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We mogen weer
Geschminkte gezichten, kleurrijke outfits en bovenal: vele blije gezichten. De ‘vastelaovend’ mocht doorgaan en in Koningslust werd alles uit de kast getrokken en de grote optocht gelopen.
Deze mottostoet ‘We mooge wir’ werd georganiseerd door CV de Brookhaze en vond plaats op carnavalszondag 27 februari, onder de stralen van een ‘vastelaoveszunke’. / Beeld: Jac Willekens

VOOR EEN

GROENE EN
SOLIDAIRE
TOEKOMST

SAMEN VERDER BOUWEN AAN:
… meer mogelijkheden
voor woningbouw.

… een gezinsvriendelijke
gemeente.

… zorg voor elkaar.

… een bruisend en gezond
verenigingsleven.

… brood op de plank.

Kies de
goede afslag, stem

Stem op één van onze
lokale CDA-kandidaten!
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Competitie voor beauty en het goede doel

Meijelse Evie Stultiens strijdt om titel Miss Teen of
Limburg
Evie Stultiens uit Meijel is samen met zeventien andere Limburgse
meiden in de finale van Miss Teen of Limburg beland. Zij strijdt op
vrijdag 18 maart om de felbegeerde titel. Haar doel is om het podium te
gebruiken om meiden te stimuleren de techniek in te gaan.
De 17-jarige Evie Stultiens, havo
5-leerling van het Peellandcollege in
Deurne, heeft zich samen met een
vriendin opgegeven voor de Miss
Beauty verkiezing. “Zij voor Miss
Beauty of Brabant en ik voor Miss
Beauty of Limburg. Het leek ons wel
een heel leuk idee omdat we de
modellenwereld erg interessant vinden.”

We vinden de
modellenwereld
interessant

Catwalk lopen en het lopen op hakken is echter een uitdaging voor Evie.
“Ik ben 1.80 meter en heb daarom niet
vaak op hakken gelopen, omdat ik
niet boven iedereen uit wilde steken.
Nu raak ik er al meer aan gewend.
En nu ik al door zoveel rondes ben
gekomen, is het winnen van de kroon
wel één van mijn dromen geworden.”

Colofon

Trainen
Evie geeft aan samen met de rest van
de meiden leuke dagen te beleven
in aanloop naar de finale. “De hele
maand trainen we met de meiden
voor de finale die gehouden wordt
in de Maaspoort in Venlo. Over de
finale ga ik nog niet alles verklappen.
Er zijn verschillende rondes en we
hebben allemaal een superleuke dans
aangeleerd. We lopen onder andere
op de catwalk in een galajurk. Het
is heel gezellig om samen met alle
meiden te trainen, maar ook het
stukje competitie erachter maakt het
heel spannend. Je moet uiteindelijk
toch tegen elkaar gaan strijden om de
titel. We zijn niet alleen met beauty
bezig, maar ook met het goede doel.
We willen we zoveel mogelijk geld
ophalen voor de Linda.Foundation.
Met het geld dat we hiermee
ophalen, steunt de Linda.Foundation
gezinnen die het financieel moeilijk
hebben.”

Ik ga er alles
aan doen om
te winnen

HALLO Peel en Maas

Stimuleren

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

Het doel van Evie is daarnaast om
de finale te winnen en het podium

te gebruiken om meer meiden te
stimuleren een richting te kiezen in
de techniek. “Na mijn eindexamen
ga ik namelijk een technische
opleiding volgen. Techniek is overal
om ons heen en niet iedereen
weet hoe leuk het is.” Als je de titel

Miss Teen of Limburg wint, mag
je Limburg vertegenwoordigen bij
Miss Beauty of the Netherlands.
“Dat zou ik fantastisch vinden. Ik
vind dat iedereen er stuk voor stuk
heel mooi uitziet en iedereen heeft
veel talenten. Daarom schat ik mijn

concurrentie zeker sterk in, maar ik
ga er alles aan doen om te winnen.
Het wordt dus nog een pittige finale.”

Beeld: AVG Fotografie

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.

“Working
in Fashion
betekent
voor mij
werken in
een fijne
werksfeer”

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.

Benieuwd wat Working in Fashion voor jou kan betekenen?
Je vindt het op www.workinginfashion.nl
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Gemeente Peel en Maas steunt Oekraïners
De gemeente Peel en Maas brengt een statement naar buiten over de oorlog in Oekraïne. Als teken van steun en medeleven heeft zij de
Oekraïense vlag gehesen bij het Huis van de Gemeente in Panningen en is besloten om 1 euro per inwoner bij te dragen aan Giro555.

“We zijn ontzettend geschrokken van
de Russische aanval op Oekraïne.
We veroordelen deze aanval ten
scherpste. De vreselijke beelden die
vanuit het land tot ons komen zijn

hartverscheurend. We leven mee
met de mensen in Oekraïne en iedereen die door deze oorlog getroffen wordt”, zo laten het College van
B&W, de gemeenteraad van Peel en

Maas en de nieuwe partij D66 Peel
en Maas weten. De gemeente wil
alles doen wat binnen haar mogelijkheden ligt om mensen die moeten
vluchten voor het oorlogsgeweld te

helpen. “Er worden goede initiatieven en inzamelingsacties opgezet.
Deze acties dragen we een warm
hart toe. Als dat gewenst en mogelijk is, ondersteunen we hierbij door

met name de initiatieven kenbaar te
maken en aan elkaar te verbinden.”
De gemeente wenst inwoners van
Oekraïne, hun familie en vrienden in
Nederland, inwoners van Rusland die
tegen de oorlog zijn en alle andere
mensen die getroffen worden door
de oorlog heel veel sterkte. “We denken aan u en we hopen samen met u
dat de vrede snel terugkeert.”
Voor de verwarming van gemeentelijke gebouwen, zoals de gemeentewerf en sporthallen, heeft de
gemeente een contract met Gazprom
Nederland B.V. Dit contract is er
gekomen na een Europese aanbesteding, die is uitgevoerd door het
Inkoopcentrum Zuid in opdracht van
meerdere gemeenten in onze provincie. “Wat ons betreft beëindigen
we dit contract zo snel mogelijk.
Het Inkoopcentrum Zuid bekijkt de
mogelijkheden en consequenties
hiervan”, zo laat de gemeente weten.
Inwoners van Peel en Maas die vragen hebben of behoefte hebben aan
ondersteuning in verband met de
situatie in Oekraïne kunnen contact
opnemen met de gemeente op via
telefoonnummer 077 30 66 666 of
info@peelenmaas.nl

Dienstmaat omschrijft in boek hoe het eraan toe ging

Dons opa streed tijdens de Tweede Wereldoorlog
bij de kazemat in Kessel
Don van der Meer uit Amsterdam is in het bezit van een historisch
boekje. Dons grootvader, Henk van der Meer, diende namelijk tijdens de
Tweede Wereldoorlog met zijn vriend Henk van Deijk in Kessel tijdens de
eerste aanvallen. De kazemat in Kessel die onlangs werd blootgelegd
vanwege de werkzaamheden van de Maasboulevard was voor hem
bekend terrein. Het verhaal van Henk van der Meer is door zijn goede
dienstmaat Henk van Deijk opgeschreven.

Na de inval in Polen op 4 september 1939 werd de algehele mobilisatie afgekondigd. Henk van der Meer
en Henk van Deijk waren voorbestemd als grensbeveiligingstroepen.
In allerijl werden ze naar de oostgrens
getransporteerd, waar het regiment
verspreid werd over de kazematten op de westelijke Maasover gelegen tussen Baarlo en Horn. Na enig
gekibbel lukten het Henk en Henk
om samen in Kessel te worden gelegerd. De dienstmaten waren de enige
Amsterdammers tussen Limburgers en
Brabanders. Henk van Deijk was zware

mitrailleurschutter en Henk van der
Meer stuks commandant. De mannen
hebben als één van eerste de Duitsers
de Maas zien oversteken en dat heeft
Henk van Deijk redelijk gedetailleerd
beschreven in een boek.

Voltreffers
Op 9 mei 1940 klonk er vanaf de
overkant van de Maas een hevige
ontploffing. Op dat moment luidde in
Kessel het alarmsignaal. Kapitein Kiers
was op het juiste moment aanwezig
om te verklaren dat Nederland
officieel in oorlog was met Duitsland.

uit drie aardappelen, zonder zout in
de schil gekookt, per dag per man.’
Uiteindelijk werden ze te werk gesteld
bij een boer in een klein dorpje.
Volgens Henk werden ze daar goed
behandeld.
Toen beide mannen weer naar
eigen land werden getransporteerd,
ging Henk van der Meer in verzet.
“Zijn dienstmaat Henk van Deijk
beschrijft ook dat mijn opa op de
vrachtwagen zat voor een stomerij
en wat wij weten is dat hij wapens
smokkelde voor het verzet. Ook hield
hij zich bezig met illegale kranten en
de verspreiding daarvan. De kranten
Strafkamp
werden verstopt in de dubbele bodem
De enige munitiewagen werd door
van de kinderwagen waar mijn vader,
een Duitse voltreffer uitgeschakeld,
Gerard van der Meer, als baby in
waardoor de voorraad nijpend begon
lag. Mijn vader was nog jong toen
te worden. Vrijwilligers werden
mijn opa werd gefusilleerd. Hij liet
opgeroepen om in Kessel munitie
een vrouw en drie zoons achter.” 6
te halen. Beide Henks gaven zich
mei 1943 werd Henk van der Meer
op. Sluipend over de buik gingen de
ter dood veroordeeld vanwege zijn
mannen vanuit de Dorpsstraat naar de
opslag. Uiteindelijk lukte het de Duitsers werkzaamheden voor het verzet.
“De vrouw van mijn opa was een
bij Baarlo een hiaat in de kazemat te
jodin en had het geluk om met een
schieten en de Maas over te steken.
Hollander te zijn getrouwd. Zij heeft
De mitrailleurs waren zo in de kazemat
behalve haar man, ook een groot
verankerd dat ze alleen maar richting
gedeelte van haar familie verloren.
Oost konden schieten. De mannen
Velen van hen zijn naar de bekende
hielden stand totdat de kazemat
doodskampen gezonden en nooit
omsingeld was. Het was overgeven of
meer teruggekeerd. We weten echter
de kazemat uit de grond laten blazen.
niet precies wat er tussen de dood
De mannen kozen ervoor om zich over
van mijn opa en de hongerwinter tot
te geven. De eerste paar dagen zaten
en met het eind van de oorlog mijn
de mannen gevangen in een oud
oma heeft plaatsgevonden. Ook zij
theatergebouw in Kaldenkirchen in
heeft in het verzet gediend met het
Duitsland. Daarna werden ze vervoerd
rondbrengen van de illegale krantjes.
naar Neu Brandenburg. ‘We waren
Maar meer weten wij niet, behalve
onafscheidelijk en hielpen elkaar waar
dat zij door de Duitsers werd verplicht
dit mogelijk was. Het kampleven was
om gesteriliseerd te worden. Alle drie
verschrikkelijk. Het voedsel bestond
‘Opeens stonden duizenden jonge
kerels, met jonge gezinnen, met totaal
verouderde wapens uit 1914/1918
tegenover het best bewapende en
getrainde leger ter wereld. Kessel lag
destijds onder zwaar geschutvuur.
Kazematten kregen voltreffers
door de schietgaten, waaruit de
mitrailleurlopen staken. De eerste
doden aan Nederlandse kant vielen al
snel. Henk bleek een geboren leider
te zijn en zijn strijdlust en dapperheid
werkte meeslepen op alle soldaten’,
schrijft Henk van Deijk in zijn verslag.

haar zoons zijn rondom de tijd van
de hongerwinter naar een boerderij
in Nijverdal gezonden. Eén van deze
jongens, mijn oom, is daar gebleven.
Mijn vader met zijn oudste broer is
weer mee naar Amsterdam gegaan.”

Educatief programma
Sinds kort is kleinzoon Don van der
Meer bezig met het opsporen van
de de familie van de schrijver van
dit boekje. Ook heeft hij het boekje
overgedragen aan het comité Tweede
Wereldoorlog Kessel. Voorzitter
Johan van Knippenberg is blij met
het historische boekje. “We zijn
momenteel bezig met de financiën
om de oorspronkelijke vorm van de
kazemat weer zichtbaar te krijgen.
Verder zijn er plannen om een muur
te maken met daarop de namen van
de acht Nederlandse en de zes Duitse
soldaten die op 10 mei 1940 op dit
stuk Maaslinie gesneuveld zijn. Voor
de muur komt een plateau met daarop
een rustbank en een informatiebord.”
Het comité wil ook een educatief
programma samenstellen voor de
scholen in Kessel en Duitsland vanuit
de Euregionale samenwerking.

Zij heeft behalve haar
man, ook een groot
gedeelte van haar
familie verloren

Tekst: Jeanine Hendriks
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Carnaval 2022
Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/hallopeelenmaas

Kleurrijke klanken

Pauze voor het trio

Grapjes in de optocht

Polonaise in Panningen

Gekkigheid

Jong geleerd...

Pinguïns in Koningslust

Vastelaovesselfie
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Vervuiling van de horizon

Bewoners KesselEik ontevreden over
mogelijke komst
zendmast Vodafone
Telecombedrijf Vodafone wil op een stuk grond van een bewoner in
Kessel-Eik een bijna 40 meter hoge zendmast plaatsen nabij de Rijksweg,
voor een beter mobiel bereik. Daar zijn niet alle omwonenden even blij
mee. Buurtbewoonster Janneke Reijnders is een handtekeningenactie
gestart. “Het is vervuiling van de horizon.”
Jeanne Hesen stuurde namens VVD
Peel en Maas al eerder een brief aan
het College van B&W met vragen
omtrent deze zendmast. Zo stelde
zij dat niet alle omwonenden een
informatiebrief hebben ontvangen en
zij wilde weten waarom maar slechts
een deel van hen geïnformeerd is.
Janneke Reijnders, die aan de Roland
in Kessel-Eik woont, was niet blij toen
ze de brief op haar deurmat kreeg.
“Je voelt je ineens heel klein als je een
brief krijgt van zo’n grote firma”, zegt
ze. “We hadden ook maar 1,5 week
de tijd om een tegengeluid te laten
horen. Half december kregen we de
brief en vóór eind december moesten
we, indien we bezwaren hadden,
een reactie geven.” Toen Reijnders
hoorde dat niet elke omwonende
een brief had gekregen, is ze zelf
langs de deuren gegaan. Ze wilde
handtekeningen verzamelen om haar
statement kracht bij te zetten. Niet
iedereen bleek op de hoogte van
wat er speelde. “Sommigen dachten
dat de brief reclame was en hadden
hem al weggegooid. Die mensen heb
ik gelukkig nog wakker gekregen
om te ondertekenen. Iedereen was
even ontstemd en ik heb veertien
handtekeningen verzameld.”
De Kessel-Eikse merkt dat het nieuws
haar niet in de koude kleren is gaan
zitten. “Ik heb er twee nachten slecht
van geslapen.” Reijnders zegt zich
zorgen te maken om de gezondheid
van de omwonenden. “Mijn schoonzus
heeft mij een artikel gestuurd waarin
staat hoe slecht de straling voor je
is.” Daarnaast wil ze er niet vanuit
haar tuin tegenaan kijken. “Het is niet
zomaar iets, zo’n ding van 40 meter.
We wonen hier in een straatje
buitenaf, midden in de natuur. Het is
net een Eiffeltoren en ik vind het
inbraak op het vrije uitzicht. Vervuiling
van de horizon, noem ik het.” Haar
brief met handtekeningen ging eind
december op de post. Tot nu toe
heeft ze geen reactie van Vodafone
ontvangen.

