Samen staan
we sterk
Doe ook mee en mail je foto
naar foto@kempencreeert.nl
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Olifant in nood
Olifant Buba woont momenteel in Beringe. Vanwege het coronavirus kan ze, net als de andere dieren van Circus Freiwald, niet verder trekken. Eigenlijk is nu de piekperiode voor het
circus, maar Lutz Freiwald en zijn familie zagen hun inkomsten tot nul dalen vanwege de coronacrisis. Nu zitten ze vast op de plek waar ze eigenlijk alleen wilden overwinteren en
weten ze niet hoe ze alle dieren moeten blijven voeren. Ze vragen de inwoners van Peel en Maas om hen te helpen om de dieren te kunnen voeden in deze onzekere periode.
Lees verder op pagina 09

Bezwaren tegen plannen Veersepad Kessel afgewezen
De ontwikkeling van de plannen voor een woonzorgcomplex aan het Veersepad in Kessel ligt door het
coronavirus nagenoeg stil. Tegenstanders van de plannen beraden zich op een verdere aanpak, nu
onlangs hun bezwaar tegen de plannen werd afgewezen door het College van B&W van Peel en Maas.
Stichting Onze Toekomst is sinds eind
november eigenaar van de statige
villa en voormalige dierenartsenpraktijk op Veersepad 13 in Kessel.
Achter de stichting zitten Kesselnaren
Henk Lenders, Sjors Fassotte en Ton
Lennaerts. Ze willen het huis slopen
en op die plek een woonzorgcomplex
(wozoco) met meerdere appartementen bouwen.
Omdat het bouwen van een wozoco
op die plek niet binnen het huidige

bestemmingsplan past, en er dus
geen vergunning voor verleend kan
worden, diende de stichting een principeverzoek in bij de gemeente. Zo’n
verzoek kan gezien worden als een
tussenstap vóór er een vergunning
wordt aangevraagd, die aangeeft
of een plan wel kans van slagen
heeft. Stichting Onze Toekomst gaf
in dat verzoek aan wat ze wil bouwen en waarom de gemeente hiermee akkoord zou moeten gaan.

De gemeente reageerde positief op
het principeverzoek, wat inhoudt
dat ze van plan is de vergunning
te verlenen indien die zou worden
aangevraagd.
Omwonenden zijn niet blij met de
plannen. Ze willen dat het karakteristieke pand behouden blijft, vrezen
voor een toename van verkeersoverlast en willen het liefst dat de
stichting op een andere plek een
complex gaan bouwen. De tegen-

standers verenigden zich in de actiegroep Red Karakteristiek Maasdorp
Kessel. Er werden boze brieven
naar de gemeente gestuurd en in
november werd bezwaar aangetekend op het geaccepteerde principeverzoek. Onlangs werd dat bezwaar
niet-ontvankelijk verklaard door het
college. Tegen een voornemen van
een plan kan namelijk nog geen
protest aangetekend worden, stelt de
gemeente. De omwonenden moeten
dus wachten tot de procedure verder is; dat is wanneer de procedure
wordt gestart om het bestemmingsplan te wijzigen.

Door het coronavirus ligt het verder ontwikkelen van de plannen
echter stil, laat de initiatiefgroep
weten. “We zijn vanaf eind november
doende de beste weg uit te zoeken
die moet leiden tot een succesvolle
vergunningverlening voor ons plan.
Ook is de intentie uitgesproken te
informeren als er concrete bouwplannen zijn. Zover is het echter nog
lang niet.” Het maken van concrete
plannen en bouwtekeningen is volgens de heren voorlopig niet aan de
orde.
Tekst: Kim Jacobs
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Streep door Volksfeesten Baarlo en Triduüm
Dat alle evenementen tot en met 1 juni geen doorgang vinden vanwege het coronavirus, was al bekend.
Inmiddels zetten steeds meer organisaties van evenementen na die datum een streep door hun activiteiten.
Het OLS in Meijel werd vorige week al verplaatst, nu volgen Volksfeesten Baarlo (4 tot en met 7 juni) en
Triduüm Peel en Maas (8 tot en met 10 september) die beslissing.

Een impressie van de Volksfeesten in 2018

Volksfeesten Baarlo zat met de eerste
dag op 4 juni heel dicht bij de voorlopige einddatum van de maatregelen
voor evenementen van de regering.
“Alle voorbereidende bouwwerkzaamheden van bijvoorbeeld BaarloBattert
liggen stil tot zeker 1 juni. Een goede
voorbereiding is daarom niet mogelijk”, liet de organisatie op Facebook
weten. “Verder is niet zeker of we
kunnen beschikken over voldoende
medische verzorging om de gezondheid van deelnemers te kunnen
waarborgen.” Het is voor het eerst
in 43 jaar dat Volksfeesten Baarlo
niet doorgaat, schrijft de organisatie.
“Het bestuur betreurt de afgelasting,
maar geeft aan dat de volksgezondheid voor alles gaat”, aldus het bericht
op Facebook. De Volksfeesten bestaan
onder meer uit een volleybaltoernooi, kinderspellen, BaarloBattert en
feestavonden in de tent op het terrein. De organisatie laat weten dat
de 43e editie doorschuift naar volgend jaar. De datums voor 2021 zijn al
bekend: 3 tot en met 6 juni.

Triduüm
Het Triduüm Peel en Maas stond pas
voor september op het programma.
Toch besloot de organisatie nu al een
streep door het driedaagse evenement
te zetten. “Naar aanleiding van de
verscherpte maatregelen betreffende
het coronavirus en de onzekere
toekomst voor evenementen hebben
we nu al besloten het Triduüm niet
door te laten gaan”, laat de organisatie
middels een statement weten.
Het besluit valt de organisatie zwaar,
zo laat ze weten. “Maar u begrijpt dat
dit het beste is voor alle gasten en
allen die op welke wijze betrokken
zijn bij onze organisatie. Wij wensen
iedereen heel veel sterkte in deze
moeilijke tijden en we hebben er alle
vertrouwen in dat in 2021 weer een
Triduüm kan worden gehouden.” Het
Triduüm is een driedaags evenement
waarbij mensen bij elkaar komen
voor bezinning, ontspanning, gezellig
samenzijn en ontmoeting.
Beeld: Frank Gijpmans

Grote bouwprojecten gaan gewoon door
Er wordt volop gebouwd in Peel en Maas. De verhuizing van de basisschool in Koningslust, de realisatie van sportpark Beringe Buiten en de
herontwikkeling van het oude vmbo-college in Panningen tot woonzorgcomplex zijn enkele grote projecten die momenteel in volle gang zijn. De
coronacrisis brengt de voortgang niet in gevaar, naar eigen zeggen
dankzij goed plannen en maatregelen treffen.

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

Commercieel adviseurs
077 208 32 25
advertentie@hallopeelenmaas.nl

Bezorgklachten
garcon.nl

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
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komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
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Bij Beringe Buiten verloopt de bouw
van het multifunctionele gebouw, dat
hoort bij het toekomstige Beringse
open sport- en beweegpark, nog volgens planning, laat John Smedts van
de initiatiefgroep weten. “Gelukkig
wel. Of dat zo kan blijven, is nog
maar de vraag. Gelet op de uitval
van medewerkers bij bedrijven, of
bestelde materialen geleverd en vervoerd kunnen en mogen worden.”
De opleverdatum van 1 september is
ruim gepland, dus de kans is volgens
Smedts groot dat die gewoon gehaald
wordt. De verdere afwerking van het
park kan volgens hem wel wat vertraging oplopen, maar dat moet zich de
komende tijd gaan uitwijzen.
Om iedereen zijn of haar werk zo
veilig mogelijk uit te kunnen laten
voeren, zijn er afspraken gemaakt.
Smedts: “Er mogen niet te veel bedrijven gelijktijdig aanwezig zijn en er
wordt 1,5 meter afstand van elkaar
genomen. Achter de schermen is het
bestuur de enige werkgroep die nog
elke twee weken overleg heeft. Dat
doen ze via een videogesprek. Alle
andere werkgroepen staan op dit
moment stil.” Dat heeft wel gevolgen
voor de promotie en communicatie
van het hele project. Er was een bijeenkomst en meedenk-avond gepland
op maandag 20 april. Daar zou de in
Beringe gehouden enquête besproken
worden over de invulling van activiteiten in het Beringe Buiten Park, maar
die gaat niet door. Smedts heeft zijn
hoop op juni gericht. “Hopelijk kunnen we tegen die tijd de draad weer
oppakken en verloopt het contact
weer normaler.”

Het Poelsplein
Ook de realisatie van woon

De werkzaamheden bij De Sprunk in Koningslust zijn begonnen

zorgcomplex Het Poelsplein, op
de voormalig vmbo-locatie in
Panningen, verloopt nog volgens
plan, laat initiatiefnemer Peter
Janssen weten. “Het sloopkrediet
voor de aangrenzende gebouwen
van het woonzorgcomplex is in
februari door de gemeenteraad
toegekend en nu zijn we bezig met
de financieringsaanvraag bij de bank.
Na de bouwvak, in september, willen
we beginnen met bouwen zodat we
in januari of februari 2021 de eerste
bewoners kunnen ontvangen.” In het
complex worden 28 appartementen
gerealiseerd waar mensen met
dementie kunnen verblijven,
eventueel met partner of een ander
familielid.
Sollicitatiegesprekken hoeven in
deze ‘social distancing’-periode
in elk geval niet meer gevoerd te
worden, interessegesprekken met
het toekomstig personeel voor Het
Poelsplein hebben al plaatsgevonden.
“In principe is ons team nagenoeg
compleet”, aldus Janssen. “Een
tweede bijeenkomst met de
toekomstige medewerkers die we
wilden organiseren, kan helaas op
dit moment nog niet. Wel houden we

regelmatig contact via e-mail, zodat
iedereen op de hoogte blijft van alle
ontwikkelingen.”
Of het project nog te maken gaat
krijgen met tegenslagen die door
de coronacrisis worden veroorzaakt,
weet Janssen natuurlijk ook niet. “Dat
blijft nog even koffiedik kijken. We
weten niet wat de bouw gaat doen.
Maar ik houd er niet van om paniek
te zaaien en te speculeren. We zetten
onze schouders eronder en blijven
optimistisch en positief. De ervaring
leert dat je daar het verste mee komt.”

van Koningslust te verhuizen naar het
gemeenschapshuis. Om meer ruimte
te creëren, wordt het dorpshuis uitgebreid met een prefab aanbouw.
Zelf is Ottenheijm regelmatig op de
‘bouwplaats’ te vinden om de voortgang in de gaten te houden. “We doen
dit project als dorp helemaal zelf,
samen met onderwijsstichting Prisma.
De gemeente ondersteunt ons als het
nodig is. Onze projectgroep begeleidt
de bouw de komende tijd en straks
is de uitvoeringsgroep aan de beurt.
Via Skype houden we onderling contact en zo bewaken we op afstand de
voortgang.” Ottenheijm zegt dat de
Verbouwing De Sprunk
projectgroep zich ervan bewust is dat
Een week geleden is gestart met de
bij een verbouwing de planning beïnwerkzaamheden om basisschool De
vloed kan worden. “Onzekere factoren
Springplank in Koningslust te verhuizen naar dorpshuis De Sprunk. “We zijn hebben we wel. Het kan voorkomen
vol goede moed en werken ernaartoe dat bepaalde materialen een langere
dat de leerlingen na de herfstvakantie levertijd hebben en op de bouwplek
moet meer afstand worden gehoudit jaar in het nieuwe gebouw zitten”,
den. Maar we gaan voor kwaliteit, niet
laat Charles Ottenheijm weten, die
voor de snelste weg. We volgen dus
betrokken is bij dorpshuis De Sprunk
gewoon de planning. Mocht er iets
en Dorpsoverleg Koningslust.
gebeuren, dan steken we figuurlijk
Omdat wordt verwacht dat het aantal leerlingen in het dorp de komende gezien de koppen bij elkaar en zoeken
we een oplossing. “
jaren flink blijft dalen en het dorp
de school in eigen dorp wil behouTekst en beeld: Kim Jacobs
den, werd besloten de basisschool

0904 \ nieuws

03

Overleden brandweerman kreeg geen ziektegeld

Strijden voor Maasbreese brandweerman Nils
Verdienen personen die structureel vrijwilligerswerk verrichten ziektegeld? Die vraag kreeg een forse lading
na het overlijden van Nils van Ninhuijs uit Maasbree op 22 maart. De 40-jarige vrijwillige brandweerman
‘werkte’ vier dagen in de week als SIV-chauffeur, maar kreeg geen ziektegeld toen in 2018 bleek dat hij een
hersentumor had. Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers is nu een crowdfunding gestart om geld in te
zamelen voor de kinderen van Nils.

verdient dat volgens ons. Dat hoort
onder goed werkgeverschap.”

Crowdfunding
Het verhaal van Nils is vrij uniek, weet
Kraan. “We hebben wel een waarschuwing afgegeven naar aanleiding
van Nils’ casus. Dat als er anderen zijn
die in dezelfde situatie zitten, goed
moeten opletten dat hen niet hetzelfde gebeurt. Helaas konden we aan
Nils’ situatie niets meer veranderen.”
Om toch nog van dienst te kunnen zijn
voor het gezin Van Ninhuijs besloot
de VBV een crowdfunding op te zetten om zo geld in te zamelen voor de
studie van de kinderen. “We willen
met de crowdfunding ervoor zorgen
dat een deel van de zorg wordt weggehaald bij Sandra. Zo kunnen we nog
een beetje helpen.”

Veiligheidsregio

De pas 40-jarige Nils laat zijn vrouw
Sandra en zijn nog jonge kinderen
Djano, Jayden, Nigel en Xam achter. Nils was jarenlang uitbater van
verschillende cafés in Maasbree en
tegelijkertijd lid van de vrijwillige
brandweer in het dorp. Toen vanuit
de Veiligheidsregio Limburg-Noord
de vraag voor meer vrijwilligers voor
het Snelle Interventie Voertuig (SIV)
kwam, besloot Nils, inmiddels al
gestopt met zijn kroeg, zich daar voor
aan te melden. Hij werkte vaak vier
of vijf dagen in de week bij verschillende posten in heel Noord-Limburg.
Daarvoor kreeg hij een vergoeding die
hij gebruikte om zijn gezin te onderhouden. In het weekend was Nils
parttime actief als chauffeur bij de
huisartsenpost van Weert.

Hersentumor
In 2018 werd er echter een hersentumor geconstateerd bij Nils. Werken
kon hij niet meer. De situatie kwam
hard aan bij de leden van brandweerpost Maasbree. “Ook omdat het al de

derde keer in korte tijd was dat er een
lid van ons ernstig ziek werd”, vertelt
postcommandant Peter Tielen. “Nils
had nooit klachten. Hij werkte dag en
nacht. Tot hij op een gegeven moment
hoofdpijn kreeg. Die hield enkele
dagen aan, tot zijn vrouw Sandra voorstelde om toch eens naar de dokter te
gaan. Toen kwam de klap. Alsof alleen
de ziekte niet genoeg was, bleek dat
vrijwilligers geen recht hebben op
ziektegeld. Het gezin Van Ninhuijs
kwam daardoor in de problemen.
Tielen vertelt dat de brand-weervrijwilligers hun collega niet lieten vallen. “Toen we dat jaar kerstpakketten
kregen, kozen veel vrijwilligers uit de
hele regio ervoor om die aan de kinderen van Nils te schenken.” Het gezin
kreeg de pakketten in de vorm van
tegoedbonnen, zodat er niet honderden pakketten werden afgeleverd
waar de kinderen niets mee konden.

