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Peel en Maas

Berenjacht in het dorp
Een echte berenjacht voltrok zich de afgelopen week in veel dorpen in Peel en Maas. Niet in de bossen waar je de beren normaal zou verwachten, maar echt in de dorpen zelf.
Achter tientallen (of waarschijnlijker: honderden) ramen verschenen knuffelberen in alle soorten en maten. Die zijn bedoeld om de kinderen, die al weken thuis zitten vanwege het
sluiten van de scholen, een leuke activiteit te bezorgen. Ze kunnen op ‘jacht’ naar de beren in hun eigen dorp. Natuurlijk moeten daarbij wel de coronamaatregelen worden nageleefd:
groepjes met alleen leden van één huishouden, een gepaste afstand houden van andere groepjes en als er klachten zijn vooral niet mee doen. In onder meer Maasbree sloeg het
initiatief flink aan, waardoor de kinderen in het dorp veel beren hebben om te spotten.

Meijel moet jaar wachten op OLS
Het Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) in Meijel is een jaar opgeschoven. Vanwege de coronacrisis was er
volgens de organisatie te weinig tijd om het grote evenement nog na 1 juni goed te kunnen organiseren.
Ook kunnen schutterijen niet oefenen vanwege de maatregelen. “Het is heel jammer, maar het was het
enige juiste besluit”, laat Hubert Vos, voorzitter van OLS 2020 Meijel weten.
De blijdschap in Meijel was enorm
toen achteropsjöt Mark Stemkens op
zondag 13 juli 2019 het laatste bölke
eraf schoot. Hij stelde met de rake
treffer de winst van het OLS veilig
voor schutterij Sint Willibrordus. Met
die overwinning gaat ook de orga
nisatie van het OLS in het volgende
jaar gepaard. Dat zal dit keer niet het
geval zijn. “Volgens mij is het twee
keer eerder gebeurd dat het OLS niet
doorging”, vertelt Stemkens, die ook
secretaris is bij de schutterij. “Bij

het uitbreken van de Eerste en de
Tweede Wereldoorlog,”
De organisatie van het OLS in Meijel
maakte op vrijdag 27 maart bekend
dat het evenement dit jaar geen
doorgang vindt. “De aanscherping
van de maatregelen door de regering
heeft er wel ingehakt bij ons”, vertelt
Hubert Vos. “Dat betekende voor ons
dat alle bijeenkomsten vóór 1 juni
niet door konden gaan. We hadden
bijvoorbeeld deze week al de leidin
gen in de grond van het terrein moe

ten leggen. Dat kon niet doorgaan.
Maar ook bijvoorbeeld vergaderingen
van werkgroepen was niet te doen
en schutterijen zouden niet kun
nen oefenen omdat ze niet bij elkaar
mogen komen.”
Als er tot 1 juni niks gedaan kon
worden, werd het voor de organisatie
te kort dag, aldus Vos. “Als ik kijk
hoeveel tijd en inspanning er dan
nog ingestoken had moeten worden,
was de tijd te kort geweest om
het goed te kunnen uitvoeren.”

De organisatie verliep tot aan de
coronacrisis hartstikke goed, meent
Vos. “Het liep gesmeerd, we hadden
bijvoorbeeld al 1.100 vrijwilligers.
Maar vanaf een gegeven moment
zagen we dat de ontwikkelingen zich
in een rap tempo opvolgden. Toen
zagen we een uitstel wel aankomen.
Dat is heel jammer, maar wel een
goed besluit.”
Daar is Stemkens het mee eens. “De
gezondheid staat uiteraard voorop.
Zeker bij de schutterscultuur, waar
toch veel mensen op leeftijd zijn,
moeten we geen risico’s nemen. Een
heel begrijpelijk besluit. Nu is de knop
doorgehakt en moet iedereen zich
de komende tijd oppakken. We gaan

niet stilzitten en we gaan er voor om
in 2021 een zo goed mogelijk evene
ment neer te zetten in Meijel.”
Stemkens is niet bang dat de Meijelse
winst van 2019 vergeten wordt door
de schutters van Sint Willibrordus.
“Die staat in het geheugen gegrift.
Ik denk dat de meeste mensen het
hun hele leven niet meer gaan ver
geten.” Zo is niet alleen de winst
van Sint Willibrordus vorig jaar met
het jongste team er eentje voor in
de boeken, ook over de editie van
2020 zal nog lang nagepraat worden.
Stemkens: “Dit gaat de geschiedenis
boeken in.”
Tekst: Rob Dieleman
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Overboord
geslagen
man
overleden
Duikers hebben vrijdag 27
maart een lichaam uit de
Maas gehaald ter hoogte van
de sluis bij Belfeld en Baarlo.
Het ging volgens de politie
om een man die overboord
was geslagen van een schip.
De hulpdiensten werden die
vrijdag gealarmeerd omdat een
persoon te water was geraakt
bij de sluis ter hoogte van
Baarlo en Belfeld. Volgens de
politie werd toen gemeld dat er
mogelijk een persoon overboord
was geslagen en in de Maas
terecht was gekomen.
Brandweer, ambulance,
Rijkswaterstaat en de politie
werden opgeroepen en zoch
ten langs de oevers naar de
vermiste persoon. Duikers van
het Landelijk Team Onderwater
Zoekingen (LTOZ) werden opge
roepen om met sonarappara
tuur in het water te zoeken en
het lichaam te bergen. Zij wis
ten uiteindelijk ‘s middags het
lichaam te lokaliseren, zodat het
in de avond geborgen kon wor
den. De andere opvarenden van
het schip zijn opgevangen, aldus
de politie.

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

Oplage 19.275 exemplaren
hallopeelenmaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 21
redactie@hallopeelenmaas.nl

Onverwachts hebben wij op 87-jarige leeftijd
afscheid moeten nemen van mijn lieve man, “ozze pap”,
schoonvader, opa en “opa parel”

No Smits

Arnoldus Johannes
bijna 62 jaar getrouwd met

Mia Smits - Van Nienhuijs
Drager van de Eremedaille in Goud verbonden aan
de Orde van Oranje-Nassau
Onderscheiden met Pro Ecclesia et Pontifice
Panningen: Mia Smits - Van Nienhuijs
Panningen: Leon en Annemie
Fenne ♥ en Jim
Kim en Bart
Jeroen en Marloes
Beringe: Sylvia en Eric
Eef en Pieter, Mees, Bente, Febe
Sjors en Eve ♥ Lynn

Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden g
 emeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Peel en Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

* 04-10-1933 - † 27-03-2020
weduwnaar van

Leen Brummans - Stammen
Panningen

Peet en Andre
Linda en Roel
Jenny en Martijn
Wesley, Rodger

Helden

May en Wiel
Jik

Helden

Bep en Johan
Laura en Donny
Fons en Vera

De crematieplechtigheid is op 3 april 2020, helaas door
de huidige situatie, in besloten kring.
Correspondentie adres:
Ringovenstraat 47 5981 AK Panningen

Wij ontvingen het droevige bericht dat is overleden

No Smits
erelid en oud-voorzitter van onze vereniging.
Wij wensen zijn vrouw, familie en vrienden veel sterkte
met dit verlies.
Het bestuur en de leden van VC Olympia

Samen zijn, met je gezin en met elkaar
Het liefst was je altijd samen, samen met elkaar
Dankbaar dat zij zolang bij ons mocht zijn, hebben wij plotseling
afscheid moeten nemen van mijn lieve vrouw, onze moeder,
schoonmoeder, oma en omi.

‘ Enne gojje mins blieft altied leave ‘
Vuuels te vruug hebbe weej hoije mótte zegge
taege miene leeve man, ózze leefste pap en geweldige opa

Ton van Bommel
* 02-05-1951

† 23-03-2020

Zaoterdig 28 maart hebbe weej in beslaote kring
aafsjied van um genaome.
Riet
Gé, Patty, Matz en Lizz
Lon, Marcel, Tijs en Femke

Grit Maessen-Vossen
echtgenote van Grad Maessen

* Egchel, 2 november 1931

† Venlo, 27 maart 2020

Truus en Kor
Peter en Marjo
Inge en Ruud, Mirte, Funs
Martijn en Chantal
Louis en Gerrian
Joyce heart en Hein
Rob
Loes en Han
Gert-Jan en Silvia, Felien
Iris en Mark
Marian † en Henk
Dennis
Janine en Mark

077 208 32 25
advertentie@hallopeelenmaas.nl

garcon.nl

Jan Brummans

Venlo, 27 maart 2020
Passage Kapel 82
5981 WS Panningen

Commercieel adviseurs

Bezorgklachten

Wij willen je rust gunnen
al is vol droefheid ons hart.
Je lijden zien en niet te kunnen helpen
dat is onze smart.

Ton van Bommel
Onze zeer gewaardeerde jachtvriend heeft ons verlaten (vaarwel).
Wij wensen: Riet, Gé, Lonneke, Patty, Marcel en kleinkinderen
Heel veel sterkte toe.

Correspondentieadres:
Truus Deelstra-Maessen
Zwarte Specht 19, 7827 RB Emmen
Vanwege de huidige bijzondere omstandigheden nemen we in besloten kring
afscheid in het Yarden crematorium te Venlo.
Op een later te bepalen datum willen wij een herdenkingsbijeenkomst houden,
waarbij u dan van harte welkom bent.

De jacht combinatie: Theo Piet Gerie

Ons bereikte het droevige bericht
van het plotseling overlijden van onze jachtvriend

Ton van Bommel

Een laatste schuttersgroet aan

Jac Peeters
Jac was 33 jaar lang lid en bestuurslid van onze vereniging.
Wij houden Jac in herinnering als een trouw lid van onze schutterij.

Wij wensen de familie veel sterkte
in deze droevige en moeilijke tijd.

Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.

WBE Graafschap Kessel-Baarlo

Aoj Sjutte St. Sebastianus Kessel

0204 \ nieuws
Dankbaar dat zij zo lang in ons midden mocht zijn,
hebben we afscheid genomen van onze moeder en oma

Betsie Koopmans-Ernst
echtgenote van

Sjaak Koopmans †
Zij overleed in de leeftijd van 91 jaar.
Panningen: Wiel en Trix
Sjuul, Youp
Reuver: Leny en Michel
Dennis, Daphne
Beringe: Ria †
Panningen, 27 maart 2020
Corr.-adres: Pastoor Reijnderslaan 25, 5953 EP Reuver
In verband met de Corona maatregelen
hebben we in besloten kring afscheid genomen

Grondwaterpeil
herstelt zich
Dankzij de vele regen die in februari is gevallen, herstellen de
grondwaterstanden in de provincie zich goed volgens Waterschap
Limburg. Toch worden sommige plekken extra in de gaten
gehouden, omdat daar het grondwater nog te laag of juist
verhoogd is.
In februari is er volgens cijfers van
het waterschap 145 millimeter
neerslag gevallen. Bijna drie keer
zoveel als de 55 millimeter die
normaal valt. Dat heeft er voor
gezorgd dat de grondwaterstanden
in de provincie zich goed
herstellen. “Als gevolg van het
extremere weer met droge zomers
met hitterecords, en de droge
winters in 2018 en 2019, waren
de grondwaterstanden door de
hele provincie steeds verder
weggezakt”, aldus het waterschap.
Ze heeft daarom de afgelopen jaren
diverse maatregelen genomen
om de grondwaterstanden aan
te vullen, legt ze op haar website
uit. “Maatregelen die in het
teken stonden van water langer
vasthouden, zodat het water
in de bodem infiltreert en het
grondwater wordt aangevuld.
Door de hoeveelheid neerslag
die er in de winter en met name
in februari is gevallen, zijn de
grondwaterstanden aanzienlijk
verbeterd ten opzichte van dezelfde
periode in 2018 en 2019.”
De grondwaterstand is volgens
Waterschap Limburg echter nog
niet overal op het normale peil,
met name op hoger gelegen
zandgronden in Midden- en
Noord-Limburg. “Daar moet
het grondwater nog een 20 tot
50 centimeter stijgen om op het
normale peil te komen.” Uit een
kaartje van het waterschap is op te
maken dat, op basis van de meest
recente gegevens, het grondwater
in de gemeenten Peel en Maas,
Horst aan de Maas en Venray op de
meeste plaatsen weer normaal is.
Met automatische meetapparatuur
worden door het waterschap
voortdurend de Limburgse beken in
de gaten gehouden. Ieder kwartier
worden de waterstanden gemeten

door middel van een meetbuis
waarin een elektronische meter
hangt. De standen zijn online via
de website van het waterschap in
te zien.
Het grondwaterpeil bij de
Everlose Beek in Maasbree is
bijvoorbeeld verhoogd. Daar
dreigt, volgens informatie van
het waterschap, wateroverlast.
Ook meten peilbuizen, die de
stijghoogte van het grondwater
meten, op verschillende plekken in
Griendtsveen, Ysselsteyn, Sevenum,
Kronenberg, America en Horst dat
het grondwater hoger staat dan
normaal. Ondanks dat het water
daar geen problemen veroorzaakt,
is het waterschap extra alert op de
hoogte ervan.
De komende weken wordt door
het waterschap gewerkt aan het
zo lang mogelijk vast kunnen
houden van water, meldt Har
Frenken van het dagelijks bestuur
van Waterschap Limburg. “Door de
klimaatverandering hebben we
steeds vaker te kampen met droge
zomers met hevige temperaturen
en extreme piekbuien. Het is
van belang dat we juist in de
periodes dat we neerslag hebben,
er alles aan doen om het water te
bufferen om het grondwater aan
te vullen.” Het waterschap gaat
daarom terughoudend om met het
verlagen van stuwen, zodat het
water zoveel mogelijk in de grond
kan trekken. “Het waterschap
vraagt agrariërs om te wachten
met het bewerken van percelen
tot deze droog genoeg zijn”, aldus
Frenken. “Te vroeg berijden van
natte percelen leidt bovendien
tot structuurbederf in de bodem,
waardoor neerslag moeilijker
de bodem in kan en er sneller
wateroverlast ontstaat.”
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Sturen naar zorginstellingen

Mondkapjes maken aan
de keukentafel
Naaimachines draaien momenteel overuren in diverse huiskamers in de provincie. Vanwege een
tekort aan beschermende middelen in onder andere de thuiszorg, werd een initiatief gestart op
Facebook om mondkapjes te naaien en naar zorginstellingen te sturen. Gerry Buijel uit Grubbenvorst
en Caroline Pijnenborgh uit Meijel kropen achter hun naaimachine en maken samen honderden
zorgmedewerkers blij.
“Carnavalskleren naai ik zelf al
jaren, dus toen ik hoorde dat er
een tekort aan mondkapjes is
voor medewerkers in de thuiszorg
en buurtzorg ben ik achter de
naaimachine gekropen”, vertelt de
59-jarige Caroline Pijnenborgh uit
Meijel. Ze heeft een eigen winkel
met brocante meubelen, maar
verkoopt momenteel enkel nog
online en contactloos. “Ik ga zo min
mogelijk de deur uit, dus ik wilde
graag iets nuttigs doen in deze tijd.
Inmiddels krijg ik zoveel aanvragen
dat ik zelf mensen aan het zoeken
ben die me willen helpen al die
mondkapjes te maken. Zelf heb ik
er inmiddels al bijna driehonderd de
deur uit, maar er zijn nog honderden
aanvragen.”
Ook Gerry Buijel (69) uit
Grubbenvorst stofte haar
naaimachine af. “Mijn broer hoorde
op het nieuws over het tekort
aan mondkapjes en zei: dat is iets
voor onze Ger, want die is handig.
Ik behoor zelf tot de risicogroep
en hoef niet meer te werken,
dus ik kan me zo nuttig maken.”
De mondkapjes die ze af heeft,
zo’n honderddertig inmiddels, gaan
onder andere naar zorginstelling
La Providence in Grubbenvorst.
“Margo Verbeek, een goede kennis,
heeft me met hen in contact
gebracht. Ze zijn er daar heel erg blij
mee en ik vind het leuk om te doen.”

Het patroon is
goedgekeurd
door de Belgische
Gezondheidsraad
Goedgekeurd patroon
De dames sloegen niet zomaar
aan het spelden, stikken, naaien
en lokken. Ze sloten zich aan bij de
Facebookpagina Mondkapjes Maken
Nederland Limburg; een regionale
pagina van het landelijke initiatief
Mondkapjes Maken Nederland.
Dit initiatief werd dinsdag 17 maart
opgericht om te helpen het nijpende
tekort aan mondkapjes in de zorg
op te vangen. Er zijn, naast de
landelijke overkoepelende pagina,
twaalf regionale pagina’s waar
mensen zich kunnen aansluiten.
Inmiddels zijn ruim drieduizend
leden uit het hele land achter hun
naaimachine gekropen en kunnen ze
tips met elkaar delen via Facebook.
“De mondkapjes gaan naar medisch
personeel, ouderen, verloskundigen,
personeel in verpleeghuizen of de
thuiszorg”, legt Lokke van der Wal
van Mondkapjes Maken Nederland
uit. “We hanteren het Belgische FOD
Volksgezondheid-patroon en vragen
met klem of mensen in plaats van

creatief te zijn, echt dit patroon
willen hanteren. De andere patronen
die op internet rondgaan zijn niet
getest en creëren schijnveiligheid.
Het patroon dat wij gebruiken is
goedgekeurd door de Belgische
Gezondheidsraad.”

Stofzuigerzak
De mondkapjes moeten gemaakt
zijn van 100 procent katoen en
bevatten een stoffen, wasbare
buitenlaag zodat ze hergebruikt
kunnen worden. Aan de onderkant
van het masker zit een opening als
bij een kussensloop, zodat er een
filter in geschoven kan worden.
Bijvoorbeeld een stukje stof van
een stofzuigerzak. De mondkapjes
vervangen echter niet de richtlijnen
van het RIVM, benadrukt Van der
Wal. “Ook met een mondkapje moet
je nog steeds goed op de hygiëne
letten. De mondkapjes dienen om
besmetting tegen te gaan.” Daarbij
moeten degenen die ze maken, ook
goed op hun hygiëne letten, worden
ze in een afgesloten plastic zak
verstuurd of afgegeven en moeten ze
voor gebruik op 90 graden worden
gewassen.
Het maken gebeurt vrijwillig en
geheel gratis. “Het opsturen is wel

duur, dus ik probeer via familie zo
veel mogelijk kapjes op de juiste
plek te krijgen”, vertelt Caroline.
Voor henzelf valt het qua kosten
ook nog wel mee. De dames
krijgen veel benodigdheden gratis
aangeboden. “Ik heb heel veel
katoenen stof, elastiek en garen
gekregen van mensen uit Meijel
en omgeving. Een winkel uit het
dorp bood me elastieken banden
aan. Voorlopig heb ik voldoende
materiaal.” Dat geldt ook voor
Gerry. “Ik heb thuis een hoop witte
katoenen lakens en had nog een
hele stapel band, lapjes en garen.
Mijn dochter helpt mij op afstand
met het tijdrovend voorbereidend
werk zoals plooien vouwen en
lakens scheuren, zodat ik verder
kan. Zolang ik gezond blijf en de
naaimachine draait, ga ik door.”
Kijk voor meer informatie over
Mondkapjes Maken Nederland
Limburg op de gelijknamige
Facebookpagina of op www.
maakjemondkapje.nl

Tekst: Kim Jacobs
Beeld: Gerry Buijel
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Jehova’s
niet langs
de deuren
De koninkrijkszaal van de
Jehova’s getuigen in
Panningen blijft voorlopig
dicht vanwege de corona
crisis. Het gebedshuis is tot
nader order niet toegankelijk om te bidden en ook de
belangrijke viering op 7
april gaat niet door. Ook
gaan de Jehova’s getuigen
de komende tijd niet langs
de deuren. Dat laat een
woordvoerder van de
Jehova’s getuigen weten.

