
Raf Janssen, raadsleden

Hulp bij het huishouden, zorgen voor elkaar
Om de behoefte voor zorg zo dicht mogelijk bij de mensen te laten
plaatsvinden, is enkele jaren geleden de pilot Hulp bij het huishouden
geïntroduceerd. Eerst in een paar kernen en na de uitbreiding en
verlenging van enkele pilots uitgegroeid tot een organisatie waarin
tien kernen zijn vertegenwoordigd.
De basis voor Hulp bij het huishouden is dus zelfsturing.
Dorpsondersteuners, werkzaam in
elke kern, beoordelen door een lichte
toets hoeveel huishoudelijke hulp er
nodig is. Dorpsondersteuners staan
dichtbij de zorgorganisaties en zijn

makkelijk benaderbaar door de gezinnen. Dat vergroot laagdrempeligheid.
Mogelijke problematiek in gezinnen
wordt daarnaast sneller opgemerkt.
De lijntjes zijn kort met de hulpen in
het huishouden. De gemeenteraad
van Peel en Maas stond in de raads-

vergadering van 20 april voor de
keuze om door te gaan met Hulp bij
het huishouden met deze organisatie van vrijwilligers, de zogenaamde
dorpsvoorziening. Door het proces
met de diverse pilots heeft Lokaal
Peel en Maas ervaren dat de gedrevenheid om de hulp in de huishouding
zorgvuldig te organiseren, in vertrouwde handen is bij de vrijwilligers
van de dorpsvoorziening. Lokaal Peel
en Maas vindt het belangrijk dat uitvoeringsorganisaties dicht bij de men-

sen staan. Er vindt nog goed overleg
plaats met de zorgorganisaties, de
Raad van Belanghebbenden en de
gemeente, dat moet leiden tot goede
afspraken met elkaar. Ook wordt ingezet om te komen tot een oplossing
voor de btw-kwestie. Deze btw komt
door de dorpsvoorziening ten laste
van het Sociaal Domein. Lokaal Peel
en Maas heeft veel vertrouwen in
deze zorg, dicht bij de mensen.
Saskia Vervoort en Wie Naus

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.

Kempen creëert

creatieve ideëen
#kempencreëert

Wil je starten met een nieuwe uitdaging, zoek jij een afwisselende
baan, werk je graag met een natuurproduct en samenwerkend in
een profesioneel team?
Wij zijn op zoek naar een

Office Manager
(36 uur per week)

Als office manager ben je bij ons de spin in het web,
met verantwoordelijkheden op het organisatorische,
commerciële en administratieve vlak.
Jouw competenties:
• Kennis van Word, Excel, Outlook en de talen NL, ENG en DU.
• Ambitieus, accuraat, zelfstandig en flexibel.
Wij exporteren tuinplanten naar klanten
in geheel Europa, de tuinplanten worden gekweekt
in potten, in kassen en op speciale velden.
De tuinplantensector biedt vele
toekomstmogelijkheden.
Voor een impressie van ons bedrijf
zie de website of maak een afspraak.

Je kunt schriftelijk reageren per mail.
Stuur je CV en/of diploma’s mee.
www.leendersplants.nl | info@leendersplants.nl
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Geplukt

Annie Peeters Grashoek
Nooit had Annie gedacht dat haar hobby zou uitgroeien tot wat het nu is geworden. Van een ‘droomtuin’
voor eigen plezier tot een bezienswaardigheid voor bezoekers. In augustus komt er, tot haar grote
verdriet, een einde aan de ‘Anfra Kijk- en Wandeltuin’. Deze week wordt Annie Peeters (72) uit Grashoek
geplukt.

