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Strijden tegen de rups
De jaarlijkse strijd tegen de eikenprocessierups is weer van start gegaan. Op maandag 13 april begon hoveniersbedrijf Herman Vaessen uit Maasbree met de bestrijding van de
rupsen die ieder jaar veel leed veroorzaken. De problemen met de beestjes komen door de haartjes die ze verliezen en die een jeukende huid of geïrriteerde ogen kunnen veroorzaken.
Herman Vaessen begint met de bestrijding in Meijel. Later volgen Grashoek, Beringe, Egchel/Panningen/Helden, Kessel-Eik, Kessel, Koningslust/Maasbree, Baarlo en als laatste nog
een stuk Maasbree en het buitengebied van het dorp. In parken, bossen en op onverharde wegen wordt de rups niet bestreden, zo laat de gemeente weten.

Circus overweldigd door tientallen reacties
Circus Freiwald zit vanwege het coronavirus vast in Beringe. Shows opvoeren zit er niet in, waardoor er
ook geen geld binnenkomt. Vorige week deed het circus een oproep in de HALLO voor hulp om de dieren te
kunnen blijven voeren. Dat leverde een overweldigend aantal reacties op, zo laat de familie Freiwald
weten.
Eén vrachtwagen helemaal vol met
balen stro en hooi en een andere
vrachtwagen die wel vol komt als
alle balen die nog buiten liggen erin
zijn gelegd, afkomstig van lokale
boeren. ‘Kuubse’ kisten vol appels
van een lokale appelteler. Bigbags
vol wortels met de garantie dat
het circus altijd aan mag kloppen
voor meer van de oranje groente,
zelfs als ze nog het hele jaar vast-

zit. Tientallen kilo’s brood, gebracht
door een lokale bakker, dat gedroogd
wordt zodat de beesten er de
komende tijd van kunnen smullen.

Wortels
Het kan niet op voor de familie
Freiwald. De noodkreet die vorige
week werd geuit in de HALLO leverde
een enorme hoeveelheid voedsel op.
“We hebben genoeg wortels voor het

hele jaar.” Maar het zijn niet alleen
de grote hoeveelheden die de familie
raken. Ook de kleine bijdrages doen
de familie goed, zo vertelt Jeffry
Freiwald, zoon van circusdirecteur
Lutz. “Mensen zijn echt begaan met
ons. Hun bijdrage komt uit het hart.
Een klein zakje wortelen vinden we
net zo mooi als een bigbag.”
De familie Freiwald kan niet bevatten dat de mensen in Peel en Maas

zoveel over hebben voor mensen en
dieren die ze nog nooit gezien hebben. “We komen niet van hier, maar
toch behandelen de mensen ons
alsof we familie zijn”, vertelt Jeffry.
“Dat kennen we helemaal niet, dat er
zo voor ons gezorgd wordt. Normaal
regelen we onze eigen zaken.
Daarom hadden we het niet verwacht. We zijn iedereen ontzettend
dankbaar voor alle hulp.”
Het circus bivakkeert op het terrein van Janneke van Luijt. Zij gaf
toestemming aan het circus om te
overwinteren op haar wei en toen
het coronavirus losbarstte, gaf ze

meteen bij de familie Freiwald aan
dat ze mogen blijven zolang de crisis
duurt. Janneke ziet van dichtbij hoe
in Beringe en de omliggende dorpen
wordt meegeleefd met de familie en
hun dieren. “Vrijdag kwam hier een
moeder met drie kleine kinderen. Die
hadden zelf een tekening gemaakt
met allerlei dingetjes erop geplakt en
een zakje wortelen. Dat snijdt door
mijn hart. Ik gaf het aan Lutz en zei
tegen hem dat ik de tekening wel
weg zou leggen. Dat mocht niet, hij
wilde hem niet loslaten.”
Lees verder op pagina 07
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Geen toestemming verkoop perceel

Gemeente stapt naar rechter om verkoop
oude Moennik
Gemeente Peel en Maas heeft een boete van 250.000 euro opgelegd aan A-D Projectontwikkeling. Het bedrijf
kocht in 2010 de voormalige landbouwschool en museum De Moennik in Helden om het te herontwikkelen
naar woningen. A-D mocht geen gronden op het perceel verkopen zonder toestemming van de gemeente en
dat is wel gebeurd, aldus de gemeente. Omdat er geen reactie kwam op de boete, neemt de gemeente juridische stappen.

Voor de eerste twee delen, verkocht in
2016 en 2017, vroeg het bedrijf inderdaad toestemming volgens afspraak.
Het probleem ligt bij de verkoop van
het derde gedeelte.
De gemeente geeft aan dat A-D geen
toestemming had voor de verkoop van
het laatste gedeelte. “De reden hiervoor was dat wij in gesprek waren met
de (potentiële) koper over invulling
van de locatie”, schrijft de gemeente.
“Dit om de nog enkele doelstellingen
uit de oorspronkelijke overeenkomst
mee te nemen in de ontwikkeling.
A-D Projectontwikkeling heeft dit niet
afgewacht en de verkoop doorgezet
zonder onze schriftelijke toestemming.”

Mail

De toen nog gemeente Helden
zette De Moennik, gebouwd
als landbouwschool en later

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
 emeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Peel en Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

streekmuseum, in 2009 te koop.
Via een prijsvraag konden bedrijven
hun plan indienen. De inschrijvers
moesten minimaal 757.000 euro
betalen voor de grond. Dat bedrag
bleek niet terug te verdienen te
zijn voor bedrijven, waarna de
gemeente (toen Peel en Maas) een
nieuwe prijsvraag uitschreef met een
verkoopprijs van 450.000 euro.

Toestemming
A-D Projectontwikkeling uit Asten won
de prijsvraag. Het bedrijf betaalde
455.000 euro. Volgens de gemeente
werd in de koopovereenkomst opgenomen dat A-D de drie verschillende
delen van het perceel, school, meesterswoning rechts ervan en het terrein
erachter, alleen mocht verkopen als de
gemeente daar toestemming voor gaf.

Het Astense bedrijf stuurde in die periode wel een mail met de vraag voor
toestemming voor de verkoop van het
derde gedeelte, maar de gemeente
beantwoordde de brief niet. “Daaruit
mag geen stilzwijgende toestemming
van de gemeente worden afgeleid”,
aldus de gemeente. De toestemming
moest volgens de gemeente schriftelijk gebeuren, niet via de mail en de
ambtenaar die de mail binnenkreeg,
was niet bevoegd om de toestemming
te verlenen.
De gemeente trekt een harde conclusie wat betreft de verkoop van
het derde en laatste gedeelte. “Er
kan geconcludeerd worden dat van
de oorspronkelijke opzet van A-D
Projectontwikkeling voor het gebied
niets terecht gekomen is.” Daarnaast
heeft A-D volgens de gemeente er
financieel voordeel bij gehad door de

verkoop in delen te voltrekken. Via
een rekensommetje laat de gemeente
zien dat A-D flink heeft verdiend op
de locatie. Het bedrijf betaalde zelf
455.000 euro en verkocht de verschillende delen voor 280.000 euro,
200.000 euro en 235.950 euro, waardoor er een winst van ruim 260.000
euro overbleef voor het Astense
bedrijf.
Wat volgens de gemeente ook vragen
oproept, is het feit dat vijf dagen na
het binnenkrijgen van het geld van
de verkoop, A-D Projectontwikkeling
werd opgeheven. De koopprijs was
op dat moment wel al uit de vennootschap weggevloeid. “Dat is erg snel”,
concludeert de gemeente. “Zeker
als je bedenkt dat de bestuurders
van A-D Projectontwikkeling wisten,
althans moesten weten, dat zij jegens
de gemeente een boete zouden
verbeuren.”

Dachtvaarden
Daarom besloot het College van
B&W om een boete van 250.000
euro op te leggen aan de drie
voormalige bestuurders van A-D
Projectontwikkelaars. Omdat er tot
twee maal toe geen reactie kwam
op een gestuurde brief, heeft de
gemeente na juridisch advies besloten
de gang naar de rechter te maken en
de drie oud-bestuurders te dagvaarden. De situatie met de oude eigenaren heeft volgens de gemeente
geen invloed op de ontwikkeling
van het perceel. De huidige eigenaar heeft geen banden met A-D
Projectontwikkeling en kan gewoon
doorgaan met zijn plannen.

Onjuist gehandeld

‘Geneesmethode’ Meijelse huisarts houdt
gemoederen bezig
De Meijelse huisarts Rob Elens hield de gemoederen de afgelopen weken volop bezig. Hij zei in een filmpje
van Omroep P&M dat zijn onofficiële behandelmethode zeer positieve resultaten opleverde. Elens werd
echter op de vingers getikt door de inspectie voor de gezondheidszorg voor zijn behandelmethode. PVVKamerlid Geert Wilders zei een onderzoek te willen naar de behandeling van de huisarts.
Elens gaf in het filmpje aan dat hij
via artsen in andere landen een
alternatieve behandelmethode had
gevonden voor het coronavirus. Een
combinatie van het reuma- en malariamedicijn hydroxochloroquine, het
antibioticum azitromycine en zink zou
goed werken tegen het virus. Elens
behandelde, in samenspraak met zijn
patiënten en apotheker, acht patiënten op die manier en naar eigen
zeggen genazen alle acht personen.
Reden voor Elens om andere huisartsen op te roepen dezelfde methode
in te zetten.
Het filmpje van Omroep P&M werd
veelvuldig gedeeld op sociale media
en een storm barstte los. Officiële
instanties lieten weten geen heil te
zien in de experimentele behandeling. De Inspectie Gezondheidszorg
en Jeugd (IGJ) gaf Elens een waarschuwing. De Meijelse behandel-

methode noopte de inspectie om
een bericht op de website te plaatsen over de aanpak van de huisarts.
Daarin werd in niet mis te verstane
woorden duidelijk gemaakt dat Elens
niet juist heeft gehandeld volgens de
inspectie.
‘De huisarts en apotheker handelen hiermee in strijd met de behandelrichtlijnen. Er is nog steeds geen
bewezen geneesmiddel dat helpt
tegen het coronavirus. En de manier
waarop hij nu aangeeft te experimenteren is ook niet volgens de richtlijnen’, staat te lezen in het bericht.
‘Wanneer chloroquine niet volgens
de richtlijnen wordt voorgeschreven,
dreigt er een tekort voor de mensen
die het echt nodig hebben. Als de
huisarts en zijn apotheker doorgaan
met het voorschrijven en verstrekken
van chloroquine als middel tegen het
coronavirus, kan de inspectie andere

maatregelen nemen, zoals het opleggen van een boete.’
Huisartsenpraktijk Baarlo schreef
een lang bericht op Facebook over
de behandeling van Elens. ‘Als iets te
mooi klinkt om waar te zijn, dan is
het dat meestal ook’, staat meteen
vooraan in het bericht. De Baarlose
praktijk roept mensen op zich te
houden aan de landelijke behandelmethode die in alle ziekenhuizen
wordt toegepast. ‘De specialisten in
de ziekenhuizen vragen ons als huisartsen ook deze behandelrichtlijn te
volgen. Onze beroepsverenigingen
staan hier ook volledig achter.’ Ook
Samenwerkingsverband Cohesie,
waarbij dertien huisartsen in NoordLimburg zijn aangesloten, en GGD
Limburg-Noord kwamen met eenzelfde statement.
In de Tweede Kamer kreeg Elens
wel bijval. PVV-fractievoorzitter

Geert Wilders riep het kabinet op
een onderzoek te starten naar de
behandelmethode van de Meijelse
huisarts. “Deze man moet misschien
beloond worden in plaats van worden bestraft”, zei Wilders. “Al is het
niet volgens de regels, misschien
moet toch onderzocht worden of het
werkt.”
Ook op sociale media kreeg Elens
veel bijval. Uit honderden reacties
bij diverse Facebookberichten van
nieuwsmedia blijkt dat veel mensen
Elens als een pionier beschouwen.
“Deze man verdient een lintje”, was
te lezen. Volgens de reacties zou de
overheid het experimentele middel moeten uitproberen. ‘Waarom
deze methode niet bij meer mensen
doen?’, was een vraag die regelmatig
terugkwam.
Vooralsnog is Elens moeten stoppen
met zijn behandelmethode. Of de
overheid inderdaad een onderzoek
gaat doen naar de methode, is nog
niet bekend. Huisartsen en ziekenhuizen houden vast aan de regels en
voorschriften die het RIVM uitgeeft.
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Verhalen uit het ziekenhuis

‘Je leest het verdriet van anderen voor’
Nancy Willemsen-Thijssen (38) uit Egchel werkt al zeventien jaar in het VieCuri-ziekenhuis in Venlo. Met
zoveel ervaring dacht ze het meeste wel meegemaakt te hebben, maar het coronavirus bracht daar verandering in. Waar ze gewoonlijk als operatieassistente chirurgie werkzaam is, heeft ze de afgelopen weken ook
regelmatig op de intensive care (ic) gestaan.

gen dan ze gewend is. Normaal staat
ze in de operatiekamer en ondersteunt ze de chirurgen in hun werk.
Sinds de coronaproblematiek is ze
naast dat werk ook nog actief op de
ic. “Daar hebben we veel extra taken
erbij gekregen. We leggen patiënten in andere houdingen, verzorgen
patiënten, verschonen het bed, bereiden medicatie voor, dat soort dingen. Dat is buiten mijn comfortzone,
en met andere collega’s. Je leert veel
in een korte tijd. Ik moet zeggen dat
iedereen dat fantastisch opgepakt
heeft. De collegialiteit is geweldig.”
Nancy moet niet voor niets veel uren
maken. Het liep storm in het Venlose
ziekenhuis. “De recovery werd op
een gegeven moment omgebouwd
tot extra ic-afdeling met acht bedden. Die waren echt in no-time weer
gevuld.” VieCuri schaalde flink op, van
12 ic-bedden met beademing naar
32 stuks. “Onze regio is één van de
brandhaarden van Nederland. Omdat
het ziekenhuis ook ic-plekken moet
vrijhouden voor niet-coronapatiënten,
worden patiënten ook overgeplaatst
naar andere ziekenhuizen.”

