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Stilte in de lokalen
Het is de komende tijd muisstil in de klaslokalen in Peel en Maas. Al het onderwijs in de schoolgebouwen is tot en met in ieder geval 6 april opgeschort. De openbare schoolpleinen
zullen nog regelmatig gevuld zijn met kinderen die niet op hun normale plekje in de klas hoeven te zitten, maar de gebouwen zelf zijn zo goed als uitgestorven. Wel worden op verschillende scholen kinderen opgevangen waarvan ouders werken in de vitale beroepsgroepen. Maar niet alleen de scholen zijn uitgestorven, ook de cafés, discotheken, bibliotheken,
openbare centra en veel kantoorpanden staan de komende tijd leeg. Net als in de klaslokalen, komt het enige geluid van de klok aan de muur. / Beeld: Niels van Rens

Coronahulp

Hartverwarmende acties op Facebook
Vanwege het coronavirus zijn veel mensen op hun eigen huis aangewezen. Voor mensen in risicogroepen
zit boodschappen doen, sporten of zelfs wandelen er even niet meer in. Om te zorgen dat die personen niet
vereenzamen thuis of om ze te helpen op wat voor manier dan ook, bieden mensen zich spontaan en massaal aan. De inwoners van Peel en Maas laten zich in de coronacrisis van hun beste kant zien.
In Maasbree werd al snel na het
bekendmaken van de uitgebreide
maatregelen door de overheid
op zondag 15 maart een speciale Facebook-groep opgericht.
Op Coronahulp Maasbree kunnen
mensen zich aanbieden, hulp vragen en worden er regelmatig nieuws
en tips gedeeld door de leden. Eén
van de acties die in het oog springt,
is die Anna van Kuijk in de groep
plaatste. Ze liet weten briefjes in

de bus te stoppen bij buurtgenoten. Op het formulier is te lezen
dat mensen die hulp nodig hebben met boodschappen, eten, een
oppas of gewoon een babbeltje willen maken, zich kunnen melden bij
haar. Diezelfde formulieren werden
op maandag verspreid bij onder
meer de Jumbo en DA in het dorp.
“Daar kunnen ze afgehaald worden
om te verspreiden in gebouwen of
buurten”, zo schreef Tonny Joosten-

Hinssen. Verder staat Facebook vol
met mensen die hun hulp aanbieden. Een gesloten restauranteigenaar die zijn diensten aanbiedt, een
student die thuis zit vanwege de
maatregelen of gewoon mensen die
iets willen betekenen. Soms gewoon
om iemand een hart onder de riem
te steken. Het bericht van Chantal
Janssen valt daaronder. Zij hoorde
van een initiatief om tekeningen
te maken voor de oudere mensen

in Maasbree. Om die risicogroep zo
veilig mogelijk te bedienen, bedacht
Chantal dat het handig zou zijn om
de tekeningen te lamineren. “Ik heb
nog zeker 130 vellen liggen. Nu zal
dit natuurlijk niet genoeg zijn, maar
daar komen we dan ook wel weer
uit. Ik stel me dan ook beschikbaar
om dit te doen.”

Kanjers
In Meijel wordt gebruik gemaakt
van de bestaande Facebook-groep
Meijel-Méél. Al het nieuws omtrent
het coronavirus dat betrekking heeft
op de mensen in Meijel komt voorbij
in de groep. Verder zijn ook op deze

groep veelvuldig oproepen te zien
van mensen die hun hulp aanbieden.
Michaela Vullings gaf bijvoorbeeld
aan kosteloos te willen bijspringen
bij de thuiszorg mocht dat nodig
zijn. José Smits liet weten graag een
wasje mee te nemen voor mensen
die naasten in het Sint Laurentiusziekenhuis hebben liggen.
Hartverwarmende oproepen. Zoals
Irma Snijders het verwoord onder
één van de vele aangeboden diensten: “Wat een kanjers zijn er toch.
Zo zie je dat alles een keerzijde
heeft.”
Tekst: Rob Dieleman
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Theaterdoeken gesloten, voorstellingen uitgesteld
Weken en veel gevallen zelfs maanden zijn de casts van toneelvoorstellingen bezig met het uit de kop leren van teksten, in de rol komen
van de personages en het perfectioneren van de timing. Het coronavirus gooit nu danig roet in het eten. Alle voorstellingen van The
Show Must Go On, Spektakel Kessel en COM kunnen niet doorgaan.
Alle verenigingen zijn van plan om, net als DOK6 Theater in
Panningen, de voorstellingen te verplaatsen.
DOK6 Theater in Panningen heeft
een streep gezet door alle shows
tot en met 6 april. Directeur Dries
Floris verwacht niet dat de shows
die voor daarna gepland stonden,
doorgaan. “We kunnen van geluk
spreken als we in september van
start kunnen gaan met het nieuwe
seizoen.” Floris is zoveel mogelijk bezig met het verplaatsen van
voorstellingen. “Ik had net de programmering voor volgend seizoen
klaar, toen dit begon. We hadden
28 vrije dagen in het programma
staan. Daar proberen we alles in te
zetten.”
Eerder beginnen met het nieuwe
seizoen heeft weinig zin, zo denkt
Floris. “In de zomer is iedereen
op vakantie en we hebben dan de
huiskamerbioscoop in het theater.
Het is allemaal passen en meten.”
Floris verwacht in ieder geval niet
dat het Panningse theater gaat
omvallen door alle problemen die
door het coronavirus worden gecreëerd. “We kunnen niet voldoen aan
onze subsidievoorwaarden, maar
de minister heeft al aangekondigd

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

dat daar aan gewerkt wordt. Er zijn
steunmaatregelen aangekondigd.”

West Side Story
Misschien wel het grootste probleem
bij DOK6 vormt The Show Must Go
On. Het gemeenschapsproject waar
meer dan honderd personen uit Peel
en Maas aan meewerken had acht
voorstellingen van de musical West
Side Story gepland staan eind maart,
begin april. “Helaas hebben we de
shows uitgesteld”, vertelt projectleider
Miriam Schoonderwoerd. Uitgesteld
zegt ze duidelijk. “Zeker niet afgelast,
dat is geen optie. We kijken met Dries
(Floris, red.) naar een alternatieve
datum. Het liefst nog dit jaar.”
Al sinds april vorig jaar zijn de leden
van The Show Must Go On bezig met
de voorstelling. Iedere maandagavond werd gerepeteerd en sommige castleden kwamen twee keer in
de week naar DOK6 om te oefenen.
“Het decor was al klaar, de steigers
voor het opbouwen al besteld”, vertelt
Schoonderwoerd. “We zouden maandag de 16e beginnen en op maandag
23 maart was de generale repetitie
gepland, zodat we konden knallen
vanaf donderdag. Dat gaat nu niet
door. Maar zoals gezegd: de voorstellingen zijn absoluut niet gecanceld, de
voorstelling komt op de planken.”

Spektakel Kessel
Bij Spektakel Kessel besloten ze de
stekker nog voor de persconferentie van de overheid op donderdag 12

De voorstellingen van West Side Story zijn uitgesteld

maart uit de voorstellingen te trekken. “Op woensdagavond kwamen
we bij elkaar voor overleg, althans
de mensen die niet ziek waren of in
quarantaine zaten”, vertelt voorzitter van Spektakel Kessel, Jolanda van
Duivenbode. “We vonden het niet
meer verantwoord om het door te
laten gaan.”
Ook nadat de overheid bekendmaakte
dat alle bijeenkomsten waar minder
dan honderd mensen op af komen
door mochten gaan, besloot de toneelvereniging alles af te gelasten. “Als er
tachtig mensen in de zaal zitten, heb
je net zoveel kans om hen te besmetten als dat er honderd zitten. Daarom

gaan de shows niet door.” Spektakel
Kessel had eind maart vier voorstellingen van het stuk Gen Egte van
Genechte gepland in gemeenschapshuis De Paort in Kessel. Die worden
uitgesteld naar een nader te bepalen
tijdstip.

COM
Toneelvereniging Culturele
Ontspanning Meijel (COM) zou eind
maart, begin april vijf keer op de
planken staan met Ik ben Alexander.
Twee van de shows waren al uitverkocht. “We krijgen veel reacties vanuit
het dorp”, vertelt Kevin van Nienhuijs,
secretaris van COM. “Iedereen vindt

het ontzettend jammer dat het niet
doorgaat. En ze wensen ons succes
met het verzetten van de voorstellingen.” COM probeert de vijf voorstellingen nog dit jaar op de planken te
krijgen, al is volgend jaar maart ook
nog een optie. “D’n Binger is druk, dus
we zijn aan het bekijken of het nog
lukt later dit jaar.”
De verenigingen en DOK6 geven aan
nieuwe informatie te verspreiden via
de website of sociale media zodra die
beschikbaar is.

Tekst: Rob Dieleman
Beeld: Geert Wijnands
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Anders tijd invullen

Cafébaas aan het zorgbed
Geen hapje eten buiten de deur en geen drankje op de eerste terrasdagen van het jaar. Sinds zondag 15 maart 18.00 uur zijn alle eet- en drinkgelegenheden gesloten. In elk geval tot en met maandag 6 april. Waar de ene horeca-ondernemer op zoek gaat naar iets om de tijd te vullen, verzint de
ander een creatieve oplossing om mensen toch van een warme maaltijd te voorzien.
“Het is zoals het is”, vertelt Martijn
Horsten van café Dotje’s Skihut in
Panningen. De komende drie weken
is ook zijn zaak op slot. “Niemand
heeft dit ooit eerder meegemaakt
en niemand kan er iets aan doen.
Raar is het wel. Afgelopen zondag
zat het café om 17.30 uur nog vol.
Een half uur later was de hele zaak
leeg. We zitten als horeca-ondernemers ineens allemaal in hetzelfde
schuitje.” Ondanks de onzekere tijd,
maakt Horsten zich nog geen grote
zorgen. “Ik schiet niet zo snel in de
stress. We hebben ook gouden tijden
gekend, waarbij de cafés, restaurants
en terrassen helemaal vol zaten. Als
je geen buffer hebt opgebouwd, zijn
het spannende tijden. Want niemand
weet hoe lang het nog gaat duren en
de vaste lasten lopen gewoon door.
Ik kan me voorlopig in elk geval redden. Samen met een paar collega-

ondernemers ga ik kijken of we iets
kunnen doen, zodat we er allemaal
goed doorheen komen. En hopelijk komen al die mensen die nu hun
pilsje in de stamkroeg of wekelijkse
etentje moeten missen, straks weer
naar ons terug.”

Oproepje
Horsten zit dus voorlopig thuis, al
vindt hij dat maar niks. “De boekhouding is gedaan en elke ochtend
wandel ik een uur om maar bezig
te zijn. Ik kan de kelder nog opruimen, de zaak poetsen, een likje verf
aanbrengen en de tuin van links naar
rechts en rechts naar links schoffelen, maar daar vul ik geen drie weken
mee. Ik maak me liever écht nuttig.” Hij besloot daarom een oproepje
op Facebook te plaatsen, waarin hij
aanbiedt in de zorg, het ziekenhuis of
de supermarkt te helpen. “Thuis zit-

ten kan altijd nog”, aldus de uitbater. Aan het werk is hij nog niet.
“In totaal hebben wel 15.000 mensen het bericht gezien, dus als ergens
mijn hulp nodig is, weten ze me te
vinden.” Voor de vaste klanten van
cafetaria ‘t Hepke in Koningslust was
het zondag ook even vreemd. “We
moesten wel even slikken. In een
half uur hebben we alle bestellingen
afgehandeld en de deuren gesloten.
Toen de laatste naar huis ging, namen
we afscheid met een ‘tot over drie
weken’. Toen kwam het besef wel in
wat voor situatie we zitten”, vertelt
eigenaresse Charley Verschaeren.

Bizar
Achter de schermen wordt gewerkt
aan de mogelijkheid om online
bestellingen te doen en te betalen, aldus Charley. “Dan kunnen
we nog bij de mensen thuis bezor-

gen of hen hun bestelling af laten
halen. Gelukkig mag dat nog wel,
zolang we ons aan de richtlijnen van
het RIVM houden. Dan kan ik deze
periode tenminste nog wat omzet
draaien.” Charleys vriend Mathijs
heeft zijn eetcafé in Neer moeten
sluiten. “Echt bizar. Het raakte ons
ook toen we daar alle spullen aan het
opruimen waren. Voor ons is het een
onzekere periode, want we moeten met twee man toch het hoofd
boven water zien te houden. Toen
we zondag na de verplichte sluiting
allebei thuis kwamen, keek zelfs de
hond ons bij binnenkomst aan alsof
hij wilde zeggen: wat doen jullie zo
vroeg thuis? We wachten af wat het
gaat doen. Ieders gezondheid staat
nu in elk geval voorop.”