Vangnet
Nils en zijn postcommandant waren
en zijn het niet eens met hoe er in

Nederland omgegaan wordt met vrijwilligers die structureel werk verrichten, maar geen ziektegeld ontvangen.
Nils kreeg bijval van de Vakvereniging
Brandweer Vrijwilligers. Die was eveneens verbaasd over het gebrek aan
een sociaal vangnet voor haar leden
en vocht samen met Nils voor een
oplossing. Een stap naar de rechter
leverde tot twee keer toe niks op.
De conclusie was dat vrijwilligers geen
beroepskrachten zijn.
“Een heel teleurstellende uitspraak”, noemt Ronald Kraan van
Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers
(VBV) het. “Mensen als Nils staan
dag en nacht klaar voor de samenleving. Dan is het een bittere pil als
de rechter zoiets besluit. Daarbij had
de Veiligheidsregio zelf gevraagd
om meer vrijwilligers voor de SIV.
Wij hadden graag gezien dat de
Veiligheidsregio Limburg Noord Nils
had aangenomen als vaste kracht.
Iemand die zoveel klaarstond en structureel werk verrichtte, die zijn leven
op de brandweer had ingericht, die

Veiligheidsregio Limburg-Noord laat
weten dat de situatie van Nils ook bij
hen hard viel. “We leven ontzettend
mee met de nabestaanden”, vertelt
Peter Mueter, afdelingshoofd
incidentbestrijding.
Alle problemen hadden volgens VBV
opgelost kunnen worden als Nils
een vaste aanstelling had gekregen.
“Dat kon helaas niet”, vertelt
Mueters. “Het is vrijwilligerswerk.
Nils heeft zich niet onder dwang
opgegeven voor de diensten. Hij wist
van tevoren wat de afspraken zijn.
Daarbij moet iedereen een kans
krijgen om te reageren als er een
vacature is. We kunnen een baan
niet zomaar weggeven.” Mueters
geeft wel aan dat er op landelijk

gebied gesproken wordt over
veranderingen. “Bijvoorbeeld dat
vrijwillige brandweermannen alleen
nog van thuis uit opgepiept mogen
worden. Dat zou al een hele andere
situatie opleveren. We wachten af
wat er beslist wordt.”
Tielen weet dat het standpunt
van de Veiligheidsregio over
vrijwilligerswerk formeel klopt.
“Maar iedereen weet dat je bij
een ‘normale’ werkgever ook een
contract moet krijgen. Er is sprake
van een arbeidsverhouding. Het kan
toch niet dat als je zoveel werkt, je
geen arbeidsovereenkomst krijgt?”
Nils ging tweemaal samen met zijn
postcommandant naar de civiele
rechter om rechtvaardigheid voor
zichzelf en zijn gezin te krijgen.
“Die rechter vertelde ons dat we
naar de bestuursrechter moeten
gaan. Dat traject loopt nog.”

Afscheid
Alsof het overlijden van Nils
niet genoeg was, kon er door de
coronacrisis geen uitgebreid afscheid
gehouden worden. Vanwege de
kans op besmetting mogen er maar
dertig mensen bij een begrafenis
zijn. “Gelukkig werd het geheel
gefilmd en live uitgezonden via
YouTube”, vertelt Tielen. “Dat was
een goed alternatief, maar absoluut
niet het afscheid dat we Nils gegund
hadden.”
De crowdfunding voor de kinderen
van Nils en Sandra is te vinden op
www.brandweervrijwilligers.nl
Tekst: Rob Dieleman

Meubelstoffeerderij
John Lemmen
Voor al uw stoffeerwerk
Simonsstraat 35a, 5976 NW Kronenberg
077 - 398 22 22
info@meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl
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Buitenbrandje in Panningen
De brandweerpost van Panningen werd op zondagavond 5 april gealarmeerd voor een buitenbrand op de
Schoutenring in Panningen. Ter plekke bleek het om een relatief kleine brand te gaan. Het brandweer
personeel had slechts 15 minuten nodig om het vuur te blussen. / Beeld: Jordy Strijbos
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Verdachte
sieraden
diefstal
Meijel gaat in
cassatie
Het gerechtshof in Den Bosch
heeft al in november een jaar
cel opgelegd aan de dader
van een diefstal in 2018 in
Meijel. De man stal met een
handlanger onder meer twee
gouden horloges, twee
medaillons en een gouden
borstzakhorloge uit een
woning. De verdediging gaat
in cassatie tegen de
uitspraak van het
gerechtshof.
Volgens het gerechtshof is
het bewezen dat de man op
18 juni 2018 zich toegang
verschafte tot de woning in
Meijel. Samen met zijn stiefzoon
wist hij de verstopplek van de
reservesleutel van de bewoners
van het huis te achterhalen
en de woning binnen te
komen. Daar doorzochten de
twee verschillende kamers,
waarbij alle kasten geopend
werden. De man en zijn
stiefzoon namen twee gouden
horloges, armbanden, ringen,
een gouden borstzakhorloge,
twee manchetknopen, een
ovaal gouden medaillon,
een medaillon met een foto
van de vader en moeder van
de bewoonster en zilveren
kettingen mee.
De auto van de twee dieven,
een Renault Kangoo, stond op
camera en ook de binnenkomst
en het moment dat de twee
het huis verlieten zijn op film
vastgelegd. Op de beelden
was volgens de rechtbank
te zien dat het om de twee
verdachten gaat, dat zij
met de reservesleutel zich
toegang verschaften en dat ze,
waarschijnlijk, met de gestolen
goederen het huis verlaten.
De dief werd eerder al
veroordeeld door de rechtbank,
maar ging in beroep tegen
die uitspraak. Volgens de
verdediging was de achterdeur
niet afgesloten, zochten de twee
mannen naar geld, maar konden
ze niks vinden en verlieten ze
de woning zonder buit. Het
gerechtshof ging daar niet in
mee en achtte het dankzij de
videobeelden bewezen dat
de sieraden werden gestolen.
De man kreeg twaalf maanden
cel opgelegd.
Het vonnis werd al in november
uitgesproken, maar pas op
3 april gepubliceerd. Dat is
volgens de uitspraak omdat
de verdachte in cassatie gaat
tegen de uitspraak van het
gerechtshof. Wanneer die zaak
behandeld gaat worden, is nog
onbekend.

Je verleden bestond uit werken en een groot besef van plicht.
Dit alles bepaalde steeds weer jouw gezicht.
Je was een man van weinig woorden,
herkenbaar voor hen die echt bij je hoorden.
Een vriend, oprecht, waar je altijd op kon bouwen,
jouw woord gaf ons grenzeloos vertrouwen.
Bescheidenheid stond in het vaandel van je leven.
Liefde en vriendschap, dat is
wat je altijd hebt gegeven.

Peter Tijssen
echtgenoot van

Mien Tijssen - Pellemans
* Neerkant, 7 maart 1945
Meijel
Roggel

† Maastricht, 4 april 2020

Mien Tijssen - Pellemans
Mark en Mariëlle Tijssen - Coolen
Grette
Meike
Familie Tijssen
Familie Pellemans

Familie Tijssen, p.a. Heide 12, 6088 PD Roggel
Vanwege de huidige situatie zal de uitvaartdienst in besloten
kring worden gehouden, waarna we pap te rusten leggen op
het kerkhof te Meijel.

Een moeder sterft altijd te vroeg
Al wordt ze nog zo oud
Je wilt haar nog niet missen
Omdat je van haar houdt
Maar eens komt de dag
Dat je haar moet laten gaan
Je verstand zegt dat het goed is
Maar in je ogen blinkt een traan
Heden is toch nog plotseling van ons heengegaan onze lieve
moeder, oma en overgrootmoeder.

Trijntje Hinkje Wouda-van Veen
* Leeuwarden, 7 oktober 1931 † Panningen, 4 april 2020
echtgenote van Jan

Wouda † 7 oktober 2019

We hebben je mogen begeleiden in je laatste levensdagen.
Het was een grote vreugde dit in saamhorigheid voor je te
mogen doen. Je was voor ons een lieve moeder, oma en overgrootmoeder. We konden altijd op je rekenen. We zullen je
missen.
De Heer is mijn Herder; Psalm 23
Beringe Siep en Alie
Kim en Rob, Storm, Silvijn
Moniek ♥ en Aaron
Kevin en Frederique
Rian en Bas
Bunne Rolf
Correspondentieadres: Siep Wouda,
Vreedepeelweg 4, 5986 NW Beringe
Ma is in kleine kring begraven op de begraafplaats aan de
Kerkstraat in Panningen.

Als het leven niet meer gaat zoals gehoopt,
Als veel je wordt ontnomen,
Als je moet toelaten dat een ander je verzorgt,
Dan komt een tijd dat het einde goed is.

Toon Berben
Antonius Hendrikus Lambertus
“Toon van Bruure Lins”

Langzaam ben je van ons weggegleden.
Elke dag een beetje meer.
Telkens werd je weer iets ontnomen.
Dat deed jou en ons zeer.
Het is een gemis, een stille pijn.
Dat je nooit meer bij ons zult zijn.

Bijna 60 jaar getrouwd met

Truus Berben - van Diepen
* Meijel, 27 juli 1935

† Meijel, 30 maart 2020

Meijel

Truus Berben - van Diepen

Meijel

Lins en May
Marieke en Hanri, Bente, Siem
Toon en Anne

Meijel

Frits en Miranda †
Fleur
Dirk

Meijel

Eric en Angelique
Rob
Maartje
Familie Berben
Familie van Diepen

Familie Berben
Kerkstraat 13, 5768 BH Meijel
Vanwege de huidige situatie heeft de uitvaartdienst op
zaterdag 4 april in besloten kring plaatsgevonden in de
Sint Nicolaas kerk te Meijel, waarna we pap begeleid hebben
naar het crematorium te Baexem.

Verdrietig, maar ook vervuld van mooie herinneringen,
hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve vrouw,
onze moeder en oma

Iet van Enckevort - Peeters
bijna 60 jaar echtgenote van

Ben van Enckevort
Zij overleed op 82-jarige leeftijd.
Rudie en Peter
Marissa en Luc
Ilona en Koen
Marcel en Ilse
Myrthe en Maxime
Silke en Gideon

Sevenum, 1 april 2020
Pastoor Vullinghsstraat 3, 5975 AP Sevenum
Gezien de bijzondere omstandigheden hebben wij op 7 april
in besloten kring afscheid genomen van haar.
Onze speciale dank gaat uit naar het verzorgend personeel
van Sevenheym. Zij hebben de afgelopen tijd de zorg voor
mam op liefdevolle wijze op zich genomen.
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Wees niet verdrietig
Ik heb een mooi leven gehad

Fettie Rademakers
weduwnaar van

Wies Rademakers - Peeters
* Meijel, 2 februari 1936

Meijel
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Het verschil tussen
de windmolenparken
Net over de gemeentegrens in Leudal wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de twee windmolens van
Burgerwindpark Heibloem. In tegenstelling tot Windmolenpark Egchelse Heide in Peel en Maas kwamen er
geen bezwaren of klachten binnen bij de initiatiefnemers van de turbines in Leudal. Dat terwijl de twee
projecten in hetzelfde gebied opereren. Hoe gaat ‘Heibloem’ te werk?

† Meijel, 31 maart 2020

Tiny en Naud
Paul en Jordy
Roel en Kim
Kim en Luuk
Michelle en Daan
Familie Rademakers
Familie Peeters

Correspondentieadres:
Tiny Rademakers
Van der Steenstraat 6, 5768 AK Meijel

Vanwege de huidige situatie heeft het afscheid in besloten kring
plaatsgevonden op maandag 6 april in de aula van crematorium
Midden - Limburg te Baexem.

Op 31 maart hebben wij afscheid moeten nemen van ons lid

Fettie Rademakers
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

Intens verdrietig, maar met trots en respect voor de wijze
waarop zij haar ziekte heeft gedragen, hebben wij afscheid
moeten nemen van mijn lieve vrouw, ós mam en oma

Nellij Bots - Segers
* Helden, 2 mei 1933

† Venlo, 5 april 2020

echtgenote van

Piet Bots
Geert en Anouk
Myrthe en Tonny, Sophia
Annemieke en Bart
Ruben
Berry en Eline
Wij hebben op 8 april in besloten kring afscheid van haar genomen.
Onze dank gaat uit naar de medewerkers van VieCuri Venlo
voor alle liefdevolle zorg en ondersteuning.
Marie Notermansstraat 1, 5988 KC Helden

Op 31 maart hebben wij afscheid moeten nemen van ons lid

Christ Luijten
Wij verliezen in hem een zeer gewaardeerd lid van onze
vereniging. Gedurende zijn lidmaatschap van 68 jaar
heeft hij zich altijd ingezet voor RKMSV.
Wij wensen zijn familie in deze zware tijd alle sterkte toe.
Bestuur, leden en ereleden RKMSV

Burgerwindpark Heibloem is bijna klaar om te gaan draaien

‘Vertrouwen’ is volgens Albert Jansen
het toverwoord. Jansen is secretaris
van Zuidenwind, de coöperatie die de
twee windmolens bij Heibloem aan
het bouwen is én die eerder al verantwoordelijk was voor de bouw van
de Coöperwiek, de middelste van de
vijf turbines van windpark Neer die al
sinds 2012 in bedrijf zijn. “Alleen geld
geven leidt niet tot meer draagvlak
in de omgeving, zo zijn wij te weten
gekomen”, vertelt Jansen. “Spiegeltjes
en kraaltjes uitdelen, noem ik dat. Je
moet het vertrouwen van de buurt
winnen en respect voor elkaar hebben.” De fout die volgens Jansen vaak
gemaakt wordt bij de realisatie van
veel windmolenparken, is de buren
als ‘een zak geld te behandelen’. “Wij
gaan aan de keukentafel zitten bij
de mensen om te luisteren. Wat is er
nodig in de buurt? Wat speelt er? Hoe
kunnen wij iets betekenen? Niet blind
geld geven, maar meedenken”, aldus
Jansen. “Wij luisteren naar de zaken die
spelen, zorgen ervoor dat de juiste specialisten bij het verhaal betrokken worden en we financieren een gedeelte.
Vervolgens is het aan de buurt zelf om
het verder op te pakken.”

Zelfde aanpak
Adrie van Oerle van Aelmans
Adviesgroep is namens Windpark
Egchelse Heide verantwoordelijk voor
het contact met de buurt. Hij zegt dat
het project in het buitengebied van
Egchel en Beringe ongeveer hetzelfde
te werk is gegaan als haar evenknie
bij Heibloem. “Volgens mij zijn er geen
grote verschillen geweest. Wij hebben
met een klankbordgroep gewerkt en
bijvoorbeeld ook een omgevingsfonds
waarbij geld naar de omgeving gaat.
We hebben zelfs hetzelfde bedrag.”