Hartverscheurend
Diensten van 12,5 uur de hele nacht
door op een afdeling waar ze tot twee
maanden geleden nog nooit had
gewerkt, het zijn heftige tijden voor
Nancy. “Mentaal, maar ook fysiek.
Ik ben als operatieassistente niet
gewend aan 12 uur lang fysiek bezig

zijn een nacht lang. Normaal ben ik
gewoon overdag aan het werk of heb
ik bereikbaarheidsdiensten.” Nancy
krijgt op de ic-afdeling te maken met
de e
 rnstigste gevallen. “Mensen die
constant aan de beademing liggen,
geïntubeerd moeten worden, die

op hun buik liggen. Mensen dus die
letterlijk voor hun leven aan het
vechten zijn.”

Comfortzone
Op de ic-afdeling is Nancy veel meer
bezig met verpleegkundige handelin-

Omdat ze nu ook veel met de patiënten
bezig is, vergt het werk mentaal veel
van Nancy. “De mensen op de ic zijn
doodziek. Zonder corona zouden familieleden gewoon langs kunnen komen
om te kijken, te praten met artsen,
troost bieden. Nu lees ik emotionele

teksten van kaartjes voor aan de patiënten. Dat maakt het zwaar. Je leest
het verdriet van anderen voor.” Zeker
als er een patiënt te overlijden komt,
zoals ze al verschillende keren meemaakte. “Er mogen maar een beperkt
aantal personen bij het afscheid zijn.
De familie moet dus een keuze maken.
Hartverscheurend is dat.” Als Nancy
dan thuiskomt na een nacht vol fysiek
werk en doodzieke mensen, zijn haar
drie kinderen net naar school. Nancy en
haar partner hebben allebei een vitaal
beroep, waardoor de drie zoons op
school opgevangen worden. “Mijn partner brengt ze naar school ‘s morgens
rond 08.30 uur. Ik kom rond 09.00 uur
thuis, slaap een paar uurtjes en haal ze
dan om 13.00 uur weer op. Gelukkig is
dit niet dagelijks nodig” Daarna volgen nog de andere taken: helpen met
school, de haren knippen, het huishouden. “We lachen er wel eens om met
collega’s dat we nu zoveel beroepen
beoefenen, maar het is een zware tijd.
Het hakt erin.” Als ze rond 09.00 uur
naar huis rijdt, ziet Nancy regelmatig
mensen samen buiten zitten. “Ik snap
het aan de ene kant wel. Zeker met dit
mooie weer. Maar wij weten hoe erg
het is. Wij vechten voor het leven van
mensen, met risico voor onze eigen
gezondheid en ons gezin. Blijf daarom
alsjeblieft thuis. De corona verspreidt
zich niet zelf, dat doen wij.”
Tekst: Rob Dieleman
Beeld: Nancy Willemsen-Thijssen

‘Je merkt echt dat we één team zijn’
Paulien Doek (28) uit Kessel werkt normaal gesproken als verpleegkundige op de maag-lever-darmafdeling
van ziekenhuis VieCuri in Venlo. Vanwege de huidige crisis is ze nu regelmatig actief op de corona-afdeling.
Een heel andere manier van werken met heel andere mensen dan normaal. Paulien is trots op hoe haar collega’s de veranderde werkelijkheid hebben aangepakt en nog steeds aanpakken.

Het coronavirus gooit het werkschema
bij VieCuri danig in de war, vertelt
Paulien. “Normaal gesproken zouden
we rond deze tijd het rooster van mei
hebben, maar nu is het zelfs lastig om
van de volgende dag een planning te

maken. Tot 18.00 uur kan het veranderen en moeten we het in de gaten houden. Er wordt een groot beroep gedaan
op de flexibiliteit van de medewerkers.
Echter merk ik dat de bereidheid om te
helpen bij iedereen groot is.”

Wennen
Voor de coronacrisis toesloeg in NoordLimburg was Paulien werkzaam op
de maag-lever-darmafdeling als verpleegkundige. In april kwam ze op één
van de twee corona-afdelingen van

het Venlose ziekenhuis te staan. “Dan
sta je dus niet met je eigen team. Je
werkt met mensen die je nog nooit
gezien hebt. Dat was zeker in het
begin heel erg wennen, niemand was
op elkaar ingewerkt en het was zoeken naar een goede aanpak. Die hebben we inmiddels gevonden.”
Het ziekenhuis probeert steeds te
werken vanuit vaste teams. “We zijn
nu goed op elkaar ingewerkt”, vertelt
Paulien. “Er zijn duidelijke afspraken
gemaakt en iedereen helpt en denkt
mee. Ik ben er trots op hoe we dat
samen met z’n allen zo goed hebben
opgepakt. Iedereen zet zich zó goed
in. Een collega omschreef dat laatst
heel treffend: ‘als dit straks voorbij is,
hebben we geen teambuilding meer
nodig’. Daar ben ik het helemaal mee
eens.”
Paulien ziet tijdens haar diensten verschillende categorieën patiënten op
de corona-afdeling. “Indien de maximale behandeling op de afdeling niet
voldoende helpt, wordt er overwogen of patiënten naar de intensive
care (ic) kunnen. Soms heeft iemand
al van tevoren besloten dat hij of zij
niet meer naar de ic wil. Die mensen
gaan naar de speciale terminale gang
waar ze familie mogen ontvangen en
waarbij ze een waardig en comfortabel einde krijgen.” Het bieden van
steun aan patiënten en familie is soms
moeilijk, vertelt Paulien. “Omdat er
een beperking is van familiebezoek
en wij continu beschermende kleding
dragen. We proberen het creatief op te
lossen door bijvoorbeeld te videobel-

len en goed gesprekken te voeren met
patiënten.”

Kaartje
Paulien woont in Kessel, het hardst
getroffen dorp van Peel en Maas
en misschien wel van Nederland.
Ze wordt niet alleen op haar werk
dagelijks geconfronteerd met de
coronagevolgen. “Je hoort zo vaak de
kerkklokken luiden als er weer een
begrafenis is. Bizar gewoon.” Ze is zelf
vooralsnog niet besmet geweest en
ook niet bang voor corona bij haarzelf.
Wel let ze goed op dat ze niet te veel
contact heeft met anderen. “Ik maak
me meer zorgen om pap en mam
bijvoorbeeld. Ik heb de laatste weken
niet veel mensen gezien.” Van haar
vriendinnen kreeg ze wel een kaartje
om haar te steunen. “Dat was zo leuk.”
Paulien ziet ook dat het aantal
besmette personen lijkt af te nemen,
maar ze drukt iedereen op het hart te
luisteren naar de overheid. “Ik snap
dat mensen behoefte hebben aan
contact. Maar ik weet hoeveel pijn het
virus veroorzaakt bij patiënten én hun
familie. Iedere dag wordt op televisie
duidelijk gezegd dat we thuis moeten
blijven en weinig sociale contacten
moeten hebben. Hou je alsjeblieft aan
die regels en let goed op elkaar!”

Tekst: Rob Dieleman
Beeld: Paulien Doek
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Je was de tijd kwijt,
en vele dingen
En dan ineens die glimlach
dat gebaar, een herinnering aan vroeger
Het hoorde zo bij jou.
En jij hoorde zo bij ons...

Lies Peeters-Martin
Frans & Tiny
Kesselmans-Gerits
17 april 1970
Lieve pap en mam,
van harte gefeliciteerd met
jullie 50ste trouwdag!
Dikke kus
(op afstand nu nog even...)
van ons allemaal,
Sandra, Huub, Wendy, Jules,
Diana, Pascal, Eef en Roos

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.
Opgeruimd? Niets weggooien! Ik kom
uw kleine spullen graag ophalen!
06 46 48 87 15.
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info
& tips: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.
Wij bezorgen onze eigengeteelde
aardappelen (Frieslanders) gratis bij
u thuis. Min. 5 kg. Absoluut de
lekkerste. Tevens uien te koop.
Tel. 077 307 88 53.
Mindfulness Centrum Panningen
óók online. I.v.m. huidige situatie
bieden we mooie programma’s online
aan, tegen interessante tarieven.
Nu we voor grote uitdagingen staan,
kan Mindfulness véél toevoegen. Info:
www.mindfulnesscentrumpanningen.nl
06 13 74 75 29.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
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.
T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines o.a. ploegen/frees/
spitmachine/kieper/schudder/
hark/weibloter/tractor
enz. tel. 06 19 07 69 59.
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen, g.g.
roosters stapelblokken enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

echtgenote van

Wiel Peeters †
* Grashoek, 11 oktober 1936
Someren-Eind:

Apeldoorn:
Koningslust:

† Panningen, 12 april 2020

Helmie en Leo
Emiel †
Irene en Randy
Dimphy en Remmelt
Wyoni
Henk en Geerten
Wendy en Ron
Daniël
Evelyne en Edwin
Aaron en Yentl

Zorgwoning Piushof 85 B4
Correspondentieadres: Goord Verbernedijk 60
5712 BP Someren-Eind
Het afscheid zal maandag 20 april in besloten kring plaatsvinden in
de kerk van het H. Hart van Jezus te Grashoek. Aansluitend vindt de
begrafenis plaats op het r.-k. kerkhof, waar dan ook de urn van Wiel
wordt bijgezet.
Wij danken de medewerkers van Zorgwoning Piushof 85 B4 voor de
goede verzorging.

De zon scheen
De vogeltjes floten
De bloemen stonden in bloei
En toen werd het stil….
Ut is good zoë…

Emanuel Reijnen
‘Maan van Reijnen Funs’
echtgenoot van

Jo Reijnen-Puts
* Egchel, 25 december 1929

Veel heb je ons gegeven
veel heb je voor ons betekend
Plotseling uit ons leven gedreven
blijf je in onze harten leven

Dries Pieters
Bunde, * 17 oktober 1941

Nijmegen, † 8 april 2020

echtgenoot van

An Pieters-Suntjens
pap, schoonvader en opa van
Marcel en Angèle
Eef en Jonne
Jill en Willem
Peter en Susan
Jordy
Vince
Charles en Leene�e
Jirry
Rachel
De afscheidsdienst hee� in besloten kring plaatsgevonden.
Corresponden�eadres:
Merwijckstraat 36, 5995 XK Kessel

Er zijn geen woorden voor iemand,
van wie je weet, zij redt het niet
Je streelt haar wang, je ziet haar ogen,
je bent bevangen door verdriet
Flink was je, je hele leven,
sterk ben je tot het eind gebleven
Vergeten doen we je niet
Lieve mam, rust zacht
Weet dat er altijd aan je wordt gedacht

† Panningen, 6 april 2020

Jo Reijnen-Puts
Ria † en Coen †
Marco en Mariska, Guus †, Fleur, Milou
Michel en Mireille, Riley, Jake
Rina en Doné
Mâcé en Eefje, Yvanca, Bradly, Darrell
Ramon en José, Timo, Imke
Manuela en Rob, Iris, Roos, Lis
Fer en Lia
Gino en Anke
Glenn en Mieke
Slavica en Zdravko †
Vedran en Lotte, Sepp, Lou
Familie Reijnen
Familie Puts

Correspondentie adres:
Steenbakkerstraat 220
5981 WV Panningen
Vanwege de huidige situatie heeft het afscheid in besloten kring
plaatsgevonden.
Wij danken de medewerkers van zorginstelling de Groenling te
Panningen en dokter Rozenberg voor de geduldige zorg.