Tekst: Kim Jacobs
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Kerken en moskeeën dicht

Religie moet thuis beoefend
worden
Alle kerken in Peel en Maas stopten met hun weekenddiensten, zo werd vrijdag 13 maart al bekendgemaakt. Moskee Assalaam in Panningen was vrijdags nog geopend voor het gezamenlijk gebed, maar op
maandag besloten de gezamenlijke moskeeën van Noord-Limburg de gebedshuizen op slot te gooien.
Samenwerking Moskeeën Limburg
(SML) maakte op maandag 16 maart
bekend dat alle moskeeën voorlopig niet te bezoeken zijn. Moskee
Assalaam in Panningen heeft
daarom tot en met 31 maart sloten op de poorten geplaatst, vertelt voorzitter Mohamed El Amriti.
“Alle activiteiten van de komende
tijd zijn afgelast en het gebouw
gaat volledig op slot.” Na 31 maart
wordt de situatie opnieuw bekeken.
“Afhankelijk van wat de overheid
dan voor maatregelen heeft aangekondigd, kunnen we dan zeggen wat
we daarna doen.”
Volgens El Amriti kunnen moslims de
komende tijd thuis hun geloof beoefenen. “Individueel of met het gezin.
Dat is aan hen. Het geloof zegt ons
dat veiligheid van de mensen de
hoogste prioriteit heeft. Meer dus
dan naar de moskee gaan.” De moskee open laten voor kleine groepen
is geen optie, aldus El Amriti. “Als er
twee mensen binnen zijn en eentje
daarvan is ziek, dan geeft hij of zij
het door aan de ander. Die gaat naar
huis en dan bestaat de kans dat het

hele gezin besmet wordt. Daarom
hebben we alles afgelast en de
poorten afgesloten.”

Veiligheid van mensen
heeft hoogste prioriteit

of te bidden. Voor de rest raadt de
pastoor de mensen aan op zondagochtend naar de mis te kijken die op de
NPO wordt uitgezonden. Personen die
bediend moeten worden, kunnen wel
‘gewoon’ een bezoekje van de geestelijken verwachten. “Dat soort dingen gaat altijd door. Het is wel aan de
familie om te beslissen hoeveel mensen daarbij aanwezig zijn.”

Uitvaarten

Paasfeest

In de kerken van Meijel en Panningen
vinden de doordeweekse diensten wel
nog doorgang. “Daar komen tussen de
twee en tien mensen op af”, vertelt
pastoor Peter van der Horst. “Die gaan
verspreid in de kerk zitten.” De weekendmissen werden al stopgezet. Bij
bijvoorbeeld uitvaarten is dat lastiger.
“Die mogen nog maar in kleine kring
plaatsvinden”, aldus Van der Horst.
“Dat is heel tragisch voor nabestaanden. Dat ze een keuze moeten maken
wie wel en wie niet mag komen.”
Van der Horst geeft aan dat bij de grotere kerken in de gemeente de dagkapellen bereikbaar blijven overdag
om individueel kaarsjes aan te steken

Het Paasfeest vindt dit jaar plaats
op zondag 12 april. “Wij weten niet
wat voor maatregelen er dan gelden”, vertelt Van der Horst. “Ik vrees
ervoor.” Na Pasen staan de communies gepland. “Daar moet voor geoefend worden. Maar alle scholen zijn de
komende drie weken dicht. Hoe gaan
we dat doen? Ik weet het niet. We
wachten het af.” Net als El Amriti geeft
Van der Horst aan dat de gezondheid
van de mensen nu het belangrijkste is.
“Iedereen moet goed op elkaar en op
zijn of haar naasten letten. Daar gaat
het nu vooral om.”
Tekst: Rob Dieleman

Vrijwilligersacties

Geen afval prikken of geld
inzamelen

Iedereen snapt het wel
De organisatie houdt er rekening mee
dat er ook na de maatregelen, die
gelden tot en met 6 april, ook nog
beperkingen gelden. “Zeker een telavond, waarbij ook veel contant geld
geteld wordt, is dan een probleem. En
we weten ook niet zeker of de locaties waar die avonden plaatsvinden
beschikbaar zijn. Gezien de vele stap-

pen die er nog gezet moeten worden
in de voorbereiding, is het belangrijk nu duidelijkheid te scheppen.”
Van ‘t Hooft voegt daaraan toe dat de
organisatie probeert de goededoelenactie later dit jaar alsnog te organiseren.

Opruimacties
Ook de twaalf opruimacties van Peel
en Maas Schoon zijn afgelast. Die
zouden in de elf kernen plaatsvinden
van vrijdag 13 tot en met zaterdag
21 maart. De afgelasting is een besluit
van de gemeente, laat de organisatie van Peel en Maas Schoon weten.
“We hoopten met een andere opzet
dat enkele acties nog door konden
gaan. De ontwikkelingen gaan echter
zo snel, dat ook dat onvoldoende is.
Kortom: er is geen enkele opruimactie komende week.” De Actie Schone
Maas van natuureducatieorganisatie
IVN Helden, waarbij de maasoevers
in Kessel-Eik worden schoongemaakt,
is verzet van zaterdag 21 maart naar
zaterdag 25 april. Het ‘prikken’ begint
om 09.00 uur vanaf de kapel op de
Maasstraat in Kessel-Eik.

zoeken of een aantal acties op een
later moment plaats kunnen vinden,
laat Rob Custers van de organisatie
weten. “We denken aan de periode
rond World Cleanup Day, dat op 19
september plaatsvindt. Daarbij zijn
we wel afhankelijk van de verenigingen waarmee we de schoonmaakacties organiseren.” Een datum eerder is
geen optie, legt Custers uit. “We kiezen bewust voor schoonmaakacties in
maart en september. Dan is de beplanting nog laag genoeg om afval te vinden, zijn er nog geen bladeren en is
het weer redelijk goed.”
Ondertussen werkt Peel en Maas
Schoon achter de schermen veilig
door aan het verder uitrollen van haar
adoptie-plan. Inwoners van Meijel
hebben eerder dit jaar een gebied in
hun dorp geadopteerd en houden dat
zelf schoon. Custers: “Dit plan willen
we verder uitrollen naar Panningen,
Helden en Maasbree, zodat we het het
hele jaar door zo schoon mogelijk kunnen houden. In de tussentijd hopen
we dat iedereen onze gemeente zo
schoon mogelijk houdt. En hopelijk
kunnen we bij de volgende acties
weer op veel medewerking rekenen.”

Schoonmaken in september
Peel en Maas Schoon gaat onder-

Alle scholen in Nederland zijn tot en met 6 april gesloten.
Het besluit van de regering op zondagavond 15 maart om alle
onderwijsinstellingen dicht te gooien, zorgde ervoor dat de scholen halsoverkop alternatieven moesten bedenken om vanaf woensdag de leerlingen toch te kunnen bedienen. Ze zijn voornamelijk
afhankelijk van de medewerking van ouders en de leerlingen zelf.
Stichting Prisma is verantwoordelijk voor het onderwijs op twaalf
basisscholen in Peel en Maas.
Dave Huntjens is voorzitter van het
college van bestuur. Hij legt uit dat
de verschillende scholen allemaal
zelf bepaald hebben hoe het onderwijs op afstand ingevuld wordt.
“Op sommige scholen wordt het
digitaal geregeld, maar er zijn ook
plekken waar werkboekjes worden meegegeven. Het is maatwerk.
Als de maatregelen tot 6 april duren,
moeten we het zo kunnen redden.
Als het langer duurt, moeten we iets
anders verzinnen.”
Of de kinderen het huiswerk daadwerkelijk gaan maken, is nu de
vraag. “Daarin zijn we erg afhankelijk van de ouders”, vertelt Huntjens.
“Als zij de discipline er in houden
en zorgen dat de kinderen iedere
dag aan school werken, helpt dat
enorm. Maar ja, ik zie nu ik zelf thuis
werk veel kinderen buiten spelen.
We hopen dan maar dat ze ook hun
schoolwerk doen. We kunnen het
niet handhaven, dus we moeten
uitgaan van de medewerking van
de ouders.” Het schooladvies voor
achtste groepers wordt dit jaar niet
mede-bepaald door de scores op de
cito-toets, maar is volledig afhankelijk van het advies van leraren,
zo maakte de overheid op dinsdag
bekend.

Bouwens

Opruimactie Peel en Maas Schoon en de inzamelingsactie Goede Doelen Week zijn allebei uit voorzorg afgelast. Omdat de ontwikkelingen rond het coronavirus dusdanig snel gaan, is besloten alle schoonmaakacties te
annuleren. Daarbij wordt waarschijnlijk later dit jaar huis-aan-huis geld ingezameld voor het goede doel.
De gemeentebrede liefdadigheidsactie Goede Doelen Week, waarbij huisaan-huis geld in een speciaal daarvoor
bestemde envelop wordt ingezameld,
zou op maandag 6 april van start
gaan. Na overleg tussen de gemeente
en de organiserende dorpscomités
is besloten de actie af te blazen, laat
Patrick van ‘t Hooft namens de organisatie weten. “De comités waren allemaal van mening: niet doen. Iedereen
snapt wel dat het niet meer kan. We
werken met relatief veel oudere, en
dus kwetsbare, mensen. Een deel van
het voorbereidende werk gebeurt
door diezelfde mensen de komende
twee weken.”

Scholen afhankelijk van
ouders en leerlingen

Tekst: Kim Jacobs

Annemarie Lukassen, locatiedirecteur van middelbare school
het Bouwens in Panningen, gaat
iets meer uit van de eigen verant-

woordelijkheid van de leerlingen.
“Ze zitten in een leeftijd waarop ze
snappen dat onderwijs belangrijk is.
Al het onderwijs gaat de komende
tijd vormgegeven worden via
onze elektronische leeromgeving.
Leraren zetten daar een weekplanning klaar waardoor de leerlingen
precies weten wat ze moeten doen.
De docenten zijn iedere dag in de
ochtenduren beschikbaar om vragen
te beantwoorden.” De school gaat
ervan uit dat de meeste leerlingen toegang hebben tot de digitale
omgeving. “Voor de leerlingen voor
wie dat niet geldt, zoeken we een
andere oplossing”, aldus Lukassen.
De toetsen zijn voorlopig opgeschort, omdat die lastig thuis te
maken zijn. “Ik vertrouw de leerlingen wel hoor, maar ik wil ze niet in
de verleiding brengen om tijdens
een online proefwerk hun boek
naast zich te hebben liggen om toch
nog wat dingetjes op te zoeken.”
Ook het Bouwens richt zich vooralsnog op de datum van 6 april.
“Het heeft geen zin om over daarna
na te denken. We bespreken wel
scenario’s, maar het is afwachten
hoe de situatie dan is.”

Schoolexamens
Voor leerlingen in hun eindexamenjaar komt een aparte regeling
waarbij ze wel naar school kunnen
komen om hun praktijk- en schoolexamens te maken, zo maakte de
overheid bekend. Het Bouwens laat
weten de leerlingen binnenkort
te informeren hoe de school het
schoolexamen gaat inrichten.

Keuleman 6, Helden • tel. 077 307 92 30
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HALLO blijft wekelijks bezorgd worden
Vanwege het coronavirus zijn sportwedstrijden afgelast, concerten uitgesteld en evenementen opgeschort.
Verschrikkelijk voor alle mensen die te maken hadden met de verschillende zaken of die zelf getroffen zijn
door het virus. Voor HALLO betekenen de maatregelen een heleboel minder content die binnenkomt, wat
weer resulteert in een dunnere editie. Desondanks valt HALLO de komende weken wel gewoon op de mat.
Geen HALLO uitbrengen, is vooralsnog geen optie. Er komt veel informatie over corona bij de huiskamers
in Peel en Maas binnen. Via allerlei

kanalen worden tips en uitleg gegeven,
kunnen er vragen gesteld worden en
schieten de afgelastingen van evenementen op sociale media voorbij. Er is

moeilijk een lijn in aan te brengen.
Daarom hebben we als HALLO besloten
een lijst te maken van alle zaken die
door het virus zijn uitgesteld of afgelast

en zoveel mogelijk informatie te geven
over zaken die te maken hebben met
onze gemeente. Goede informatieverspreiding in deze periode vinden wij van
groot belang. Daarom blijft HALLO de
komende weken gewoon verspreid worden. Voor informatie en uitleg over het
virus, de verspreiding en de gevolgen
verwijzen wij naar de website van RIVM

en de GGD Limburg-Noord. We raden ten
zeerste aan om hier de meest actuele
informatie vandaan te halen. Als HALLO
richten we ons vooral op de eigen
gemeente. We hopen op uw begrip en
proberen u zo goed mogelijk te informeren in ons blad. Heeft u vragen of tips
voor ons? Geef het door via redactie@
hallopeelenmaas.nl of 077 208 32 21.

Burgemeester roept op zorg voor elkaar te dragen
Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo roept inwoners van de gemeente Peel en Maas op hun verantwoordelijkheid te nemen, en prijst de lokale initiatieven die ontstaan waarbij zorg, hulp en aandacht
voor anderen voorop staan. Voor HALLO Peel en Maas schreef ze een brief, gericht aan alle inwoners.
“Beste inwoners van Peel & Maas,
De impact is ongekend. Iedereen
is geraakt. Dit is nogmaals onderstreept in de toespraak van onze
minister-president.

Het is goed om te zien dat veel
mensen zich houden aan de afgekondigde richtlijnen en hygiënemaatregelen. Ook ontstaan er vele mooie
initiatieven om elkaar te ondersteu-

nen. We staan samen aan de lat
om de eigen verantwoordelijkheid
te nemen, maar ook om elkaar te
ondersteunen.
Het is dan ook goed te zien dat

iedereen de eigen verantwoordelijkheid ook neemt. Of dat nu
zorgmedewerkers, schoolleiders,
organisatoren van evenementen,
ondernemers of vrijwilligers zijn.
Ook is het mooi om te zien dat vele
lokale initiatieven ontstaan, initiatieven om elkaar te helpen of om aandacht aan elkaar te geven.