Wat zo diep in het hart zit
kun je door de dood niet verliezen...
De herinnering aan een bijzonder mens is
geboren.

Laot de zon in dien hart,
want ze sjijnt ouch veur diech.

Dankbaar dat zij zo lang in ons midden mocht zijn, delen wij u mede dat
toch nog onverwacht van ons is heengegaan

Op zaterdag 7 maart
hebben we afscheid genomen van

Toos Hermans-van Gevelt

Jan van de Ven

5 Horn, 19 april 1931

Tegelen, 12 juni 1952
Maasbree, 2 maart 2020

c Horn, 30 maart 2020
weduwe van

Harry Hermans

De kaartjes, de steun en de warme deken
om ons heen, het is hartverwarmend.

Mam, schoonmoeder, oma en superoma van

Het was een prachtig afscheid,
hartelijk dank daarvoor.

Egchel: Christian Hermans
Kelly
Koert en Sophie, Tuur
Neer: Twan en Henny Hermans
Bas en Laura
Elin en Bram
Kessel: Hen en Petra Hermans
Anouk en Leroy, Lynn
Roger
Baarlo: Yvonne en Ger Smets‑Hermans
Stef
Luuke en Han
Janne

Margriet
Erik, Germy, Jens & Fenne
Bart, Femke, Sanne & Luuk

“Niet alleen de koninkrijks
zaal van Panningen wordt
gesloten”, laat de woordvoer
der weten. “De sluiting loopt
parallel met het dichtgaan
van alle koninkrijkszalen in
Correspondentieadres: Linskesweg 30, 5987 AC Egchel
Nederland en eigenlijk de hele
wereld.” Er is nog geen datum
De uitvaartdienst zal in besloten kring gehouden worden.
Bezige
Bezigehanden,
handen,nunugevouwen
gevouwenenenstil.
stil.
Wij hadden graag samen met u afscheid willen nemen van mam.
Een
leven
lang
gegeven,
dat
was
jejewil.
gehangen aan de heropening
Een
leven
lang
gegeven,
dat
was
wil.
Helaas is dit vanwege de actuele situatie niet mogelijk.
JeJestrijd
van de koninkrijkszalen, de
strijdisisgestreden.
gestreden.
Vol
gebedshuizen van de Jehova’s
Volzorg
zorgenenmoed
moed
Een bijzonder woord van dank en respect aan het personeel en de
Verbazingwekkend
vrijwilligers
van
Hornerheide
bungalow
3-4
te
Horn
en
aan
het
Verbazingwekkendkrachtig.
krachtig.
getuigen. “In ieder geval tot 1
‘t‘tIsIsop.
personeel van de Zorggroep, team Kessel.
op.
juni. Daarna kijken we hoe de
ZoZoisishet
hetgoed.
goed.
situatie is.”
Het handelsmerk van de
Jehova’s getuigen, het langs
Bedroefd,
maarmaar
dankbaar
voorvoor
allesalles
wat wat
zij voor
ons ons
gedaan
en betekend
Bedroefd,
dankbaar
zij voor
gedaan
heeften
, hebben
wij heeft,
afscheid
moeten
van
ós mam,
oma en
de deuren gaan om nieuwe
betekend
hebben
wijnemen
afscheid
moeten
nemen
vansuperoma
ós mam, oma en superoma
volgers te vinden, is eveneens
‘on hold’ gezet. “Dat ligt even
eens tot 1 juni stil. Dat hoort
* Boekend, 23 januari 1933
† Venlo, 29 maart 2020
Verdrietig, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn leven,
bij de regels die de overheden
Verdrietig, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn leven,
Verdrietig, maar
met wij
eenafscheid
onuitwisbare
herinnering
aan zijn leven,
hebben
moeten
nemen van
* Boekend, 23 januari 1933
† Venlo, 29 maart 2020
uitgevaardigd hebben”, aldus
hebben
wij onuitwisbare
afscheid moeten
nemen van
weduwe van
Verdrietig,
maar
met een
herinnering
aaneen
zijn
leven,
Verdrietig, maar Daarnaast
met een onuitwisbare herinnering aan zijn
leven, mijn
Verdrietig,
met
onuitwisbare
herinnering aan zijn leven,
Verdrietig,
maar
met
eenonze
onuitwisbare
herinnering
aanopa
zijn
leven,
hebben
wij
afscheid
moeten
nemen
van
lieve
man,
zorgzame
vader
enmaar
trotse
de woordvoerder.
Verdrietig,
V
erdrietig,
maar
met
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plaatsvinden, met alleen de kinderen en kleinkinderen.
Op een nader te bepalen datum volgt een herdenkingsdienst.

Corr. adres:
Een speciaal
woord van dank aan de medewerkers van Proteion en de medeFamilie
den Beuken
werkers
van van
de Covid
afdeling van Viecuri voor de liefdevolle verzorging.
Rijksweg 33, 5995 NT Kessel
Vo o r A l t i j d B i j zo n d e r U i t va a r t zo rg

Een dierbaar iemand

Wij ontzorgen u!
Bijvoorbeeld met
de was van uw ouders.
Met contactloze wissel
van wastassen.
www.vanhalstomerij.nl

Stien van den Beuken
voor altijd kwijt.
Kinderen en kleinkinderen, heel veel sterkte in deze tijd.
Je kaartvriendinnen
Nel Wulms, Truus Janssen, Fien Willems

Mam is thuis.
Vanwege de actuele situati e zal de begrafenis in besloten kring
plaatsvinden, met alleen de kinderen en kleinkinderen.
Op een nader te bepalen datum volgt een herdenkingsdienst.
Een speciaal woord van dank aan de medewerkers van Proteion
en de medewerkers van de Covid afdeling van Viecuri voor de
liefdevolle verzorging.
Voor Altijd Bijzonder Uitvaartzorg
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Vierde woningplan op stapel
Zoveel soorten van verdriet, ik noem ze niet.
Maar één, het afstand doen en scheiden.
En niet het scheiden doet zo’n pijn,
maar het afgesneden zijn.
M. Vasalis

Oos Coba is zachtjes ingeslapen.

Cobie Gommans
Beringe, 20 juli 1925

Beringe regelt al tien jaar
de woningen zelf
Voor de vierde keer in tien jaar tijd wordt in Beringe gewerkt aan een plan voor nieuwe woningen dat door de
inwoners zelf geïnitieerd is. Lars Wijnands (25) is naar voren gestapt als kartrekker bij het nieuwste project,
de Groene Pijl. Ongeveer het eerste wat hij deed, was Tom Geurts (75) bellen voor hulp. Die was initiatiefnemer van de eerdere drie woningbouwprojecten in het dorp.

Panningen, 25 maart 2020

Familie Gommans - Meijel en Beringe
Familie Sonnemans - Nijmegen

De naaste familie heeft Cobie uitgeleide gedaan
op zaterdag 28 maart 2020. Haar urn wordt straks
bijgezet op de begraafplaats in Beringe in de
urnenmuur. Zij is in haar laatste levensfase liefdevol
verzorgd door de medewerkers van Vincent Depaul
in Panningen.

Correspondentieadres:
Familie Sonnemans
De Gildekamp 32-19
6545 KX Nijmegen
rinisonnemans@kpnmail.nl

Het nieuwe project komt langs de wijk Achter de Kerk te liggen

“Ut is good gewaes”
Wij hebben afscheid genomen van pap en opa.
Hij is weer bij mam.

Jac Jacobs
echtgenoot van

Nelly Jacobs - Schatorië †
* Panningen, 18 april 1942

† Kessel, 26 maart 2020

Marlou
Ruud en Yvonne
Joep en Britt
Giel
Daan
Corr. adres:
Familie Jacobs, Molenstraat 33, 5995 BH Kessel

Vanwege de maatregelen rondom corona nemen wij in
besloten kring afscheid van pap en opa.

“Soms is het beter iets moois te verliezen,
dan dat je het nooit hebt gehad”
Helaas is van ons heengegaan

Jan Gijsbers
Hij overleed in de leeftijd van 70 jaar.
Hoije lieve pap, schoonvader en broer van Anouschka, Vico
Broers en zussen
Bedankt dat je ons leven hebt verrijkt en we zullen je enorm missen.

De gemeenteraad beslist binnenkort
over de grondexploitatie voor een stuk
grond bij de wijk Achter de kerk in
Beringe. Daar moeten in de toekomst,
volgens het plan van de gemeente
dat bij de gemeenteraad ligt, dertien
tot vijftien woningen verrijzen. “Dat is
misschien iets te optimistisch”, vertelt
initiatiefnemer van het project Lars
Wijnands. “Wij denken dat het tien
tot twaalf woningen worden. De ver
wachting is dat alles klaar is rond april
volgend jaar, waarna er begonnen kan
worden met de bouw van de huizen.”

Buurdorpen
Lars was zo’n twee jaar geleden
samen met zijn vriendin op zoek
naar een betaalbare woning in het
dorp waar hij geboren en getogen is.
“Maar er was niks te vinden.” Hij kon
wel in buurdorpen terecht, maar
eigenlijk was alleen Beringe een optie.
“Hier ben ik opgegroeid, wonen mijn
vrienden, is alles herkenbaar en is het
gewoon fijn om te wonen. Een prima
basis voor ons om een huis te heb
ben.”
Eeuwig blijven zoeken is niet wat
Lars wilde. Hij besloot de touwtjes in
eigen hand te nemen. “Ik wist dat Tom
Geurts eerder betrokken was geweest
bij woningbouwprojecten in Beringe.
Daarom heb ik hem gebeld om te
vragen hoe hij toen te werk is gegaan
en of hij mij en de andere geïnteres
seerden kon helpen.” Tom was bereid
om te mee te helpen bij het opstar
ten. “Maar ik ben inmiddels 75 jaar,
dus het wordt tijd om van sommige
zaken afscheid te nemen”, vertelt Tom.
“Die woonprojecten kosten veel tijd en
leveren slapeloze nachten op. Daarom
is Wim Nijman begeleider vanuit het
dorpsoverleg.”

Autoriteit
Dat Lars als eerste bij Tom uitkwam,
is niet raar. De 75-jarige kan inmid
dels wel als autoriteit op het gebied

van woningbouwprojecten in Beringe
beschouwd worden. Tien jaar geleden
startte Tom vanuit zijn rol als bestuurs
lid bij (toen nog) Dorpsoverleg Beringe
een werkgroep op die zich bezig ging
houden met woningbouw. “Uit een
enquête onder de inwoners bleek toen
namelijk dat er veel behoefte was aan
starterswoningen.” Ook zag Tom het
in zijn eigen omgeving. “Mijn twee
zoons zijn in Helden en Panningen
moeten gaan wonen, omdat hier niks
te krijgen was. Jeugd is nodig om een
dorp levendig te houden. Dus ik vond
het belangrijk dat er huizen kwamen
voor hen.”
Tom had jaren bij de gemeente
gewerkt en wist waar hij terecht kon
voor vragen en advies. “We deden een
oproep voor geïnteresseerden in een
starterswoning om zich te melden. Dat
leverde 23 reacties op”, vertelt Tom.
Na het doorlopen van een traject over
onder meer financiering bleven er
negen serieus geïnteresseerden over.
“Uiteindelijk hebben we tien wonin
gen gerealiseerd in het project Achter
de Kerk. Die ene kavel waar we nog
geen geïnteresseerden voor hadden,
was zo verkocht.”
Na de afronding van dat plan volg
den nog twee woningbouwprojecten.
Op de locatie van de oude basisschool
wordt momenteel nog gebouwd aan
veertien woningen die er gepland
staan. “Dat zijn weer juist seniorenwo
ningen. Die zijn ook belangrijk”, legt
Tom uit. “Want als senioren daarheen
gaan, komt hun huis weer vrij voor
jongeren.” Toch werd dat project ook
opgepakt vanwege een andere reden.
“We wilden voorkomen dat een woon
corporatie daar huizen zou neerzetten.
Wij wilden er zelf de hand in houden.”
Daarna was Tom nog kartrekker van
het project waarbij drie huizen wer
den gebouwd op de plek van de oude
gymzaal. “Dat ging weer om wat
ruimere woningen. Het waren dus
drie totaal verschillende projecten.”

Daarmee was het ook klaar voor Tom.
Toen hij een belletje kreeg van Lars
besloot hij wel de helpende hand te
bieden, maar wel alleen in het begin.
“Geweldig natuurlijk dat jongeren hier
willen blijven wonen. Daarom wilde ik
ze helpen.”

Combinatie
Het nieuwste project, De Groene Pijl,
bestaat straks uit een combinatie van
senioren- en starterswoningen in een
‘pijlvorm’ en krijgt een groen hof in
het midden. “Het eerste idee was
starterswoningen bouwen”, vertelt
Lars, “maar de gemeente vroeg ons
ook om levensloopbestendige wonin
gen te realiseren, dus wordt het een
combinatie.” Vorig jaar december werd
een informatieavond gehouden waar
belangstellenden zich konden mel
den. De tweede sessie stond gepland
voor woensdag 25 maart, maar die
kon door de coronacrisis niet door
gaan. “Toch hebben we al een flinke
groep geïnteresseerden bij elkaar.
We houden hen, en de omwonenden,
goed op de hoogte, zodat niemand
tegen verrassingen aanloopt.”
Het wordt in ieder geval geen project
bouw. “Het wordt geen kant-en-klaar
woonproject”, vertelt Lars. “We ver
wachten eigen initiatief van mensen
om zo tot mooie plannen en ontwikke
lingen te komen.” Lars vindt het leuk
om, met Wim Nijman als begeleider,
als kartrekker te fungeren in het plan.
“Het is heel interessant. Ik merk nu
pas hoeveel stappen je nodig hebt om
zo’n plan te realiseren. Ook is Wim zijn
rol niet te onderschatten. Hij steekt
veel tijd en energie in het plan.”
Tom is vooral blij dat Beringe de jeugd
tegenwoordig wél kan vasthouden.
“Hopelijk hoeven er nu geen Beringse
mensen meer naar andere dorpen.”

Tekst en Beeld: Rob Dieleman
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Vernielingen
aan auto’s
Panningen
In Panningen zijn de
afgelopen maand veel
vernielingen gepleegd aan
auto’s. Dat laat de politie
weten via Facebook.
De politie vraagt getuigen
of mensen die meer
informatie hebben, zich te
melden.
Vorige week werd al bekend
dat rondom basisschool
De Wissel in Panningen
verschillende vernielingen
waren aangericht aan auto’s
en de school zelf. In de
reacties op het Facebookbericht van de school bleek
dat er meer aan de hand was
in de buurt. De politie liet
weten meer meldingen te
hebben binnengekregen van
vandalisme en maakte bekend
meer te gaan controleren in
de buurt. Mensen die meer
informatie hebben of getuige
waren van een vernieling
kunnen zich melden via
0900 88 44. Ook kan er
aangifte gedaan worden via
internet.

Jij bent niet meer daar waar je was,
maar overal waar wij zijn…
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Op 28 maart hebben wij afscheid moeten nemen van ons lid

Geen
weekmarkt
Panningen
Ondanks de uitzonderings
positie die (food)markten
hebben op de geldende
noodverordening, besloot
burgemeester Wilma
Delissen-van Tongerlo om
de weekmarkt in Panningen
op woensdag 1 april niet
door te laten gaan.
De gemeente laat weten
dat ook de markten van
de komende weken
zijn afgelast.
Volgens de nieuwe nood
verordening, die sinds vrijdag
27 maart van kracht is, staat
dat weekmarkten wel door
mogen gaan. Dat ondanks
de strenge maatregelen
die gelden vanwege de
coronacrisis. Wel geldt als
restrictie dat het alleen maar
om kraampjes met voedsel
gaat. Zaken als kleren,
lederwaren en beddengoed
mogen niet verkocht worden.
Burgemeester Delissenvan Tongerlo besloot de
weekmarkt in Panningen toch
af te gelasten. Vanwege het
hoge aantal besmettingen in
Peel en Maas vond zij het niet
verantwoord om de markt
door te laten gaan. Hoe lang
de sluiting gaat duren, hangt
af van de ontwikkeling
rondom het coronavirus, zo
laat de gemeente weten.

Silvester Verschaeren
Wij verliezen in hem een zeer gewaardeerd lid van onze
vereniging. Gedurende zijn lidmaatschap van bijna 70 jaar heeft
hij zich altijd ingezet voor RKMSV.
Wij wensen zijn familie in deze zware tijd alle sterkte toe.
Bestuur, leden en ereleden RKMSV

Wiel Fleuren
(oud-)lid van de vrijwillige brandweer voormalige gemeente
Maasbree is op zaterdag 28 maart overleden.

Eine fijne mins
Blief altiéd laeve!
Intens verdretig hôbbe weej aafsjied môtte neme van
miene zorgzame man, ôzze pap, opa maar baove al ôs veurbeeld
en Groëte KAMERAOD.
Gepreze in ût beejzien van zien groëte leefde mam,
de kinger en kleinkinger is pap röstig ingeslaope.

Leo Sitsen
“Lei van de frietkraom”
Baolder, 27 januari 1940

Een brandweerman zit in je...
Een brandweerman ben je...
Een brandweerman blijf je...