Ans Lemmen-Wenting
Mook, * 1 maart 1925

Baexem, † 9 april 2020

54 jaar in liefde verbonden met

Frits Lemmen
mam en oma van

Leonie en Johan
Femke
Guusje
Angelique en Peter

De afscheidsdienst vindt plaats in besloten kring.
Wij zijn dankbaar voor alle goede zorgen die mam
gedurende de laatste jaren van zoveel mensen
heeft mogen ontvangen. Onze waardering is groot.
Correspondentieadres:
Baarloseweg 15, 5988 NL Helden

1604 \ nieuws
Accepteer zoals het is ...
Laat los zoals het was ...
Geloof in wat zal komen ...

Anne(ke) van der Weerden
- van Lier
echtgenote van

Piet van der Weerden †
partner van

Jan van Melick
* Meijel, 31 januari 1938
Nijmegen

† Panningen, 10 april 2020
Hans van der Weerden †
Familie van der Weerden
Familie van Lier

Correspondentieadres: Kerkveld 24, 5768 BB Meijel.
Donderdag 16 april is er van 19.00 uur tot 20.30 uur de mogelijkheid om afscheid te nemen in Rouwcentrum van den Boom,
Tomveld 1, 5768 CP in Meijel.
Vanwege de huidige situatie zal de uitvaartdienst in besloten
kring plaatsvinden.
Aansluitend zal de crematie in stilte plaatsvinden in het
crematorium te Baexem.
Op verzoek van Anne liever geen bloemen.

Raad van State stelt iniatiefnemer in gelijk

Drie windmolens bij Kessel-Eik
definitief
Windpark De Kookepan gaat definitief door. De Raad van State stelde
op 8 april gemeente Leudal in het gelijk in een rechtszaak tussen die
gemeente en twee omwonenden die protesteerden tegen de komst van
de turbines. Initiatiefnemer Leudal Energie verwacht dat in het
tweede kwartaal van 2021 de drie windmolens die worden geplaatst
op de grens met Peel en Maas draaien. Omwonende Erwin Streur is
teleurgesteld in de uitspraak.
De drie windmolens komen langs het
Afwateringskanaal (Neers kanaal)
aan de kant van gemeente Leudal op
de grens met Peel en Maas. De turbines met een tiphoogte van 200
meter komen globaal gezien tussen Neer en Kessel-Eik in te staan.
Energiecoöperatie Leudal Energie is
initiatiefnemer van het project. De
coöperatie hoopt in de zomer de
financiering rond te hebben, waarna
aan het eind van dit jaar de wegen
en kraanplaatsen gereed worden
gemaakt. In het eerste kwartaal van
2021 volgt de bouw van de windmolens die in het tweede kwartaal van
volgend jaar moeten gaan draaien.

Communicatie
Erwin Streur is één van de twee omwonenden die het gevecht met gemeente
Leudal aanging. Hij woont sinds 2015
in het buitengebied van Kessel-Eik op
ongeveer een kilometer afstand van
de geplande windturbines. “Het is een
vreemde situatie. Ik heb het gevoel

dat heel veel mensen in deze omgeving niet weten dat hier windmolens
komen. Er is naar mijn idee een selectief communicatiebeleid gevoerd door
Leudal Energie. Er werd bijvoorbeeld in
eerste instantie gesproken over turbines van 140 meter hoog. Toen we
navraag deden, bleek dat 200 meter
te zijn. Je moet informatie los trekken.”
Leudal Energie is blij met de uitspraak.
“We waren er wel vanuit gegaan
dat de Raad van State ons gelijk zou
geven, maar nu hebben we de bevestiging”, laat projectmanager Har Geenen
weten. Geenen is het niet eens met de
kritiek van Streur en vindt dat Leudal
Energie genoeg in de communicatie naar omwonenden heeft gedaan.
“We hebben informatie huis-aan-huis
verspreid, alles stond permanent op
onze website en vóór we begonnen
hebben we contact opgenomen met
alle omwonenden in een straal van
1,5 kilometer rond de turbines. En dan
is er ook nog een bijeenkomst of vier
geweest voor omwonenden.”

LLTB vraagtt aandacht voor boeren

Boeren verkeren in lastige situatie
In een brief aan alle gemeentes van Limburg vraagt het LLTB-bestuur gemeenten en provincie soepel
om te gaan met termijnen van bestemmingsplannen. Daarnaast vraagt de LLTB aandacht voor de
moeilijke situatie waarin boeren en tuinders verkeren tijdens de coronacrisis.
Volgens het bestuur hebben de agrariërs juist tijdens het groeiseizoen
hun handen vol om alle problemen
het hoofd te bieden. De agrariërs
geven aan het lastig te vinden om
voldoende oogstmedewerkers te vinden en dat er oplossingen moeten
komen voor huisvesting die voldoet
aan de coronamaatregelen. Ook zijn

er coronazieken binnen het bedrijf en
is de export deels weggevallen.
“Boeren en tuinders moeten alle
zeilen bijzetten”, schrijft het LLTBhoofdbestuur in de brief aan
gemeente Peel en Maas. De brief is
verder naar alle andere Limburgse
gemeenten en de provincie gestuurd.
De LLTB wijst op het extra regel-
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werk van agrariërs naast de normale
werkzaamheden. “Ze hebben zorgen
over de gezondheid en de continuïteit van hun bedrijf. Dit slorpt alle tijd
van onze boeren en tuinders op.”
De LLTB spreekt van een ‘ongelukkige timing’ nu veel grotere bestemmingsplannen, ook van provincie
en waterschap, ter inzage liggen.

Overleggen met adviseurs en ambtenaren zijn lastig te regelen en informatiebijeenkomsten gaan niet door.
De LLTB verzoekt hiermee rekening
te houden bij ruimtelijke plannen en
lopende procedures. Door de termijnen te verruimen en de mogelijkheid
te bieden tot een voorlopige (pro
forma) zienswijze. Zodat de rechtsbescherming van agrariërs niet in het
geding komt.

Gezondheid
Streur en de andere omwonende voerden als argumenten aan dat windmolens slecht voor de gezondheid, de
omgeving en de waarde van hun huis
zijn. Eerst de bestuursrechter en later
de Raad van State gingen niet mee in
hun bevindingen. Diverse argumenten
die Streur bij de Raad van State neerlegde, werden afgewezen omdat ze
niet bij de originele rechtszaak werden aangevoerd of omdat Streur niet
als belanghebbende gezien wordt.
“We hadden gehoopt dat de rechter
kritisch naar een aantal zaken zou kijken. Teleurstellend genoeg is dat niet
gebeurd.”
De twee omwonenden zijn vooral
bang voor hun welzijn .“Er komt
steeds meer informatie boven water
dat windmolens gevaarlijk zijn voor
de gezondheid. Er zijn verschillende
onderzoeken geweest, maar de rechtbank vond die niet onomstotelijk
bewezen en baseerde haar uitspraak
op de situatie van vijf tot tien jaar
geleden.” Streur ziet een patroon.
“Over hoogspanningskabels zei men
vroeger ook dat die geen kwaad konden. Nu willen ze ze zo snel mogelijk
onder de grond leggen. Die dingen wil
ik voor zijn.”

Meten
De windturbines voldoen aan alle
wettelijke eisen die gesteld worden aan de geluidsnorm, maar volgens Streur zeggen die eisen niet zo
veel. “Het gaat om een gemiddelde.
Er wordt berekend over tijden dat de
molens draaien en dat ze stilstaan.
Ik maak altijd de vergelijking met
een auto. Je kunt met 150 kilometer
een uur lang door de bebouwde kom
rijden en dan de auto twee uur stil
zetten. Gemiddeld rij je dan 50 kilometer per uur. En het allerergste is
dat de gemeente helemaal niks meet.
Windmolenpark Neer staat er al sinds
2012 en de gemeente Leudal heeft
nog nooit het geluid gemeten daar.
Wat zegt dat?”

Tekst: Rob Dieleman
Ingezonden brief

Reactie op ‘Het verschil tussen de windmolenparken’ in HALLO van 9 april

Windpark Egchelse Heide

Het mag geen verbazing wekken dat de komst van windmolenpark
Egchelse Heide zoveel weerstand oproept bij de direct omwonenden
en zelfs tot hoger beroep heeft geleid.
De direct omwonenden zijn pas over
het windmolenpark geïnformeerd
geworden nadat alles in kannen en
kruiken was. Van enige betrokkenheid was geen sprake. Eerder was er
sprake van verstoppertje spelen door
zowel WEH als gemeente Peel en
Maas. Het park wordt de bewoners
gewoon door de strot geduwd.
Het omgevingsfonds komt voor-

namelijk ten goede aan de bewoners van de kernen Beringe en
Egchel, maar dit zijn niet de getroffen gezinnen die op 1 kilometer
afstand wonen en volledig uitzicht
hebben op WEH en de windturbines
van Zuidenwind en Neer. Deze twee
parken voldoen aan het landschapsadvies dat voor de gemeente en
omliggende gemeenten is opgesteld.

WEH doet dat niet. De gemeente
heeft naar aanleiding van dit advies
een beleidsregel opgesteld. Het ingediende plan WEH had op grond daarvan afgewezen moeten worden. In
plaats daarvan wijzigde de gemeente
de beleidsregel in die mate dat het
plan wel paste. Door de hoeveelheid
en enorme hoogte zijn de turbines een aantasting van de leefomgeving die WEH denkt op te lossen
met aanplanten van wat bomen en
struiken. Maar na vijftien jaar heeft
deze beplanting maar een fractie aan

hoogte bereikt van de windturbines.
De heer van Oerle bagatelliseert,
zoals hij dit met alle argumenten
van de bewoners doet, de weerstand van de omwonenden tegen
de windturbines als een kwestie
van smaak. Echter, ruimtelijke ordening is geen kwestie van smaak,
maar van opgestelde regels waaraan
plannen moeten voldoen. Vanaf de
Kanaaldijk en de Katsberg zijn straks
negen windturbines zichtbaar en is
de horizon van de bewoners van de
Groeze, Koelenweg, Haambergweg

en Vreedepeelweg straks gevuld met
twaalf windturbines.
De gemeente heeft een zeer grote rol
gespeeld in dit trieste verhaal. Nadat
het plan Eerselsberg in Maasbree
om vaag gebleven redenen werd
afgeblazen, was medeleven van
een raadslid op de website van zijn
fractie hun deel. Omwonenden van
WEH moeten het zonder dit medeleven doen.