En toch wil ik nog een dringende
oproep doen. Hoe moeilijk het ook
is, laten we verantwoordelijkheid
nemen en géén risico. Volg de richtlijnen van RIVM en GGD LimburgNoord. Samen kunnen we dat in Peel
en Maas.
Laten we goed voor elkaar zorgen!”

Afgelast t/m 26 maart 2020
Vanwege de uitbraak van het coronavirus zijn in Peel en Maas diverse openbare locaties gesloten en evenementen afgelast. Hier vindt u een overzicht van afgelastingen van
komende week die bij de redactie van HALLO Peel en Maas kenbaar zijn gemaakt.
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Voorstelling ‘Gen egte van Genechte’

Organisatie: KBO Kessel-Eik
Locatie: Ut Gemeinsjapshoes Kessel-Eik

Datum: zaterdag 21 en 28, zondag 22 en 29 maart
Organisatie: toneelvereniging Spektakel Kessel
Locatie: gemeenschapshuis De Paort Kessel

Opruimactie Peel en Maas Schoon

Opschoonactie Schone Maas
(verzet naar zaterdag 25 april)

Koffie met…imkers Jos en Heghine
Peeters

Organisatie: IVN Helden
Locatie: Kessel en Kessel-Eik

Organisatie: Bibliotheek Maas en Peel
Locatie: bibliotheek Kessel

Datum: vrijdag 13 t/m zaterdag 21 maart
Locatie: Baarlo, Helden, Maasbree, Koningslust,
Kessel

vr
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Laeve Greun Grashook
- Het platteland van de toekomst

Oude Metalen Actie
Organisatie: Schutterij Sint Martinus Maasbree
Locatie: Maasbree

Organisatie: werkgroep Duurzaam Grashoek
Locatie: gemeenschapshuis De Ankerplaats Grashoek

Muziek Jong Voor Oud
met Eurasia Duo
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Kienen
Organisatie: buurtvereniging ‘t Dorpke
Locatie: Ut Gemeinsjapshoes Kessel-Eik

Thema-avond ‘Van gaap naar slaap’
Organisatie: Stichting MamaCafé Peel en Maas
Locatie: Kinderdroom Panningen

Potgrondactie Maasbree

Voorstelling musical West Side Story

Organisatie: Jong Nederland Maasbree
Locatie: huis-aan-huis Maasbree

Organisatie: The Show Must Go On
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Repair Café Maasbree

Thema-bijeenkomst Alzheimer

Organisatie: Stichting Repair Café Peel en Maas
Locatie: bibliotheek Maasbree

Organisatie: KBO Panningen
Locatie: gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

Dansende kathedraal van de Peel
- opening Meijelse kerk

Koffie met…Monique van Ee over
gezonde voeding

Organisatie: Platform St. Nicolaaskerk Meijel
Locatie: Raadhuisplein Meijel

Organisatie: Bibliotheek Maas en Peel
Locatie: bibliotheek Panningen

X-Factory Half Vaste Jubileum Bal

Stoere papa vlecht workshop

Dorpsontmoetingen Peel en Maas

Organisatie: Mafcentrum Maasbree
Locatie: Mafcentrum Maasbree

Organisatie: Stichting MamaCafé Peel en Maas
Locatie: Change Panningen

Gesloten t/m maandag 6 april

Opening aspergeseizoen

Bibliotheeklocaties

Organisatie: AspergeGilde Peel en Maas
Locatie: Grashoek

Gesloten t/m maandag 6 april

Vierseizoenenwandeling Lente

Inloopspreekuren
consultatiebureaus GGD LimburgNoord

Organisatie: Sociëteit ’t Hofje/Hoës van Bree
Locatie: Dorpsontmoeting Hoës van Bree Maasbree

Koffie met…Carin Spoelstra over
laaggeletterdheid
Organisatie: Bibliotheek Maas en Peel
Locatie: bibliotheek Maasbree

Oude Metalen Actie
Organisatie: Schutterij Sint Martinus Maasbree
Locatie: Maasbree

za
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wo
25
03

Kienen

Open dag dagbesteding
Locatie: Ter Borcht Baarlo

Laeve Greun Grashook
- Wat het klimaat ons vertelt
Organisatie: werkgroep Duurzaam Grashoek
Locatie: gemeenschapshuis De Ankerplaats Grashoek

Potgrondactie Kessel
Organisatie: schutterij St. Hubertus
Locatie: huis-aan-huis Kessel

zo
22
03

Organisatie: IVN Helden
Locatie: start IVN-gebouw Helden

Afgelast

over boek Heelmeesters
ma Lezing
door Richard Hoofs
23 Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden
03

Vaccinatieweek DTP en BMR-prik
GGD Limburg-Noord
Afgelast
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VVD wil financiële hulp
voor ondernemers
De fractie VVD Peel en Maas wil dat gemeente Peel en Maas ondernemers die in de problemen komen door de
maatregelen vanwege het coronavirus, financiële steun geeft door uitstel van betaling te geven voor gemeentelijke heffingen. De partij stelde daarom vragen aan het college.
Op korte termijn kunnen de door de
regering genomen maatregelen zorgen voor financiële problemen bij
diverse bedrijven. Zo kunnen ondernemers in het toerisme, recreatie,
horeca en detailhandel volgens de
VVD moeite krijgen met voldoen aan
hun betalingsverplichtingen. “Dit zijn
voor alle kernen in onze gemeente
belangrijke pijlers voor leefbaarheid,
aantrekkelijkheid en economische
ontwikkeling”, aldus de fractie. “Het
zou enorm helpen als ondernemers
met liquiditeitsproblemen uitstel van
betaling krijgen voor gemeentelijke
heffingen zoals de onroerendezaakbelasting, legeskosten en verblijfsbelasting.” De fractie vraagt dit, omdat
landelijk al een aantal maatregelen

zijn aangekondigd om ondernemers
te ontzien. “Zo is er de mogelijkheid
tot het verzoek om bijzonder uitstel
van betaling in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Verder is
arbeidstijdverkorting mogelijk.”
De vijf raadsleden willen van het
college weten of zij bereid is ondernemers op korte termijn renteloos
uitstel te verlenen voor de betaling
van lokale lasten. Ook vraagt ze of
het college bereid is te onderzoeken of ondernemers kwijtschelding
kunnen krijgen voor (een deel van
de) lokale lasten als betalingsproblemen ontstaan zijn door de gevolgen
van het coronavirus. “Is het college
bereid om gemeentelijke beboeting

voor bepaalde tijd achterwege te
laten of in ieder geval zeer terughoudend hiermee om te gaan? En welke
andere mogelijkheden ziet het college
voor ons als de centrale overheid om
ondernemers in deze tijd te ontzorgen?”, vraagt de VVD.
Daarnaast wil de gemeenteraadspartij
weten of de gemeente met ondernemers mee wil denken om de financiële gevolgen op de lange termijn te
helpen verzachten, en of ze bereid is
facturen eerder te voldoen om ondernemers financiële ruimte te geven.
Het college neemt de vragen in
behandeling. De partij roept haar op
zo snel mogelijk antwoord te geven op
de vragen, zodat ondernemers binnen
enkele dagen duidelijkheid krijgen.

Jojo’en met de veerpont
Door regenval in België en Noord-Frankrijk is er de afgelopen tijd veel sprake geweest van hoogwater in de
Maas. De veerponten in Kessel en Baarlo konden door de hoge stand regelmatig niet van de ene naar de
andere kant varen. Toch is er geen sprake van een extreem jaar, zo laat Ton Paulus van het gelijknamige
veerbedrijf weten.
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Nieuwe beleidsregels

Vragen Lokaal Peel&Maas
over biodiversiteit
Raadsleden Joep Hermans en Rob Willems van de politieke
partij Lokaal Peel&Maas hebben enkele vragen gesteld aan het
College van B&W van Peel en Maas. Ze willen weten wanneer er
nieuwe beleidsregels op het gebied van biodiversiteit worden
gemaakt en wat er wordt gedaan om die biodiversiteit in de
gemeente te verbeteren.
Beide raadsleden verwijzen in
hun vragen naar een oproep
aan het college die zij als partij in juni indienden, vanwege
de afgenomen biodiversiteit in
de gemeente. Ze wilden dat het
college actie zou ondernemen
om het groen in Peel en Maas
weer meer terug te laten komen.
Lokaal Peel&Maas wilde dat er
uiterlijk november een raadsbijeenkomst plaats zou vinden
om te bespreken hoe het met
de biodiversiteit en het groen
gesteld is in de gemeente en
wat er in nieuwe beleidsregels
op dit gebied zou moeten komen
te staan. In het eerste kwartaal
van dit jaar zou het beleid klaar
moeten zijn. De partij heeft echter nog niets gezien of gehoord
daarover.

Groen
Daarom wil zij van het college
weten of die nieuwe richtlijnen er
inmiddels zijn. En zo ja, waarom
de gemeenteraad die nog niet
gezien heeft. Zo niet, wanneer
die er dan komen. Ook willen Hermans en Willems weten
wanneer de inwoners van Peel
en Maas geïnformeerd worden

over wat voor soort lopende en
geplande acties er zijn om de
biodiversiteit en de hoeveelheid
groen te verbeteren.

Welk effect heeft
bomenkap?

Bomenkap
Beide raadsleden vragen zich
daarnaast af of het groen inderdaad is afgenomen het afgelopen jaar, of de kap van (oudere)
bomen in de gemeente daarmee te maken heeft en of die
kap überhaupt wel nodig was.
“Heeft u in beeld wat de gevolgen zijn voor de biodiversiteit
en fauna in Peel en Maas door
de kap van voornamelijk oudere
bomen? Zo ja, welk effect is
dat?”, vragen de heren zich af.
Daarnaast willen ze weten wanneer er een bijeenkomst wordt
georganiseerd voor de gemeenteraad en ‘koplopers’ die zich
bezighouden met biodiversiteit
en fauna. Het college neemt de
vragen in behandeling.

BEZORGERS
GEZOCHT!
Archiefbeeld veer Broekhuizen 2011, ter illustratie

De veerdiensten tussen Kessel en
Beesel en Baarlo en Steyl lagen vrijdag
13 maart uit de vaart. Dat terwijl ze
net weer een paar dagen bezig waren
na hoogwater in het weekend daarvoor. “Het was alweer de derde keer
dit jaar dat de boten twee dagen stillagen”, vertelt Ton Paulus, eigenaar van
Ton Paulus Veerbedrijf, waar de twee
diensten in Peel en Maas toe behoren, net als onder andere de diensten
Velden-Grubbenvorst, Lottum-Arcen
en Broekhuizen-Arcen. Als de boten
aan de ketting worden gelegd, ligt dat
meestal niet aan de boten. “Vaak zijn
de toegangswegen overstroomd”, vertelt Ton. “Wij kunnen gewoon varen,
maar het verkeer kan niet op de boot
komen.”
Het blijft jojo’en met het open- en
weer dichtgooien van de diensten,
legt Paulus uit. “In totaal hebben de

boten maar zes of zeven dagen stil
gelegen. Dat valt reuze mee. Normaal
heb je zeven of acht dagen achter
elkaar dat het stilligt en dan kun je
daarna weer gewoon varen. Dit jaar is
het steeds een paar dagen. Het duurde
vervolgens weer een paar dagen
voordat iedereen gehoord had dat de
boten weer voeren en voor je er erg
in had, lagen ze er dan weer uit. Dat is
vervelend, heel vervelend.”
Met al zijn ervaring weet Paulus dat
het reuze meevalt wat betreft het
hoogwater. “Ik zit zelf al 50 jaar in
het vak. Vroeger lagen we veel vaker
stil. Soms konden we 2 tot 2,5 week
niks. De laatste jaren is dat nooit meer
voorgekomen. Dat staat volgens mij
haaks op de klimaatverandering.”
Toch regent het hier in Nederland al
maandenlang ongeveer iedere dag.
“Dat maakt voor ons niet uit”, legt

VOOR DE VOLGENDE ROUTES:
Paulus uit. “Als het hier regent, loopt
dat weg richting de zee. Wij kijken
naar de regenval in Noord-Frankrijk en
België. De Maas is een echte regenrivier. Als daar veel valt, stijgt het water
hier een paar dagen later. Dan kunnen
wij niet meer varen.”
Het weer lijkt de komende tijd op te
klaren, maar de corona-crisis is de volgende kink in de kabel. “We hebben
er nog niet echt last van gehad moet
ik zeggen”, zegt Paulus. “Maar zodra
iedereen thuis gaat werken of gewoon
thuis blijft, komen er natuurlijk minder auto’s. Dan voelen we het wel. We
blijven in principe open, maar als de
werknemers ziek zijn, dan knoop ik
de pontjes vast. Ik kan niet alleen vier
veerdiensten draaien.”
Tekst: Rob Dieleman
Beeld: archief HALLO Horst aan de Maas

Kessel rondom Heldenseweg € 8,00
Helden rondom Marie Notermansstraat € 7,00
Maasbree rondom Leeuwerik € 10,00
Baarlo rondom Kuukven € 15,30
Baarlo rondom Hert € 10,00

bedragen per week

WERKZAAMHEDEN Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst
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Zwaar werden de dagen
en lang duurde de nacht.
Hoe moeilijk is het vechten
bij het ontbreken van kracht.

