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Kinderkunstwedstrijd
Ans Houben en buurvrouw Pip Kay uit Grashoek dagen alle basisschoolkinderen uit Peel en Maas uit om een kunstwerk te maken. Deze worden uiteindelijk opgehangen tijdens de expositie die de twee dames zondag 15 mei in de Ankerplaats in Grashoek organiseren. De winnaars van de wedstrijd gaan met een toepasselijke prijs naar huis. Lees meer op pagina 03

VVD voor het eerst uit coalitie

Lokaal Peel en Maas stelt een beoogde coalitie
van Lokaal Peel en Maas, CDA en D66 voor
Lokaal Peel en Maas voerde tussen 16 maart en 2 april gesprekken met CDA, VVD, PvdA/GroenLinks en D66.
Daaruit heeft Lokaal Peel en Maas de conclusie getrokken om tot een coalitieakkoord te komen met CDA en
D66. Voor het eerst in de geschiedenis van Peel en Maas zal de VVD géén deel uitmaken van de coalitie.
Volgens informateur Sander Janssen
waren het prettige, open en constructieve gesprekken. Hij heeft alle
partijen bevraagd naar de duiding
van de verkiezingsuitslag en de in
hun ogen gewenste coalitie. Alle
partijen waren het erover eens dat
een grote coalitie zoals de afgelopen jaren niet de voorkeur heeft.
“Ook zijn er op diverse onderwerpen
standpunten op inhoud uitgewisseld.
Op basis van inhoudelijke overeen-

komsten en de visie op de toekomst
zoals bijvoorbeeld zelfsturing, de
ontwikkelingen in het buitengebied,
bestuur van deze gemeente en communicatie is Lokaal Peel en Maas tot
de beoogde coalitie van Lokaal Peel
en Maas, CDA en D66 gekomen.”
De beoogde coalitie telt 19 van de
27 zetels in de raad.
Het CDA geeft aan verheugd te zijn
dat Lokaal Peel en Maas met de partij verder wil praten over een nieuw

te vormen coalitie. “De verkennende
gesprekken v erliepen erg p
 rettig
en gaven vertrouwen. We w
 illen
graag opnieuw een bijdrage leveren
aan een stabiel en betrouwbaar gemeentebestuur”, aldus
Rob Wanten. Ook D66 gaat in op de
uitnodiging voor vervolggespreken.
Omar El Khader: “Voor ons ligt hierbij
de basis in een volwaardig partnerschap en een duidelijk progressieve
agenda in een akkoord. We gaan

de gesprekken in om te kijken hoe
we hier goed invulling aan kunnen
geven.”
Als bovengenoemde partijen eruit
komen, zal dat betekenen dat de VVD
voor het eerst in de geschiedenis
van Peel en Maas géén deel zal
uitmaken van de coalitie. Volgens
Lokaal Peel en Maas sluiten op dit
moment de visie en ideeën van
de VVD op voor Lokaal Peel en
Maas belangrijke onderwerpen als
zelfsturing, participatie en Hulp bij
het Huishouden onvoldoende aan.
Janssen: “Met name bij dit laatste
thema en de transitie naar zelf

sturing 3.0 zijn de ideeën sterk
verdeeld. Voor ons is de inhoud
de basis om te komen tot een
coalitieakkoord. Inhoudelijk zagen
we de meeste overeenkomsten
met de eerder genoemde partijen.
Dit zit hem bijvoorbeeld op
het gebied van zelfsturing en
gemeenschapsontwikkeling en
aandachtsgebieden/thema’s voor de
komende raadsperiode. D66 heeft
daarbij als nieuwkomer, ook een zeer
goede indruk achtergelaten op deze
inhoudelijke thema’s.”
Lees verder op pagina 03
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Hoop op donateurs

Ruim 3.000 euro nodig om oorlogs
monument in Beringe op te knappen
Het oorlogsmonument dat op het kerkhof in Beringe staat moet opgeknapt worden. Het monument is erg
vervallen en verkeert in slechte staat, geeft kerkbestuurlid Giel Joosten aan. Het staat al jaren op de
nominatie om gerenoveerd te worden en nu dit eindelijk lijkt te gaan gebeuren, is er ruim 3.000 euro nodig
om dit mogelijk te maken. Joosten hoopt op donaties van inwoners.

Vervolg voorpagina

Lokaal Peel en Maas
stelt een beoogde coalitie
van Lokaal Peel en Maas,
CDA en D66 voor
Deze keuze wordt door de VVD
gerespecteerd. “Als deze leidt tot
een nieuwe coalitie dan zullen wij
een constructieve, doch kritische
houding aannemen vanuit onze
volksvertegenwoordigende,
kaderstellende en controlerende
rol. Het is voor niemand een
geheim dat we de afgelopen vier
jaar niet altijd gelukkig waren
in een grote coalitie bestaande
uit Lokaal Peel en Maas, CDA en
VVD. Een coalitie waarin partijen
goed voor 23 van de 27 zetels
vertegenwoordigd waren en
waarin de VVD niet nodig was voor
een meerderheid. Dit gaf onze
coalitiepartners de gelegenheid
om ons meermaals rechts te
laten liggen en toch hun zin
door te drijven op rammelende
hoofdpijndossiers zoals Zelfsturing

Giel Joosten geeft aan dat het hoognodig is dat er iets wordt gedaan aan het
Beringse oorlogsmonument. “Het beeld
is helemaal vervallen”, legt hij uit. “Ik
ben al jaren bezig om er een subsidie voor te krijgen, maar kreeg geen
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enkele reactie op dit verzoek.” Dat het
zo lang duurt voordat er actie ondernemen werd, is volgens Joosten te
wijten aan het feit dat mensen niet in
de gaten hebben dat deze klus moeite
kost. “Ik heb een commissie opgericht
en er waren verschillende mensen die
in eerste instantie meededen, maar
zodra ze erachter kwamen dat het niet
zo’n gemakkelijk proces was, trokken
ze zich terug. Op een gegeven moment
stond ik er alleen voor, dat was zeer
jammer.” Joosten besloot het onderwerp even te laten rusten in de hoop
dat er vanuit een andere partij actie
zou worden ondernomen. Dit bleek
uiteindelijk het geval. Toen Joosten
de hoop begon op te geven, was daar
twee maanden geleden ineens stichting Kruisen en Kapellen Peel en Maas.
“Zij hebben zich over deze zaak gebogen en contact met mij gezocht. Samen
kwamen we tot de conclusie dat er nu
echt iets gedaan moest worden. We
zijn op bezoek geweest bij een granietspecialist om te kijken hoe het materiaal van het beeld het beste vervangen
kan worden. Daar zijn echter de nodige
kosten aan verbonden, de levering van
het graniet alleen al kost 3.000 euro.
Vervolgens moet het nog gemaakt en
geplaatst worden en het oude gedeelte
moet afgebroken worden.” Joosten
was blij dat hij eindelijk gehoord werd.
“Dat was erg fijn, het doet me goed dat
iemand zich erover ontfermt en op is
gestaan zonder dat ik dat alleen moest
doen. Daar heb ik dan ook mijn waardering voor uitgesproken.”

Geen geld
Nadat Joosten bevestiging kreeg van
Kruisen en Kapellen, riep hij de oude
commissie weer bij elkaar. Omdat
het oorlogsmonument indertijd
gerealiseerd is door de Beringse
gemeenschap, buiten alle instanties
om, wordt er geen subsidie uitgekeerd
door de gemeente. “Zij zegt dat het
een stuk van de kerk van Beringe is
en dat wij dit zelf moeten bekostigen”,
geeft Joosten aan. “Alles bij elkaar

gaat dit project meer dan 3.000 euro
kosten. De kerken lopen leeg, de
gezinsbijdrage wordt steeds minder,
oudere mensen vallen af en de jeugd
krijg je niet terug. De kosten blijven
wel hetzelfde, maar inkomsten worden
steeds minder. Er is simpelweg geen
geld om dit te bekostigen.” Daarom
doet Joosten een oproep aan de
Beringse gemeenschap om een donatie
te doen voor het oorlogsmonument.
“Er wonen ruim 2.000 inwoners in
Beringe, als iedereen 1 euro eraan
spendeert, dan zijn we al een heel
eind op weg”, legt hij uit. “Als we dan
als kerk zijnde 1.000 euro moeten
bijleggen, dan is dat maar zo.” Joosten
gaat ervan uit dat dit wel moet lukken.
“Er zijn genoeg mensen die hart
hebben voor het oorlogsmonument.
Van een paar mensen heb ik al
vernomen dat ze wilden doneren, er is
dus zeker interesse. Het doet me goed
dat er mensen zijn die meedenken en
willen bijdragen hierin.”

Er is simpelweg
geen geld
om dit te bekostigen

Het is volgens hem van groot belang
dat dit monument bewaard blijft.
“Onder het monument liggen vijf personen uit Beringe begraven die in de
oorlog omgekomen zijn. Bovendien
staan er alle namen op van de twintig Beringnaren die gesneuveld zijn.
Dit monument moet in ere gehouden
blijven. Tijdens de oorlog is er een razzia uitgevoerd in de kerk, nergens in
de regio zijn er toen zo veel mensen
meegenomen als hier in Beringe. Dit
mag niet vergeten worden. Het oorlogsmonument symboliseert dit, mensen moeten dit niet vergeten en het is
van belang dat we hier stil bij staan.”
Tekst: Floor Velthuizen

3.0 wat nooit van de grond kwam,
de dorpsvoorziening Hulp in
de Huishouding die (juridisch)
onuitvoerbaar bleek, Veersepad 13
in Kessel waar de grondbeginselen
van behoorlijk bestuur met voeten
getreden werden en ook werd
het coalitieakkoord geschonden
dat duidelijke afspraken
bevatte over OZB-verlaging bij
begrotingsoverschotten. De laatste
jaren was er daarmee nauwelijks
nog sprake van een coalitie, maar
was het meer een open relatie
bestaande uit drie partijen die
een wethouder leverden in het
college. Die vorm van politiek
bedrijven kende voor alle partijen
voor- en nadelen, maar duidelijk is
dat niemand er echt gelukkig van
werd”, concludeert de VVD.

Dorp nieuw leven inblazen

Hellen Verbugt
zet zich in voor komst
kermis in Koningslust
Alle kernen in Peel en Maas hebben een jaarlijks terugkerende
kermis. De kermis in Koningslust heeft al jaren niet meer plaats
gevonden, ondanks dat er steeds meer jongeren en jonge gezinnen
in het dorp komen wonen. Hellen Verbugt ziet dit moment als de
uitgelezen kans om het dorp weer wat meer leven in te blazen door
de organisatie van een kermis, die jong en oud kan samenbrengen.
Toen vorig jaar in de zomer weer
verschillende evenementen en kermissen door konden gaan, vroeg
Hellen, die oorspronkelijk uit Meijel
komt, zich af waarom de kermis in
Koningslust al meerdere jaren niet
meer plaats had gevonden. Na wat
rondvraag te hebben gedaan, concludeerde ze dat er wel mogelijkheden zijn om de kermis terug te laten
keren. “Zelf kom ik uit Meijel en heb
ik altijd de gezelligheid en de saamhorigheid van een evenement als de
kermis kunnen ervaren. Het is zonde
dat dit in Koningslust al lange tijd
niet meer is geweest”, vertelt ze.
Dat er vanuit de inwoners van het
dorp behoefte is voor meer activiteiten en evenementen blijkt uit een
enquête van het Dorpsoverleg over
de dorpsvisie. Deze is vorig jaar door
veel inwoners in Koningslust ingevuld en geeft een goed beeld van
de wensen en behoeften. Hellen:
“En zo ook de wens voor meer activiteiten in het dorp. De kermis lijkt
me bij uitstek een evenement dat
voldoet aan deze behoefte.”
Het idee om de kermis terug te
halen naar Koningslust heeft
Hellen ook besproken met het
Dorpsoverleg. Vanuit daar kreeg ze
positieve reacties. “Zij moedigen
initiatieven als deze alleen maar aan
en willen graag meedenken. Daar is
ook het idee ontstaan om het animo
voor een kermis te peilen middels

het rondbrengen van kermistickets.
Ieder huishouden heeft twee tickets
thuis gekregen en via dit ticket
konden ze hun stem laten horen.
Dit kon door het ticket in de brievenbus van het dorpshuis te retourneren of door een QR-code te scannen.
Er zijn 250 inwoners geweest die
hun stem hebben laten horen.
Op een inwoneraantal van ongeveer 1.300 reden genoeg om verder
te gaan met de organisatie van de
kermis in Koningslust.”
Hellen ziet een evenement waarvoor jong en oud iets te beleven valt
als de ideale kermis. Het is volgens
haar een moment waar mensen van
verschillende leeftijdscategorieën
samenkomen.
“Zoals op zondag met familie samen
eten en daarna een rondje over de
kermis en tijd hebben om samen
wat te drinken. Dat is een jaarlijks
terugkerend evenement waar gezelligheid voorop staat en wat een dorp
samenbrengt.” Voorheen vond de
kermis plaats in het eerste weekend van juli. Wanneer de beoogde
kermis dit jaar gaat plaatsvinden is
nog niet bekend. “Natuurlijk is het
ook zaak om rekening te houden
met de andere kermissen in Peel en
Maas. De kermis hoeft in een dorp
als Koningslust niet groots te zijn.
Gezelligheid staat voorop. En daar
gaan we voor.”
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Drie Oekraïense vrouwen krijgen onderdak in Grashoek

‘We zijn erg dankbaar dat we onderdak en kleding
krijgen en in veiligheid zijn’
De dorpscommissie Laeve Grashook zet zich al een aantal weken in om
gevluchte Oekraïners onderdak te bieden in het dorp. Zo regelde de
commissie dat ook voor Larysa Voloshyna en de zussen Katia
Chyhrynska en Alla Bielaya, die samen met hun kinderen Oekraïne zijn
ontvlucht en bij Gommianz mogen wonen. De dames geven aan veel
zorgen te hebben over hun thuissituatie, maar ontzettend dankbaar
te zijn dat ze in Nederland in veiligheid mogen verblijven.
De drie dames kenden elkaar niet
voordat ze in Grashoek samen gingen
wonen. De Ankerplaats was de locatie waar ze elkaar ontmoetten, in de
bus richting Nederland waren ze niet
van elkaar op de hoogte. Ondanks
dat, zijn ze blij om met elkaar in een
huis te mogen wonen. “Het gaat super
tussen ons. Onze kinderen zijn van
dezelfde leeftijd en kunnen goed met
elkaar spelen”, geven ze aan via de
tolk. Want zich verstaanbaar maken
in het Engels, kunnen de dames niet.
Ze spreken alleen de Oekraïense taal,
wat in Nederland af en toe voor problemen zorgt. “Als we boodschappen
moeten halen, weten we bijvoorbeeld niet welk waspoeder we moeten kopen, omdat we de namen niet
kennen. Dat geldt ook voor medicijnen. We weten niet of de medicijnen
die we in Oekraïne gebruiken ook in
Nederland te krijgen zijn”, vertelt Alla.