Beide windparken storten 1 euro per
opgewekte kilowattuur energie in
het omgevingsfonds. “Dat komt neer
op 60.000 euro per jaar”, vertelt Van
Oerle. “En dat vijftien jaar lang.”
Volgens Van Oerle zou het verschil
in klachten eraan kunnen liggen dat
vanuit Heibloem de twee windmolens
van Burgerwindpark Heibloem vrijwel
niet te zien zijn. “Er ligt een bos tussen.
De zichtbaarheid vanuit Heibloem is
vrijwel nihil.” De molens van Windpark
Egchelse Heide komen in een open
gebied met wisselende begroeiing. Van
Oerle geeft aan dat aanvullende groenaanplant kan bijdragen aan de vermindering van het zicht op de turbines.
“Als iemand daar behoefte aan heeft,
kunnen ze zich melden bij ons en kunnen we zeker meedenken. We zijn al
bezig met het terug laten komen van
bomen- en struikenrijen. Dat maakt
onderdeel uit van onze groencompensatie.”
Volgens Ton Harbers, omwonende
van zowel Windpark Egchelse Heide
als Burgerwindpark Heibloem, is er
wel degelijk verschil tussen de windparken. “Heibloem pakt het heel
anders aan. Wij wonen 1,5 kilometer
van Windpark Heibloem af. Eigenlijk
lig je dan buiten de cirkel waar mee
gepraat moet worden, maar ze zijn
toch op bezoek geweest ruim voordat er iets beslist was. Van Windpark
Egchelse Heide liggen we 750 meter
af. Daar hoorden we pas iets van toen
alles al in kannen en kruiken was. En
nog moesten we zelf bellen voordat er
iemand op bezoek kwam.”

Rommelig
Naast het overleg met omwonenden
is de ruimtelijke ordening van het
gebied een belangrijke pijler voor de

omgeving om tegen de windmolens
van Egchelse Heide te zijn. “Die van
Windpark Heibloem staan netjes in
één rij met de al bestaande turbines
van Windpark Neer”, vertelt Harbers,
die medeoprichter is van actiegroep
Geen windmolens erbij in onze achtertuin, waarmee hij de juridische
strijd met de gemeente aan ging over
Windpark Egchelse Heide. “De vijf
nieuwe molens voldeden niet aan de
beleidsregels die de gemeente zelf
opgesteld heeft. Tijdens het proces
heeft de gemeente de beleidsregels
aangepast, waardoor het plan toch
door kon gaan. Het wordt een kluitje
windmolens bij elkaar.” Jansen van
Zuidenwind snapt de kritiek van de
omwonenden wel. “Onze nieuwe twee
turbines staan op één lijn met die er al
stonden. Daarnaast hebben we rekening gehouden met de ruimtelijke
ordening door er drie setjes windmolens van te maken. Als je nu vanuit de
kant van Panningen kijkt, zie je een
setje van drie, een setje van twee
en weer een setje van drie turbines
netjes naast elkaar staan. Dat geeft
rust. De molens van Egchelse Heide
komen dicht op die van ons te staan.
Ruimtelijk is dat heel rommelig.”
Volgens Van Oerle is de beleving
persoonlijk een kwestie van smaak.
“Sommige mensen vinden windmolens mooi en anderen niet. Daarbij
wordt het straks zoeken naar een
plekje waar je meer dan één windturbine tegelijk kunt zien. Zeker hebben
sommige huishoudens straks zicht op
meerdere turbines, maar ze zullen er
echt geen zes of zeven zien. De ervaring leert dat het ook een kwestie van
gewenning is.”
Tekst en beeld: Rob Dieleman

Ruim 1,8 miljoen aan obligaties binnen
Windpark Egchelse Heide had op woensdag 8 april voor iets meer dan 1,8 miljoen euro aan obligaties
verkocht. Het project waarbij vijf windmolens worden gerealiseerd in het buitengebied van Egchel en
Beringe streeft naar een bedrag van zo’n 3 miljoen euro. De inschrijfdatum werd vanwege de coronacrisis verlengd van 14 april tot dinsdag 28 april. Dan moet het geld binnen zijn. “Van investeerders uit Peel
en Maas”, vertelt Adrie van Oerle. “Als we dan nog niet het streefbedrag hebben, kunnen investeerders
uit het hele land geld inleggen. Mensen uit Peel en Maas krijgen echter voorrang.” De turbines moeten
volgend jaar rond deze tijd draaien.
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‘Papier kun
je goed thuis
bewaren’
Inwoners van gemeente Peel
en Maas ontdekken tijdens
deze coronacrisis hoeveel oud
papier ze in enkele maanden
tijd kunnen verzamelen. De
inzameling van oud papier is
vanwege het coronavirus
gestopt, voor het milieupark
staan regelmatig rijen en
alternatieve inzamelpunten
opzetten ziet de gemeente niet
zitten. “Papier kun je goed
thuis bewaren”, stelt zij.
De containers worden nog elke
week geleegd, maar het inzamelen van oud papier is onlangs
stopgezet door gemeente Peel
en Maas. “Wij willen onze vrijwilligers die het oud papier ophalen
zo goed mogelijk beschermen”,
laat de gemeente weten. “Papier
kun je goed thuis bewaren.
Daarom nemen wij hier geen
enkel risico.”
Het milieupark in Panningen is
wel gewoon geopend. Inwoners
van Peel en Maas kunnen daar
gratis hun oud papier naartoe
brengen. Wel moeten ze ook daar
rekening houden met extra maatregelen, legt de gemeentewoordvoerster uit. “Er mogen maximaal
tien voertuigen tegelijkertijd op
het milieupark. Daardoor zijn er
vaak wachttijden bij de poort. Om
die reden vragen wij dan ook aan
de inwoners om alleen naar het
milieupark te gaan als het nodig
is.” Gemeente Horst aan de Maas
koos er in deze crisistijd voor de
inwoners zelf het papier weg te
laten brengen. In verschillende
dorpskernen zijn inzameldagen
en aangewezen inzamellocaties waar inwoners zelf hun oud
papier in de vuilniswagen moeten stoppen. Gemeente Peel en
Maas ziet dat niet zitten, laat
de woordvoerster weten. “Dan
komen mensen alsnog samen.
Hier nemen wij ook geen risico.
Daarbij heeft Horst aan de Maas
geen milieupark en maakt zij
hierin eigen keuzes.”
Voor verenigingen is het ophalen
van oud papier een manier om
de clubkas te spekken. Zij krijgen
daar namelijk een vergoeding
voor. Hoeveel verenigingen krijgen voor ingeleverd oud papier,
is niet bekend. De gemeente zegt
later te bekijken of de verenigingen financieel gecompenseerd
worden, nu ze geen oud papier op
mogen halen.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons
heeft betekend, hebben wij afscheid moeten nemen
van mam, oma en omi Deux

Mia Grijmans-Manders
* 2 augustus 1930 Helden

Cor Grijmans
Theo en Wil
Nel en Hay
Piet en Nelly
Francien en Henk
Tiny en Johan
Ans en Hay
Ron en Monika

Bijvoorbeeld met
de was van uw ouders.
Met contactloze wissel
van wastassen.
www.vanhalstomerij.nl

bijna 58 jaar getrouwd met

Bart Korsten
Zij overleed in de leeftijd van 83 jaar.
Moeder, oma en overgrootmoeder van
Colien †
Bartjan en Kelly
Jolien en Sander
Benjo
Milon en Brecht
Conny en Miriam
Karin en Wilfried
Marino en Anja
Sharon en Wessel, Juul

en oma’s, omi Deux
klein- en achterkleinkinderen
Wegens de huidige omstandigheden hebben wij
mam op donderdag 2 april in besloten kring begraven.
Correspondentieadres:
Burgemeester Janssenring 85, 5981 DK Panningen

Helden, 2 april 2020
Ondersestraat 29
5988 EA Helden
Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Dankbaar voor de lange tijd dat ze bij ons was, laten we haar nu in
liefde gaan

Dankbetuiging

Corrie Neessen-Beumers

Zoveel kaarten,
zoveel bloemen,
zoveel hartelijke woorden,
zoveel warme belangstelling,
zoveel troost.

* Panningen, 29 juli 1925

† Panningen, 4 april 2020

echtgenote van

Herman Neessen †

Wij danken iedereen die heeft meegeleefd na het overlijden van
mijn vrouw, moeder en schoonmoeder

Mieke en Lo † de Ponti-Neessen
Maud en Paul
Paul
Ben en Julia ♥
Lauren

Francien Peeters-Kerkhof

Arno en Sandra Neessen-Koene
Niels en Loeke
Sophie

Jo Peeters
Hein en Moniek

Harrie en Gertie Neessen-Engels
Emile en Janneke
Roger
Steenstraat 59
5981 AC Panningen
Het afscheid vindt plaats in besloten kring op het erf van de boerderij.
Wij brengen daar een toast uit op haar krachtige aanwezigheid.
Dank aan Buurtzorg voor de liefdevolle ondersteuning.

Willem Deen
* Farmsum, 20 mei 1945

Het heeft ons goedgedaan om te mogen ervaren dat
zij bij velen zo geliefd was.

Een bijzonder woord van dank aan alle verzorgers en medewerkers
van Piushof woning B3 voor de liefdevolle verzorging.
Maasbree, april 2020

Na een kortstondig ziekbed is overleden mijn lieve man, “ozze pap”,
schoonvader, opa en overgrootvader

Plotseling overleden...
Maar de muziek klinkt door...

† Venlo, 5 april 2020

Jan Goutier
“de sjoester”

65 jaar getrouwd met

echtgenoot van

Jeanne Goutier-Verhaegh

Nell Deen-Absil

Hij overleed, na een liefdevolle verzorging in Zorgcentrum Vincent Depaul, in de leeftijd van 94 jaar.

pap, schoonvader en opa van
Koert en Loes, Ruben
Maarten

Wij ontzorgen u!

Jo Korsten-Van der Velden

† 28 maart 2020 Roermond

weduwe van

Panningen
Panningen
Panningen
Panningen
Helden
Helden
Meijel

Met grote bewondering en respect hebben wij je afstand zien
nemen van alles wat je dierbaar en lief was.
Wij hebben je in liefde losgelaten

Van Hövellstraat 20
5988 AH Helden
In kleine kring nemen we zaterdag 11 april in zijn eigen
tuin afscheid van Willem. Aansluitend wordt hij begraven
op het kerkhof in Helden.

Jeanne Goutier-Verhaegh
Ans en Coy Hermans-Goutier
Els en Frans Weijman-Goutier
Johan en Anja Goutier-Steeghs
Opa’s kleinkinderen en achterkleinkinderen
Panningen, 1 april 2020
Markt 117-C1, 5981 AA Panningen
Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.
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Niet een blad maar een boom is gevallen,
geveld door een felle storm.
Nu door liefde en wind gedragen,
is zij op weg gegaan.
Bewonderenswaardig was haar levenskracht,
liefde en zorg.
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‘Onwerkelijke’ tijd voor priesters
De paasvieringen gaan niet door, de communies zijn hoogst onzeker en uitvaarten worden gehouden in
besloten kring. De katholieke priesters merken veel van de maatregelen die de Nederlandse regering instelde.
Normaal gesproken zouden de voorbereidingen voor Pasen de tijd innemen van de priesters, nu zijn ze vooral
bezig met uitvaarten. ‘Onwerkelijk’ noemen de pastoors het.

Nel van den Beuken-Lenders
 Tegelen, 19 november 1927
† Heythuysen, 5 april 2020
echtgenote van
Wiel van den Beuken †
Kessel:
Kessel:
Beegden:
Heythuysen:
Belfeld:

Jacques en Marjan
Peter
Angelique en Wim †
Petra en Huub
Ine en Ton
Robin en Stephan
Rover

Correspondentieadres:
Langven 23, 6099 DD Beegden
Wij hadden graag samen met jullie afscheid willen
nemen van ós moeder en oma. Gezien de huidige
omstandigheden zal het afscheid in besloten kring plaatsvinden.
Na de dienst leggen we moeder te ruste bij pap op de
r.-k. begraafplaats O.L.V. Geboorte Kessel.
Bijzonder woord van dank voor de liefdevolle zorg voor
moeder aan Zorgcentrum Beek en Bos, Huisartsenpraktijk Diederen en
Huisartsenpraktijk Kessel.

99 jaar, 11 maanden en 1 dag….
Helaas heeft ze de door haar zo gewenste mijlpaal
niet mogen bereiken
Na een liefdevolle verzorging in het Plattelandshoés is onze

Tante Fien Simons
rustig ingeslapen.

Geboren in Grubbenvorst 3 mei 1920
Overleden in Panningen 4 april 2020
Maasbree:

Tante Tinie Peeters-Simons
Tante Mie Simons-Cuppen
Mariet en Frits
Pieter
Jan
Alle nichtjes en neefjes van Tante Fien

Op 9 april 2020 zullen we in besloten kring afscheid van haar
nemen en haar bij Tante Lies begraven.
Een speciaal woord van dank aan Dokter Aendekerk en de
verpleegkundigen en vrijwilligers van het Plattelandshoés voor
hun uitzonderlijke zorg.
Maasbree 4 april 2020
Correspondentieadres:
Jan Cox,
Vlodropstraat 25 5993 CW Maasbree

Op 19 maart 2020 hebben we afscheid moeten nemen
van mijn man, onze pap en opa

Piet Voesten
Wij willen iedereen enorm bedanken voor alle steun
in deze bizarre tijd.
Marlies Voesten, kinderen en kleinkinderen

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.

Taxus aanbieding! Taxus ong. 1 mtr.
per stuk € 8,50- 10 voor € 80,0020 of meer € 7.50 per stuk. www.
veld-tuinplanten.nl/06 40 32 71 08.

Heeft u zin in asperges met Pasen?
Kom dan langs! Wij zijn het hele
weekend geopend. Linders, Groeze 11
Beringe. www.lindersasperges.nl

Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

De kerken in Peel en Maas blijven leeg

Druk, druk, druk heeft de Kesselse
pastoor Louis Verhaag het de laatste
weken. Niet zoals ieder jaar met het
voorbereiden van de paasvieringen,
maar met het regelen van uitvaarten.
“Afgelopen twee weken heb ik
22 uitvaarten gehad”, vertelt de
pastoor. “Normaal heb ik er twee
per maand.” Het is veel geregel
voor Verhaag. “Ik moet de mis
voorbereiden, contact leggen met
iemand die het graf maakt, de familie
op de hoogte houden en dat allemaal
telefonisch. Ik zit de hele dag met een
telefoon in de hand.”
Mensen die er echt behoefte aan hebben, kunnen wel nog rekenen op een
bezoekje van de pastoor. “Maar ik blijf
dan wel op gepaste afstand. Je mag nu
eenmaal niet te veel contact hebben.
Dat maakt het lastig.” Ook de uitvaarten zelf. “Normaal zit de kerk ‘boemvol’ bij een uitvaartmis, nu zitten er
slechts dertig mensen. Dat is heel
vervelend, maar het zij zo. We moeten
luisteren naar de overheid. Daarom
blijf ik zo veel mogelijk binnen.”

Kerstmis
Pastoor Peter van der Horst van het

Vincentiuscluster vindt het heel erg
dat er geen paasmis plaats gaat
vinden vanwege de maatregelen.
“Pasen is voor ons als priesters één
van de hoogtepunten van het jaar.
Vergelijk het met Kerstmis. Beeld je
eens een Kerstmis in zonder viering in
de kerk. Theologisch gezien is Pasen
misschien zelfs nog iets belangrijker dan kerst.” De kerkelijke diensten
met Pasen (12 en 13 april) en ook
Pinksteren (31 mei, 1 juni) zijn door de
Nederlandse bisschoppen al afgelast.
“Een volle kerk tijdens de paaswake,
de vele Poolse mensen die hun paasmandjes in laten zegenen en vooral
het niet samen kunnen vieren, onwerkelijk voelt het”, vertelt Van der Horst
over het dichthouden van de kerken
tijdens Pasen. “Deze besluiten onderstrepen wel het dramatische van de
crisis waar we nu in zitten, als zelfs
Pasen en Pinksteren niet samen
gevierd kunnen worden.”