Grondeigenaar
Het stuk grond waar de mast op
moet komen te staan, is van een
bewoner van wie Reijnders de naam
niet wil noemen. “Je ziet elkaar ook
weleens op feestjes. Ik wil niet dat
we straks elkaar gaan negeren door
dit voorval.” Ze is van mening dat
hij een flinke smak geld krijgt van
Vodafone, in ruil voor het plaatsen
van de zendmast. “Daar kun je best
veel voor vangen en dat gebruiken
firma’s soms als lokmiddel.” Reijnders
heeft de grondeigenaar onlangs
gesproken. “Hij zei dat hij er meer

geld voor terugkrijgt dan dat het hele
grondstuk oplevert. Ook beweerde
hij dat de zendmast anders toch aan
de andere kant van de weg wordt
geplaatst. Het gaat hem puur en
alleen om het geld en denkt totaal
niet aan de buurt, die er op tegen
is. We zijn hier niet gaan wonen om
een mast in de achtertuin te hebben.
Daarnaast vraag ik mij af wat dit voor
betekenis heeft als ik mijn huis straks
wil verkopen.” Reijnders is ook bang
dat de zendmast in brand zal worden
gestoken. “Dat gebeurt vaker in
Nederland, onlangs zijn er nog twee
in de fik gestoken. De zendmast komt
vlakbij de hondenschool te liggen,
wat als daar brand komt? Dan staat
ons huisje ook direct in de fik.”
De eigenaar van de hondenschool
Matt Peeters is echter niet bang dat
er brand wordt gesticht. “Daar kun je
weinig aan doen, want dat gebeurt
toch wel als ze het willen.” Zelf heeft
Peeters geen bezwaar gemaakt
tegen de mogelijke komst van de
zendmast. “Ik ben geen eigenaar
van de grond, dus ik kan er niks over
zeggen. Maar één ding weet ik wel:
als we eigenaar waren, hadden we
dit zeker wél gedaan.” Indien de mast
er komt, zouden volgens Peeters de
medewerkers met hun busjes en
materialen langs zijn inrit moeten
rijden bij de parkeerplaats. “Ik zie het
al voor me dat ze onze parkeerplaats
gaan gebruiken en deze vol staat met
auto’s en materialen. Dat willen we
niet. Vanaf de Rijksweg mogen ze
rechtstreeks bij ons via de ingang van
de parkeerplaats het terrein oprijden,
maar meer ook niet.” Volgens de
hondenschooleigenaar is het nog
allemaal zeer onduidelijk wat precies
de plannen zijn. Zelf had hij ook geen
brief in de brievenbus. “Vodafone
zou eens met ons moeten praten”,
zegt hij. Reijnders wil vooral weten
of er nog andere mogelijkheden zijn
om de zendmast ergens te plaatsen
en zo niet, waarom niet. “Hopelijk
is het geen voldongen feit, gaan ze
nog met elkaar in beraad en loopt
dit hele verhaal met een sisser af.”
De grondeigenaar zelf was niet bereid
om commentaar te geven.
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HALLO Horst aan de Maas, HALLO Peel en Maas, HALLO Venray
en Blerickse Krant zijn gratis nieuwsbladen die wekelijks
worden verspreid in vier gemeentes en worden uitgegeven
door Kempen Media. Ter versterking van ons redactieteam zijn
op zoek naar een redacteur/journalist.
Je uitdaging
• Je verzorgt de redactionele inhoud van de nieuwsbladen;
• Je fungeert als gezicht van HALLO naar de lezer toe;
• Je bezoekt evenementen, personen en activiteiten in de regio,
waarbij je makkelijk contact legt met anderen;
• Je hebt gevoel voor nieuws en je weet wat er speelt
binnen de regio;
• Je werkt nauw samen met de uitgever, commercieel
medewerkers en vormgevers van Kempen.
Wie ben je
• Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau;
• Je hebt bij voorkeur een opleiding journalistiek gevolgd;
• Je hebt een sterke binding met de regio;
• Je taalvaardigheid is uitstekend en je werkt nauwkeurig,
je kunt teksten zowel grammaticaal, conceptueel als
redactioneel beoordelen;
• Je bent je ervan bewust dat dit geen 9-tot-5 functie is
en je bent bereid om ook in de avonduren en in het weekend
werk te verrichten.
Solliciteren
Herken je jezelf in de bovenstaande vacature en ben je
net zo enthousiast over onze nieuwsbladen als wij dat
zijn, dan ontvangen wij graag je cv en een motivatiebrief
zo snel mogelijk via e-mail: vacature@kempencreeert.nl

Vodafone zou
eens met ons
moeten praten

Tekst: Roosje Delsing

o.v.v. redacteur/journalist. Voor meer informatie of vragen over
deze functie kun je contact opnemen met Ingrid van Kempen
via 077 208 32 00.

#kempencreëert
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Je moeder blijft je moeder
zo eigen en vertrouwd
Je wilt haar niet graag missen
omdat je van haar houdt
Maar eens dan komt de dag
dat je haar moet laten gaan
Je verstand zegt dat het goed is
maar in je ogen blinkt een traan

Mia Boots - Boumans
* Maasbree, 25 maart 1932
† Roermond, 24 februari 2022
echtgenote van

Thei Boots †
Mam, oma van

Martin en Yoalis
Dennis en Nina
Harold en Esther
Jeu en Jacqueline
Stan en Lonneke
Martijn en Anouk
Ton en Maria
Nicole en Jorrit
Koen en Ilse
Roy

Correspondentieadres:
Heideweg 15, 5993 CM Maasbree
De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op woensdag 2 maart.

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van ons lid

Harrie Holthuijsen
Harrie was al 41 jaar lid van MVC’19 en was het oudste lid
van MVC’19. Harrie was ook nog steeds lid van de veteranen.
Wij wensen de familie, vrienden en kennissen van Harrie
heel veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.
Bestuur en leden van MVC’19

 pening Maas
O
boulevard
De reconstructie van de Maasboulevard in
Kessel was een flinke operatie. Vanwege de
coronamaatregelen werd het officiële
openingsmoment afgelast. Nu was
eindelijk het moment daar. Op vrijdag
25 februari werd de Maasboulevard door
wethouder Paul Sanders van de gemeente
Peel en Maas, gedeputeerde Stephan Satijn
van provincie Limburg, Gabor Kovacs van
dorpsoverleg Kessel en Gijs Ploegmakers
van aannemer Ploegam de
openingshandeling verricht.

/ Beeld: Jac Willekens

Katalysatoren worden massaal
onder auto’s uitgehaald
In de gemeente Peel en Maas en ook in heel Limburg is een groei te zien van diefstal van katalysatoren. In het
weekend van zaterdag 19 en zondag 20 febrauri werden er in de gehele gemeente meerdere katalysatoren
onder auto’s weggehaald. “Een kleine opbrengst voor de dieven tegenover een grote kostenpost voor mensen
zonder allrisk autoverzekering”, zo zegt een Panningse garagemedewerker.
Verdrietig en boos, dat is Nicky Giesen,
bewoonster aan de Kennedylaan in
Panningen. Ze heeft op dit moment
haar auto bij de garage aan dezelfde
straat staan. In het weekend van zaterdag 19 en zondag 20 februari is de
katalysator onder haar geliefde gele
Twingo uit bouwjaar 1996 gehaald.
‘Tweety’, zoals ze hem zelf weleens
gekscherend noemt. In het weekend
had ze de auto niet gebruikt en toen
ze op maandag naar haar werk wilde
gaan, startte de auto niet. “Er hing
een stang onder de auto los. Toen ik
de garage belde, zei de medewerker
dat deze waarschijnlijk door zou zijn
gezaagd. Er stond bij de garage namelijk een auto met hetzelfde probleem
en daar bleek de katalysator onderuit gehaald.” Een katalysator is een
auto-onderdeel dat onder de auto,
vlakbij de uitlaat zit. Het zorgt ervoor
dat de schadelijke verbrandingsgassen
omgezet worden naar minder schadelijke stoffen zoals koolstofdioxide,
stikstof en waterdamp. Ook de auto
van Nicky’s buurvrouw (die liever niet
haar naam in de HALLO wil) moest
eraan geloven. “Mijn auto startte wel,
maar maakte een raar geluid”, zegt
ze. Ik heb toen de auto van mijn man
gepakt en een paar dagen mijn auto
laten staan. Totdat Nicky mij appte en
vroeg of er ook iets met mijn auto aan
de hand was.” De katalysator van de
buurvrouw bleek er nog onder te zitten. “Waarschijnlijk werden de dieven
gestoord. Maar de schade is zo erg, dat
er alsnog een gehele nieuwe katalysator in moet.” Volgens haar hebben
de dieven gebruikgemaakt van het
stormachtige weekend. “Iedereen zat
veilig binnen en je hoorde toch al veel
geluiden. Ik denk dat ze daarvan hebben geprofiteerd.”

Geld
Op het terrein van de garage aan de
Kennedylaan, waar de auto’s van
Giesen en haar buurvrouw wachten op
een reparatie, heeft in hetzelfde weekend dat zij werden beroofd, ook een
katalysatordiefstal plaatsgevonden.
“Er stond in het weekend een auto van
een klant op ons terrein en toen we

op maandag eraan wilden sleutelen,
startte hij niet meer. Zo kwamen we
erachter dat de katalysator gestolen
was.” De garage heeft bewakingscamera’s hangen, op die beelden konden
de medewerkers de dief zijn slag zien
slaan. “Het was een heel dun mannetje. Wij hebben zelf een brug nodig
om eronder te komen. Maar hij was zo
smal, dat het hem is gelukt.” Volgens
de garagemedewerker was het binnen
een mum van een tijd gepiept. “Waar
wij onder de brug er zeker 5 minuten
voor nodig hebben, was hij binnen
90 seconden klaar. De eigenaar van
de auto heeft aangifte gedaan en de
politie is ook hier geweest. Daar vertelde de agent dat ze een filmpje heeft
gezien van iemand in Bulgarije, die het
binnen 30 seconden zelfs klaar kreeg.
Ongelofelijk.”

Cijfers
De politie laat weten dat er in 2020
in de Eenheid Limburg 104 diefstallen zijn geregistreerd. Het jaar erna
bleek dit cijfer gestegen te zijn tot
406. En in 2022 staat de teller per
15 februari al op 46. De katalysator
van de Toyota Prius is het populairst
bij dieven. Hiervan werden er in het
afgelopen jaar 1.388 gestolen. Van de
Volkswagen modellen Polo, Golf en
Lupo werden er 402 katalysatoren ontvreemd. De groei in katalysatordiefstallen komt volgens André Bouwman
van het Landelijk Informatiecentrum
Voertuigcriminaliteit (LIV) doordat
de vraag naar edelmetalen is toegenomen. “Dat heeft een aanzuigende
werking op de diefstal van dit autoonderdeel”, aldus Bouwman. “Dieven
hebben een voorkeur voor de katalysatoren van Toyota gevolgd door
Volkswagen. En dan met name de
oudere modellen tussen 2004 en 2013.
Daar is markt voor.” Uit de aanhoudingen die afgelopen tijd hebben plaatsgevonden blijkt dat de diefstallen
plaatsvinden door verdachten met de
buitenlandse- alsook de Nederlandse
nationaliteit. Vanaf 1 januari 2020 tot
nu zijn 22 aanhoudingen verricht.
Dit jaar zijn er drie verdachten aangehouden allen afkomstig uit Nederland.

Eén van de verdachten had bij zijn
aanhouding zes katalysatoren in de
auto liggen, alsmede een slijptol en
knipapparatuur. Dit duidt erop dat de
katalysatordieven zich niet beperken tot één diefstal maar door ‘succes’ meerdere pogingen, vaak in één
nacht, zullen ondernemen.
De garagemedewerker zegt dat een
gebruikte katalysator zo’n 25 à 100
euro oplevert. “Ze zijn eigenlijk niet
heel veel waard, maar voor de mensen die ze eruit slijpen en zagen is
het blijkbaar wel de moeite waard.”
De kosten voor het inmonteren van
een nieuwe katalysator daarentegen,
liegen er niet om. “Gemiddeld kost
het plaatsen van een nieuwe katalysator tussen de 400 en 800 euro, soms
vallen deze kosten ook nog een stuk
hoger uit.” De buurvrouw van Giesen
heeft een allrisk autoschadeverzekering, Giesen heeft dit zelf niet voor
haar autootje van een kwart eeuw
oud. Ze kreeg van de garage een
rekening van 325 euro gepresenteerd
en daar is ze op zijn zachts gezegd
niet blij mee. “Blijf met je poten van
andermans spullen af”, bijt ze de
daders toe. “Hopelijk heeft de politie
genoeg aanwijzingen en bewakingsbeelden om jullie op te pakken.”

Waarschuwen
De politie zegt dat katalysatordieven
de voorkeur hebben voor onbewaakte,
donkere plekken. Parkeerplaatsen met
camerabewaking zijn relatief veilig
voor katalysatordiefstallen. “Als je je
auto voor langere tijd moet parkeren doe dat dan bij voorkeur op een
verlichte plaats of op een parkeerplek
met camerabewaking”, aldus de politie. “Maak het dieven lastig door de
katalysator extra vast te zetten of door
een plaat er overheen te lassen of te
monteren. Zo kunnen dieven er moeilijk bij en daarnaast werkt het vertragend. Graveer het kenteken of het
VIN in de katalysator, dit helpt in het
kader van opsporing.” Kijk voor meer
informatie over diefstalpreventie voor
katalysatoren op www.politie.nl
Tekst: Roosje Delsing
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Baarlo wordt voorzien van historisch kunstwerk
Op de hoek van de Maasstraat en Marktstraat in Baarlo is het fundament gelegd voor een kunstwerk dat de
historie van het dorp omvat. In 2024 moet op die plek een beeld van bijna 6 meter verrijzen. Dit is een initiatief
van Baarlo Leeft! en beeldhouwer Hans Reijnders, die samen als doel hebben de historie van Baarlo op de
kaart te zetten.

zout. Mijn idee is om een krom zwaard
in het beeld te verwerken. Ook ben
ik nog op zoek naar munten uit de
oudheid. Dus als inwoners van Baarlo
deze nog in huis hebben, dan hoor ik
het graag via baarloleeft@baarlo.nl
Ook historische tips uit Baarlo zijn welkom”, vertelt Hans.