Bombarderen
De taalbarrière nemen ze voor lief,
want de dames zijn ontzettend blij
om in Nederland te kunnen zijn. Het
leven in Grashoek geeft ze rust en een
veilig gevoel. Maar de zorgen over
hun families in Oekraïne blijven groot.
Twee weken geleden kwamen ze met
in totaal vijf kinderen vanuit de Poolse
grens met de bus naar Helmond.
Vanuit daar werden ze naar Grashoek
gebracht. Hun mannen en ouders
bleven achter in Oekraïne. “Dat was
heel emotioneel”, legt Katia uit, die
haar man achterliet om tegen Rusland
te vechten. Voor Katia en Alla is oorlog
een bekend terrein. “Toen de oorlog
acht jaar geleden begon, woonden we
in de provincie waar bombardementen
plaatsvonden. Ons huis is ooit
gebombardeerd terwijl we sliepen.
Mijn dochter had bomscherven in haar
been”, legt Alla uit, terwijl ze een

De Nieuwe Hof wordt
opvanglocatie vluchtelingen
De voormalige camping De Nieuwe Hof in Meijel is een opvang
locatie voor vluchtelingen. Dat meldt campingeigenaar
Leon Kanters aan HALLO Peel en Maas.

foto van haar dochters been laat zien.
“We zijn toen stap voor stap gevlucht
en in een veiliger gebied gaan wonen.
We woonden nu op een rustige plek,
maar Poetin besloot om ineens het
gebied te bombarderen. Momenteel
ben je nergens meer veilig. Hij
probeert iedereen bang te maken
en kijkt niet naar mensenlevens”,
vertelt Katia.
Ook Larysa uit haar zorgen over haar
familie in Oekraïne. Haar twee oudste dochters zijn niet mee gevlucht
en wonen nog in hun thuisland.
“Ik heb wel contact met ze, maar ik
maak me veel zorgen. Ook over mijn
ouders, mijn vader is 90 jaar en kan
niet vluchten. Hopelijk vinden we een
manier waarop we een foto van elkaar
kunnen krijgen.” Nog altijd kan Larysa
niet geloven dat ze in Nederland verblijft. “We proberen hier een zo normaal mogelijk leven te leiden. Voor
één van mijn dochters hoop ik nog
een viool te kunnen regelen, zodat
ze ook haar muziekschool weer kan
volgen. We zijn nu al erg dankbaar dat
we onderdak en kleding krijgen en
in veiligheid zijn. De mensen hier zijn
heel behulpzaam, we kunnen hier in
vrede leven. Het is fijn om geen bommen te horen, hier is het rustig.”

Registraties

Momenteel kunnen er ongeveer
twintig mensen opgevangen worden. Daarna wordt dit aantal uitgebreid naar honderd plekken voor
de vluchtelingen uit Oekraïne. Er
worden namelijk vakantie-units
geplaatst. Op de plek van deze units
wordt aan het eind van dit jaar een
complex gebouwd voor vierhonderd
arbeidsmigranten. “Dat betekent
dat de vluchtelingen hier voor een
korte periode welkom zijn”, legt
Kanters uit. “De bedoeling is dat we
in oktober gaan beginnen met het
bouwen van het pand. De vluchtelingen kunnen tot maximaal decem-

ber hier blijven. Daarna beginnen
we met het tweede deel van het
plan.” Verder is er nog niet veel
bekend, zegt Kanters. “Ik wacht nog
op details vanuit de gemeente. Voor
hen is het natuurlijk ook schakelen,
want zij wacht weer op informatie
vanuit de veiligheidsregio. We werken allemaal samen en proberen
tot een goed mogelijk resultaat te
komen. Daarnaast blijven we in contact met de buurt, ook vanwege de
komst van het pand van de arbeidsmigranten eind dit jaar.”
Tekst: Niels van Rens

Ondanks dat de dames in een vreemd
land wonen en hun draai nog moeten
vinden, proberen ze hun dag goed in
te delen. Larysa: “We beginnen de dag
met het maken van eten, daarna gaan
we poetsen en af en toe werken we in
de tuin. Het eten in Nederland vinden
we lekker. Voor ons zijn aardappelen
het beste cadeau. Aardappelen zijn
voor ons het tweede brood. Wij eten
alles met aardappelen. Ook vinden we
het heerlijk om haring te eten.”
De dorpscommissie begeleidt hen elke
week door het verschaffen van informatie over gemeentelijke zaken. Zo is
de commissie gestart met het regelen van de registraties. Ook mogen
de vluchtelingen dagelijks naar de
Ankerplaats om andere gevluchte

vrouwen te ontmoeten. “Het is te kort
dag om een groep te vormen samen.
Niet iedereen is erop gericht om te
integreren en daarnaast heeft iedereen zijn eigen problemen. Het is wel
fijn om contact met elkaar te hebben
en de mogelijkheid te hebben om
elkaar te ontmoeten”, legt Katia uit.

Toekomst
Hoe de vrouwen de toekomst zien is
nog onduidelijk. Het is volgens hen
momenteel niet te voorspellen waar
de oorlog op uitdraait. Katia: “Voor

mij staat die vraag nog open. Voor nu
blijf ik hier, hoe dat in de toekomst
zit, weet ik niet. Mijn huis is weg en ik
heb daar niets meer.” Alla geeft aan er
nog over na te denken. “Onze familie woont nog in Oekraïne. Dat is wel
een reden om terug te gaan. Ik probeer hier vooral mijn rust te vinden.
We hebben veel stress en we slapen
slecht.” Larysa geeft aan graag naar
huis te willen. “Daar heb ik mijn leven
opgebouwd.”
Tekst en beeld: Jeanine Hendriks
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Degenen die ik liefheb, heb ik verlaten
om degenen die ik liefhad terug te zien.

“ ‘t is good gewaes ”
Op een prachtige lentedag heeft ôs mam en oma ons verlaten.

Door Smets - Kurvers
Jan Smets †
* Sevenum, 19 september 1931

† Maasbree, 22 maart 2022

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, goedheid,
bezorgdheid, eerlijkheid en liefde, is van ons heengegaan ôs pap,
opa en overgrootopa

Piet Geraedts
echtgenoot van

Anny Geraedts-Thijssen †
∗ Baarlo, 19 februari 1932

† Panningen, 31 maart 2022

Mam en oma van

Pieter en Anna
Victoria

Ger en Ellen
Bo en Christoph
Wieb en Giel

René en Annemiek
Eef
Rob
Job
Huub en Esther
Maud en Joop
Bram
Correspondentieadres:
Familie Smets, Cederhof 3, 5993 XG Maasbree.
We hebben op zaterdag 26 maart 2022 afscheid van ôs mam en
oma genomen.

Persoonlijk afscheid’’

t. 077 308 28 33
fienbosuitvaartzorg.nl

Meggy en Peter
Kelly en Ghiel, Juul
Jamie en Niek

Peter en Truus
Laura en Remco, Finne en Joes
Arjan en Teri

Jacqueline en Ger
Bert en Sónia

‘‘Samen zorgen voor een

Josien en Thijs
Rik en Mandy, Xepp, Minthe
Jill en Niels
Correspondentieadres:
van Eyckstraat 29
5993 CV Maasbree

samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

De uitvaartdienst vindt in besloten kring plaats op vrijdag 8 april.
Baarlo
Kessel
Maasbree

Via www.vdstappen.nl/condoleren kunt u eigen herinneringen of
woorden van medeleven met ons delen.

Al lang had ik geen krachten meer
maar toch bleef ik vechten keer op keer.
Nu leg ik de wapens neer.
Bedankt: tot ziens bij de Heer.

www.vooraltijdbijzonder.nl
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Claudia van Haeﬀ |06-15156046

Truus Weerts - Reinders
Geniet van vandaag,
gisteren is voorbij
en morgen is je nooit beloofd
In liefde losgelaten

Anja Wijns - Jacobs
* Tegelen, 12 februari 1954

† Panningen, 3 april 2022

echtgenote van

Jan Weerts
* Meijel, 21 november 1934

† Meijel, 1 april 2022

Meijel: Jan Weerts
Deventer: Henk Weerts †
Meijel: Peter en Raynie
Joey
Utrecht: Marieke

Wim Wijns
Familie Weerts
Pastpaedje 15, 5768 BC Meijel

Hanneke en René
Wout, Babs

De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op donderdag 7 april
in de St. Nicolaaskerk te Meijel.

Bakkersbezoek
communicantjes

Iedereen bedankt voor de vele kaarten, de berichtjes en de
steun, in welke vorm dan ook, die wij mochten ontvangen
rondom het afscheid van ôzze pap, trotse opa en opie

Sjaak ( Jac) Steeghs
* Grashoek, 24 november 1932

† Venlo, 5 maart 2022

echtgenoot van

Tiny Steeghs - Smets †
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Correspondentieadres: Bouteshof 23, 5926 VD Hout-Blerick
Peet Steeghs Uitvaartzorg

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

eigen afscheidscentra
met 24-uurs kamers
begeleiden en ontzorgen
voor élke verzekering

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Wij nemen in besloten kring afscheid van Anja.

Dankbetuiging

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

Familie Reinders
Familie Weerts

Rian en Paul
Ward, Mees, Sofie

Correspondentieadres:
Markt 117 B2,
5981 AA Panningen

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

In het kader van de voorbereiding op
hun eerste heilige communie mochten
de communicantjes van Koningslust
een bezoek brengen aan een bakkerij
in Panningen. Op deze middag werden de kinderen welkom geheten door
bakkers Hélène en Bram. De kinderen
mochten het deeg kneden en creaties
maken die vervolgens door de bakker
in de rijstkast geplaatst werden.
Terwijl de broodjes konden rijzen,
kregen de kinderen uitleg over hoe
hun dagelijkse boterhammen gebakken worden. Ook een rondleiding door
de bakkerij mocht niet ontbreken.
Tenslotte kreeg ieder zijn eigen
gemaakte broodjes mee naar huis.

0704 \ nieuws

Spandoek Oekraïne
vernield, initiatiefnemer laat
nieuw doek maken
Een spandoek dat in Panningen begin maart tussen twee bomen
aan de John F. Kennedylaan werd opgehangen, is in de nacht van
zondag 27 op maandag 28 maart vernield en op de sportvelden bij
de Piushallen teruggevonden. Initiatiefnemer van het spandoek
heeft maandag 4 april een nieuwe vlag laten plaatsen.

Vervolg voorpagina

Kinderkunstwedstrijd
Ans Houben was als kind al
geïnteresseerd in kunst. Omdat
ze opgroeide in een gezin van elf
kinderen, was het niet vanzelfsprekend
om wat met haar interesse te gaan
doen. Op haar 50e greep ze alsnog haar
kans en rondde ze de kunstacademie
af. Haar passie voor kunst deelt ze
met haar buurvrouw Pip Kay, die in
Edinburgh de kunstacademie afrondde
en zich specialiseerde in glaswerk.
Ans: “Ik geef regelmatig workshops
aan kleine groepjes kinderen. Het is
ontzettend leuk om te zien hoe creatief
kinderen zijn. Het grijpt me aan hoe
de kinderen hier binnenkomen en
mijn atelier als een snoepwinkel zien.
Omdat ik merk dat de kinderen het
leuk vinden om te komen schilderen,
kwam ik samen met Pip op het idee
om een wedstrijd te organiseren. Alle
kunstwerken worden in de expositie
gehangen, die Pip en ik houden in mei.”