Wiel heeft zich ruim 20 jaar ingezet voor de gemeente Maasbree
als commandant brandweer van 1978 tot 1998.
Daarna is hij lid geweest van Ut Letste Streulke Baarlo
en ’t Lummelke Maasbree.
Wiel, bedankt voor jouw inzet, enthousiasme en collegialiteit!
Altijd was je aanwezig en betrokken met alles…
Helaas kunnen wij jou op dit moment door de omstandigheden
niet het afscheid geven wat je in onze ogen verdient.
Op een later moment komen wij daar zeker op terug,
want vergeten doen we je nooit!
Namens:
Brandweer posten Baarlo en Maasbree,
Oudleden van Ut Letste Streulke en ’t Lummelke

Venlo, 23 maart 2020

man van

Annie Sitsen - van Soest
Baarlo

Wim en Nanja Sitsen
Niels, Noud

Baarlo

Peter Sitsen
Bruno

Familie Sitsen
Familie Van Soest
Correspondentieadres: De Voort 20, 5991 DC Baarlo
Vanwaege de huidige situatie hebbe weej in beslaote kring
aafsjied genaome van Lei. Zoedra ût meugelijk is volgt ein
herdinkingsbeejeinkômst veur femilie, vriende en bekende.

Dankbetuiging
Uw blijken van medeleven na het overlijden van
“oze pap” en opa

Cor Engels
De vele kaarten, mooie bloemen en hartverwarmende
belangstelling bij de uitvaart.
Het deed ons goed
Onze hartelijke dank daarvoor
Kinderen en kleinkinderen
Helden, april 2020

0204 \ nieuws
Oh mijn lieve vader en opa wat hadden wij je wens
om nog vele jaren onder ons te vertoeven
graag zien uitkomen.
Uiteindelijk zullen de mooie tijden voor altijd bij ons blijven.
De man die nooit kwaad werd, de goedheid zelve,
de biljarter van Meijel is van ons heen gegaan.
Moge je samen met mam genieten van een welverdiende rust.
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‘Kom op Frans, knokken jongen’
Frans Bos (72) uit Helden speelde nog regelmatig een tennistoernooitje en wandelde regelmatig. Maar drie
weken geleden werd hij met spoed vervoerd naar het ziekenhuis in Venlo: corona. Inmiddels wordt hij kunstmatig in coma gehouden en laat hij zijn vrouw Mien Bos (71) achter in alle onzekerheid. Maar Mien geeft niet
op en krijgt veel steun van bekenden en onbekenden.

Na een leven vol harde arbeid en liefde voor Narda en zijn kinderen
en kleinkinderen is, geheel onverwacht, van ons heen gegaan onze
lieve onvergetelijke pap, grootvader en overgrootvader

Adriaan Leenders
 Vlierden, 12 december 1936 † Maastricht, 30 maart 2020

Weduwnaar van Narda Leenders - Janssen
Panningen: Els
Baris
Ferdi
Selma en Xaveurio, Ayana
Panningen: Chris en Angela
Danique en Daan
Ruben en Kylie
Donnee
Amstelveen: Math en Sandra, Irene †
Douwe
Jesse
Beau
Meijel: Adrian
Correspondentie adres: Schoolstraat 22, 5981 AJ Panningen
Gezien het Coronavirus en de RIVM richtlijnen zijn wij helaas
genoodzaakt het afscheid nemen van onze geliefde Adriaan anders
in te richten dan gewenst.
Wij nemen in besloten kring afscheid van hem.
De afscheidsdienst wordt gehouden op dinsdag 7 april .

Na een korte periode van afnemende gezondheid
is zacht en kalm van ons heengegaan,
mijn lieve man, onze zorgzame vader,
schoonvader en trotse opa

Jeu Theeuwen
* 17 oktober 1936

† 26 maart 2020

levenspartner van

Het kwam voor Frans en Mien com
pleet uit de lucht vallen. Drie weken
geleden kwam Frans thuis met een
griepje. “In eerste instantie dach
ten we aan een milde koorts”, vertelt
Mien. “Maar al snel bleek dat Frans het
goed te pakken had. Hij is nooit ziek.
Als hij het dan wel is, dan is het ook
goed mis.” Er volgde een bezoekje aan
de huisarts: het zuurstof in zijn bloed
was niet goed. Hij kreeg een kuurtje.
“Na twee dagen was het echt goed
mis”, zegt Mien. “Frans zag dingen die
er niet waren. Blijkbaar is dat ook één
van de coronaverschijnselen, hoorden
we achteraf.”
Mien belde 112 en de ziekenwagen
was snel ter plekke. Na wat onderzoe
ken was het duidelijk, Frans werd met
een vervoerd richting het ziekenhuis
in Venlo. “Hij bleek corona te hebben.
Dan zakt je wereld wel even in, moet
ik zeggen. Maar ik vertrouw op Frans,
hij is altijd sterk en eigenwijs, dus hij
slaat zich hier doorheen.” Mien mocht
Frans niet bezoeken in het ziekenhuis.
“Het was te gevaarlijk. Ik werd thuis in
quarantaine gezet en dan zit je ineens
helemaal alleen. Kom op Frans, knok
ken jongen, denk ik ieder moment.
Je wilt niet weten wat zo’n onzeker
heid met je doet.”

Het ging na een tijdje niet zo goed
met Frans. “Ik hoorde, via de tele
foon uiteraard, na een tijdje weer dat
hij helaas toch zwak was. Het waren
korte gesprekken, van 2 tot 3 minuten
en dan was Frans weer buiten adem.”
Al snel kwam hij op de intensive care
terecht en lag hij aan de beademing.
Daarna heeft Mien Frans niet meer
gesproken. “Hij ligt momenteel kunst
matig in een coma, te vechten tegen
corona.” Het is voor Mien zwaar om
alleen thuis te zitten, dat is ze niet
gewend. “Dan besef je pas hoe goed
je het had. Zoveel vrienden, familie en
bekenden om je heen. En ineens zit je
in quarantaine en is het stil.”

Kaarsje
Gelukkig krijgt Mien steun. “Heel veel
steun”, zegt ze. “Het is niet te ver
woorden hoeveel dat met mij doet,
echt. Het is zo hartverwarmend. Ik
krijg appjes, kaarten, bezoekjes aan
mijn balkon en zelfs bloemen. Vaak
van bekenden, maar ook van onbe
kenden. Ik kreeg onlangs een bericht
van twee kinderen uit de buurt.
Ze staan op een foto met een kaarsje.
Onbeschrijfelijk wat dat met je doet.
Ik krijg er kippenvel van als ik nu weer
naar de foto kijk en dan begin ik spon

taan te huilen uit dankbaarheid.”

Steun en vertrouwen
Wat Mien ook goed doet is de steun
van de verplegers in het ziekenhuis
in Venlo. “Het is net of ik ze al jaren
ken, zo vertrouwd. Ze vertellen hoe
het met Frans gaat, maar vragen ook
gewoon hoe het met mij gaat. Ook in
de nachten als ik niet kan slapen
mag ik bellen. Een verpleegster zei:
‘Als Frans onrustig is ga ik bij hem
zitten en leg dan mijn hand op zijn
borst en vertel hem dat hij niet alleen
is. Dat zijn vrouw, kinderen, familie,
buren, vrienden en iedereen aan hem
denkt en alle kracht wenst. Dat ze
hem met z’n allen heel erg missen.’
Het is zo fantastisch hoe zij met deze
situatie omgaan, onbeschrijflijk”, Mien
schiet vol. En Frans? “Die gaat het
redden, ik geloof in hem. Het is een
echte ‘die hard’. Ik krijg zoveel steun
van bekenden en onbekenden. Ik wil
iedereen hiervoor bedanken en in het
speciaal mijn kinderen, de rest van
de familie, vrienden, buren en vooral
alle dokters en verplegers. Wij blijven
volhouden en hebben hoop op herstel.
Kom op Frans!”
Tekst: Niels van Rens

An van Dijck-Peeters
Yvonne en Jan †
Janine en Tim
Jolanda en Theo
Anke en Jeffrey
Lieuwe
Twan en Monique
Michelle en Mischa
Sharon

Anna van de Manakkerstraat 4
5986 CA Beringe
Wij hebben in besloten kring afscheid genomen.

Uitvaartbegeleiding van den Boom | 077 466 41 41

Gemeente niet in beroep tegen
uitspraak rechter
Gemeente Peel en Maas gaat niet in beroep tegen een uitspraak van Raad van State over onterecht
uitgedeelde boetes aan recreatiepark BreeBronne. De rechtbank besliste in februari dat twee boetes
met betrekking tot het huisvesten van arbeidsmigranten van de gemeente aan het adres van
BreeBronne onterecht waren. Gemeente Peel en Maas legt zich nu bij dat besluit neer.
De boetes van in totaal 60.000
euro werden onterecht verklaard,
omdat de gemeente steken heeft
laten vallen gedurende het proces.
De zaak gaat over de huisvesting
van arbeidsmigranten op het recre
atieve deel van het recreatiepark.
Dat is sinds 2013 verboden in Peel
en Maas. Toch gebeurde dat na die
datum nog steeds op BreeBronne.
Na verschillende keren uitstel ver

leend te hebben om de migranten
naar een ander deel te verplaatsen,
besloot de gemeente in 2017 te con
troleren en boetes uit te delen van
in totaal 60.000 euro.
BreeBronne betaalde de boete,
maar stapte naar de rechter omdat
het park het niet eens was met het
proces. BreeBronne voerde bij de
rechtbank aan dat het geen uit
nodiging van gemeente Peel en

Maas heeft gehad om het bezwaar
tegen de boete toe te lichten. Die
fout erkende de gemeente, maar
ze vond dat dat niet genoeg was
om de boetes kwijt te schelden. De
rechtbank oordeelde van wel, omdat
de gemeente tussen 2014 en 2017
geen controles heeft uitgevoerd.
Dat had wel moeten gebeuren, zo
besliste de rechtbank.
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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 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.
Brasserie VIOS -Beringe
Nieuwe menukaart!
BrasserieVIOS.nl

Een man met veel pit, wonend in de Pit
heeft nu zijn rust gevonden.
Met deze gedachte hebben wij afscheid genomen
van onze trotse vader, opa en superopa Pit

Tinus Mestrom
echtgenoot van

Truus Mestrom-Jacobs †
Hij overleed in de leeftijd van 91 jaar.
geeft zorgvuldig vorm aan
een persoonlijk afscheid,
zodat jullie met een goed
gevoel kunnen terugkijken.
Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

Peet Steeghs
Uitvaartzorg

Maasbree
06 38 43 79 56

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl

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

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

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

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

Panningen: Jos en Willemien
Inge en Alex, Saar, Lana
Roy en Josje
Panningen: Ans en Thijs
Janneke
Maarten en Judith, Jans, Luus
Eefje en Jeroen, Fleur, Finn
Panningen: Wil en Jan
Mieke en Marc, Robin, Arne, Lou
Judith en Léon, Wouter, Laura, Anouk
Panningen: Peet en Jack
Bart en Evelien, Klaas, Hein, Keesje
Jasper en Martine, Sophie, Roos, Ties
Sanne en Roy, Sef
Helden: Fieke en Hans
Tom en Janneke
Ruth en Bert, Lotte, Fien
Maasbree: Paul en Jozephine
Luuk en Laura
Myrthe
vriend van
Panningen: Stien Bos-Muijsenberg
Op vrijdag 3 april nemen we in besloten familiekring
afscheid van Tinus in crematorium Midden-Limburg,
Kasteelweg 10, 6095 ND Baexem.
Later in het jaar hopen we met een herdenkingsdienst
recht te doen aan zijn leven en sterven en hem te
bedanken.
Correspondentieadres:
Familie Mestrom
Burg. Verhaeghstraat 1, 5981 DG Panningen

De bomen komen uit de grond
En uit hun stam de twijgen
En iedereen vindt het heel gewoon
Dat zij weer bladeren krijgen
We zien ze vallen naar de grond
En dan opnieuw weer groeien
Zo heeft de aarde ons geleerd
Dat al wat sterft weer eens zal bloeien.

Als de koekoek zijn lied weer gaat zingen
Denken we terug aan alle mooie dingen
Elk jaar keek je hiernaar uit
En kon je zo genieten van dat mooie geluid
Genieten doen wij van de herinneringen aan jou
Houden van jou blijven we met heel ons hart

Giel van Ophoven
* Grashoek, 3 oktober 1931

† Panningen, 25 maart 2020

echtgenoot van

Mia van Ophoven-Strijbos †
pap en lieve opa van
Marianne en Giel
Chrisje
Sammy
Lia en Fer
Gino en Anke
Glenn
Jolanda en Coen
Noud
Ankie
Correspondentieadres:
Marianne Beumers-van Ophoven
Panningerveld 112
5981 HE Panningen
We hebben in besloten kring afscheid
genomen van pap in het crematorium te Blerick.
Wij danken de medewerkers
van Zorgwoning Piushof 85, B4 voor de goede zorgen.

Je gaf me de liefde, bezorgdheid en trouw
Ik heb genoten van al die mooie jaren met jou
Ik weet dat het jou ook goed heeft gedaan
Maar, ik zal je missen bij het verdergaan...
Vandaag is rustig overleden

Piet van Lier
* Egchelse Hei, 5 december 1931
† Panningen, 25 maart 2020

Lies van Lier-Kessels
Lieve, zorgzame vader, schoonvader,
trotse opa en overgrootopa van
Annette en Wiel
Johan en Christel, Jacky
Peter
Lenie en Ludo (in liefdevolle herinnering)
Nick en Annick
Ruud en Rianne
Karlijn
Lizet en Jan
Imke en Jos, Jax
Guus en Jessica, Sam
Jeroen
Freddy
Wij hebben in besloten kring afscheid genomen van Piet.
Markt 117 C2, 5981 AA Panningen

Geheel onverwacht is in zijn slaap overleden mijn broer, zwager en
onze oom

Hay Theeuwen
in de leeftijd van 86 jaar.
Piet en Door
Neven, nichten

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

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

fienbosuitvaartzorg.nl

Maasbree, 24 maart 2020
Correspondentieadres: Piet Theeuwen
Op de Kemp 20, 5993 BM Maasbree
In verband met de maatregelen omtrent het coronavirus heeft de
crematieplechtigheid in besloten kring plaatsgevonden.

Wij willen iedereen ontzettend bedanken voor het medeleven
na het overlijden van mijn lieve vrouw,
geweldige (schoon)moeder en super oma

Margriet Claessen-Bol
Uw lieve berichtjes, kaarten en bloemen hebben ons echt goed gedaan.
Herman, Peter Claessen, Eric en Sandra Kleynen,
Niki, Lotte, Esmee* en Pim
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Enige en algemene kennisgeving
Tot het laatst doorzetten en nooit opgeven was jouw
levensmotto, nu heb je toch op moeten geven en wij
weten hoe moeilijk dit voor jou was.
Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud,
goedheid, bezorgdheid, eerlijkheid en liefde, is van ons
heengegaan, mijn man, onze (schoon) vader en onze opa

Juup Giesbertz
echtgenoot van

Jo Giesbertz-Konings
*Kessel, 27 oktober 1932
Pap van:

† Venlo, 27 maart 2020
Annemie en Henk
Erik en Brigitte

Opa van: Ruud
Judith en Bart
Inge
Tim
Correspondentieadres:
Fam. E. Giesbertz, Karreweg Zuid 11, 5995 MD Kessel-Eik
De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.

Degenen die ik liefheb ga ik verlaten
Om degenen die ik liefhad te ontmoeten

Piet Brummans

* Egchel, 2 juni 1937 † Roermond, 25 maart 2020
echtgenoot van

Mien Brummans-Simons †
pap, schoonvader en opa van
Mieke †
Peter †
Petra en John
Charmaine, Yannick, Dominique
Carin en Johan
Jordy
Claudia †
Correspondentieadres: Carin Brummans,
Korenbloemstraat 8, 5993 GA Maasbree
In verband met de maatregelen omtrent het coronavirus hebben
we in besloten kring afscheid genomen.
Een bijzonder woord van dank aan de medewerkers van
de Zorggroep team Kessel en Anita van Tzorg.

Meldplicht voor arbeidsmigranten
Huisvestingsorganisaties Work&Stay en OTTO Work Force hebben maatregelen genomen om de door hen
gehuisveste arbeidsmigranten in de gemeenten Peel en Maas, Venray en Horst aan de Maas te beschermen
tegen het coronavirus. Work&Stay hanteert onder andere een meldplicht bij ziekte of koorts en de locaties van
OTTO hebben een zogenoemd ‘quarantainehuisje’.
De fitnessruimte is gesloten en in de
wasserette mag maar één persoon
tegelijk zijn was doen. Daarnaast zijn
samenscholingen op het hele terrein
van de twee huisvestingslocaties van
Work&Stay in Maasbree en Baarlo ver
boden. “(Dit) om te zorgen dat bewo
ners niet dichtbij elkaar komen”, aldus
Lottie van Gerven van Work&Stay.
Verder worden de meest actuele richt
lijnen van het RIVM op de voet gevolgd
en werkt de administratie van het
bedrijf vanuit huis. “Mocht het nodig
zijn, dan nemen we extra maatregelen.
De ontwikkelingen gaan momenteel
ontzettend snel. Zo hebben we, naar
de actuele richtlijnen die maandag 23
maart bekend zijn gemaakt, beslo
ten dat in de accommodaties maxi
maal drie personen op bezoek mogen
komen. In alle gevallen blijft 1,5 meter
afstand gelden.”
Ook bij OTTO Work Force, die landelijk
vijfduizend mensen onder haar hoede
heeft, worden de maatregelen in acht
genomen, legt directeur Frank van Gool
uit. “Ons projectteam bereidde zich in
februari al voor op de crisis die toen
nog moest komen. We hanteren de
maatregelen van de overheid voor de
werkplekken en de woonlocaties op
het gebied van ‘social distancing’ en de
hygiënevoorschriften. We hanteren een
dubbele bezetting, onze mensen zijn
24 uur per dag bereikbaar en we wer
ken er hard aan om onzekerheden bij
de seizoenswerkers weg te nemen.”
Work&Stay wijst de bewoners op de
maatregelen door middel van bebor
ding, belijning en routering op de
terreinen, aldus Van Gerven. “Ook is
het voltallige personeel geïnformeerd
en van de noodzaak doordrongen.
Alle medewerkers letten op en spre
ken elkaar en gasten aan, de bij ons
hurende werkgevers zijn allen geïnfor
meerd en in de avonduren is beveili
ging nog meer dan normaal aanwezig.
En er worden extra rondes gelopen
waarbij men aangesproken wordt.”
Work&Stay heeft huisvestingslocaties

in Baarlo bij De Berckt en bij recrea
tiepark BreeBronne in Maasbree, waar
momenteel bij elkaar opgeteld zo’n
vijfhonderd personen verblijven. “Een
tiental bewoners is tot nu toe terug
gekeerd naar het land van herkomst”,
aldus Van Gerven. “Alle accommoda
ties zijn voorzien van eigen keukens en
sanitair waar gemiddeld drie bewo
ners gebruik van maken. We hanteren
een meldingsplicht. Bij koorts of ziekte
moeten de bewoners zich telefonisch
melden bij de locatiemanager, die ver
dere stappen zal ondernemen. Er zijn
op dit moment nog geen meldingen
ontvangen.”