Op dinsdag 17 maart 2020
overleed in de leeftijd van 90 jaar

Gon van Berlo - Peeters
“Gon van Lowieke”

Vannacht is Jacques zacht ingeslapen
in zijn vertrouwde woning.
Hij heeft nu zijn rust gevonden
nu hij weer samen is bij
zijn ouders, broers en zussen
die hem eerder zijn voorgegaan

Jacques van den Beuken

* 2 mei 1933

echtgenote van

Horst: Huub en Jacqueline
Sven en Bram
Sevenum: Wiet en May
Kim, Djesse, Quinn
Daisy en Vito
Britt
Esli
Swolgen: Loes en Henk
Joyce
Jesper
Blerick: Petra en Roy
Jeanine en Kevin, Eléona
Giovanni

Correspondentieadres:
Gun 8, 5866 CC Swolgen
Wegens de actuele situatie rondom het coronavirus
zullen wij in besloten kring afscheid nemen.
Mocht u persoonlijk afscheid willen nemen
dan kan dit na overleg met de familie.
Wiet 06-53237846

Enige en algemene kennisgeving
Ich hub un sjoën laeve gehad
ut is good gewaes

schoonbroer van

alle neven en nichten

De uitvaartviering zal i.v.m. het coronavirus
in besloten kring plaatsvinden.
Een speciaal woord van dank en waardering voor
de liefdevolle zorg aan Jacques
door de Zorggroep Groene Kruis, team Kessel.
Correspondentieadres: Familie van den Beuken
Molenstraat 53, 5995 BZ Kessel

† Har Driessen
Zij overleed in Proteion Zorgcentrum Hornerheide te Horn in
de leeftijd van 85 jaar.
Kessel: Geert en Elly
Kessel: Elbernie en Rob
Kessel: Frank en Nicole
en oma's kleinkinderen
Horn, 16 maart 2020
Correspondentieadres: Markt 18
5995 BC Kessel
Vanwege de actuele situatie omtrent het coronavirus zal de
uitvaart in besloten kring plaatsvinden met alleen kinderen en
kleinkinderen.
Een speciaal woord van dank aan alle medewerkers van
bungalow 8 voor de liefdevolle verzorging van mam en oma.
EVERS Uitvaartverzorging 0475-582458

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.
Te koop gevraagd landbouwgrond.
Te huur gevraagd landbouwgrond.
Voor taxaties, advies en bemiddeling.
Vestjens Grondzaken BV
077 307 28 18.

Snel een klusjesman nodig? Ook voor
kleine klusjes. Bel Wim van Enckevort:
077 465 41 69/06 25 43 60 77.
Brasserie VIOS -Beringe
Nieuwe menukaart!
BrasserieVIOS.nl
Kantoren te huur
BusinessCenterVIOS.nl
info 06 53 20 55 80

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

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

fienbosuitvaartzorg.nl

THANATOPRAXIE
Aandacht,
rust, tijd én....
betaalbaarheid
Kitty en Twan: 077-3512798

Dankbetuiging

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl
Een woord een gebaar of een kaart, het doet je goed
Wanneer je iemand lief hebt die je missen moet
Een mooier afscheid van ons mam,
schoonmoeder en oma

Mien Hanegraafvan den Boogaard
hadden we ons niet kunnen wensen.
Hartelijk dank daarvoor.

samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Peet Steeghs
Uitvaartzorg

John en Hannie
Moniek en Henk
Roos en Mark, Don en Ellie, Nina
Maasbree, maart 2020

Doortje Driessen - Nijssen
echtgenote van

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

† 15 maart 2020

Nellie van den Beuken-Coenen

Funs van Berlo † (1987)
mam, oma en super-oma van

Kessel

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

Soms is ’t baeter iets moeis te verleere
Beater verleere den detse ’t noeit hes gehad

Maasbree
06 38 43 79 56

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl

Op zaterdag 7 maart hebben we afscheid genomen van

Jeu Jacobs
Maasbree 4 oktober 1933

- Venlo 3 maart 2020

We willen iedereen bedanken voor het medeleven, aanwezigheid,
lieve kaartjes, telefoontjes en bezoekjes, die wij mochten ontvangen
na het overlijden van mijn man, onze vader, opa en superopa.
Nelly Jacobs-Vervoort, kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Te koop bloeiende violen en vaste
planten. M. Verhees, Egchelseweg 18
Panningen.
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info
& tips: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.
Opgeruimd? Niets weggooien!
Ik kom uw spullen graag ophalen!
06 46 48 87 15.
Wij bezorgen onze eigengeteelde
aardappelen (Frieslanders) gratis bij
u thuis. Min. 5 kg. Absoluut de
lekkerste. Tevens uien te koop.
Tel. 077 307 88 53.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

Te koop gevraagd ganzeneieren.
Tel. 06 86 86 20 58.
Te koop: wandklok, prima staat.
Bejaardenhuis Meijel, Kapelkesweg 1kamer 007, 5768 AW Meijel.
T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines o.a. ploegen/frees/
spitmachine/kieper/schudder/
hark/weibloter/tractor
enz. tel. 06 19 07 69 59.
Hortensia’s (heel veel srt.), rhodo,
azalea e.a. (groenbl.) heesters (op
stam), vlinderstruik, buxusverv., vaste
pl, bodembedekkers e.a. Open za. van
9.30-16.30 uur. Do-vrij na tel. afspraak.
Oude Heldenseweg (naast 13a)
Maasbree. www.veld-tuinplanten.nl of
06 40 32 71 08.

Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl

w w w. b o b n o t e n . n l

Voor groente-, aardbeien- en
aspergeplanten, klein fruit en fruitbomen naar Thijs Huys, Langstraat 64
Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.

PROFICIAT
GERRIE KERKHOFS!
30 jaar werkzaam
op de Ruysstraat

www.vanhalstomerij.nl

1903 \ enzo
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Geplukt

Stan Vissers Koningslust
Iets betekenen voor de samenleving. Dat is belangrijk voor Stan Vissers (31) uit Koningslust. Dat blijkt ook wel uit zijn betrokkenheid bij verschillende verenigingen in het dorp. De voetbalclub, de carnavalsvereniging, het dorpsfeest, overal duikt de naam van Stan op. De hoogste tijd
om hem een keer te plukken.

leider, zit in de jeugdcommissie en
organiseert al jaren mede het minivoetbaltoernooi.

Docent

Als er iets te doen is in Koningslust,
dan is Stan er allicht bij. Vaak is
de kans zelfs groot dat hij in de
organisatie zit. Het dorpsfeest dat
sinds een paar jaar de kermis heeft
vervangen? Stan zit er bij. Het jaarlijkse minitoernooi bij de voetbalclub? Stan hoort bij de organisatie.
De carnavalsvereniging? Stan is
jaren lid geweest en loopt mee
bij het bestuur. “Het is toch hartstikke leuk om iets te betekenen
voor zo’n dorp? Anders bloedt een
gemeenschap dood, dan komt er
niemand meer wonen. We moeten

het levendig houden hier.”
Dat is aardig gelukt, gezien het aantal
vrienden van hem dat in het dorp is
blijven hangen. Samen met zijn maten
van vriendengroep VC Ongekind is
Stan een veelgeziene verschijning.
“We zijn eigenlijk een samenvoeging van twee groepen die allebei
uit Koningslust komen”, vertelt hij.
“We hadden eerst twee aparte ‘kiëten’, maar op een gegeven moment
zijn we samen op vakantie gegaan
en sindsdien is alles samen.” Met de
groep zijn ze bij alle evenementen in
het dorp te vinden en deden ze een

Puzzel

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Oplossing vorige week:

OPEN HUIS
DAGEN!
Tijdens de open huis dagen
ontvangt u bij aankoop vanaf
€ 75,00 een fraai cadeau

Tekst en beeld: Rob Dieleman

Pannen, leien, platte
en kunststof daken
Dakkapellen, dakramen
en trespabekleding
Dakgoten, lood,
koper en zinkwerk
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Graag tot ziens bij:
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Doolgaardstraat 8
Horst aan de Maas
077 398 56 51
www.mariettemode.nl
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Koningslust zit diep in zijn hart, zo
blijkt uit alles. Dat komt omdat Stan
van jongs af aan al verbonden is aan
het dorp. Dat terwijl hij er officieel
niet opgegroeid is. “Ons pap en mam
wonen eigenlijk net over de grens
in Panningen, maar we hebben ons
altijd op Koningslust gericht.” Hij ging
er naar de basisschool, heeft er zijn
vrienden en voetbalt sinds mensenheugenis bij VV Koningslust. “Alweer
25 jaar. Ik werd laatst nog gehuldigd
voor dat jubileum.”
Hij doorliep de hele jeugd bij de
voetbalvereniging, voetbalde in alle
seniorenelftallen en helpt ook wel
eens de veteranen uit. “Het maakt me
niet zoveel uit waar ik speel eigenlijk, ik vind voetballen gewoon leuk.”
Natuurlijk bleef het bij Stan niet alleen
bij gewoon lid blijven. Hij was jeugd-
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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keer of acht mee aan de carnavalsoptochten in Koningslust, Panningen
en Egchel. Stan stond samen met
VC Ongekind ook aan de basis van
het Klusterfeest. Dat werd georganiseerd om het wegvallen van de kermis
en de fanfarefeesten op te vangen.
“Het begon als grap met het oprichten van Vriendenclub Ongekind Events
(VCO Events). Daarmee hielden we een
keer een Duitse dag bij café De Poorter
en we organiseerden een nieuwjaarsduik. We kregen toen te horen dat
mensen het toch jammer vonden dat
de dorpsbrede feesten weg waren
gevallen. Daarom hebben we besloten
het Klusterfeest te beginnen. Een evenement voor jong en oud, waarbij ook
verschillende verenigingen uit het dorp
meehelpen. Zo wordt het door een
groot deel van het dorp gedragen.”

Naast al dat vrijwilligerswerk, heeft
Stan ook gewoon een baan. Alweer
acht jaar is hij werkzaam bij het
Blariacumcollege in Blerick als docent
gymnastiek en MVI (Media, Vormgeving
en ICT). “Dat zijn wel de twee uitersten van elkaar, ja”, vertelt hij lachend.
“Dat komt omdat ik mijn opleiding
gevolgd heb op XIOS Hogeschool in
België en daar studeer je af op twee
vakken.” Op het Blariacumcollege krijgt
hij veel te maken met leerlingen met
een migratieachtergrond. “Dat maakt
het voor mij een uitdaging, daar hou ik
van. Ik maak iedere dag wel weer wat
nieuws mee.”
Het gymnastiekgedeelte op school
spreekt voor zichzelf, bij MVI leert hij
de studenten onder meer om websites
te maken, folders ontwerpen en audio
en visuele zaken. “Sommige studenten zijn daar heel handig in. Ik leer
zelfs elke dag bij van de leerlingen.”
Daarnaast zit Stan ook één dag in de
week bij Drops B.V. in Panningen als
vormgever. “Ik wilde heel graag met
die wereld kennismaken en daar kreeg
ik de kans. Ik ben er vooral bezig met
vormgeving rondom evenementen
zoals het LEFFoodfestival. Hartstikke
leuk om zo ook een dag buiten het
onderwijs actief te zijn.”
Als hij dan weer thuiskomt na een
dag werken, is daar vriendin Sanne.
Of eigenlijk verloofde Sanne. De twee
wonen al een tijdje samen en afgelopen zomer ging Stan op de knieën.
Hij deed mee aan de Big Climb, een
project vanuit het Blariacum waarbij
21 leerlingen gesteund door 21 begeleiders de bochten van de bekende
Franse berg de Alpe d’Huez beklommen. Sanne kwam hem aanmoedigen. “Na afloop heb ik haar gevraagd
of ze wilde trouwen. Niet op de berg
overigens, daar was het te druk met
mensen. Ik heb gewacht tot een
rustiger tijdstip.” De van oorsprong
Hout-Blerickse Sanne wordt dus ook
een echte Koningslustse. “Dat vind
ik helemaal niet erg hoor”, vertelt
ze. “Iedereen kent Stan toch en dan
komen ze makkelijk met me praten.
Ik ben al helemaal geïntegreerd.”

Schoorsteenvegen,
renoveren en vernieuwen

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur

Tel 06 22 20 93 47 | www.abridak.nl
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Telefonisch bereikbaar

Aangepaste dienstverlening
Huis van de Gemeente
Van maandag 16 maart tot en met maandag 6 april is de dienstverlening in het Huis van
de Gemeente aangepast. Wij zijn iedere werkdag telefonisch bereikbaar van 8.30 tot
17.00 uur. Wilt u het Huis van de Gemeente bezoeken, dan kan dit alleen na het maken van
een afspraak.
De voordeur is gesloten. Komt u naar het Huis van de Gemeente voor uw afspraak dan wordt u
bij de deur door een medewerker opgehaald. Er is dus géén open inloop.
Afspraken die staan gaan door
Heeft u een afspraak bij de gemeente dan gaat deze gewoon door.
Afspraak afzeggen
Heeft u klachten zoals verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts blijf thuis. Mijd sociaal contact.
U kunt uw afspraak afzeggen via de bevestigingsmail die u van de afspraak heeft gehad.
Mocht dit digitaal niet lukken kunt u bellen naar (077) 306 66 66.
Nieuwe afspraak plannen
Wilt u een afspraak inplannen kan dit digitaal via www.peelenmaas.nl. --> afspraak maken.
Beschikt u niet over een computer of heeft u geen toegang tot het internet kunt u telefonisch
via (077) 306 66 66 een afspraak maken. We vragen u nadrukkelijk om goed na te denken of de
afspraak die u gaat plannen noodzakelijk is of kan wachten tot een later tijdstip.
Bibliotheek gesloten
Alle bibliotheeklocaties en schoolbibliotheken zijn tot en met maandag 6 april gesloten.
Dit betekent ook dat de bibliotheek in het Huis van de Gemeente dicht is. Online gaat de
dienstverlening wel gewoon door. Meer informatie volgt via www.debibliotheekmaasenpeel.nl
en sociale media.
Spreekuur vanuit verschillende partners
Het inloopspreekuur van de Wegwijzer (Vorkmeer) is ook aangepast. Zij zijn alleen voor acute
vragen iedere werkdag geopend van 8.30 tot 12.00 uur. Alle andere inloopspeekuren van onze
partners in het Huis van de Gemeente komen te vervallen.