Iedereen is creatief
De oorlog in Oekraïne trekt de initiatiefnemer erg aan. Hij zet zich
regelmatig in voor minder bedeelde
mensen of mensen die onrecht zijn
aangedaan. Daarom liet hij begin
maart een doek met de tekst ‘I have
a dream, freedom for Ukraine and
for all the world’ in Panningen aan
de John F. Kennedylaan hangen.
Het was de bedoeling om de vlag
te veilen en de opbrengst te storten op Giro555. Een maand later, op
maandag 28 maart om 08.00 uur,

trof de initiatiefnemer een trapladder aan in de buurt van de bomen,
maar de vlag was nergens meer te
bekennen. Een zoektocht op de fiets
volgde, waarna hij op de sportvelden het doek in stukken aantrof.
De politie zoekt nog steeds naar
getuigen en de dader en roept op
om meldingen door te geven. Op
maandag 4 april is er een nieuw
doek geplaatst.
Beeld: Jac Willekens

Gemeente Peel en Maas
wil maatregelen nemen op
Kesselseweg in Helden
Op korte termijn onderzoekt gemeente Peel en Maas of het mogelijk
is om bomen te plaatsen op de Kesselseweg in Helden om de weg
visueel smaller te maken. Ook komt er bij de komingang een 50-kilometerbord inclusief markeringen. Dit omdat de bewoners van de
Kesselseweg al jaren klagen over de hoge snelheden die op de weg
worden gereden. Dit zorgt volgens de bewoners voor een onveilige
situatie. Voor verkeersremmende maatregelen op langere termijn is
er goedkeuring nodig door de gemeenteraad.
Om de snelheid van het verkeer op
dit punt omlaag te kunnen brengen is een type komremmer nodig,
zoals op de Roggelseweg in Helden.
Omdat de kosten hiervan 400.000
euro bedragen, moet de gemeenteraad hiervoor toestemming geven in
de begroting. Deze wordt in november pas vastgesteld. De snelheid
verlagen door het aanbrengen van
slingers of bloembakken wordt door
de gemeente niet als zinvol ervaren.
Deze maatregelen werken alleen als
er tegenliggers zijn en het om een
ontsluitingsweg gaat die goed ingericht is, waarbij de fietsveiligheid
gewaarborgd blijft zonder obstakels.
Daarom is voor nu gekozen om de
weg visueel smaller te maken door
het plaatsen van bomen en markeringen.

Structurele verandering
Bas Peters, bewoner van de
Kesselseweg, is blij dat de
gemeente actie onderneemt. Wel is
hij sceptisch over hoe lang het duurt

voordat er wat gebeurt. “De reactie van de gemeente is in lijn met
onze verwachting. Er zitten wel veel
mitsen en maren aan dit verhaal.
Wij voelen ons serieus genomen
nadat we de handtekeningenactie als buurt hebben uitgevoerd en
daarna in gesprek zijn gegaan met
de gemeente, maar wij hebben het
idee dat de maatregelen op korte
termijn weinig nut hebben. Er moet
structureel iets veranderen”, geeft
hij aan. Peters vindt dat de weg
minder breed gemaakt moet worden. In het kader van Strategische
Plan Verkeersveiligheid wordt de
gehele gemeente onder de loep
genomen om te bezien waar de verkeersveiligheid verbeterd dient te
worden. Ook de Kesselseweg is hier
onderdeel van. Op welke termijn
een reconstructie plaatsvindt is nog
niet bekend. “Het is jammer dat dit
nog lang kan gaan duren, maar we
blijven strijden voor verbetering,
want wij zitten dagelijks met de
overlast”, aldus Peters.
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Omdat er volgens de dames op school
weinig mogelijkheden zijn om met
kunst bezig te zijn, willen ze de kinderen van de basisschoolleeftijd, die in
Peel en Maas wonen, uitdagen om een
kunstwerk te maken. Dit mag op een
A3- of A4-formaat. Het kunstwerk mag
10 centimeter hoog worden. Pip: “De

kinderen mogen alles maken zoals collages, timmerwerken of stoffen kunstwerken. Het gaat om het proces en
niet of een kunstwerk ergens op lijkt
of perfect is. Het is vooral belangrijk
dat het kind zijn werk zelf mooi vindt.
Iedereen is creatief en kan wat maken.
Je ziet kinderen echt groeien tijdens het
maken van een kunstwerk, het is jammer dat niet iedereen daarvan op de
hoogte is.”

Inleveren
De dames benadrukken dat kinderen,
die buiten de gemeente naar school
gaan, op het speciaal onderwijs zitten
of gevlucht zijn uit Oekraïne, ook met
de wedstrijd mee mogen doen. Ook
willen ze de leerkrachten op de scholen niet belasten met de opdracht en
vragen ze de kinderen om de werkjes thuis te maken. De kunstwerken
mogen wel op school worden afgegeven of bij het atelier van Ans op
Roomweg 32 in Grashoek. Inleveren
van de kunstwerken kan tot 25 april.
Tijdens de expositie ‘Grass Corner
Gallery’ op zondag 15 mei worden
eigen werken van Ans en Pip
tentoongesteld, maar ook alle
inzendingen van de kinderen.
Volgens de dames is de expositie
laagdrempelig en is iedereen welkom.

Er wordt geen entree gevraagd en er
is die dag voor livemuziek gezorgd.
De kinderwerkjes worden ingedeeld
in drie categorieën: de leeftijd van 4
tot en met 6 jaar, 7 tot en met 9 en 10
tot en met 12 jaar. Uit elke categorie
worden drie winnaars gekozen die
een prijs winnen. De Grashoekse
kunstenaars willen elke deelnemer
aan de wedstrijd een button geven,
die ze tijdens de expositie kunnen
dragen. “Hierdoor zijn de kinderen
ook herkenbaar. We hopen dat we
nog een sponsor vinden voor deze
buttons”, legt Ans uit. Het is volgens
haar moeilijk in te schatten hoeveel
kinderen mee gaan doen met de
opdracht. “We weten wel dat we veel
positieve reacties ontvangen. Enkele
ouders geven aan dat hun kinderen al
bezig zijn met knutselen.”

Het is ontzettend
leuk om te zien
hoe creatief
kinderen zijn

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

BEN JIJ EEN

ECHTE
VERKOPER...
...DAN ZOU JE ZOMAAR ONZE NIEUWE

VERKOOPADVISEUR KUNNEN ZIJN.
Wij zoeken vooral een warm persoon die oprecht geïnteresseerd is
in de mensen om zich heen en die zich wil verdiepen in de wereld
van traprenovaties en interieur.
Ben je een openhartig en prettig persoon in de omgang, doe jezelf
en ons dan een plezier en stuur gewoon even een mailtje naar
info@danielstraprenovatie.com
Wij kijken er naar uit om je te ontmoeten en elkaar beter te leren
kennen.

www.danielstraprenovatie.com
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Hald óg en blief braaf!
Op 58-jarige leeftijd is overleden

Jij streelde de tijd, jij speelde het leven
Met de tijd gaat alles weg
De mooie reis die we samen hebben afgelegd,
is tot een einde gekomen
Het is goed zo!

Harry Huijs

In liefdevolle verbinding en alle rust is van ons heengegaan

echtgenoot van

Theo Tellings

Ria Huijs-van Rijswijck †

Tasikmalaja, * 26 april 1928
Panningen, † 31 maart 2022

Pap en schoonvader van
Puck, Freek en Mike

65 jaar in liefde verbonden met
Baarlo, 3 april 2022
Veldstraat 29, 5991 AB Baarlo

Riek Tellings - Gommans
Allerliefste pa, schoonpa en opa van

Wij nemen afscheid van Harry op zaterdag 9 april om
11.00 uur in ’t Raodhoes aan het Antoniusplein 2 in Blerick.
In verband met de te verwachte drukte adviseren wij om
zoveel mogelijk met de fiets te komen.
Aansluitend zullen wij hem als gezin begeleiden naar zijn
plekje bij mam op de Natuurbegraafplaats Venlo-Maasbree.
Harry had meer met muziek dan met bloemen. Maar hij zou
het geweldig vinden als u een gift voor de toekomst van zijn
jongens zou willen doen. Hiervoor staan collectebussen klaar
bij de ingang van ’t Raodhoes.

John en Roel†
Frank, Wilma en Paul
Asmara en Arjen
Marissa
Correspondentieadres:
Marie Notermansstraat 12, 5988 KC Helden
We nemen op woensdag 6 april in besloten kring afscheid.
Een bijzonder woord van dank aan de medewerkers en
vrijwillgers van Vincent Depaul voor hun liefdevolle zorg.

Veel mooie herinneringen,
verzachten ons verdriet.
Voorgoed uit ons midden,
voor altijd in ons hart.

Ut geluùd is verstômt
Hay is in stilte vertrokke
Maar we zulle dig in alle kleurigheid
in gedachte halde

Hoije Hay
Buro Zeepop

Bert Verstappen
Sevenum, * 27 juni 1940

Venlo, † 2 april 2022

echtgenoot van

Riek Verstappen-Zeelen †

Dankbetuiging

Een hand die zwaaide als we gingen en nog vele mooie dingen
zijn herinneringen aan onze ouders die voor altijd afscheid
hebben genomen van ons.

Thei Boots † 8 december 2021
Mia Boots - Boumans † 24 februari 2022
Hartverwarmend was het dat zovelen ons bij het afscheid van
onze ouders terzijde stonden. De belangstelling neemt het verdriet
niet weg maar geeft ons het gevoel dit niet alleen te dragen.
Uit de grond van ons hart bedanken wij u voor uw steun,
vriendschap en liefde, bloemen en brieven.
Martin en Yoalis, Jeu en Jacqueline, Ton en Maria
en onze kinderen.
Maasbree, april 2022

Helden: Mirian en Johan
Sjoerd
Audrey en Jelle
Floor en Kim
Maasbree: Jacqueline en Frank
Daan
Iris
Correspondentieadres:
Rogge 9, 5988 JR Helden
We nodigen u uit voor de viering van zijn leven op zaterdag
9 april om 10:30 uur in de kerk van H. Jozef gelegen aan de
Kanaalstraat in Beringe. Aansluitend begeleiden we Bert
naar zijn rustplaats bij Riek op het parochiekerkhof.

Dankbetuiging

De vele kaarten, bloemen en bezoekjes die wij mochten ontvangen
na het overlijden van oos mam, oma en overgroot oma

To Zegers - Kessels
hebben ons veel steun gegeven.
Hartelijk dank voor uw medeleven, belangstelling en warmte,
in welke vorm dan ook.

Een warm dankjewel, voor iedereen
die ons tot steun is geweest na het plotselinge overlijden
van mijn lieve Lies, onze lieve mam en top oma

Lies Steeghs-Theeuwen
Uw belangstelling was een grote troost voor ons.
Ted Steeghs

Giel Zegers,
kinderen, klein- en achterkleinkinderen en Tieske
Grashoek, april 2022

Kinderen en kleinkinderen
Beringe, maart 2022

Fashion
Festival
In het centrum van Panningen
vond zondag 3 april het Fashion
Festival in het centrum van
Panningen. Het was fris, maar
op de catwalk was het vooral
kleurrijk. Er waren 21 modezaken die de nieuwste voorjaarscollecties lieten zien. Daarnaast
vonden er dansdemonstraties
plaats en zorgde een dj voor de
muzikale omlijsting.
/ Beeld: Karin Jacobs

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 06 11 34 41 78
Te koop gevraagd: ganzeneieren
Tel.: 06 86 86 20 58
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,
party en/of bestelling: 06 48 55 07 30
en www.optidee.nl/peggy-wismans
Te Koop gevraagd 2 onder een kap
woning
Eigenaar kan blijven wonen
Vestjens Grondzaken BV
077 307 28 18
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl. 06 - 50 96 29 15.
Te Koop: Gekookte en Gekleurde
Paaseieren. Natuurlijk ook verse
Tafeleieren - Bong 50 Baarlo
06 86 86 20 58 Iedere werkdag
geopend van 13.00 tot 18.00 uur.
T.k. gevraagd land en
tuinbouwmachines o.a ploeg frees
weisleep grondbak spitmachine kipper
mesttank schudder hark tractor enz
06 19 07 69 59
VAN ROY KASSEIEN Grashoek:
Antieke Bouwmat. en Tuindeco.
Extra Open Dagen met Pasen!
Tel: 06 18 92 50 99
Volkstuintje vrij in Meijel,
Heufkesweg.
voor info bel: 077 466 30 67
Schoonmaker m/v gezocht
camping Egchel
Seizoen april t/m september
Werkdagen bespreekbaar. Contacteer
06 38 04 36 13 / info@vossenveld.nl
Zaterdag 16 april van 9-12 uur
Oud IJzer Actie van VC Olympia
085 301 29 04
activiteiten@vcolympia.nl

0704 \ enzo
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Geplukt

Leonoor Gielen Baarlo
25 jaar geleden ging ze aan de slag voor VVV Baarlo, nu is ze nog altijd één keer per week te vinden op de
Grotestraat waar ze toeristen adviseert over de omgeving. Daarnaast besteedt ze haar vrije tijd aan
tennissen, de kleinkinderen en het maken van geborduurde kaarten. Deze week wordt Leonoor Gielen uit
Baarlo (75) geplukt.