Ton Harbers, Meijel

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen,
geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan
de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.
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Voedselbank
verwacht
geen
problemen
Voedselbank Peel en Maas
verwacht de komende tijd
genoeg etenswaar en vrijwilligers beschikbaar te hebben.
Een paar weken geleden was
de stichting bevreesd over de
bevoorrading vanwege
hamstergedrag in supermarkten. Ook het aantal
beschikbare vrijwilligers
werd flink ingeperkt door de
coronamaatregelen. Die problemen zijn nu verdwenen.
“Onze vaste tuinders hebben toegezegd dat ze genoeg
groente en fruit voor ons hebben en ook de supermarkten
lijken weer genoeg producten
beschikbaar te hebben”, vertelt Jan Wulms van Voedselbank
Peel en Maas. “We hebben weer
een net pakket komende week.”
Supermarkt Jumbo in Panningen
is bovendien een actie gestart
waarbij mensen vier weken lang
statiegeldbonnen kunnen doneren aan de Voedselbank. Na
afloop verdubbelt de winkel het
bedrag. “Daarmee kunnen we
als de actie af is melk en melkproducten kopen”, vertelt Jan.
“Daar hebben we nog vaak te
weinig van.”
De voedselbank had wat personele problemen door de corona
crisis. Veel van de vrijwilligers
zijn zeventig jaar of ouder en
vallen in de risicogroep. Daarom
konden ze niet zomaar ingezet
worden. Jan vertelt hoe dat probleem is opgelost. “We werken
nu in kleinere groepjes verspreid
over meerdere dagen. We doen
dus een beroep op dezelfde
mensen, maar nu op meerdere
dagen.”
Voedselbank Peel en Maas blijft
vooralsnog vasthouden aan
het uitgeven van pakketten
elke veertien dagen. Normaal
gesproken is dat iedere week.
“Voor donderdag (16 april,
red.) geven we nog een pakket uit voor twee weken. Op
28 april is weer een toespraak
van de minister-president. Als
daar gezegd wordt dat er iets
meer vrijheid komt, kunnen we
wellicht terug naar een pakket
iedere week. Dat is afwachten.
We hopen in ieder geval snel
terug te kunnen naar een wekelijkse uitgifte.”

uw textiel
Hygiënisch schoon
virus- en bacterie
vrij

Tel. 077-3072462
vanhalstomerij.nl

Na een langdurige periode van afnemende gezondheid hebben we,
na een fijne verzorging in Sint Jozef Wonen en Zorg, nu afscheid
moeten nemen van mijn lieve man, onze pap, schoonvader en opa

Harrie Sijben
* Neerkant, 29 mei 1935
echtgenoot van

Na tranen van verdriet, zijn er nu alleen
mooie herinneringen die je achterliet
Bij het opgaan van de zon is plotseling
van ons heengegaan, onze pap en opa

† Meijel, 12 april 2020

Jac Niessen

Rina Sijben-Sijben

Wij zijn dankbaar dat we hem zo lang in
ons midden mochten hebben.
Beringe: Martin en Silvie
Anouk
Wouter
Roggel: Miranda en Hans
Lars
Freek
Peelstraat 59
5986 NL Beringe
De uitvaartdienst zal vrijdag 17 april in besloten kring plaatsvinden.

Jacobus Gerardus Hermanus
18 januari 1947

Familia donde la vida comienza y el amor nunca termina
Solo amore

Amersfoort
Venlo

Maurice
Natascha en Roland
Alicia, Lily, Iza, Juna
Anita en Paul
Dylan, Aaron, Finn
Frank en Marly
René

Helden
Den Haag
Eindhoven

Diepbedroefd geven wij kennis van het overlijden
van onze lieve zoon, broer, zwager en oom

Chris Jansen
* Eindhoven 2 november 1953

† Filipijnen 10 april 2020

correspondentieadres:
Karissendijk 10, 5987 NJ Egchel

Annie Rongen - Peeters
echtgenoot van

Martien Rongen †

Meijel

Helden

Brunssum

Meijel

Panningen

Wij zijn dankbaar voor de goede zorg van de medewerkers
Zorggroep Ruijsstraat 4 te Blerick en de Witte Steen te Venlo.
Wij hebben op dinsdag 14 april in besloten kring afscheid
van pap genomen.
Correspondentieadres: Sterappel 15, 5988 ES Helden

Je wereld werd kleiner
Beelden gingen vervagen
Je verlegde je grenzen
Gedachten vulden je dagen

* Beringe, 24 december 1933

6 april 2020

† Meijel, 10 april 2020

Engelien en Jan
Jeroen en Lieke
René †
René en Jacinta
Ria en Peter
Marsha en Quintin
Nadia en Lennart
Cor en José
Daisy
Yoeri
Hans en Liesbeth
Wendy en Nino
Rick
Henriëtte en Mat
Inge
Myrthe

Correspondentieadres:
Engelien van Heugten - Rongen
Den Hoogenbeemd 4, 5768 HJ Meijel
Vanwege de huidige situatie heeft het afscheid in besloten
kring plaatsgevonden.

Diep bedroefd, maar ook dankbaar dat wij zo lang
samen mochten zijn, geven wij jullie kennis van
het onverwachte overlijden van

Truus Peeters-Vervoort
Kessel, * 13 februari 1936

Panningen, † 9 april 2020

59 jaar in liefde verbonden met

Jac Peeters
Mam, oma en overoma van
Maasbree: Hai en Karin
Mandy en Tom
Mariska en Rick
Koningslust: Thei en Anja
Kevin en Renske
Anouk
Kessel: Ria en Crit
Kelly en Bart, Raff
De afscheidsdienst heeft in besloten kring plaatsgevonden.
Een speciaal woord van dank voor de medewerkers en
vrijwilligers van Piushof en de Groenling
voor de goede zorg en begeleiding van Truus.
Correspondentieadres:
Steenbakkerstraat 118, 5981 WV Panningen
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Nooit meer zul je door de tuin lopen,
waar iedere bloem en iedere plant,
getuigde van je zorgende hand.
Nu ging de Hemeltuin
voor je open.
Na een fijne verzorging in zorgwoning Ruijsstraat 80A en
Piushof 85/B4 heb ik afscheid moeten nemen van
mijn lieve zorgzame mam

Vervolg voorpagina

Circus overweldigd door
tientallen reacties

El Kempen-Joosten
* Koningslust, 6 mei 1940

† Panningen, 9 april 2020

echtgenote van

Sjaak Kempen †
Ben
De Remer 2, 5984 NK Koningslust
Op woensdag 15 april hebben we afscheid genomen in het
crematorium, Yardenhuis van Venlo te Blerick.

Overleden te Barrie, Canada op 8 april 2020
onze schoonzus en tante

Nellie Hoeben-Joosten
weduwe van

Handrie Hoeben
Familie Hoeben, neven en nichten

Met grote verslagenheid namen wij kennis
van het overlijden van ons voormalig lid

Toon Berben
Toon was, spelend op zijn tuba,
meer dan 50 jaar muzikant en bestuurslid bij de harmonie.
We wensen de familie veel sterkte toe bij het verwerken
van dit verlies. Toon blijft in onze herinnering als
een trouwe muzikant en fijne muziekvriend.
Bestuur en leden
Harmonie Eendracht Meijel

Zondag 5 april vernamen wij het overlijden
van onze zeer gewaardeerde trombonist

Willem Deen
Willem was sinds 1972 lid van de fanfare en is altijd
zeer betrokken geweest bij onze vereniging.
Wij verliezen in hem een fijne muzikant en muziekvriend.
Onze gedachten gaan uit naar Nell en de kinderen.
Bestuur, dirigenten en leden Fanfare St. Cecilia Helden

Dankbetuiging
Groot is de leegte die hij achterliet
mooi blijven de herinneringen.
Een kaart, een woord, een handdruk, uw aanwezigheid
bij de crematiedienst.
Dit alles heeft ons zoveel goedgedaan na het overlijden van
“ons Frenske”, vader, schoonvader en opa

Frans Feller
Wij danken u allen hiervoor.
Margriet Wijsen-Hendrix
Kinderen en kleinkinderen
Panningen, april 2020

Ambtenaar
Na de oproep in de HALLO kwamen
gedurende het hele paasweekend
mensen naar de Hertsteeg in Beringe
om hulp te bieden, zag Janneke.
“Op een gegeven moment stonden de
buurtgenoten hier te kijken naar wat
er allemaal gebracht werd. Iedereen
leeft zo erg mee.” Janneke kreeg
dan ook nog geen enkele wanklank
te horen, vertelt ze. “Er staan netjes
hekken om het terrein en de dieren maken vrijwel geen geluid.” Toch
stond er op Goede Vrijdag een ambtenaar van de gemeente op de stoep om
te melden dat het circus weg moest.
“Daar schrokken we erg van”, vertelt
Janneke. “Lutz stortte zowat in.”
De gemeente laat weten dat het
circus inderdaad illegaal verblijft op
de wei in Beringe, maar ze snapt dat
vanwege de coronacrisis verplaatsen
vrijwel onmogelijk is. “Juist omdat

er dieren bij betrokken zijn én we te
maken hebben met de coronacrisis
geven we het circus de tijd voor het
vinden van een alternatief.” Janneke
en de familie Freiwald zijn blij met de
reactie van de gemeente. “Dat is een
opluchting.” De gemeente laat weten
in gesprek te zijn met het circus over
een tijdstip wanneer ze moet vertrekken en waar ze naartoe kan.
De ambtenaar ging volgens de
gemeente ter plaatse om de situatie te
beoordelen. “Er is een oproep gedaan
om hooi en voedsel te brengen voor
de dieren. Wij hebben daar alle begrip
voor, maar we hebben ook aandacht
voor de hoge besmettingsgraad in
Peel en Maas en willen dus grote toestromen van mensen voorkomen.”
Volgens Janneke is er geen sprake van
grote toestromen. “Het gaat eigenlijk heel rustig. Er is geen constante
drukte. Kleine giften kunnen buiten

de poort worden neergelegd, dus er is
geen besmettingsgevaar.”

Positief
Hoe lang Jeffry, zijn familie en alle
dieren nog in Beringe zitten, weet
niemand. “Eigenlijk verwachten we
dat we het hele jaar niet meer kunnen
optreden. Het is niet zo dat als straks
de pandemie voorbij is, we meteen
shows kunnen gaan doen. Het liefst
willen we zelf ons geld weer verdienen. We hopen dat we zo snel mogelijk weer lachende kinderen in onze
tent hebben.” Toch heeft de huidige
crisis een positieve kant, vindt Jeffry.
“Als straks alles voorbij is, beseffen
we veel beter wat we wél hebben. We
waarderen het meer.”

Tekst en beeld: Rob Dieleman

Duizenden euro’s schade

Aardbeienautomaten Meijel
opengebroken
De verkoopautomaten van aardbeienteler Bouten in Meijel zijn in de nacht van maandag 13 op dinsdag 14
april opengebroken. De buit met alle opbrengst van het paasweekend is verdwenen en de omvang van de
schade is enorm, zegt de teler.
“Helaas komen er ook klanten die
niet geïnteresseerd zijn in aardbeien”,
meldde teler Patrick Bouten dinsdag 14 april op zijn Facebookpagina.
Die nacht braken dieven de drie verkoopautomaten open en werd het
geld dat erin zat meegenomen. De
bakjes met aardbeien lieten ze achter.
“Die hebben we weg kunnen gooien”,
vertelt Bouten. “We weten niet wat
ermee gebeurd is en hoe lang de
koeling open heeft gestaan.”
De inbraak werd dinsdagochtend
opgemerkt, toen de automaten
zouden worden bijgevuld. Bouten:

“De dieven hebben de sloten van
de automaten gebroken, de elektronica vernield en de systemen voor de
geldinworp en het wisselen beschadigd. Dit hebben we nog nooit meegemaakt.” De buit omvat volgens
de teler enkele duizenden euro’s.
“De opbrengst van het paasweekend zat erin. Dat is altijd een ontzettend goed verkoopweekend, dus ik
vermoed dat de dieven dat geweten h
 ebben. Jammer genoeg is de
schade nog vele malen groter dan de
opbrengst zou zijn geweest.”
Voorlopig worden er geen aardbeien

particulier verkocht. Het is volgens
Bouten namelijk nog maar de vraag of
de schade gerepareerd kan worden,
of dat er nieuwe automaten moeten
komen. “Het gaat om forse schade
die is aangericht. En met de hele
coronacrisis kan het zomaar zijn dat
een monteur niet kan of mag komen.
Dus dat moeten we afwachten.”
Bouten zegt aangifte te hebben
gedaan. Ook zijn er camerabeelden
gemaakt, die met de politie worden
gedeeld.
Tekst: Kim Jacobs
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“Zoë gezag”

samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Bedroefd, maar ook wetend dat het zo goed is, hebben wij
afscheid moeten nemen van mijn man, ôzze va en opa,

Ton Jacobs
*15-09-1935

Maasbree

† 07-04-2020

echtgenoot van

Gon Jacobs-Boots

Peet Steeghs
Uitvaartzorg

Maasbree
06 38 43 79 56

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl

Louise en Jan Sjors en Leanne
René en Dante
Jeanne en Jos Sharon en Zuzia
Don en Debby
Stan en Ellis
Pieter en Angelique Sem
Niels

Speciaal woord van dank aan het zorgteam van de
Broekstraat in Maasbree voor de liefdevolle verzorging.

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

Denk niet het is maar om het even
dat je dit leven, leven mag.
Leef het leven door te leven.
Geniet het leven, iedere dag.

Jan Janssen
‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

077 308 28 33
06 30 921 961

Beringe, * 14 november 1940
Panningen, † 7 april 2020

regio Peel en Maas

fienbosuitvaartzorg.nl

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

Broer, schoonbroer en oom van
Narda† en Adriaan†
Hay† en Mia
Toos† en Michel†
Jac en Jet
Giel† en Door
Maan
Mia en Hay
Lei en Josee
Ger

Correspondentieadres:
Mgr. Nolensstraat 18
5981 TN Panningen
De afscheidsdienst heeft in besloten familiekring
plaatsgevonden.