Informatie voor ondernemers
en zzp’ers

Meer informatie
Meer informatie kunt u vinden op www.peelenmaas.nl.
Heeft u vragen die niet kunnen wachten kunt u contact opnemen met de gemeente
via (077) 306 66 66.

Het Coronavirus raakt iedereen en veel ondernemers en zzp’ers maken zich zorgen
over hun bedrijfsvoering en de gevolgen. Wij adviseren u om de berichtgeving van
de Rijksoverheid goed te volgen. In dit artikel hebben we zoveel mogelijk praktische
informatie op een rij gezet.

Afvalinzameling en
Milieupark
Wij doen er alles aan om uw afval te blijven
inzamelen. Hieronder leest u een aantal
maatregelen die wij nemen om dit te blijven doen.
Hierbij hebben wij uw hulp nodig.
Inzameling Huis aan Huis
Onze eigen inzameldienst blijft het gft-, pmd- en restafval inzamelen volgens de
afvalkalender.
Inzameling oud papier stopt
De verenigingen halen voorlopig geen oud papier meer op. We vragen alle inwoners het oud
papier thuis te bewaren. Oud papier hoort niet bij het restafval.
Het Milieupark
Veel inwoners ruimen nu op en werken in de tuin. Dit zorgt voor een te grote drukte op het
Milieupark. Daarom nemen wij de volgende maatregelen:
• We laten maximaal 10 auto’s tegelijk op het Milieupark zodat het veilig is voor iedereen.
Daardoor staat er vaak een lange rij. Houd dus rekening met wachttijden en heb hier
begrip voor.
• We houden gepaste afstand en vragen dit ook aan onze bezoekers.
Kijk voor de actuele openingstijden van het Milieupark op www.peelenmaas.nl.
Wij vragen alle inwoners alleen afval naar het Milieupark te brengen als dit echt nodig is.
Kringloopwinkel Allerhande is voorlopig dicht
Bewaar de spullen nog even thuis totdat de kringloopwinkel weer open is.

Crisisnummers
MKB-Nederland, VNO-NCW en PZO-ZZP hebben samen met de Kamer van Koophandel een
coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Op www.kvk.nl vind je informatie die kan
helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde gevallen
en wat aanbevolen is om nu te doen. Het loket is ook telefonisch te bereiken via tel. 0800-2117
(op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur). Let op: het is erg druk aan de telefoon.
Regelingen UWV
Kijk op: https://www.uwv.nl/werkgevers/actueel/informatie-coronavirus.aspx.
• Werktijdverkorting: als er door het coronavirus tijdelijk te weinig werk in uw bedrijf is,
kunnen uw werknemers mogelijk een WW-uitkering wegens werktijdverkorting krijgen.
Het coronavirus valt namelijk niet onder het normale ondernemersrisico.
• Indien uw werknemer vanwege bestemmingsgevaar niet op zijn werkplek kan werken/ in
isolatie of quarantaine is/ lichte verkoudheidsklachten heeft en dus thuis moet werken
betaalt u het loon van uw werknemer door. Soms kunt u voor uw werknemer een Ziektewetuitkering aanvragen bij het UWV.
MKB Nederland
Kijk op: www.mkb.nl/corona. U vindt hier o.a. informatie terug over:
• Hoe men veilig en gezond om kan gaan met COVID-19 op de werkvloer;
• Loondoorbetaling tijdens de vergunningsperiode;
• Mogelijkheden om een beroep te doen op overmacht ofwel force majeure;
• Borgstelling kredieten;
• Uitstel van betaling of verlaging voorlopige aanslag belastingen;
• Informatie van verschillende brancheorganisaties;
• Geldende reisrestricties.
Wat kan de gemeente voor u doen?
Bent u zzp’er? Dan kunt u bijvoorbeeld geen gebruik maken van de werktijdverkortingsregeling.
Dat komt doordat de regeling alleen van toepassing is voor medewerkers in loondienstverband.
Wel kunt u bij de woongemeente een inkomensaanvulling of lening aanvragen op grond van
het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz). U kunt via www.155.nl al een eerste check
doen of u in aanmerking komt voor Bbz. U kunt contact opnemen met de Bbz-consulent via
bbz@peelenmaas.nl of via ons Klant Contact Centrum, 077 306 66 66
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Wat iedereen moet weten
over het coronavirus
Het nieuwe coronavirus houdt heel de wereld in zijn greep. Intussen zijn er ook in ons
land veel besmettingen. Vooral ouderen zijn kwetsbaar als ze besmet raken met het
coronavirus. Noor Bouwmeester, arts infectieziektebestrijding van GGD Limburg-Noord,
beantwoordt enkele vragen.
Hoe kun je het coronavirus oplopen?
Het coronavirus zit in de keel van iemand die besmet is. Als deze persoon hoest en niest, komen
er kleine druppeltjes met het virus in de lucht. Door deze druppeltjes in te ademen, kun je
besmet raken. Ook kun je het virus via handen en voorwerpen binnenkrijgen.
Wat kun je doen om besmetting met het coronavirus te voorkomen?
Het belangrijkste wat je kunt doen, geldt voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen
veroorzaken:
• Was je handen regelmatig met water en zeep.
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes en gooi die na gebruik weg.
• Schud geen handen.
• Blijf thuis bij klachten: neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.
• Mijd bijeenkomsten met meer dan 100 personen. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals
musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
• Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de
werktijden te spreiden.
Wat is het advies voor kwetsbare groepen?
Voor ouderen en personen met verminderde weerstand geldt: vermijd grote gezelschappen
en openbaar vervoer. In het algemeen wordt dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare
personen te beperken Dit geldt niet voor hulp- of zorgverleners, je mag er vanuit gaan dat zij
goed geïnformeerd zijn en werken volgens de richtlijnen.
Wat doe ik wel/niet als ik verkouden ben of misschien het coronavirus heb?
Blijf thuis bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociale contacten.
Bel pas met je huisarts als klachten verergeren. Ga bij twijfel niet op bezoek bij anderen en
neem niet deel aan activiteiten en uitjes waar meerdere mensen bijeen komen. Zo voorkom je
dat je anderen aansteekt en spaar je energie om sneller beter te worden.
Hoe weet ik of ik een ‘gewone’ griep heb of besmet ben met het coronavirus?
De klachten bij de griep en het coronavirus lijken veel op elkaar. De kans op een besmetting met
het coronavirus is groter als je:
• Contact hebt gehad met iemand die daadwerkelijk is besmet met het coronavirus.
• Klachten krijgt nadat je terugkomt uit een gebied waar veel besmettingen met het
coronavirus zijn.
Besmetting met het coronavirus kan alleen worden vastgesteld na onderzoek. Alleen bij mensen
met een kwetsbare gezondheid zal in overleg met de huisarts nog getest worden. Bij alle
klachten van zowel griep als het coronavirus geldt: blijf thuis en ziek uit. Bel pas met de huisarts
als de klachten verergeren. Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl/corona.
Voor algemene vragen kun je tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke
informatienummer 0800 - 1351. Of bel op werkdagen tussen 8.30 - 17.00 uur met het
informatienummer van GGD Limburg-Noord 088 - 119 19 90 of kijk op www.ggdlimburgnoord.nl

WhatsApp
Gemakkelijk en snel een berichtje sturen via WhatsApp
nummer 06 12 36 09 04. Wij beantwoorden WhatsApp
berichten maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur.
Gebruik WhatsApp niet voor privacygevoelige informatie.
U kunt via dit nummer niet bellen of een SMS versturen.

Doe mee:

5% rente
Inschrijving obligaties t/m 14 april

voor meer informatie zie:
windparkegchelseheide.nl

aanjager van duurzaamheid
in Peel en Maas
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Verordening Maatschappelijke ondersteuning
vastgesteld
De raadsvergadering van 10 maart verliep iets anders dan gepland. Raadslid Frits Berben nam de rol van waarnemend voorzitter op zich, omdat burgemeester Wilma Delissen ziek
was. Wethouder Anget Mestron was ook ziek, en Peter Craenmehr van eenmansfractie AndersNu had uit voorzorg besloten niet naar de vergadering te komen. In de relatief korte
vergadering stemde de raad in met de verordening Maatschappelijke Ondersteuning en een aanvullende motie over dit onderwerp. Een andere motie van PvdA/GroenLinks over de
opvang van vluchtelingenkinderen in Griekenland haalde het na een hoofdelijke stemming niet.

Bij het vaststellen van de agenda werd de benoeming van de nieuwe griffier en
plaatsvervangend griffier doorgeschoven naar de volgende vergadering, omdat
burgemeester Delissen dit graag zelf op zich wil nemen. Vervolgens kwam fractievoorzitter
Annigje Primowees van PvdA/GroenLinks met een voorstel om het bestemmingsplan
Neerseweg 60 en 62 Helden niet te behandelen.
Al in de vorige vergadering werd duidelijk dat er veel discussie was over het
bestemmingsplan en alles wat er aan vooraf gegaan was. Daarom stelde raadslid
Primowees voor ”om dit onderwerp nog even aan te houden en de griffier te vragen een
onafhankelijk onderzoek te laten plegen naar de procesgang”.
Fractievoorzitter Henk Boots van Lokaal Peel en Maas kon zich hier wel in vinden.
”Gevoelsmatig klopt het niet. En hoe leggen we dit aan de burgers uit? Een onafhankelijk
onderzoek vind ik wel passen in dezen.”
CDA-raadslid John Timmermans wilde het bestemmingsplan in eerste instantie wel
behandelen. ” Het is een proces dat al lang loopt. Als je puur formeel naar het voorstel
kijkt, volgens mij kun je er dan niet tegen stemmen.” Wel wil het CDA het beleid onder de
loep nemen. ”Dus dat zou mijn voorstel zijn (…) vanavond gewoon dit behandelen en dan
over het algemeen (…) kijken; het beleid wat er ligt, is dat wat we willen?”
Voor de VVD voelde het ook niet goed, aldus fractievoorzitter Geert Segers. Zijn fractie kon
zich vinden in het voorstel van PvdA/GroenLinks, ”Maar met name vanwege de learnings.
Kijken of we iets kunnen leren van deze casus.”
Waarnemend voorzitter Frits Berben kwam uiteindelijk tot de conclusie dat alle fracties
het ermee eens waren dat het agendapunt niet zou worden behandeld. Verder gaven de
fracties de opdracht om een onafhankelijk onderzoek te laten doen. Nadat de agenda
hierop was aangepast, meldde raadslid Berben dat er verder geen mededelingen te doen
waren en dat niemand zich had gemeld voor het vragenhalfuurtje.
Actualisering verordening Maatschappelijke ondersteuning
Het eerste onderwerp dat wel werd behandeld was de actualisering van de verordening
‘Maatschappelijke ondersteuning 2019 Peel en Maas’. De belangrijkste wijziging heeft
betrekking op de invoering van het abonnementstarief. Ook dit agendapunt was al eerder
aan de orde geweest, maar er was nog geen besluit over genomen.
Raf Janssen van PvdA/GroenLinks nam het woord en zette uiteen waarom zijn fractie
liever niet voor het voorstel wilde stemmen. ”Ik had wat meer visie en durf verwacht van
het college. Er is een jaar (…) gewoon niks gebeurd”. Ook heeft raadslid Janssen moeite
met het feit dat VGZ, de collectieve verzekeraar, facturen van Stichting Kernkracht niet
langer vergoed. In de ogen van zijn fractie is dit een signaal dat VGZ zelfsturing niet
waardeert.
Daarom diende raadslid Janssen een motie in namens PvdA/GroenLinks, het CDA en
Lokaal Peel en Maas. Deze komt erop neer dat het college wordt opgeroepen om er bij VGZ
op aan te dringen dat deelnemers aan de collectieve ziektekostenverzekering de eigen
bijdrage toch vergoed kunnen krijgen.
Saskia Vervoort van Lokaal Peel en Maas kon zich niet vinden in de suggestie dat het
college en de wethouder niet voldoende zou doen, maar als mede-indiener stond haar
fractie wel achter de motie. Hetzelfde gold voor de fractie van het CDA, zo gaf Lon Caelers
aan. ”We moeten er ook vertrouwen in hebben dat het daadwerkelijk dadelijk ook
snel naar een dorpsvoorziening gaat.” Dat de VVD de verordening wel en de motie niet
ondersteunde was geen verrassing. Raadslid Segers legde het nog eens uit: ”Wij vinden dat
de dorpsvoorziening, die er nog niet is, er ook niet hoort te komen.”
In een reactie gaf wethouder Wim Hermans, die de zieke portefeuillehouder Anget
Mestrom verving, aan dat hij zich niet herkent in het beeld dat er niets zou zijn gebeurd.
Hij riep op om de verordening wel vast te stellen, onder meer omdat deze over meer
gaat dan alleen de hulp bij de huishouding. De inhoud van de motie kon hij wel
steunen. ”De strekking van de motie, (…) doe nou een stevig en dringend beroep op de
verzekeraars, in dit geval VGZ, om wel de eventuele facturen die nog gaan komen (…)
wel te gaan vergoeden (…) zouden we graag willen onderschrijven.”
Tijdens het besluitvormende gedeelte van de raadsvergadering bleek dat alleen PvdA/
GroenLinks de verordening wilde aanhouden. Daarmee was het voorstel aangenomen.
Net als de gezamenlijke motie, waar alleen de VVD tegen stemde.