Paadje
In maart wordt het plantsoen rondom
het beeld aangeplant. Het is de
bedoeling dat er ook kinderkopjes
worden aangelegd als paadje rondom
het beeld. “Met name oudere mensen
mogen ook op het fundament zitten
om te rusten. Mogelijk komt er nog
een bankje bij te staan”, aldus Piet.
Volgens Hans is het project uniek in

Aanleiding voor de komst van het
natuurstenen kunstwerk is de viering
van het 800-jarig jubileum van Baarlo
in 2019. Vanuit daar ontstond het idee
om de geschiedenis in een kunstwerk
te verwerken. Samen met kunstenaar
Hans Reijnders uit Venlo is het idee
uitgewerkt, met veel studie naar de
oorsprong van deze locatie. Inmiddels
is hij druk in de weer met het beeldhouwen van de eerste onderdelen.
Het kunstwerk dat de beeldhouwer
in gedachte heeft, bestaat namelijk
uit meerdere facetten. Het fundament van het historische beeld is al
gelegd. “In het fundament zijn veertig Maaskeien verwerkt. Het fundament loopt schuin af, net zoals de
‘Maastrappen’ die er bovenop komen

te liggen. Dit samen symboliseert de
relatie met de Maas, die lang geleden
tot ver in het dorp gestroomd heeft.
Het is de bedoeling dat die trappen
ook verlicht worden, zodat het ‘water’
schittert en het beeld gaat leven”, legt
Hans uit. Volgens Piet, secretaris van
stichting Baarlo Leeft!, is de locatie op
deze driehoek van de Maasstraat en
Markstraat een goed onderbouwde
keuze. “Dit was namelijk het historisch
hart van Baarlo, waar alle oude wegen
samenkwamen. Zogenaamd een
Frankische driehoek, vandaar de driehoekige elementen in het kunstwerk.”

Elementen
Het natuurstenen kunstwerk wordt
opgebouwd uit vijf driehoekige ele-

Gaat de gemeente
Peel en Maas een populaire
wandelweg verkopen
en afsluiten?

de regio. “In welke dorp of stad zie je
een zuil die de geschiedenis van die
plaats omvat? Daar ben ik echt trots
op. Dit beeld stimuleert inwoners om
stil te staan bij de geschiedenis van
het dorp. Ze worden bewust van hun
omgeving.”
“Door onze donateurs hebben we
al een redelijk bedrag bij elkaar.
Binnenkort gaan we een ook crowdfundingactie starten. Zo nodig wordt
nog wat gedaan aan sponsorwerving.
De gemeente heeft besloten geen
grote bijdrage te leveren aan het project, maar wel weer aan het Baarlo
Steengoed project in 2024”.
Tekst: Jeanine Hendriks

menten die samen een zuil van circa
5.50 meter vormen. Daar bovenop
komt het springend hert. “Het symbool van Baarlo”, legt Piet uit. In de
driehoekige natuursteenelementen
verwerkt beeldhouwer Hans alle historische elementen van Baarlo. “Er zijn
bijvoorbeeld in Baarlo Romeinse palen
gevonden die dienden als aanlegsteigers. In het kunstwerk verwerk ik dus
ringen die het aanmeren van boten
symboliseren. Ook komen er verschillende tijden in de geschiedenis naar
voren in de details van het beeld.
Denk daarbij aan de godin van de
vruchtbaarheid, Epona, weergegeven
op een paard met fruit in haar armen,
waar Baarlo om bekend staat, of de
ridders en Kelten die handelden in

Inspiratie- en informatie wandeling
Pius Park
De Pius Parkpartners en bewoners Piushof organiseren samen een informatiemarkt met parkwandeling op
zaterdag 12 maart. Van 10.00 tot 15.30 uur zijn bewoners uit de buurt en alle geïnteresseerden welkom om
kennis te maken met de mensen achter de schermen en alle plannen.

Aan de Vieruitersten 34 in Meijel is door een paardenbedrijf bij de
gemeente Peel en Maas een plan ingediend voor de vestiging van
een paardenhouderij. Het bedrijf verzoekt om de aanliggende weg
van de gemeente te kopen en deze daarna af te sluiten voor niet
bestemmingsverkeer. Stichting VEEN heeft een brief gestuurd
naar de gemeente waarin aangegeven wordt dat dit plan om
meerdere redenen een zeer ongewenste ontwikkeling is.
Volgens stichting Veen verbindt
de betreffende (zand)weg de kern
van Meijel met de Kanaalzone,
één van de mooiste wandel- en
fietsplekken van Meijel. “De bijna
tweehonderd jaar oude, veelgebruikte weg is populair om er een
ommetje te maken vanuit het dorp
en wordt jaarlijks door duizenden wandelaars gebruikt. Om ten
faveure van één ondernemer de
eigen (Meijelse) inwoners het
recht te ontzeggen om nog van
de weg gebruik te maken en dus
privébelang te stellen boven alge-

meen belang is volgens de stichting niet uit te leggen.” Ook geeft
de stichting aan dat ‘t Molentje
een veengebied is dat bijzondere
natuurwaarden herbergt. “In het
Brabantse Molentje (dat één
geheel vormt met het Molentje in
Limburg) is daarom besloten om
alle gronden aan te kopen. Het
onderhavige plan staat daar haaks
op. Stichting VEEN heeft dit onlangs
kenbaar gemaakt aan een provinciale delegatie. De provincie heeft de
stichting toegezegd om de situatie
aldaar te gaan heroverwegen.”

Het Pius Park is volop in ontwikkeling. Tijdens deze wandelingen door
het Pius Park kun je je laten informeren. Ook kun je met elkaar je ervarin-

gen en ideeën over het park delen.
Een ieder kan een gebruiker zijn van
het park en dus ook een partner. Voor
appartementencomplex Kepellerhof

(Piushof) staat een tent en daar kun je
informatie vinden en zullen de wandelingen starten. De wandelingen starten de hele dag door.
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familie \ 0303
Lieve mensen, bedankt dat jullie er voor mij waren
en een lach op mijn gezicht konden toveren
in deze voor mij zo moeilijke tijd.

‘‘Samen zorgen voor een

Persoonlijk afscheid’’

t. 077 308 28 33
fienbosuitvaartzorg.nl

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

Bedroefd hebben wij afscheid moeten nemen van ons erelid:

Hay Janssen

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

Blerick, * 14 juni 1939

Maasbree, † 1 maart 2022
lieve man van

Hay was sinds de oprichting van Muziekvereniging Egchel,
toen nog Egchel Roept Ons Samen, spelend lid.

Thea Janssen

Hij was een geruime periode voorzitter en deed vanaf de
omvorming van drumband naar fanfare ook het onderhoud
van de instrumenten.

vader, schoonvader en trotse opa van

Toen de drumband werd omgevormd naar fanfare, verrichtte
Hay, samen met enkele anderen leden en vrienden van
de vereniging, werkzaamheden in de installatiebranche
om de instrumenten, die de nieuwe fanfare nodig had,
te bekostigen.
Hay was een rustig, plichtsgetrouw en accuraat lid en een
zeer prettige persoonlijkheid. Hij was zeer betrokken bij het
wel en wee van de vereniging.

samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

Theo Janssen

Hay heeft zijn tuba en werkzaamheden voor de vereniging
moeten neerleggen in verband met zijn gezondheid.
Hij bleef een zeer trouw bezoeker van de concerten.
Het was fijn om met hem samen een vereniging te zijn.
Wij wensen zijn echtgenote Annie, kinderen en kleinkinderen
heel veel sterkte om dit verlies te verwerken.

Bestuur en leden
van Muziekvereniging Egchel

Den Bosch:

Edward

Panningen:

Francis en Maurice
Rachelle en Thieme
Kevin

Maasbree:

Gaby †

Correspondentieadres:
Raadhuisstraat 22, 5981 BG Panningen
De afscheidsdienst vindt plaats op vrijdag 4 maart om
10:30 uur in afscheidscentrum Aerdehof, Grote Blerickse
Bergenweg 24 te Venlo.
Wij danken alle medewerkers van verzorgingshuis
Broekstraat 65, 2A voor de liefdevolle verzorging van Theo.

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

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Peet Steeghs Uitvaartzorg

Waar je ook bent
Ik zou het niet weten
Niet in afstand of tijd te meten
Maar ik heb je bij me
Diep in mij
Daarom ben je zo dichtbij
- Toon Hermans
Ontzettend dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend, is
rustig en waardig heengegaan mijn lieve man, papa, schoonvader, onze trotse opa en opi

Wij zijn dankbaar dat hem een lang ziekbed en lijden is
bespaard, maar verdrietig dat plotseling van ons is
heengegaan onze broer, zwager, oom en huisgenoot

Jos Pubben
Jos is 69 jaar geworden.

Pierre Bouten
* Kessel, 30 september 1934
06 38 43 79 56

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl

echtgenoot van Gerda

† Panningen, 1 maart 2022

Bouten-Gommans

Panningen: Gerda
Kesteren: Miriam en Perry
Indra
Esmée en Jan-Willem, Nathan, Daniël
Mike
Tim

Gemeente
Peel en Maas
blijft goed
Correspondentieadres: Familie Bouten
p/a Loosteeg 19a, 5981 NJ Panningen
wordt beter. Vrijdag 4 maart is er van 16.30 uur tot 17.15 uur de mogelijk-

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

kies
es

heid om afscheid te nemen in Rouwcentrum & Afscheidshuis
‘Panningen’, ingang Schout van Merwijckstraat in Panningen.
We willen het leven van Pierre herdenken op zaterdag 5 maart
om 12.30 uur in het crematorium van Venlo, Grote Blerickse
Bergenweg 30 te Blerick.
Samenkomst in de ontvangkamer, waar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Liever geen bloemen, maar een bijdrage in de collectebus voor
KiKa.

Fien ✝ en Lei Pubben ✝
Martien en Teja
Sid en Geertje
Sofie en Roel
Frank en Morea
Tjeu
Wiek en Isabel
zijn huisgenoten:
Hans
Sabri
Anton
Ben
en begeleiding Laterije 10, Venray

Correspondentieadres:
Houtstraat 13, 6591 CA Gennep
E-mail: frankpubben@gmx.com
De uitvaart heeft op woensdag 2 maart plaatsgevonden.
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

De gemeente moet beter controleren
bij evenementen op wapenbezit
Tijdens carnaval is er in Horst een 21-jarige jongen doodgestoken. Deze vreselijke gebeurtenis roept veel vragen op. Had dit misschien voor
komen kunnen worden als er hekken hadden gestaan en beveiligers bij de ingang die bezoekers hadden gefouilleerd op wapenbezit?
Het is een idee om bij alle evenementen, ook in
de gemeente Peel en Maas, hekken te plaatsen
en een strenge controle en fouillering door de
beveiliging te laten uitvoeren. Daarmee zouden
wapens en messen al kunnen worden onderschept. Want na het vreselijke incident tijdens
het carnavalsweekend blijkt maar weer dat er

jeugd is die gevaarlijke voorwerpen bij zich draagt
en zich niet schroomt om deze te gebruiken. Aan de
andere kant mag fouilleren door beveiliging maar
in een beperkte mate gebeuren. Als mensen écht
iets mee naar binnen willen brengen, dan lukt het
ze toch wel. Daarnaast kost het de gemeente weer
veel extra geld en levert het lange wachtrijen op bij

de ingang. Maar dan geldt ook weer: hoeveel geld
is een mensenleven waard? Dat is onbetaalbaar, dus
daar zou niet naar gekeken moeten worden.

De gemeente moet beter controleren bij
evenementen op wapenbezit, wat vindt u?

Bespreking poll week 08

Ik heb het gevoel dat mijn stem telt
De strijd om de kiezer woedt inmiddels in alle hevigheid. Manifestaties, flyeracties en ouderenmiddagen: de politieke partijen halen alles uit de
kast om er maar voor te zorgen dat de inwoners van Peel en Maas op woensdag 16 maart op hen stemmen. Zullen de partijen na de verkiezingen
weer naar de achtergrond verdwijnen?
Wie het aandurft, worstelt zich door de verkiezingsprogramma’s heen. Je wilt er namelijk wel
voor zorgen dat jouw stem naar de juiste partij gaat. Want, roept de politiek, jouw stem telt.
Er wordt geluisterd naar wat het volk wil en waar

ze juist op tegen is. Jouw mening wordt gewaardeerd en meegenomen in de plannen, beloven de
partijen. Maar dat is toch allemaal verkiezingspraat?
Theo Geurts heeft er een mening over. Hij laat in de
reacties weten: “Valt me wel op dat de partijen en

zelfs individuele kandidaten ineens erg actief zijn op
social media en allerlei ‘interessante’ bezoeken en
activiteiten hebben. Ik denk daar wel wat van ja.”

Ingezonden brief

Veersepad 13, Kessel
Naar aanleiding van de stemming raadsvergadering op dinsdag 22 februari is mijn conclusie jammer
genoeg dat de gemeente, het college en het merendeel van de gemeenteraadsleden niet luisteren naar
inwoners en e-mails van inwoners niet beantwoorden. De mensen met een zienswijze hebben geen antwoorden of bericht gekregen. Ik voel mij zeer laag behandeld.
Hoe kan ik hen in de toekomst vertrouwen? Waarom kan ik in een
commissie-/raadsvergadering iets
inspreken waarna verder niet rechtstreeks met je gecommuniceerd
wordt en je geen antwoorden krijgt?
Van tevoren is door de partijen overlegd dat er vóór gestemd wordt,
onbegrijpelijk toch hè. Weet waarop
je stemt: CDA Peel en Maas,

PvdA/GroenLinks zal ik zeker niet
meer op stemmen. Christen staat
voor eerlijkheid? En PvdA (beton)
kan ik voortaan beter zeggen. Ook
Lokaal Peel en Maas heeft in mijn
ogen op een enkeling na gefaald.
VVD is de enige partij die volledig
tegen het plan gestemd heeft. VVD:
mijn waardering voor de goede verdieping en inzet. Meneer Segers,

respect voor uw opmerking: ‘Aan de
honderden zienswijzen hebben de
voorstanders zich de billen afgeveegd, want het is inmiddels een
feit’. D66 is ook nog een mooie
mogelijkheid om op te stemmen.
Verdiep je goed in de partij waarop
je stemt. Tot slot: het hele voortraject dient terdege onderzocht te worden. Voor alle vóór-stemmers zou ik

willen zeggen: jullie hebben je mijn
inziens niet in het oneerlijke voortraject verdiept en zorg is in deze
misbruikt. Ondeskundigheid over
oudheid heeft jullie ertoe bewogen
vóór te stemmen. De vóór-stemmers
en SOT zullen voor altijd als vernielers van het mooie karakteristieke
Veersepad bekend staan. Maar er
is nog hoop. Altijd positief denkend
hoop ik nog steeds dat oudheid
behouden gaat worden en eerlijkheid overwint.
Marij Thomassen, Kessel

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.