Bloemen, planten, struiken en
bomen: de hele tuin van Annie
staat er vol mee. De meest kleurrijke verschijnsels verrijken het
perceel, dat een oppervlakte heeft
van 9.000 vierkante meter. Zelfs de
serre is gevuld met boompjes die
binnen hebben overwinterd en
zodra het warm genoeg is, weer
naar buiten mogen. Alleen dit
jaar zullen ze voor het eerst niet
meer in de ‘Anfra-tuin’ terugkeren.
Ze zoeken namelijk, samen met
het merendeel van alle flora die er
in de tuin te vinden is, een nieuw
huis. Annie’s man Frans is ziek

en gaat hard achteruit, het stel was
genoodzaakt het huis te verkopen.
Annie: “Ik kan de tuin niet alleen blijven verzorgen als het straks slechter
gaat met hem, dat gaat gewoon niet.
We moeten naar een andere woning
en dat doet heel veel pijn.”

Jeugd
Annie is geboren in Grashoek, als
derde telg in een gezin van in totaal
acht kinderen. Doordat ze uit zo’n groot
gezin komt, hoefde Annie nooit stil
te zitten. “Als ik op zaterdagmiddag
thuiskwam van mijn werk vroeg mijn
vader direct: ‘heb je niks te doen?’.

En dan kon ik weer zilver of schoenen
gaan poetsen. Ik heb zoveel schoenen gepoetst vroeger, dat ik er tegenwoordig niet meer aan doe. Ik ben
er helemaal klaar mee”, lacht Annie.
De familie had veel kippen, die veel
eieren legden. “Waar tegenwoordig
iedereen ‘s avonds achter de tablet
zit, moesten wij vroeger iedere avond
eieren poetsen.” Elke week kwam er
een vrachtwagenchauffeur aan de deur
om zware zakken meel voor de kippen
af te leveren. De chauffeur was Frans
en hij kwam zelf ook uit Grashoek.
Hij woonde zelfs slechts een paar kilometer bij Annie vandaan. Toch hadden

ze elkaar nog nooit eerder getroffen.
De twee raken aan de praat en werden
verliefd, het begin van hun relatie ontstond hier.
In 1972 kregen ze de kans om een
groot stuk weiland te kopen van
Frans zijn vader, waar ze een huis op
bouwden. Wat ga je met het overige
gedeelte doen?’, vroeg Annie’s schoonvader aan haar. Haar antwoord ‘Ik wil
er een tuin van maken’ schoot hem in
het verkeerde keelgat. ‘Dan krijg je het
niet’, was zijn antwoord. “Ik weet nog
steeds niet waarom ik dat antwoord
heb gegeven, het kwam er spontaan
uit, ik had er niet eens goed over nagedacht.” Annie kreeg slechts een klein
gedeelte van het weiland toegeëigend. Jarenlang moest ze toezien hoe
‘haar’ tuin werd verhuurd aan boeren: er graasden koeien en er werden
coniferen geplant. Pas in 1999, toen
Annie’s schoonvader niet meer leefde,
kregen ze het perceel en waren ze vrij
om aan Annie’s droomtuin te beginnen. Samen met een vriend maakten
Annie en Frans een ontwerp en de
basis voor de tuin werd gelegd. Door
de jaren heen zijn er ontelbaar veel
bloem- en plantensoorten gepoot,
sommigen zijn zelfs overgekomen uit
Spanje. Het is pas vanaf 2002 dat de
tuin (op afspraak) openbaar werd voor
publiek. “Veel mensen gaven ons planten cadeau en als ze bij ons kwamen,
gaven ze aan het zonde te vinden dat
de mooie tuin niet toegankelijk was
voor anderen. We zijn toen voorzichtig
aan begonnen met het toelaten van
bezoekers. Dat beviel zo goed, dat de
‘Anfra Kijk- en Wandeltuin’ is ontstaan.”