Troost
De situatie raakte pastoor Van der
Horst ook persoonlijk. “De situatie
heeft heel veel impact, op de mensen
én op de pastoor. Er sterven mensen

die ik persoonlijk ken. Een uitvaart
is altijd emotioneel, maar nu is het
heel dichtbij. Je ziet het verdriet van
de mensen, maar je kunt ze niet de
normale troost bieden. We mogen
immers niet te dichtbij komen of
samen bidden tijdens een mis. Het
zijn rare tijden.” Beide pastoors hebben overigens alle begrip voor de
maatregelen vanuit de regering. “Wij
zeggen niet dat het geloof zo belangrijk is dat iedereen naar de kerk moet
komen, integendeel”, aldus pastoor
Van der Horst. “Er zijn belangrijkere
zaken in het leven, dat weten wij ook.
Gezondheid, rekening houden met
elkaar, eenzaamheid bestrijden, daar
moet nu veel aan gedacht worden.”
Na de crisis zitten de kerk helemaal
vol, is de overtuiging van pastoor
Verhaag. “Heel veel mensen hebben
al tegen me gezegd dat ze na de crisis naar de kerk komen. Om de mis te
volgen en om de overledenen nog een
keer te herdenken, maar dan zonder
de beperkingen die nu gelden. De kerken zitten straks weer vol, dat staat als
een paal boven water.”
Tekst: Rob Dieleman

Adver torial

Beste lezer,
Net als bij veel organisaties heeft de coronacrisis ook een grote impact op ons bedrijf.
Als verspreider van HALLO kunnen wij nu niet optimaal ons werk uitvoeren. Op dit moment
hebben we te maken met relatief veel bezorgers die ziek zijn en medewerkers die uit voorzorg niet
meer de deur uit gaan. Iets wat wij uiteraard respecteren. De gezondheid van onze medewerkers
staat voorop.
Om de bezorging zo optimaal
mogelijk te houden, werken we
daardoor veel met vervangers.
Deze mensen zijn nieuw en
hebben vaak geen ervaring.
Dat houdt mogelijk in dat er
mogelijk meer klachten ontstaan.
We kunnen op dit moment nog
alle routes bezorgen, maar als
de situatie verslechtert kan dat
veranderen. Dat is nu nog niet het
geval. We houden u hiervan op
de hoogte.
Op de afhaalpunten die nog
open zijn, worden meer HALLO’s
afgeleverd. Wanneer u geen
HALLO heeft ontvangen, kunt u er
daar een ophalen. Op de website
van HALLO (zie onderaan deze

brief) ziet u een overzicht van de
afhaalpunten. Het is ook mogelijk
om HALLO digitaal te ontvangen.
Aanmelden hiervoor kan via
www.kempen-media.nl/digitaal
We willen via deze weg alle
bezorgers speciaal bedanken
voor hun inzet de afgelopen
weken. Zij zorgen ervoor dat u
ook in deze tijd op de hoogte
blijft van betrouwbaar, lokaal
nieuws. We doen er alles
aan om de nieuwsbladen te
bezorgen, maar hopen op uw
begrip als dat een keer niet
lukt. Daarnaast spreken we onze
steun uit aan alle mensen en
hun naasten die getroffen zijn
door het coronavirus. Wij wensen

u de komende tijd een goede
gezondheid en veel wijsheid toe.
Met vriendelijke groet,
Mike van Kempen
Hans Minten
Garcon

Handelstraat 17 5961 PV Horst
info@garcon.nl
www.garcon.nl
www.hallohorstaandemaas.nl
www.hallopeelenmaas.nl
www.hallo-venray.nl
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samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

t. 077-3078642

Er is een ding dat de dementie
niet kan wegnemen,
en dat is liefde.
Liefde is een herinnering,
liefde is een gevoel
dat zetelt in je hart.

Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Op een mooie lentedag heeft Mam in het bijzijn van ons
het leven losgelaten. Wij hebben afscheid genomen van
ons mam, schoonmoeder en lieve oma.

Mien Willemse-Claessens
‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

Ysselsteyn, * 14 maart 1938

077 308 28 33
06 30 921 961

Helden, † 5 april 2020

echtgenote van

regio Peel en Maas

Langzaam ben je van ons weggegleden
Elke dag een beetje meer
Telkens werd je weer iets ontnomen
Dat deed jou en ons zeer
Het is een gemis, een stille pijn
Dat je nooit meer bij ons zult zijn.

Coen Verhaegh
echtgenoot van

Stien Smets
* Beringe, 15 januari 1931

Beringe

Stien Verhaegh - Smets

Baexem

Doortje en Thijs † Hendriks - Verhaegh

Egchel

Elly † en Jo Leijsten - Verhaegh
Arjan en Evi
Ellis en Mark

Helden

Jacquelien en Martin
van Knippenberg - Verhaegh
Jeroen en Marloes
René en Renske
Vera

Piet Willemse † (1987)

fienbosuitvaartzorg.nl

Truus en Peter Kurvers-Willemse
Martijn en Cally
Lisanne en Kenny

HAN-MARK
ARENDSE

Geert Willemse en Hanneke Kuik

U I T VA A R T Z O R G

T 077 - 2061585
www.arendseuitvaartzorg.nl

Marjo en Ivo Verlaek-Willemse
Robin
Judith
Het afscheid zal in besloten familiekring
plaatsvinden op zaterdag 11 april.
Een bijzonder woord van dank aan het team van
Ruijsstraat 78 voor de liefdevolle zorg aan mam.

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

Correspondentieadres:
Akkerveld 5, 5988 JB Helden

Onverwachts en veel te snel hebben we afscheid moeten
nemen van mijn lieve man, onze onvergetelijke pap en
altijd vrolijke opa Kessel. Het is een voorbeeld voor ons
allemaal zoals hij in het leven stond.

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

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

Jac Derckx
* 20 juni 1931, Meijel

echtgenoot van
www.vooraltijdbijzonder.nl

Baarlo
Kessel
Maasbree

Claudia van Haeﬀ |06-15156046
Te huur Sevenum bedrijfspand:
4 ULO-cellen, 2 koelcellen, werkruimte
en werkgang. Info 06 12 08 24 33.
Voor groente-, aardbeien- en
aspergeplanten, klein fruit en fruitbomen naar Thijs Huys, Langstraat 64
Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.
Grote partij geïsoleerde
sandwichpanelen (gebruikt) te koop!
1 x 4,76 meter, 60 mm dik, pur of
steenwol gevuld. Prijs tussen de €10
en €20 per stuk, kwaliteit afhankelijk.
Tel.: 06 53 14 56 87.
Te koop gevraagd ganzeneieren.
Tel. 06 86 86 20 58.

† 3 april 2020, Venlo

Jo Derckx - Martens
Maasbree:

René en Ria
Sanne en Jasper
Mara en Dion

Stein:

Pieter en Wanda
Kiki
Nina

Correspondentieadres:
Familie Derckx, Marjolein 10, 5993 HH Maasbree
Donderdag 9 april zal het afscheid in besloten kring plaatsvinden.
Zodra het mogelijk is volgt een herdenkingsbijeenkomst
waarbij u van harte welkom bent.

Opgeruimd? Niets weggooien! Ik kom
uw kleine spullen graag ophalen!
06 46 48 87 15.

Bomen zagen en hout versnipperen.
Bart Hesen Helden
06 20 23 86 08.

Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info
& tips: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.

Golf- of tennisarm? Bel huisarts
Verheijen te Kronenberg: 06 14 84 85
65 of www.tennisarm-golfarm.nl

† Meijel, 4 april 2020

America
Panningen

Tiny en Henk Vullings - Verhaegh
Jack Verhaegh
Familie Verhaegh
Familie Smets

Familie Verhaegh
Meester Beumersstraat 24, 5986 CE Beringe
Vanwege de huidige situatie heeft de uitvaartdienst op
woensdag 8 april in besloten kring plaatsgevonden in de
parochiekerk te Beringe, waarna we pap te rusten hebben gelegd
op het kerkhof aldaar.
Een bijzonder woord van dank gaat uit naar de medewerkers van
St. Jozef - de Peelsteker voor de liefdevolle zorg voor pap/opa.

Met verslagenheid namen wij kennis van
het overlijden van ons erelid

Coen Verhaegh
Coen was sinds 1975 lid van onze fanfare.
Hij was binnen onze vereniging actief als bestuurslid
en gedurende een aantal jaren als vice-voorzitter.
Wij wensen zijn echtgenote Stien, kinderen en
verdere familie veel sterkte toe.
Bestuur, dirigent en leden
van Fanfare Sint-Jozef Beringe

Het bestuur en leden van de
Koninklijke Harmonie Concordia Panningen hebben met verdriet
kennisgenomen van het overlijden van

de heer H.J.J. (Harrie) Beerkens
De heer Beerkens was vanaf 1962 lid
en erelid van de Koninklijke Harmonie Concordia Panningen.
Voor zijn jarenlange inzet en passie voor de harmoniemuziek
zijn wij hem veel dank verschuldigd.
Wij wensen zijn echtgenote Stien, zoon Victor en familie
veel sterkte toe met dit verlies.
Bestuur en leden van de Koninklijke Harmonie Concordia Panningen
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Circus Freiwald zit door corona vast in Beringe

Circusfamilie vreest voor welzijn dieren
Veel ondernemers hebben het ontzettend lastig in deze coronatijd. Maar wat als je naast je eigen gezin ook
nog meer dan dertig dieren moet onderhouden? Circus Freiwald kwam naar Beringe om te overwinteren,
maar zit nu muurvast dankzij de coronamaatregelen. De inkomsten zijn opgedroogd en de reserves verdampt. De circusfamilie heeft geen idee hoe ze haar dieren moet blijven voeren.

hoge nood hadden en op zoek waren
naar een plekje om te overwinteren.
Ik heb een wei en ik weet dat het verschrikkelijk lieve mensen zijn die heel
erg goed voor hun dieren zorgen. Toen
Lutz belde, heb ik toegezegd dat ze
hier tot na carnaval mochten blijven.”
Ze zetten hun tenten en caravans neer
en omheinden het hele gebied om
er zo voor te zorgen dat niemand in
Beringe last heeft van de dieren en de
familie.

Corona
Juist in de periode dat ze zouden vertrekken, brak de coronacrisis uit. Een
heel vervelend moment voor Lutz en
zijn circus. “Normaal gesproken zijn
maart, april en mei onze beste maanden. Nu verdienen we niks. Het kost
ons alleen maar geld.” Vanwege de
crisis kan het circus geen kant op. Al
het personeel moest al losgelaten
worden. Alleen Lutz en zijn vrouw, hun
zoon, dochter Natascha en man en hun
drie kinderen zijn nog over. Ze wonen
in hun caravans in de wei van Janneke.
Optredens zijn er niet, dus de dagen
van Lutz en zijn familie zijn er op
gericht om de dieren te verzorgen
en reparaties uit te voeren aan het
materiaal. “Ik zou graag ergens aan
het werk gaan om geld te verdienen,
maar de banen liggen niet voor het
oprapen”, vertelt Lutz. “En wij zijn circusmensen, wat zouden wij kunnen?”,
vraagt Natascha zich af. “We zijn
artiesten. Misschien dat we als vrachtwagenchauffeur aan de slag zouden
kunnen.” Lutz probeerde dat bij een
groot transportbedrijf in de gemeente,
maar kreeg te horen dat ook in die
sector een groot deel van de zaken

“Wat hier nu nog ligt, is het enige
voer dat we nog hebben”, vertelt Lutz
Freiwald, directeur van Circus Freiwald,
in een mengeling van Duits en
Nederlands. Hij heeft nog wat stro en
hooi liggen in de wei in Beringe waar
het circus is neergestreken, maar lang
niet genoeg om de dieren te onderhouden. Iedere dag verbruiken de
kamelen, dromedarissen, lama’s, paarden, shetlandpony’s, honden, ganzen,
geiten, varkens en olifant anderhalf
pak hooi en één pak stro. “Met dit
mooie weer houden we de zijkanten van de paardentent open, zodat
het stro in de stallen kan opdrogen.
Normaal hadden we er nieuw stro in
gelegd”, voegt dochter Natascha toe.

Daarnaast moeten er ook nog onder
meer brokken, fruit, groente en ander
voer gekocht worden. Lutz: “Het eten
kost ons zo’n 150 tot 200 euro per
dag.”

Buba
Grootverbruiker is Buba. De bejaarde
olifant treedt al jaren niet meer op,
maar reist als lid van de kudde nog
altijd mee. Vanwege haar leeftijd mag
ze het niet te koud krijgen. Daarom is
in de grote tent een gedeelte speciaal
gereserveerd voor Buba. Daar ligt een
houten vlonder zodat ze geen koude
poten krijgt. Verder is er een kachel
op het stuk aangesloten om de temperatuur hoog te houden. “Toen het
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stil ligt.
Wat rest is een wei vol met dieren en
acht mensen die iedere dag moeten
eten. “We dachten dat we het wel
zouden redden met onze reserves,
maar dat is niet het geval”, vertelt Lutz
met tranen in de ogen. “Het duurt te
lang. Een pak hooi kost zestig euro.
Dat kan ik gewoon niet meer betalen. Alles is minus nu, minus, minus,
minus.” Vol spanning kijkt Lutz iedere
dag op websites van de overheid en
heeft hij contact met andere circuseigenaren om te zien of zijn circus steun
gaat krijgen vanuit de regering. “Maar
als dat zo is, duurt dat nog wel even.
De dieren hebben tot die tijd iedere
dag eten nodig.”

Oproep
Om de periode tot aan eventuele
hulp van de overheid te overbruggen
doen Lutz en Natascha een oproep
aan de inwoners van Peel en Maas.
“Als iemand iets heeft liggen dat wij
kunnen gebruiken, zouden we zo blij
zijn om het te ontvangen”, vertellen
ze. “We krijgen al regelmatig wat, dat
vinden we zo mooi. Fijn dat mensen
een groot hart hebben en ons willen
helpen. Maar omdat we zoveel nodig
hebben per dag gaat dat er steeds
snel doorheen. We zijn afhankelijk van
de goede wil van anderen.”
Lutz en Natascha willen niet dat het
artikel overkomt als een bedelverhaal.
“Maar we weten gewoon echt niet
meer wat we moeten doen. We kunnen de dieren straks niet meer voeren.
We zitten met de handen in het haar.”

koud was, ging er honderd liter diesel
per dag doorheen”, vertelt Lutz. Koud
water is ook niet goed voor de gepensioneerde olifant, dus wordt met een
geiser haar drinkwater opgewarmd.
Een duur huisdier. Wegdoen is echter
geen optie. “Ze maakt al zolang deel
uit van onze familie. Ergens anders zou
ze diep ongelukkig worden.”
Met al die uitgaven en geen inkomsten heeft de familie Freiwald het
zwaar. Eigenlijk was het de bedoeling dat ze maar een maandje gebruik
zouden maken van de gastvrijheid van
Janneke van Luijt. Die woont al vijftig jaar in Beringe en was haar hele
werkende leven actief in het circus. “Ik
hoorde via via dat Lutz en zijn circus
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De gemeente besturen vanuit huis
Iedereen werkt zoveel mogelijk thuis in tijden van corona. Het werk voor het College van B&W van Peel en
Maas gaat ook gewoon door. Waar de wethouders elkaar normaal bij de koffieautomaat spreken, zetten ze nu
ieder hun eigen ‘bakkie’ thuis en wordt er digitaal overlegd. En werken vanaf de eettafel is toch anders.

len van een ingreep aan een acute
darmperforatie enkele weken geleden.” Wethouder Mestrom wordt bij
het thuiswerken vaak vergezeld door
haar man Peter en studerende dochter Jessie. “Wat ik fijn vind deze periode, is dat ik zelf onze hond Lana kan
uitlaten. Even naar buiten een frisse
neus halen en toch proberen even de
gedachten en het werk opzij te zetten. Want ik merk dat ik bijna 24/7
met corona bezig ben. Dat is de aard
van het beestje, maar ik vind het ook
belangrijk om met mijn portefeuille
‘vitale gemeenschappen’ goed geïnformeerd te zijn.”