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

Jo Kessels
* Baarlo, 22 september 1947

† Venlo, 4 april 2020

Echtgenoot van

Peggy Kessels - Bouten
Patrick & Nicole
Imke, Maud
Astrid, Jetje
Toska
Correspondentieadres:
Olieslagerstraat 4, 5991 KD Baarlo.
Wij hebben in besloten kring afscheid genomen van
Jo, Pap en Opa op zaterdag 11 april 2020.

Zwaar werden de dagen
en lang duurde de nacht
Tot het einde blijven vechten
alles wat je in je had, al je kracht
Na een lang en zorgzaam leven
hebben we je nu toch af moeten geven
Je taken zijn volbracht
er wordt nog veel aan jou gedacht
Zeer verdrietig, maar onontkoombaar hebben wij afscheid
moeten nemen van onze lieve mam en oma

Mia Klompen-Verdellen
6 augustus 1935
Panningen

7 april 2020
Venlo

echtgenote van

Harry Klompen †
Kinderen en kleinkinderen
Correspondentieadres: Familie Klompen,
Prins Clausstraat 31, 5981 XE Panningen
Veel dank zijn wij verschuldigd aan alle zorginstanties die mam
ondersteund hebben de afgelopen jaren.
Door omstandigheden heeft het afscheid in besloten kring plaatsgevonden.

en neven en nichten

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

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

Verdrietig, maar vooral dankbaar voor alles wat hij voor
ons en anderen heeft betekend, laten wij jullie weten
dat mijn grote liefde en maatje, onze zorgzame pap en
allerliefste opa is overleden.

Correspondentieadres,
Familie Jacobs, Tongerlo 13, 5993 NS Maasbree
Hoe graag we het anders hadden gewild, door de
omstandigheden op dit moment hebben wij in besloten kring
afscheid genomen van mijn man, ôzze va en opa.

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

“Onze doorzetter en levensgenieter heeft nu rust…”

Wij zijn dankbaar voor de goede zorgen die Jan heeft
ontvangen op Piushof 85, B3. Onze waardering voor alle
medewerkers is groot.

“Roed roed roed, roed zien de roeze
roeze die iech aon diech wèl geve”
- Taai Taai
Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van Ere Lid van CV de Graasvraeters

Mien Willemse-Claessens
Wij wensen familie en bekenden
veel sterkte in deze moeilijke tijd.
Bestuur en Leden
CV de Graasvraeters Graashook
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Hopen op een gezamenlijk Suikerfeest
Moskeeën zijn net als veel andere openbare gebouwen al weken gesloten. Zeker met de ramadan en daaropvolgend het Suikerfeest in aantocht, is dat een vervelende situatie voor moslims. Mohamed El Amriti is voorzitter van de Marokkaanse moskee Assalaam in Panningen. Hij hoopt ontzettend dat het coronavirus met het
Suikerfeest voorbij is.
De ramadan is de jaarlijkse vastenmaand voor moslims. Dit jaar begint
de ramadan rond donderdag 23 april
en duurt hij tot 23 mei. Gedurende de
maand eten de moslims die deelnemen aan het vasten alleen voor zonsopkomst en na zonsondergang. Vooral in
de avonduren wordt dan vaak een soort
feestmaal opgediend waar de hele
familie bij aanwezig is. Dat wordt lastig
dit jaar, vertelt El Amriti. “Alle activiteiten moeten thuis gevierd worden.
Als kinderen bijvoorbeeld niet meer
thuis wonen, kunnen ze niet op bezoek
gaan bij de ouders vanwege de corona
maatregelen. Alleen de mensen die in
dat huis wonen, mogen samen eten.”

Schermpjes
Nadat de overheid op zondag 15 maart
de regels omtrent het coronavirus aanscherpte, besloten de acht moskeeën
van de Samenwerkende Moskeeën
Limburg (SML) om hun deuren te sluiten tot nader order. Moskee Assalaam
valt ook onder de SML. Het besluit om
te sluiten valt El Amriti nog steeds
zwaar. “We kunnen elkaar niet zien.
De moskee is sinds die maandag afge-

sloten met grote sloten, dus er kan
niemand naar binnen. We spreken
elkaar nu digitaal. We kunnen zwaaien
naar onze schermpjes, maar samen
rond de tafel zitten, kan helaas niet.
Dat vind ik heel erg.” Natuurlijk weet
El Amriti ook niet wanneer de moskee
weer mensen kan gaan ontvangen.
“Wij zijn net als iedereen afhankelijk
van de ontwikkelingen in Nederland.
Het liefste gaan we morgen weer naar
de moskee om elkaar te zien, maar als
het zo blijft dan blijven wij ook thuis.
Het is afwachten. We hopen dat we zo
snel mogelijk terug kunnen.” Vooral
als er iemand gestorven is, levert dat
lastige situaties op. “We kunnen niet
naast elkaar staan of iemand troosten.
Dat is verschrikkelijk.”

Bellen
Na afloop van de ramadan vindt altijd
het Suikerfeest (het Eid-al-Fitr) plaats,
één van de belangrijkste feestdagen
voor moslims. Het feest begint altijd
met gezamenlijk bidden in de moskee.
“Daarna groeten we elkaar door handen te geven en te knuffelen”, vertelt
Al Amriti. “Vervolgens gaan we naar

Geen boetes in Peel en Maas
De inwoners van Peel en Maas hebben zich in het paasweekend prima
aan de geldende coronaregels gehouden. De gemeente laat weten dat er
geen enkele boete is uitgedeeld. “Er zijn wat jongeren aangesproken,
maar dat bleef bij een waarschuwing”, aldus een woordvoerster.
“Het is gewoon heel erg goed
gegaan”, laat de woordvoerster weten.
De gemeente zegt geen noemenswaardige incidenten binnen te hebben gekregen. De woordvoerster
laat weten dat burgemeester Wilma

Delissen-van Tongerlo trots is op de
inwoners van de gemeente. “Het feit
dat er geen enkele boete is uitgedeeld, laat zien dat de mensen zich
goed bewust zijn van de situatie en
zich aan de regels houden.”

huis om in onze familiekring het feest
verder te vieren. Ook bellen we dan
familieleden op die verder weg wonen.
Zo bel ik altijd mijn familie in Marokko.”
Dat laatste kan dit jaar gewoon doorgaan. De rest is onzeker. El Amriti
hoopt heel erg dat de dienst voor het
Suikerfeest ‘gewoon’ in de moskee
kan plaatsvinden. “We zijn optimistisch, maar we gaan niet gek doen. Als
het kan, gaan we naar de moskee en
anders niet. Wij horen bij deze samenleving en wij houden ons net als iedereen aan de regels van de overheid.”

Gedicht Bengske aan de Maas
Het bengske aan de Maas is stil en verloate
Ich vroag op aafstandj wie het met dich geit
En dich zags weej hubbe zoeveul te bepraote
Kerkklokken luuje veur de zoeveulste kier
Eemus woar ik zoe van hoj is gegoan
Os hert duit pien, ‘t geit neet langer mier
De meule drejt gewuun zoals elke daag
Mer de tied liekt stil te stoan
Het durp is leag en wie ‘t waas veur altijd veurbeej
De schutterie speult neet mier de stroate
Gen melodieën, gen vlaggen, gen vaandels
Moogs noeits vergeate wie het heurt en oeits waas
Beren veur ‘t raam
Stoepkriet, un spandook
Geave os weer haup
Weej komme heej boave op
Het bengske aan de maas
En dich fluusters loat os dit joar veurbeej goan.
Nick Knipping

Tekst: Rob Dieleman

WEEKMARKT PANNINGEN
Lieve klanten wij missen jullie!
VOOR INFO EN / OF BESTELLINGEN VAN UW FAVORIETE KRAAM!
BOTER - KAAS - EIEREN

GROENTE & FRUIT

VISSPECIALITEITEN

De Kaasboer
met de Rode Pet

Ralph van den
Tillaart AGF

Vishandel
Huub den Bels

077 477 81 22

06 48 95 56 03

06 19 38 10 74

info@rodepet.nl

F ralph van den tillaart

info@denbels.nl

www.rodepet.nl

I ralphvandentillaart

F De Kaasboer met de Rode Pet
POELIER

MODE

NOTEN

Poelier Crins

Alex & Jessica

De Notenspecialist

info@poeliercrins.nl

info@wetex-mode.nl

06 55 50 31 80

www.poeliercrins.nl

www.wetex-mode.nl

denotenspecialist@gmail.com

F wetex mode
BLOEMEN

Opnieuw vandalisme
in Panningse wijk
Vandalen hebben opnieuw toegeslagen in Panningen. In de nacht van
maandag 13 op dinsdag 14 april werd een steen door de ruit van een
woning aan de Schout van Merwijckstraat in Panningen gegooid.
De afgelopen weken vonden meerdere incidenten in de wijk plaats
waarbij eigendommen vernield werden. De politie onderzoekt of er een
verband tussen is.
Politie Limburg meldde dinsdag
14 april die nacht te zijn opgeroepen vanwege een vernieling. Op de
Schout van Merwijckstraat was een
ruit vernield met een steen. Daarbij
raakte niemand gewond, zo meldt
de politie. De politie onderzoekt of er
een verband is tussen de vernieling op
dinsdag 14 april en die van de weken
daarvoor in de omgeving.
Het is niet voor het eerst dat vandalen toeslaan in de Panningse
wijk. Basisschool De Wissel aan de
Schoutenring, een kleine 500 meter
verderop, was vrijdag 21 maart doelwit van vernielingen, zo liet zij via
Facebook weten. Een raam van het
pand werd vernield. Buurtbewoners
lieten daarop weten dat in de omgeving van de school regelmatig incidenten plaatsvinden. Zo werden eerder

autobanden lek gestoken, zijspiegels
vernield en werd er gesproken over
geluidsoverlast, vuurwerkbommen
en een kapot geslagen achterruit
van een auto.
De politie heeft meerdere meldingen
en aangiftes ontvangen over vandalisme in de wijk. Onbekend is nog of
het om één of meerdere daders gaat
en waarom de vernielingen worden
aangericht. Er rijden daarom vaker
politieauto’s door de straten die toezicht houden en mensen aanspreken
die zich mogelijk verdacht gedragen.
Wie tips heeft over de vernielingen in
de Panningse wijk of meer informatie heeft voor het politieonderzoek,
kan contact opnemen met de politie
via 0900 88 44 of via Meld Misdaad
Anoniem 0800 70 00.

Rick

RELAXPRODUCTEN

Een hart
onder
de riem

Murat & Mischa

KOUSEN & SOKKEN

WENSKAARTEN

ONDERGOED

Walter Bersselaar

Doris

Brain

www.absocks.nl

06 53 73 88 36

www.manitexvof.nl

INDONESISCHE MAALTIJDEN

BAKKER

TASSEN & RIEMEN

06 53 24 44 52

www.relaxproduct.nl
F relaxproduct

Rocky Ge

Bakkerij Kessels

Frank vd Pavert

www.indonesiason.nl

www.bakkerijkessels.com

h_vd_pavert@hotmail.com
06 40 43 86 38

SCHUIMRUBBER

ZELFMAAK MODE

BEDMODE

Schuimrubber en
Gordijnenhuis

Roland & Marlies
Verheggen

Johan Willemsen

www.schuimrubberhuis.nl

www.kantjesbandjes.nl

I schuimrubberhuis

F verheggen zelfmaakmode

06 52 64 44 44
F bedmode-willemsen

Hopelijk tot gauw in goede gezondheid!
Samen Thuis in Peel & Maas
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Zorgen voor elkaar
Door de corona-maatregelen kunt u nu niet zo veel bij uw naasten zijn of voor
elkaar zorgen zoals u dat zou willen. Alleen samen komen wij deze crisis te boven.
Door naar elkaar om te zien én elkaar te helpen waar het kan.

Lokale telefoonnummers

We zitten nu veel binnen en leven dicht op elkaar. Wellicht
meer dan u prettig vindt. Deze crisis kan ook tot spanning
binnen het gezin leiden, of met de buren. Heeft u behoefte
aan een luisterend oor, omdat u zich zorgen maakt of onzeker
bent? Of heeft u advies nodig omdat u ergens mee zit?
Blijf er niet mee rondlopen en pak de telefoon en bel!