10 jaar Lucie Geurts Ritueelbegeleiding
Dank je wel allemaal!
Vanaf 2012 heb ik talloze families mogen helpen
bij het maken van mooie herinneringen.
Ik ben dankbaar dat ik in deze 10 jaar vertrouwen heb
gekregen van al deze families. Ik blijf het bijzonder vinden dat
ik iedere keer weer zo dicht bij mensen mag komen.
Juist door mijn werk als ritueelbegeleider besef ik elke dag dat
ik dankbaar ben voor het leven; dat ik het leven mag vieren.
Daarom vier ik op 11 maart 2022 het leven.
Wil jij dit feest mee vieren?
Reserveer dan je gratis ticket via www.luciegeurts.nl
Locatie: ’t Gasthoês te Horst: inloop 19:00 uur;
start programma 19:30 uur

Pastoraaltje

Column

Emoties
Na de zware coronatijd met al zijn
beperkingen was carnaval voor
menigeen een geweldige uitlaatklep. Samen onbekommerd plezier
maken. Het kon weer. Voor menigeen was de ‘vastelaovond’ bijna
emotioneel. Maar de berichten uit
Oekraïne roepen in deze dagen ook
andere emoties op: verbijstering,
woede, angst en machteloosheid.
We zien de beelden van de vreselijke vernielingen en het brute
geweld tegen onschuldige burgers.
We zien de lange rijen vluchtelingen. Jonge gezinnen en oudere
mensen, want de mannen moeten
het land verdedigen. Een ongelijke strijd, waarbij te hulp schieten levensgevaarlijk is. Wat een
emoties roept dit op. Menigeen zal
er tussen het carnavalsplezier door
toch even bij stilgestaan hebben.
Hoe moet het verder met onze
wereld? Als mensen niet meer in
vrijheid in hun eigen land kunnen wonen en zelf bepalen hoe ze
willen leven en hoe ze geregeerd
willen worden? Wereldwijd zijn er
protesten. Prachtig om te zien hoeveel initiatieven er al zijn genomen
om de mensen van Oekraïne te
ondersteunen. Wereldwijd wordt
er voor hen gebeden. De tijd na
carnaval is vanouds de sobere
vastentijd. Een meer ernstige tijd,
waarin we ons bezighouden met
de zin van het leven en met het
belang van de naastenliefde en
solidariteit met andere volkeren.
We overwegen de kruisweg van
Jezus Christus en beseffen hoe ontzettend velen in deze wereld ook
onschuldig een kruisweg moeten gaan door oorlog, onderdrukking en vervolging. Wij hebben
het goed in ons eigen vrije land,
maar tegelijk beseffen wij dat ook
wij kwetsbaar en beperkt zijn.
Door corona en nu weer Oekraïne
ervaren we dat we het leven niet
zomaar naar onze hand kunnen
zetten. Maar iedere ernstig zieke
en ieder die een dierbare heeft
verloren kan daarover meepraten.
Toch is de vastentijd geen sombere
tijd. Het vasten wijst ons op Pasen.
Het feest van de Opstanding, de
hoop. Er is licht achter donkere
wolken. Niet zomaar, maar vooral
door de inzet tot vrede van velen,
door liefde, gebed en solidariteit
met mensen in nood. Onze wereld
is in grote nood. Laten we hopen
en bidden dat spoedig het licht van
de vrede zal doorbreken.

Pastoor Peter van der Horst

10

gemeente

nieuws

week 09 / 03 maart 2022 / Informatie van en over de gemeente

Inzameling Klein Chemisch
Afval (KCA)
•
•
•
•

Baarlo maandag 7 maart 17.00 - 19.00 uur op de Markt bij de kerk
Kessel dinsdag 8 maart 17.00 - 19.00 uur Markt
Kessel-Eik woensdag 9 maart 17.00 - 19.00 uur Mariaplein
Maasbree donderdag 10 maart 17.00 - 19.00 uur Kennedyplein,
zijde Dorpstraat tegenover de kerk
• Meijel maandag 14 maart 17.00 - 19.00 uur Raadhuisplein

Gemeenteraadsverkiezingen 2022
Op woensdag 16 maart zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad. U kunt stemmen
op maandag 14 maart, dinsdag 15 maart en woensdag 16 maart van 07.30 tot 21.00
uur. U kunt mee bepalen wie er de komende vier jaar in de gemeenteraad van Peel
en Maas komen. De gemeenteraad neemt belangrijke besluiten die ook u aan gaan.
Op www.peelenmaas.nl/verkiezingen vindt u alle actuele informatie over de verkiezingen.

De chemokar komt niet meer in alle kernen omdat in sommige kernen te weinig KCA wordt
aangeboden. KCA kunt u gratis inleveren op het milieupark Peel en Maas in Panningen.

Gemeenteraadsverkiezingen

HET SLOTDEBAT
15 maart 2022
van 19.30 tot 21.00 uur in DOK6

Coronamaatregelen
Door de aangekondigde versoepelingen per 25 februari vervalt een aantal maatregelen in het
stemlokaal, waaronder de mondkapjesplicht en het verplicht houden van 1,5 meter afstand.
Iedereen moet zich wel veilig voelen om te kunnen stemmen, dus de stemlokalen worden
zoveel mogelijk ingericht dat iedereen die dat wil altijd voldoende afstand kan houden.
Er zijn kuchschermen aanwezig en de handcontactpunten in het stemlokaal worden
regelmatig schoongemaakt. Kiezers kunnen hun handen desinfecteren bij de ingang en er
is een stembureau lid aanwezig dat kiezers welkom heet en uitleg kan geven. Kiezers die
dat willen mogen uiteraard ook een mondkapje dragen in het stemlokaal.
Heeft u klachten die passen bij het coronavirus?
Blijf dan thuis en laat u direct testen. Een andere kiezer kan voor u gaan stemmen.
Iemand anders voor u laten stemmen
Als u zelf niet kunt gaan stemmen, kunt u iemand anders voor u laten stemmen. Dit heet
stemmen bij volmacht. U kunt dit op twee manieren doen:
1. Een onderhandse volmacht
Vul de achterkant van uw stempas in en geef dit mee aan een kiezer uit Peel en Maas
die voor u gaat stemmen. Ook geeft u een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Dit mag
ook een foto zijn op een mobiele telefoon. Zorg dat de foto goed leesbaar is. De persoon
die voor u gaat stemmen, kan uw stem alleen tegelijkertijd met zijn of haar eigen stem
uitbrengen.
2. Een schriftelijke volmacht
Vraag een schriftelijke volmacht aan bij het Klant Contact Centrum van de gemeente via
077 306 66 66 of download het formulier op www.peelenmaas.nl. Zorg dat uw aanvraag
uiterlijk 11 maart om 17.00 uur bij de gemeente binnen is.
Bezorging stempas en kandidatenlijsten
Om te stemmen heeft u een stempas nodig. Die geeft u het recht om te stemmen. Heeft u
nog geen stempas ontvangen? Of is deze beschadigd of kwijtgeraakt? Dan kunt u een
vervangende stempas aanvragen tot vrijdag 11 maart 17.00 uur bij de gemeente. Dat kan
online op www.peelenmaas.nl/verkiezingen of in het Huis van de Gemeente. Bij de
aanvraag moet een kopie van een geldig legitimatiebewijs zitten.
Informatie op de achterzijde kandidatenlijst
U ontvangt de kandidatenlijst uiterlijk 5 maart per post. Op de achterzijde van de
kandidatenlijst vindt u alle informatie die u moet weten over de verkiezingen. Zo leest u
onder andere wat u moet meenemen naar het stembureau, wat u moet doen als u niet
zelf kunt gaan stemmen en wie mag stemmen. Ook vindt u hier een overzicht van alle
stembureaus in Peel en Maas.
De kandidatenlijst van de politieke partijen die meedoen aan de
gemeenteraadsverkiezingen van 2022 staan ook op www.peelenmaas.nl/verkiezingen.
Meer informatie
Heeft u vragen over de verkiezingen? Kijk dan op www.peelenmaas.nl of
www.elkestemtelt.nl. Of neemt u contact op via e-mail verkiezingen@peelenmaas.nl of
telefoon 077 306 66 66.

Debat bijwonen? Meld u zich dan uiterlijk 13 maart aan via debat@peelenmaas.nl
Het debat is ook live te zien op omroep P&M.

Bekendmakingen

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

Straat/omschrijving

Baarlo
Baarlo
Baarlo
Beringe
Egchel
Helden
Helden
Helden
Helden
Kessel
Kessel
Kessel
Kessel
Kessel
Kessel
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Meijel
Meijel
Meijel
Meijel
Meijel
Meijel
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen

Bong 52
Hoogenkamp 6
Napoleonsbaan Zuid 16
Groeze 9
Keup 8
In de Pas 28
Kesselseweg 13A
Koetsiersweg 4
Rogge 2
Baarskampstraat 33
Bosakkerweg 2
Dijk 5
Donk 6
Veersepad 15
Veersepad 16
Broekstraat 81
Rozendaal 14
Vlasbemt 27
Vlasbemt 33
Zonneveld perceel S 733
Donk 47
Eerenbeemd 2
Kalishoek 10
Kruisstraat 4B
Langstraat 18
Roggelsedijk 9
Everlopad 8
John F. Kennedylaan 113 e.o.
Perceel G 70770
Piushof 87
Ringovenstraat 26
Schout van der Heidenstraat 7-9-11-13-15-17
Vosberg 27B
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Textielinzameling

Onze buitendienst zoekt

De komende weken zamelen we textiel in op dezelfde dagen dat
wij ook het andere afval inzamelen. Textiel is bruikbare kleding
en kapotte, versleten kleding. Ook handdoeken, tafelkleden,
schoenen, tassen, wollen dekens en gordijnen mogen bij het
textiel. Dekbedden, kussens en vervuild textiel horen bij restafval.

Een medewerker wijkbeheer

Textiel wordt ingezameld door de inzameldienst van de gemeente. Waar moet u op
letten?
• Zet de zakken textiel om 07.00 uur op dezelfde plaats waar u normaal uw containers
neerzet.
• Stop textiel altijd in een gesloten plastic zak. Dit voorkomt dat textiel vies en vochtig wordt.
• Plak op de zak een Peel en Maas textielsticker. Deze sticker kunt u zelf printen of afhalen bij
de afhaalpunten. Zie www.peelenmaas.nl zoekwoord: textiel.
Textiel kunt u ook inleveren op het milieupark Peel en Maas of de kledingcontainers.
Voorkom illegale inzameling
Er zijn vaak illegale inzamelaars actief. Zij rijden voor onze inzameldienst uit en nemen zonder
toestemming de gemeentelijke textielzakken mee. Zet het textiel daarom om 7.00 uur buiten
en zeker niet de dag ervoor. Onze inzameldienst is goed herkenbaar aan de gele auto's met
het logo van Peel en Maas.

Interesse?
Reageer dan uiterlijk 13 maart op deze
vacature.
Meer informatie over deze baan en
hoe je kunt solliciteren vind je op
www.peelenmaas.nl > Bestuur en
Organisatie > Werken bij de gemeente

Ziet u dat het textiel wordt opgehaald door andere inzamelaars?
Waarschuw dan direct de politie via 0900-8844 of meldt dit bij het Klant Contact Centrum
van de gemeente via (077) 306 66 66.

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

Te huur vrijstaande 3 slpmr
recreatiewoning in Meijel. Voor meer
info bel 0611344178
Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade. Direct geld en
vrijwaring, snel opgehaald. Tel. 06 52
85 93 48.

Optidee: voor persoonlijk advies,
bestelling en/of party: 0648550730 en
www.optidee.nl/peggy-wismans

PvdA/GroenLinks

Cosmetische acupunctuur
het nieuwe botox
www.bijconstance.nl
Flexibel YOGA lessen volgen?
Voel je welkom bij Lekker Laeve!
Meer info op www.lekkerlaeve.nl

Hortensia’s o.a. limelight ,annabelle.
Rhodo, azalea e.a. groenbl. heesters
ook op stam , vlinderstruik, vaste pl.,
bodembedekkers, buxusverv. Open za.
9.30-16.30 uur, of vrij. na afspraak via
0640327108. Oude Heldenseweg (naast
13a) Maasbree. www.veld-tuinplanten.nl

Acties vanuit gemeente om Oekraïne te helpen

Enkele dagen geleden is Rusland het buurland Oekraïne binnengevallen. Er vinden hevige gevechten
plaats en steeds grotere aantallen burgers uit Oekraïne ontvluchten hun land. In Europees verband neemt
de Nederlandse regering maatregelen om Rusland te straffen voor hun schandalige inval in een buurland
en om Oekraïne te helpen en te steunen. Aanvullend daarop is het gepast om na te gaan welke acties lokaal
in onze gemeente kunnen worden opgezet.
PvdA/GroenLinks heeft de fracties
van CDA, Lokaal Peel en Maas en
VVD, alsmede het college uitgenodigd samen een actieplan op te zetten
om mensen uit Oekraïne te helpen.
Kunnen we voorbereidingen treffen
om vluchtelingen uit Oekraïne op te

CDA Peel en Maas

T.k gevraagd land en
tuinbouwmachines o.a ploeg frees
weisleep grondbak spitmachine kipper
mesttank schudder hark tractor enz
0619076959

vangen in onze gemeente? Kunnen
we locaties zoeken waar we heel snel
tijdelijke woningen kunnen plaatsen?
Kunnen we alvast contact opnemen
met firma’s die dergelijke tijdelijke
woningen op afroep kunnen leveren?
Kunnen we burgers die tijdelijk vluch-

telingen willen en kunnen opnemen
vragen dit te melden bij de gemeente?
Kunnen we alvast contact opnemen
met Vluchtelingenwerk en andere
organisaties met name in de eigen
gemeente om initiatieven van vrijwilligers om vluchtelingen uit Oekraïne op

te vangen te stimuleren en te faciliteren? Kunnen we inwoners laten weten
dat de gemeente eventuele burgerinitiatieven wil helpen? Denk hierbij aan
het inzamelen van hulpgoederen voor
mensen in Oekraïne en voor mensen
die Oekraïne ontvlucht zijn en nu in
opvanglocaties in omringende landen
zitten, in afwachting van een mogelijke terugkeer of mogelijk een langer
verblijf ergens in Europa. Kunnen we
als gemeente een substantiële bijdrage doneren aan giro 999 om acties

die momenteel opgezet worden om
landen in de directe nabijheid van
Oekraïne (zoals Polen) te ondersteunen en te helpen in de opvang
van vluchtelingen uit hun buurland?
We hebben het volste vertrouwen in
de solidariteit van gemeenschappen
en gemeente en in de bereidheid om
concrete hulp te bieden aan het volk
van Oekraïne.