‘Mijn vrouw weet nu ook
wat ik doe’

Mestrom uit Meijel is er inmiddels
aan gewend. “Ik ben al een heuse
beeldbeller en beeldvergaderaar
geworden”, zegt ze. “In het Huis
van de Gemeente zet je ‘gewoon’
je laptop aan. Thuis was het wel
even organiseren om alles bij de
hand te hebben tijdens een gesprek.
Wel moeten we nog even aan de
vergaderdiscipline werken.”

Hij is steeds meer thuis in het
thuiswerken en digitaal vergaderen,
vertelt wethouder Wim Hermans uit
Maasbree. “Het is anders, maar we
weten elkaar online inmiddels goed
te vinden.” De collegevergaderingen
worden via videodiensten als Skype,
Microsoft Teams of Duo gevoerd en er
wordt onderling contact onderhouden
via WhatsApp. Ook wethouder Anget

CDA Peel en Maas

Frisse neus
Zijn taken doet Hermans thuis vanuit de werkkamer. “Tussendoor haal
ik zelf mijn kop koffie en lunch en ik
fiets of wandel samen met mijn vrouw
Joosje om ook tijd te pakken voor de
‘fysieke mens’. Zij houdt ook een oogje
in het zeil en let erop dat ik op tijd
stop en mijn rust pak. Ik ben namelijk
nog aan het revalideren en herstel-

Consequenties
Het werk gaat voor de vier wethouders gewoon door. Als wethouder met
economie en financiën in zijn portefeuille heeft Sanders veel contact met
en over ondernemers in de gemeente.
“Er komen veel vragen van ze binnen,
of ze bellen ons omdat ze iets voor
een ander willen betekenen. Ik heb
zo veel en goed mogelijk contact met
ze, want ze zijn hard bezig met overleven.” Wethouder Sanders is daarnaast
druk bezig met het in kaart brengen
van de financiële consequenties voor
gemeente Peel en Maas. “Daar probeer ik zicht en grip op te houden. Er
komt ook een tijd hierna en dan is het
belangrijk dat we terug kunnen kijken
waar de kosten in zaten.”
Wethouder Mestrom heeft vanuit huis
het meeste contact met burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo. Ze
belt of appt dagelijks met haar over de
stand van zaken binnen de gemeente,
heeft contact met andere wethouders
in de regio en met Veiligheidsregio
Limburg Noord. ‘Woon’-wethouder Rob
Wanten is ook in deze tijd bezig met
het reguliere werk: bestemmingsplanwijzigingen, vergunningverleningen
en vergunningaanvragen. “De bouw
gaat verder, al is het voor deze sector
ook een onzekere tijd.” De wethouders
maken er thuis het beste van, net als
alle andere thuiswerkers.
Beeld: gemeente Peel en Maas

Hou vol en pas goed op uzelf en op elkaar
Iedereen heeft nu zo zijn eigen werkelijkheid. Sommigen hebben een
naaste in het zorgcentrum, waar ze niet op bezoek kunnen. Anderen
kunnen hun (klein)kind niet vasthouden en knuffelen. Sommigen van
ons ervaren eenzaamheid, terwijl anderen opeens in een ‘overvol’ huis
werken en leren. Helaas zitten we ook in de situatie dat sommigen in hun
eigen omgeving met een ernstig zieke of verlies van een dierbare
geconfronteerd zijn. Een verlies dat je nu heel moeilijk samen kunt
dragen.
Het vraagt op alle fronten grote offers.
En het vraagt steun en organisatie. Steun zodat we het hoofd boven

VVD Peel en Maas

De keukentafel is bij wethouder Paul
Sanders momenteel het bureau. Dat
deelt hij samen met zijn vrouw Mirjam
en hun schoolgaande kinderen Yun en
Yip, die in groep 4 en 5 zitten. “Veel
vergaderingen en bijeenkomsten zijn
afgelast, dus ik heb meer tijd in de
avonden en weekenden. Daardoor
kan ik mijn jongens ook helpen met
school.” Daaraan voegt hij grappend
toe: “Een leuke bijkomstigheid is dat
mijn vrouw nu eindelijk weet wat ik
doe.” Ook bij wethouder Rob Wanten
uit Helden wordt door het gezin thuisgewerkt. “We kunnen allemaal naar
onze eigen plek. Mijn vrouw Tanja in
de woonkamer, ik op zolder en onze
studerende kinderen Quinty en Mike
op hun kamer. Wat ik weer mooi vind,
is dat ik nu de tijd en ruimte heb om
samen met ze te lunchen en aan te
schuiven voor het avondeten. Dat

was eerst een zeldzaamheid.” Het
bewegen mist Wanten wel. Waar hij
eerst dagelijks naar het gemeentehuis fietste, staat de tweewieler nu al
weken in de schuur. “Het is maar goed
dat ik zelf even koffie ga pakken en af
en toe een frisse neus haal buiten.”

water houden. Organisatie om deze
ongekende crisis het hoofd te bieden.
Dat mogen en kunnen we ook van

de overheid verwachten. Het vraagt
ook steun van en aan elkaar. En dat
gebeurt op grote schaal. Deze crisis haalt op veel vlakken het beste in
mensen naar boven. Van boodschappen doen voor de ander tot soep brengen aan degenen die ook zonder crisis
al kwetsbaar zijn. Van initiatieven van
en voor lokale ondernemers tot vooral
heel veel waardering en respect voor
degene die met risico voor zichzelf,
het echt zware werk doen; de men-

sen in de zorg. De grote vraag is of we
straks ‘als we het normale leven weer
oppakken’ deze saamhorigheid, zorgzaamheid en waardering vast kunnen
houden. Dat ook dan het beschermen
van het kwetsbare voor het recht van
de sterkste gaat. Die hoop en dat vertrouwen sterkt mij in deze crisis. Hou
vol en pas goed op uzelf en op elkaar.

vragen indienen als de vergaderingen niet doorgaan. Bellen met inwoners over vragen of zorgen die ieder
heeft. Mailen met collega’s, helpen
zoeken naar oplossingen. Zeker in
deze rare tijd met die onzichtbare
vijand die je niet wil laten winnen.
Als mens leef je intens mee met alle
zieken, en ook met hen die helaas
afscheid hebben moeten nemen
van een dierbare. Heel veel sterkte
allemaal! In mijn geval hebben we
in onze kern, Kessel-Eik een mooi

Ontmoetingspunt voor alleenstaanden/senioren. Zorgen voor elkaar
krijgt een nieuwe dimensie, is de
slogan. Een telefoontje naar omroep
P&M of ze voor alle gedwongen
thuiszitters extra programma’s kunnen uitzenden in de middaguren?
Kleine dingen die wonderen doen.
Blijf allen gezond en zorg voor elkaar.

Marlou Absil, lid Provinciale Staten
van Limburg

Coronatijd voor een raadslid

De wereld staat op zijn kop in deze coronacrisis. Alle zorgmedewerkers zetten zich in om alle patiënten
van een goede zorg te voorzien. Veel langere diensten, met besmettingsgevaar voor henzelf en hun gezin.
Onze ondernemers zijn van nature
flexibel. Hier wordt een uiterst
beroep gedaan op hun creativiteit.
Om aan de ene kant hun werk in hun
ondernemingen/teelten te doen. Om
hun mensen aan het werk te houden.
De richtlijnen inzake corona inpassen in bedrijven. Hygiëne en nog
eens hygiëne. Anders medewerkers
in te zetten in sectoren waar ze hun

werk wel kunnen doen, waardoor de
krapte aan medewerkers uitwisselingen kunnen plaatsvinden.
De winkelmedewerkers die elke dag
weer zorgen voor onze broodnodige
levensmiddelen bij onder andere de
bakker, slager, supermarkten of boerderijwinkel. De transportsector die
trouw zorgt voor efficiënte aanvoer
en afvoer van producten bij al deze

bedrijven. De voedselsector die weer
met de nieuwe oogst volop bezig is,
zodat iedereen gewoon zijn boodschappen kan doen, steeds maar
weer. Hulde aan deze en alle andere
harde werkers. Zij verdienen allemaal
ons grote respect.
Wat doet een raadslid in deze tijd?
Raadstukken lezen gaat evengoed
door. Digitaal werken en schriftelijk

Gemeenteraadslid Jeanne Hesen

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

0904 \ opinie
Poll

11

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

Een corona-app is een goede zet
van de regering
Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge en premier Mark Rutte maakten op dinsdag 7 april een nieuw wapen in de strijd tegen het
coronavirus bekend: apps. Alle mensen met een smartphone zouden twee specifieke apps op de telefoon moeten zetten. De eerste app geeft een
waarschuwing als je in de buurt bent geweest van een besmet persoon of iemand die besmet is geweest. Daarna zou je met de tweede app
contact kunnen onderhouden met een arts.
Met die apps zou de overheid dus op vrijwel
elk moment weten waar iedereen zich bevindt.
Stel dat de app gekraakt wordt. God weet welke
informatie dan op straat komt te liggen. En wat
doet de overheid bijvoorbeeld als ze via de
app zien dat er veel mensen bij elkaar zitten?
Wordt er dan gehandhaafd? Kunnen we straks
nergens meer heen zonder dat de overheid

het weet? Daarnaast heeft juist de risicogroep,
bestaande uit veelal ouderen, geen telefoon.
Hoe gaan ze het bij hen regelen?
Aan de andere kant zijn de apps eigenlijk juist een
heel goed idee. Iedereen weet zo razendsnel of ze
in de buurt zijn geweest van besmette personen.
Zo kun je een uitbraak in de kiem smoren. Dat redt
mensenlevens en des te sneller zijn we we van de

hele coronacrisis verlost. Een klein stukje privacy
inleveren staat in schril contrast met een terugkeer
naar ons oude leventje.

Een corona-app is een goede zet van de regering.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 14

De sportclub mag mijn contributie houden
Als het aan de stemmers op onze poll van vorige
week ligt, hoeven verenigingen in Peel en Maas
weinig te vrezen. De meerderheid, 84 procent,
geeft aan dat zijn of haar sportclub de contributie mag houden, ook al zijn er geen trainingen
en is de kantine gesloten. Een toelichting gaven
de stemmers dit keer niet. Misschien vinden ze
het al erg genoeg dat voor sportverenigingen de

kosten doorlopen, terwijl hun complexen en gebouwen gesloten zijn.
Het lijkt erop dat die 84 procent het geld wel kan
missen. Ze zien het als steuntje in de rug van hun
vaste sportclub en hopen dat ze er straks weer als
vanouds terecht kunnen voor een potje voetbal, een
volleybaltraining, tennistoernooi of judowedstrijd. In
geval van overmacht zijn veel mensen zo slecht nog

niet, blijkt wel. Hoewel ze in de minderheid zijn,
gaf 16 procent aan de contributie het liefst terug te
willen. Je kunt natuurlijk niet in ieders portemonnee
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.

Oh, zit dat zo!

De coronacrisis
De coronacrisis treft ons hard. Allereerst natuurlijk degene die dierbaren hebben verloren, familie of vrienden hebben die nog vechten voor
hun leven. Ook degene die werken in de zorg of andere cruciale beroepen hebben het zwaar. Uiteindelijk krijgen we er natuurlijk allemaal op
één of andere wijze mee te maken.

Hoewel de gezondheidszorg
op één, twee en drie staat,
blijft de economie ook belangrijk.
Wanneer de coronacrisis achter
de rug is hopen we natuurlijk
allemaal onze baan of bedrijf nog
te hebben. Dat is lastig, zeker als
je bedrijf in elk geval tot 28 april
dicht moet blijven. Daarom is
er een ongekend steunpakket

door de overheid in het leven
geroepen.

Overbruggingsregeling Zelfstandige
Ondernemers).

Via de Noodmaatregel Overbrugging
voor werkgelegenheid (NOW) krijgen werkgevers een gedeelte van
de loonkosten van hun werknemers
vergoed, in verhouding tot het verlies aan omzet door de coronacrisis.
Deze regeling kan worden aangevraagd bij het UWV.

Daarnaast zijn er regeling voor uitstel van belastingbetaling (via de
Belastingdienst) en versoepeling van verstrekken en afbetalen
van kredieten (via de kredietverstrekker). Voor ondernemers in de
gezondheidszorg, zoals tandartsen
en fysiotherapeuten, komen de
zorgverzekeraars met een eigen
maatregelenpakket.

De Tegemoetkoming Ondernemers
in Getroffen Sectoren (TOGS),
geeft ondernemers in specifieke
bedrijfstakken recht op een éénmalige vergoeding van 4.000 euro.
Deze aanvraag loopt via het RVO.
Bij de eigen gemeente kunnen
ondernemers die onvoldoende
middelen hebben voor hun eigen
levensonderhoud bijstand aanvragen via de TOZO (Tijdelijke

Zoals te verwachten met dit soort
inderhaast in het leven geroepen
regelingen is de uitvoering nog
allerminst volledig duidelijk en
verandert er nog wel eens wat.
Mogelijk ook voor groepen die
(nu nog) buiten de boot vallen.
De Rijksoverheid heeft een site
met vermelding van alle regelingen
en up-to-date verwijzingen.

Ik wens u veel gezondheid
Door: Mr.drs. M.J.C. (Mathieu)
Hooijmaijers RB

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 - 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 - 49 46 28
www.innovista.nu

VAKGARAGE
PEETEN BV

ASPERGEHAL KESSEL
dagelijks verse asperges
(ook geschild)
aardbeien, aardappelen
en diverse groenten
Jac v/d Beuken
Rijksweg 33, Kessel
06 50 21 82 55

Op onze eigen site
www.innovista.nu vindt u een
coronaknop, die rechtstreeks verwijst
naar de site van de Rijksoverheid.