Vorkmeer Bellijn
Wegwijzer
Jongerenwerker Michel Geurtjes
Jongerenwerker Vincent Admiraal
Buurtbemiddeling
Bibliotheek Maas en Peel
Gemeente Peel en Maas

077 - 307 73 50
077 - 308 25 65
06 - 11 76 27 60
06 - 26 94 60 32
06 - 46 43 73 17
077 - 465 17 86
077 - 306 66 66

De Wegwijzer is bereikbaar

Voor dringende vragen kunt u dagelijks
terecht van 8.30 – 12.00 uur in ons
Huis van de Gemeente. U kunt ook
telefonisch via 077 - 308 25 65 of per mail
wegwijzer@vorkmeer.nl uw vragen stellen.

Initiatieven in de samenleving

In de dorpen letten veel mensen met grote of kleine initiatieven in deze tijd extra
op elkaar. Dit wordt georganiseerd door de mensen van de KBO, het Dorpsoverleg,
de Dorpsontmoeting, het info- en adviespunt, de school en vele anderen.
Wilt u weten wat er in uw dorp allemaal georganiseerd wordt? Informeer dan
eens bij bovengenoemde partijen, telefonisch, via facebook of internet.
Ook de medewerkers van Vorkmeer kennen veel van deze initiatieven.
Neemt u hiervoor contact op met de Vorkmeer Bellijn 077 - 307 73 50.

Jongerenwerkers Peel en Maas

Ben je tussen de 12 en 24 jaar? Ook dan kan deze tijd verwarrend,
onzeker of gewoon vervelend zijn. Je mag niet met vrienden samen
komen of sporten, naar school of naar een feest. Heb je vragen
of wil je je hart luchten? De jongerenwerkers zijn bereikbaar
van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 21.00 uur.
• Michel Geurtjes 06 - 11 76 27 60
• Facebook: jongerenwerk peel en maas
• Vincent Admiraal 06 - 26 94 60 32 • Insta: jongerenwerk_peel_en_maas

Belangrijke contactgegevens

Behoefte aan een gesprek

Heeft u behoefte aan een gesprek, hulp
nodig met praktische zaken of wilt u even
uw hart luchten? Neem dan contact op
met de Vorkmeer Bellijn 077 - 307 73 50.
De Vorkmeer Bellijn is op werkdagen
bereikbaar van 9.00 – 20.00 uur.
In het weekend van 10.00 – 14.00 uur.

mantelzorgpeelenmaas.nl

Voor praktische informatie over Mantelzorgondersteuning

vorkmeer.nl
Welzijnsorganisatie voor heel Peel en Maas

dorpsontmoeting.nl
De plek voor ontmoeten in uw dorp

omroeppenm.nl
Voor het dagelijkse nieuws, BeweegTV, voorlichtingsuitzending Corona, Samen Sterk en andere programma’s

debibliotheekmaasenpeel.nl
Voor informatie over de Minibieb en beeldbellen

buurtbemiddelingpeelenmaas@vorkmeer.nl

Let op elkaar en zorg voor elkaar

Burgemeester Delissen- van Tongerlo:
"Ik zie veel initiatieven ontstaan in
de kernen. Mensen letten extra op elkaar
en zoeken op bijzondere wijze het contact.
Hartverwarmend om te zien!"

Mailadres voor vragen en informatie over bemiddeling
tussen buren en buurtbewoners

veiligthuis.nl
Maatschappelijke organisatie
bij (vermoedens) huiselijk geweld

Actuele informatie coronavirus
Tv-aanbod Omroep P&M

Omroep P&M zendt iedere dag om 10.00, 10.30 en 13.00 uur BeweegTV
uit met makkelijke oefeningen voor jong en oud om thuis te doen.
Heeft u een videoboodschap voor iemand in deze moeilijke tijd?
In het programma 'Samen Sterk' komen de videoboodschappen
van inwoners voorbij. Insturen kan via redactie@omroeppenm.nl
Elke zaterdag om 18.00 uur is er een speciale voorlichtingsuitzending
van één uur over het coronavirus met de stand van zaken in de regio.
Deskundigen geven antwoord op vragen van kijkers. De vragen
kunnen gesteld worden via corona@omroeppenm.nl
Kijk voor het complete programma op www.omroeppenm.nl.

Het coronavirus leidt tot veel vragen, actuele informatie leest u op
www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

Digitale vaardigheid

Hoe houd ik contact met mijn (klein)kinderen? Hoe kan ik
digitaal lezen? Wie kan ik om hulp vragen bij Whatsapp, Skype
of Facetime? Bibliotheek Maas en Peel kan u helpen met deze
digitale vaardigheden. U kunt op werkdagen tussen 9.00 en
17.00 uur contact opnemen via 077 - 465 17 86.

Meer informatie?

www.peelenmaas.nl
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week 16 / 16 april 2020 / Informatie van en over de gemeente

Landelijke en lokale
informatie coronacrisis
Het coronavirus raakt iedereen. Ook u als inwoner of ondernemer van Peel en Maas.
Op onze website www.peelenmaas.nl staat veel landelijke en lokale informatie die
te maken heeft met de coronacrisis.
We hebben de informatie verdeeld in onderwerpen, zoals
•
•
•
•
•
•

jeugd en gezin;
ondernemen en horeca;
toezicht en handhaving;
ouderenzorg en Wmo;
kinderopvang en speciaal onderwijs;
sport en cultuur.

Mocht u informatie missen, laat het ons weten via
e-mail: info@peelenmaas.nl of telefoon: 077-306 66 66.

Commissievergadering

Schriftelijke vragenronde
21 april 2020
Op dinsdag 21 april 2020 om 19.30 uur staat een Commissievergadering gepland.
In verband met de uitbraak van het Coronavirus en de in dat kader afgekondigde
maatregelen, wordt deze Commissievergadering vervangen door een schriftelijke
vragenronde. Op deze wijze houden we ook in deze periode het lokale democratische
proces zoveel mogelijk gaande.
Vragen vanuit de fracties kunnen tot uiterlijk maandag 20 april 2020 bij de griffie worden
ingediend. Deze vragen worden vervolgens door het college beantwoord. Uiteraard worden
de vragen en antwoorden via internet met de samenleving gedeeld.
De uitgebreide agenda met toelichting per onderwerp en bijbehorende stukken
kunt u raadplegen op de website: www.peelenmaas.eu > Vergaderingen raad >
Commissievergadering > datum 21 april 2020.
AGENDA:
1. Uitgangspunten Regionale Energiestrategie (2020-018)
2. Regiovisie Noord-Limburg 2040 (2020-019)
3. Gewijzigd vaststellen ‘Bestemmingsplan Wettelijke plattelandswoning Kaumeshoek 17
Beringe’ (2020-022)
4. Vaststelling bestemmingsplan bouw Ruimte voor Ruimte woning aan de Peelstraat
te Beringe alsmede de wijziging van de bestemming Kampweg 31 te Beringe in een
woonbestemming (2020-027)
5. Vaststellen ‘bestemmingsplan Vosberg 27c te Panningen’, vergroten bouwvlak Agrarisch Glastuinbouw (2020-028)
6. Concept Regionale Energiestrategie (2020-029) – onder voorbehoud

Koningsdag en
Lintjesregen
Vanwege de maatregelen rondom het
coronavirus gaat dit jaar Koningsdag en
de bijeenkomst voor de gedecoreerden
in het Huis van de Gemeente niet door.
De lintjesregen op vrijdag 24 april gaat
wel door, maar in een aangepaste vorm.
Burgemeester Delissen - Van Tongerlo
gaat de gedecoreerden op een speciale
manier verrassen. Het persoonlijk uitreiken van de lintjes vindt plaats op een datum die
later landelijk nog zal worden vastgesteld. Het is heel vervelend dat het nu op deze manier
moet. Maar wij nemen de maatregelen serieus. Wij proberen er voor de gedecoreerden van
dit jaar toch iets feestelijks van te maken en houden daarbij minimaal 1,5 meter afstand.

Uitnodiging aan alle kunstenaars
van de gemeente Peel en Maas
Dit jaar wordt voor de 30e keer de
Cultuurprijs Peel en Maas uitgereikt.
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 mogen we best trots op
zijn en de Cultuurprijs Peel en Maas is
hiervoor dan ook een mooie erkenning.
Afgelopen week heeft er een oproep
in de Hallo gestaan om personen of
organisaties voor te dragen voor de
cultuurprijs 2020. De voordrachtronde
sluit op 20 mei.
De winnaar van de Cultuurprijs krijgt een
kunstwerk. Elke vier jaar is dit een ander
kunstwerk. We zijn nu dus op zoek naar een
nieuwe uiting. Dit kan een kunstwerk zijn,
een sculptuur, maar ook een andere creatie.
Zolang het object uit te reiken is en een
blijvend karakter heeft, kan het meedingen.
Wij roepen alle kunstenaars van Peel en
Maas op om hun ideeën met ons te delen.
Dit kan een schets of een foto zijn met
daarbij de uitleg waarom deze uiting past
bij de criteria voor het winnen van de
Cultuurprijs. De criteria zijn:
• 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.
U kunt uw inzending vóór 1 juni 2020 sturen naar Gemeente Peel en Maas,
t.a.v. Comité Cultuurprijs, Postbus 7088, 5980 AB Panningen. Schrijft u op de envelop alstublieft
‘kunstvoorstel’. U kunt uw inzending ook per e-mail sturen naar
cultuurprijspeelenmaas@gmail.com.
De inzendingen worden door een ervaren kunstdeskundige samen met het comité beoordeeld.
Vervolgens worden enkele kandidaten uitgenodigd om het kunstwerk kort toe te lichten aan het
comité. Daarna wordt een definitieve keuze gemaakt.
Voor elke kunstenaar is dit een uitgelezen mogelijkheid om zichzelf weer een keer breed voor
het thuispubliek te presenteren, dus gebruik deze kans op ‘free publicity’! Wij rekenen op veel
inzendingen.
Comité Cultuurprijs Peel en Maas

Voorlopig geen
inzameling oud papier
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

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
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Ik koop bij de lokale ondernemers
Lokale ondernemers hebben het zwaar tijdens de coronacrisis. Om ervoor te zorgen dat deze bedrijven niet failliet gaan, is de populariteit
van lokale ondernemers gestegen. Aan de andere kant kunnen we mensen niet in de portemonnee kijken. Lokale ondernemers verkopen
vaak producten tegen een hogere prijs, dit kan een reden zijn dat consumenten toch online bij de grote, wereldwijde bedrijven hun inkopen
doen. Bestel jij in het weekend ook bij de lokale horeca ondernemer jouw avondeten of kook jij tijdens de coronacrisis elke dag zelf omdat
bestellen te duur is?
Doordat veel mensen gaan hamsteren, zijn
de schappen van de supermarkten vaak
leger. Dit kan een reden zijn om toch naar de
lokale, kleine ondernemer te gaan. Daar is het
rustiger winkelen en zijn de producten vaak
wel op voorraad. Daarnaast steun je daarmee
de lokale ondernemer die het juist nu hard

nodig hebben.
Aan de andere kant hanteren de kleine, lokale
ondernemers vaak hogere prijzen voor hun
producten. Dit kan een reden zijn om toch naar de
grote concerns te gaan die wereldwijd vestigingen
hebben en dus wellicht financieel minder merken
van de coronacrisis. Door het coronavirus verliezen

mensen hun banen, waardoor er maandelijks
minder geld in het laatje komt. Lokaal inkopen
doen is voor hen wellicht te duur geworden.

Ik koop bij de lokale ondernemers. Wat vindt u?

Bespreking poll week 15

Een corona-app is een goede zet van de regering
De overheid wil misschien apps gaan inzetten in de strijd tegen het coronavirus. Het idee is dat die registreren en waarschuwen of je in de buurt
bent geweest van een besmet persoon of bij iemand die besmet is geweest. Ook zou contact met een arts via zo’n app heel snel kunnen gaan. Toch
is het zover nog niet; er moet nog heel veel gebeuren willen die apps er komen. Opiniemakers, de samenleving en in de Tweede Kamer worden
vraagtekens gezet bij het idee om apps te ontwikkelen tegen het coronavirus.
Dat kwam ook naar voren bij de uitslag van
de poll van vorige week. De meningen waren verdeeld: 50 procent vindt een corona-app
een goede zet, maar net zoveel mensen vinden
het helemaal geen goed idee. Jos Wijsen heeft
vooral nog veel vragen, zo blijkt uit zijn reactie

VVD Peel en Maas

op Facebook. “En hoe zit het dan met de mensen die
niet kunnen appen? Hoe zit het dan met de mensen
die geen smartphone hebben? En dan nog. Wat heb
ik aan een waarschuwings-app als het kwaad al is
geschied? Het krioelt in Den Haag van de (vermeende) slimmeriken, kunnen die nou echt niet iets be-

denken wat ons waarschuwt vóórdat we in de buurt
komen?” Ook Jeu Schaareman heeft er zo zijn vraagtekens bij. “Voordat iedereen weet of hij besmet is
(er wordt immers nauwelijks getest) is die hele app
niet meer nodig”, stelt hij.