2021 hebben we als CDA aan de bel
getrokken. We hebben destijds de
wethouder opgeroepen extra aandacht te hebben voor huishoudens
die door de stijgende prijzen in de
problemen komen. En indien nodig
hiervoor zelfs extra financiering binnen de gemeentebegroting te zoeken. Afgelopen raadsvergadering is
het college nogmaals opgeroepen tot
actie over te gaan. Als CDA zijn we
van mening dat iedereen zijn of haar
bijdrage moet leveren aan de maat-

schappij, maar niemand zou door
het ijs mogen zakken. Mensen in de
bijstand krijgen de 200 euro energie
tegemoetkoming automatisch op hun
rekening. Andere huishoudens met
een inkomen op of net boven het
sociaal minimum kunnen zich ervoor
aanmelden. Dus kom je in aanmerking, maar zit je niet in de bijstand?
Meld je dan bij de gemeente.

Annigje Primowees, Frits Berben,
Raf Janssen, raadsleden

Energiearmoede
Mensen die in financiële problemen komen door een te hoge energierekening moeten in Peel en Maas geholpen worden. De energieprijzen schieten
door het dak. Uit TNO-onderzoek blijkt dat circa 900 à 1.300 huishoudens
in Peel en Maas een te hoge energierekening hebben ten opzichte van hun
inkomen. Hierdoor hebben ze moeite de energierekening te betalen.
Dat noem je energiearmoede.
Het kabinet heeft een aantal maatregelen tegen kostenstijging ingevoerd. In 2022 betaal je bijvoorbeeld
minder energiebelasting, wat betrekking heeft op het stroomverbruik
en niet op gas. Daarnaast is er voor

huishoudens met een inkomen op
of net boven het sociaal minimum
vanuit de gemeente eenmalig een
tegemoetkoming van 200 euro
beschikbaar ter ondersteuning van
de energierekening. Al in november

Lon Caelers-Bos, Natasja Vaassen

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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VVD en deel Lokaal Peel en Maas tegen

Groen licht voor plan Veersepad: ‘voorstanders
minder zichtbaar dan bezwaarmakers’
De omstreden bouw van een zorgwonengebouw aan het Veersepad in Kessel mag van de
gemeenteraad doorgaan. Een nieuw spervuur van – soms felle – insprekers tégen het plan
kon de raad vorige week niet vermurwen om het plan van een groep Kesselnaren af te blazen.
Een raadsmeerderheid vindt het een waardevol en innovatief concept, en de nieuwbouw
wordt volgens hun goed aangepast aan de omgeving. Alleen de VVD en twee Lokaal Peel en
Maas-raadsleden stemden tegen. Of sloop van het bestaande historische pand en nieuwbouw
daadwerkelijk doorgaan, is overigens nog niet zeker.

Veersepad 13 (bron CycloMedia Technology B.V.)
De vergadering begon met het Vragenhalfuurtje, met daarin één vraag van Lokaal Peel en
Maas. Tiny Valckx van die partij vroeg om meer duidelijkheid en betere communicatie over de
mogelijkheden van woning- en kavelsplitsing.
Verantwoordelijk wethouder Rob Wanten (CDA) antwoordde dat vooraf duidelijkheid geven in de
praktijk best lastig is vanwege de vele randvoorwaarden en eisen waaraan een aanvraag moet
voldoen. Wel gaat de gemeente met initiatiefnemers in gesprek over elk kansrijk plan. Hij zei verder
dat de gemeente een regeling voorbereidt over woning- en kavelsplitsing. Die zal t.z.t. ook breed
worden gecommuniceerd.
Deining over werkwijze college
Het vaststellen van de agenda van de vergadering, normaal gesproken een formaliteit, zorgde
ditmaal voor nogal wat deining. De VVD vroeg namelijk om schorsing omdat de raad pas tien
minuten vóór de vergadering, na herhaaldelijk verzoek, een stuk over het agendapunt Veersepad
Kessel had ontvangen. Het betrof een lijst met aantekeningen en foto’s gemaakt tijdens een
rondgang in de gemeente door de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. De VVD wilde weten of
het pand Veersepad 13 op die lijst staat.
Fractievoorzitter Teun Heldens trok fel van leer en vond het ‘onacceptabel’ dat het college zo lang
had geweigerd om die lijst aan de raad te geven. ‘Als wij daartoe herhaaldelijk een verzoek doen,
dan heeft het college te leveren.’ Het argument van het college dat het geven van een conceptlijst
strijdig is met het algemeen belang, snijdt volgend Heldens geen hout: ‘Alsof wij die lijst op straat
zouden gooien.’ Het ‘moedwillig weigeren’ is in de woorden van Heldens ‘schandalig’ en ‘een
politieke doodzonde’.
De fractie PvdA/GroenLinks ondersteunde de kritiek van de VVD op de werkwijze van het college.
Burgemeester Wilma Delissen zegde in een korte reactie toe uit te zoeken wat er precies is gebeurd.
Normaal worden inderdaad alle stukken aan de raad ter beschikking gesteld, zei ze, zo nodig
vertrouwelijk. Daarna schorste ze de vergadering voor enige tijd, zodat de VVD (en andere fracties)
het zojuist aangeleverde stuk konden inzien.
Na de schorsing meldde Heldens dat het (omvangrijke) stuk veel vragen had opgeroepen, maar geen
vragen die de VVD aanleiding gaven om te verzoeken het onderwerp Veersepad van de agenda te
halen. Daarmee kon de vergadering verder gaan zoals gepland.
Felle insprekers Veersepad
Het bestemmingsplan-Veersepad zou, net als twee weken eerder, een groot deel van de vergadering
in beslag nemen. Zoals bekend wil een groep Kesselnaren aan die straat een zorgwonengebouw
realiseren met dertien zelfstandige appartementen. Daarvoor moet een historisch pand uit
omstreeks 1840 worden gesloopt. Veel inwoners vinden dat daarmee het historische karakter van
de straat geweld wordt aangedaan.
Net als op 8 februari waren er ook nu weer veel (zeven) insprekers die over de kwestie hun

zegje wilden doen. Tegenstanders van het plan, van wie sommigen ook twee weken geleden al
gebruik hadden gemaakt van het spreekrecht, gebruikten termen als ‘een klap in het gezicht van
burgerparticipatie’. Ze zeiden ook dat de mening van diverse erfgoedspecialisten is genegeerd.
Ook herhaalden ze hun grote twijfel over de afdwingbaarheid en de waarde van de zorgcomponent
in het plan. Een spreker had een ‘nare smaak’ overgehouden aan de Commissievergadering van
twee weken geleden. Toen was de raad nauwelijks ingegaan op de ingebrachte argumenten van de
tegenstanders. Dezelfde inspreker sprak over ‘minachting van de burger’. Hij dreigde het college
persoonlijk verantwoordelijk te houden en wil desnoods ook een klacht indienen bij de Commissaris
van de Koning.
Twee insprekers pleitten juist vurig vóór het plan. Beiden maken deel uit van de groep mensen die
er wil gaan wonen. De eerste, een oudere alleenstaande dame, sprak van een ‘prachtig plan, met
burenhulp als basis, dat past in deze tijd’ en noemde het ‘een warm bad’. De tweede was een vrouw
van middelbare leeftijd wier man lijdt aan Parkinson. Ze zei boos en verdrietig te worden van alle
tegenstand en van alle ‘minachting’ over het zorgconcept.
Voorstanders ‘minder zichtbaar’
De behandeling door de raad verliep daarna toch nog redelijk vlot. Frits Berben (PvdA/GroenLinks)
zei dat zijn fractie vóór het plan blijft. Zijn fractie ziet wel degelijk meerwaarde in de zorgcomponent
van het innovatieve plan. Berben merkte met zoveel woorden op dat er veel bezwaarmakers zijn,
maar dat in ruimtelijke ordenings-procedure vóórstanders zich nu eenmaal niet zo gauw melden.
Ook het CDA bleef bij zijn standpunt dat men positief staat ten opzichte van het zorgwonengebouw
dat met aandacht is ingepast in het straatbeeld van het Veersepad. Omdat het plek biedt aan 25
inwoners ‘die naar elkaar omzien’, bevordert het ook de doorstroming op de Kesselse woningmarkt,
vindt Roel Boots. Peter Craenmehr van eenmansfractie AndersNu sloot zich daarbij aan.
Lokaal Peel en Maas bleek verdeeld. Fractievoorzitter Sander Janssen verwoordde daarom slechts
de mening van een deel van zijn fractie toen hij, net als Berben, opmerkte dat voorstanders mogelijk
minder zichtbaar zijn. Dat komt omdat het niet gebruikelijk is om te reageren op een plan als je
ergens vóór bent. Verder zei hij te vertrouwen op de informatie van college en ambtenaren. Enkele
leden van zijn fractie maken echter een andere afweging, zei hij wel alvast, vooruitlopend op de
stemming.
Alleen de VVD was zonder uitzondering tégen het voorstel om de oude villa op Veersepad 13 af te
breken. Woordvoerder Geert Segers vond sloop van het pand midden in het ‘historische lint’ van het
Veersepad onaanvaardbaar. Hij verwees daarvoor ook naar het standpunt van erfgoedorganisaties
Heemschut en het Cuijpersgenootschap. ‘De wethouder splijt de gemeenschap’, zei Segers. ‘en ik
heb niet de indruk dat hij daar een seconde wakker van ligt.’ De VVD vindt de nieuwbouw ook te
groot en denkt dat het plan voor verkeerslast aan het Veersepad zal zorgen. Ook de zorgcomponent
is volgens de liberalen juridisch niet afdwingbaar.
Bezwaarmogelijkheden
Toen de beslissing moest vallen was een ruime meerderheid van CDA, PvdA/GroenLinks, AndersNu
en vier raadsleden van Lokaal Peel en Maas vóór. Al met al achttien stemmen vóór en zeven tegen:
de vijfkoppige fractie van de VVD en twee Lokaal Peel en Maas-raadsleden, te weten Tiny Valckx
en Joep Hermans. Saskia Vervoort van Lokaal Peel en Maas stemde niet mee omdat ze zelf aan het
Veersepad woont en elke schijn van belangenverstrengeling wilde voorkomen.
Overigens hebben ook na dit raadsbesluit tegenstanders van het plan nog diverse
bezwaarmogelijkheden.
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
Het tweede agendapunt dat nog om een inhoudelijke afronding vroeg, was de verordening voor de
nieuwe Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. Die is nodig omdat begin volgend jaar de nieuwe
Omgevingswet van kracht wordt. Het college stelt nu voor om, in lijn met die brede wet, ook deze
commissie een breed mandaat te geven. Het nieuwe adviesorgaan komt in de plaats van twee
bestaande commissies en kan straks adviezen geven op stedenbouwkundig, monumentaal én
landschappelijk gebied.
In de voorbereidende Commissievergadering van 22 januari waren er al stemmen opgegaan
om de verordening zodanig aan te passen dat niet alleen het college, maar ook de raad bij deze
commissie om advies kan vragen. VVD en PvdA/GroenLinks dienden daarvoor nu een amendement
in. Daarin staat ook dat de raad meedoet in de selectie van wie er in de nieuwe commissie komt.
Het amendement is overigens in lijn met landelijke regelgeving.
CDA en Lokaal Peel en Maas steunden het amendement echter niet. Hans Vaessen (CDA) zei
dat vragen om advies hoort bij de uitvoerende taken van het college. Lokaal Peel en Maaswoordvoerder Henk Boots zag weinig toegevoegde waarde in het amendement, omdat de raad toch
overal al in meebeslist.
Portefeuillehouder Wanten (CDA) raadde het wijzigingsvoorstel ook af, mede omdat de raad nu ook
al de bevoegdheid heeft om extern advies in te winnen.
Uiteindelijk kreeg het amendement alleen nog de steun van eenmansfractie AndersNu, waardoor
het met 9 stemmen vóór en 17 stemmen tegen werd verworpen. Het (ongewijzigde) voorstel over
de verordening voor de adviescommissie haalde het wél. Alleen de VVD stemde tegen, omdat die
fractie het voorstel zónder de voorgestelde wijziging niet goed genoeg vond.
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In de vergadering werd ook een aantal hamerstukken afgehandeld die in de Commissievergadering
al voldoende besproken waren (zie Raadsnieuws in Hallo week 7). Zo werd o.m. het voorstel
Uitgangspunten Kindcentrum De Riet unaniem aangenomen.
Minimaal €14 per uur
Aan het einde van de vergadering kwamen er nog twee moties op tafel die geen verband hielden
met eerdere agendapunten.
PvdA/GroenLinks bepleitte in een motie dat voor alle werkzaamheden uitgevoerd voor de gemeente
minimaal €14 per uur moet worden betaald. Voor ambtenaren is inmiddels afgesproken dat zij per
1-1 van dit jaar dat verhoogde minimumloon krijgen. Maar PvdA/GroenLinks wil dat dit ook gaat
gelden voor werk dat de gemeente uitbesteedt aan derden. Daarover zou de gemeente afspraken
moeten maken bij aanbestedingen.
In haar toelichting zei Annigje Primowees (PvdA/GroenLinks) dat €14 een absoluut minimum is,
zeker gezien de stijgende energieprijzen en de inflatie. De VVD vond de motie sympathiek, maar
stelde voor om hem enigszins aan te passen: in plaats van een harde salariseis bij aanbestedingen
zouden bedrijven ‘extra punten’ moeten krijgen als ze beloven minimaal €14 betalen voor werk dat
ze doen voor de gemeente. Ze verhogen daarmee de kans dat ze de aanbesteding winnen. De partij
wilde wel van het college weten hoeveel deze motie de gemeente ongeveer zou kunnen gaan
kosten.
Een ton extra
PvdA/GroenLinks kon leven met de door de VVD voorgestelde wijziging, maar CDA en Lokaal Peel
en Maas waren kritisch. Het CDA vond dat het verhogen van het minimumloon aan de landelijke
overheid is. Bovendien zou de ‘rare’ situatie ontstaan dat hetzelfde werk in bijvoorbeeld Leudal
anders beloond wordt dat in Peel en Maas. Ook zou de controleerbaarheid problematisch zijn.
Lokaal Peel en Maas had vergelijkbare twijfels en noemde de kosten als punt van zorg.
Portefeuillehouder Paul Sanders (VVD) raadde het voorstel af. Volgens hem gaan bedrijven niet
meer inschrijven voor werk in Peel en Maas als ze in buurgemeenten voor minder geld werk kunnen
binnenhalen. Uitvoering van de motie zou mogelijk tot een ton aan extra kosten opleveren.
Bij de stemming kregen PvdA/GroenLinks en VVD geen steun: de motie werd met 18 stemmen tégen
en 8 stemmen vóór verworpen.