Het einde
Annie en Frans hebben de afgelopen
ruim twintig jaar bloed, zweet en tranen en ook nog eens al hun geld in de
tuin gestopt. Annie en Frans hadden
hun handen er vol aan. “Van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat zijn we
ermee bezig en vroeger werkten we
er zelfs nog eens bij. Je moet wel gek
zijn om zo’n zon hobby te hebben”,
lacht Annie. “Maar we zijn er ontzettend blij mee. De een gaat graag op
het terras een drankje doen en komt
thuis met een volle buik, wij komen

liever thuis met een auto volgeladen
met planten.” Annie en haar man hebben altijd de tuin alleen onderhouden, met af en toe wat hulp van een
dorpsgenoot. En tot 2006 had Annie
daarnaast ook nog gewoon een baan
bij een kuipplanterij. Daarvoor heeft
ze ook gewerkt als aardbeienplukster, huishoudster en als chauffeur
bij Ghielen. “Maar ik was het zat om
constant op de klok te moeten kijken
en strikt bezig te zijn met hoe laat ik
ergens moest zijn.” De kuipkwekerij was voor Annie een plek waarin
ze vrijheid ervoer, precies dat waar
ze naar op zoek was. Van tuinieren
wordt Annie gelukkig, zij en Frans zijn
dan ook niet vaak van huis weggeweest voor bijvoorbeeld een vakantie.
“We gingen nooit weg, waren altijd
in de tuin bezig. In 2012 zijn we naar
Zuid-Afrika geweest en elf jaar daarvoor in Thailand. Eens in de zoveel tijd
maken we een verre reis, maar ‘een
paar dagen’ weg, daar doen we niet
aan, dat vinden we zinloos.” Nu ze
noodgedwongen hun huis moeten
verkopen en ook hun tuin zullen verliezen, zal Annie grotendeels afscheid
moeten nemen van haar passie.
“Ik weet niet wat ik ga doen, ik vind
niks anders leuk. Gelukkig behouden
we een klein stukje van onze tuin,
want onze nieuwe levensloopbestendige woning die wordt gebouwd,
grenst aan ‘onze’ tuin. Maar eerst
verhuizen we nog naar een tijdelijk
huurhuis in Maasbree, tot in 2022 onze
nieuwe woning klaar is.” Annie neemt
een aantal van haar lievelingsplanten
mee voor in haar nieuwe perkje, zoals
de bougainvillea’s en citroenbomen.
Maar het overgrote deel gaat op 8 en
9 mei de verkoop in: aan huis, tegen
een klein prijsje en met de inachtneming van de coronaregels. En dan
is het per 1 augustus tijd voor een
nieuwe periode in haar leven. “Ik ga
de vrijheid, de rust in mijn tuin en
vooral mijn bloemen missen. Ik wil
iedereen bedanken die hier op bezoek
is gekomen of ooit iets voor de tuin
heeft betekend. Nu komt er een einde
aan. Dat is heel jammer en pijnlijk,
maar niet alles kan blijven zoals het
was. Eens houdt het op.”

Puzzel

HERMANSHOF
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Een jaar corona door de ogen van...

Mieke Lankreijer De Zorggroep
Corona raakt ons allemaal. Het zijn onzekere tijden voor iedereen en zeker ook voor ondernemers. Want hoe komen zij uit deze
coronacrisis? Deze rubriek kijkt met hen terug op een jaar corona en blikt vooruit naar een hoopvolle toekomst. Deze keer Mieke
Lankreijer van De Zorggroep, team regio Blerick.
de vraag wat zou je anders doen
is eigenlijk niets. We hebben
gedaan wat we moesten doen en
daar sta ik achter.

Welk initiatief/actie sprak je
het meest aan?
Om de zorg te kunnen leveren
moesten we mensen bellen of
familie de zorg kon overnemen
en dit vond ik wel erg heftig
om te doen. Omdat je niet voor
niets zorg levert bij iemand.
Dit doe je om mantelzorgers
te ondersteunen en juist hun
het werk uit handen te nemen.
Nu waren we blij dat we toch
samen konden werken en we
elkaar konden helpen. Dit hoefde
gelukkig niet lang en hebben we
tijdig de zorg weer over kunnen
nemen van de mantelzorgers.