Als laatste was er nog een zogenoemde motie ‘vreemd aan de orde van de dag’, oftewel
een motie die niet op de agenda stond. In deze motie roept PvdA/GroenLinks het college
op om uit te spreken dat de gemeente Peel en Maas bereid is een aantal kinderen op te
nemen uit de vluchtelingenkampen in Griekenland.
Wie Naus zei namens Lokaal Peel en Maas dat een meerderheid van zijn fractie de
motie wel kan onderschrijven, maar ”wat speelt er: gemeenten mogen niet individueel
migratiepolitiek bedrijven. (…) De staatssecretaris gaat erover of er vluchtelingen worden
opgenomen, niet de gemeentes.”
Een soortgelijke reactie kwam er van raadslid Segers van de VVD. ”Het is
rijksoverheidsbeleid, migratiebeleid, dat is geen beleid van gemeentes. Het is
verschrikkelijk wat er met die kinderen daar gebeurt (…) maar dat is niet iets wat de
gemeente Peel en Maas moet en kan oplossen.”
Op verzoek van raadslid Timmermans van het CDA werd de vergadering kort geschorst
voor overleg over de motie, maar pas nadat raadslid Janssen van PvdA/GroenLinks de
strekking van de motie nog eens had uitgelegd aan de aanwezige raadsleden. ”De motie
verwoordt nergens dat we kinderen daadwerkelijk gaan opnemen. De motie verwoordt
dat we de bereidheid daartoe hebben.”
Na de schorsing gaf wethouder Wim Hermans een reactie namens het college. ”We hebben
er natuurlijk wel op zich een mening over, en die is dat dit een landelijke kwestie is die
zeker aandacht verdient, ook lokaal, maar dat we het wel in de juiste volgorde moeten
doen.” Eind maart vindt er namelijk een provinciaal overleg plaats en dat wil het college
afwachten. ”Aan het geduide daar doen we natuurlijk niets aan af en dat er schrijnende
situaties zijn; dat moge duidelijk zijn”.
Op verzoek van Lokaal Peel en Maas werd deze motie hoofdelijk in stemming gebracht,
wat betekent dat de raadsleden afzonderlijk werd gevraagd of zij voor of tegen de
motie stemden. De uitkomst was dat 10 raadsleden voor de motie stemden en 16 tegen,
waarmee de motie werd verworpen. Daarop sloot raadslid Berben de vergadering, waarbij
hij de iedereen bedankte voor de aanwezigheid.
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1903 \ politiek
Lokaal Peel&Maas

Natuur inclusief wonen op vmbo-locatie
Het grootste gebouw van de vmbo-locatie gaat gebruikt worden voor
de realisatie van een woon-zorgcomplex voor dementerenden, het
Poelsplein. De familie Janssen kwam met dit mooie initiatief, een
invulling waar op dit moment grote behoefte aan is.
Het plan omvat 24 zorgwoningen
en een bedrijfswoning waarmee
altijd zorg gegarandeerd wordt.
Hélène en Maartje Janssen zijn
beide dames met een brede zorgervaring, dat past. De raad heeft
de grondexploitatie goedgekeurd.

Kinderraad
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Zodra de omgevingsvergunning
akkoord is kan de schop in de
grond voor fase 1.
Voor de tweede fase zijn aanvankelijk 36 woningen gepland, een
mix van huur (circa 750 euro) en
koop. Na vragen vanuit onze fractie

Lokaal Peel&Maas bleken meerdere partijen een voorkeur te hebben voor meer woningen, zeker op
zo’n toplocatie! Dit is het college
mee gegeven. Vanaf het begin is
de buurt bij de plannen betrokken
en hebben zij hun wensen mogen
uiten over de eigen leefomgeving.
Een mooie ontwikkeling om zo de
buurt al vroegtijdig bij de plannen
te betrekken. Wij willen daar nog
graag wat extra’s aan toevoegen:

maak er een ‘natuur-inclusieve’
bebouwing van, met extra plekken voor vogels en vleermuizen.
En bloementuinen met insecten,
zaden en nestmateriaal voor de
vogels. Dat is goed voor de biodiversiteit. Haal de natuur dichterbij,
daar kunnen we met ons allen van
genieten.

Tiny Valckx, raadslid

Mediakids: update raadsbesluiten
Vrijdag ben ik (Pip) samen met Ilko en Mika, kinderraadsleden van basisschool
Onder de Linden, op pad geweest naar de basisscholen De Liaan en De Horizon.
De andere mediakids waren er deze keer niet bij. Omroep P&M is ook weer mee
geweest en maakt er een programma van.
Wij hebben aan de kinderraadsleden
gevraagd hoe het gaat met hun voorstellen die in de kinderraadsvergadering op
22 januari zijn goedgekeurd. Sophie en
Levi van De Horizon wilden meer activiteiten voor ouderen. Ze hebben al veel
gedaan sinds de vergadering en hebben ook al met ouderen gesproken over

VVD Peel en Maas

wat ze leuk vinden. Dit schooljaar zullen al de eerste activiteiten met ouderen
zijn. Bij De Liaan hebben we gepraat met
Toon, Babs en Lola. Zijn doen onderzoek
naar een schone omgeving bij speelplaatsen. Hiervoor hebben ze gepraat met
Pim Hillen bij de gemeente en hiervan
maken ze een verslag. Ook zijn ze bezig

Wij als VVD Peel en Maas-fractie
zijn van mening dat we ook lokaal,
waar mogelijk, onze ondernemers
in deze overmachtssituatie moeten
ondersteunen. Veel ondernemers
hebben door de coronamaatregelen aanzienlijk minder

Er zijn veel ondernemers die
economisch worden getroffen.
Landelijk zijn er al maatregelen
genomen en aanvullende
maatregelen aangekondigd om
zoveel mogelijk te voorkomen
dat gezonde bedrijven omvallen.

PvdA/GroenLinks Peel en Maas

tot geen inkomsten. Wij hebben
vragen gesteld aan het college
voor extra ondersteuning
vanuit de gemeente voor lokale
ondernemingen. Zo hebben
we onder meer gevraagd of
de gemeente bereid is om op

Op sommige plekken in de wereld
is het angstaanjagend slecht. Dat
is zeker het geval in de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden.
Daar waren al nauwelijks voorzieningen, daar heersten al verschillende
ziekten en daar komt nu ook de acute
dreiging van het coronavirus bij.

korte termijn renteloos uitstel te
verlenen voor de betaling van
lokale lasten. En of de gemeente
bereid is om facturen aan
ondernemers die hier behoefte
aan hebben eerder te voldoen dan
de uiterste betaaldag. Ook hebben
we gevraagd of er mogelijkheden
zijn om ondernemers in deze tijd
te ontzorgen en of er meegedacht
kan worden over de gevolgen op
langere termijn.

We realiseren ons dat het een
turbulente tijd is voor iedereen,
maar hopen toch op spoedige
antwoorden. Via onze Facebookpagina houden we u op de hoogte.
Zorg goed voor elkaar.

Geert Segers, Jeanne Hesen,
Suzan Hermans, Teun Heldens en
Karin Jacobs, fractie

Nederlaag voor medemenselijkheid

Alle media-aandacht gaat momenteel uit naar het gevaar van besmetting met het coronavirus.
Begrijpelijk. Al meer dan duizend mensen zijn besmet met het coronavirus en intussen zijn er ook al mensen aan overleden. Dat geldt voor Nederland. Er zijn landen waar de situatie nog veel slechter is: meer
besmettingen en niet zo’n goede gezondheidszorg als wij hier hebben.
De Griekse samenleving is volkomen
overvraagd. De weinig hulpverleners
die tot nu toe de allernoodzakelijkste noodhulp hebben geboden in
de vluchtelingenkampen, gaan zich
terugtrekken. Ze zijn niet alleen bang
voor besmetting met het coronavirus,
maar ze worden ook steeds openlij-

ker bedreigd door groepen mensen
uit de lokale bevolking die absoluut
overvraagd is met de groeiende aantallen vluchtelingen die een heenkomen zoeken op de eilanden en die
daar vast komen te zitten. Meer dan
honderdduizend vluchtelingen zitten klem in overvolle kampen in

Griekenland, in erbarmelijke omstandigheden. Daaronder zijn enkele
duizenden alleenstaande kinderen.
Aan Nederland is gevraagd om vijfhonderd van deze vluchtelingenkinderen op te nemen. Dat zijn nog
geen twee kinderen per gemeente.
Nog geen twee kinderen! PvdA/
GroenLinks heeft de raad voorgesteld
de bereidheid uit te spreken enkele
vluchtelingenkinderen op te nemen.
Ons voorstel haalde het helaas niet:
tien raadsleden waren voor en zes-

tien raadsleden tegen. Alle VVDraadsleden waren tegen. Van de tien
CDA-raadsleden waren er slechts
twee die voorstemden; acht waren
tegen. Weinig christelijk vinden wij.
Lokaal Peel&Maas was verdeeld: vijf
voor en drie tegen. De medemenselijkheid heeft in de raad van Peel en
Maas een nederlaag geleden: tien
voor en zestien tegen.
Annigje Primowees, Frits Berben,
Raf Janssen, raadsleden

Neem coronavirus en maatregelen serieus

In januari en februari haalden de meeste Nederlanders en andere Europeanen hun schouders nog wat
op bij ‘die gewone griep’ die in China was uitgebroken. Inmiddels maakt het nieuwe coronavirus ook in
veel Europese landen duizenden mensen ziek. In Italië zijn bij het schrijven van deze column zelfs al
bijna 2.500 mensen overleden en hebben de meeste EU-landen zware beperkingen opgelegd aan hun
inwoners. Het zijn zware, maar noodzakelijke beperkingen en we moeten die allemaal opvolgen.
Ook steeds meer inwoners uit
Nederland en inwoners uit Peel
en Maas raken besmet of kennen mensen die ziek zijn. Voor de
meeste zieken blijft het gelukkig
een relatief milde ziekte, maar er

Mediakids kinderraad

Coronacrisis raakt iedereen

Het zijn bizarre tijden waarin we nu verkeren, de coronacrisis raakt iedereen. We willen ten eerste
alle coronapatiënten heel veel sterkte wensen. Daarnaast willen we onze grote waardering en respect
uitspreken. Dit voor alle mensen die werkzaam zijn in de zorg en in andere sectoren waar dag en
nacht wordt gewerkt aan hulpverlening en aan manieren om het virus onder controle te krijgen.

CDA Peel en Maas

met de waarschuwingsbordjes voor bij de
speelvelden. Hiervoor hebben ze al ontwerpen en plannen gemaakt. Met Peel
en Maas Schoon hebben ze een afspraak
gemaakt om de gastlessen te bespreken
op de scholen. Het was leuk om te zien
hoe iedereen er mee bezig is. We gaan
ook nog naar Baarlo om te praten over de
klimaattocht. Dit kan nu niet omdat iedereen thuis is door het coronavirus, maar we
hopen dat het snel weer beter gaat.

is ook een groep mensen die extra
gevaar loopt. Het grote risico is dat
er teveel ernstig zieke patiënten
tegelijkertijd moeten worden opgenomen in het ziekenhuis. Dat is
ook de reden dat de overheid met

specifieke maatregelen het aantal
zieken probeert ’uit te smeren’ en
te grote pieken probeert te voorkomen. Een hele opgave, maar als we
allemaal meedoen en ons houden
aan de tijdelijke sociale beperkin-

gen, gaat dit ons zeker lukken en
zijn we zo snel mogelijk door deze
crisis heen.
Inmiddels kijken wij nuchtere
Nederlanders anders naar ‘die
gewone griep’ dan de eerste twee
maanden van dit jaar. Blijkbaar is
het tóch niet zo’n gewone griep als
veel mensen dachten en hoopten.
Dit moet iedereen dus heel serieus
nemen. Ons diepe respect gaat uit
naar alle medewerkers in de zorg

die op dit moment te maken hebben met extreme omstandigheden. Daarnaast denken wij aan alle
ouderen en mensen met een lagere
weerstand.
Let goed op elkaar. Samen komen
we deze moeilijke periode te
boven.

Gemeenteraadsfractie

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.
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15-vragen aan

Pien Vaessen Maasbree
Wat is je favoriete tijd van
het jaar?
Ik hou heel erg van de winter, want
in de winter ga ik altijd skiën. Maar ik
vind de zomer ook superlekker, dan
kan ik zwemmen en heerlijk buiten
spelen. De zomer en de winter zijn
dus eigenlijk allebei mijn favoriete
tijden van het jaar.

Wat is het laatste smoesje
dat je gebruikt hebt?
Mijn laatste smoesje is dat ik zei dat
ik huiswerk moest maken, omdat ik
anders met de hond moest wandelen
en daar had ik geen zin in.

Waar heb je het laatst de slappe
lach om gekregen?
De laatste keer dat ik de slappe lach
kreeg, was tijdens carnaval. Ik was
toen namelijk bij een vriendinnetje aan het logeren en toen deed ik
een kip na. We hebben toen erg hard
gelachen, dat was erg leuk.