Lokaal Peel&Maas

www.peelenmaas.nl
Tegemoetkoming energiekosten
Een tweede motie, ingediend door PvdA/GroenLinks en CDA, had te maken met de gestegen
energiekosten. De twee fracties willen dat huishoudens tot 120% van het sociaal minimum
worden uitgenodigd om zich te melden als zij een fors gestegen energienota hebben.
Zij kunnen dan bijzondere bijstand krijgen. Die wordt dan bij voorkeur rechtstreeks
overgemaakt naar de energieleverancier. Voor uitvoering van deze motie zou voorlopig
€ 100.000 gereserveerd moeten worden. Dat bedrag kan later verrekend worden met geld
dat uit Den Haag wordt verwacht. Daar wordt momenteel namelijk ook gewerkt aan een
dergelijke tegemoetkoming. Maar omdat die zeker nog enkele maanden op zich laat wachten,
willen beide fracties dat de gemeente nu al met een dergelijke tegemoetkoming komt.
‘Enorme klus’
Portefeuillehouder John Timmermans (CDA) zei in zijn reactie dat de gemeente al veel doet
om mensen op het sociaal minimum te helpen. De uitvoering van de motie wordt in zijn ogen
een enorme klus: het kan om wel 700 huishoudens gaan die allemaal individueel beoordeeld
moeten worden. Dat kan volgens Timmermans zorgen voor vertraging van de uitvoering van
de landelijke regeling, als die klaar is. De ambtelijke organisatie is momenteel al druk bezig
met de voorbereiding om die regeling, als hij klaar is, snel uit te voeren. Volgens Timmermans
is het ook de vraag of de te reserveren €100.000 helemaal gecompenseerd zal worden door
Den Haag.
Raf Janssen (PvdA/GroenLinks) wees in zijn reactie Timmermans erop dat bijzondere bijstand
een individueel recht is. En Lon Caelers (CDA) pleitte voor snelle actie. Ze vreest dat, door op
Den Haag te wachten, mensen in financiële problemen komen.
VVD en Lokaal Peel en Maas zaten meer op de lijn van het college. Ze vertrouwen erop dat de
gemeente alles doet om snel aan de slag te kunnen als Den Haag met de steunregeling komt.
Stemmen staken
Bij de stemming bleek dat de stemmen staakten: 13 voor en 13 tegen. Gevolg is dat de motie in de
eerstvolgende raadsvergadering opnieuw in stemming wordt gebracht. Dat is bijzonder, omdat die
vergadering plaatsvindt ná de gemeenteraadverkiezingen. De politieke verhoudingen liggen dan
wellicht anders dan nu.

Veersepad 13 Kessel, deel 2

Twee weken geleden heb ik u meegenomen in het dossier Veersepad 13 in Kessel. Om een goed beeld te
krijgen, hebben we zowel de initiatiefnemers als de mensen die de plannen niet zien zitten, op bezoek
gehad in de fractie. Ook hebben we ter voorbereiding op de raadsvergadering veel stukken gelezen.
Alles bij elkaar zeker zo’n duizend pagina’s.
Ook hebben diverse mensen
de moeite genomen, om
naar aanleiding van de
commissievergadering en de
vragen die wij daar gesteld hebben,
contact met ons op te nemen.
Dank daarvoor. Door al deze
informatie wordt er veel duidelijk,

VVD Peel en Maas

maar er blijven ook vraagtekens.
Op basis van wat maken we
een keuze? Er ligt een verzoek
tot bestemmingsplanwijziging
waarop wij op basis van ruimtelijke
afwegingen een keuze moeten
maken. Voor of tegen. Ook is er
nog de zorgcomponent. Die kan

niet in het bestemmingsplan
worden vastgelegd. Deze nemen
we wel mee in onze afwegingen.
Voor of tegen. En als laatste,
maar zeker niet onbelangrijk is de
plek op zich. Is het Veersepad 13
nu wel of geen monument? Zou
het een monument moeten zijn?

Ook deze zaken nemen we mee in
onze afwegingen. Voor of tegen.
Een middenweg is er niet.
Tijdens de fractie-overleggen heeft
iedereen zijn of haar standpunt
in kunnen brengen. Het bleek dat
iedereen eigen afwegingen had om
voor of tegen het plan te stemmen.
Dit heeft tot resultaat gehad dat
we tijdens de raadsvergadering
geen fractiestandpunt hebben
ingenomen en iedereen een eigen
keuze heeft gemaakt en deze

met een stemverklaring heeft
toegelicht.

erfgoed zéér serieus. Historie die
je afbreekt, komt nooit meer terug.
We zullen ons blijven inzetten voor
het behoud van beeldbepalende
historische panden, maar
ook voor het behoud van een
beeldbepalende groene omgeving.
Het wordt tijd dat we breken met
deze lakse houding en dat het
gemeentebestuur ons erfgoed, de
mening van onze inwoners en de
specialisten uit onze gemeente
serieus gaat nemen. Een volgend

college heeft een wethouder nodig
die hier met passie mee aan de
slag gaat. We krijgen maar één keer
de kans om het goed te doen.

Fractie Sander Janssen

Wat goed is breken we niet af

Als VVD zijn we voorstander van het behouden van historische panden en dorpsdoorzichten in onze
gemeente. Ze zijn van belang om het authentieke karakter en ziel van een buurt te bewaren.
Een goede erfgoedverordening en
vastgestelde monumentenlijst is
daarbij van groot belang. Zonder
zo’n lijst ligt willekeur op de loer
en lopen we de kans prachtige
historische panden te verliezen
zonder dat we daar iets aan
kunnen doen. Bij behandeling van
Veersepad 13 in Kessel zijn we er op
een pijnlijke manier achtergekomen

hoe beroerd de zaak op orde
is in ons gemeentehuis.
De erfgoedverordening van onze
gemeente uit 2014 is pas vorige
week gepubliceerd op www.
overheid.nl en daarom is het ook
maar zeer de vraag of deze ooit van
kracht is geweest. Een zeer slordige
vormfout. Ook de monumentenlijst
die opgesteld had moeten

worden, is nog steeds niet op
orde. Ons college heeft jarenlang
verzuimd deze lijst op te stellen.
De VVD heeft in 2020 het college
al gesommeerd die lijst met de
grootste prioriteit op te stellen om
ongelukken te voorkomen, maar
nog steeds zijn we niet verder dan
wat concept lijstjes zonder status.
De VVD neemt ons historisch

Fractie

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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We gaan weer opruimen!
Zaterdag 19 maart

Corona heeft voor extra zwerfafval gezorgd. Afgelopen twee jaar hebben onze 350 vrijwilligers langs hun
geadopteerde straten veel mondkapjes en take-away verpakkingen opgeruimd. Omdat niet alle straten zijn
geadopteerd, organiseren we op de Landelijke Opschoondag (19 maart) meerdere opruimacties om ook daar het
extra zwerfafval aan te pakken. Iedereen die wil, kan dan meehelpen.
Doe jij ook mee?

Corona
zwerfafval-actie
Baarlo
Beringe
Egchel
Grashoek
Helden
Kessel
Kessel-Eik
Koningslust
Maasbree
Meijel
Panningen

13:30-15:30 uur
14:00-16:00 uur
13:30-15:30 uur
13:00-15:00 uur
09:00-11:00 uur
10:00-12:00 uur
09:00-12:00 uur
09:00-12:00 uur
10:00-13:00 uur
09:00-12:00 uur
10:00-12:00 uur

Fruitbedrijf Görtz, Ingweg 7
De Wieksjlaag, Kanaalstraat 94
Schoolplein, naast Rector Thomassenstraat 14
voor de kerk, Roomweg 46
Kerkeböske, Aan de Koeberg 3
voor Het Raadhuys, Markt 1
Kapel Maasstraat 62 - Haagweg
De Sprunk, Rector Isodorusstraat 7
bij oude gemeentehuis, Kennedyplein
D’n Binger, Alexanderplein 2
Parkeerplaats achterzijde gemeentehuis

Aanmelden
• Mail contact@peelenmaasschoon.nl
• Geef aan in welk dorp je mee wilt doen
• Aanmelden vóór 14 maart
• Wij zorgen voor materiaal en koffie met
vlaai

Wist je dat?
• Peel en Maas Schoon een vrijwilligersorganisatie is en nu 4 jaar bestaat?
• Er 350 vaste vrijwilligers zijn die structureel hun stuk Peel en Maas opruimen en we
ze adoptanten noemen?
• Op onze website een digitale kaart staat met welke straten geadopteerd zijn?
• We ondanks dat nog steeds hulp kunnen gebruiken?
• Zwerfafval opruimen niet alleen een goed gevoel geeft, maar ook nog leuk is?

www.peelenmaasschoon.nl
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Geplukt

Kelly Sammer Baarlo
Ze groeide op in Herkenbosch, maar verliet het dorp om samen met haar vriend in Baarlo te gaan wonen.
Daar geniet ze van de rust en haar gezin. Ze is onlangs bevallen van haar tweede kind. Deze week wordt
Kelly Sammer (27) geplukt.

lief vrolijk mannetje, echt een gangmaker en allemansvriendje.”

Combineren
Kelly en Bob zijn 24 februari ouders
geworden van dochter Rowie.
“Alles is goed en snel gegaan.
In zekere zin is het wel lastig om
mijn werk en het gezin met elkaar
te combineren. Omdat ik zzp’er ben,
blijven er af en toe toch dingen liggen.
Daarom werk ik ook maar drie dagen.”
Kelly werkt als medisch pedicure en
schoonheidssalon. Dit doet ze zowel
ambulant als in haar salon op zolder.
“Vroeger wilde ik graag iets met
dieren doen, op de ambulance werken
of kapster worden. Maar plannen
veranderen gelukkig”, zegt Kelly
lachend.
“Twee dagen per week ga ik naar
de regio Roermond/Roerdalen,
één dag ben ik thuis of in Panningen
aan het werk. Voordat ik begin met
werken breng ik Dean naar mijn
schoonmoeder. Ze is gastouder en
vangt meerdere kindjes op. Na mijn
werk ga ik meestal meteen Dean
ophalen, naar huis en koken. Als hij
in bed ligt dan doe ik nog wat
administratie of declaraties die niet
kunnen wachten. Op donderdag en

Tot haar 18e woonde Kelly in
Herkenbosch. Daar kwam verandering in toen haar ouders gingen
scheiden. “Toen heb ik bijna twee
jaar in Asenray bij mijn moeder
en inmiddels haar man gewoond.
Destijds had ik al een relatie met
Bob uit Baarlo. Ik heb hem leren
kennen via een vriendin van de
opleiding. Zij had een vriendengroep waar ook mijn vriend mee

omging. Nadat ik twee jaar in Asenray
heb gewoond, besloten we samen te
gaan wonen en kwamen we uiteindelijk bij het nieuwbouwplan van
Kuukven 2 uit.”
Het stel had altijd al de wens om in
Baarlo te gaan wonen. “Dus dit was
een ultieme kans. Aan het einde van
de straat sta je midden in het bos, je
bent zo bij de winkels en er zijn heel
veel speeltuintjes voor de kleintjes.

Puzzel

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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vrijdag heb ik vrij en dan werk ik het
huishouden bij en doe ik leuke dingen
met Dean, zoals lekker wandelen of
ergens op bezoek.”

Hobby’s
Sinds de komst van haar eerste kind,
heeft Kelly geen tijd meer gemaakt
voor hobby’s. “Vroeger heb ik veel
gedanst en paardgereden. Nu geniet
ik van alle kleine dingetjes en
gezellige momenten met vriendinnen
en familie.” In de toekomst hoopt
ze nog met haar gezin een andere
woning te kopen. “Het allerliefst
zouden we ooit een keer verhuizen
naar een grotere woning. In de
ideaalste situatie zou dat gewoon hier
op Kuukven zijn. Verder hoop ik zo
veel mogelijk leuke dingen te kunnen
doen straks met de kleintjes.”

Een betere plek
om te wonen,
is er niet

Tekst: Jeanine Hendriks

Hier op Kuukven is het ook lekker rustig. Ik wandel heel graag en ben graag
buiten, dus een betere plek dan hier
wonen is er niet. Ik zou niet anders
willen. We wonen in een hele gezellige en jonge buurt.”

Wonen
Het gezin werd twee jaar geleden uitgebreid door de geboorte van zoontje Dean. “Toen ik zwanger bleek te
zijn van hem heb ik echt aan het idee
moeten wennen. Ik was toen 25 en
we woonden pas net twee maanden samen. We hadden een nieuwbouwhuis, waar toch nog wat aan
gedaan moest worden. Dus mijn
zwangerschap was een grote verrassing. Gelukkig waren we ruim op tijd
klaar met klussen.” Na een redelijk
rustige zwangerschap, kreeg Kelly op
het laatste moment een hoge bloeddruk waardoor Dean met 38 weken
geboren werd in het geboortecentrum van Venlo. “De eerste week leek
het redelijk te gaan. Maar uiteindelijk
waren er allerlei problemen, waardoor
we niet echt konden genieten van de
geboorte. We hebben veel slapeloze
nachten gehad. Na het bezoek aan
meerdere specialisten, ging het na een
half jaar de goede kant op. Vanaf zijn
eerste levensjaar konden we echt van
hem gaan genieten. Het moederschap
is geweldig en wordt steeds leuker.
Inmiddels is Dean 2 jaar en mogen we
allesbehalve klagen. Hij is een heel

Help mijn agenda staat TE VOL!
Hoe vaak roep jij dit tegen jezelf?
Af en toe is natuurlijk niet zo erg. Overkomt jou dit vaker en
heb je er last van? Misschien is de workshop BordjeVol, voor
mensen met een druk leven, dan iets voor jou. Je krijgt op een
leuke en interactieve manier inzicht in jouw energiegevers.
Jouw energievreters leer je ook kennen. En wat zou jij graag
anders willen en wie kan jou daarbij helpen?

Wanneer? Maandag 14 maart van 16.00 - 17.15 uur
of van 19.00 - 20.15 uur.
Waar?
Vorkmeer, Kerkstraat 32 in Panningen.
Online meedoen kan ook.
Een setje speelkaarten ligt voor je klaar, of krijg je vooraf
gratis thuisgestuurd. Kun je dan niet en wil je wel meedoen?
Bel even en wij noteren alvast je gegevens.