Dikke pluim voor alle kinderen

Op dit moment wordt het dagelijkse leven en onze economie beheerst door het coronavirus. We staan voor nieuwe uitdagingen en dilemma’s
zoals we nog niet eerder hebben meegemaakt. Hoe de situatie ná 28 april 2020 zal zijn, is voor eenieder nog onzeker. Wanneer zullen bijvoorbeeld de kinderen weer naar school mogen en in welke vorm zal dit gaan plaatsvinden?
Want ook de kinderen houden ons
natuurlijk bezig. Hoe ervaren zij
deze periode met het dagelijkse
huiswerk, minder sociale contacten
en het vele thuis zijn? De kinderraad ligt momenteel ook stil na een
indrukwekkende installatie van de
kinderraad afgelopen jaar en een
vruchtbare eerste vergadering. De
kinderen waren aan de slag met het
uitwerken van de goedgekeurde
plannen of met het voorbereiden
van nieuwe plannen voor de kin-

CDA Peel en Maas

derraadsvergadering die afgelopen
week zou plaatsvinden. Ook zouden de kinderen mee mogen gaan
denken over het nieuwe beleid
speelvoorzieningen. En dit wordt
natuurlijk verder opgepakt en weer
voortgezet, maar over wanneer en in
welke vorm zijn we ons nog aan het
beraden. De fysieke vergaderingen
kunnen voorlopig nog niet plaatsvinden, maar dat betekent niet dat we
de kinderen vergeten.
Voor nu willen we aan alle kinderen

uit onze gemeente een groot
compliment geven, knap hoe jullie
iedere dag thuis jullie huiswerk
maken, denken aan onze eenzame
ouderen en nog veel meer mooie en
ontroerende acties op touw zetten.
Het zal af en toe best wat mopperen
zijn, maar van ons krijgen jullie,
jullie ouders en leerkrachten een
dikke pluim!
Karin Jacobs en Suzan Hermans
Raadsleden

Hou vol en help elkaar

De intelligente lockdown, zoals het kabinet de huidige situatie omschrijft, houdt inmiddels al enkele weken stand. Hoe moeilijk het vaak ook
is, we moeten ervoor zorgen dat de mensen met de zwakste gezondheid zoveel mogelijk worden ontzien van het coronavirus. In de meeste
gevallen lukt dat, maar helaas zijn er in de verschillende dorpen van Peel en Maas toch veel overledenen en zieken te betreuren.
Verschrikkelijk voor alle mensen die het meemaken. We leven mee met iedereen die hiermee te maken heeft.
Het is ook een pijnlijke tijd voor
ondernemers die hun deuren hebben
gesloten of minder klanten over de
vloer krijgen. Landelijke regelingen
om waar mogelijk te steunen, zodat
zij hun hoofd boven water kunnen
houden en zoveel mogelijk personeel in dienst kunnen houden, moeten de pijn iets verzachten. Toch zien
we dat veel ondernemers het moei-

lijk hebben. We zien ook dat mensen
zonder werk komen te zitten.
In deze moeilijke tijden moeten we
elkaar vasthouden. Figuurlijk natuurlijk, maar u begrijpt wat we bedoelen. Maak eens een praatje met uw
buren, bel vaker familie en vrienden.
Laat uw kinderen tekeningen maken
voor opa en oma en stuur ze op. Zet
een beertje voor het raam. Wees

vriendelijk tegen elkaar in de supermarkt en heb geduld. Denk ook aan
de boeren en tuinders uit uw dorp.
Denk aan uw lokale restaurants, winkels en andere mkb’ers. Koop zoveel
mogelijk rechtstreeks bij lokale
ondernemers. Dit kan allemaal met
inachtneming van de anderhalvemeterregel en andere richtlijnen. Heel
belangrijk dat we ons daar aan hou-

den, zodat de ziekenhuizen niet worden overspoeld met te veel zieken.
Onze bijzondere waardering gaat
uit naar de vele inwoners uit onze
gemeente die elke dag de beste zorg
leveren. Ook de ondersteuners in de
zorg doen geweldig werk.

Fractie CDA Peel en Maas

Pastoraaltje

Column

Vreemde
Pasen
Ik heb nog nooit zo’n vreemde
Pasen beleefd. Het Goede Vrijdaggevoel raak ik maar moeilijk kwijt.
Mensen die je spreekt, telefonisch
of op 1,5 meter, zijn vaak bezorgd,
angstig. Steeds maar weer corona
in de media. Al die overlijdensadvertenties. En wie kent niet één of
meer slachtoffers van corona?
Sommigen maar mild, maar vaak
worden mensen vreselijk ziek, of
zijn zelfs gestorven. Als priester
zijn we gewend aan de dood, maar
het kan haast te veel worden.
Die onwezenlijke ziekenzalvingen,
met die vreselijk zorgvuldige
bescherming. Al die verdrietige
besloten afscheidsdiensten in
zo’n kleine kring. Maar we blijven
het doen. Van harte. Sommige
nabestaanden kozen er voor om
helemaal in stilte afscheid te
nemen. Begrijpelijk. Ja, er is zo veel
verslagenheid en verdriet. Angst
ook. Ondanks het mooie weer van
de laatste dagen blijft er iets van
beklemming onder de mensen.
Zeker onder ouderen. Premier
Rutte probeert ons te bemoedigen:
“Het lijkt de goede kant op te gaan.
Houd vol.” Ja, natuurlijk, Goede
Vrijdag is voorbij. Maar voor velen
werd het dit jaar bijna ongemerkt
Pasen. Met mijn collega-priesters
vierde ik paaszaterdagavond de
paaswake in de lege donkere kerk
van Panningen. Maar ik verzeker
u, alle mensen van onze parochies
waren er bij, voor ons bekende
en de onbekende, de zieken en
de gezonden, de gelovigen en de
niet-gelovigen: in ons hart, al hun
intenties, in ons bidden en hopen
op licht en verlossing. Daartoe
stak ik samen met de kapelaans
Roger en Piet de grote paaskaars
aan. Licht in de duisternis, teken
van hoop en leven. “Het is nog
nooit zo donker geweest, of het
wordt altijd wel weer licht.” In
een normale paaswake geeft de
priester het paaslicht door aan alle
mensen in de kerk. Dat konden we
nu niet. Maar ik ben er zeker van
dat we allemaal in het gewone
leven het licht doorgeven aan
elkaar in gebed en in hartelijke
liefde, in aandacht en zorg voor
elkaar. Juist voor kwetsbaren en
eenzamen. Wat zou het fijn zijn als
dat doorgaat als de coronadreiging
minder wordt of voorbij is.

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.

Pastoor Peter van der Horst
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Geplukt

Krijn van de Kerkhof Helden
Krijn van de Kerkhof (24) is een a-typische ICT’er. Zodra het werk gedaan is, gaat bij de geboren
Panningnaar de computer normaal gesproken uit. Dan is het tijd voor de andere zaken waar hij zicht mee
bezighoudt, zoals voetbalclub SV Panningen, darten bij café Tinus of in de kiët zitten met zijn vrienden.
Deze week wordt Krijn geplukt.

Samen met zijn vriendin Britt
woont Krijn in Helden. Niks mis
mee, zou je zeggen, maar voor
Krijn toch niet het beloofde land.
“Britt is nog student en hier in
Helden konden we een huis
huren. Ik beschouw het als tussen
oplossing. De bedoeling is dat we
in de toekomst teruggaan naar
Panningen.” Daar speelt zich zowat

het hele sociale leven van Krijn zich af
en is ook het dorp waar hij geboren en
getogen is.

Playstation
Druk genoeg heeft Krijn het in ieder
geval. Aan ICT’er kleeft vaak het vooroordeel dat ze graag binnen zitten,
maar dat is bij Krijn in ieder geval
totaal niet het geval. “Na het werk

gaat de computer normaal gesproken uit. Ik heb ook geen Playstation of
zoiets staan. Het liefst wil ik ‘s avonds
geen schermen meer zien.” Hij rolde
dan ook per toeval het vak in. Op de
middelbare school wist Krijn eigenlijk niet wat hij wilde gaan doen.
De beroepskeuzetest bood uitkomst.
“Gamen of achter de computer zitten,
was eigenlijk nooit voor mij wegge-

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.

5

3

Als Krijn een keer niet naar de voetbalclub of carnavalsvereniging hoeft,
is er ook altijd nog het darten op dinsdag. Bij café Tinus in Panningen gooit
hij al enkele jaren zijn pijltjes. Darten
kan hij echter niet heel goed. “Nee, ik
sta vaak te harken op de dubbel 1”,
lacht Krijn. “Ik zit bij de club vanwege
de gezelligheid.”
Alleen de dinsdagavond is qua
gezelligheid echter niet genoeg.
In het weekend is Krijn eigenlijk
iedere avond wel van huis weg.
Op vrijdag en zaterdag is hij vaak
in de ‘kiët’. “Daar beginnen we de
avond om vervolgens vaak nog naar
één van de lokale cafés door te
gaan.” En op zondag blijft hij na het
voetballen regelmatig hangen in de
kantine. “Soms sluiten we de dag
dan nog af bij café Tommies.” Een
druk programma in het weekend dus.
“Ik moet zeggen dat ik ook steeds
vaker op vrijdag een avondje met
Britt heb. Ik ben al genoeg van huis
natuurlijk.”

Vastelaovesvierder
Dat komt ook omdat Krijn een
echte ‘vastelaovesvierder’ is. De

Tekst: Rob Dieleman
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Maarten Sannen
Registermakelaar
Registertaxateur

Suzanne Sannen
Registermakelaar
Registertaxateur

Yvo Huys
Registermakelaar
Registertaxateur
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Dartclub

Krijn maakt zich niet alleen voetballend nuttig bij de vereniging. Hij was
acht jaar lang jeugdtrainer (nu gestopt
vanwege drukte op het werk), zit
in de activiteitencommissie en hij is
medeorganisator van het A-weekend
waarbij de A-jeugd een paar dagen
weggaat. “Ik vind het leuk om iets te
betekenen voor de club. Het is toch
belangrijk dat de taken verdeeld worden. Wat dat betreft ben ik een slechte
nee-zegger. Als ze me iets vragen, doe
ik dat meestal wel. Maar ik vind het
ook gewoon superleuk om te helpen.”
Tijdens één van de activiteiten, die
Krijn nu zelf organiseert als lid van de
activiteitencommissie, werd Krijn een
belangrijke rol toebedeeld. Hij werd
namelijk uitgeroepen tot prins van de
voetbalvereniging. “Dat was een mooi
feestje ja”, vertelt Krijn. “Helaas is dat
jaarlijkse evenement komen te vervallen, omdat er te weinig animo was.
Maar ik vond het altijd een prachtige
avond.”
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Jeugdtrainer
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carnavalsvereniging van Panningen,
De Kuus oeht Kepèl, zag dat ook
en besloot Krijn te vragen om de
gelederen te komen versterken. Eerst
twee jaar bij de Vrienden van de Kuus
en sinds afgelopen jaar als lid van
de raad. “Mijn oom Roy is ooit prins
geweest, dus ik kende wel al veel
mensen. Ik vond het echt tof dat ze
me vroegen. Het verenigingsleven
trekt me gewoon.”
Als ‘raadslid’ werd Krijn ook in een
commissie ingedeeld. Hij koos voor de
jeugdcommissie. “We regelen ieder
jaar de jeugdprins of -prinses en de
raad van elf. Ook zetten we de activiteiten op, letten we op de leden van
de jeugdraad tijdens die activiteiten
en we zorgen ervoor dat de kleren
netjes zitten voordat ze het podium
op moeten. We zorgen ervoor dat
de leden precies weten wat er gaat
gebeuren en dat ze de vasteloavend
goed doorkomen.” Een drukke taak.
“Maar wel heel leuk.”

Taxatie nodig?