Hoe zie je de toekomst?
Ik hoop met name voor de
cliënten dat het weer allemaal
normaal wordt en als we ons
allemaal laten vaccineren moet
dat vast goed komen. Ik zie de
toekomst positief in maar je
merkt gewoon dat iedereen toe
is aan het normale. Ook wij in de
zorg. Wij doen namelijk ook vaak
leuke dingen samen en dat hoop
ik snel weer te kunnen doen met
mijn collega’s.

Wat heb je geleerd van het
afgelopen jaar?

Kun je 2020 in één zin
samenvatten?
Eigenlijk is het heel moeilijk
om dit in één zin te doen. Er is
zoveel gebeurd het afgelopen
jaar dat dit onmogelijk is. Het
was heftig, maar er zijn ook
mooie dingen ontstaan. Om een
voorbeeld te noemen is dat
mensen je meer waarderen

vanwege het werk dat je doet.
Dit komt vanuit de cliënten, maar
ook van familie. Maar als ik het
moet samenvatten is het de
volgende zin: het was een heftig
jaar met wisselende emoties.

Wat zou je, als je terugkijkt op
2020, anders doen?
Als ik terugkijk op 2020 ben

ik trots hoe we toch weer alle
eindjes aan elkaar hebben
kunnen knopen. Er waren weken
bij dat we veel zieken hadden
en toch wist iedereen een tandje
bij te zetten. Natuurlijk zijn er
dingen die je liever niet doet,
maar wel nodig waren om de
zorg door te kunnen laten gaan.
Dus om antwoord te geven op

Hoe belangrijk het is te
koesteren wat je hebt. Je moet
ook genieten van de kleine
dingen zoals een knuffel van een
dierbare. Denk niet alleen aan
jezelf maar kijk ook eens hoe het
bij een ander gaat. Ik heb veel
mensen alleen zien zitten omdat
mensen te bang waren om
langs te komen. Het was soms
hartverscheurend om te zien
hoe vooral ouderen hieronder
geleden hebben.

Iedereen is
toe aan het
normale

Deze pagina is mede mogelijk gemaakt door:

Kempen creëert

lokale verbinding
#kempencreëert

Mijn coronaheld

Mensen
in de zorg
De buurjongen die boodschappen doet voor zijn
oudere buurvrouw, het
zangkoor dat een balkonconcert geeft of de klas die
haar zieke juf een hart
onder de riem steekt:
coronahelden zijn er in alle
soorten en maten.
Mieke: “Mijn coronaheld,
of eerlijk gezegd helden,
zijn de mensen in de zorg.
Deze mensen moeten allemaal
een dikke pluim krijgen omdat
ze het meeste risico lopen en
hun werk gewoon doorgaat.
Deze mensen hebben eigenlijk
geen tijd om te piekeren en
stil te zitten, want is de ene
patiënt net beter, dan komt
de volgende alweer die hun
volle aandacht nodig heeft.
De vrije dagen zijn niet zeker
want in deze tijd worden ook
collega’s getroffen door corona
en de zorg blijf toch doorgaan.
Dus mensen, hou het nog even
vol, hopelijk kunnen we weer
snel terug naar het normaal.”

Hou het nog
even vol
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G-voetbalteam gaat wafels verkopen in Meijel
Het G-voetbalteam van RKMSV uit Meijel gaat op zaterdag 8 mei
wafels bakken en verkopen bij Jumbo Meijel. De gehele opbrengst van
deze jaarlijkse actie gaat naar de deelname aan het grootste landelijke sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking.

De wafelverkoop vindt plaats van
08.30 tot 17.30 uur in de supermarkt in Meijel.
Met ondersteuning van ouders

Nic Kortenoeven genomineerd
voor omroepvrijwilliger van het jaar

zullen kinderen met een verstandelijke beperking de wafels zelf
bakken. De opbrengst is bedoeld
voor het sportevenement in

Twente dat gepland staat op 10, 11
en 12 juni 2022.