Meldplicht
Volgens Van Gool is het aantal mensen
bij OTTO dat is teruggekeerd naar het
land van herkomst, erg klein. “Dat gaat
om een kleine 2 tot 3 procent. Onze
mensen werken in cruciale beroepen
in bijvoorbeeld de distributie of voed
selketen. We onderhouden in deze tijd
nog intensiever contact met alle werk
gevers, om ervoor te zorgen dat alles
door kan gaan.” Indien iemand ziek
wordt, moet dit ook bij OTTO gemeld
worden. “Bij ons krijgen mensen 90
procent van hun salaris doorbetaald
bij ziekte. Daarbij zijn zij ook gewoon
verzekerd voor zorg en kunnen ze naar
een dokter als dat nodig is. Mocht
iemand in quarantaine moeten, dan
hebben we op alle locaties een woning
vrij waar diegene kan verblijven.”
De werknemers die verblijven op loca
ties van Work&Stay zijn ook werkzaam
in de voedselketen en daarom momen
teel hard nodig, aldus Van Gerven.
“Hun inzet is zeer gewenst. Waar
mogelijk blijven de mensen werken.
We hebben uiteraard regelmatig over
leg met onze klanten om de ontwik
kelingen te bespreken en waar nodig
aanvullende maatregelen te nemen.”

van B&W van Peel en Maas over de
situatie voor arbeidsmigranten. “Velen
van hen zitten met vreemden dicht op
elkaar in containerwoningen en wer
ken op plekken waar veel mensen bij
elkaar zijn”, stelt de partij. “Daarnaast
zullen veel arbeidsmigranten vanwege
hun kwetsbare positie op de arbeids
markt (oproepcontracten, uitzendbasis)
al snel hun baan verliezen.”
De fractie PvdA/GroenLinks wil weten
om hoeveel besmettingen het gaat
onder de hier gehuisveste arbeidsmi
granten, welke voorzorgsmaatregelen
er worden genomen om besmetting
te voorkomen en wat er aan voor
lichting wordt gedaan. “Is medische
bijstand voor arbeidsmigranten ade
quaat gewaarborgd? Op welke wijze?
En is het überhaupt verantwoord om
grote aantallen arbeidsmigranten op
een klein oppervlak te handhaven?”
Ook wil de fractie weten of er arbeids
migranten zijn die niet meer terug
kunnen keren naar hun geboorteland
en of het college bereid is erop aan te
dringen bij de regering dat ook voor
arbeidsmigranten, in voorkomende
gevallen, ondersteuningsmaatregelen
worden getroffen.
Van Gerven laat weten dat raadsleden
bij vragen altijd direct contact op kun
nen nemen met Work&Stay. “We lich
ten graag onze werkwijze toe”, zegt ze.
“Laten we het er verder in algemene
zin op houden dat de gezondheid van
onze bewoners erg belangrijk voor ons
is en dat de bewoners zelf ook graag
gezond willen blijven. We volgen de
adviezen van de overheid en nemen
maatregelen die nodig zijn om onze
bewoners te beschermen tegen het
coronavirus. Dat doen we op een zorg
vuldige manier in overleg met onze
klanten, de bewoners zelf en andere
betrokkenen. We zien dat de bewoners
de maatregelen ook serieus nemen en
zich eraan houden.”

Politieke vragen
Gemeenteraadspartij PvdA/GroenLinks
stelde onlangs vragen aan het College

Tekst: Kim Jacobs

HALLO op reis

Dankbetuiging

“De nacht nam je mee tot achter de horizonlijn,
diep van binnen weten wij dat het niet anders meer kon zijn”
Op 18 februari hebben wij afscheid genomen van ôs mam en oma

Riek Hermans-Jacobs
echtgenote van

Thei Hermans †
De vele kaarten, de lieve telefoontjes, de vele berichtjes,
de mooie bloemen en die troostende arm om onze schouders,
het was zo fijn om te ervaren dat er zoveel mensen met ons
meegeleefd hebben.
Hartelijk dank daarvoor.
Kinderen en kleinkinderen
Panningen, april 2020

Met de bus langs de Costa Brava
Nog voor de coronacrisis begon, ging Anny Ansems uit Helden met een groepsreis naar de Costa Brava in
Catalonië en de hoofdstad van die regio: Barcelona. Samen met veertig andere vakantievierders vertrok
Annie tijdens de carnavalsdagen met een bus van Touringcarbedrijf Ghielen naar Spanje. “Tijdens één van
de tochten reden we langs de Costa Brava met de 365 bochten door de bergen”, vertelt Annie. “Met steeds
prachtige uitzichten over de Middellandse Zee, die mooi blauw kleurde. Bij een tussenstop met een mooi
panorama, werden we door chauffeur Wil op de foto gezet.”
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Logo oude basisschool Baarlo terug
Hij had het kunstwerk van de voormalige basisschool ‘t Kempke in Baarlo ‘eerlijk gekregen’, maar moest het
in 2007 na de uitzending van televisieprogramma de Rijdende Rechter tóch teruggeven. Baarlonaar Marcel
Jacobs hoorde er sindsdien nooit meer iets over. Tot een gemeente-ambtenaar een paar maanden geleden
belde. Het kunstwerk was afgestoft en had een nieuwe plek gekregen.

Basisschool ‘t Kempke in Baarlo ergens in de jaren 90

Basisschool ‘t Kempke was één van de
drie basisscholen die Baarlo ooit telde
en werd in november 1982 officieel
geopend. De bouw kostte destijds
anderhalf miljoen gulden. Het com
plex aan de Pastoor Geenenstraat was
duizend vierkante meter groot, telde
zeven lokalen en twee speelplaat
sen. De voorgevel werd versierd met
een kunstwerk: een uitvergrote ver
sie van het logo van de basisschool.
Dat kunstwerk was het resultaat van
een ontwerpwedstrijd waaraan ouders
en leerlingen mee mochten doen. Een
ouder maakte uiteindelijk het win

nende logo. De bomen verbeeldden
volgens de kunstenaar ‘de verbonden
heid van de school met de bomenrijke
omgeving’. De school sloot in 2004 haar
deuren en het gebouw werd gesloopt.
‘t Kempke was de school waar twee
van de drie kinderen van Jacobs
(57) op zaten. Toen die haar deuren
sloot, werden alle spullen weggege
ven. Jacobs wilde het schoollogo wel
hebben. Hij mocht het tot zijn grote
vreugde mee naar huis nemen van de
toenmalige directeur. Het kunstwerk
hing hij aan de zijgevel van zijn huis,
zodat het vanaf de openbare weg

zichtbaar was voor voorbijgangers.
“We kregen er zoveel leuke reacties
op”, aldus de Baarlonaar. “Daarbij was
het ook voor onszelf een leuke her
innering aan de schooltijd van onze
kinderen.”
De maker van het kunstwerk deed
anderhalf jaar na de sluiting van de
school zijn beklag. Het kunstwerk
had niet weggegeven mogen wor
den en moest op een andere plek
komen te hangen. Het schoolbestuur
vroeg Jacobs het logo terug te geven.
“Daar waren wij het niet mee eens.
Eens gegeven, blijft gegeven, von
den wij.” Jacobs besloot een brief
te schrijven aan de makers van het
NCRV-televisieprogramma de Rijdende
Rechter, die graag langs wilden komen
om er een uitzending van te maken.
Dan zou ook bepaald worden wie nu
eigenlijk de rechtmatige eigenaar van
het kunstwerk was.
Het oordeel van ‘Rijdende Rechter’
meester Frank Visser in februari 2007
was duidelijk. Al had Jacobs er maar
symbolisch één euro voor betaald, pas
dan was hij de rechtmatige eigenaar
geweest. Eens gegeven, bleek dus
niet altijd gegeven. Het kunstwerk

ging terug naar het schoolbestuur en
belandde uiteindelijk op de opslag van
de voormalige gemeente Maasbree
en later van gemeente Peel en Maas.
Daar lag het de afgelopen dertien jaar.
Tot in december het stof van het
werk werd geveegd. Het kunstwerk
werd aan de gevel van Stichting
Gehandicaptenzorg Limburg (SGL)
gehangen, waar activiteitencentrum
De Maashorst en vijftien huurap
partementen gevestigd zijn. Die zijn
gebouwd op de plek aan de Pastoor
Geenenstraat waar ooit ‘t Kempke
lag. “We hebben in het dorp gevraagd
waar het werk een plek kon krijgen”,
vertelt een woordvoerster van de
gemeente. “Het heeft best nog wel wat
voeten in aarde gehad om in overleg
met betrokken partijen te komen tot
een geschikte plek. Dit is uiteindelijk
gelukt en toen is het kunstwerk ook
geplaatst.” Zo kwam het dat Jacobs
afgelopen december plotseling een
ambtenaar van de gemeente aan

de lijn had. “Ze vertelde mij dat het
kunstwerk van ‘t Kempke werd terug
gehangen. Ik was blij verrast. Dat had
ik na zoveel jaar namelijk niet meer
verwacht.” Het is volgens de gemeen
tewoordvoerster altijd de intentie
geweest om het kunstwerk terug te
plaatsen. “Kunst is niet gemaakt voor
in de opslag. De afgelopen periode zijn
meer werken in de openbare ruimte
teruggeplaatst. Dit werk heeft een nos
talgische waarde voor iedereen die op
deze school heeft gezeten. Het kunst
werk verbeeldt immers het logo van
de school ’t Kempke. Het werk komt op
deze plek goed tot zijn recht.” Jacobs
sluit zich daarbij aan. En de maker?
“Die is erg blij met de plaatsing van het
kunstwerk”, aldus de gemeente.
Tekst: Kim Jacobs
Beeld: Gemeentearchief Peel
en Maas/voormalige gemeente
Maasbree via PeelenMaasNet
en Kim Jacobs

Het schoollogo aan de gevel van Activiteitencentrum De Maashorst,
op de locatie waar ooit ‘t Kempke lag

IJzige taferelen tussen de appelen
De appelboomgaard van Fruitbedrijf Kessels in Panningen lag er de afgelopen nachten en ochtenden bij als
een winterwonderland. Aan de takken van de bomen hingen flinke ijspegels, die dankzij een combinatie
van nachtvorst en beregenen ontstonden. Het beregenen gebeurde om er zo voor te zorgen dat de bloemen
aan de appelbomen niet bevriezen. Uit die bloemen groeien uiteindelijk de appels. Voor de appelboeren is
het beregenen bittere noodzaak, maar voor de toevallige voorbijganger levert het een prachtig plaatje op.
/ Beeld: Fruitbedrijf Kessels
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UIT Peel en Maas

Daan Versleeuwen Temptation Island
Ze groeiden op in Peel en Maas, maar besloten om diverse redenen de gemeente te verlaten. In de rubriek Uit… Peel en Maas gaan we op zoek
naar de redenen voor het vertrek en hoe het de mensen vergaan is. Vanwege de uitbraak van het coronavirus moeten we veel thuis zitten en
zijn we aangewezen op de televisie. Laat nu net Temptation Island aan een nieuw seizoen begonnen zijn. Met topsporter Daan Versleeuwen,
geboren en getogen Panningnaar, als verleider.

vreemd te gaan. “Ik wilde wel echt
die rol van verleider op me nemen,
anders had ik net zo goed thuis kun
nen blijven”, vertelt Daan. “Ik wilde
het spel meespelen.”

Camera’s

Om maar meteen eerlijk te zijn: Daan
woont nu weer even in Panningen,
waardoor het geen echte ‘Uit Peel en
Maas’ betreft. “Maar dat is tijdelijk.
Zodra ik iets gevonden heb, ga ik het
liefst weer terug naar Eindhoven”,
vertelt hij. “In die stad woonde ik tot
een paar weken geleden. Toen moest
ik mijn appartement uit. Daarom zit
ik nu weer even bij mijn ouders in

Panningen.”
In Panningen liggen de roots van de
25-jarige Daan. Hij werd er geboren
en woonde er tot zijn achttiende.
Hij had er zijn vrienden en speelde
handbal bij Bevo Hc. Die sport bleek
hem erg goed te liggen. “Rond
mijn zestiende werd ik opgenomen
in de handbalacademie in Sittard.
Daar kon ik een combinatie doen
van school volgen en sporten.” Op
zaterdag speelde hij bij Bevo. Maar
in dat team moest hij clubman Pim
Augustinus voor zich dulden. Dat
betekende dat Daan ieder duel maar
zo’n tien tot twintig minuten kreeg
om zich te laten zien. “Daarom heb ik
besloten weg te gaan. Ik wilde voor
mijn eigen kansen gaan.” Hij vertrok
naar Handbal Houten en ging daar
ook wonen. Tegelijkertijd volgde hij
de studie Sport en Economie (Speco)
in Tilburg.
De combinatie van student en top
sporter vond Daan nog wel eens
lastig. “Mijn leven bestond toen uit
trainen, school en uitgaan”, beschrijft
hij de periode. “Op zaterdag was het
zorgen dat de trainer niet merkte
dat ik de dag ervoor op stap was
geweest. Gelukkig waren er meer
in het team die dat moesten verber
gen”, lacht Daan die in Houten wel
de eerste man was voor zijn positie
als rechteropbouwer. “Als de trainer

•
•
•
•
•

maar niets in de gaten had, kwam
het goed.”

Australië
Het leven beviel hem goed in
Houten. Toch besloot hij zijn leven
rigoureus om te gooien. Sydney Uni
Handball Club had een blessuregeval
en was op zoek naar een rechterop
bouwer en kwam uit bij Daan. “Ze
hadden me eerder gezien als spe
ler van jong Oranje en vroegen me
of ik met het team mee wilde doen
aan een groot toernooi in Australië.
Ik wist meteen: deze kans moet ik
grijpen.”
Daan vertrok naar Australië. “Het
toernooi verliep goed en ik kon lan
ger blijven. Dat was een hele vette
tijd.” Alhoewel niet heel lucratief.
“Het heeft me vooral veel geld
gekost”, aldus Daan. Mede vanwege
zijn vertrek naar de andere kant van
de wereld was het Daan nog niet
gelukt zijn scriptie en dus zijn stu
die af te ronden. “Daarom besloot ik
terug te komen naar Nederland. Als
ik de studie wel al af had gehad, had
ik nu nog daar gezeten.”

Kruisband
Daan vestigde zich in Eindhoven
en ging handballen bij HC Sporting
Pelt in België. Tijdens de bekerfi
nale van België ging hij vorig jaar

door zijn knie. Daan wist meteen
wat dat betekende. “De kruisband
gescheurd.” Het was al de derde keer
dat het gebeurde bij de topsporter.
“Ik dacht meteen dat ik nooit meer
zou handballen. Als de revalidatie
niet goed verliep, zou ik stoppen.”
Daan moest onder het mes voor zijn
meniscus en kruisband en ligt er
nu al bijna een jaar uit. Dat opende
wel een andere deur. “Ik zag een
berichtje voorbij komen om verleider
te worden bij Temptation Island. Ik
had schijt aan alles en heb me opge
geven.” Van tevoren wist Daan al dat
de deelname een stempel zou kun
nen drukken op hem. “Je kunt heel
positief, maar ook heel slecht uit het
programma komen. Dat iedereen je
ziet als een smerig mannetje. Maar
ik heb schijt gehad aan wat iedereen
ervan zou denken.”
Afgelopen november zat Daan in
een prachtig vakantiecomplex in
Thailand met de andere verleiders en
vier dames die hij moest proberen
in bed te krijgen. Het principe van
Temptation Island? Vier koppels wor
den uit elkaar gehaald en neergezet
bij een groep verleiders. De mannen
krijgen acht vrouwen om zich heen
en de vrouwen acht mannen. De
koppels doen mee om hun relatie te
testen, de taak van de verleiders is
om de deelnemers zo ver te krijgen

De eerste afleveringen van het
seizoen zijn al te zien geweest op
RTL 5 en Videoland. Over hoe het
afloopt mag Daan niets zeggen. Wel
kan hij vertellen hoe hij het vond in
Thailand. “In het begin was het heel
raar om zoveel camera’s en camera
mensen om je heen te hebben bij elk
gesprek. De camera duwen ze bijna
in je gezicht. Maar toch went het
snel. Op een gegeven moment doe
je gewoon je ding. Je praat met de
dames, probeert hun vertrouwen te
winnen. Hopen dat ze verder willen
gaan dan alleen praten.”
De deelname zorgde ervoor dat Daan
bekendheid kreeg. “Je merkt het
als je ergens binnenkomt. Mensen
worden aangetikt, er wordt naar je
gewezen, ze praten over je. Veel
mensen willen op de foto. Ik krijg
eigenlijk alleen positieve reacties.
Natuurlijk weet ik dat een groot deel
van de mensen zich afvraagt waarom
ik in godsnaam mee heb gedaan,
maar dat zeggen ze niet tegen mij.
Mijn ouders stonden overigens achter
mijn deelname.”

Zakcentje
Daan is momenteel nog bezig
met het schrijven van de scriptie.
Daarnaast staat hij achter de bar
van café ‘t Lempke in Eindhoven,
al zal dat met de maatregelen van
wege het coronavirus ook tijdelijk
niet doorgaan. “Er waren clubs die
mij inhuurden om gewoon langs te
komen en rond te lopen. Dat leverde
een aardig zakcentje op.” Daan heeft
nog het idee om op YouTube ‘iets’
te doen en om zijn oude werk als
personal coach op te pakken. Of hij
nog gaat handballen, is de vraag.
“Mijn contract bij Sporting Pelt loopt
na dit seizoen af. We kijken wel hoe
het zit met mijn blessure en wat de
club zegt. We zien het wel.”
Overigens, voor de geïnteresseerde
vrouwen: Daan is nog vrijgezel.

Tekst: Rob Dieleman
Beeld: RTL Nederland
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Regeling voor bloemrijke
bijen- en vlinderoases

Berichten in de
Hallo Peel en Maas
Omdat we u op ieder moment de goede informatie willen geven, plaatsen we minder
nieuwsberichten in dit gemeentenieuws. De informatie verandert op dit moment dagelijks.
Waarom?
• Altijd de juiste informatie.
• Altijd de laatste informatie en maatregelen van de Rijksoverheid en de GGD over de
bestrijding van het Coronavirus.
• We willen nu snel onze inwoners informeren.
U vindt actuele en officiële informatie op:
• www.peelenmaas.nl
• www.rivm.nl
• www.ggdlimburgnoord.nl
Geen internet?
Vraag dan aan uw kinderen, buren of kennissen om u op de hoogte te houden of bel ons
Klant Contact Centrum, 077 306 66 66.