Je kunt onder water ademen, of
mag overal de muziek bepalen.
Wat kies je?
Ik zou kiezen voor onder water ademen, dat lijkt me supercool. Dan kan
ik namelijk bijvoorbeeld met vissen
en andere dieren zwemmen en dat
lijkt me erg leuk om te kunnen.

Wat vind je het leukste aan jezelf?
Ik vind het leuk dat ik bijna altijd
vrolijk ben, maar ook dat ik altijd een
beetje gek ben. En ik vind het ook
heel leuk dat ik erg sportief ben en
van bijna alle sporten houd.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Pien Vaessen
12 jaar
Maasbree
Blariacumcollege
Blerick

Hoe zou jij jezelf omschrijven in
één woord?
Ik zou mezelf omschrijven als gezellig, ik vind het namelijk altijd super-

gezellig om met vrienden of familie
samen te zijn of leuke dingen te
doen.

Wie is je favoriete leraar?
Mijn favoriete leraar is meneer Bram
Holla van aardrijkskunde. Meneer
Holla hoort bij het zangduo Bram
en Ruud, zij maken en zingen vooral
carnavalsmuziek. Eén van hun lied-

Rust in de lucht
Ondanks een hectische week op de grond,
komt in de atmosfeer de boel juist tot rust. De
natuur ontluikt en heeft profijt van de vele
regenval van de afgelopen vijf weken. De
westelijke stroming die ons weken gedomineerd heeft met ook stormdepressies erbij, is
nu naar het noorden van Europa opgeschoven
en de invloed van hogedrukgebieden boven
Zuid-Europa heeft zich deze week boven ons
uitgebreid. Er lijkt echter nog een apart
hogedrukgebied boven Scandinavië tot ontwikkeling te komen. Een setting die in de
winter meer dan eens voor stevige vrieskou
zorgt. Nu is de zon echter al krachtig geworden en blijft overdag het kwik niet meer
steken. Desondanks zal het vanaf eind deze
week door deze ontwikkeling voor een oostelijke stroming gaan zorgen met temperaturen
overdag rond of beneden de 10 graden. In de
nacht is er serieuze kans op nachtvorst. Maak
in de dagen dat u thuis zit, gebruik van de
gelegenheid om lekker een wandeling te gaan
maken in de bossen en rond te kijken!.
/ Tekst en beeld: Nicky de Bruijn

jes is De Kriebels. Meneer Holla is
altijd grappig en ook altijd vrolijk,
dus ik vind hem een hele leuke
leraar.

Waar ben je het meest trots op?
Ik ben erg trots op hoe het gaat op
school. Ik heb een leuke klas en haal
goede cijfers, dus daar ben ik erg
blij mee.

Weer in Peel en Maas

Wat doe je als je niet kunt slapen?
Eigenlijk val ik meestal erg snel
in slaap, maar als dit me echt niet
lukt dan denk ik meestal aan leuke
dingen of dan zing ik een liedje.
Gelukkig lukt het me dan vaak wel.

Wanneer zing je?
Ik zing best vaak, maar meestal
onder de douche of als ik in bed lig.

Dan zing ik alle liedjes die ik in mijn
hoofd heb.

Wanneer had je meteen een klik
met iemand?
Ik heb een hele leuke vriendinnengroep en ik ken sommige mensen al
van kleins af aan. Anderen heb ik de
laatste jaren heel goed leren kennen,
maar met iedereen heb ik een goede
klik en dat is heel erg fijn.

Wat is je laatste miskoop
geweest?
Ik heb geen idee wat mijn laatste
miskoop zou moeten zijn. Ik koop
niet zo snel iets en ik denk goed na
voordat ik dat wel doe. Daardoor heb
ik niet zo snel dat ik een miskoop
heb, maar dat is natuurlijk alleen
maar fijn.

Wat zou je doen als je een week
alleen thuis zou zijn?
Als ik een week alleen thuis zou zijn,
dan zou ik mijn vriendinnen uitnodigen om te komen slapen en ik zou er
een hele gezellige week van maken.

Welke trend heb jij gevolgd die je
nu helemaal niet meer leuk vindt?
Ik maakte eerst best vaak slijm en
kneedde er iedere dag in. Dat was
ook iets wat veel mensen een tijdje
geleden allemaal deden. Op YouTube
plaatsten ze er toen ook veel video’s
over. Maar ik vind slijm nu niet meer
zo leuk en vind het ook helemaal niet
meer lekker.

Welke sport is helemaal niet jouw
ding?
Dat is hockey. Ik vind sporten heel
leuk en ik vind het ook altijd leuk
om nieuwe sporten te leren kennen.
Ik ga op dit moment drie keer in de
week handballen en één keer in de
week dansen. Maar hockeyen is echt
totaal niet mijn ding en ik krijg er ook
nog eens rugpijn van. Het is absoluut
mijn minst favoriete sport.

Corona Virus. Verhoog je weerstand
met aromatherapie en massage.
www.mayproosten.nl
Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.
Te Koop: koeling binnenmaat L 240 B
140 H 1048. Diepvrieskist merk Frigor
L 180 B 60 H 90. Roestvrijstalen tafel
L 140 B 70 H 90. Fiat- Ducato 33 2.3
LTD dubbele cabine KM 252219.
Bellen 06 28 40 04 56.
Prachtige primula’s 0,50.
Volop bloem en kunnen tegen vorst.
Kwekerij de Lifra Lorbaan 12a Veulen.
Te koop Paaseieren, gekookt en
gekleurd. Bestel tijdig 06 86 86 20 58.
Bong 52, 5991 EC Baarlo. Geopend
vanaf 23 maart t/m 11 april ’s
middags van 13.00 tot 18.00 uur,
zondags gesloten.
Golf- of tennisarm? Bel huisarts
Verheijen te Kronenberg: 06 14 84 85
65 of www.tennisarm-golfarm.nl
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Ik ben bang voor het coronavirus
Wat begon in de Chinese provincie Wuhan en leek op een ver-van-mijn-bedshow, heeft op razend tempo ook de rest van de wereld inclusief Peel
en Maas bereikt. Het openbare leven ligt grotendeels stil. Mensen werken zo veel mogelijk thuis en zorgmedewerkers zijn door velen benoemd
tot de helden van elke dag. Het toiletpapier is in de supermarkten niet aan te slepen en de hamsteraars vergeten dat er ook andere mensen zijn
die nog iets willen eten. Slechts één iemand trekt zich niets aan van de vreemde periode die de wereld momenteel doormaakt: de lente.
Het is helemaal niet gek om bang te zijn voor
het coronavirus. Het zijn immers onzekere tijden. Krijg je het zelf, krijgt iemand dichtbij jou
het of heb je het misschien al gehad, maar dit
niet gemerkt? Kunnen de supermarkten de
hamsteraars nog wel aan? Hoe lang gaat het

duren voor we weer de straat op mogen? En hoe
gaan we hier uit komen? Niemand die het weet.
Toch zou het zomaar zo kunnen zijn dat je jezelf
niet omschrijft als ‘bang’. Sommigen hebben de
eigenschap zich niet druk te kunnen maken om
iets waar ze toch geen invloed op hebben. Ze vol-

gen op wat het RIVM adviseert, werken netjes
thuis en maken er het beste van.

Ik ben bang voor het coronavirus.
Wat vind jij?

Bespreking poll week 11

Pastoraaltje

Column

Kwetsbaar

Eerst deden we nog lacherig over
het coronavirus en China voelde
veilig ver weg. Maar nu er in onze
eigen streken mensen ziek worden en er zelfs al gestorven zijn,
De ontwikkelingen rond het coronavirus gaan inmiddels zo snel, dat iedereen blij mag zijn met de uitslag van de poll van vorige week. HALLO
wordt het echt ernstig. De overheid
legde op Facebook de stelling voor ‘Ik geef mensen een hand, ongeacht advies kabinet’. In totaal gaven 128 mensen aan mensen uit voorzorg
neemt vergaande maatregelen
geen hand meer te geven. Dat is een meerderheid van 80 procent. Het dringende advies van het RIVM is momenteel geen handen te schudden,
om tot beheersing van het virus te
sociale contacten te vermijden en ruime afstand van elkaar te houden.
komen. Het komt aan op verantwoordelijkheid nemen voor elkaar.
Het is de vraag of degenen die vorige week nog
nu niet meer doen. Melissa Clauwers zei donderdag
griepseizoen?” Inmiddels weet heel Nederland wel
Bij zo’n pandemie blijkt maar weer
aangaven wél gewoon handen te schudden, dat
12 maart nog: “Onzin! Doen we dit dan elk jaar met
beter. Handen schudden? Doe maar even niet.
eens hoe kwetsbaar onze wereld
is, ondanks hoogstaande wetenschap en techniek. Door deze algemene ziektedreiging kunnen we
weer iets begrijpen van het levensgevoel van alle generaties voor
ons. Heel de geschiedenis door
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Maar we zien nu hoe kwetsbaar we
toch zijn, in een moderne samenleving waar gehandeld en gereisd
wordt. Natuurlijk moeten we ons
niet in paniek laten brengen en dat
hamsteren is al helemaal kortzichtig en zelfs egoïstisch. Maar we
zijn wel bezorgd: voor onszelf en
De corona-crisis deelt een harde klap uit aan het MKB. Binnen enkele dagen zĳn in veel sectoren een groot aantal ondernemers in acute
voor elkaars welzijn en gezondliquiditeitsproblemen gekomen. Voor betalingen aan personeel, leveranciers en instanties zoals de Belastingdienst is niet of nauwelĳks geld
heid. Met carnaval werd het leven
beschikbaar. Onderstaand volgen 10 concrete tips, die op kortere termĳn extra liquiditeit creëren.
nog uitbundig gevierd, maar het
is ook goed om onze kwetsbaarvan betalingstermijnen of gebruik te
3. Het opstellen van een aangecombinatie met een ww-uitkering
heid en sterfelijkheid weer eens
maken van factoring.
paste liquiditeitsbegroting voor het
voor het personeel.
te beseffen. Daar gaat het over in
komende jaar. Hoewel het niet is
7. Het aanpassen van het inkoopbeleid.
de veertigdaagse Vastentijd. En de
in te schatten hoe lang deze crisis
Het aanhouden van te grote voorLenssen Advies zorgt samen met u,
lijdenstijd, de passietijd zoals we
gaat duren, is de insteek om deze
raden kan een behoorlijk beslag op
dat bovenvermelde punten tijdig besprodie vroeger noemden, met passiebegroting voor een periode van
de liquiditeit leggen. Door andere
ken worden en dat bij een aanvraag
verhaal en speciale passiemuziek,
minimaal twaalf maanden op te
afspraken te maken met leveranciers voor een krediet de beste voorwaarden
opent ons voor het machteloze lijstellen.
zijn op dit vlak voordelen te behalen. worden afgesproken.
den in deze wereld. Een oproep tot
4. Op korte termijn contact opne8 Zoals in een vorig artikel aangecompassie. En dat gaat natuurlijk
men met de huisbankier. Bij de
ven zijn inmiddels fintech-financiers
oneindig verder dan de gevolgen
huisbankier kan gevraagd worden
actief, die met behulp van het interDoor: Paul Grubben
van het coronavirus. Denken we
voor enerzijds het stopzetten van
net in staat zijn om binnen enkele
aan die talloze ongeneeslijke zieke
de maandelijkse verplichtingen of
dagen een krediet te verstrekken.
mensen die lijden aan kanker of
anderzijds voor het uitbreiden van
Inmiddels beschikken ook de traditi1. Voorlopige aanslagen van de
welke vreselijke ziekte dan ook.
de bestaande kredietfaciliteit.
onele banken over mogelijkheden op
Belastingdienst op het vlak van de
Denken we ook aan de ellende
dit vlak.
inkomsten- en vennootschapsbelas- 5. In aansluiting op punt 4 heeft de
van de zovele mensen op de
overheid de voorwaarden voor de
9. Zelfstandigen kunnen gebruik maken
ting laten verlagen.
vlucht. Vele miljoenen, wereldborgstelling MKB-kredieten vervan het Besluit Bijstandsverlening
2. Voor aanslagen van de belastingwijd. Helaas wordt het voor ons
ruimd. Bij deze regeling gaat de
Zelfstandigen (BBZ). De BBZ bestaat
dienst die wel betaald moeten
pas ernstig als het dichtbij komt
overheid voor een groter gedeelte
uit een lening of uit een periodieke
worden vanwege de corona-crisis,
en ons eigen leven dreigt te raken.
van het krediet borg staan.
uitkering en moet aangevraagd worbijzonder uitstel van betaling aanvraPas goed op jezelf en dus ook op
6. Aanscherpen van het debiteurenden bij de gemeente.
gen. Bij een dergelijk verzoek dient
elkaar. En sterkte iedereen.
beleid. Mogelijkheden op dit vlak
10. Maak gebruik van de reeds
wel een verklaring van een derde
paul.grubben@lenssenadvies.nl
kunnen zijn het vragen van aanbebestaande regeling voor het aandeskundige zoals een accountant of
06 - 10 94 00 75
talingen van klanten, het verkorten
vragen van en werktijdverkorting in
een financier te zijn opgenomen.
www.lenssenadvies.nl
Pastoor Peter van der Horst

Ik geef mensen een hand, ongeacht advies kabinet

VanVan
nieuwe
deurtjes
nieuwe
deurtjes
Van nieuwe deurtjes
tottot
eeneen
complete
renovatie
complete
renovatie
tot een complete renovatie

LOSLATENDE
FOLIE
OPOP
LOSLATENDE
FOLIE
LOSLATENDE FOLIE OP
UW
KEUKENKASTJES?
UW
KEUKENKASTJES?
UW KEUKENKASTJES?