Weer in Peel en Maas

Nic Kortenoeven, vrijwilliger bij Omroep P&M, is genomineerd voor de titel ‘Omroepvrijwilliger van het Jaar’.
Dit is een verkiezing van de NLPO, om stil te staan bij de rol die de vrijwilliger speelt binnen de lokale omroep.

Koude lente

‘’De 72-jarige Nic is een duizendpoot.
Hij is actief als cameraman, verslaggever, radio dj, weerman, floormanager en redacteur. Zijn passie voor de
omroep straalt hij uit. Daarom verdient
hij deze erkenning’’, aldus voorzitter

Maurice Vervoort van Omroep P&M.
Voor deze publieksprijs kan gestemd
worden op www.omroepvrijwilligervanhetjaar.nl tot en met dinsdag 18
mei. De prijzen worden uitgereikt
tijdens de Lokale Media Awards. Dit

Living Sequoia is op zoek
naar 1 ervaren en 1 aankomend
werkplaatstimmerman.
Stuur je motivatie en CV naar
info@livingsequoia.com. Voor meer
info ga naar www.livingsequoia.com

zijn de prijzen van en voor de lokale
publieke omroep. Op 11 juni 2021 worden de Lokale Media Awards online
uitgereikt, vanuit Beeld en Geluid in
Hilversum.

We hebben tot nu toe een vrij koude lente en een extreem koude
maand april. Sinds 1986 is het in april niet meer zo koud geweest.
Vanaf nu gaat de grens tussen koude polaire lucht en tropische lucht
vanuit de Middellandse zee precies in onze omgeving liggen. Op het
moment van opstellen van dit bericht, op 3 mei, lijkt het erop dat we
vanaf dit weekend aan de warme kant terechtkomen. Vooral zondag
lijkt dan meteen ook zomers warm te kunnen verlopen met 25 graden
of zelfs meer. Daarbij ligt koele lucht vlak ten westen echter continu
op de loer. Door deze setting is er een goede kans dat zich vanaf
zondag en begin volgende week onweerscomplexen gaan vormen.
Wij krijgen daar dan ook regelmatig mee te maken. Het zal in combinatie met vochtige lucht benauwd aan gaan voelen. Later zakt de
temperatuur wat terug naar een graad of 20 en ook dan blijft de
neerslagkans zeker aanwezig. Het wordt een spannende tijd op
meteorologisch gebied. Foto is genomen op de Baarloseweg in Helden.
/ Tekst en beeld: Nicky de Bruijn

Word jij onze nieuwe

werkplaats
timmerman?
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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 staat: telefonische
aanmelding of aanmeldbriefjes.
Staat daar niets, dan zal het
aantal kerkgangers wel onder
de 30 blijven. Met ziekteverschijnselen: blijf thuis! Houdt in
de kerk 1 ½ meter afstand.
Draag een 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!
STEUN:

Als u vw de coronacrisis, waar
ook uw parochie keihard de
financiële gevolgen van ondervindt, een extra gift als kerkbijdrage wilt overmaken, dan
wordt dat bijzonder gewaardeerd. Een enveloppe in de bus
kan ook. Misschien ook omdat
u al een tijd de collecte hebt
gemist?! Heel hartelijk dank.

Parochie Beringe

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

Roger Maenen tel. 077 466 18 50 of
per email roger.maenen@ziggo.nl.
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur
in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 9 mei
H. Mis 09.30 uur t.i.v. Wim Theelen
(verj), lev. en overl. leden families
Theelen en Vossen.
Donderdag 13 mei
H. Mis 09.30 uur Hemelvaart

Parochie Egchel

Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 9 mei
H. Mis 11.00 uur
Donderdag 13 mei
H. Mis 11.00 uur Hemelvaart
Zondag 16 mei
Geen H. Mis

Parochie Grashoek

Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg, 077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 9 mei
H.Mis 11.00 uur. Geen misintentie
Woensdag 12 mei
H.Mis 19.00 uur Hemelvaartsdag.