In verschillende Limburgse gemeenten worden al enkele jaren bloemrijke
stroken en overhoeken ingezaaid. Ook dit jaar stelt IKL de regeling weer open. In de
gemeente Peel en Maas is deze regeling tot stand gekomen dankzij een samenwerking
tussen de Plattelandscoöperatie en het Groenplatform Peel en Maas. Deelnemers kunnen
voor € 6,25 per 250m2 een bloemenmengsel bestellen.
Prachtig gezicht
Een bloemrijke oase levert een prachtig gezicht aan bloeiende planten op, maar betekent ook
voedsel voor stuifmeel en nectar verzamelende insecten zoals bijen, vlinders en hommels.
Deze insecten vormen weer voedsel voor tal van erf-akkervogels die in het voorjaar en zomer
insecten eten. En zelfs in de winter profiteren vogels van de zaden. Doordat de bloemrijke
bijen- en vlinderoases ook in de herfst en winter blijven liggen bieden ze ook in deze jaargetijde
voedsel en beschutting voor allerlei dieren. Bloemrijke bijen- en vlinderoases verhogen dus niet
alleen de belevingswaarde voor fietsers en wandelaars, maar zijn hartstikke belangrijk voor de
biodiversiteit!
Deelnemen
Inwoners van de gemeente Peel en Maas kunnen voor een eigen bijdrage van € 6,25 per 250m2
deelnemen aan de regeling. Aanmelden via www.ikl-limburg.nl. De regeling staat open tot
13 april. Deelnemers ontvangen eind april/begin mei bericht over de bezorging.
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Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
Postbus 7088, 5980 AB Panningen
5981 CC Panningen
077 - 306 66 66

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

01

www.peelenmaas.nl

Corona Helpdesk in het Arabisch en Tigrinya 085 - 58 0 88 00
Vragen over Corona?
De corona crisis roept vragen op over jouw
gezondheid, werk, inkomen en kinderen. Wij
staan voor u klaar om deze te beantwoorden in
het Arabisch en Tigrinya.

We zijn bereikbaar op
maandag tot en met vrijdag
14:00 - 16:00
Wil jij je inzetten als vrijwilliger
bij onze helpdesk? Mail dan naar
c19helpdesk@gmail.com
Bezoek onze facebook pagina CAS Helpdesk

Container niet vol?
Is uw container niet vol?
Sla dan een inzamelbeurt over, dan blijven wij effectief inzamelen.

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.

Adver torial

Het verhaal van NLW Groep

Zwaaien naar oma

NLW Groep heeft, behalve het bieden van passend werk voor mensen met een arbeidsbeperking, een belangrijke sociale functie. Mensen kunnen op het werk samen praten, lachen en elkaar tot steun zijn. Met
een aantal genomen voorzorgsmaatregelen kan NLW in deze crisistijd open blijven en zetten medewerkers
samen de schouders eronder om alles draaiende te houden en de productieaantallen voor onze klanten te
halen. Om de continuïteit te waarborgen worden daarbij ook stafmedewerkers ingezet op de productievloer. Een groot compliment voor alle medewerkers die ondanks alles, positief blijven, samenwerken en
elkaar steunen! / Tekst en beeld: NLW Groep

De 2,5-jarige Vince Flos ging onlangs even bij zijn 80-jarige superoma Annie
langs, die op de Molenstraat in Maasbree woont. Omdat vanwege het
coronavirus wordt aangeraden afstand te houden, zeker van kwetsbare
groepen zoals ouderen, werd even vanachter het raam gezwaaid naar oma
Annie en opa Jan (Jan van Wiene Sjeng). En dat vonden zowel Vince als opa
en oma leuk. “Zo hebben we toch even ‘echt’ contact met oma en opa”, laten
de ouders van Vince, Ron Flos en Nicky Wijnen, weten die de foto maakten.
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15-vragen aan

Sanne Reijnders Maasbree
Wat is het eerste dat je van je
eigen geld kocht?
Ik weet het helaas niet meer zeker,
maar het eerste dat ik heb gekocht
van mijn eigen geld was óf een paar
oorbelletjes, óf het was een volley
bal. Eén van die twee in ieder geval.

Wat is het belangrijkste advies
dat je ooit hebt gekregen?
Het belangrijkste advies dat ik ooit
gekregen heb, is dat je altijd in jezelf
moet geloven en ook dat je jezelf
moet blijven. Deze twee dingen zijn
erg belangrijk.

Wat deed je veel toen je klein was
en zou je nu ook nog wel willen
doen?
Iets wat ik als klein meisje veel
deed, is lachen, al doe ik dat nu wel
nog steeds. Dat zit er dus nog steeds
in bij mij, maar het is natuurlijk goed
dat dat zo is. Ik zou alleen niet weten
wat ik nu nog zou willen doen als ik
nog jonger was.

Om wie lach jij het mee st?
Ik denk dat ik veel lach om en met
mijn vriendinnen. Maar mijn zusje en
ik kunnen ook heel hard lachen met
elkaar.

Waar maak jij je huiswerk het
liefst?
Mijn huiswerk maak ik het liefst
boven op mijn kamer of in de keu
ken. Hier kan ik me het best concen
treren. Het ligt ook aan het moment
waar ik het best kan werken aan mijn
huiswerk, maar deze twee plekken
vind ik dus eigenlijk allebei erg fijn.

Hoe breng jij het liefst een regenachtige dag door?
Ik zou me op zo’n soort dag graag
vermaken met een spannend boek
op de bank. Ik ben iemand die vooral
thrillers leest. Ik vermaak me altijd
ook door iets te gaan bakken of te
koken, zoals cake of toetjes. Dat is
altijd lekker.

Wat is je favoriete snack?

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Sanne Reijnders
14 jaar
Maasbree
Bouwens van der
Boijecollege

is er een met vriendinnen. Namelijk
van toen we mee hebben gedaan in
de carnavalsoptocht. Supergezellig
was dat.

Je hebt altijd groen licht en wind
Wanneer heb je voor het laatst
mee, of kunt foto’s maken door
iemand geholpen?
met je ogen te knipperen. Wat
Dat was een tijdje geleden. Mijn oma kies je?
ging namelijk verhuizen en toen heb
ik meegeholpen met verhuizen naar
het nieuwe huis.

Waarvan word jij enthousiast?
Wanneer ik gezellig met familie en
vrienden samen kan zijn, bijvoorbeeld
bij een feestje of bij een etentje.
Dat vind ik namelijk altijd erg leuk.

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
De laatste foto die ik heb gemaakt

Dan zou ik kiezen voor groen licht
en altijd wind mee. Ik fiets namelijk
elke dag naar school en heb vaak
wind mee. Dan ben ik zo thuis als ik
uit school kom. Ook omdat ik bijna
nooit stoplichten tegenkom als ik
met de fiets ergens heen ga.

Wanneer was de laatste keer dat
je door de grond wilde zakken?
Ik weet niet precies wanneer dit zou
moeten zijn. Ik ben namelijk niet
iemand die snel door de grond zakt.

Ik probeer positief te blijven. Maar ik
ben wel iemand die heel kritisch is,
zeker op mezelf.

Mijn favoriete snack is fruit, ik vind
fruit namelijk echt heerlijk. Het
maakt ook niet uit welk fruit, ik vind
echt alle soorten lekker. Maar als ik
mijn favoriete ongezonde snack zou
moeten kiezen, dan zou ik voor cho
colade gaan. Dit vind ik namelijk ook
heel lekker.

Is er een liedje waar je een speciale herinnering aan hebt?

Welke superkracht zou je willen
hebben?

Ik heb een bijzondere herinne
ring aan het liedje ‘Opa’ van Marco
Borsato. Dit liedje werd gezongen op
de begrafenis van mijn opa.

Ik zou de superkracht willen heb
ben waarbij ik mensen kan genezen
van ziektes. Het zou natuurlijk heel
mooi zijn om die supermacht te heb
ben, omdat je dan allerlei mensen
kan helpen en dat zou heel fijn zijn.
Of ik zou willen dat ik kon teleporte
ren. Dan kan ik snel op verschillende
plekken komen en dat is erg handig.
Beide superkrachten zou ik eigenlijk
wel graag willen hebben.

Wat heb je liever: iedereen hoort
wat jij denkt, of jij hoort wat
iedereen denkt?
Dan zou ik kiezen voor kunnen horen
wat iedereen denkt. Zo kan ik bij
voorbeeld luisteren of iemand de
waarheid spreekt, wat natuurlijk erg
handig is. En het lijkt me ook erg
grappig om te horen waar iemand op
dat moment aan denkt, en dat zou
dan kunnen.

Hoi

Column

Zelfstandig
zijn
Hey scholieren. Wat doen jullie de
hele dag thuis? Ik heb vorige week
37 spelletjes gespeeld, meerdere
keren uitgebreid gekookt, veel
geskeelerd en vier legpuzzels van
duizend stukjes gemaakt. Ik kom
de tijd wel door.
Vakantie? Dat is het niet. Ik noem
het een ‘spoedcursus plannen’.
Ik ben studente aan het Summa
College in Eindhoven waar ik
Marketing en Communicatie
studeer, dus ook ik krijg online
lessen en opdrachten met
deadlines. Omdat ik 19 jaar ben
en dus niemand mij vertelt wat
ik de hele dag moet doen, is het
mijn verantwoordelijkheid om
te doen wat van mij verwacht
wordt. Een planning werkt voor
mij erg goed. Hierin schrijf ik per
vak de opdrachten per week.
Daarnaast heb ik een kolom met
de dagen van de week waarin
ik deadlines en online lessen
opschrijf. Vervolgens plan ik met
een kleurtje wanneer ik welke
opdrachten maak. Als ik dat niet
had gedaan, had ik waarschijnlijk
gezegd: niet naar school kunnen en
alles thuis doen geeft stress. Nu ik
alles op papier heb gezet, zeg ik:
verantwoordelijkheid nemen geeft
rust en tijd.
Over tijd gesproken, ik snap voor
het eerst mijn moeder die al drie
jaar roept dat ik mijn kamer nu
eens grondig moet opruimen.
Ik heb opeens tijd om te zien wat
ze nu echt bedoelde. Wat een rom
mel. Dat ik dat zelf niet zag. Drie
zakken restafval, één zak plastic en
twee dozen oud-papier kwamen
naar beneden, oeps.
Zelfstandig zijn is meer dan een
eitje kunnen bakken en de vaat
wasser uit ruimen. Zelfstandig
zijn is een hele verantwoordelijk
heid. Maar wat als je dat helemaal
niet bent? En dan bedoel ik niet
iemand die de hele dag Netflix
kijkt, want die kan waarschijnlijk
heel goed zelfstandig series uit
kiezen. Ik bedoel iemand die echt
probeert zelfstandig te zijn, maar
waarbij het niet lukt. Dat is niet
erg. Zelfstandigheid betekent niet
dat je het alleen moet doen, maar
dat je durft aan te geven waar je
tegenaan loopt. Hulp vragen als
het niet lukt, dat is pas zelfstandig.
Probeer dat eens.

Tekst: Lisa Osinga
Lotte
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

De sportclub mag mijn contributie
houden
Sportverenigingen in Nederland lopen volgens Stichting Waarborgfonds Sport miljoenen euro’s mis tijdens de coronacrisis. Dat komt door het
sluiten van sportkantines en doordat kosten, zoals de veld- of zaalhuur en salarissen voor trainers en stafleden, gewoon doorlopen. Ook is het
de vraag of leden hun contributie netjes blijven betalen, of dat ze over een aantal maanden een gedeelte terugvragen. De contributie, de jaarlijkse bijdrage van leden, is de belangrijkste inkomstenbron voor sportverenigingen in Nederland. Het is goed voor meer dan de helft van het
geld dat bij een vereniging binnenkomt. Op de tweede plek komen de inkomsten door kantineverkopen.
Wil je na de coronacrisis weer als vanouds bij je
vertrouwde sportclub aan de slag kunnen, dan
is het beter om de contributie als gift te zien. Je
voetbal-, volleybal-, tennis- of judoclub kan er
ook niets aan doen dat er voorlopig niet gesport
mag worden. Laat die verenigingen dus niet de

dupe worden door je geld terug te vragen.
Aan de andere kant kun je niet in ieders portemon
nee kijken. Sommige mensen kunnen het geld in
deze tijd misschien heel goed gebruiken, omdat ze
door de crisis een laag inkomen hebben of zonder
werk zitten bijvoorbeeld. De landelijke sportbonden

moeten maar kijken hoe ze de verenigingen en dus
de leden kunnen compenseren. Dat is niet het pro
bleem van de leden.
De sportclub mag mijn contributie houden.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 13

De centrale schoolexamens zijn terecht geschrapt
De centrale schoolexamens zijn terecht geschrapt
Van alle stemmers op de poll van vorige week,
vindt een grote meerderheid van 71 procent het
terecht dat de centrale schoolexamens zijn afge
last. Aan het einde van dit schooljaar bepalen
scholen zelf welke leerlingen geslaagd zijn. Ze
baseren zich hierbij voornamelijk op de school
examens die door de scholen zelf zijn afgeno
men gedurende het hele schooljaar.
Niet alle stemmers zijn het hiermee eens. Willem
Sieders hoort bij de 29 procent die op ‘oneens’
stemde. De examens zijn in zijn ogen te makke

Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info
& tips: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.
Bomen zagen en hout versnipperen.
Bart Hesen Helden
06 20 23 86 08.
Golf- of tennisarm? Bel huisarts
Verheijen te Kronenberg: 06 14 84 85
65 of www.tennisarm-golfarm.nl
Opgeruimd? Niets weggooien! Ik kom
uw kleine spullen graag ophalen!
06 46 48 87 15.
T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines o.a. ploegen/frees/
spitmachine/kieper/schudder/
hark/weibloter/tractor
enz. tel. 06 19 07 69 59.

lijk afgeschaft. “Er is de afgelopen jaren zo ontzet
tend veel extra geld naar het onderwijs gegaan, en
bij de eerste de beste hobbel wordt de handdoek in
de ring gegooid.” Ook zegt het schrappen volgens
Sieders iets over de waarde en kwaliteit van de cen
trale schoolexamens.
Ook Theo Geurts, vader van een examenkandi
daat, vindt het erg jammer, zo laat hij via Facebook
weten. “Kermis, concerten, voetbal en terrassen
komen allemaal weer terug. De examens en alles
wat daarbij hoort, nooit meer. Examenkandidaten
zijn jongvolwassenen, daar kun je prima afspraken

mee maken. Binnen de kaders van het RIVM lijkt
het mij mogelijk examens af te nemen”, stelt hij. “In
de sporthal, desnoods meer zalen in verband met
spreiding, is ruim afstand prima mogelijk. Je zou er
ook voor kunnen kiezen om surveillanten met een
gezondheidsrisico vrij te stellen. In zoveel bedrijven
wordt gewoon veilig doorgewerkt, met bepaalde
afspraken, dan begrijp ik niet dat examen niet
mogelijk is. Mijn dochter is nu in principe geslaagd,
maar het voelt niet goed voor haar.”

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.

Kempen creëert

Zichtbaarheid

Voor groente-, aardbeien- en
aspergeplanten, klein fruit en fruitbomen naar Thijs Huys, Langstraat 64
Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
Trapbekleding voor € 350,00 incl.
tapijt. Bel 06 16 37 45 14 voor gratis
offerte Woningstoffeerderij vd Broek.

#kempencreëert

Wij volgen strikt de richtlijnen van het RIVM en kunnen
daardoor tijdelijk geen brillen afpassen, geen oogonderzoeken,
lenscontroles of aanpassingen doen.
Het coronavirus zet de zorgsector onder druk. Gelukkig melden al
veel enthousiaste zorgmedewerkers zich om zorgorganisaties de
helpende hand toe te reiken, maar er zijn nooit handen genoeg.
Om de zorg bij Coronacentrum Roermond in goede banen te
kunnen leiden, hebben wij extra collega’s nodig.
Ben jij een zorgprofessional, medisch student geneeskunde,
afgestudeerd verpleegkundige niveau 3,4,5 of verzorgende IG?
Of ben je momenteel niet meer werkzaam in de zorgsector, maar
ben je bereid de handschoenen weer tijdelijk aan te trekken? Dan
zijn we dringend op zoek naar jou!
Onze dank is groot!

Werken bij
Coronacentrum
Roermond?
Meld je dan zo snel mogelijk aan via
www.coronacentrum-roermond.nl/#ikwilhelpen
WWW.CORONACENTRUM-ROERMOND.NL

wij zijn momenteel gesloten
Onze service blijft!
Kunnen wij u ook maar ergens mee helpen of zou u graag een
afspraak willen maken? Bent u toe aan een nieuw lenzenpakket
of komt u lenzen of vloeistof tekort? U mag ons altijd bellen
en dan overleggen we samen hoe wij u het beste en zo snel
mogelijk kunnen helpen.

Telefonisch zijn wij gewoon bereikbaar!
(077) 306 06 99
Wij hopen elkaar snel weer in goede gezondheid in onze zaak
te kunnen zien.
Blijf gezond,
Guus, Marie-José en Lisanne

brillen
contactlenzen
oogmeting
hoortoestellen

Diele deelt

Column

Twintig
twintig
Dit jaar wordt er één voor in de
boeken. Waarschijnlijk niet heel
positief vanwege de corona
crisis, maar historisch is het
in ieder geval. Laten we wel
afspreken dat we bij die terug
blikken het gaan hebben over
twintigtwintig en niet tweedui
zendtwintig.
Want daar gaat deze column
dus eigenlijk over: ik snap niet
waarom we nog altijd ‘twee
duizend’ zeggen. Een belang
rijk thema, zelfs in deze tijd.
Want als we het hebben over
welk jaar dan ook in de peri
ode vóór 2000 (wat dan weer
wel als tweeduizend uitgespro
ken wordt, want twintignulnul
is raar) wordt altijd een tiental
genoemd en geen duizendtal.
Bijvoorbeeld: 1967. Iedereen
leest dit als negentienzeven
enzestig. Niemand zegt negen
tienhonderdzevenenzestig. De
enige reden om dat wel te zeg
gen zou zijn om een punt heel
duidelijk te maken of het jaartal
expliciet terug te laten komen.
In de normale spreektaal zeg
gen we allemaal het tiental. Dat
geldt ook voor langer geleden,
zoals bijvoorbeeld 1759 of 1428.
Maar waarom is dat dan
anders bij de jaartallen na
2000? Misschien omdat het
in 2000 wel met het duizend
tal begon en we daarna daar
maar gewoon mee verder zijn
gegaan. Maar, om mezelf even
tegen te spreken, als we kij
ken naar het jaar 1000 is het
ook niet helemaal duidelijk.
Hoe spreek je 1049 uit? Dan lijkt
het toch weer een duizendtal te
zijn. En als we 2000 hetzelfde
behandelen als 1000, moeten
we verder gaan met tweedui
zend.
De belangrijkste reden gaat
duidelijk maken waarom we
voor twintigtwintig moeten
kiezen. Die reden is: twintig
twintig klinkt mooier dan twee
duizendtwintig. Fijn om deze
discussie voor altijd opgelost te
hebben. Als iedereen zich voort
aan er dan ook aan houdt, zou
dat heel fijn zijn. Bij voorbaat
dank en op naar twintigeenen
twintig, wel het liefst zonder
corona dan.