Aanmelden? via 077 307 73 50
Of mail naar ondersteuning@vorkmeer.nl
Deelname is gratis voor inwoners uit Peel en Maas.
Een TE druk leven is toch voor niemand ﬁjn?! Dus doe mee!

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

Recreatief wandel
voetbaltoernooi van RKMSV
In haar jubileumweekend organiseert RKMSV op vrijdag 3 juni,
naast een competitief OldStars wandelvoetbaltoernooi, ook een
recreatief wandelvoetbaltoernooi voor alle verenigingen en
vriendengroepen uit Meijel. De aftrap zal in de middaguren plaatsvinden en er zal met muziek, een hapje en een drankje afgesloten
worden in de grote feesttent.
Een wandelvoetbalteam bestaat
uit minimaal zes personen
van circa 50 jaar of ouder
en kan bestaan uit heren én
dames. Standen en rangen zijn
niet belangrijk, meedoen is
belangrijker dan winnen. De
belangrijkste spelregels zijn: niet
rennen, geen lichamelijk contact,

Carnavalstoernooi 2022 Jeu de boules
club Baarlo
Het traditionele carnavalstoernooi van Jeu de boules club Baarlo stond op het programma op maandag
21 februari. De strijd werd gestreden in de Boulodrôme in de Boekend.

geen slidings, geen keeper, geen
buitenspel en de bal mag niet
boven heuphoogte komen. Een
wedstrijd tijdens het toernooi
duurt 15 minuten. Aanmelden
kan tot 15 maart via Joep Beeren
06 50 29 20 12 of mail naar
walkingfootball@rkmsv.nl

Routineklus

Eenvoudige zege Herpertz
Bevo HC tegen Quintus
Herpertz Bevo HC heeft op ‘vastelaoveszaterdag’ 26 februari met
33-25 gewonnen van Quintus. In deze routineklus leidde de
Panningse ploeg bij rust met 14-11.
Herpertz Bevo HC begon
geconcentreerd aan de klus.
Quintus bood goed tegenspel, maar
op routine bouwde Herpertz Bevo
HC haar voorsprong uit. Na rust gaf
de Panningse ploeg even gas en
groeide de voorsprong uit tot 19-12.
Routinematig werd de eindstand
bepaald op 33-25. Nick de Kuyper
(7), Kobe Serras (6), Sybren Stijlweg
(5) en Dario Polman (5) waren aan
Panningse zijde het productiefst.

Komende zaterdag 5 maart moet
Herpertz Bevo HC in Hasselt
tegen Initia Hasselt de laatste
uitwedstrijd van dit teleurstellend
BeNeLeagueseizoen spelen. Ook
deze wedstrijd zal in het teken
staan als voorbereiding op de strijd
om de landstitel.

Tekst: Mat Nellen

Voor dit toernooi hadden zich 24
leden ingeschreven en er werd op 6
banen gespeeld. Van tevoren was de
afspraak gemaakt om geen finale te
spelen, maar de deelnemer met de

meest gewonnen partijen en de beste
score zou de winnaar van dit toernooi
worden. Na drie kleurrijke en spannende wedstrijden kon toernooileider
Piet de stand opmaken en als winna-

res kwam Nellie Linders met 3-30 uit
de bus. Op de 2e plaats is Mia Geurts
geëindigd met 3-19 en als 3e John
Coenen met 3-18. De poedelprijs ging
naar Anneke Kool-Franssen.

Heldense zusjes Neefs behalen zilver en brons
Het regiokampioenschap dressuur paarden werd op zaterdag 26 en zondag 27 februari verreden bij Manege
De Vosberg in Panningen. Daar behaalden de zusjes Neefs tweemaal zilver en eenmaal brons.
Hanna Neefs mocht op zaterdag 26
februari in de klasse B met Time To
Dance als eerste in de ring verschijnen
en wist hier de zilveren plak binnen
te slepen en een ticket voor het NK in
Ermelo op 1 april. Op zondag 27 febru-

ari kwam Hanna aan start in de klasse
L1 met Man in the Moon en wist ze
brons te behalen. Later op de middag
kwam Anouk Neefs met Guess aan
de start in de klasse ZZL en wist zich
in de eerste proef te kwalificeren tot

de beste drie die een kür op muziek
mochten rijden en met een mooi
gemiddelde van deze twee proeven
nam ook zij een zilveren plak mee
naar huis en een ticket voor het NK in
Ermelo op 6 maart.

Kempen creëert #creatieve concepten #campagnes
#communicatieboodschappen #grafische ontwerpen
#media uitgaven

#kempencreeert
ookdrukwerk
Met onze eigen drukkerij voorzien wij sinds 1976 onze klanten van alles
waar een logo op staat. Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?
077 396 13 50 | info@kempencreeert.nl | www.kempencreeert.nl

#kempencreeert

0303 \ verenigingen

Muzieksessies bij Sjiwa

Samen muziek maken met PopPlaza
Peel en Maas
PopPlaza Peel en Maas organiseert vrijdag 11 maart de tweede PopPlaza Hangout voor iedereen die maar iets
met popmuziek doet of wil doen in Peel en Maas. De ‘hangout’ van PopPlaza is na maanden van afstand en
maatregelen weer terug bij Sjiwa Baarlo in de kelder.
Het doel van de Hangout is om na een
moeizame artistieke periode weer
samen energie los te maken en te
komen tot creativiteit. Singer, songwriter en tevens bestuurslid van PopPlaza
Sandra Peeters opent deze tweede
editie van de ‘hangout’, waarna
er ruimte is voor kennismaking en
muziek maken. Anneke Joosten, popcoördinator bij PopPlaza Peel en Maas,
over het initiatief: “We zijn nu anderhalf jaar bezig met PopPlaza Peel
en Maas en er begint echt een heel

mooi popnetwerk te ontstaan in Peel
en Maas. Maar veel van die contacten zijn tussen mij en de muzikanten,
muziekleraren, dj’s en producers en
nog minder onderling. Normaal ontmoeten deze mensen elkaar wel
rond muzikale evenementen in de
gemeente, maar die waren de afgelopen periode weinig tot niet mogelijk.
Daarom hebben we als PopPlaza het
initiatief genomen om samen weer
creativiteit en energie los te maken.”
Bands of andere muziekacts die graag

een kwartiertje willen jammen, kunnen zich opgeven via info@popplazapeelenmaas.nl. Ook degenen die
graag met anderen ter plekke muziek
willen maken, kunnen dit van tevoren laten weten onder vermelding
van instrument, niveau en voorkeur
voor een liedje. Drumstel, synthesizer, versterkers en geluidsinstallatie
zijn aanwezig. Verdere instrumenten
mogen muzikanten zelf meenemen.
Geïnteresseerden zijn om 19.30 uur
welkom bij Sjiwa Baarlo in de kelder.

Bibliotheek Maas en Peel

Hulp bij belastingaangifte
Bij de Bibliotheek Maas en Peel kun je vanaf maandag 7 maart terecht als je hulp nodig hebt bij de digitale
belastingaangifte. Deze ondersteuning is ook beschikbaar als je geen lid bent van de bibliotheek.
Inwoners van de gemeente Peel en
Maas met de volgende inkomens
komen in aanmerking voor hulp: ·
alleenstaanden met een inkomen
tot 20.000 euro op jaarbasis en vermogensgrens van 31.340 euro en
echtparen, of mensen met fiscaal
of geregistreerd partnerschap, met
een inkomen tot 30.000 euro op
jaarbasis en een vermogensgrens
van 62.680 euro.

Bij de Bibliotheek in Panningen wordt
samengewerkt met Henk Gielen van
Leenders & Gielen Adviseurs. Kijk
voor meer informatie en beschikbare tijdstippen op de website van
de Bibliotheek Maas en Peel, onder
‘activiteiten’. Belangrijk: bij de aangifte heb je een DigiD nodig en moet
je je gebruikersnaam en wachtwoord
weten. Nog geen DigiD en lukt aanvragen niet? Kom dan langs bij ons

Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)
in de bieb. Vooraf aanmelden is verplicht, dit kan via www.debibliotheekmaasenpeel.nl/activiteiten of aan de
balie in de bibliotheek. Bel voor meer
informatie met Hilde Stoffers, via
h.stoffels@debibliotheekmaasenpeel.
nl of 06 34 45 79 52. Aanmelden via
www.debibliotheekmaasenpeel.nl/
activiteiten.

Weer in Peel en Maas
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Postzegel & Muntenvereniging

Ruilbeurs in Kessel-Eik

De Postzegel & Muntenvereniging Kessel organiseert op zondag 6
maart een ruilbeurs. Dit vindt plaats in het gemeenschapshuis van
Kessel-Eik
Behalve postzegels en munten zijn
er ook nog andere ruilobjecten te
vinden op deze beurs zoals kaarten, suikerzakjes en bidprentjes.
Op de beurs is rekening gehouden
met iedereen die objecten heeft
om te ruilen. Hiervoor zijn vol-

doende vrij te gebruiken plaatsen
beschikbaar. De beurs is geopend
van 09.00 tot 12.00 uur. De organisatie vraagt u om bij klachten thuis
te blijven. Voor informatie over
tafelhuur bel 077 46 52 623.

Gemeente
Gemeente
Gemeente
Bouwen,
Peel
en
Maas
Peel
en
Maas
Peel
en
Maas
bouwen,
blijft
goed
blijft
goed
blijft
goed
bouwen.
wordt
beter.
wordt
wordt beter.
beter.
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Ferry Janssen
keurslager
Wij zijn op zoek naar;

Medewerk(st)er in onze
Keurslagerij
Vind je het leuk om lekker vlees klaar te maken en
te verkopen. Is koken en salades maken je hobby.
Dan ben je bij ons aan het juiste adres.
• Uren in overleg. Er zijn mogelijkheden tussen
de 9 en 38 uur.
• Als je het slagersvak wilt leren is dat ook een
mogelijkheid.
• Ben je bereid om op zaterdag te werken?
Dan heb je een streepje voor.
Bij interesse of voor vragen kun je
mailen naar: info@janssen.keurslager.nl

Langzaam glijden we de lente in
De maand maart heeft aan het begin een duidelijke koers ingezet. Het aandeel zon is behoorlijk groot de
komende tijd waarbij het overdag op een beschutte plek al aangenaam weer kan zijn. Toch is de aangevoerde landlucht zeker niet zacht te noemen en in de nacht kan het de komende tijd licht, en soms zelfs
matig vriezen. Dat wil zeggen dat er temperaturen van -5 graden of zelfs iets lager mogelijk zijn. De windrichting is de komende tijd aflandig, met een richting tussen zuidoost en oost. Langzaam glijden we de
lente in, maar blijft de vorstgevoelige plantjes zeker nog even beschut houden.
/ Tekst en beeld: Nicky de Bruijn

Gemeente
Pastoor
Vullinghsstraat
49, 5975 AP Sevenum
Peel
en
Maas
077 - 4671234 www.janssen.keurslager.nl
blijft goed
wordt beter. Mooi

Natuurlijk

kies
es

natuurlijk mooi
Industriestraat 15
Horst aan de Maas
06 20 41 45 01 | info@jozijna.nl
Volg ons op:
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Maasbreese-Afrikaanse kunstenaar Felix Nene
exposeert werk in VieCuri
Verschillende kleurrijke doeken decoreren de komende weken de centrale gang van het VieCuri ziekenhuis in
Venlo. Onder de naam ‘The second step in one thousand miles’ exposeert de Maasbreese-Afrikaanse kunstenaar Felix Nene (43) zijn op het dagelijks Afrikaanse geïnspireerde werk.

Zo goed mogelijk probeerde ik zijn
techniek over te nemen en te vertalen
naar het doek.”

Expositie

Zijn roots en hart liggen in Afrika,
maar toch koos hij voor een toekomst
in Nederland. De Zimbabwaanse kunstenaar Felix Nene (43) immigreerde
drie jaar geleden naar Maasbree om
voorgoed bij zijn Limburgse gezin
te kunnen zijn. Naast zijn baan in
Baarlo, vult de kunstenaar het grootste gedeelte van zijn tijd met schilderen. Midden in de woonkamer van hun

appartement aan de Baarlosestraat
in Maasbree wordt het ene na het
andere witte canvas omgetoverd tot
een kleurrijk kunstwerk waarin het
traditionele, dagelijkse Afrikaanse
leven het terugkerende thema vormt.
“Mijn inspiratie haal ik voornamelijk
uit mijn herinneringen aan de tijd dat
ik opgroeide in Zimbabwe. Maar daarnaast is mijn oom een grote inspira-

tiebron”, zo zegt Nene. Want zijn werk
is onlosmakelijk verbonden met het
werk dat zijn oom en tevens bekende
kunstenaar George Nene maakte.
“Hij heeft me leren schilderen. Ik
herinner me hoe ik als beginnend
kunstenaar gefascineerd kon toekijken hoe George moeiteloos met zijn
kwast over het doek bewoog. Hij prikkelde me om zelf aan de slag te gaan.

Regelmatig wordt Felix gevraagd om
kerken en katholieke scholen in zijn
thuisland te voorzien van zijn kleurrijke kunstuitingen. In 2015 volgt vervolgens zijn allereerste solo-expositie
One thousand miles. Een serie doeken waarmee Felix verwijst naar de
reis van het leven, waarin elke stap
er één is. Nu Felix zich voorgoed in
Nederland heeft gehuisvest, ziet de
kunstenaar het als een volgende stap
om hier voet aan de grond te krijgen
als kunstenaar. Daarom exposeert de
Maasbreese-Afrikaanse kunstenaar
binnenkort zijn doeken in het Venlose
VieCuri onder de naam ‘The second
step in one thousand miles’. “Ik vind
het een enorme eer om mijn werk
aan Limburg te mogen laten zien.
Sinds ik hier ben, voel ik de behoefte
om de Afrikaanse manier van leven
te delen door middel van mijn schilderijen. Dit voelt als een belangrijke
stap daarin.”
Felix’ expositie is van zondag 13
maart tot en met vrijdag 15 april te
bewonderen in de centrale gang van
het VieCuri ziekenhuis in Venlo.

Graas
vraeters’
’vaste
laovend’
bij Leanzo
CV de Graasvraeters organiseerde drie dagen vastelaovend bij Leanzo. Op vrijdag
is de vereniging begonnen
met de Venloose Vriedaag.
Er was een boerenbruidspaar
en er werden liedjes gedraaid
uit Venlo.
Op zaterdag werd er in Grashoek
een middag en avond in Duitse
sferen georganiseerd met verschillende artiesten uit de regio,
een tombola van honderd prijzen
en Duitse slagermuziek. Op zondag was er voor de kinderen in
het dorp een vossenjacht en een
kindermiddag met optredens
van showdansgroepen. Ook werd
het basisschooltrio gehuldigd en
een ‘Sjoenkel Sunday’ gehouden. ‘s Avonds werd Paul van
Ophoven in het zonnetje gezet
en werd hij prins voor één dag.
“We hebben drie dagen genoten”, aldus verenigingslid Anke
van der Sterren-Reinders.