Cluster MKBE

basisscholen het Sacrament van het
Heilig Vormsel ontvangen in de viering
van 18.30 uur en 19.30 uur. Willen de
Parochie Maasbree
ouders van leerlingen op andere schoMisintenties
len, die zich nog niet hebben aangeNL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4, 077 465 12 19 meld, contact opnemen met kapelaan
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl te Boekhorst – telefoon 077 477 12 75.
Openstelling Aldegundiskapel
www.parochiemaasbree.nl
De Aldegundiskapel in onze parochieKerkdiensten:
kerk is dagelijks geopend voor het
Zondag 9 mei
opsteken van een kaarsje, een gebed
H. Mis: 11.00 uur, Lector: Mevr.
of een moment van bezinning.
Toos Leijsten, Intenties: Jaardienst
Anja Rooyakkers. Jaardienst Jeanne
Trepels-Peters.
Parochie Kessel
Donderdag 13 mei
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Feest van ’s Heren Hemelvaart.
Iet Dings-Bovendeerdt
H. Mis: 11.00 uur, De eucharistie077 462 18 60, 06 24 21 61 06
viering wordt opgedragen tot een
Kerkdiensten:
bijzondere intentie.
Zaterdag 8 mei
Mededelingen
19.15 uur H. Mis.
Viering Eerste H. Communie
Sjaak Peeters en zoon Ruut.
Zondag 30 mei ontvangen de
Mededelingen:
kinderen van groep 4 van de
De Vormselviering van de basisschool
basisscholen voor het eerst de
is vrijdag 18 juni in twee vieringen.
h. communie tijdens de vieringen
Om 18.30 uur en om 19.30 uur.
om 9.00 uur en 11.00 uur.
Er mogen maar 30 personen in de
Wijziging datum Vormsel
H. Missen aanwezig zijn.
Donderdag 24 juni zullen de meisU kunt zich daarvoor opgeven bij: Arno
jes en jongens van groep 8 van de
Houwen tel. 06 5517 7046 of bij

Parochie Helden

Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3, 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Vrijdag 7 mei
De H. Communie wordt thuisgebracht
Zondag 9 mei
H. Mis 10.00 uur – Moederdag t.i.v. onze
overleden moeders; Lei van den
Beuken en fam. Steijvers (vw trouwdag); Thé Stals en schoonzoon Jan;
Giel van Lier en Leen van Lier-v.d.Hurk
(b.g.v. verj); Bep Maessen-Segers (b.g.v.
verj); Leo Nelissen en To NelissenLemmen (b.g.v. verj) Aanmelden
077 307 14 88 of 06 2120 2118
Donderdag 13 mei
H. Mis 10.00 uur Hemelvaart

Parochie Koningslust

Misintenties
NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum
in Panningen 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 8 mei
Geen H. Mis
Woensdag 12 mei
H. Mis 17.30 uur Hemelvaart
Zaterdag 15 mei
H. Mis 17.30 uur

Iet Dings tel. 06 2421 6106
Voor de pastorale zorg kunt u terecht
bij pastoor-deken W. Varela
Tel. 077 398 14 16, of kapelaan H. te
Boekhorst (zie parochie Baarlo)
Ziekenzalving: 06 5540 8023

Parochie Baarlo

Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3, 077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten:
Zondag 9 mei
09.30 uur H. Mis.
Wilhelmien Berden-Lenders.
Voor een bijzondere intentie.
Donderdag 13 mei
09.30 uur H. Mis. Hemelvaartsdag.
Voor onze parochie.
Mededelingen:
De Vormselviering van de basisscholen
is donderdag 17 juni in twee vieringen.
Om 18.30 uur en om 19.30 uur.
Er mogen maar 30 mensen in de
kerk. U kunt zich daarvoor opgeven.
Tel. 077 477 12 75 of per mail: kapelaan@parochiebaarlo.nl