Markt 26, 5981 AP Panningen • Telefoon (077) 306 06 99
Rob
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Lokaal ruilnetwerk met waarderingspunten

Eerlijk zullen we met elkaar ruilen
Je brengt de buurvrouw die in het gips zit een warme maaltijd, de buurvrouw maakt haar vriendin blij met
verse eitjes en die vriendin geeft weer bijles aan een neefje. Vriendendiensten onderling met elkaar ruilen, dat
is het doel van het lokale ruilnetwerk LET’s-kring Peel en Maas van Kim Joosten. Elke maand zouden er ruilbijeenkomsten plaatsvinden, maar de coronacrisis gooide roet in het eten. Het ruilen gaat online onverminderd door.

Kim Joosten, de initiatiefneemster van lokaal ruilnetwerk LET’s-kring Peel en Maas

Het idee voor de LET’s-kring Peel en
Maas is ontstaan vanuit de gedachte
dat iedereen weleens iets doet voor
een ander, legt initiatiefneemster Kim
Joosten uit. “Hoewel het niet altijd
noodzakelijk is om iets terug te geven,
voelen we wel vaak die behoefte als
iemand ons geholpen heeft. Maar dit
kan lastig zijn omdat je de ander niet
altijd iets te bieden hebt.” LET’s is kort
voor Local Exchange Trading System,

of ‘lokaal ruilhandel netwerk’ in het
Nederlands. Hiermee brengt Joosten
mensen met elkaar in contact. “Aan de
andere kant zijn er ook zeker mensen
die ergens hulp bij kunnen gebruiken,
of simpelweg een klus uit handen wil
len geven. Niet iedereen heeft mensen
in zijn of haar omgeving waarbij er om
hulp gevraagd kan worden, of durft hier
om te vragen. Doordat er in het lokale
ruilnetwerk altijd iets is wat je voor een

ander kunt doen, kan een gevoel van
bezwaardheid wegnemen en daarmee
de drempel verlagen om gebruik te
maken van een dienst van een ander.”

WaarderingsPunten
Bij het ruilnetwerk worden vrien
dendiensten ‘betaald’ met
WaarderingsPunten in plaats van geld.
“Die kun je weer gebruiken om bij
iemand anders een product of dienst af

Kindervakantiewerk terug
in Kessel en Kessel-Eik
Na 35 jaar keer Kindervakantiewerk terug naar Kessel en Kessel-Eik. De organisatie is al ruim een jaar bezig
met het opzetten van de drie dagen, die geheel in het teken staat van actief bezig zijn, spellen en ‘lekker gek
doen’ en plaatsvindt van woensdag 12 tot en met vrijdag 14 augustus.
“Kinderen iets onvergetelijk tofs laten
beleven, dat is waar we voor gaan”,
vertelt Tessa Corsten (20), één van de
elf hoofdleiders die achter de organi
satie van Kindervakantiewerk (KVW)
Kessel en Kessel-Eik zitten. Vorig jaar
werd het idee geopperd tijdens de
nieuwjaarsborrel van jeugdvereniging
De Hobbits uit Kessel, waar enkele
hoofdleiders lid van zijn. “We kwamen
tot de conclusie dat we een dergelijke
activiteit misten in het dorp. De laat
ste keer dat Kindervakantiewerk werd
georganiseerd, bleek 35 jaar geleden
te zijn geweest. We zijn zelf tussen de
18 en 35 jaar, dus niemand had het
zelf meegemaakt. Daags na de nieuw
jaarsborrel hebben we nog met elkaar
ge-appt. Zo kwamen we tot het besluit
dat we dit écht gingen opzetten
samen en zijn we met elf hoofdleiders
een werkgroep gaan vormen.”
Daar kwam echter meer bij kijken
dan ze dachten. “We kregen van
KVW Helden de tip dat we vooral de
gemeente niet moesten vergeten”,

vertelt Corsten. “Die heb je namelijk
hard nodig voor het ontvangen van
subsidie, het regelen van vergun
ningen, dranghekken en dergelijke.
Ook hadden we nog nooit eerder een
begroting gemaakt, maar dat is uitein
delijk ook allemaal gelukt. Zo konden
we verder met bedenken hoe we het
wilden op gaan zetten.”

Vijftig opgaves
Er werd gekozen voor een driedaags
evenement in de zomervakantie, voor
alle kinderen van groep 3 tot en met
8 uit Kessel en Kessel-Eik. Corsten:
“We hebben een website en Facebook
opgezet, bedrijven benaderd met de
vraag of ze willen sponsoren en zijn
bezig met het werven van vrijwilligers
en opgaves. Tot nu toe hebben vijf
tig kinderen zich opgegeven, wat een
heel mooi aantal is al.” Er zijn mensen
nodig voor het opbouwen, afbreken
en op locatie bij de spellen. “We zoe
ken, vanwege de vergunning, mensen
vanaf 18 jaar. Maar wie tussen de 16

en 18 jaar is kan ook zeker zijn steen
tje bijdragen.”
De hoofdleiding werkt de komende
weken aan het invullen van de drie
dagen. “Over enkele weken maken
we het thema bekend, dus daar kan
ik nog niets over verklappen”, ver
telt Corsten. “Wel willen we met de
kinderen zo veel mogelijk buiten zijn.
Het bos in, actief bezig zijn, spellen,
vies worden, bewegen en vooral lek
ker gek doen. Ik werk zelf in de kin
deropvang, dus vind ik het heel leuk
om met jonge kinderen bezig te zijn.
Jammer genoeg was er in mijn tijd
geen KVW, maar door het nu mee te
organiseren kan ik er zelf alsnog volop
van meegenieten. We hopen als orga
nisatie dan ook dat de kinderen na die
dagen zeggen: volgend jaar willen we
weer.”
Kijk voor meer informatie over KVW
Kessel op www.kvw-kessel.nl of de
Facebookpagina KVW-Kessel
Tekst: Kim Jacobs

te nemen waar je zélf blij van wordt”,
aldus Joosten. “Om een voorbeeld te
noemen: hoeveel mensen hebben
er niet nog een barbecue of etentje
tegoed van het helpen bij een verhui
zende kameraad? Zulke situaties kun
nen ondervangen worden door met
WaarderingsPunten als ruileenheid te
werken. Zo kunnen scheve gezichten
worden voorkomen en zijn mensen
minder bezig met dingen die ze niet zo
leuk vinden en meer met waar ze wel
blij van worden.”

gie is immers voor iedereen kostbaar.”
Eventuele onkosten kunnen in over
leg wel in euro’s worden vergoed. “Op
deze manier kan het ook voor mensen
die minder geld te besteden hebben,
mogelijk gemaakt worden om van
bepaalde diensten gebruik te maken.”
De LET’s-kring Peel en Maas telt
momenteel 24 accounts op haar ‘markt
plaats’ waarbij mensen diensten of
spullen aanbieden. Maar het ruilnet
werk is niet enkel online. Normaliter
worden er regelmatig (k)LET’s-cafés
georganiseerd: bijeenkomsten waar
Advertenties
bij mensen meer informatie kunnen
krijgen over het ruilnetwerk, kennis
De diensten en producten die met
elkaar geruild worden, kunnen zo groot kunnen maken met andere ‘ruilers’ en
kunnen ‘kletsen’. Vanwege de maat
of juist zo klein zijn als je maar kunt
bedenken, legt Joosten uit. “Van het
regelen rondom het coronavirus gaan
stoppen van sokken tot aan zaadjes,
die fysieke bijeenkomsten voorlopig
stekjes en oogst uit de moestuin, ban
niet door. “Ik denk echter wel dat de
den plakken, klussen in en rondom huis, LET’S-kring van betekenis kan zijn voor
de inwoners van Peel en Maas, juist
skeeler-les, maar ook zaken gericht op
in deze tijd”, vertelt Joosten. “Mensen
boodschappen doen, gezondheid, een
kunnen misschien wel een warme
oppas voor kinderen of dieren, work
maaltijd gebruiken, of juist iemand die
shops of cursussen.” Die worden aan
boodschappen voor ze doet, of die
geboden in de vorm van advertenties
op de website van LET’s-kring Peel en
ren wil verzorgen. En ook al mag je je
Maas. “Iedereen is vrij om zijn of haar
huis bijvoorbeeld niet verlaten, ook
diensten aan te bieden. Ook vanuit
vanuit huis kun je van belang zijn voor
bedrijven is deze mogelijkheid er. Een
een ander.” Kijk voor meer informa
vereiste hierbij is dat de tijd die iemand tie op https://communities.cyclos.org/
er in steekt, vergoed wordt door middel LETSkringPeelenMaas
van de WaarderingsPunten. Eén punt
staat voor vijf minuten. Tijd en ener
Tekst: Kim Jacobs

Bibliotheek helpt
bij digitale vragen
Bibliotheek Maas en Peel biedt mensen in de gemeente de kans om
vragen te stellen over digitale zaken. De vestiging Maasbree is alle
werkdagen telefonisch te bereiken om dergelijke vragen te beantwoorden.
Contact onderhouden met (klein)
kinderen, digitaal lezen, hulp bij
het gebruik van WhatsApp, Skype
en Facetime, allemaal zaken waar
vragen over gesteld kunnen wor
den bij de bibliotheek. Veel men
sen zitten thuis en hebben weinig
sociale contacten. Om die personen
verder te helpen en ondersteuning
te bieden in de digitale wereld is

het mogelijk om vragen neer te
leggen bij Bibliotheek Maasbree.
Die is iedere werkdag te berei
ken tussen 09.00 en 17.00 uur via
077 465 17 86. De bieb geeft aan
makkelijke vragen direct te kun
nen beantwoorden, maar dat er
bij lastige vragen een telefonische
afspraak gemaakt kan worden om
te helpen.

55e Rabobank
Jeugdvierdaagse in 2021
Stichting Jeugdvierdaagse Helden maakte maandag 30 maart
bekend de 55e editie van de Rabobank Jeugdvierdaagse af te
gelasten. Het jaarlijkse wandelevenement wordt verplaatst naar
23 tot en met 26 juni 2021.
“Het coronavirus en de hierbij onze
kere toekomst voor evenemen
ten na 1 juni heeft ervoor gezorgd
dat het bestuur van de Stichting
Jeugdvierdaagse Helden heeft
besloten om de 55e Rabobank
Jeugdvierdaagse af te gelasten”,
maakte de organisatie bekend.
Jaarlijks doen er zo’n 2.500 mensen
mee aan de vierdaagse wandel
tocht door Peel en Maas. Die zou
deze zomer eigenlijk plaatsvinden
van woensdag 17 tot en met zater

dag 20 juni. “We beloven dat we er
alles aan doen om van de volgende
editie een onvergetelijke te maken
voor iedereen die erbij betrok
ken is: vrijwilligers, deelnemers,
muziekgezelschappen en natuurlijk
onze sponsoren”, aldus Stichting
Jeugdvierdaagse Helden.
De 5, 10 en 15 kilometer lange
wandeltochten vinden volgend jaar
plaats van woensdag 23 tot en met
zaterdag 26 juni 2021.
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Competities afgelast door corona

Promotie onzeker voor kampioensteam Bevo 2
De competitie was al afgelopen en het tweede team van handbalclub Herpertz Bevo Hc wist glorieus het
kampioenschap binnen te slepen. De terugkeer, na één jaar afwezigheid, naar de eredivisie was al gevierd en
de eerste aanwinst al gepresenteerd. Tot het coronavirus ervoor zorgde dat alle handbalcompetities nietig
werden verklaard en de promotie op de tocht kwam te staan.

Allereerst wil Danny van Katwijk,
trainer van het tweede herenteam
van Bevo, benadrukken dat hij vol
ledig achter het besluit van het NHV
(de handbalbond, red.) staat om alle
competities stop te zetten. “Natuurlijk
is het coronavirus vele malen belang
rijker dan een potje handballen.
Gezondheid staat overal boven.”

Contact
Het goede nieuws voor Bevo is dat er
nog geen definitief besluit is genomen

door de Nederlandse handbalbond,
vertelt Van Katwijk. “We hebben
contact gehad met het NHV en die gaf
aan, zonder toezegging overigens,
dat het een mogelijkheid is om de
eredivisie volgend jaar uit te breiden.
Dan zouden wij dus wel promoveren.
We hebben er alle vertrouwen in dat
het goed gaat komen. De bond is druk
doende, we wachten in spanning af.”
Twee andere teams die in
hetzelfde schuitje zitten, kregen
wél al uitsluitsel van het NHV.

De eerste damesteams van Kwiek
uit Raalte en Fortissimo uit Cothen,
afgelopen seizoen uitkomend in
de eerste divisie, promoveren
‘gewoon’ naar de eredivisie. Kwiek
werd kampioen en Fortissimo
eindigde als tweede, een plek die
goed is voor promotie. Zij deden
een beroep op artikel 30 lid 3 van
het wedstrijdreglement, waarbij de
wensen voor de indeling ingediend
kunnen worden bij het NHV. “Dat doen
wij nu ook”, vertelt Van Katwijk.

Grote voorsprong
Promotie zou een terechte beloning
zijn voor een ijzersterk seizoen van het
tweede team. De competitie was al
afgelopen en in die eindrangschikking
had de Panningse ploeg een voor
sprong van liefst zeven punten op de
nummer twee. 23 van de 26 wedstrij
den werden in winst omgezet. “De
competitie was al klaar”, vertelt Van
Katwijk. “We waren zeker van promo
tie.”
Voor de spelers zou het heel jam
mer zijn als er nu nog een jaar in de
eerste divisie gespeeld moet worden,
zegt Van Katwijk. “Dat zou echt zonde
zijn voor de jonge ploeg. Er zitten
zeven jeugdinternationals in dit team.
Dan is het niet goed als ze nog een
jaar op een lager niveau moeten spe
len.” Ook de aansluiting met Bevo 1
is daarbij belangrijk, aldus de trainer.
“De continuïteit komt in gevaar. Het is
voor ons als Bevo van groot belang dat
er aansluiting is tussen het eerste en
tweede team. Daarvoor is het belang

rijk dat ze op hetzelfde niveau spelen.”
Toen het NHV de beslissing bekend
maakte om de competities van dit sei
zoen nietig te verklaren, ontplofte de
telefoon van Van Katwijk. “Die stond
echt roodgloeiend. De appgroep van
het team stroomde vol, maar ik kreeg
ook allemaal berichtjes van trainers
van andere clubs dat ze dit ons niet
toewensten. Het was een gigantische
klap in het gezicht.” De club had al
afspraken gemaakt met spelers, spon
soren en trainers. “Er werd zelfs al een
nieuwe speler aangetrokken. Die kon
kiezen uit zeven clubs, maar koos voor
ons. Mede omdat we in de eredivisie
zouden gaan uitkomen.”
Van Katwijk verwacht wel dat het
goed komt en dat Bevo 2 toch
‘gewoon’ promoveert. Hij denkt dat
ergens in april het verlossende woord
komt vanuit het NHV. “Zoals gezegd:
we hebben er alle vertrouwen in.”
Tekst: Rob Dieleman
Beeld: Herpertz Bevo Hc

VC Peelpush klaar voor
nieuwe seizoen
Volleybalclub Peelpush uit Meijel heeft haar staf compleet voor het
aankomende volleybalseizoen. De hoofdtrainers en coaches van het
eerste heren- en damesteam blijven en Rene Strijbosch neemt de taak
van Teun Heldens over als manager van Dames 1.

Winnaars luchtbukscompetitie Maasbree
De competitie van luchtbuksschietvereniging Bree 4.5 is door de uitbraak van het coronavirus vroeg‑
tijdig beëindigd. Er stonden nog twee wedstrijden op de kalender, maar de Kogel Luchtbuks Schutters
Bond (KLSB) besloot de eindrangschikking op te maken op basis van de tot nu toe geschoten
wedstrijden.
In de discipline ‘staand’ werd Drees
Wijnen kampioen in de C-klasse. Hij
schoot een gemiddelde van 269,88
ringen. Een klasse hoger werd Thijs
Philipsen tweede met een gemid
delde van 277,75. In de hoogste
klasse behaalde Marco Vissers een
vijfde plaats met een gemiddelde
van 281,00 ringen.
Bij de schutters ‘opgelegd’ was er
een eerste plaats voor Jan Manders.
Hij schoot een keer op 1 ring na
de perfecte serie: 299. Daarnaast
schoot hij verschillende keren 298,

wat hem op een gemiddelde bracht
van 297,00 ringen. Hij had een voor
sprong van maar liefst 46 ringen
op zijn naaste belager. In dezelfde
klasse behaalde Hay Geerarts een
derde plaats met 292,38 ringen
gemiddeld.
In de C-klasse werd Truus Wijnen
vijfde met een gemiddelde van
286,25 ringen, gevolgd op de
zevende plaats door Peter Nelissen
met 285,38 en op de negende
plaats door Lei Janssen met 284,00
gemiddeld.

In de D-Klasse was Fun Linssen
de beste schutter met gemiddeld
279,75 ringen. Zij eindigde hiermee
op een vijfde plaats. Zevende werd
Jan Seelen op respectabele afstand
van Fun: 274,88. Jeanne Linders
werd negende met een heel goed
gemiddelde van 269,88. Bijna een 9
gemiddeld. Jo van der Sterren werd
tiende. Gezien zijn gemiddelde van
264,88 terecht.
Wilfred Jacobs (links) en Johan Leenders.

Tekst: Jo van der Sterren,
luchtbuksschietvereniging S.V. Bree 4.5

Nieuwe trainers damesteams Bevo
Zowel het eerste als het tweede damesteam van handbalvereniging Herpertz Bevo Hc heeft volgend jaar
een nieuwe trainer. Bij dames 1 gaat het om Danielle Horsten en bij het tweede team staat Kees van Hoof
volgend seizoen als hoofdtrainer voor de groep. Dat maakte de Panningse club maandag 30 maart
bekend.
Danielle Horsten is geen onbekende
bij Bevo. In het verleden heeft ze
zelf in het eerste team gespeeld.
Daarna was ze nog trainer bij Dames
2 en de A-jeugd bij de dames.
Horsten wordt in haar functie straks
ondersteund door Maurice Lamber,
die de oversteek maakt vanuit het

tweede damesteam.
Bij dat tweede team volgt Kees
van Hoof trainster Ingrid Snel op.
Die kon haar werkzaamheden niet
meer combineren met haar rol als
trainster. Van Hoof heeft als speler
in de eredivisie gespeeld bij Vlug
& Lenig en is ook als trainer actief

geweest. “Beide trainers zijn beken
den van elkaar”, laat Bevo weten.
“Ze kijken uit naar een intensieve
samenwerking tussen beide teams,
alsook naar een samenwerking met
Dames A. Bevo Hc zet hiermee ook
bij de dames vol in op opleiding van
eigen talenten.”