Een andere hobby waar Leonoor haar
vrije tijd mee vult is het maken van
kaarten. Die maakt ze met borduursel.
“Voorheen beschilderde ik beeldjes,
maar dat was ik al snel moe, omdat
deze beelden je in de weg gaan staan.
Toen besloot ik tijdens de coronalockdown om geborduurde kaarten te
gaan maken. Je hoeft ze nergens neer
te zetten en dat is toch wel fijn.”
Leonoor geeft ook graag thuis te zijn
met haar man, maar ook van wande-

len en fietsen te houden. Drie keer per
jaar trekken ze erop uit om ergens in
Nederland te gaan fietsen. “Al jaren
rijden we met de caravan naar een
plek in Nederland. We houden er niet
van om naar het buitenland te gaan.
We worden ook wat ouder en rijden
gaat niet altijd meer zo makkelijk.
Maar Nederland heeft genoeg mooie
plekjes.”
Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

Zorgcentrum Vincent Depaul (Stichting Bejaardenzorg Lazaristen en
Dochters der Liefde) is een zelfstandig zorgcentrum in Panningen.
De kernwaarden zijn Vertrouwd, Deskundig, Persoonlijk
In verband met het verstrijken van de maximale termijn van
een toezichthouder zijn we op zoek naar:

EEN LID RAAD
VAN TOEZICHT
Met aandachtsgebied gezondheidszorg en zorginnovatie
Leonoor is niet geboren in Baarlo,
ze komt oorspronkelijk uit Kessel.
Haar man Jan zorgde ervoor dat ze
het dorp verliet en inruilde voor
Baarlo. “Ik ben geen uitgaansmens, maar toen ik een keer ging
dansen in het dorp, kwam ik Jan
tegen. Uiteindelijk zijn we in 1968
getrouwd en hebben we samen
drie kinderen, vijf kleinkinderen en
twee bonuskleinkinderen gekregen”, vertelt Leonoor. “Ik ben zelf
in Kessel opgegroeid in een gezin
met vier kinderen. Mijn ouders
hadden twee zoons en twee dochters en runden een transportbedrijf. De vrachtwagens gingen
naar de veiling of we vervoerden
aardappelen naar de verwerkers.
Dat was voor ons natuurlijk leuk,
wij mochten dan mee naar het zui-

den.” Haar broers hebben het bedrijf
overgenomen, maar doordat zij uiteindelijk alleen maar dochters kregen, is
het bedrijf niet in de familie gebleven.
“Dat vind ik wel jammer, maar ik heb
zelf ook nooit de behoefte gehad om
in het bedrijf te blijven werken. Mijn
zusje heeft wel altijd op de vrachtwagen gereden. Zelf vond ik autorijden
nooit leuk. Mijn eerste poging tot het
behalen van het rijbewijs ging niet
goed. Ik ben na een aantal lessen
gestopt, omdat ik er geen lol aan had.
Nadat de kinderen groter waren, heb
ik nog een poging gedaan. Ik rij nog
steeds niet graag auto, maar vind het
wel handig om er eentje te hebben. Je
bent dan toch minder afhankelijk van
anderen.”
Omdat haar man slager van beroep
was en de slagerij in Baarlo runde,

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.
Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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besloot Leonoor ook in de winkel
te gaan werken. Dat heeft ze jaren
gedaan, totdat ze door persoonlijke
redenen in 1996 uit het bedrijf stapte.
“Ik vond het heerlijk om onder de
mensen te zijn. Toen ik stopte stond
ik alleen te koekeloeren, ik had vrije
tijd genoeg en vond het in het begin
wel moeilijk.” Al snel vond ze een
baan bij Rooyakkers Groenten en Fruit
in Baarlo. “Daar heb ik zeker tien jaar
gewerkt. Uiteindelijk heb ik besloten
om te stoppen, zodat ik mijn kleinkinderen vaker kon zien. Zij kwamen veel
over de vloer.”
Haar werk bij de groente- en fruitwinkel combineerde Leonoor ook met het
vrijwilligerswerk bij VVV Baarlo. Daar
ging ze 25 jaar geleden aan de slag.
Geen enkele dag heeft ze daar spijt
van gehad. “Ik ga altijd met plezier
naar mijn werk. Mensen die op vakantie zijn, hebben altijd goede zin. Ook
heb ik veel geleerd op het werk, zoals
het werken met een computer.” Om
het jubileum te vieren, werd Leonoor
onlangs verrast door haar collega’s.
De dames regelden voor haar een
high tea. “Dat was een hele leuke verrassing. Mijn kinderen wisten ervan,
maar ik heb nooit iets door gehad. Ik
vond het een leuke dag, die ik niet
snel zal vergeten.”
Leonoor is niet alleen te vinden in het
VVV-kantoor, ze helpt ook regelmatig
bij de KBO in het dorp. Daar verzorgt
ze de kienmiddagen één keer per
maand. Daarnaast is Leonoor één keer
per week te vinden op de tennisbaan,
waar ze al dertig jaar tennist. “We
hebben destijds met een paar dames
een groepje opgericht. Nadat enkele
dames zijn gestopt, ben ik uiteindelijk
nog de oudste die is overgebleven. We
spelen geen wedstrijden en tennissen
puur voor onze lol. Na de training drinken we altijd een kopje koffie.”

Een uitgebreid functieprofiel is beschikbaar via www.vincentdepaul.nl

Gezocht

champignonplukster
We zijn op zoek naar een enthousiaste en ﬂexibele
champignonplukster om ons team te komen versterken.
•
•
•
•

We plukken van maandag t/m donderdag;
25/30 uur in de week;
starttijd 7.00 uur ‘s-morgens;
Ervaring is niet persé nodig, alles kan geleerd worden.
Geen idee hoe het werkt, kom gerust een keertje kijken.

Marcel en Petra Peeters, Kessel-Eik
077 462 12 03 / 06 2165 9628

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

nieuws

week 14 / 07 april 2022 / Informatie van en over de gemeente

Huis van de Gemeente
Gemeente Peel en Maas
• Paasmaandag 18 april: gesloten
• Woensdag 27 april (Koningsdag): gesloten
Bibliotheek
• Paasmaandag 18 april: gesloten
• Woensdag 27 april (Koningsdag): gesloten

WegWIJZer Vorkmeer
• Paasmaandag 18 april: gesloten
• Woensdag 27 april (Koningsdag): gesloten
• Donderdag 5 mei Bevrijdingsdag:
gesloten

Vanaf 5 april 2022 tot en met 31 oktober 2022

Laatste kans

Aanvraag compensatie kosten
coronatoegangsbewijs
Heeft u met uw bedrijf of organisatie in de periode tussen 1 januari en 26 maart 2022
extra kosten gemaakt voor de controle op het coronatoegangsbewijs (CTB)? Dan kunt u
nog tot en met 14 april compensatie aanvragen.
Dit kan via de website www.peelenmaas.nl/coronatoegangsbewijs
Daar vindt u ook meer informatie en de eisen waar een aanvraag aan moet voldoen.

Aanvragen energietoeslag €800,per huishouden voor minima
Vanaf 5 april 2022 tot en met 31 oktober 2022 kunnen inwoners in Peel en Maas met een
beperkt inkomen een eenmalige energietoeslag aanvragen. De energietoeslag is
een bedrag van € 800 netto per huishouden. Dit is een eenmalige bijdrage voor de
energiekosten. Op www.peelenmaas.nl > energietoeslag vindt u meer informatie over
de energietoeslag en kunt u de toeslag (digitaal) aanvragen.
Voorwaarden energietoeslag
U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente Peel en Maas als u op 1 maart 2022:
• 21 jaar of ouder bent;
• in de gemeente Peel en Maas woont (alleen op een briefadres ingeschreven staan is niet
voldoende);
• een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft;
• een laag inkomen heeft. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan 120% van de voor u geldende
bijstandsnorm (zie hiervoor onderstaand overzicht);
• energiekosten moet betalen;
• géén student bent en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt;
• een zelfstandige woonruimte bewoont. Als u in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling
of instelling voor beschermd of begeleid wonen) heeft u geen recht.
Inkomensgrens netto per maand zonder vakantiegeld, 120% van de bijstandsnorm
per 1 januari 2022
Gezinssamenstelling

21 jaar tot AOW leeftijd

Vanaf AOW heeftijd

Alleenstaand of
alleenstaande ouder

€ 1.244,55

€ 1.382,89

Samenwonend/getrouwd

€ 1.777,92

€ 1,872,50

Uitbetaling aan inwoners die bekend zijn bij de gemeente
Het gaat dan specifiek om inwoners die op 1 maart 2022 behoren tot één van de volgende
doelgroepen.
• Uitkeringsgerechtigden P-wet, IOAW, IOAZ, Bbz, Bbz-light en periodiek bijzondere bijstand,
inclusief de collectief verzekerden met een gemeentepakket 2022 bij zorgverzekeraar VGZ.
• Cliënten die toegelaten zijn tot de Wgs (gemeentelijke schuldhulpverlening) en een
schuldenregeling hebben.
• Inwoners met een AIO-uitkering van de SVB (aanvullende uitkering op AOW-uitkering).
De gegevens van deze groep inwoners is bij de gemeente bekend. De eenmalige energietoeslag
van 800 euro wordt automatisch aan hen uitbetaald. Zij ontvangen hierover uiterlijk 15 april 2022
bericht en hoeven zelf dus geen aanvraag in te dienen.
Eenmalige energietoeslag aanvragen
Bent u nog niet bekend bij de gemeente maar voldoet u wel aan de voorwaarden, vraag dan de
energietoeslag aan. U heeft hiervoor uw DigiD en e-mailadres nodig. Als u geen DigiD heeft, neem
dan contact op met de gemeente voor een papieren aanvraagformulier.
Vragen
U kunt met vragen terecht bij de consulenten van team WIJZ (Werk, Inkomen, Jeugdhulp en Zorg).
• Maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur.
• Telefonisch bereikbaar via 077 306 6666 of stuur een e-mail naar vraag@peelenmaas.nl
onder vermelding van ‘energietoeslag’ bij het onderwerp.
Als u hulp nodig heeft bij het aanvragen van de eenmalige energietoeslag, kunt u ook terecht bij:
• Wegwijzer Vorkmeer of de dorpsinformatieloketten.

Zie jij een omgewaaide
boom, een onveilige
verkeerssituatie, een
kapotte straatlantaarn?

Afval dat
is gedumpt

Meld het via de app en de
medewerkers van de gemeente
gaan ermee aan de slag.
Download de MijnGemeente app
in de Apple Store (iOS) of in
de Play Store (Android).

9 april

Gratis compost afhalen!

Inwoners van Peel en Maas kunnen op zaterdag 9 april gratis compost ophalen (max. 2m3)
Wanneer: zaterdag 9 april 2022
Tijd: 8.00 - 13.00 uur
Waar: Op de parkeerplaats tegenover Industrieterrein 17A Panningen
Eénrichtingsroute
De parkeerplaats tegenover Industrieterrein 17A is alleen vanuit de afslag bij
Industrieterrein 34 (Fancom) of de kruising Industrieterrein/Loosteeg te bereiken.
Dit is een eenrichtingsroute. Volg de borden COMPOST.

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

Bong 48
Bong 72
Hoogenkamp 6
Napoleonsbaan Zuid 16
Zuivelstraat 1B
Keup 7
Linskesweg 3A
Kievit 36
Asperge 1
Rijksweg 21
Veersepad 13
Olivier van Noortweg 1A
In den Bosch II kavel 14
Perceel L 192
Venloseweg 25
Aan de Kremmer 20
Meester Jochemsstraat 1
Molenstraat 3
Ambacht 1, 3, 5 en 7
Beatrixstraat 1A
Dr. Ariënsstraat 25B, 25C, 25D en 25E
Raadhuisstraat 150, 152, 154 en 156
Rootsdijk 4 A
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Gratis energiebox voor huishoudens met een laag inkomen
De gemeente Peel en Maas stelt gratis energieboxen beschikbaar voor huishoudens met een
laag inkomen. De waarde van de box is € 65,00. Huishoudens die hiervoor in aanmerking
komen, ontvangen in de week van 11 april een brief van de gemeente. Zij kunnen van
maandag 11 april tot en met zondag 8 mei 2022 de energiebox bestellen in de webshop van de
WoonWijzerWinkel Limburg.
Besparen op de energierekening
Met de producten uit de energiebox wil de gemeente huishoudens met een laag inkomen
helpen met besparen op de energierekening. In de webshop kunnen inwoners zelf hun
energiebox samenstellen. Ze kunnen kiezen uit bijvoorbeeld ledlampen, tochtstrips,
radiatorfolie en een waterbesparende douchekop.
Energiebox aanvragen
In de brief die de huishoudens ontvangen, staat een code voor de webshop van de
WoonWijzerWinkel Limburg. De code geeft bij het afrekenen direct € 65,00 korting. Binnen drie
weken na de bestelling ontvangen de huishoudens bericht dat de energiebox klaar staat in het
Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1 in Panningen. Tijdens het afhalen kunnen zij extra
advies krijgen van een energieadviseur van coöperatie Peel Energie.
Tegemoetkoming
De energieboxen zijn op dit moment alleen beschikbaar voor huishoudens met een laag
inkomen. Huishoudens uit deze groep worden het hardst getroffen door de gestegen
energieprijzen. De gemeente bekijkt wat er voor andere groepen inwoners mogelijk is.
Meer informatie volgt.

www.peelenmaas.nl

Een dankjewel voor de inwoners
van Peel en Maas
De vreselijke beelden die elke dag voorbij komen van de oorlog in Oekraïne zijn
hartverscheurend. Oekraïners zijn op de vlucht geslagen, op zoek naar een veilige plek.
In Peel en Maas bieden we deze veilige plek. En dat niet alleen. De Oekraïense mensen
worden op een warme en gastvrije manier ontvangen en geholpen. Ook hier laat Peel en
Maas het beste van zichzelf zien en tonen we aan dat we met elkaar tot veel in staat zijn,
ook in moeilijke tijden.
Er ontstaan geweldige initiatieven vanuit de gemeenschap. Inwoners die Oekraïense
mensen thuis opvangen, mensen die geld of spullen inzamelen en vrijwilligers die helpen
om de Oekraïners wegwijs te maken in Peel en Maas. Ook medewerkers van de gemeente,
Vorkmeer en andere organisaties werken keihard om te zorgen voor goede opvangplekken
en alles wat daar bij nodig is. We waarderen deze inzet enorm. Dankjewel daarvoor!
Hoe lang de oorlog nog gaat duren, is ongewis. We moeten er rekening mee houden dat we
nog een tijd te gaan hebben met de opvang van Oekraïense mensen en vluchtelingen uit
andere landen. Laten we er samen de schouders onder blijven zetten. Laten we elkaar blijven
helpen en samen de vluchtelingen in Peel en Maas een gastvrij nieuw (tijdelijk) thuis geven.
Gemeentebestuur van Peel en Maas


 



 

 




 










Woensdag 20 april

Denk en praat mee over het
Ringovenpark!
Vorkmeer en de gemeente organiseren een bijeenkomst om met u in gesprek te
gaan over het Ringovenpark. Hoe maken we samen van het Ringovenpark een plek
waar u graag bent? Nu en in de toekomst. Om te wandelen, te sporten, lekker te
genieten van de zon óf juist van de schaduw?
Denk met ons mee op woensdag 20 april!