Oh, zit dat zo!

Corona-crisis, hoe liquiditeitsproblemen beperken?
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Geen grote tent meer bij EGOpop
Festival EGOpop heeft voor de editie van dit jaar gekozen voor een andere
opzet. Zo zijn er vijf verschillende area’s en komt de grote tent te vervallen.
Het evenement, dat één keer in de twee jaar plaatsvindt in Egchel, maakt
zich daarnaast zorgen over het coronavirus en de gevolgen daarvan.
EGOpop staat vooralsnog gepland voor vrijdag 22 en zaterdag 23 mei.
Ze waren met de organisatie van
EGOpop al maar wat graag begonnen
met de verkoop van de earlybirds-tickets, maar dat heeft momenteel weinig zin, zo laat Bram Verbong van de

organisatie weten. “Wie gaat er in deze
tijd van het coronavirus een kaartje
kopen voor een festival in mei? De eerste grote evenementen in april zijn al
afgelast. Wie weet wat er in mei gaat

Ter versterking van ons huidige team zoeken wij enkele

SCHOLIEREN/STUDENTEN
(vanaf 14 jaar)

voor het stekken van diverse planten op zaterdagen en tijdens
de schoolvakanties.
Wij bieden:
• werk gedurende het hele jaar
• een prettige werksfeer
• een goede prestatiebeloning

gebeuren? Er heerst momenteel veel
onzekerheid, dus kunnen we helaas
geen normale voorbereiding draaien.
De kaartverkoop begint later dan
andere keren. De artiesten willen we
binnenkort toch bekend gaan maken.”

Heb jij interesse en ben je hele zaterdagen beschikbaar?
Neem dan via onderstaand e-mailadres of telefoonnummer contact op met Evelien.

Geen tent
De organiserende stichting laat weten
ervan uit te gaan dat het festival doorgaat. “We houden de situatie nauwlettend in de gaten, meer kunnen we ook
niet doen”, aldus Verbong. De bands zijn
al geboekt en ook veel andere zaken
zijn al geregeld. De stichting gaat dus
gewoon door met organiseren van het
dit jaar aangepaste festival. Er werd
gekozen voor een opzet zonder grote
tent. “In een grote tent moet je grote
artiesten neerzetten om die tent vol te
krijgen”, aldus Verbong. “We wilden dit
keer meer diversiteit en meer lokale
artiesten een kans bieden. Daarom is de
grote tent weggelaten.”

Themaplant B.V. | Locatie: Eemsestraat Panningen
06-48603234 | planning@themaplant.nl | www.themaplant.nl
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Met het weglaten van de grote tent, is
er geen extra budget vrijgekomen voor
grote namen, vertelt Verbong. “Omdat
we nu drie podia hebben met licht en
geluid. Die apparatuur moet gehuurd
en allemaal opgebouwd en afgebroken worden. De kosten van de tent zijn
weg, maar er zijn andere uitgaven voor
in de plek gekomen.” De vrijdag staat in
ieder geval helemaal in het teken van
lokale artiesten. “Een Peel en Maasprogrammering wordt dat. Alle artiesten
hebben een link met de gemeente.”

Vijf Area’s
De terreinindeling is wel ongeveer
hetzelfde als andere jaren, al zijn er dit
keer vijf verschillende area’s, vertelt
Verbong. “De vorige keer hadden we er
3,5. Nu zijn er drie verschillende podia
waar we bands op kwijt kunnen, dat
was andere jaren twee. Op de plek van
de grote tent komt nu de opblaasfabriek
met het podium TalentFactory. Dat is

de plek voor alle lokale optredens.” Het
buitenpodium wordt iets uitgebreid en
biedt plaats aan de ‘grotere’ bands.
Nieuw dit jaar zijn het opblaasbare varken waar het PartyPig-podium in staat,
de Metrostage met een knipoog naar
het voormalige jongerencentrum Metro
voor optredens met veel gitaargeweld
en de Vuig&Ruig bar. Wat in die laatste
gaat gebeuren, weet ook Verbong niet.
“Dat is aan de werkgroep die dat regelt.
Het kan echt alles zijn: een stripper, een
bingo, een band, een dj, ik heb werkelijk geen idee. Het wordt voor iedereen
een verrassing.” De Vuig&Ruigbar zal
plaats bieden aan zo’n honderd mensen. In totaal kan de organisatie zo’n
tweeduizend mensen op het terrein
kwijt. Kijk op de website of Facebook
van EGOpop voor meer informatie over
het festival.
Tekst: Rob Dieleman
Beeld: Maartje van Berkel, EGOpop

JO11-1 BEVO krijgt nieuwe shirts
VV BEVO JO11-1 heeft op zaterdag 7 maart de eerste wedstrijd in hun nieuwe shirts gespeeld. Het team van
de Beringse voetbalclub werd in het nieuw gestoken door Statice Helden B.V. Onder toeziend oog van de
sponsor boekten de spelers in het nieuwe tenue een 3-1 overwinning op Hegelsom.
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Parochie Beringe
Misintenties
NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens
het parochiespreekuur op dinsdagochtend. Ook bij kapelaan
Roger Maenen tel. 077-4661850 of
per email roger.maenen@ziggo.nl.
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 22 maart
H. Mis vervalt vw het Coronavirus
Woensdag 25 maart
H. Mis 09.00 uur in sacristie
Zondag 29 maart
H. Mis vervalt vw het Coronavirus

Parochie Grashoek

Parochie Koningslust

Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg
077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 22 maart
GEEN H.Mis i.v.m. activiteit in
Grashoek.
Zaterdag 28 maart
H. Mis vervalt vw het Coronavirus.
Misintenties worden in overleg verplaatst.

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 21 maart
H. Mis vervalt vw het Coronavirus en
intenties worden in overleg verplaatst.
Zaterdag 28 maart
Geen H. Mis

Parochie Meijel

Misintenties worden in overleg verplaatst.
Maandag 23 maart
18.30 uur Stille Aanbidding 19.00 uur
Rozenkrans
Dinsdag 24 maart
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gezinnen.
Aansluitend, koffiedrinken.
Donderdag 26 maart
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen.
09.30 Stille Aanbidding
Zondag 29 maart
H. Mis vervalt vw het Coronavirus.
Misintenties worden in overleg verplaatst.

de communicanten van 2020 gaat
niet door.
Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Zaterdag 28 maart
H. Mis vervalt vw het Coronavirus.
Misintenties worden in overleg verplaatst.

Parochie Panningen

Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 22 maart
H. Mis vervalt vw het Coronavirus en
intenties worden in overleg verplaatst.
Zondag 29 maart
H. Mis vervalt vw het Coronavirus en
intenties worden in overleg verplaatst.

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 21 maart
De feestelijke opening vw Renovatie
Kerkgebouw en vaste klimtrappen Kerktoren gaat niet door vw het
Coronavirus.
Ook de H. Mis niet.

Parochie Maasbree

Parochie Kessel

Parochie Baarlo

Parochie Kessel-Eik

Door het coronavirus heeft
het Bisdom besloten om de
H. Missen in het weekend tot
31 maart niet door te laten
gaan.

Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl

Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13 077 462 12 65
lajverhaag@parochiekessel.nl

Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl

Misintenties
NL41RABO0125300522
L. Timmermans
077 462 16 78

De intenties die tot 31 maart
zijn opgegeven, kunnen dan
opnieuw door u op een
andere vastgestelde datum
worden geplaatst.

Administrator (pastoor)
Deken de Graaf Woutering
077 398 14 16
a.degraafwoutering@rkhorst.nl

Maasbree/Baarlo
Kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl

Kessel/Kessel-Eik
Pastoor Verhaag
077 462 12 65 | 06 50 69 45 07

Kerkbestuur
Secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com

Parochie Egchel
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 22 maart
H. Mis vervalt vw het Coronavirus.
Misintenties worden in overleg verplaatst.
Zondag 29 maart Geen H. Mis

Cluster MKBE

Parochie Helden

Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag-, woensdag- en
vrijdagochtend van 08.30 uur tot
11.30 uur.
Kerkdiensten
Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Zaterdag 21 maart
H. Mis vervalt vw het Coronavirus.
Misintenties worden in overleg verplaatst. Dus ook de voorstelmis van

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
€ 25,00 | door de week € 10,00

Historische aanwinst voor Meijelse heemkunde
De Meijelse heemkundevereniging Medelo mag (naar verwachting) binnenkort een nieuw pronkstuk in ontvangst nemen. Een nazaat van Jan Truijen, één van de belangrijkste historische figuren van Meijel, besloot
namelijk een portret van Truijen te schenken aan het museum van Meijel. Door het coronavirus wordt de
overhandiging nog even uitgesteld, maar het schilderij gaat zeker komen, aldus Medelo.
Jan Truijen (1838-1919) is volgens
Medelo één van de belangrijkste
personen in de historie van Meijel
geweest. Jos Pouls van de heemkundekring gaat nog wat verder.
“Zonder overdrijving kan worden
gesteld dat Truijen de meest invloedrijke persoon is geweest uit de
Meijelse geschiedenis”, aldus Pouls.
Truijen stond vlak voor 1900 aan
de wieg van coöperaties als de
Boerenleenbank en andere koepels voor boeren. “Daar komt zijn
bijnaam ‘boerenkoning’ vandaan”,
legt Pouls uit.

Politiek
Vooral in de politiek liet Truijen zich nog
meer gelden. Hij was burgemeester
van Meijel tussen 1895 en 1913 en lid
van de Tweede Kamer en Provinciale
Staten. De historische figuur is niet
vergeten in Meijel. Zo werd één van de

belangrijkste straten van het dorp naar
hem vernoemd en ook het museum
van Medelo (Truijenhof) draagt zijn
naam. “In het museum hebben we een
pak en steek van zijn tijd in de Tweede
Kamer hangen”, vertelt Pouls. “Hij
heeft een speciale hoek voor hemzelf.
Misschien moeten we die de Truijenhoek noemen.”
De blijheid bij Medelo was dan ook
groot toen de vereniging hoorde dat
een nazaat van Truijen contact op wilde
nemen. Toen die ook nog eens meldde
dat hij een schilderij van zijn voorvader
aan het museum wilde schenken om
het zo terug te brengen naar de regio
van herkomst, was de vreugde helemaal compleet. “We wisten niet dat
het schilderij bestond”, vertelt Pouls.
“Het is echt een aanvulling op wat we
al hebben van Jan Truijen. We hebben
wat fotootjes, maar een schilderij is
veel mooier. Puur historisch is dit een

enorme aanwinst voor ons.”

Afgelast
De nazaat van Truijen is woonachtig
in Noorwegen. Hij zou naar Nederland
afreizen om op dinsdag 24 maart het
schilderij persoonlijk te overhandigen aan het museum. Het coronavirus
steekt daar echter een stokje voor.
“Waarschijnlijk gaan er geen vluchten”, vertelt Pouls. “De overhandiging is dus afgelast. We snappen het
uiteraard volkomen dat het schilderij
daarom wat langer op zich laat wachten. De Truijen-afstammeling is ook al
op leeftijd, dus hij zit in de risicogroep.
Voor ons maakt het niet uit. Het werk
komt gewoon later, geen probleem.”
Het schilderij is gemaakt door de
Brabantse kunstenaar Jan Kruysen. Die
verbleef tussen 1917 en 1920 veel in
Meijel. Het portret is gemaakt rond
1917. Op dat moment was Jan Truijen

al aardig op leeftijd, vertelt Pouls. “Het
is één of twee jaar voor zijn overleden in 1919 gemaakt. Daar was hij dus
al zo’n 80 jaar oud.” Pouls snapt dat
het voor veel mensen niet overkomt
als een belangrijk gegeven dat het
schilderij naar Meijel komt. “Het is niet
wereldschokkend, maar voor ons het

heel belangrijk.”
De plek waar het schilderij komt te
hangen als het daadwerkelijk naar
Nederland komt, is wel duidelijk. “De
Truijen-hoek lijkt me uiterst geschikt”,
vertelt Pouls.
Tekst: Rob Dieleman

vintage • industrieel • brocante
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2.500lomop
kring

Kringloopspullen ophalen of ontruimen?

Bel 06 10 38 89 24 voor een afspraak
J.F. Kennedylaan 260 - Panningen - allerhande-panningen.nl
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Klanten beoordelen
Superkeukens met een

Jij maakt ‘m super

Nieuwe collectie!

11.999,Incl. apparatuur met
5 jaar garantie

Caprice
Onyxzwart
Prachtige, klassieke keuken met een landelijke
uitstraling door de sierlijke kaderdeuren. Het ruime
kookeiland is voorzien van glaskasten en de hoge
kastenwand biedt plaats aan luxe apparatuur
en geeft veel opbergruimte. De gun metal
spoelbak en het in een marmerlook uitgevoerde werkblad geven deze keuken
een eigentijds tintje.

5.999,Incl. apparatuur met
5 jaar garantie

Breitner
Wild Eiken
natie van een licht eiken houtstructuur en zwarte
elementen zoals de apparatuur, greeplijst en
accessoires. De afzuigkap gaat automatisch
aan wanneer de kookplaat gebruikt wordt.
Een slimme landelijke keuken die gezien
mag worden!

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

50
Meer dan

Opvallende maar toch rustige keuken door de combi-

www.superkeukens.nl

keuken
opstellin
gen!
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