De combinatie Wilfred Jacobs en Johan
Leenders blijft aan als hoofdtrainercoach en werkt ook het volgende
seizoen aan de verdere ontwikke
ling van het damesvaandelteam.
Johan Leenders blijft ook betrokken
bij het eerste herenteam en samen
met Angelique Willems blijft ook
Dames 2 onder zijn hoede. Daarnaast
gaat Johan het technisch kader van
Peelpush ondersteunen.
Wilfred Jacobs blijft, naast Dames 1,
verder verbonden aan het huidige
Meisjes C1-team en de YD Peelpush
Volleybalschool. “Ik ben blij om
samen met Johan Leenders, Angelique
Willems en Karin Sonnemans-Mennen
me voor het derde jaar te verbin
den aan Peelpush”, aldus Jacobs. “In
de combinatie van die rollen hoop ik

een bijdrage te kunnen leveren aan
het verenigingsdoel om een duur
zame aansluiting te krijgen tussen de
eigen jeugdopleiding en het eerste en
tweede damesteam.” De trainingen
van de YD Peelpush Volleybalschool
worden wederom ingevuld door
Johan, Angelique en Wilfred.
Als manager van het eerste dames
team neemt Rene Strijbosch de taak
van Teun Heldens over en zorgt voor
een adequate financiële en orga
nisatorische ondersteuning. K
 arin
Sonnemans-Mennen blijft als kracht
trainer verbonden aan de vaandel
teams van Peelpush.
Tekst: Mieke Basten,
volleybalvereniging VC Peelpush
Beeld: Wim Simons
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Stuur je foto in naar foto@kempencreeert.nl

Samen staan we sterk

Bewondering en respect. Dat hebben wij voor de verplegers, artsen, politieagenten,
supermarkt-medewerkers, brandweerlieden en al die anderen die iedere dag tot het uiterste
gaan om ons te beschermen voor het coronavirus. Chapeau en een groot dankjewel!
Deze tijd brengt ons terug naar de basis van onze organisatie. Dat is lokale verbinding creëren
en juist dat willen we de komende tijd blijven doen. Verbinding creëren tussen mensen die
getroffen zijn, gedwongen thuis zitten en zij die nog altijd iedere dag voor ons aan het werk zijn.
Hoe we dat gaan doen? Vanaf volgende week maken we een ‘verbindingspagina’. In een
tijd dat fysiek contact zeer beperkt is, willen we ons nieuwsblad gebruiken om met elkaar in
contact te staan en mensen een hart onder de riem te steken.
We hebben zelf de aftrap gedaan, zodat duidelijk is wat we bedoelen. Om dit voor elkaar te
krijgen, hebben we jouw hulp nodig. Stuur daarom een foto zoals hierboven (van jezelf of iemand
anders) naar foto@kempencreeert.nl Vermeld daarbij je naam, woonplaats en beroep.
We hopen veel foto’s te ontvangen en mooie beelden te maken die mensen net dat klein beetje
extra steun geven. Ondertussen blijven wij met onze nieuwsbladen betrouwbare informatie
geven, delen we verhalen van mensen en geven we lezers ontspanning met onze artikelen.
Want samen staan we sterk voor lokale verbinding.
Team Kempen / #kempencreëert lokale verbinding

Kempen bedenkt, maakt, deelt communicatieboodschappen

0204 \ enzo
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Geplukt

Jo Peeten Kessel
Jo Peeten (73) uit Kessel is één van de mensen die het na zijn pensioen drukker kreeg dan in zijn werkende leven. Dat terwijl hij jarenlang aan het de agenda, zoals een vergadering,
potje darten of fitnessen. “Soms vraag
hoofd van een eigen installatiebedrijf stond. Tegenwoordig houden KBO Kessel, gemeenschapshuis De Paort en zijn eigen tuin hem veelvuldig
ik me af hoe ik er al die jaren naast
bezig. Deze week wordt hij geplukt.
heb kunnen werken.” Ook was hij zo’n
24 jaar lid van Close Harmony Group
Briskly in Panningen.
Jo vindt het fijn om iets voor het dorp
te kunnen betekenen. Toch is hij er
zelf niet geboren. Zijn wieg staat in
Baarlo. “En daarna heb ik een paar
jaar in Meijel gewoond. Allebei mijn
ouders zijn daar geboren.” Zijn ouders
trokken naar Kessel en Jo is er altijd
gebleven. In 1969 trouwde hij er met
zijn vrouw Ria. Het echtpaar kreeg een
zoon en een dochter, die allebei ieder
ook een zoon en een dochter kregen.
“Ze wonen in Eindhoven, maar komen
regelmatig een weekendje bij opa en
oma op bezoek.”

Tuinieren

bij Daelzicht in Koningslust. Ik ben
daar vrijwilliger bij de dagopvang en
ik begeleid het biljartteam, terwijl ik
zelf totaal niet kan biljarten. Het werk
geeft me veel voldoening, zeker als je
ziet hoeveel plezier de mensen heb
ben. Misschien heb ik daarin wel mijn
roeping gemist.”

Als Jo met de kennis van nu weer
jong zou zijn en een carrière zou
moeten kiezen, is er een grote
kans dat hij niet het installatiebe
drijf van zijn vader had overge
nomen. “Ik denk dat ik dan in de
zorg voor mensen met een beper
king was gaan werken. Sinds mijn
pensioen doe ik vrijwilligerswerk

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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IJzersmederij
Toch ging Jo nooit met tegenzin naar
zijn werk. Samen met zijn broer en
een boekhouder nam hij in 1990 het
bedrijf van zijn vader over. Die begon
jaren daarvoor als hoefsmid met een
ijzersmederij in Kessel. In de loop
der jaren veranderde het bedrijf in
een landbouwmechanisatiebedrijf
en uiteindelijk een allround installa
tiebedrijf. “Mijn vader was een echte
uitvinder, een heel handige man.
Jammer was dat hij dan vaak geen
factuur schreef voor de uitvindingen”,
vertelt Jo lachend.
De zaak was veel gericht op de cham
pignonteelt en was zelfs verant
woordelijk voor de bouw van twee
kwekerijen, maar het was een all
round installatiebedrijf. Jo was zelf dan
ook werkzaam als installateur. “Zo ben
ik ook bij Daelzicht terecht gekomen,
omdat we daar de installaties maak
ten.” De naam van het bedrijf veran
derde door de jaren regelmatig van
naam. Toen Jo in 2007 afscheid nam
en met pensioen ging, heette het
Peeten BV installatietechniek. Maar
zoals gezegd, begon daarna pas het
échte werken, vertelt Jo gekscherend.
In de tijd van zijn eigen bedrijf was Jo
al jarenlang voorzitter van volleybal
vereniging VC Kessel, de club waar hij
tot zijn 64e zelf nog speelde. “Toen
was ik toch wel wat op leeftijd. Het

spelen was iedere keer op zondagoch
tend en de derde helft was ook vrij
belangrijk. Het kwam erop neer dat
ik ongeveer de hele zondag kwijt was
aan het volleyballen. Daarom heb ik
toen besloten te stoppen.” Vanwege
zijn bestuursverleden klopte KBO
Kessel niet veel later bij de familie
Peeten aan.
De ouderenvereniging was op zoek
naar bestuursleden en had Jo op het
oog als aanvulling. Na wat bedenk
tijd ging hij aan de slag als secretaris.
Jo is medeverantwoordelijk voor het
maandelijkse informatieblad van de
vereniging, het organiseren van activi
teiten en het bijhouden van de web
site en het ledenbeheer. “Het is een
grote vereniging”, vertelt Jo. “Eén van
de grootste van Kessel, denk ik. Toch
is het vaak lastig om de ‘jongeren’,
mensen tussen de 50 en 70 bedoel ik
dan, aan ons te binden. Maar we zijn
een gezonde vereniging met veel acti
viteiten.”
Uit zijn taak bij de KBO rolde nog een
secretaris-functie. Toen vorig jaar de
beheerder van gemeenschapshuis De
Paort stopte, was er op korte termijn
een bestuur nodig voor de nieuw
opgerichte stichting. Jo werd gevraagd
en hij stemde toe. “Dat is iets minder
werk dan bij de KBO, maar nog steeds
heb ik er wel wat tijd voor nodig.” Elke
dag van de week staat er wel iets op

Jo heeft het druk met zijn vrijwilligers
werk en de kleinkinderen, maar de
grootste hobby is waarschijnlijk tuinie
ren. “Ik ben liever buiten dan binnen.
Ik sta iedere dag wel in de tuin om te
‘knommelen’. Daar maak ik tijd voor
vrij.” Jo heeft altijd wat te doen in de
tuin. Zijn het niet de groenten in zijn
tuinderskasje dan zijn het wel de bloe
men die aandacht vragen. “En nu ga
ik de zitkuil weghalen en weer gelijk
vloers maken. Je hoeft nooit stil te zit
ten met een tuin.”
En als hij dan wél binnen is, dan staat
Jo regelmatig achter het fornuis. Hij is
al een aantal jaar lid van Cuisine
Culinair Noord-Limburg in Maasbree.
“Iedere maand komen we met een
groep van achttien mannen samen om
te koken. Normaal gesproken maken
we dan een 7-gangenmenu. Een uur
tje of anderhalf koken en daarna
genieten van het diner met een wijn
tje, als ik niet hoef te rijden tenminste.
Heerlijk.”
Daarnaast kookt hij twee keer per
maand als vrijwilliger bij hospice en
verblijfshuis het Plattelandshoés in
Panningen. “Je doet wat je kunt en
leuk vindt om de gemeenschap te
helpen”, vertelt Jo. “Sommige men
sen doen na hun pensioen het liefste
niks, ik ben het tegenovergestelde.
Lekker bezig zijn.”

Tekst en beeld: Rob Dieleman

Pannen, leien, platte
en kunststof daken
Dakkapellen, dakramen
en trespabekleding
Dakgoten, lood,
koper en zinkwerk
Schoorsteenvegen,
renoveren en vernieuwen

Tel 06 22 20 93 47 | www.abridak.nl
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Jos Pouls onderzocht historie van ziektes in Meijel

Meijelnaren op bedevaart naar Mariabeeld in Panningen
Meijel bleef de afgelopen weken niet bespaard van het coronavirus.
Om de ziekte in perspectief te plaatsen zocht historicus Jos Pouls uit
of het peeldorp vaker getroffen is door epidemieën. Hij vond er twee:
de Spaanse griep en de rode loop. Tijdens die rode loop in 1747 vertrok
een grote groep Meijelnaren op bedevaart naar Panningen om te bidden
voor een wonder.
Pouls kwam zoals gezegd tijdens zijn
zoektocht uit bij de Spaanse griep en

de rode loop. Waar de Spaanse griep
in 1918 vijftig doden eiste, toch een

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

20.000 m2 planten en bomen,
Meterik
rbloeiers
Nu vele zoipmpelanten
en ku

Vele soorte
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St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl

Schilderij van Jules Breton van een processie in 1857, afbeelding ter illustratie

groot aantal voor die tijd, is vooral de
rode loop verantwoordelijk geweest
voor een uitdunning van het inwoner
tal. In totaal stierven in Meijel in 1747
zo’n 80 slachtoffers aan de buikloop.
Dat lijkt niet veel, maar op een totaal
van vijfhonderd inwoners komt het er
op neer dat bijna vijftien procent van
de Meijelse bevolking dat jaar over
leed aan die ziekte.

Droge zomer
Vissers Aardbeiplanten BV is een modern en dynamisch bedrijf,
gespecialiseerd in het grootschalig vermeerderen van aardbeien aspergeplanten. Vanuit de vestiging in America (Limburg) en
nevenvestigingen in Polen en Wit Rusland, worden de planten
wereldwijd afgezet, met Europa als voornaamste afzetmarkt.

COMMERCIEEL
MEDEWERKER M/V
Functieomschrijving
Als commercieel medewerker verkoop je aardbei- en
aspergeplanten, voor zowel de binnen- als buitenlandse markt.
Dit doe je in teamverband, samen met je collega’s. De functie
heeft een internationaal karakter waarbij klantcontacten zijn
gebaseerd op relatiebeheer. Om die reden ben je in de toekomst
ook vaker onderweg.
Functie-eisen
• mbo werk- en denkniveau;
• verkoopervaring, bij voorkeur in de agri-/hortisector;
• aff initeit met teelttechnieken in de tuinbouwsector;
• communicatief vaardig in de Nederlandse, Engelse en
Duitse taal. Frans is een pré;
• bekend met automatisering;
• functioneert in teamverband, alsook zelfstandig;
• drive om te ontwikkelen en door te groeien op je vakgebied;
• ondersteunend bij acquisitie, PR, transportplanning en
administratieve werkzaamheden;
• je rapporteert aan de salesmanager.
Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden sluiten aan bij de CAO Open Teelten.
Daarnaast zal er ruim rekening worden gehouden met jouw
persoonlijke situatie en doorgroeimogelijkheden

Contact informatie vacature Commercieel Medewerker
Spreekt deze uitdagende functie je aan, dan komen we graag met
jou in contact. Solliciteer via onze website of stuur je cv aan:
www.vissers.com
info@Vissers.com

In de buurdorpen viel het sterftecijfer
door de besmettelijke buikloop mee.
“De Meijelnaren waren relatief arm en
waarschijnlijk slecht gevoed, zeker na
een uitzonderlijk droge zomer”, schrijft
Pouls. “Medicijnen bestonden niet en
beleid van hogerhand ontbrak vol
ledig.” De zomer voorafgaand aan de
uitbraak van de buikloop was lang en
droog, wat resulteerde in weinig vers
water en voedseltekorten. Een aanslag
op de gezondheid van de Meijelnaren
destijds.
Omdat er geen medicijnen waren en
er geen overheid was die maatrege
len zoals een afstand van 1,5 meter
houden of een lockdown instelde,
waren de burgers van Meijel aange

wezen op religie. “De angst onder
de bevolking was gigantisch”, aldus
Pouls. “Alle hoop was daarom geves
tigd op God, in wiens naam pastoor
Peter van Straelen voorstelde om op
bedevaart te gaan naar de Mariakapel
in Panningen.” Sinds de pest van
1636 kwamen mensen van heinde
en verre naar die kapel om te bidden
voor bescherming tegen besmettelijke
ziektes.

Processie
Vanuit Meijel vertrok op 6 oktober
1747 een grote stoet inwoners in pro
cessie naar Panningen. “Onderweg
werd er volop gebeden”, zegt Pouls.
“De Meijelnaren hadden een grote
kaars bij zich, die als een smeekbede
werd aangestoken bij het miraculeuze
Mariabeeld in Panningen.” De proces
sie trok door de toen nog open vel
den over de zandwegen naar het dorp
dat bijna driehonderd jaar later tot
dezelfde gemeente zou gaan behoren
als Meijel.
China sloot eerder dit jaar de grenzen
en hele provincies werden in quaran
taine geplaatst om het coronavirus in
te dammen. Een tripje naar Panningen

was wellicht makkelijker geweest, zo
blijkt uit de resultaten van de pel
grimstocht. Opvallend genoeg nam
in de weken na de processie naar het
Mariabeeld in Panningen de buik
loop in Meijel af. “Volgens de Meijelse
pastoor en kapelaan was het gebed
verhoord en was er sprake van een
wonder”, aldus Pouls.
Volgens Pouls was de afname ech
ter te verklaren. “Feit is dat vanaf 11
oktober het aantal slachtoffers inder
daad fors afnam”, schrijft de historicus.
“Echter, evenals nu verliepen epide
mieën toen volgens een golfbewe
ging en het hoogtepunt daarvan lag
in september. Dus of het wel een echt
‘wonder’ was?” Pouls maakt zelf nog
een berekening hoe het percentage
van doden zich toen en nu verhoudt
tot de totale bevolking. “Het zou in
deze tijd gaan om 1.100 doden. Wat
een enorme angst en onvoorstelbaar
verdriet moeten er onder de Meijelse
bevolking hebben geheerst!”

Tekst: Rob Dieleman
Beeld: schilderij Jules Breton, Musée
des Beaux-arts, Arras, ter illustratie
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Beringse Revue volgend jaar op de
planken
De revue ‘Femilie’ van mannenzanggroep Bon Apart uit Beringe is verplaatst naar november 2021.
Eigenlijk zou het stuk eind dit jaar op de planken worden gebracht van gemeenschapshuis
De Wieksjlaag in Beringe, maar door de coronacrisis is het onmogelijk om de revue de komende
maanden voor te bereiden.
Elke vijf jaar wordt de Beringse
Revue op de planken gebracht.
De laatste voorstellingen waren
in 2009 en 2014. Joke Ghielen uit
Panningen schreef het script en
de regie is in handen van Mieke
Janssen uit Helden. Dit duo was
ook verantwoordelijk voor de laat
ste Dörper Revue ‘Kammeräöj’ in
Helden in 2018. De revue ‘Femilie’
vertelt het verhaal over een
gewone Beringse familie. “Maar is
het wel zo gewoon? Is alles dat je

ziet wel waar en klopt alles wat je
denkt?”, luidt de omschrijving.
“De aangescherpte regels rondom
de coronacrisis hebben ervoor
gezorgd dat we er niet aan ont
komen de derde uitvoering uit te
stellen”, laat het bestuur van de
Beringse Revue weten.
Begin maart waren de repetities
van start gegaan en startten de
werkgroepen met hun werkzaam
heden voor de techniek, decor
bouw, sponsoring, logistiek, dans,

haar en visagie en kleding. “De
revue vraagt een uitgebreide voor
bereiding die helemaal in handen
is van een grote groep vrijwilligers.
Door de vertraging die nu ontstaat,
is er straks veel te weinig tijd om
nog dit jaar een professionele pro
ductie op de planken te brengen.
Uitstel was onze enige optie, hoe
vervelend dit ook mag zijn.”
De uitvoeringen zijn verplaatst naar
het weekend van vrijdag 26 tot en
met zondag 28 november 2021.
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Nieuwe voorzitter Museum Peel en Maas

‘Inzetten op onze gezamenlijke historie’
Museum Peel en Maas heeft sinds kort een nieuwe voorzitter. Henk van
Dijck heeft het stokje overgenomen van Piet Schinck, die afscheid nam
na jarenlange betrokkenheid. Van Dijck wil zich vooral richten op de
gezamenlijke historie die de verschillende dorpen in Peel en Maas
met elkaar hebben. “Niet zomaar voorwerpen uitstallen, maar de
verbinding zoeken.”
Van Dijck, woonachtig in Kessel,
was jarenlang docent geschiedenis
bij middelbare school het Bouwens
in Panningen. Historie is voor hem
dus altijd al belangrijk geweest.
“Een mens die het verleden niet kent,
weet niet hoe hij op de toekomst
moet reageren”, aldus Van Dijck.
Museum Peel en Maas stond tot
vorig jaar bekend als streekmuseum
‘t Land van Peel en Maas. Het bestuur
presenteerde in maart vorig jaar
een nieuw logo en website en de
uitstraling van het statische museum
moest worden aangepakt. Vorige
maand maakte het museum bekend
dat de bezoekersaantallen in een jaar
tijd van tweeduizend naar drieduizend
waren gestegen.
De veranderingen aan het museum,
stemmen Van Dijck tot tevredenheid.
“Er is een hartstikke goede richting

ingeslagen. Voorheen werden zoveel
mogelijk spulletjes uitgestald,
tegenwoordig wordt er meer met
thema’s gewerkt. Er is een slag
naar de moderne tijd gemaakt.”
Van Dijck heeft zelf nog wat ideetjes
die hij in de toekomst wil gaan
implementeren in het museum.
“Maar die wil ik eerst met de
aangesloten heemkundeverenigingen
en onze medewerker van het museum
bespreken.”