Parochie Meijel

Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5,
077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zaterdag 8 mei
H. Mis 19.00 uur.
Aanmeldbriefje noodzakelijk.
Verkrijgbaar vanaf ma. 3 mei op prikbord kerk
Maandag 10 mei
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans –
Telling bij binnenkomst
Dinsdag 11 mei
H. Mis 09.00 uur –
Telling bij binnenkomst
Donderdag 13 mei
H. Mis 10.00 uur – Hemelvaart
– Afscheidsruimte op kerkhof.
Aanmeldbriefje noodzakelijk.
Verkrijgbaar vanaf ma. 10 mei op
prikbord in kerk. Met inzegening
gerestaureerd ‘Eerenbeemd kruisbeeld’.

Parochie Panningen

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

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

Parochie Kessel-Eik

Misintenties
NL41RABO0125300522
Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkens
06 30 10 30 13
Kerkdiensten:
Zaterdag 15 mei
18.00 uur H. Mis.
Voor onze eigen 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, verzeke-

Open maandag-, woensdag- en
vrijdagochtend van 08.30 uur tot
11.30 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 8 mei
H. Mis 19.00 uur t.i.v. overl.
van fam. Janssen-Smeijsters; Joke
Goes; Lei Vossen (jaardienst)
Woensdag 12 mei
H. Mis 19.00 uur Hemelvaartsdag
viering in de dagkapel
Dinsdag en vrijdag
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Overleden:
Gerard Verwoerd C.M. 81 jaar

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

ringen, 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
financieel niet gesteund door het
Bisdom of de overheid. Bij voorbaat
dank.
Wij wensen de familie van Pierre
Bongers veel sterkte toe wegens
het overlijden van uw vader,
schoonvader, grootvader en overgrootvader.
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

Openingsconcert Orgelkring Peel en Maas
Binnen de huidige beperkingen kan het openingsconcert van Orgelkring Peel en Maas op zondag 16 mei om 15.00 uur in de kapel van de
Lazaristen in Panningen plaatsvinden. Het openingsconcert wordt verzorgd door de jeugdige organist Jeroen Koopman uit Amsterdam.
De huidige beperkingen laten slechts dertig bezoekers in de kapel toe. Het concert is kosteloos.
Jeroen Koopman begon op zevenjarige leeftijd met pianoles en
orgelles bij zijn vader Arthur
Koopman. Daarna had hij les bij

Jos van der Kooy aan het Koninklijk
Conservatorium in Den Haag.
Momenteel is Jeroen bezig met zijn
masterstudie aan het Conservatorium

van Amsterdam bij Pieter van Dijk en
Matthias Havinga. Hij volgt tevens
lessen bij gastdocent Louis Robilliard
voor het Franse repertoire en impro-

visatieles bij Miklós Spányi. Als concertorganist speelde hij op diverse
belangrijke podia; hij gaf op de
130e verjaardag van het Koninklijk

Concertgebouw Amsterdam een
gastoptreden bij het galaconcert
van ‘Stichting Papageno’ van Jaap
van Zweden. Hij concerteerde in
de concertserie van de Grote of
St.-Bavokerk te Haarlem en op het
Internationaal Orgelfestival van
Treviso in Italië.
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Jij maakt ‘m super
compleet met
AEG apparatuur

8.499,-

Franchetti
Uitgerust met combi oven,
inductiekookplaat, inbouw
afzuigkap, koelkast,
vaatwasser, Fenix werkblad,
spoelbak en 5 jaar
apparatuur garantie

Op zoek naar een
nieuwe keuken?

Kom snel inspiratie opdoen
en bekijk onze nieuwe collectie!

390 cm

Inspiratie
weken

Download nu
gratis het nieuwe
inspiratieboek op

www.superkeukens.nl

Felino

Compleet met combi
magnetron, Stoom-bakoven,
koelvries combinatie, vaatwasser,
kookplaat met afzuiging, composiet
werkblad en 5 jaar apparatuur
garantie.
compleet met
apparatuur

14.699,263 x 110 +
243 cm

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