Omdat jouw week al druk genoeg is

Zondag 6 maart
alle vestigingen geopend

Tijdelijk
bij aankoop van
een keuken

een
KitchenAid
cadeau*
*Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Na aswoensdag
Na aswoensdag gaan wij binnen in een betekenisvolle periode. Namelijk de veertigdagentijd
op weg naar Pasen. Het is een
periode van bezinning om mij
zelf af te vragen: wat is belangrijk in mijn leven? Wat geeft mijn
bestaan echte zin? Doorgaans
menen wij dat we het moeten
zoeken in consumeren en genieten. Maar op de eerste zondag
van deze Veertigdagentijd horen
wij Jezus zeggen: ”niet van brood
alleen leeft de mens, maar van
ieder woord dat uit de mond van
God voortkomt”. Dit zijn profetische
woorden! Ze zeggen ons dat wij
ook God en zijn liefde nodig hebben om tot de diepte van ons leven
te komen. Juist de veertigdagentijd
bieden het kader om deze woorden
ter harte te nemen. Laten wij streven naar bezinning en tijd nemen
voor gebed. Ook het gaan naar de
eucharistie past in dit streven. U
bent van harte welkom in één van
onze kerken.

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 6 maart
H. Mis 09.30 uur - 1-ste zondag
Veertigdagentijd
Woensdag 9 maart
H. Mis 09.00 uur

Parochie Egchel

Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 6 maart
Geen H. Mis
Zondag 13 maart
H. Mis 11.00 uur 2-de zondag
Veertigdagentijd t.i.v. jaardienst voor
Sil Peeters en Door Peeters-Hillen en
b.g.v. hun verjaardagen.

Parochie Grashoek

Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg
077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 5 maart
H.Mis 19.00 uur t.i.v. Uit dankbaarheid

Cluster MKBE

Openstelling Aldegundiskapel
De Aldegundiskapel in onze parochiekerk is dagelijks geopend voor het
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973 opsteken van een kaarsje, een gebed
Pastorie Dorpstraat 4, 077 465 12 19 of een moment van bezinning. De H.
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl Aldegundis is beschermheilige tegen
ernstige ziekten en voor troost en
www.parochiemaasbree.nl
hoop
Kerkdiensten
Zondag 6 Maart – 1e Zondag van
de vastentijd
Parochie Kessel
H. Mis: 11.00 uur
Gezinsbijdrage
Lector: Dhr. Jacques Bouten
NL39RABO0125305311
Intenties: Petronella Vaessen. Sjeng Iet Dings-Bovendeerdt
Cox, Frida Cox-Kessels, zoon Pieter, 077 462 18 60
dochter Thea en kleinzoon Rob.
06 24 21 61 06
Jaardienst Jéér Peeters.
Kerkdiensten
Mededelingen
Zaterdag 5 maart
Overleden
19.15 uur H. Mis.
Mie Peeters-Sijbers, Piet
Zeswekendienst Jet Halferkamps.
Petersstraat, 82 jaar.
Jaardienst Jac Giesbertz

Zondag 13 maart
H.Mis 11.00 uur t.i.v. Tinus Steeghs
(jaardienst); Theo Spreeuwenberg
(verjaardag)

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 4 maart
De H. Communie wordt thuisgebracht
vanaf 09.00 uur
Zondag 6 maart
H. Mis 10.00 uur – herenkoor - 1ste
zondag 40dagentijd; t.i.v. Rosa Maria
Verhaeg-Bouten, Johannes Hubertus
Verhaeg, Johannes Theodorus Steegs
en Johanna Aldegonda Steegs-Verhaeg
(jaardienst); Nellie Mewiss - van
Heugten, Giel Mewiss en zoon Pierre;
Toos Maessen-Nijssen (b.g.v. verj) en
voor de overledenen van de familie
Maessen en van de familie Nijssen;
- Kerk open van 13.00 tot 15.00 uur voor
stil gebed en aanbidding. Er brandt een
speciale kaars op het altaar als teken
van verbondenheid met de mensen
van Oekraïne. We bidden voor hen en
om vrede!

Parochie Koningslust

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

Mededeling:
Vrijdag 25 maart om 19.00 uur is het H.
Vormsel voor de kinderen van groep 8.
Vormheer is Mgr. De Jong.
Voor de pastorale zorg kunt u terecht
bij pastoor-deken W. Varela.
Tel. 3981416, of kapelaan H. te
Boekhorst (zie parochie Baarlo)
Ziekenzalving: 06-55408023

Parochie Baarlo

Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 6 maart
9.30 uur H. Mis.

Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 5 maart
H. Mis 17.30 uur met gemengd koor 1ste zondag 40dagentijd
Zaterdag 12 maart
Geen H. Mis

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
Zondag 6 maart
11.00 uur H. Mis met Herenkoor
t.i.v. Nellie Hölscher-Alkemade
(Zeswekendienst); Gerard Gooden
en Riet Gooden-Hendriks (gest.jaardienst)
Maandag 7 maart
18.30 uur H. Aanbidding
19.00 uur H. Rozenkrans
Dinsdag 8 maart
H. Mis 09.00 uur
Donderdag 10 maart
H. Mis 09.00 uur. Aansl. H. Aanbidding
Zaterdag 12 maart
19.00 uur H. Mis met Dameskoor uit
dankbaarheid

Sjeng Peeten wegens verjaardag.
Herm Mertens en voor de familie
Mertens en familie Kersten.
Donderdag 10 maart
9.00 uur H. Mis.

Parochie Panningen

Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.
nl Open maandag- en woensdagochtend van 08.30 uur tot 11.30 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 5 maart
H. Mis 19.00 uur – t.i.v. Piet Janssen
en To Janssen-van der Linden en
zoon Sjraar; Graad Wilms en An
Wilms-van Bussel;
Dinsdag t/m vrijdag
h. Mis om 9.00 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

4771275): Ziekenzalving
06- 55408023.

Parochie Kessel-Eik

Misintenties
NL41RABO0125300522
Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkens
06 30 10 30 13
Kerkdiensten
Zaterdag 5 maart
18.00 uur H. Mis.
Voor onze eigen parochie
Voor de pastorale zorg kunt u terecht
bij pastoor- deken Wilson Varela
(telefoon 077- 3981416) of kapelaan
Hans te Boekhorst (telefoon 077-

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

Gemeente
Peel en Maas
blijft goed
wordt beter.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
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VERHUISBERICHT
Wij zijn 17 jan. verhuisd naar Beekstraat 2, Panningen • 077 400 0128
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15-vragen aan

Soraya Proenings Helden
We doen veel samen en ik vind haar
echt een schat. Ze staat altijd voor
me klaar en ik ook altijd voor haar.

Welke app gebruik je het meest?
Ik gebruik WhatsApp het meeste
denk ik. Ik spreek meestal met mensen via WhatsApp. Mijn gemiddelde
tijd op WhatsApp is 35 minuten per
dag. Ik zit gemiddeld niet veel op
mijn telefoon, daarom dat WhatsApp
mijn meest gebruikte app is. Via
WhatsApp bespreek ik veel met
familie, vriendinnen en werk.

Heb je een bijbaantje?
Ik werk bij Sushi 8 Panningen. Ik
kan in principe alles hier, maar wat
ik het meeste doe, is toppen. Dat
houdt in dat je de sushi snijdt en dan
in bakjes doet en de saus erop doet
of wat er dan ook op moet. Ik ben
hier het liefste elke dag. Ik hou van
mijn werk en doe het met plezier.
Uiteindelijk doe ik het ook voor het
geld, maar ik vind mijn werkomgeving en het werk zelf net zo belangrijk.

Wat doe je het liefst op een
vrijdag- of zaterdagavond?
Wat ik vaak doe in het weekend is
werken. Ik ben meestal van 14.00
tot 22.00 uur aan het werk en erna
ga ik iets doen met mijn vriendinnen. Dit zijn de dagen die ik dan ook
altijd vol heb gepland. Het liefste zou
ik de hele avond iets gaan doen met
mijn vriendinnen. Maar het weekend
is mijn vaste dag met werken en dat
gaat dan ook voor.

Wat is je favoriete dag?

Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Soraya Proenings
17 jaar
Gilde Opleidingen
Roermond
Helden

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou graag een reis naar Dubai
willen maken. Ik zou dan een luxe
vakantie willen, quad gaan rijden
met een auto door het zand rijden,
en veel shoppen en uitgaan. Het is
dan puur voor de ervaring en om
het mooie land gezien te hebben.
Graag maak ik deze reis met mijn
beste vriendin, omdat ze veel
betekent voor me en altijd klaar
staat voor mij.

Wat zou je graag nog willen leren
in je leven?
Wat ik graag zou willen leren is
alles over de Marokkaanse cultuur.
En ik zou het ook willen spreken,
omdat mijn biologische vader
Marokkaans is. Dit lijkt me heel
interessant, ik heb me altijd al
geïnteresseerd in buitenlandse
culturen. Het leukste eraan lijkt
me het spreken, omdat ik nu

alleen Nederlands en Engels
spreek.

Wat is je favoriete restaurant?

Mijn favoriete restaurant is Greece
Pallace, dat ligt net over de grens bij
Tegelen in Duitsland. Hier gingen we
Wat deed je als kind het liefst?
voor de corona veel heen met famiIk was vroeger als kind altijd buiten
te vinden. Ik speelde graag buiten en lie. Het is een mooie plek en je hebt
er lekker Grieks eten.
had een hele grote fantasie. Ik ging
bijvoorbeeld hutten bouwen. In de
zomer ging ik altijd tot laat naar
Wat is de laatste foto die je hebt
buiten in het park voor ons huis,
gemaakt?
hier speelde ik altijd met iedereen.
De laatste foto die ik heb gemaakt,
Of ik het nog eens zou willen doen?
heb ik gemaakt via mijn telefoon.
Alleen als ik dan helemaal terug in
Hier sta ik zelf op, deze stuurde ik
de tijd kon gaan, nu ben ik daar te
naar een van mijn beste vriendinoud voor.
nen. Maar ik vond hem zo mooi
dat ik hem had opgeslagen. Op het
moment van de foto was ik erg blij,
Heb je een huisdier?
want ze zei iets grappigs.
Ik heb een huisdier, een
Amerikaanse Stafford. Het is een
meisje en ze heet Djoya. Ze is super- Hoe heb je je beste vriend/vrienlief, alleen luistert ze soms niet zo
din ontmoet?
goed. Maar ze is een schatje.
Ik heb mijn beste vriendin ontmoet
in het eerste leerjaar van de middelbare school. Hier kenden we elkaar
Wat is je grootste talent?
niet, maar met de jaren leerden we
Mijn grootste talent is denk ik thaielkaar kennen en bleek het superboksen. Ik doe het al vanaf dat ik
goed te klikken. We deden alles
7 jaar ben en ik heb ook wedstrijden gedaan. Door corona ben ik een samen. Nu zes jaar later zijn we nog
steeds beste vriendinnen, we hebtijdje gestopt, alleen probeer ik het
ben laatst zelfs een tattoo samen
nu weer op te pakken en wil ik ook
gezet wegens onze vriendschap.
weer wedstrijden te gaan doen.

Mijn favoriete dag is maandag, klinkt
misschien heel gek, maar meestal
heb ik op maandag niets gepland
staan. Hoogstens iets met vriendinnen of familie. Ik heb dan geen werken en hoef niet te sporten en ben ik
dus meestal helemaal vrij.

Wat is je favoriete stuk decoratie
in je huis?
De leukste decoratie in mijn huis
vind ik een flesje met schelpen.
De schelpen komen van allerlei plekken waar mama is geweest.

Wat was de laatste serie of film
die jij heel erg leuk vond?
Mocro Maffia vind ik superleuk om
te kijken, ik volg elke vrijdag de
afleveringen. Het heeft ook erg
grappige stukjes en omdat het meer
van deze tijd is, vind ik het erg leuk
om te volgen.

Hoe heb jij carnaval gevierd?
Ik heb alleen maandag carnaval
gevierd bij mij thuis met de meiden.
We hebben ons als piraat verkleed
en hebben het supergezellig gehad.
Verder heb ik geen carnaval gevierd,
omdat ik moest werken. Maar ook
omdat ik geen 18 ben en dus bijna
nergens binnenkom.

Hoi

Column

Corona
maatregelen?
Waar vorige week nog wat
laatste mondmaskers werden
gedragen, is het inmiddels
alweer verleden tijd. Twee hele
jaren zijn in volle snelheid
voorbijgegaan. De maatregelen
die hier en daar getroffen
werden waren de norm.
Het was een gedoe.
Vaak de laatste seconde voor je
moest gaan een mondkapje zoeken, want zonder was geen optie
meer. Ik heb veel avondjes thuis
gezeten in plaats van naar een café
gaan of ergens wat eten in een
gezellig restaurant. Wat ben ik blij
dat dat nu eindelijk na twee jaar
weer kan.
Twee jaar geleden zat ik in de
vijfde klas van het VWO, inmiddels
zit ik in leerjaar 1 van mijn studie MBRT. Twee jaar geleden was
ik nog maar net 17 jaar, nu ben ik
alweer 19 geworden. Twee jaar
geleden vierde ik nog carnaval op
een plein vol met verklede mensen, vorig jaar in 2021 kon dat niet
en twee jaar geleden zou de mooie
lente (mijn lievelingsmaand)
beginnen waarin leuke uitstapjes
gemaakt konden worden. De werkelijkheid van dat laatste liep toch
net even anders.
Mijn gezin en ik zaten voor de
televisie. De eerste persconferentie begon en de regels werden één
voor één aangekondigd. 1,5 meter
afstand houden, handen goed wassen en quarantaine, deze woorden
kwamen wekelijks meerdere keren
terug in de gevoerde gesprekken.
Eerst was ik angstig. Wat is corona
precies? Hoe schadelijk is het?
Komt het ooit goed?
Gelukkig is het antwoord op die
laatste vraag voor mij een ja. Ik
kijk zo enorm uit naar de mooie
lente die eraan komt en die voor
mij gevuld gaat zijn met leuke
uitstapjes. Zelf heb ik gemerkt
hoeveel ik deze heb gemist.
Thuisblijven is geen optie meer
voor mij. Ik ga lekker op stap nu
het weer kan.

Ik kijk zo enorm uit
naar de mooie lente
die eraan komt

Tekst: Mirthe Beeks
Marin