Afstand
Wat vooral de aandacht van Van Dijck
heeft, is de gezamenlijk geschiedenis
die de dorpen van Peel en Maas
hebben. “We zijn tien jaar geleden
één gemeente geworden, maar je
merkt toch vaak de afstand die er is.
We moeten af van de gedachtegang
dat bijvoorbeeld ‘de Beringse
Piet Schinck (links) draagt het stokje over aan Henk van Dijck

Weer in Peel en Maas

grond beter is dan de Heldense’
of iets dergelijks. We hebben veel
gezamenlijke geschiedenis. De vormen
van het landschap bijvoorbeeld. Of
het feit dat we minstens drie dorpen
hebben waarvan de historie tot
minimaal in de Middeleeuwen terug
te voeren is. Die beleving van één
gezamenlijke gemeente willen we
gaan creëren.”
Tijdens de avond waarop Van Dijck de
voorzittershamer kreeg overhandigd,
werd er ook direct afscheid
genomen van Piet Schinck. Sinds de

oprichting ruim tien jaar geleden, is
Schinck betrokken bij het museum.
“Het was een mooie tijd, waarin
ik iedereen wil bedanken voor de
prettige samenwerking. Vooral mijn
vrouw die mij de ruimte gaf deze
mooie functie te vervullen”, liet de
vertrekkende voorzitter optekenen.
Schinck blijft als bestuurslid namens
de heemkundevereniging van Baarlo
bij het museum betrokken.

in gemeenschapshuis Kerkeböske
in Helden, bestaat verder uit
afvaardigingen van de verschillende
heemkundeverenigingen uit de
gemeente, natuurorganisatie IVN,
historisch archief PeelenMaasNet
en twee onafhankelijke leden. Het
museum maakte een week voor de
presentatie van de nieuwe voorzitter
al bekend in ieder geval tot 1 juni
gesloten te blijven in verband met het
coronavirus.

Gesloten
Het bestuur van het museum, gelegen

Vlees met smaak, dat is ons motto!

Toch nog winter
Daar kwam hij toch nog even om het hoekje kijken: de winter. Op 29
maart stond er een straffe noord tot noordoostenwind met windvlagen tot dik 60 kilometer per uur. Met maximumtemperaturen van
rond de 6 graden voelde het zeer koud aan. In de nacht kon het kwik
soms onder de -5 graden duiken en dat betekent matige vorst. Kouder
dan het in al die wintermaanden is geweest. Die zagen we niet aankomen. Het was voor het eerst sinds september dat de wind uit die hoek
waaide. We hebben te maken met een groot hogedrukgebied ten
westen van Engeland en aan de oostflank daarvan stond een wind uit
het noorden. Dat gaat veranderen, want het hogedrukgebied verplaatst zich via onze omgeving naar het oosten van Europa. Als wij
aan de andere kant van dit hogedrukgebied terecht komen, wordt er
juist een zuid tot zuidwestelijke stroming op touw gezet en dat betekent zacht voorjaarsweer. Zoals het er nu naar uitziet, zou zondag
wel eens de 20 graden bereikt kunnen worden
/ Tekst: Kim Jacobs en beeld: Nicky de Bruijn

Paasaanbieding:

Geldig van 2 april t/m 15 april 2020

Kogelbiefstuk €22,00 per kg Ragout €12,50 per kg
Entrecote €26,00 per kg
Ossenstaartsoep €5,00 per liter
Carpaccio 80 gr €2,00 per stuk Worstenbroodje €1,25 per stuk
Openingstijden:
dinsdag en donderdag 10.00-15.00 uur | vrijdag 10.00-17.00 uur | zaterdag 08.30-13.00 uur

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

www.herefords.nl
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Agenda Afgelast t/m 9 april 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 alles wat bij de redactie
van HALLO Peel en Maas bekend is.

do
02
04
vr
03
04
za
04
04

Voorstelling musical West Side Story
Organisatie: The Show Must Go On
Locatie: DOK6 Theater Panningen

zo
05
04

Doelen Week Peel en Maas
ma Goede
Organisatie: Goede Doelen Week-comité
06 Locatie: hele gemeente Peel en Maas
04

Voorjaarsconcert
Organisatie: mannenzanggroep Bon Apart
Locatie: Beringe

Qmusic the Party FOUT!

Ruilbeurs

Samen zingen

Organisatie: FOUT Events en One of the Guys
Locatie: De Heuf Panningen

Organisatie: Postzegel en Muntenvereniging Kessel
Locatie: Ut Gemeinsjapshoes Kessel-Eik

Organisatie: KBO Panningen
Locatie: gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

Wafelactie Beringe

Lentemarkt en open dag De Fabriek

Kledinginzameling Beringe

Organisatie: mannenzanggroep Bon Apart
Locatie: Beringe

Organisatie: De Fabriek Maasbree
Locatie: De Fabriek Venloseweg 25, Maasbree

(Alternatief: zakken inleveren voor
garagedeur Aan de Meule achter pastorie)
Locatie: Beringe

Jeugdviscursus

Fashion Festival Panningen

Organisatie: HSV De Ruisvoorn
Locatie: visvijver Oude Dijk Helden

(verplaatst naar zondag 3 mei)
Organisatie: Thuis in Panningen
Locatie: Panningen

wo
08
04

Lezing Juglen Zwaan ‘Eet jezelf
gezond’
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Regeling voor bloemrijke bijenranden
In Peel en Maas is het weer mogelijk mee te doen met een regeling om goedkoop een bloemenmengsel te bestel- voor tal van erf-akkervogels die in het
voorjaar en de zomer de beestjes ver
len om akkerranden te bezaaien. De regeling bestaat al enkele jaren in verschillende Limburgse gemeenten
orberen.
en is een initiatief van IKL. Akkerranden inzaaien is vooral goed voor de bijen- en vlinderpopulatie.
De deelnemers aan de regeling kun
nen voor 6,25 euro per 250 vierkante
meter aan bloemenmengsel bestellen.
‘Een bloemrijke oase levert een prach

tig gezicht aan bloeiende planten op,
maar betekent ook voedsel voor stuif
meel en nectar verzamelende insec
ten zoals bijen, vlinders en hommels’ ,

schrijft het IKL in een persbericht over
de regeling. De insecten maken ver
volgens weer deel uit van de voed
selketen, doordat ze als eten dienen

‘Doordat de bloemrijke bijen- en vlin
deroases ook in de herfst en win
ter blijven liggen, bieden ze ook in
deze jaargetijde voedsel en beschut
ting voor allerlei dieren. Bloemrijke

bijen- en vlinderoases verhogen dus
niet alleen de belevingswaarde voor
fietsers en wandelaars, maar zijn hart
stikke belangrijk voor de biodiversi
teit’, aldus IKL.
Aanmelden voor de regeling kan tot
vrijdag 13 april via www.ikl-limburg.nl

Coronacrisis:

Ophalen obligaties Windpark Egchelse Heide vertraagt
Begrijpelijk. Wat komt er allemaal op ons af? We voelen ons onzeker. Hoe lang duurt de
corona-crisis? Hebben we het geld straks voor een ander doel nodig? We merken dat de
mensen aarzelen om in te schrijven, de hand op de knip houden door de coronacrisis,
niemand weet hoe het afloopt.

En nogmaals, wij willen het echt lokaal houden
voordat we het hele land in moeten om het geld bij
elkaar te krijgen. Inschrijven kan nog t/m 14 april via
de website van Windpark Egchelse Heide. Hier vindt
u ook de uitgebreide projectinformatie. DOE MEE,

De insteek is dat zoveel mogelijk inwoners uit Peel en

Hoe groot zijn de risico’s? Of mijn geld zit in aandelen die

5% rente per jaar.

Maas en uit de regio kunnen investeren in het wind-

de afgelopen weken flink gedaald zijn. Moet ik nu mijn

Namens het team van Windpark Egchelse Heide.

park door obligaties te kopen met een vaste rente van

verlies nemen? Garanties kunnen we niet geven maar we

5%. De eerste 2 weken is er voor ruim 1 miljoen euro

hebben een goede business case en dat geeft het team

ingeschreven. Het benodigde obligatiebedrag is 2,5 à

van Windparkpark Egchelse Heide veel vertrouwen, een

3 miljoen euro. Het zou jammer zijn als we het geld

investering in ons windpark vinden we een verantwoord

buiten de regio op moeten gaan halen bij bijvoorbeeld

risico. In onze Informatie Brochure benoemen we alle

landelijke crowdfundplatforms of financiële instellingen

risico’s. Dat zijn we wettelijk, maar ook moreel verplicht.

aan de Zuidas in Amsterdam. En dat zij profiteren van

De zekerheid die je bij windparken hebt is de toegekende

de aantrekkelijke rente. Het rendement willen we graag

SDE+ subsidie van de overheid. Deze is voor 15 jaar ge-

met u delen.

garandeerd en zolang het blijft waaien en de windmolens
overeind blijven, is er in elk geval een goede inkomsten-

Wij zetten ons in voor een circulaire economie, zodat

stroom.

we minder afhankelijk worden van het buitenland en
multinationals, door lokaal te investeren in projecten

Heb je enig geld wat je niet direct nodig hebt? Dan

die groene stroom opwekken en door deze stroom

biedt Windpark Egchelse Heide je 10 jaar lang,

ook lokaal te verkopen via energiecoöperatie Peel

plus de bouwperiode van ca. 1 jaar, een mooi

Energie. Er wordt nog teveel geïnvesteerd in de oude

rendement. Je bent het geld niet de hele pe-

economie met fossiele brandstoffen. En ook deze

riode kwijt, na de bouwperiode wordt de lening annuïtair

wordt nog steeds gesubsidieerd!

terugbetaald. Dat betekent dat je 10 jaar lang elk jaar een
vast bedrag krijgt uitgekeerd, rente plus aflossing. Voor-

Inwoners van Peel en Maas worstelen met diverse

beeld: Investeer je € 10.000 dan zijn de jaarlijkse uitkerin-

vragen. Zijn de obligaties gegarandeerd? Ik ben al

gen (rente + aflossingen) per jaar € 1.295,- en bij elkaar

een keer mijn geld kwijtgeraakt met crowdfunding.

opgeteld na 11 jaar inclusief de bouwrente € 13.450.

Windpark Egchelse Heide “Aanjager van duurzaamheid in Peel en Maas”
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Met een glimlach goed kauwen!

Kerkberichten
Vincentiusparochies
Parochie Beringe
Misintenties
NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens
het parochiespreekuur op dinsdag
ochtend. Ook bij kapelaan Roger
Maenen tel. 077 466 18 50 of per
email roger.maenen@ziggo.nl.
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Overleden
Betsie Koopmans-Ernst, 91 jaar
Kerkdiensten
Vanwege. het Coronavirus vervallen
alle zondagse kerkelijke diensten
t/m Pinksteren.
Rectificatie Kledinginzameling
In verband met het Coronavirus
is er geen kledinginzameling op
6 april a.s. Wel kunt u iedere dag,
wanneer het u uitkomt, de spullen
neerzetten voor de garagedeur
achter de pastorie (Aan de Meule).
Op maandag 8 juni is de volgende
inzameling.

Parochie Egchel
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Vanwege het Coronavirus verval
len alle kerkelijke diensten t/m
Pinksteren.

Parochie Grashoek
Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg, 077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Vanwege het Coronavirus verval
len alle kerkelijke diensten t/m
Pinksteren.

Palmtakjes
In stille Mis gewijde Palmtakjes kunt
u vanaf Palmzondag meenemen uit
de kerk.

Parochie Helden
Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3, 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Overleden
Piet Janssen priester-Lazarist 82 jaar;
Sjraar Knoben 86 jaar; Willy Janssen 87
jaar; Dien Lemmen-Lemmen 93 jaar
Kerkdiensten
Vanwege het Coronavirus vervallen
t/m Pinksteren alle kerkelijke diensten.
Palmtakjes
In stille Mis gewijde Palmtakjes kunt u
vanaf Palmzondag meenemen uit het
kerkportaal en de Mariakapel.

Parochie Koningslust
Misintenties
NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
077 465 36 81 Bij geen gehoor kunt u
contact opnemen met het parochie
centrum in Panningen 077 307 13 88
Kerkdiensten
Vanwege het Coronavirus vervallen de
kerkelijke diensten t/m Pinksteren.

Parochie Meijel
Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Overleden
Friedje Kupers-Manders 89 jaar;
Trui Vissers-Ronckers 85 jaar;
Dré Caris 78 jaar;
Sil Verschaeren 89 jaar
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Kerkdiensten
Vanwege het Coronavirus verval
len t/m Pinksteren alle Kerkelijke
Diensten.
Palmtakjes
In stille Mis gewijde palmtakjes kunt
u vanaf Palmzondag meenemen uit
de kerk.

Parochie Panningen

MollKunstgebit.nl
Bel voor een afspraak 077 35 153 21

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.
Overleden
No Smits 87 jaar;
Jan van Boven 87 jaar;
Mia Grijmans-Manders 89 jaar
Kerkdiensten
Vanwege het Coronavirus verval
len alle kerkelijke diensten t/m
Pinksteren.
Palmtakjes
In stille Mis gewijde palmtakjes kunt
u vanaf Palmzondag meenemen uit
de Mariakapel.

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

autoglasherstel
en reparatie
zakelijk en particulier

Misstipendium zon- en feestdagen
€ 25,00 | door de week € 10,00

Beste parochianen,
Ons leven wordt op dit moment bepaald door het coronavirus en de maatregelen.
Voor mij betekende dat eerst overleg wat wel en niet doorgaat. Zelfs de Heilige

Venlo-Blerick - Susteren
077 463 10 30 | autoglassnĳkers.nl
autoglasherstelsnijkers

Communievieringen werden uitgesteld. Nu gaan alleen bedieningen, met de
nodige beschermingsmaatregelen, en uitvaarten in kleine kring met eigen familie
door. De paasvieringen vinden plaats achter gesloten deuren met de mensen die
nodig zijn, zodat u de palmtakken en het paaswater later kunt ophalen.
Mijn moeder van 87 in Brabant bezoek ik niet uit angst haar te besmetten: we
hebben enkel mailcontact. Het enige dat we daarnaast nog doen als priesters is
het middaggebed uit het kerkelijk getijdengebed in de St. Lambertuskerk in Horst
om 12.00 uur; met gepaste afstand en een enkele parochiaan. De kerk is dan een
half uur open. Heilige Missen doen we alleen aan het altaar. We bidden dan ook
het gebed in verband met het coronavirus:
Heer, wees ons nabij. Bescherm hen die dit virus hebben opgelopen: geef hoop
en genezing. Wij bidden voor de overledenen, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Voor hen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid mogen ervaren in hun werk voor ons allen. Sterk ons in ons
kwetsbare bestaan en sterk ons geloof en onze hoop.
Kapelaan Hans te Boekhorst

PEETERS

ASPERGES
OOK GESCHILD

Dagelijks verse asperges te koop
ook groene en paarse asperges

Iedere dag verse aspergesoep, aspergekroketten, aardbeien,
eieren, heerlijke wijn voor bij de asperges, asperge-ijs, appelsappen,
diverse streekproducten en leuke aspergecadeaus.
Wij schillen graag voor u.
www.peetersasperges.nl of .

Johan en Esther Peeters
Baarloseweg 15a | Helden
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Klanten beoordelen
Superkeukens met een

Jij maakt ‘m super
Namens Superkeukens bedankt voor het
SUPER werk dat jullie verrichten!

Corona maatregelen Superkeukens
Voorlopig zijn onze winkels nog gewoon geopend. We hebben uiteraard strikte maatregelen genomen tegen het coronavirus. We
volgen daarin de adviezen vanuit het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de overheid.
Superkeukens heeft bovendien ruim opgezette winkels waar klanten voldoende afstand kunnen behouden tot elkaar.

Jij maakt ‘m super

DEURBELEID

Beste consument,
Wegens het coronavirus in Nederland houden wij, en
verzoeken ook u, de volgende maatregelen in acht te nemen:

Houd minimaal 1,5 meter afstand voor uw en onze bescherming.
Respecteer de afbakingen die we met lint hebben aangebracht.

Schud geen handen meer
maar knik als begroeting

Hoest en nies in
uw elleboog

Vorm geen groepjes,
kom bij voorkeur alleen

Indien u verkouden en/of ziek
bent bezoek onze winkel dan
niet, maar bel of mail ons

Wanneer dit beleid niet wordt
nageleefd zullen wij optreden

Bellmer
Een op ooghoogte geplaatste combi-oven, het composiet
werkblad en de brede schouwkap zijn slechts een paar
details van deze prachtige moderne keukenopstelling.
De grijs eiken gebeitste kaderdeuren geven deze nieuwe
keuken een landelijke en sfeervolle uitstraling.

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

T. 077-3982234

T. 0475-691548

(Gevestigd binnen Interchalet) (Gevestigd tegenover Retailpark)
Let op: tijdelijk geen koopavonden.

8.999,Incl. apparatuur met
5 jaar garantie

Betaal zoveel mogelijk
met uw pinpas

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

www.superkeukens.nl

8,3