9 april 2022

Recordpoging molen draaien
In 2022 viert het Gilde van Vrijwillige Molenaars het 50-jarige jubileum en is 2022
uitgeroepen tot het Jaar van de Molenaar. Daarom gaan de molenaars op zaterdag
9 april 2022 tussen 11.00 uur en 12.00 uur een recordpoging doen om zoveel mogelijk
draaivaardige molens in Nederland tegelijk te laten draaien. De Sint Anthoniusmolen
in Kessel en de watermolen van Baarlo doen hier aan mee.
Vrijwilligers
Het Gilde van Vrijwillige Molenaars hoopt hiermee de interesse voor het ambacht van
molenaars te vergroten om zo meer vrijwilligers te werven zodat de molens ook in de toekomst
kunnen blijven draaien. Ook start op deze dag officieel een nieuw vrijwilligersteam bij de
molen in Kessel. Het team bestaat uit negen vrijwilligers die zorgen voor beleving en uitleg van
de molen zoals het draaien van de molen, rondleidingen voor bezoekers en onderhoud.
Na de recordpoging om 12.00 uur zijn de molenaars, molengidsen en andere vrijwilligers
tot zeker 16.00 uur bij de windmolen in Kessel aanwezig om geïnteresseerden rond te
leiden. Bij de watermolen van Baarlo zijn zij aanwezig tot 12.00 uur.
Komt u ook?

Jongeren, wisten jullie dat…..

We verzamelen alle ideeën en kijken samen met u wie welk idee kan uitvoeren.
Gebruikers van het park? Inwoners? Vorkmeer? De gemeente? En doen we dit alleen of
samen, voor nu of straks?

Een ID-kaart lenen, uitlenen of vervalsen lijkt onschuldig, maar dat is identiteitsfraude.
Dit kan vervelende en ernstige gevolgen hebben. Zo kan iemand voor twee jaar zijn of
haar paspoort kwijtraken.

Op die manier maken we van het Ringovenpark een plek die fijn is én blijft.

Het Nederlandse paspoort en de identiteitskaart zijn documenten waar een groot vertrouwen
en waarde aan wordt gehecht. Niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland.
De betrouwbaarheid van onze documenten kan in de verdrukking komen door de schijnbaar
onschuldige handeling van het even (uit-)lenen.

Datum: woensdag 20 april
Locatie: De Ringoven in Panningen
Tijdstip: 15.00 – 19.00 uur
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raadsnieuws

week 14 / 07 april 2022 / Informatie van en over de gemeente

Nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd, afscheid van twaalf leden

Waardering, weemoed én humor
bij wisseling van de wacht in de
raadzaal
Woorden van waardering, humor maar ook enige weemoed kwamen vorige week samen in de
raadzaal. Dat gebeurde bij het afscheid van twaalf raadsleden, en een dag later bij het aantreden
van evenzovele nieuwe volksvertegenwoordigers in de nieuwe gemeenteraad. Burgemeester
Delissen prees iedereen die tegenwoordig ‘het lef heeft’ om zich kandidaat te stellen voor de
gemeenteraad. Voor de nieuwkomers is een stevig inwerkprogramma voorbereid.
Waardering
Even vóór de installatie had burgemeester Wilma Delissen in haar inleiding haar waardering
uitgesproken voor de gekozen raadsleden. In deze tijd van kritische sociale media en van verhalen
die niet altijd kloppen, zei ze, kan het raadswerk een behoorlijke impact hebben. ‘Ga d’r maar
aanstaan! Ik heb daarom grote waardering dat u deze handschoen opgepakt heeft, in het belang
van de lokale samenleving.’
Delissen riep de nieuwe raad ook op om zuinig te zijn op de goede onderlinge samenwerking en
bestuurscultuur in Peel en Maas. ‘In een onrustige wereld hebben wij een voorbeeldfunctie. We
moeten laten zien dat we bezig zijn met de inhoud, en niét met elkaar het leven zuur te maken.’
Verkiezing plaatsvervangend voorzitter
Nadat de nieuwe raad was geïnstalleerd, wachtte er nog één kort agendapunt: de verkiezing van de
nieuwe plaatsvervangend voorzitter van de raad. Die moet de burgemeester vervangen als ze er niet
is. Hij of zij kan ook nodig zijn als de burgemeester tijdens een vergadering in gesprek gaat met de

Afscheidnemende raadsleden

raad over onderwerpen betreffende haar eigen portefeuille, zoals veiligheid.
In het verleden werd deze functie vrijwel automatisch toebedeeld aan het langst zittende raadslid.
De aflopen jaren bekleedde daarom Frits Berben (PvdA/GroenLinks) deze functie. Ditmaal had ook
Teun Heldens zich kandidaat gesteld en moest er dus gestemd worden. Berben won met een ruime
meerderheid, maar dat was voor Heldens geen enkel probleem. Hij had zich kandidaat gesteld, zei
hij, omdat hij ‘een hekel eraan heeft om dingen uit gewoonte te doen. Ik hou graag de raad scherp.’
Glimlachend: ‘Dit zet alvast de toon voor de nieuwe periode.’ Daarna volgde een hartelijke felicitatie:
‘Het plaatsvervangend voorzitterschap is bij Frits Berben in goede handen.’
‘Volgende week overhoring’
Voor de nieuwe raadsleden wacht de komende tijd een ‘duchtig’ inwerkprogramma, aldus
burgemeester Delissen. Bij de afsluiting van de installatie-vergadering wees de burgemeester de
nieuwe raadsleden ook op een boek en enkele brochures die voor hen op tafel lagen. Die gaan
over het raadswerk en zijn bedoeld ter voorbereiding op het werk dat hen wacht. ‘Volgende week
overhoring’, grapte ze.
Allerlaatste ‘oude’ raad
De dag vóór de installatie van de nieuwe raad kwam de oude raad nog éénmaal bij elkaar. Op de
agenda slechts twee punten: het officieel goedkeuren van de verkiezingsuitslag, gevolgd door het
afscheid van de vertrekkende leden.
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Eén hen, Peter Craenmehr, had in zijn laatste vergadering nog één keer een formele rol. Als
voorzitter van de raadscommissie Geloofsbrievenonderzoek kon hij de raad meedelen dat de
gemeenteraadsverkiezingen rechtsgeldig waren en dus volgens de regels waren verlopen, en dat de
gekozen kandidaat-raadsleden aan alle voorwaarden voldoen om te worden toegelaten.
Lef nodig voor raadslidmaatschap
Na deze plichtpleging nam burgemeester Wilma Delissen het woord voor een korte terugblik op de
afgelopen vier jaar, met in totaal 53 raadsvergaderingen. Ernst en grappige anekdotes wisselden
elkaar af in haar bijdrage. Zo keek ze met de nodige kwinkslagen terug op de eerste digitale
vergadering in het coronatijdperk. Die vond plaats met alle raadsleden gewoon thuis achter de
computer. Sommige raadsleden realiseerden zich aanvankelijk nog niet dat deze vergadering via
internet door iedereen live te volgen was, herinnerde ze zich. Gevolg was dat iemand languit liggend
op bed te zien was en iemand anders voor de camera een sjekkie aan het rollen was. Bij een derde
raadslid kwam een stevig glas wijn prominent in beeld.
Serieuzer was de burgemeester toen ze zei een diepe buiging te maken voor iedereen die
tegenwoordig ‘het lef heeft’ om zich kandidaat te stellen voor de gemeenteraad. De lokale
democratie heeft mensen zoals jullie nodig, zei ze.
24 jaar in de raad
Vervolgens riep ze één voor één vier vertrekkende raadsleden naar voren die, vanwege hun lange
staat van dienst, een koninklijke onderscheiding kregen (Lid in de Orde van Oranje-Nassau) bij hun
(zelfgekozen) afscheid.
Als eerste Peter Craenmehr uit Panningen, die met 24 jaar de meeste dienstjaren telt. Aanvankelijk
als lid van de VVD-fractie, later afgesplitst, daarna lid van de fractie Lokaal Peel en Maas en tenslotte
in de fractie AndersNu. De burgemeester kenmerkte hem als vasthoudend, maar ook iemand met
relativeringsvermogen. Craenmehr ging ook altijd ter plaatse kijken als er een raadsvoorstel op tafel
lag, wist burgemeester Delissen. Het vertrekkende raadslid zelf zei in zijn dankwoord het een eer
gevonden te hebben het belangrijke en mooie raadswerk te mogen doen.
Ook Peter Nouwen uit Grashoek kreeg een lintje; hij zat zestien jaar in de raad voor het CDA en
was vooral gespecialiseerd in financiën. Dat bleek ook uit zijn dankwoord. Nouwen, die agrarisch
ondernemer is, kreeg bedoeld of onbedoeld de lachers op zijn hand door droog te melden dat in
drukke bedrijfsperiodes ‘elk uur dat ik hier was, me geld kostte.’

Nieuwe raad

www.peelenmaas.nl
Met veertien jaar in de raad kreeg ook Meijelnaar Rob Willems (Lokaal Peel en Maas) een
onderscheiding. Willems is een van de founding fathers van Lokaal Peel en Maas, was twee maal
lijsttrekker, oud-fractievoorzitter en ‘een zeer harde werker in combinatie met een drukke baan’,
aldus burgemeester Delissen. Willems vertelde in zijn reactie hoe hij vanuit de Meijelse politiek
eigenlijk tegen wil en dank in de raad terecht kwam. Hij zei ook trots te zijn dat zijn partij nu als
grootste uit de bus is gekomen.
De Egchelse Vivian Moonen (CDA), afscheid nemend na twaalf jaar in de raad, kreeg ook een lintje.
Lachend zei ze dat haar partner Sander tegen haar had gezegd dat ze nu wél een hobby moest gaan
zoeken, ‘omdat hij me niet elke avond thuis wil hebben.’ Moonen gaf de raad nog het advies mee
om vooral aan de slag te gaan met grote opgaven en zich niet te laten verleiden tot praten over ‘de
stoeptegel’.
Jeugdzonde
Gert Segers (VVD) uit Baarlo nam ook afscheid, na ruim 23 jaar in het lokale bestuur. Segers had
bij een eerdere gelegenheid al een onderscheiding gekregen. Hij begon in 1986 als raadslid voor
het CDA in Maasbree (‘Iedereen heeft zijn eigen jeugdzonde’), maar stapte over naar de VVD. Voor
die partij was hij lange tijd fractievoorzitter en enkele jaren ook wethouder. Nadat burgemeester
Delissen hem daarvoor had geprezen, zei Segers dat de gemeente ‘nog niet van hem af was.’ Segers
blijft betrokken bij de lokale VVD.
Ook de andere vertrekkende raadsleden kregen elk een persoonlijk woord van waardering van de
burgemeester. Onder hen de twee CDA’ers Hans Vaessen en Ebie Peeters, beiden uit Maasbree.
Vaassen, nog zo’n veteraan in de lokale politiek, maakte vanaf 2006 in totaal tien jaar deel uit van de
raad, verspreid over drie periodes. Peeters was vier jaar geleden met 18 jaar het jongste raadslid van
Nederland, maar houdt het nu voor gezien vanwege andere ambities en een verhuizing.
Waarderende woorden waren er ook voor de overige raadsleden die niet terugkeren, te weten Roger
Ghielen (CDA, Beringe), Robert Hermans (Lokaal Peel en Maas, Maasbree), Ellis Kempeners (CDA,
Kessel-Eik), Angela van Roy (CDA, Panningen) en Karin Jacobs (VVD, Panningen). De laatste kon
wegens ziekte niet aanwezig zijn.
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PvdA/GroenLinks

Meer huishoudens hebben energietoeslag nodig

Hoewel het college het voorstel van PvdA/GroenLinks daartoe eerst niet wilde steunen, is de gemeente toch
begonnen met het uitkeren van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen. De inkomensgrens die daarbij wordt gehanteerd vinden wij echter te laag.
Mensen merken het dagelijks: alles
wordt duurder. Behalve dat de dagelijkse boodschappen veel duurder zijn, kost het verwarmen van
de woning vaak dubbel zoveel als
voorheen. Veel huishoudens komen
daardoor in financiële moeilijkhe-

den. Het kabinet heeft besloten dat
gemeenten aan huishoudens met
een minimuminkomen een energietoeslag kunnen geven. Daar krijgen
de gemeenten extra geld voor. Naar
onze berekening krijgt Peel en Maas
meer dan 1 miljoen euro extra. Het

college heeft besloten aan huishoudens met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum een
toeslag toe te kennen van 800 euro.
PvdA/GroenLinks vindt die inkomensgrens te laag. Wij stellen de
nieuwe gemeenteraad voor die grens

te verhogen naar 130 procent. Het
rijk noemt 120 procent, maar vindt
het goed dat gemeenten die grens
hoger stellen. Minstens 130 procent is
nodig om te voorkomen dat in onze
gemeente veel huishoudens verstrikt raken in de schulden. Zoveel
mogelijk mensen moeten gevrijwaard blijven van de problemen
die daardoor ontstaan. Het college
heeft herhaaldelijk verteld dat we

geld genoeg hebben als gemeente.
Zo lang we nog 50.000 euro kunnen
uitgeven aan een onderzoek naar
een waandenkbeeld van een ondergrondse parkeergarage onder het
Raadhuisplein in Panningen, kunnen
we huishoudens met een laag inkomen niet in de kou laten staan.