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

Karin vertelt

Column

Het voorjaar
lonkt, het
vervolg...
Ik had nooit kunnen bedenken op
het moment dat ik mijn vorige
column schreef, dat alles er zó
anders uit zou zien. Het was de
dag voordat alles veranderde, en
de lente een klein beetje van zijn
kleur verloor. Had ik het niet aan
kunnen zien komen? Misschien
wel, maar ik was lang niet de
enige. Nu, vier weken later, is
het volop lente, maar hebben de
straten er zelden zo verlaten bij
gelegen.
De lente heeft haar best gedaan,
en ons al met aardig wat zon verwend. Maar waar je normaal dus
iedereen naar buiten ziet komen
om het leven weer een beetje
samen te vieren, blijft het nu
vreemd stil. Scholen, bedrijven,
zzp’ers, de horeca, alles ligt stil,
in een tijd die had moeten zorgen
voor bedrijvigheid. En voorlopig
blijft dit ook nog zo, en accepteren we het gelaten, omdat er
simpelweg geen andere optie is.
Ondertussen draaien de zorg,
de supermarkten en anderen in
vitale sectoren overuren. Wat nu
gebeurt, is dan ook ongekend.
Met alle vooruitgang in de medische wetenschap, leek het praktisch ondenkbaar dat een virus
zich ooit nog zo snel en zo uitgebreid zou verspreiden. Maar dat is
ook de prijs van de vooruitgang.
Iedereen kan bijna overal naar
toe en reizen doen we graag.
Maar weinigen zullen hebben
geweten dat ze een ongenode
gast bij zich droegen. Artsen en
verpleegkundigen zeggen allemaal dat ze nog nooit zoiets hebben meegemaakt, maar krijgen
ook niet de tijd om op adem te
komen, of dit te verwerken. Nu
hebben wij hén nodig, straks
hebben zij óns nodig. Zodat ook
zij dan weer op krachten kunnen
komen.
Ook families die iemand hebben verloren, hebben ons nodig.
Een luisterend oor, die arm om
je heen die nu zo gemist wordt.
Straks, als dat allemaal weer
mag, laten we dan niet vergeten voor elkaar te blijven zorgen.
Zodat onze harten weer de kans
krijgen om op te bloeien, net als
de bloemen in de lente.
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Berichten in de
Hallo Peel en Maas

14 april 2020

Aangepaste Raadsvergadering

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.

Op dinsdag 14 april 2020 wordt vanaf 19.30 uur een Besluitvormende Raadsvergadering
gehouden in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen.

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.

In verband met het Coronavirus is dit een vergadering in aangepaste vorm. Dit betekent het
volgende:

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.

Afvalinzameling, oud papier
en Milieupark
Wij doen er alles aan om uw afval te blijven inzamelen. Hieronder leest u een aantal
maatregelen die wij nemen om dit te blijven doen. Hierbij hebben wij uw hulp nodig.
Inzameling Huis aan Huis
Onze eigen inzameldienst blijft het gft-, pmd- en restafval inzamelen volgens de
afvalkalender.
Inzameling oud papier stopt
De verenigingen halen voorlopig geen oud papier meer op. We vragen alle inwoners het
oud papier thuis te bewaren. Oud papier hoort niet bij het restafval.
Het Milieupark is langer open
Veel inwoners ruimen nu op en werken in de tuin. Dit zorgt voor drukte en wachtrijen op
het Milieupark.
Daarom nemen wij de volgende maatregelen:
• Het Milieupark is langer op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag open van 8.00 uur
tot 17.00 uur.
• We laten maximaal 10 auto’s tegelijk op het Milieupark zodat het veilig is voor iedereen.
Daardoor staat er vaak een lange rij. Houd dus rekening met wachttijden en heb hier
begrip voor.
• We houden gepaste afstand en vragen dit ook aan onze bezoekers.
Wij vragen alle inwoners alleen afval naar het Milieupark te brengen als dit echt nodig is.
Kijk tijdens de coronacrisis ook op www.peelenmaas.nl voor de actuele informatie over afval.

• De gemeenteraad moet voor deze besluitvorming ‘fysiek’ bij elkaar komen. Digitale
besluitvorming is volgens de wet nog niet mogelijk.
• De Rijksoverheid beveelt dringend aan om het aantal raadsleden dat bij elkaar komt zo
klein mogelijk te houden. Om die reden is het niet verantwoord om alle 27 raadsleden
bijeen te laten komen. Daarom wordt gebruik gemaakt van art. 20 van de gemeentewet.
Een gemeenteraadsvergadering kan namelijk niet doorgaan als minder dan de helft van de
raadsleden aanwezig is. De burgemeester kan in dat geval een nieuwe vergadering plannen
die wel door kan gaan als minder dan de helft van de raadsleden aanwezig is. Dit is ook wat
we gaan doen. Op 10 april plannen we een vergadering waarbij geen enkel raadslid aanwezig
is. De nieuwe vergaderdatum wordt 14 april. Bij die vergadering is één raadslid aanwezig.
• De gemeenteraad neemt alleen strikt noodzakelijke besluiten of besluiten over onderwerpen
die als hamerstuk beschouwd worden.
• We zorgen dat de vergadering snel verloopt. Daarom wordt er (zoveel mogelijk) alleen maar
gestemd.
• Alle mogelijke gezondheidsmaatregelen worden genomen. Denk aan het schoonmaken van
de raadzaal en de apparatuur, en afstand houden (social distancing). Alleen het hoognodige
ondersteunend personeel is aanwezig.
• Het is niet verantwoord om publiek toe te laten in de raadzaal. Uiteraard is de vergadering
zoals altijd digitaal te volgen op de website. Dat kan live en via uitzending gemist.
• Inwoners die gebruik willen maken van het spreekrecht kunnen hun bijdrage uiterlijk
op dinsdag 14 april 11:30 aanleveren bij de griffie (griffie@peelenmaas.nl).
De uitgebreide agenda met toelichting per onderwerp en bijbehorende stukken kunt u
raadplegen op de website: www.peelenmaas.eu > Vergaderingen raad >
Raadsvergadering > datum 14 april 020.
De vergadering kunt u op internet volgen via de link naar de webcast:
https://channel.royalcast.com/peelenmaas
Of via www.peelenmaas.eu > Raadsvergadering Live
AGENDA:
1. Opening
2. Vragenhalfuurtje
3. Vaststelling agenda
4. Mededelingen
5. Spreekrecht
6. Vaststelling besluitenlijsten van:
- de Opiniërende Raadsvergadering van 3 maart 2020 (2020-016)
- de Besluitvormende Raadsvergadering van 10 maart 2020 (2020-024)
7. Ontwikkeling woongebied De Groene Pijl in Beringe (2020-020)
8. Vaststellen 'Bestemmingsplan Zanksböske
(Uitkoopregeling Hoogspanningslijn)’ (2020-021)
9. Vaststellen 'Bestemmingsplan Baarloseweg 40-Schijfweg Noord 1c Kessel' (2020-023)
10. Benoeming griffier en plaatsvervangend griffier (2020-017)
11. Sluiting
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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

www.peelenmaas.nl

Wie verdient de Cultuurprijs 2020?

Start bestrijding
eikenprocessierupsen
Rond 13 april start de bestrijding van de eikenprocessierups in Peel en Maas.
De rups moet bestreden worden voordat deze zijn brandhaartjes krijgt. Om te
kunnen bestrijden moet de eikenboom wel voldoende blad hebben. Herman
Vaessen is in deelgebieden aan de slag gegaan met de bestrijding.
Wat is de eikenprocessierups?
De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder, die haar eitjes in de toppen van
eikenbomen legt. Daar overwinteren de eitjes en eind april of begin mei komt de rups
langzaam te v oorschijn. Tussen mei en juni krijgt de rups zijn brandharen. Juist deze
brandharen zorgen voor overlast zoals pijnlijke jeuk, huiduitslag, pijnlijke ogen of
geïrriteerde luchtwegen.
Wanneer en waar?
De bestrijding is verdeeld in gebieden. In parken, bossen en op onverharde wegen
bestrijden we niet. Omdat er een groot gebied in korte tijd moet worden gedaan, werkt
Herman Vaessen ook in de avonden en weekenden. Op www.peelenmaas.nl staat een
overzicht met de deelgebieden en de planning.
Hoe bestrijden we de processierups?
We bestrijden de rups met het biologisch spuitmiddel XenTari Dit middel vormt geen
risico voor mens en dier. Een spuitkanon spuit het middel in de bomen. Als ze bij u in de
buurt bezig zijn met de bestrijding adviseren wij om de ramen dicht te doen.
Eigen bomen met processierupsen
Eikenbomen in uw eigen tuin moet u zelf laten bestrijding. Hiervoor kunt u contact
opnemen met Herman Vaessen Hoveniersbedrijf via 077-465 17 08 of via e-mail
processierups@hermanvaessen.nl

Betalingstermijn facturen
verlengd tot 1 september 2020
Het college geeft tijdelijk meer tijd om een factuur van de gemeente te betalen.
Inwoners, ondernemers, verenigingen en stichtingen die een factuur ontvangen of
ontvangen hebben, hoeven deze pas op 1 september 2020 te betalen.
Deze verlenging geldt voor:
• Alle facturen die de gemeente Peel en Maas heeft verstuurd van 10 maart tot en
met 30 maart. Alle ontvangers ontvangen hierover een brief.
• Alle facturen die de gemeente verstuurt vanaf 31 maart tot 1 juni 2020.

In november van dit jaar reikt de
gemeente Peel en Maas voor de 30e keer
de ‘Cultuurprijs Peel en Maas’ uit. De
Cultuurprijs is voor personen, instellingen
en initiatieven, die een belangrijke bijdrage
leveren aan het culturele leven van onze
gemeente. En Peel en Maas barst van het
culturele initiatief. Daar zijn we behoorlijk
trots op en de Cultuurprijs Peel en Maas is
daarvoor ook een mooie erkenning!
Wat is cultuur?
Natuurlijk denkt u hierbij aan kunst, muziek en toneel. Maar cultuur is ook literatuur, dans,
fotografie, architectuur,folklore en volkskunst. En laten we niet vergeten dat ook veel
mensen zich inzetten voor cultuureducatie en geschiedkunde.
Zowel amateur- als beroepsbeoefenaars komen in aanmerking voor de prijs.
Kandidaten moeten aan de volgende criteria voldoen:
• de kandidaat moet een bijzondere meerwaarde hebben voor de cultuur in onze
gemeente;
• de kandidaat moet het belang van de gemeenschap dienen;
• van de kandidaat moet een inspirerende werking uitgaan;
• er moet sprake zijn van oorspronkelijkheid ofwel originaliteit;
• anderen moeten de kandidaat voordragen! Het is dus niet mogelijk om u zelf of de eigen
organisatie voor te dragen.
U kent vast iemand in uw omgeving die aan bovenstaande criteria voldoet. De gemeente
nodigt u daarom uit om deze kandidaat via het bijgesloten voordrachtformulier voor
te dragen voor de prijs. U kunt dit formulier sturen naar: Gemeente Peel en Maas, t.a.v.
Selectiecomité Cultuurprijs, Postbus 7088, 5980 AB Panningen. Schrijft u op de envelop
alstublieft ‘Vertrouwelijk’. U kunt uw ingevulde formulier ook per e-mail sturen naar
info@peelenmaas.nl. Zet dan bij het onderwerp: ‘Vertrouwelijk: Cultuurprijs’.
Uiterlijk zondag 10 mei 2020 moet uw inzending bij het Selectiecomité binnen
zijn. Onderbouw uw inzending alstublieft met heldere, overtuigende argumenten.
Het Selectiecomité beoordeelt alle inzendingen en brengt een advies uit aan het college
van burgemeester en wethouders. Het college beslist uiteindelijk wie de prijs in ontvangst
mag nemen.
De uitreiking van de Cultuurprijs 2020 vindt plaats op vrijdag 27 november in het
DOK6 Theater en hier kunt u bij zijn. Kaarten zijn te zijner tijd via de website van DOK6
reserveren. Voorafgaand aan deze feestelijke avond, kunt u natuurlijk zelf ook uw stem
uitbrengen op de Publieksprijs. Hierover leest u later meer, onder andere op onze
Facebookpagina.
Met vriendelijke groet,
Comité Cultuurprijs Peel en Maas

Huis van de Gemeente
Paasmaandag 13 april is het Huis van de Gemeente gesloten.

Afvalinzameling met Pasen
Maandag 13 april is er geen afvalinzameling. De inzameldag van maandag
verschuift naar de zaterdag ervoor. Kijk op de (digitale) afvalkalender voor de
juiste inzameldag.

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.
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Stuur je foto in naar foto@kempencreeert.nl

Samen staan we sterk

De eerste resultaten van de strenge maatregelen laten voorzichtig een iets positievere trend zijn. Maar we hebben de strijd
tegen het coronavirus nog lang niet gewonnen. Dus ook in het paasweekend zoveel mogelijk binnen en ons aan de regels
houden. We moeten volhouden en mogen de teugels nog absoluut nog niet laten varen. “Een grotere fout kunnen we nu
niet maken”, zei premier Rutte dinsdag 7 april in zijn persconferentie.
Dat vergt veel van ons allemaal. Daarom zoeken mensen uit gemeente Peel en Maas, Horst aan de Maas en Venray de verbinding
met elkaar. Nu dat fysiek niet kan, worden daar andere middelen voor gezocht, zoals het nieuwsblad HALLO. De personen die een
foto hebben ingestuurd laten zien dat ze zich verbonden voelen met hun omgeving en steken hen die het nodig hebben een hart
onder de riem. Dank daarvoor.
Volgende week maken we weer een verbindingspagina. Wil jij ook jouw steun en support kenbaar maken?
Stuur dan een foto zoals bovenstaand in naar foto@kempencreeert.nl
#kempencreëert lokale verbinding

Kempen bedenkt, maakt, deelt communicatieboodschappen

0904 \ enzo
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Geplukt

Désirée Beulen Baarlo
Ze hielp een Grieks zwerfhondje aan een nieuw, liefdevol nestje. Sindsdien is ze nooit gestopt met baasjes
zoeken. De in Baarlo woonachtige Désirée Beulen (59) heeft inmiddels wel tweeduizend honden aan een
nieuw thuis geholpen met haar stichting, die inmiddels haar onbetaalde fulltime baan is. Trotse zoon Roy
gaf haar op om te worden geplukt.

andere honden heeft gedaan de afgelopen jaren. “Na de scheiding kocht ik
mijn eerste hondje. Via Marktplaats
van een vrouw uit Venray die bemiddelde in het redden en plaatsen van
straathonden. Nikos was zo’n hondje
uit Griekenland. Wat zij deed, vond ik
ook wel interessant. Ik heb me erin
verdiept, hielp haar een paar keer mee
met het zoeken naar nieuwe baasjes
en ben er uiteindelijk nooit meer mee
gestopt. Het bleek mijn roeping en zo
is het mijn ‘fulltime baan’ geworden,
ook al verdien ik er zelf niets aan.”

‘Elk druppeltje
dweilen we op’

Hoop

“Ze heeft genoeg te vertellen
wat bij de lezers voor het nodige
kippenvel zal zorgen”, aldus
Roy (34). “Bovendien verdient
ze het om eens in het zonnetje
gezet te worden.” Désirée woont
inmiddels zes jaar in Baarlo.
Daarvoor woonde ze in Maasbree
en Helden. “Ik ben echter geboren
in Nederweert, waar ik de
oudste van vier kinderen ben.
Mijn moeder is 91 en woont nog
zelfstandig in mijn geboorteplaats.
Mijn vader is tien jaar geleden
overleden.” Samen met haar

voormalige echtgenoot kreeg Désirée
vier kinderen: na Roy kwamen
dochter Kelly (33) en zoons Guido
(28) en Marco (26). Ook heeft ze vier
kleinkinderen waar Désirée dol op is.