Hoewel we allemaal de mond vol
hebben van de teruglopende kwaliteit van de ouderenzorg, schrijnende
personeelstekorten en lange wachttijden, wordt dit burgerinitiatief dat
een structurele oplossing voor dit
probleem is bij voorbaat al moedwillig belasterd. Het bedachte concept
is niet alleen een oplossing voor het
steeds groter wordende tekort aan
verzorgenden, het gaat ook eenzaamheid onder ouderen tegen. Het

mes snijdt aan twee kanten.
Want ondanks de zekerheid dat mijn
zusje en ik altijd voor mijn ouders
klaar zullen staan, in welke situatie
dan ook, is het een fijn en geruststellend gevoel dat ze nooit alleen zullen zijn en ook in moeilijkere tijden
in goed gezelschap zullen verkeren.
En dat is uiteindelijk waar het leven
om draait.

zult u hier blij mee zijn, als tegenstander heeft u het onderspit moeten
delven. Dit is wat het is, zo gebeurt
dat nou eenmaal in ons democratische land. Het staat u vrij deze beslissing aan te vechten bij de rechter.
Het heeft u als tegen- en voorstanders ook vrij gestaan uw mening
te uiten in deze krant en daar heeft
u ook gretig gebruik van gemaakt.
Maar ik denk dat het nu wel genoeg
is geweest. Er zullen altijd voorstanders en tegenstanders blijven,

hoeveel krantenartikelen er ook nog
aan gewijd zullen worden. Maar het
lijkt mij Kessel-onwaardig om via de
HALLO maar te blijven oproepen tot
verzet of om te moeten blijven uitleggen waarom het een mooi project
zou zijn. Jullie beider standpunten
aangaande deze zaak zijn nu wel
duidelijk, houd wat mij betreft nu
maar eens op met het insturen van al
die stukken naar de krant.

Annigje Primowees, Frits Berben,
Raf Janssen, raadsleden

Ingezonden brief

Machteloos gevoel
Wat was de afgelopen week bizar… als dochter van één van de initiatiefnemers van SOT kijk ik al een tijdje
verbaasd toe vanuit de zijlijn, met afgelopen week als absoluut dieptepunt. Al enige tijd kijk ik toe met een
machteloos gevoel én voel ik de behoefte om mijn ouders en overige deelnemers te verdedigen.
Uiteraard heeft een dergelijk project
voor- en tegenstanders. En is het ‘ok’
om het ergens niet mee eens te zijn,
echter, is het stelselmatig verspreiden van onwaarheden via social
media en het persoonlijk aanvallen, beschuldigen en beledigen van
de initiatiefnemers beneden iedere

gordel. Bent u geïnteresseerd in de
feiten met betrekking tot de aankoop van het pand én de sloop? Dan
adviseer ik u op de website van het
initiatief te kijken.
Wat ik oprecht jammer vind is dat de
stemmingmakerij van de afgelopen
twee jaar de aandacht afleidt van

waar het daadwerkelijk om draait. In
dit geval het uiteindelijke doel van
het nieuwe gebouw aan Veersepad
13. Het ‘wonen en voor elkaar zorgen
concept’ krijgt niet de aandacht die
het verdient. Er lijkt vooral aandacht
te zijn voor de persoonlijke belangen
van enkele tegenstanders.

Evelien Fassotte, Kessel

Ingezonden brief

Veersepad 13 Kessel
Beste voorstanders en beste tegenstanders van het project Veersepad 13 te Kessel... Wordt het niet eens de
hoogste tijd om te stoppen met het via de HALLO uitvechten van jullie vete? Om te stoppen met al die
actie- en reactieberichten? Elke week lees ik als buitenstaander uit een ander dorp over dit onderwerp wel
weer een ingezonden stuk. De voors en tegens vliegen mij al gedurende een héle lange tijd om de oren.
De hoeveelheid ingezonden en
gepubliceerde stukken hierover
begint mijns inziens de spuigaten uit
te lopen en de hele strijd lijkt een
ordinaire soap te worden die via de
media wordt uitgevochten. Het lijkt
mij dat deze manier van communiceren leidt tot alleen maar meer

tweespalt in het mooie dorpje aan de
Maas. Ik ben zelf geen partij in dezen,
maar het valt me op dat de tegenstanders in deze kwestie veelal niet
schromen om ongenuanceerd met
modder te gooien wat begrijpelijkerwijs vervolgens weer leidt tot een
corrigerende tekst van de voorstan-

ders. Ik begrijp dat het een gevoelige
zaak is waarover velen hun mening
willen ventileren. Maar het kan ook
téveel worden en dat punt is wat
mij betreft inmiddels wel bereikt.
De democratisch gekozen gemeenteraad heeft onlangs groen licht gegeven voor het project. Als voorstander

Vlees met smaak, dat is ons motto!

Paasaanbieding:
Kogelbief
Tournedos
Ragout kant en klaar
Varkenshaas
Kophaas

Geldig van 7 april t/m 27 april 2022

Tijdelijke openingstijden:
Dinsdag 09.00 - 15.00 uur
Donderdag 09.00 - 17.00 uur
Vrijdag 09.00 - 17.00 uur
Zaterdag 08.30 - 13.00 uur

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

www.herefords.nl

Janin Kessels, Baarlo
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Ik zie een coalitie met D66 zitten
Lokaal Peel en Maas heeft na gesprekken te hebben gevoerd met alle partijen, besloten om de samenwerking aan te gaan met het CDA en
de nieuwe partij D66. Daarmee toont de partij volgens informateur Sander Janssen lef. De partij kiest ervoor om D66 al in de collegebanken te
zetten, terwijl ze ook ervoor had kunnen kiezen om ze eerst te laten landen in de raad.
D66 is dit jaar voor het eerst op de lijst van
de verkiezingen in Peel en Maas verschenen. Met drie zetels wist de partij zich in de
raad te vestigen. Nu ervoor wordt gekozen
om de samenwerking aan te gaan binnen
het c ollege, zal er een onervaren wethouder
aan het werk worden gezet. Dat kan posi-

tieve, maar ook negatieve gevolgen hebben.
Aan de ene kant zorgt het voor een frisse wind
en reuring binnen het college. Waarom moeten
altijd dezelfde koppen de leiding hebben?
Met een fris college ontstaan er andere ideeën
en een nieuwe kijk op dingen. Aan de andere
kant gaat er een hoop kennis verloren. Kijk naar

 ethouder Paul Sanders, die namens de VVD al
w
tien jaar in het college zit. Doordat de VVD dit
keer wordt overgeslagen, zal Sanders’ kennis van
de gemeente niet meer ingezet kunnen worden.

Ik zie een coalitie met D66 zitten. Wat vindt u?

Er moet meer focus komen op goede landbouwgrond,
minder op veebedrijven
De oorlog in Oekraïne raakt iedereen. Niet alleen persoonlijk, maar langzamerhand zijn de gevolgen ook op economische schaal te zien en zijn er
al heel wat ondernemers die er zichtbaar last van hebben. Oekraïne is een grootmacht in graanproductie en dit heeft gevolgen voor het voer
van het vee in Nederland. Moet er niet meer focus komen op goede landbouwgrond om vleesvervangende producten te produceren?
Twan En Lisette Colbers vindt dat we dankbaar
moeten zijn dat er nog boeren zijn. “Ben de
boeren en tuinders eens dankbaar in plaats van
te gaan verzinnen wat we wel en niet, meer of
minder moeten eten. Dat beslissen we zelf wel.”
Sandra Evers is van mening dat er meer focus
moet komen op wat het volk wil. “En niet wat
een paar ‘hoge pieten’ in Den Haag en Brussel
willen. Het moet afgelopen zijn om de bevolking
in een bepaalde richting te duwen. Veebedrijven

zijn net zo belangrijk als landbouw. Waarom? Ook
de veebedrijven in Oekraïne hebben megasubsidies
gekregen om megafarms te bouwen daar. Alles
bedoeld om hier in het westen alles kapot te maken
en weg te krijgen met hun regeltjes. Boeren en
farmers waren totaal onafhankelijk en dat is nu net
wat die ‘hoge pieten’ niet willen. Dus dank je wel
Poetin om een stokje te steken voor al die bullshit.”
Peter van Bergen is sceptisch over de boeren. “Ja, ze
zijn goed bezig, alle goede landbouwgrond vol

duwen met windmolens en zonnepanelen en nu
janken dat ze te weinig landbouwgrond hebben.
Of mensen wat denken jullie? Er zijn daken genoeg
die ze vol kunnen gooien met zonnepanelen.
Misschien dat ze wakker worden, maar dat zal toch
niet gebeuren. Hoe de hoge heren denken komen
we toch nooit achter want ze lullen er zich toch altijd
uit.”

Ingezonden brief

Belangenverstrengeling Veersepad 13
Met Pasen voor de deur wast het bestuur van de Stichting Heemkundekring Kessels-Eigen in de kwestie
Veersepad de handen in onschuld. Met stijgende verbazing heb ik kennis genomen van de ingezonden brief
van het bestuur Heemkundekring. Wat een schoolvoorbeeld van belangenverstrengeling is, wordt door het
bestuur vergoelijkt met de uitleg dat men zich bewust is geweest van de ‘schijn van’. Kunt u het nog volgen?
zeggen al medio februari 2019 (ruim
drie jaar geleden) van de plannen van
hun voorzitter om de beeldbepalende
maasvilla te willen slopen voor een
WoZoCo.
Dat de Heemkundekring-bestuurders
dus kort na haar oprichting in november 2018 onderling hebben gesproken over een standpunt inzake
Veersepad 13 bevestigt de belangenverstrengeling en een vooropgezet
plan. De nieuwe Heemkundekring
stelde toen al volgens eigen zeggen vast dat ‘Veersepad 13 niet op
de gemeentelijke monumentenlijst

was geplaatst en die plaatsing bij
c.q. door de gemeente op korte termijn ook niet aan de orde zou (kunnen) zijn”. Daarmee zegt het bestuur
precies datgene wat hen als verwijt
voor de voeten wordt geworpen. SOT,
gemeente en Heemkundekring spelen
onder één hoedje. Het bestuur heeft
zich kennelijk niet afgevraagd waarom
Veersepad niet op de monumentenlijst zou kunnen worden geplaatst. In
plaats daarvan heeft het zich afzijdig gehouden om daarmee de weg
vrij te houden voor SOT en de eigen
voorzitter.

Ik roep het bestuur van de Stichting
Heemkundekring Kessels-Eigen op
verantwoordelijkheid te nemen voor
debacle van de sloop van het beeldbepalende Veersepad 13 aan het beeldbepalende Veersepad dat beschermd
is. Het zal zich vanaf vandaag moeten
gaan inzetten voor het herstel daarvan
en het behoud van het beeldbepalend
dorpsgezicht dat volgens het bestemmingsplan beschermd moet blijven.
Daarmee komt het bestuur ook tegemoet aan de 308 indieners van een
zienswijze die zich hebben uitgesproken tegen de sloop. Tegelijkertijd vervult het bestuur haar statutaire plicht.
Beter ten halve gekeerd, dan...