Binnenhuis-styliste
Met vijf katten en zeven honden is
het bij Désirée thuis een drukke boel.
Tussen de grijze bank, stoere houten
meubels en bijpassende decoratiespullen liggen geheel in kleur bijpassende
hondenkussens waar honden Pandora,
Chow, Lidla en Bear op vertoeven.
“Dat het hier zo gestyled is, heb ik te

Puzzel

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

danken aan mijn vorige baan”, vertelt Désirée. “Ik heb jaren geleden
gewerkt als manager bij een inkoopcentrum in Venlo waar trendartikelen
voor in huis werden verkocht. Daarna
ben ik binnenhuis-styliste geworden.
Ik vind het heerlijk, kan er mijn creativiteit in kwijt. Het werk doe ik niet
meer, dus af en toe verander ik iets
in huis. Een nieuwe accessoire, of een
ander behangetje op de fotomuur.”

Drie jaar geleden richtte Désirée de
non-profitorganisatie Stichting Pandora
op, vernoemd naar de witte hond die
ze tijdens een werkbezoek zelf redde
van de straten van het Griekse Skydra.
“Ze was op sterven na dood omdat
ze was vergiftigd. Zo zielig. Ik boog
over haar heen, we keken elkaar aan
en toen wist ik: zij is van mij. Ik volg
altijd mijn hart, heb veel medeleven
voor mens en dier. Deze hond had mij
nodig.” Waarom dan een naam uit
de Griekse mythologie (het vat van
Pandora) waar alle rampen, ziekten
en zorgen uit tevoorschijn kwamen?
“Volgens de mythe bleef na al die
ellende alleen de hoop over in het vat.
Als je in zulke erbarmelijke omstandigheden leeft als straathond, kun je
alleen nog maar hoop hebben op een
beter bestaan. Dat heb ik Pandora

kunnen geven en dat geven wij met
onze stichting aan zo veel mogelijk
honden die we kunnen redden.”
De stichting is actief in Roemenië en
Griekenland. In beide landen heeft
Désirée een contactpersoon die honden van de straat haalt en ze redt van
een gruwelijke dood bij zogenoemde
‘killshelters’. “Veel honden zijn lichamelijk of visueel gehandicapt, mishandeld, getraumatiseerd of ernstig
verwaarloosd. We zien veel ellende,
maar dat sterkt ons ook in ons doel
om zo veel mogelijk dieren een fijn
thuis te bieden.” Désirée zoekt nieuwe
baasjes, zorgt ervoor dat de honden
naar Nederland overkomen en onderhoudt ook na plaatsing nog contact
met het nieuwe thuisfront en biedt
nazorg. “Ik wil zeker weten dat de
hond het er goed heeft.” Ook zijn er
mensen die virtueel adopteren en zo
hun steentje bijdragen.
De Facebookpagina Pandora Stichting
staat vol met geredde viervoeters die
op zoek zijn naar een nieuw thuis.
“Het is dweilen met de kraan open,
daar zijn we ons van bewust. Daarom
werken we ook samen met dierenartsen ter plaatse die sterilisaties
uitvoeren. Dat is de enige oplossing
om het aantal straathonden te doen
verminderen. Ook geven we als stichting voorlichting op scholen, want
voor veel mensen in Roemenië en
Griekenland is een hond niets waard.
We willen kinderen leren hoe ze met
honden om horen te gaan en hoe ze
ze moeten verzorgen. We blijven dus
stug door dweilen. Elk druppeltje vangen we op.”

Tekst en beeld: Kim Jacobs

Meijel is dichterbij
Meijel
danisjedichterbij
denkt
dan je denkt

Hartinfarct en borstkanker
Désirée is van oorsprong coupeuse,
maar stopte ruim dertig jaar geleden
met werken toen ze met haar toenmalige man kinderen kreeg. “Na de
scheiding vijftien jaar geleden ben ik
dat weer op gaan bouwen. Ik begon
aan de lopende band, werkte als
poetshulp in de thuiszorg en bij een
bouwmarkt. Daarna ben ik in het
interieur-werk gerold.” Door een hartinfarct negen jaar geleden verloor ze
haar baan. Enkele jaren geleden werd
ze behandeld voor borstkanker. Nu is
ze weer een tijdje schoon. “Voor zover
je dat zo kunt noemen. Ik blijf onder
controle bij de artsen. Beide gebeurtenissen zijn een aanslag op mijn
lichaam geweest en dat voel ik nog
dagelijks. Het weerhoudt me er echter niet van te doen wat ik doe.” Het
gevolg is wel dat ze niet meer kan
werken en leeft van een bijstandsuitkering. “Ik red me wel. De dieren
staan op de eerste plaats.”
En dat zijn er nogal wat. De meesten
zijn echter niet van Désirée. Daarvoor
zoekt ze nog een baasje, net zoals
ze voor inmiddels ruim tweeduizend

Wij zijn weer open
Wij
zijn weer
open
vanaf
10 april!
vanaf 10 april!
• Met een mooi assortiment
Eerlijk advies op een
respectvolle
manier
bij
Eerlijk advies
op een
respectvolle manier bij

vaste
planten
zoals Laven• Met
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del,
Hortensia,
bodembevaste planten zoals Lavendekkers,
enz. bodembedel, Hortensia,
• Groot
en enz.
schitterend assordekkers,
perkplanten
• timent
Groot en
schitterend zoals:
assorGerarium,
Bacopa,enz.
timent
perkplanten
zoals:
• Hangmanden
in alle kleuGerarium, Bacopa,enz.
ren en maten. in alle kleu• Hangmanden
• Prachtige
nieuwe collectie
ren en maten.
binnen - en
buiten
potten
• Prachtige
nieuwe
collectie

Tuin & Terras
Kampsteeg 11A
5768 PN Meijel
Kampsteeg 11A
Tel.: 06-20974776
5768 PN Meijel
Tel. winkel: 06-83920973
Tel.: 06-20974776
www.rinivanrees.nl
Tel.
winkel: 06-83920973
www.rinivanrees.nl
Openingstijden:

Maandag tot en met zaterdag
Openingstijden:
van
9.30 tot 17.30 uur.
Maandag
tot en
zaterdag
Zon- en
feestdagen
vanmet
10.30
- 16.30 uur
van 9.30 tot 17.30 uur.
Zon- en feestdagen van 10.30 - 16.30 uur

van
zowel
steen,
kunststof
binnen
- en
buiten
potten
en
zink.
van zowel steen, kunststof
• Ook
hebben we een grote
en zink.
collectie
rieten
• Ook hebben
we(hang)
een grote
mandenrieten (hang)
collectie
manden

Tuin & T
Tuin & T
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15-vragen aan

Twan Coenen Baarlo
mij ‘s morgens wakker maakt voor
school en ik dan nog midden in mijn
droom zit. Dan krijg ik slechte zin.

Wat is je favoriete toetje?
Zelfgemaakte hemelse modder.
Natuurlijk volgens het recept van
oma. Meestal eten we dat met
Kerstmis, Sinterklaas of een keer op
zondag als we uitgebreid koken. Ook
vind ik het leuk om mee te helpen,
maar kan dan niet wachten tot het
klaar is om op te eten.

Om wie lach jij het meest?
Ik lach het meest om tante Bonnie
en oom Charles. We gaan één keer
per week met z’n allen bij oma eten
en dan is het altijd erg gezellig. Oom
Charles houdt ons altijd voor de gek
of duwt mij met mijn gezicht in het
toetje. We tappen vaak ook moppen
of we maken rare woordspinsels. We
maken ook wel eens NederlandsEngelse zinnen zoals: mag ik van jou
‘the stekbred’, of ‘there comes the
monkey out of the sleeve’. Erg leuk
dus.

Liever kunnen vliegen of door de
tijd reizen?
Door de tijd reizen. Omdat je dan als
je een fout hebt gemaakt, dat kan
voorkomen. Of iets nog een keer
over doen, maar dan goed.

Wat is het verste dat je ooit van
huis bent geweest?

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Twan Coenen
12 jaar
Baarlo
De Diamant

Waar maak jij je huiswerk het
liefst?
Nergens. Nee, grapje. Beneden in de
kamer aan het bureau. Ik vind het
vooral fijn om samen met iemand
het huiswerk te maken. Nu in deze
coronatijd is dat niet zo makkelijk.
Gelukkig komt mijn beste vriend Tijn
een paar keer per week naar mij toe
om samen huiswerk te maken.

Wat is je favoriete hobby?
Ik heb meerdere favoriete hobby’s.
Voetballen, naar de schutterij en buiten spelen. Maar helaas mogen veel
vrienden nu in deze tijd niet meer
buiten spelen. Af en toe ga ik een
stuk wandelen langs de Maas met
een vriend, maar meestal met mijn
ouders en broertje.

Wanneer voel jij je het gelukkigst?
Als ik slaap en een hele leuke droom
heb, dan word ik altijd heel vrolijk wakker. Behalve als mamma

Naar Italië, in de Toscane. Maar
toen was ik nog niet zo oud dus
ik herinner me er niet meer zo
veel van. Ik ga het liefst met de
auto. Vliegen lijkt mij maar eng.
Frankrijk en Oostenrijk zijn ook
mooie landen om op vakantie te
gaan. De bergen daar vind ik geweldig mooi.

Wat zou je doen als je een week
alleen thuis zou zijn?
Al mijn vrienden uitnodigen en een
groot feest houden.

Wat is het belangrijkste advies
dat je ooit hebt gekregen?
Dat ik mezelf mag blijven en dat
het niet uit maakt hoe of wie je
ook bent. Kinderen geven vaak hun
mening en ik kan me dat wel eens
aantrekken, maar uiteindelijk ben je

zoals je bent en daar kan niemand
wat aan veranderen.

Nooit meer social media
gebruiken of nooit meer films en
series kijken?
Nooit meer films en series, want
anders heb ik geen contact meer
met vrienden en familie. Mijn oom,
tante en neefje wonen in China en
daar Skypen we soms mee om toch
nog fysiek contact te houden. Het
zou erg zijn als dat niet meer kan.
Ook doen we nu in deze tijd iedere
doordeweekse dag videobellen met
de klas, dat is erg leuk.

Wat doe je het liefst op een
regenachtige dag?
Binnen met vrienden spelen en
gamen. Spellen doen met mijn
ouders zoals leren toepen en pokeren of gezellig een film kijken met
wat lekkers erbij.

Wat zou je nooit meer willen
doen?
Huiswerk maken. Dat vind ik gewoon
echt niet leuk.

Wat is je grootste blunder?
Toen ik niet op aan het letten was
en met iemand praatte, liep ik tegen
een lantaarnpaal. En toen ik een keer
omhoog keek naar vliegende ganzen, reed ik de heg in. Dat verhaal
wordt thuis vaak verteld en dan
moeten we daar allemaal erg om
lachen.

Wanneer heb je voor het laatst
iemand geholpen?
Eten en boodschappen naar mijn
oma’s brengen in deze coronatijd.
Ook heb ik vorige week wat geknutseld voor mijn oma, ze was er erg blij
mee. Ik kreeg naderhand een foto
van haar waar ze het had neergezet.

Wat is jouw droomberoep?
Ik hou erg van geschiedenis,
scheikunde en natuurkunde. Ook van
buiten zijn en dingen ontdekken,
dus misschien wil ik wel archeoloog
worden.

Hoi

Column

Lente
Door alle moeilijke dingen die zich
nu om ons heen afspelen, lijkt er
weinig meer te zijn waardoor we
weer even terug zijn in de tijd die
er was voor deze. Daarmee bedoel
ik dat we niet meer lijken te letten op de dingen die we normaal
wel opmerken, of waar we iets van
vinden. Ik denk dat het weinig zin
heeft voor mij om te benoemen
dat 1 april dit jaar niet was zoals
normaal. Waar ik wel iets over kan
zeggen, is dat ondanks alles er toch
nog dingen zijn die net als vorige
jaren gebeuren en ook hetzelfde
zijn.
Een tijdje geleden ging de klok een
uur vooruit en dat brengt weer van
alles met zich mee. Het is ’s avonds
langer licht en er gebeuren zoveel
meer dingen waardoor we weten
dat we steeds dichter bij de zomer
komen. Door de coronacrisis staat
de tijd immers niet stil. Alles gaat
door, en we kunnen dan natuurlijk ook niet vergeten dat het op
dit moment al weer lente is. Op
de achtergrond hoor je vogeltjes
fluiten en zie je hoe allerlei bloemen en bomen weer opkomen of
tot bloei komen. Ik denk dat dat
iets is waar je je in deze periode
wat meer op kan focussen en om
je even los te maken uit je situatie
als je het moeilijk hebt. Het is vrijwel onmogelijk om je in te beelden
hoe een ander deze tijd ervaart,
maar ik denk dat het belangrijk is
om hoe dan ook niet te negeren
dat sommige dingen nog hetzelfde
zijn. Dat is dus iets waar je je even
op kan focussen om jezelf af te
leiden. Nu voelt de lente misschien
als iets ‘dat er ook nog is’. Maar dat
hoeft het niet te zijn.

Tekst: Lotte Thijssen
Lisa

Doe mee:

5% rente
Inschrijving obligaties t/m 14 april

voor meer informatie zie:
windparkegchelseheide.nl

aanjager van duurzaamheid
in Peel en Maas
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Gezellig samen voorjaarsbloemschikken
Niets vrolijkt een huis meer op dan een pot of vaas met kleurige bloemen. Met de lente in de bol schoven we voordat het coronavirus
uitbrak aan bij het crea-doecafé van Dorpsontmoeting Maasbree, waar een groep dames een voorjaarsbloemstuk maakte. Dat doen ze
normaliter zes keer per jaar, onder leiding van dagbestedingscoach Joke uit Broekhuizenvorst.

ze zelf een snoeischaar, schaal of pot en soms
ook wat groen meenemen.”
Het wordt dit keer een bloemstuk met witte
en roze anjers, leilindetakken in de knop
en stukjes hout van de leilindes. De houtjes
verzamelde Annie bij een snoeibeurt in haar
tuin: “dan hoeven ze niet de groencontainer in”. Verder is er gezorgd voor natte oase,
elastiekjes, touw en bosjes anjers van een
lokale supermarkt. Eén van de vaste deelneemsters is de 64-jarige Ria. De Heldense
woont inmiddels veertig jaar in Maasbree.
“Het is leuk en gezellig om met een groepje
bezig te zijn”, vertelt ze. “Ik heb een cursus
Tiffany-glas maken gedaan, volg hier bij de
Dorpsontmoeting ook de schilderworkshop
en ben bij de tabletles te vinden. Dus je kunt
wel zeggen dat ik altijd creatief bezig ben.”