Otto Planten, Kessel

Ingezonden brief

Veldstraat naar maximaal 30 kilometer per uur
De Veldstraat is ongeveer 600 meter lang, met de Marktstraat erbij ongeveer 700 meter. Als je dit stuk rijdt met 50 kilometer per uur doe je
daar 51 seconden over. Dan moet je overal in één keer kunnen doorrijden en constant snelheid houden.
Doe je dit stuk met 30 kilometer
per uur dan doe je er 1 minuut en
41 seconden over. Ook in dit geval
moet je dan in één keer kunnen
doorrijden. Het scheelt theoretisch dus bijna 1 minuut. Nou, dat
is winst.
Je kunt echter zelden in één keer
doorrijden in de Veldstraat, het
is immers één van de in- of uitvalswegen van Baarlo vanaf de
Rijksweg en dat merk je aan de
drukte. Je winst van het 50 kilometer per uur rijden bestaat in de

Column

Rugproblemen
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Wellicht wordt het duidelijker als de
Heemkundekring er ronduit voor uit
zou komen, dat hun voorzitter niet
slechts bewoner van de WoZoCo wil
worden, maar juist de initiatiefnemer van het project is én bestuurslid
van de Stichting Onze Toekomst die
het allemaal mogelijk moet maken.
En laat nou Stichting Onze Toekomst,
vertegenwoordigd door de voorzitter van de heemkundeclub, de sloopmelding van Veersepad 13 hebben
gedaan. Hoezo geen belangenverstrengeling? Het wordt nóg gekker. De
Heemkundekring wist volgens eigen

TamTom

praktijk niet.
Het gevaar dat je meebrengt voor
anderen als je 50 rijdt is echter
wel constant aanwezig. Gelukkig
gaat het bijna altijd goed, maar
dat ligt meestal aan de ‘zwakkere’
verkeersdeelnemer die liever niet
aangereden wil worden én aan de
automobilisten die wel rekening
houden met de verkeersituatie.
Maximaal 50 kilometer betekent
dat je maximaal die snelheid mag
rijden mits de omstandigheden dat
toelaten. De omstandigheden op

de Veldstraat laten dat alleen toe in
de late avond en nachtelijke uren.
Maar zelfs dan is je tijdwinst over
dit traject minder dan 1 minuut.
Met maximaal 30 kilometer per
uur zul je vaak ook niet in één keer
kunnen doorrijden. Maar is dat erg?
Nee, zeker niet. De straat is van alle
verkeersdeelnemers en als jouw
leven afhangt van die ene minuut
tijdwinst stel je daarmee een
gevaar waarvan letterlijk het leven
van anderen kan afhangen.
Als iedereen maximaal 30 rijdt is er

amper tijdverlies maar de verkeersveiligheid stijgt enorm. Er hoeft
dan ook niets aan de weg te worden aangepast. Wij automobilisten
moeten wat aanpassen: ons rijgedrag. Dat kost niks en is geregeld
op het moment dat je het doet. Rijd
maximaal 30 binnen de bebouwde
kom en zeker op de Veldstraat. Het
is het waard, voor jezelf en voor
anderen.

Het verwondert me weleens dat
er zo weinig aandacht is voor
het dagelijkse kleine leed waarmee sommige mensen worstelen. Dat terwijl ik wel
regelmatig uitkomsten van
diepgravende onderzoeken
naar de meest vreemde onderwerpen voorbij zie komen.
Zo heeft er eens een onderzoek
plaatsgevonden naar de vraag of
chimpansees elkaar herkennen
met behulp van een foto van hun
achterwerk. Maar naar prangende
en veel belangrijkere kwesties
zoals hoe mensen die alleen leven
hun rug in moeten smeren, is nog
nooit onderzoek gedaan. Een studie naar dit onderwerp zou veel
alleenstaanden een aantal handvaten kunnen opleveren om deze
dringende kwestie op een tevredenstellende wijze aan te pakken. Als je lenig bent kan je met je
ene arm bovenlangs en de andere
onderlangs je eigen vingers achter
je rug aanraken. Maar dat is niet
ideaal voor insmeren.
Dat lijkt meer op een beetje
gekrabbel waarbij je maar moet
hopen dat je elk plekje goed raakt
en dat er niet allerlei strepen, klodders en vegen op je rug achterblijven. Een spons op een stokje zou
kunnen, maar zonnebrand is erg
duur. De helft ervan wordt door die
spons opgezogen. Daar wordt je
niet blij van. Een opgeblazen rubberen handschoen dan? Die zuigt
niets op maar het nadeel daarvan
is weer dat de zonnebrandcrème
er al vanaf gedrupt is voordat je
met je stokje in de buurt van je rug
komt.
Je kan het proberen met een verfrollertje. Op YouTube vindt je filmpjes waarop te zien is hoe mensen,
op het strand, met zo’n rollertje
aan de slag gaan. Het insmeren op
zich verloopt redelijk gesmeerd,
maar de hilariteit van de omstanders kan voor de smeerders net
een brug te ver zijn. Wellicht is het
nog het beste om iemand op het
strand te vragen je rug in te smeren. Als je daarbij goed selecteert
op de juiste persoon kan dat nog
van alles opleveren. Toch?
Mocht u er in geïnteresseerd zijn:
het onderzoek naar de vraag of
chimpansees elkaar herkennen aan
een foto van elkaars achterwerk,
heeft opgeleverd dat dat inderdaad
het geval is.

Ton Regli, Baarlo
Tom van Bakel
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Lenteconcert in Egchel
door de jeugd in ’t Erf
De kinderen van IKC De Kemp en de muziekdocente van de basisschool Auke Classens geeft op zondagmorgen 10 april een aantal
concertjes samen met Muziekvereniging Egchel. De entree is
gratis en het concert begint om 11.00 uur in ’t Erf in Egchel.

NLW Groep kleurt Fancom groen
Donderdag 31 maart is nieuwe Fancom werkkleding overhandigd aan de medewerkers van NLW die assemblagewerkzaamheden uitvoeren voor motoren en ventilatoren van Fancom. Met deze actie laat Fancom
zien dat NLW een belangrĳk verlengstuk van hun eigen productiefaciliteit is. Zó belangrĳk dat de medewerkers van NLW de eersten zĳn die werkkleding ontvangen waarop het nieuwe logo van Fancom prĳkt.
Voor de medewerkers van NLW betekent dit een nog grotere betrokkenheid bĳ de werkzaamheden die ze
uitvoeren. Assemblagemedewerker Leo Hoefdraad mocht namens NLW de kleding in ontvangst nemen.
Wim Berden, Assembly Manager bĳ Fancom: “Wĳ zĳn blĳ dat we op deze manier weer een nieuwe stap
hebben kunnen zetten in onze samenwerking”. Nieuwsgierig? Lees het hele verhaal op www.nlw.nl

Het concert is heel afwisselend met
optredens van de kinderen van
de basisschool begeleidt door de
muziekvereniging met een aantal
‘fruitige’ stukken, de naschoolse
muziekgroepen, kinderen die een
muziekopleiding volgen en Auke

Classens die zal zingen, eveneens
begeleidt door muziekvereniging
Egchel. Verder speelt de muziekvereniging een aantal nummers uit
het popgenre. Dit alles onder leiding van Auke Classens en Jan van
Hamond.

Voor onze locatie in Grubbenvorst en onze nieuw te openen productielocatie in Wanssum komen wij
graag in contact met nieuwe medewerkers voor de functie;
•
•
•
•

Productieplanner;
Backoffice medewerker expeditie;
Operator verpakking en menglijn;
Shovelmachinist;

•
•
•
•

Heftruckchauffeur;
Technisch onderhoudsmonteur;
Vrachtwagenchauffeur (C, CE);
BBL werken en leren (Techniek en logistiek).

Wij vragen
•
•
•

Een flexibele insteek ten aanzien van werktijden;
Affiniteit met machines en logistiek binnen een productie omgeving;
De motivatie om te ontwikkelen tot zelfstandig medewerker binnen een team.

Wat bieden wij als werkgever
Een stabiele dienstbetrekking binnen een gezond bedrijf met passende arbeidsvoorwaarden waar zowel
fulltime als parttime mogelijkheden bespreekbaar zijn.

OPEN BANENDAG
Omdat wij graag zoveel mogelijk talenten ontmoeten, zetten wij de deur van ons bedrijf open op
zaterdag 23 april 2022 van 9:00 tot 11:00 uur.
Op deze manier kan je in gesprek komen met onze medewerkers en zien wat het werk inhoudt. Je bent
van harte welkom!
Voor vragen over de opendag kun je contact op nemen met Hugo Buitelaar per mail
werving@ontwikkelwijzer.nl of bel 06 147 97 000.
Meer Informatie over de organisatie kun je vinden op www.bvb-substrates.nl en www.kekkilabvb.com/nl/
De koffie staat klaar bij
Kekkilä-BVB
Californischeweg 10B,
5971 NV Grubbenvorst

Kekkilä-BVB is een van Europa’s grootste leveranciers en producent van substraten. Met
eigen merken en als private label producent zijn wij expert als het gaat om het produceren en leveren van substraten voor alles wat groeit en bloeit, zowel voor consumenten
als voor professionele kwekers en telers. Wij hebben al meer dan 100 jaar ervaring en
leveren onze producten aan meer dan 80 landen. We werken met meer dan 500 mensen in
Nederland, Finland, Zweden, Duitsland, Estland en Spanje aan het optimaal beleveren van
onze klanten.

EHBO-Meijel
eert haar jubilarissen
De EHBO-vereniging Meijel heeft onlangs in haar jaarvergadering
vijf jubilarissen gehuldigd. Theo Tillemans werd vanwege zijn
25-jarig lidmaatschap in het zonnetje gezet. Zo ook Joke Thijssen, zij
is al veertig jaar lid. Theo maakt zich binnen de vereniging verdienstelijk als Lotus, is bestuurslid en beheert mede de materialen. Joke
was jarenlang de vaste instructeur, nu geeft ze mede de reanimatielessen en herhalingslessen. Met Pieta Snijders, Petra Mans en Harrie
van Kol vierde de vereniging hun 45-jarig jubileum. Gedurende deze
lange periode hebben zij vele taken op zich genomen. Pieta was tien
jaar Lotus en is bijna twintig jaar algemeen bestuurslid. Pieta en
Petra hielpen lange tijd bij de jeugd-EHBO op basisschool Den
Doelhof, Pieta zelfs dertig jaar. Ook Harrie zal zich binnenkort inzetten bij deze jeugd-EHBO. Pieta, Petra en Harrie zijn steevast van de
partij als er EHBO-inzet gewenst is bij de evenementen.
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Vastenactie

De vastenactie 2022 staat in
het motto van: ‘Je land is je
leven’. Dit motto drukt uit de
diepe verbondenheid van
inheemse volken met hun
land. Bijvoorbeeld de Maya’s
in Guatemala. De vastenactie
steunt daar ter plekke drie
Maya-gemeenschappen die
opkomen voor hun rechten.
In alle parochies van onze
Federatie staan in de kerken
collectebussen of wordt er
extra gecollecteerd. Ook kunt
u rechtstreeks uw bijdrage
overmaken op banknummer:
NL 39 RABO 0141974664 t.n.v.
Vastenactie Dekenaat
Helden. Meer informatie
vindt u op de landelijke
Website: www.vastenactie.nl
Laten wij de arme medemensen bij staan met een gift.

Alle parochies

van de Federatie
Sint Vincentius
WITTE DONDERDAG
donderdag 14 april
Viering in de kerk van Helden
om 19.00 uur.
GOEDE VRIJDAG
vrijdag 15 april
Goede Vrijdagavondviering in de
kerk van Meijel om 19.00 uur.
PAASZATERDAG
zaterdag 16 april
Plechtige Paasviering in de kerk
van Panningen om 19.00 uur.

Parochie Beringe

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

Cluster MKBE
Alle parochies

van het MKBE cluster
WITTE DONDERDAG
donderdag 14 april
19.00 uur in Maasbree.
GOEDE VRIJDAG
vrijdag 15 april
15.00 uur Kruisweg in Baarlo en
Maasbree.
19.00 uur dienst in Kessel.
PAASZATERDAG
zaterdag 16 april:
20.00 uur Paaswake in Baarlo.
PAASZONDAG
zondag 17 april:
9.30 H. Mis in Baarlo.
11.00 uur in Maasbree
PAASMAANDAG
maandag 18 april:
9.30 uur in Kessel-Eik.
11.00 in Kessel.

Parochie Maasbree
Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 31

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 10 april
H. Mis 9.30 uur - Palmpasen
Woensdag 13 april
H. Mis 9.00 uur
Vieringen in de goede week:
zie onder alle parochies van de
Federatie
Zondag 17 april
H. Mis 9.30 uur – 1-ste Paasdag

Parochie Egchel

Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 10 april
H. Mis 11.00 uur – Palmpasen
Vieringen in de goede week: zie onder
alle parochies van de Federatie
Zondag 17 april
H. Mis 11.00 uur – 1-ste Paasdag

Parochie Grashoek

Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg, 077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 10 april
H.Mis 11.00 uur Palmzondag t.i.v. de
gezinnen in Grashoek
Vieringen in de goede week:
zie onder alle parochies van de
Federatie
Vrijdag 15 april: Goede Vrijdag
Kruisweg 15.00 uur in de kerk van
Grashoek
Zondag 17 april
H.Mis 10.00 uur. 1e Paasdag. Uit dankbaarheid

077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 10 April
Viering van Palmzondag. Tijdens de
eucharistieviering worden de palmtakken gezegend en wordt een gedeelte
van het lijdensverhaal gelezen
H. Mis: 11.00 uur
Lector: Mevr. Toos Leijsten
Intenties: Jaardienst Lies HoeymakersHaenen en Harry Hoeymakers.
Jaardienst Juup Vaessen. Jaardienst
overleden ouders Annie PeetersCoumans en Wiel Peeters en schoonzoon Erik Houkes.
Donderdag 14 april
19.00 uur: Viering van Witte Donderdag
Lector: Dhr. Jacques Bouten
Vrijdag 15 april – Goede Vrijdag
15.00 uur: Kruisweg
Lector: Mevr. Marlies Steijvers
Zaterdag 16 april
Geen H. Mis
Zondag 17 april
Hoogfeest van Pasen
H. Mis: 11.00 uur

Parochie Helden

Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3, 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 10 april
H. Mis 10.00 uur – Palmzondag herenkoor t.i.v. Julie van Dooren (jaardienst); Lei van den Beuken en fam.
Steyvers (b.g.v. verj); Jo Korsten-van
der Velden en familie (jaardienst);
Willem Deen (2de jaardienst);
Donderdag 14 april
H. Mis Witte Donderdag 19.00 uur met
herenkoor. Aanbidding tot 20.30 uur.
Overige vieringen in de goede week:
zie onder alle parochies van de
Federatie.
Vrijdag 15 april
De H. Communie wordt thuisgebracht
vanaf 09.00 uur
H. Kruisweg 15.00 uur
Zondag 17 april
H. Mis 11.00 uur (afwijkende tijd!)
Hoogfeest van Pasen – herenkoor t.i.v.
een volwassene die gedoopt gaat
worden; Mart Verhaegh en overl. fam.
Verhaegh-Jacobs;
Maandag 18 april
H. Mis 2de Paasdag – 10.00 uur

Parochie Koningslust

Misintenties
NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 9 april
Doopviering 14.00 uur: Guusje Smets
H. Mis 17.30 uur Palmpasen
Vieringen in de goede week: zie onder
alle parochies van de Federatie
Zondag 17 april
H. Mis 9.30 uur - Paaszondag

Lector: Mevr. Toos Leijsten
Intenties: Jan Grubben en Nelly
Grubben-Verheijen. Louisa en Anna
Verhijen. Anna Grubben, Gonda en
Sjeng in ’t Zandt-Grubben en overl.
ouders Grubben-van der Schoot.
Pastoor J. Vleeshouwers en overl.
familieleden. Cornelia Blonk.
Maandag 18 april
Geen H. Mis.
Mededelingen
Vastenactie
Tot en met Beloken Pasen (zondag
na Pasen) staat een grote offerblok
achter in de kerk, waarmee uw
bijdrage wordt gevraagd voor de
vastenactie. Deze heeft dit jaar
als motto: “Je land is je leven”.
Meer informatie vindt u elders in dit
blad.
Openstelling Aldegundiskapel
De Aldegundiskapel in onze
parochiekerk is dagelijks geopend
voor het opsteken van een kaarsje,
een gebed of een moment van
bezinning. De H. Aldegundis is
beschermheilige tegen ernstige
ziekten en voor troost en hoop.

Parochie Meijel

Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5, 077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zaterdag 9 april
H. Mis Palmpasen 19.00 uur waarbij
wijding Palmtakjes, met Dameskoor
t.i.v. Mathilde Steeghs-Franssen, Jac.
Steeghs en zoon Léon (gest.jaard)
Maandag 11 april
H. Aanbidding 19.00 uur H. Rozenkrans
(dagkapel)
Dinsdag 12 april
H. Mis 09.00 uur (dagkapel). Aansl.
koffiedrinken
Donderdag 14 april
Witte Donderdag: geen ochtendmis
Gezamenlijke Federatieviering om
19.00 uur in Helden. Aansluitend gelegenheid voor aanbidding tot 20.30 uur.
Goede Vrijdag 15 april
15.00 uur Kruisweg
19.00 uur Gezamenlijke
Federatieviering in Meijel.
Kruisverering, met Herenkoor
Zaterdag 16 april
Gezamenlijke Federatieviering
Paaswake 19.00 uur in kerk Panningen
Zondag 17 april
11.00 uur Hoogmis Eerste Paasdag,
met Herenkoor t.i.v. Rien v. Bree-Op
den Drink (verjaardag); Niek van Lier
(jaard) en verdere familieleden
Maandag 18 april
H. Mis Tweede Paasdag 10.00 uur

Parochie Panningen

Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- en woensdag-ochtend
van 08.30 uur tot 11.30 uur.

Parochie Kessel

Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Iet Dings-Bovendeerdt
077 462 18 60
06 24 21 61 06
Kerkdiensten
Zaterdag 9 april
19.15 H. Mis. Palmzondag
Mien en Sjraar Pennings-Beurskens
Julia en Leo Verhagen-Zentjens.

Parochie Baarlo

Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3, 077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 10 april
9.30 uur H. Mis. Palmzondag.
Jaardienst Christine Görtz-Stappers,
voor Frans Görtz en kinderen en voor
Jeanne Janssen-Görtz. Jaardienst
Wiel Dirkx en Maria Dirkx-Zeetsen.
Uit dankbaarheid voor de overleden ouders Jan en Lies Stevens en de
zonen, John, Loek en Karel, neef Luuk
en voor de verjaardag van Pap.

Kerkdiensten
Zaterdag 9 april
H. Mis 19.00 uur - palmzondag.
M.m.v. gemengd koor. T.i.v. Leo
Stals (verjaardag) en overleden
familie Stals-Peters; Joke Goes;
Zondag 10 april:
H. Mis 10.30 uur in Missiehuis
dinsdag en woensdag: ochtendmis
om 9.00 uur in de dagkapel.
Donderdag 14 april
H. Mis 19.00 uur - Witte donderdagviering in de kerk van Helden
Vrijdag 15 april
kruisweg bidden 15.00 uur in de
dagkapel
Avondviering goede vrijdag 19.00
uur in de kerk van Meijel
Zaterdag 16 april
H. Mis 19.00 uur - Paaswake m.m.v.
gemengd koor. T.i.v. Piet Bouten
(verjaardag) en Ria Bouten-de
Bruijn; Jeu Janssen en Mia JanssenBurhenne (jaardienst);
Zondag 17 april
H. Mis 10.30 uur in Missiehuis
Maandag 18 april
H. Mis 10.00 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

Donderdag 14 april
9.00 geen H. Mis.

Parochie Kessel-Eik

Misintenties
NL41RABO0125300522
Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkens
06 30 10 30 13
Kerkdiensten
Maandag 18 april
9.30 uur H. Mis
Voor onze eigen parochie.

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
Ziekenzalving
06 55 40 80 23
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15-vragen aan

Janne Steeghs Panningen
Heb je een bijbaantje?
Ja, ik werk bij een cateringbedrijf in
Grashoek, en daarvoor doe ik flyeren. De folders doe ik huis-aan-huis
bezorgen, in verschillende dorpen van
Peel en Maas. Wanneer, dat verschilt
eigenlijk per keer. Het werk is leuk
vooral als het buiten mooi weer is.

Wat doe je het liefst op een vrijdag- of zaterdagavond?
Op vrijdag en zaterdagavond doe ik
het liefst YouTube kijken of appen
met vriendinnen met chips en popcorn. Ik hou niet van films en series
kijken, daarom zit ik het liefst op mijn
telefoon.

Wie is je grote voorbeeld?
Britt Dekker vind ik een geweldige
ruiter. Ik zou later graag net zo willen rijden als zij nu. Ik kijk graag naar
haar video’s op sociale media. Haar
paarden zijn ook heel mooi.

Naam:
Leeftijd:
School:
Woonplaats:

Janne Steeghs
12 jaar
OBS FavoRiet
Panningen

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou graag nog eens een reis willen maken met een luxe, mooie boot
naar warme landen om daar dan veel
verschillende dieren te kunnen zien.
Dieren die je hier in Nederland niet
tegenkomt.

Wat zou je graag nog willen leren
in je leven?
Ik heb bij de Topklas gezeten en heb
daar een beetje Chinees geleerd. Dat
vond ik erg interessant. Graag zou ik
me in deze taal verder willen verdiepen, zodat ik vloeiend Chinees kan als
ik daar een keer op vakantie ben.

Wat deed je als kind het liefst?
Als kind deed ik het liefst bakken,
mixen en dan het beslag vooral proeven. Ook knutselde ik toen graag. Een
keer in de twee weken had ik schilderles.

Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
De meeste enge ervaring had ik toen
ik mijn arm had gebroken. Ik was op
een buitenrit met de paarden. Toen
ik eraf viel, ging de pony waar ik op
reed, op mijn arm staan. We zijn toen
meteen naar het ziekenhuis gegaan
en heb toen voor een weekje gips
gekregen. Daarna was het alweer
hersteld.

Wat is het beste advies dat je
ooit hebt gekregen?
Ik krijg weleens adviezen maar er
is niet echt een advies dat erboven uitspringt. Die adviezen zijn
vaak van de juf of van mijn ouders,
maar vaak deed ik toen mijn eigen
ding.

Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
De grootste beslissing die ik
onlangs heb moeten nemen is
de keuze naar welke middelbare
school ik ga. Want niet alleen de
keuze naar welke school maakt het
moeilijk, maar ook dat er niemand

Komkommerkwekerij

Kampsteeg 29, 5768 PN Meijel

SCHOLIEREN / SCHOOLVERLATERS
GEZOCHT
Voor werk op de zaterdagen en vakanties.
Ben jij op zoek naar een bijbaan?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Heb je interesse?
Stuur dan een e-mail naar info@novanaturabv.nl
Of stuur een appje naar 06 51 25 72 97 en wij nemen
contact op met jou.

van mijn klas naar die school gaat.
Ik ga naar het Agora in Panningen.

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
De laatste foto die ik heb gemaakt
was met mijn beste vriendinnen op
mijn verjaardag. De foto staat nu
als profiel op onze WhatsAppgroep.
Samen hebben wij het heel gezellig.

Hoe heb je je beste vriend/vriendin ontmoet?
Ik heb mijn vriendinnen Kyra, Esmee,
Cindy en Eysan leren kennen op de
bassischool. Maar vanaf groep 8, dit
schooljaar, zijn we echt een vriendinnengroep geworden. Sindsdien brengen we elke pauze of andere moment
met elkaar door.

Heb je een verborgen talent?
Mijn verborgen talent is creatief zijn
met kralen. Ik maak daarvan armbandjes, sleutelhangers en oorbellen. Ook de inkoop hiervan doe ik zelf
online. Nog een verborgen talent is
helpen in de kapsalon, zoals bestellingen maken en uitpakken.

Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat
over jou te weten zouden komen?
Waar anderen zich over verbazen wat
ik eigenlijk nooit vertel is dat ik bijna
elke avond thuis avondeten kook.
Ook verzin ik graag wat we eten ‘s
avonds, fiets ik naar de supermarkt
en haal ik de boodschappen.

Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
Ik ben Charlottes droompaard aan het
lezen. Dat is een serie die over paarden gaat bij de manege. Het verhaal
speelt zich af in Frankrijk. De serie
bestaat uit zes boeken. Ik ben de
serie nu al voor de tweede keer aan
het lezen.

Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Ik vind dit een lastige vraag. Ik heb
geen favoriete artiest. Ik ben daar
nog niet zo mee bezig. Als ik iemand
moet kiezen zou ik graag in de schoenen van een dierenarts staan. Dit
omdat ik heel veel van dieren hou.

Tekst: Marin Driessen

Hoi

Column

Lieve lezer
De tijd te nemen om een stukje
te lezen. Of de tijd te nemen
om nog papieren blaadjes
aandacht te geven. En niet bij
het oud-papier te gooien.
Dat jij de tijd neemt om te
lezen wat er gaande is in de
wereld. Om je eigen mening er
over te vormen. Om betrokken
te blijven bij actuele
onderwerpen.
Om ook de tijd te nemen voor
iedereen die zich wekelijks
introduceert door middel van
15 vragen. Om de tijd te nemen
voor wekelijks stukjes die wij
schrijven te lezen. Dankjewel.
Wie goed doet, goed ontmoet.
Ik wil waardering uitspreken.
Waardering naar jullie toe.
Mensen die betrokken zijn. Die
meegaand zijn. Mensen die nog
interesse hebben in iets anders
dan de algemene dagelijkse
onderwerpen in ons leven. Zich
niet alleen maar bezighouden
met sociale media. Om ook
aanwezig te zijn. Om aanwezig
te zijn in andermans leven.
Mensen zoals jullie zijn ook
uniek. Als ik mijn leeftijdsgroep
(jongvolwassenen) zou vragen
wie nog wekelijks de tijd neemt
om eens de krant te lezen, dan
geloof ik dat dit minder dan
10 procent is. Teleurstellend.
De krant lezen brengt je een
verrijking van kennis. Een
verrijking van het beeldscherm
waar wij aan vastgeplakt
zitten. Eerlijk is eerlijk, ik ben
zelf ook dagelijks bezig met
sociale media. Maar wat had ik
het heerlijk gevonden in een
telefoonloze wereld te leven.
Ik denk dat iedereen daar wel
eerlijk in kan zijn. Een eerlijke
lezer is natuurlijk een prettige
lezer. Een open minded lezer.
Iemand die zich ook verdiept
of tenminste luistert naar
een ander. Jullie zijn speciaal.
Vergeet dat niet. Ik vind het
een erg wonderlijk idee dat ik
dit kan schrijven en mensen
de tijd nemen om het te lezen.
Al is het 5 minuutjes van hun
dag. Dan dank ik jullie voor die
5 minuutjes. Niet iedereen is nog
zo. Jullie springen er tussen uit.
Dit is iets van ons. Een momentje
uit onze dag om de tijd voor
onszelf te nemen.

Mirthe