Alle leeftijden

Met een zelf meegebrachte schaal en een
snoeischaar van thuis schuiven de negen
dames vol verwachting aan in de Hoëskamer
Rooth van Dorpsontmoeting Hoës van Bree in
Maasbree. Het is de tweede bijeenkomst dit
jaar van de middaggroep van het crea-doecafé bloemschikken. Twee voorbeelden van
de bloemstukjes die ze gaan maken, staan al
op tafel. De koffie is heet en de koektrommel
gaat rond. Er kan gebloemschikt worden.
“We zijn een traditionele dorpsontmoeting
voor ouderen waar gezelligheid en elkaar
ontmoeten voorop staan in de breedste zin

van het woord”, vertelt dagbestedingscoach
Marion van De Zorggroep. “Bezoekers kunnen hier terecht om samen dingen te doen
en maken, sociale contacten op te doen en
samen erop uit te zijn.”
Dagbestedingscoach en collega van Marion
Joke uit Broekhuizenvorst geeft, samen met
vrijwilligster Annie, de bloemschikworkshop. “Het is geen professionele cursus,
maar bedenken en maken het allemaal zelf”,
vertelt Joke. “We maken zes stukken per
jaar tijdens de workshop en zorgen voor een
voorbeeld. Het leuke is dat sommigen dat na

proberen te maken en anderen er juist een
heel eigen draai aan geven. Zo is geen enkel
bloemstuk hetzelfde.”
Joke en haar vaste vrijwilligsters proberen
elke keer iets anders te maken, passend bij
de tijd van het jaar. “De ideeën haal ik van
Pinterest, een soort digitaal prikbord, of van
internetfilmpjes en materialen proberen
we zo goedkoop mogen op de kop te tikken. De ene keer gerbera’s, de andere keer
anthuriums of wat kerstgroen. De deelneemsters betalen een vaste bijdrage die door de
gemeente is vastgesteld. Daarnaast moeten

De deelnemers aan de vier groepen van het
crea-doecafé zijn van alle leeftijden, vertelt
Joke. “Er zitten dames van 40 jaar bij die niet
meer kunnen werken en graag bezig willen
zijn. De oudste is een jaar of 80. De meesten zijn gepensioneerden van 60 of 70 jaar
die thuis even weg willen. Hier zijn ze onder
de mensen. De één heeft tijdens het bloemschikken wat meer hulp nodig dan de ander.
Het mooie is dat ze elkaar ook helpen. En
gezellig vinden ze het ook, want ze komen
elke keer terug. Alle crea-doecafé-groepen
zitten vol.”
Na een kleine twee uur knippen, schuin
afsnijden en ‘knommelen’, met een korte
koffie- en koekjespauze tussendoor, is het
bloemstuk klaar. Die kan thuis op tafel.
“Ik heb er wekenlang plezier van als ik hier
ben geweest”, vertelt mevrouw Peeters, een
andere vaste deelneemster. “Zijn de bloemen
uitgebloeid, dan steek ik er gewoon nieuwe
in.”

Huiskamers

Lente
De bomen worden groener, bloemen en planten gaan groeien en het wordt langzaamaan
warmer. Een nieuw seizoen is aangebroken: de lente. Maar wanneer spreken we van de
lente? HALLO-weerman Nicky de Bruijn legt het uit.

Er zijn twee manieren om te bepalen wanneer seizoenen beginnen: op basis van meteorologie en op basis van astronomie. “De
meteorologische lente begint steevast op 1

maart en duurt tot en met 31 mei”, vertelt
Nicky. “Dat is de periode dat weerkundigen
statistieken opstellen voor de lente en vergelijkingen kunnen maken met andere jaren.

De astronomische lente begint echter vrijwel
altijd op 20 maart. Die datum is gebaseerd
op de stand van de aarde ten opzichte van
de zon.”
Qua weer is maart meer een wintermaand
dan een echte lentemaand, legt Nicky uit.
“Als je kijkt naar het gemiddelde, zijn vorst
en sneeuw meer regel dan uitzondering in
maart. De temperatuur is echter grillig en
kan in een paar weken tijd, vooral overdag,
soms meer dan 15 graden schommelen. In
het tweede deel van de maand wordt de zon
echter zo krachtig, dat de temperatuur dan
vaak snel in de lift gaat.”
De maand april is vaak weer heel anders.
“De eerste keer dat het 20 graden wordt, is
gemiddeld genomen weggelegd voor het
eerste deel van april. Nu dus”, aldus Nicky.
“Hoewel dit ook al in maart kan gebeuren.
Zowel de maart als aprilmaand hebben vaak
van die typische winterse of ‘maartse’ buien,
waarin dan een mengelmoes van hagel en
sneeuw kan voorkomen.”
Dat het weer zo veranderlijk is, zorgt ervoor
dat de clichématige uitspraken en volkswijsheden als ‘maart roert zijn staart’ en
‘april doet wat hij wil’ deze tijd van het jaar
vaak te horen zijn. Niet te vergeten ‘dans
het lammetje in maart, april pakt het bij de
staart’ en ‘verschaft april ons mooie dagen,
dan pleegt mei de last te dragen’. Als we de
weerkundigen moeten geloven, zijn deze
weerspreuken echter grote onzin. Immers is
niets zo veranderlijk als het weer.
Beeld: Nicky de Bruijn

De dorpsontmoeting is verdeeld in twee
‘huiskamers’. Bij Hoëskamer Rinkesfort wordt
een dagprogramma, broodmaaltijd en warme
maaltijd aangeboden. Daar kunnen bezoekers
terecht voor een natje en een droogje, om
een kaartje te leggen, samen uitstapjes te
maken of gewoon een praatje te maken.
Ook is er Hoëskamer Rooth waar wekelijks
uiteenlopende activiteiten plaatsvinden,
zoals het tabletcafé, koersballen, bridgen,
rollator- en zitdansen en creatieve workshops
als schilderen, kaarten maken en dus
bloemschikken.
Kijk voor meer informatie
over Dorpsontmoeting Hoës van Bree op
www.maasbree.dorpsontmoeting.nl

www.deni-speeltoestellen.nl
•
•
•
•
•

schommels
speelhuisjes
klimtorens
picknicktafels
schommelaccessoires
• trampolines
Al onze speeltoestellen worden naar
wens van de klant op maat gemaakt
en opgebouwd in de tuin.
Veegtesstraat 2, 5916 PG Venlo
T 077 - 354 24 40
Openingstijden:
ma. t/m vr. 10-18 uur
en za. 10-16 uur

Voor particuliere en openbare gelegenheden.
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www.plantencentrumvandenbeuken.nl

20.000 m planten en bomen,
Meterik
2

rbloeiers
Nu vele zoipmpelanten
en ku

Mini-bieb in Panningen
Nu de bibliotheken gesloten zijn, bedacht Bibliotheek Maas en Peel iets zodat er toch gelezen kan worden.
Sinds maandag 30 maart staat er vijf dagen in de week een mini-bieb voor de deur van het Huis van de
Gemeente in Panningen.

Vele soorte
buxusvervan n
ge
vanaf € 0,79 rs

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

Houthandel & Timmerbedrijf
Houthandel
& Timmerbedrijf
Rene van Ophoven
v.o.f.
Rene van Ophoven v.o.f.
Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
06 223 712 88 • renevanophoven@gmail.com

Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
phoven@gmail.com
ge • 06 22 37 12 88 • renevano
Meijelseweg 3 • Berin06
223 712 88 • renevanophoven@gmail.com

TUINHOUT EN DOUGLASHOUT
UIT VOORRA AD LEVERBAAR

BEZORGERS
GEZOCHT!
Houthandel & Timmerbedrijf
Houthandel & Timmerbedrijf
Rene van Ophoven v.o.f.

Rene van Ophoven v.o.f.

VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Baarlo rondom Kon. Julianastraat € 10,50
Kessel rondom Hendenseweg € 8,00
Maasbree rondom Leeuwerik € 10,00
Meijel rondom Rijtakker € 8,00

bedragen per week

In het rek staat een assortiment boeken die mensen gratis mee mogen
nemen. “Deze boeken hoeven niet
teruggebracht te worden”, laat
Bibliotheek Maas en Peel weten. “Ze
zijn voor leden én niet-leden. Ook hier
is hamsteren niet nodig, want het rek
wordt regelmatig aangevuld.”

De mini-bieb staat er van maandag tot
en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00
uur. De bibliotheekorganisatie vraagt
mensen 1,5 meter afstand van elkaar
te houden en geeft aan dat ze na het
uitzoeken en lezen de handen moeten
wassen met water en zeep. Mensen in
risicogroepen wordt aangeraden het

boek voor het lezen eerst drie dagen
in een tas te bewaren. Kijk op
www.debibliotheekmaasenpeel.nl
voor de 28.000 e-books, 3.700 luisterboeken, voorleesfilmpjes en het leesbevorderingsprogramma Yoleo die de
bibliotheek online aanbiedt.

Alzheimer Café afgelast
Het Alzheimer Café Peel en Maas heeft de volgende editie afgelast. De volgende maandelijkse bijeenkomst
stond gepland voor dinsdag 21 april. Vanwege het coronavirus en de maatregelen vanuit de overheid besloot
de organisatie tot afgelasting.
De organisatie van Alzheimer Café
Peel en Maas laat weten zich met de
afgelasting te houden aan de landelijke richtlijnen. Bij het ‘café’ komen

iedere maand mensen met dementie
of mensen die te maken hebben met
de ziekte bij elkaar om te praten over
dementie en Alzheimer en andere

zaken. Ook zijn er vaak gastsprekers
die vertellen over iets dat te maken
heeft met dementie.

Voorjaarsbloemetje voor Eikse inwoners
KBO Kessel-Eik en het Eiks Ontmoetingspunt hebben onlangs de handen ineen geslagen met basisschool
Dr. Poels. De kinderen schreven een kaartje voor mensen die momenteel noodgedwongen thuis zitten.
De brieven werden vervolgens samen met een bloemstukje afgeleverd bij de getroffen mensen.

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

Handelstraat 17 5961 PV Horst

ER WARM BIJZITTEN

www.haardstede.nl

De actie werd opgezet om de inwoners van Kessel-Eik die gebonden zijn
aan huis wat op te fleuren, zo laten
de KBO en het Eiks Ontmoetingspunt
weten. “In deze barre coronatijden
dienen we extra voor elkaar te zorgen.
Een beetje aan de mensen denken die

thuis moeten zitten in deze moeilijk
tijd. Een beetje aandacht, een lichtpuntje brengen.”
De kinderen van basisschool Dr. Poels
schreven een kaart, de KBO en het Eiks
Ontmoetingspunt zorgden voor een
bloemstukje. Op zaterdagochtend 4

april gingen vrijwilligers langs de deuren om via een gepaste afstand het
presentje te overhandigen. “Het was
ontroerend hoe er gereageerd werd.
Samen komen we deze crisis door!”,
aldus de organisatie.
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Een vreemde Goede Week,
die lijkt op de eerste droeve
Goede Week. Maar toch:
voor iedereen een Zalig Pasen.
Veel kracht, troost en
verbondenheid.
En vanzelfsprekend ook
gezondheid.

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.
Kerkdiensten
Geen publieke vieringen
t/m Pinksteren.
Overleden
Coen Verhaegh 89 jaar

Parochie Egchel
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Geen publieke vieringen
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
Geen publieke vieringen
t/m Pinksteren.

Overleden
Toon Berben 84 jaar; Adriaan
Leenders 83 jaar; Fettie Rademakers
84 jaar; Christ Luijten 92 jaar; Peter
Tijssen 75 jaar

Parochie Helden

Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag-, woensdag- en
vrijdagochtend van 08.30 uur tot
11.30 uur.
Kerkdiensten
Geen publieke vieringen
t/m Pinksteren.
Overleden
Truus Leijssen-Strijbos 89 jaar; Jan
Goutier 94 jaar; Piet Reinders 94
jaar; Leen Cuijpers-Hermans 88 jaar

Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3, 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Geen publieke vieringen
t/m Pinksteren.
Overleden Willem Deen 74 jaar

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
Geen publieke vieringen
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
Kerkdiensten
Geen publieke vieringen
t/m Pinksteren.

Parochie Panningen

www.vincentiusparochies.nl
Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88 | 06 21 20 21 18
pet.horst@home.nl
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50 | 06 12 92 28 34
roger.maenen@ziggo.nl
Kapelaan Piet Houben
06 57 58 75 06
phjhouben@onsbrabantnet.nl
Kerkbestuur | 077 307 14 88
kerkbestuur@vincentiusparochies.nl
Misstipendium zon- en feestdagen
€ 25,00 | door de week € 10,00

Cluster MKBE
Parochie Maasbree

Parochie Baarlo

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

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

Parochie Kessel

Parochie Kessel-Eik

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

Misintenties
NL41RABO0125300522
L. Timmermans
077 462 16 78

Administrator (pastoor)
Deken de Graaf Woutering
077 398 14 16
a.degraafwoutering@rkhorst.nl
Maasbree/Baarlo
Kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kessel/Kessel-Eik
Pastoor Verhaag
077 462 12 65 | 06 50 69 45 07
Kerkbestuur
Secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com

Muziekvereniging Kessel

Kessels volkslied voor coronaslachtoffers
Muziekvereniging Kessel wil op eerste paasdag alle mensen van Kessel tegelijk het Kessels volkslied laten
zingen en spelen. De muziekvereniging nodigt alle inwoners van het dorp uit om op zondag 12 april om exact
12 uur vanuit de eigen tuin of voor het eigen huis het Kessels volkslied ‘Mien dörp’ ten gehore te brengen. Dat
doen ze om alle inwoners een hart onder de riem te steken.
“Kessel is hard geraakt door
het coronavirus”, aldus de
muziekvereniging. “De afgelopen
weken hebben de inwoners
afscheid moeten nemen van veel
dorpsgenoten. Bij een verlies zoeken
mensen graag steun bij elkaar en
dat kan nu niet. Ook de paasdagen
worden noodgedwongen rustig

en thuis doorgebracht.” Daarom
bedacht de vereniging een muzikale
actie om alle inwoners een hart
onder de riem te steken.
Op eerste paasdag gaan alle leden
van Muziekvereniging Kessel vanuit
hun eigen tuin of voor hun huis op
straat het Kessels volkslied spelen.
Ook niet-leden zijn welkom om in

te haken. De organisatie vraagt
mensen die interesse hebben,
een mailtje te sturen naar
info@muziekverenigingkessel.nl
zodat de muziek opgestuurd kan
worden. Ook mensen die willen
zingen, zijn uitgenodigd, zo laat de
vereniging weten.

ADVERTENTIE WEEK
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Tummers
Namens EP:Tummers bedankt voor het
SUPER werk dat jullie verrichten!
Corona maatregelen EP:Tummers
Wij roepen iedereen op om thuis te blijven en telefonisch of online te bestellen via www.eptummers.nl. Onze specialisten zitten 7 dagen per week
voor u klaar om u te assisteren via telefoon of online chat. Uw aankoop wordt vaak binnen 24 uur thuisgeleverd, dit kan volledig contactloos.
Indien gewenst kunnen wij uw apparaat ook installeren. Uiteraard gebeurt ook dat op een veilige manier volgens strenge richtlijnen.
Komt u toch naar de winkel, dan vragen wij u om zich te houden aan ons deurbeleid. Meer informatie vindt u op onze site: www.eptummers.nl.

Wij belonen u om NIET
naar de winkel te komen!
Koop nu telefonisch of via online chat en
ontvang € 50,- extra korting op uw order!*

www.eptummers.nl
*Bij een minimaal bestelbedrag van €500,-. M.u.v. multimedia en Dyson.
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Tip voor alle thuiszittende kinderen:

E
T
S
E
DE B

download het GRATIS Tummers
doeboekje via onze site!
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Tummers
www.eptummers.nl

www.eptummers.nl/doeboek

Roermond

Weert

Panningen

Tegelen

Echt

Heythuysen

Horst

Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
Tel. +31 (0)475 425262

Moesdijk 2
6004 AX Weert
Tel. +31 (0)495 534164

Markt 121
5981 AA Panningen
Tel. +31 (0)77 3071300

Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
Tel. +31 (0)77 3738511

Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
Tel. +31 (0)475 319595

Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
Tel. +31 (0)475 440353

Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
Tel. +31 (0)77 3983021