Puzzel

2

legd.” Toch besloot hij na de beroepskeuzetest om de hbo-opleiding ICT &
Media Design te volgen in Eindhoven.
“Dat beviel ik eigenlijk heel goed.
Ik merkte ook dat ik er goed in was.”
Inmiddels werkt Krijn alweer een
jaar bij webontwikkelaar DMWS in
Eindhoven. Daar houdt hij websites
bij en ontwerpt hij nieuwe. Daarnaast
heeft hij nog een eigen bedrijfje voor
lokale klanten waarbij hij hetzelfde
werk doet.
Eén van die klanten is SV Panningen.
Dat is niet toevallig de voetbalclub
waar Krijn al sinds zijn tiende bij
aangesloten is. Na drie jaar volleyballen besloot hij toch zijn vrienden
te volgen en bij het voetbal te gaan.
Bij SV Panningen doorliep hij de jeugd
en speelde vervolgens in het vijfde,
een vriendenteam. “Na een paar jaar
wilde ik toch een iets serieuzere slag
maken en heb ik ervoor gekozen om
in het derde te gaan spelen. Daar zit ik
nog steeds.”

De Hypotheekshop

Taxaties

Makelaardij

Verzekeringen

14
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Doortje Deijkers Koningslust
superkrachten te kunnen hebben,
maar ik kan niet kiezen welke.

Waar maak jij het liefst je huiswerk?
Ik maak deels mijn huiswerk op
school. Dit vind ik wel fijn, want dan
hoef ik thuis niet meer zoveel te
doen en daar kunnen de docenten
je ook helpen als je iets niet snapt.
Maar thuis is het wel altijd stiller, dus
dat is ook fijn om rustig te werken.

Wat doe je als je niet kunt slapen?
Ik doe altijd mijn kerstlampjes aan,
want die hangen het hele jaar door
op mijn kamer. Ook lees ik soms
een tijdschrift. Maar het is niet altijd
nodig, want meestal kom ik best
snel in slaap.

Wat zou je doen als je een week
alleen thuis zou zijn?
Als ik een week alleen thuis zou
zijn, zou ik allemaal vriendinnen
uitnodigen om te komen logeren
en dan zouden we samen het hele
huis omtoveren tot iets geweldigs.
Dat lijkt me echt heel erg leuk om
te doen.

Zou je je woonplaats ooit
verlaten? Waarom wel/niet?
Nee, want Koningslust is een klein,
leuk en gezellig dorpje.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Wat is je favoriete drankje?
Doortje Deijkers
12 jaar
Koningslust
Bouwens van der
Boijecollege

omdat hij veel grapjes maakt. En ook
de docent van Nederlands, want zij
kan altijd goed uitleggen en is ook
heel aardig.

Heb je ooit gespiekt?
Wat heb je liever: iedereen
Ja, ik heb het wel geprobeerd maar
hoort wat jij denkt of jij hoort wat het lukte niet helemaal. Want ja,
als de leraar het zag zou je een 1
iedereen denkt?
Ik denk dat ik het liefste heb dat
ik kan horen wat iedereen denkt,
omdat je dan bijvoorbeeld bij een
proefwerk de antwoorden hoort van
iedereen.

Wanneer heb je iemand voor het
laatst geholpen?
Ik weet het niet zeker, maar volgens
mij heb ik het laatst iemand op
school geholpen tijdens de les.
Dat was omdat diegene een
opdracht niet snapte.

Wie is je favoriete leraar?
Dat is de docent van aardrijkskunde,

krijgen, dus het was toch beter om
het niet te doen.

Wat is het belangrijkste advies
dat je ooit gekregen hebt?
Dat is het advies dat ik van mijn
vader heb gekregen. Dat ik mij
goed moet concentreren voor een
oefening bij een turntraining en bij
wedstrijden, want anders kan het
misgaan.

Is er een liedje waar je een
speciale herinnering aan hebt?
Dat is het liedje Superhero, we
hebben namelijk bij het afscheid

van groep 8 dit lied gezongen.
We hebben toen de melodie
gehouden en de tekst veranderd.
Dus elke keer als ik dit liedje hoor
moet ik denken aan het afscheid van
groep 8.

Dubbelfriss en Ice Tea zijn mijn
favoriete drankjes. En na het turnen
rijden we altijd langs de McDonald’s.
Soms slaan we daarnaar af en gaan
we even een milkshake halen die
dan erg lekker is.

Hoe breng je het liefst een
regenachtige dag door?

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

Ik vind het dan altijd leuk om
te knutselen, spelletjes te doen
met mama en om te bellen met
vriendinnen. Dat is gezellig en dan
krijgen we altijd de slappe lach.

Frankrijk is het verst waar ik ben
geweest op vakantie. Een keer zijn
we in De Gorges du Verdon geweest
en de andere keer in de Ardèche.
Het was daar echt superleuk en
mooi.

Welke superkracht zou je willen
hebben?
Mij lijkt het wel cool om te kunnen
vliegen, maar ik twijfel wel nog.
Onzichtbaar zijn lijkt me ook heel
leuk, want dan kun je iedereen
laten schrikken. Maar bij vliegen
kun je alles van boven zien en dat
is ook heel mooi. In ieder geval lijkt
het mij leuk om één van die twee

Wat is je lievelingskledingstuk?
Voor in de zomer is dat een gewoon
shirt en korte broek, want dat zit
altijd wel fijn. In de winter een grote
hoodie, want dat vind ik ook altijd
wel lekker zitten.

Hoi

Column

Videobellen
Beeld aan of uit? Moet ik iets anders
aantrekken? En tot hoe ver ga ik in
beeld? De videobel-struggles van
de eerste week online les. Voor
iemand die dat niet gewend is,
kan het even duren om uit te vinden wat voor jou het beste werkt.
Vooral videobellen in de ochtend.
Hallo ochtendstem! Je mond is nog
zo droog als de Sahara en je stem
klinkt alsof je net aan het herstellen bent van een keelontsteking.
Normaal sta ik vroeg op en zit ik
nog even in de trein. Nu sta ik op
en begint gelijk de eerste online
les. Keuzestress: ga ik eerst makeup opsmeren of laat ik mijn beeld
gewoon uit? Ik zal eerlijk zeggen
dat ik voor de eerste keer dat ik
online les had, een gesprek met
mijn onderkin heb gevoerd om te
kijken wat de beste hoek was om in
beeld te komen. Dit waren de eerste videobel-struggles. Nu we weer
een tijdje verder zijn, heb ik mijn
ritme gevonden. Ken je dat gevoel
dat je harder moet praten tegen
een beeldscherm omdat je denkt
dat ze je anders niet horen? Ik doe
dat dus echt. “Je schreeuwt zo
hard dat ze je in Eindhoven kunnen
horen”, zei mijn zusje die mee kan
genieten van de gesprekken. Sorry,
ik zal er op letten. En dan hebben
we het nog niet over de ongemakken van videobellen gehad. Wat zei
je? Zie je me nu? Wat hoor ik op de
achtergrond? Niet door elkaar praten. Je verstaat drie van de vijf keer
niet wat iemand zegt. Soms lach
ik gewoon en praat ik er overheen
zodat we de vraag ‘wat zei je’ even
kunnen vermijden. Dan zakt de
moed toch even in mijn sloffen. Al
met al vind ik videobellen wel een
uitkomst. We kunnen zo elkaar toch
even zien en spreken. Je mag mij
bellen, dat vind ik leuk.

Tekst: Lisa Osinga
Lotte
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aanjager van duurzaamheid
in Peel en Maas

Stuur een foto in naar foto@kempencreeert.nl

Samen staan we sterk

In een tijd dat fysieke verbinding zeer beperkt is, verbinden wij met deze verbindingspagina in HALLO. Ook deze week
hebben weer een heleboel mensen een foto ingestuurd als blijk van sociale verbondenheid. Dank daarvoor!
De strijd tegen het coronavirus vergt veel iedereen, maar de verbondenheid wordt er niet minder door.
De foto’s op deze pagina zijn een selectie van de inzendingen. Volgende week wordt opnieuw een verbindingspagina in HALLO
gemaakt. Dus voelt u zich ook verbonden met dorpsgenoten die getroffen zijn door het coronavirus? Wilt u ook uw steun
uitspreken voor degenen die een naaste hebben verloren? Heeft u ook zoveel waardering voor de mensen in de zorg die dag in
dag uit alles uit de kast halen? Stuur dan een foto (zoals bovenstaand) naar foto@kempencreeert.nl met vermelding van naam en
woonplaats. Wij zorgen voor de rest.
#kempencreëert lokale verbinding

Kempen bedenkt, maakt, deelt communicatieboodschappen
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Uitbreiding ‘Brits’ woordenboek als eerbetoon aan Frits
Dertien jaar geleden verscheen het Maasbrees woordenboek ‘Bree, wie me kalde, sproök en praòt’ van de
hand van Frits Wijnen. De auteur stierf twee jaar later, maar in de tussentijd verzamelde hij weer volop
woorden die een plekje hadden verdiend in het boek. Zijn vrouw en twee kinderen maakten van die woorden
een supplement voor het woordenboek. Die toevoeging is nu klaar.

zoals van het klooster, de schutterij en
gemeente Maasbree. Hij schreef graag
en hij was een echte verzamelaar. Zo
kwam het idee om een woordenboek
te maken.” Frits had genoeg materiaal
voor een boek van liefst 463 bladzijdes. In 2007 kwam het woordenboek uit, er werden 750 exemplaren
gedrukt. Daar zijn er nu nog minder
dan 20 van over, vertelt Koos.
Twee jaar na de presentatie van het
woordenboek sloeg het noodlot toe.
Frits werd ongeneeslijk ziek. “Hij had
toen al bedacht dat er een supplement
zou komen op het originele woordenboek”, vertelt Koos. Frits had namelijk sinds het uitkomen van het boek
een lijstje bijgehouden met ‘nieuwe’
Maasbreese woorden en gezegdes
die hij was tegengekomen. “Die wilde
hij bundelen in een ‘finale supplement’”, vertelt Koos. “Hij had zelfs al
een nawoordje geschreven voor ons.”
In mei 2009 overleed Frits.

Supplement

Frank, Koos en Mieke Wijnen met het supplement van het woordenboek

Tientallen jaren deed Frits over het
verzamelen van de woorden voor zijn
woordenboek. Vrouw Koos weet nog

wel hoe haar man op het idee kwam
om oude ‘Britse’ (Maasbrees dialect
voor Maasbreese) woorden en gezeg-

Met een glimlach goed kauwen!

MollKunstgebit.nl

des te noteren. “Dat is gekomen toen
we bezoek kregen van familieleden
van Frits. Die waren lang geleden
vertrokken naar landen als Canada en
Australië. Het viel ons op dat ze tijdens
hun bezoek hier ‘aod-Brits’ spraken.
Woorden die de mensen hier allang
niet meer gebruikten. Frits besloot ze
op te schrijven.”

Boeken
De Maasbreenaar bewaarde de woorden netjes op alfabetische volgorde.
“Frits was altijd al bezig met historie”, vertelt Koos. “Hij had al verschillende boeken op zijn naam staan,

Het idee van het supplement raakte
op de achtergrond en bleef op de
plank liggen. Tot vorig jaar, vertelt
Koos. “Ik kreeg de vraag van iemand
of er eigenlijk ooit een tweede deel
was gemaakt van het woordenboek.
‘Nee’, zei ik. ‘Wel een supplement.”
Ze gooide een balletje op bij zoon
Frank en dochter Mieke. “Ik vroeg of
ze dit ook een goed idee vonden.”
De twee kinderen waren meteen
enthousiast. “We wilden niet dat het
werk van pap verloren zou gaan”,
vertelt Frank. “Het zou zonde zijn als
al die historische ‘Britse’ woorden
niet bij mensen thuis terecht zouden
komen.”
Koos, Mieke en Frank wilden eerst
weten of er überhaupt interesse was
in een supplement. Koos nam contact op met Ine Lodewijk, beheerster
van de Facebookpagina ‘Maasbree in
heden en verleden’. “Die stelde de

vraag op de pagina en daar kwamen
veel reacties binnen”, vertelt Koos.
“Met die berichtjes, samen met de
reacties van familieleden en vrienden
die we al hadden, kwamen we uit op
zo’n honderd mensen die geïnteresseerd zouden zijn. Dat was voor ons
genoeg om aan het project te beginnen.”

Eerbetoon
De woorden die Frits in twee jaar verzamelde, werden in een nieuw jasje
gestoken en van daaruit vloeide een
supplement voor het woordenboek van
vijftig pagina’s dik. “Als Frits langer de
tijd had gehad, had hij heel zeker een
tweede woordenboek uitgebracht”,
weet Koos. De familie besloot het bij
Frits zijn bevindingen te laten. “Het is
toch een soort nagedachtenis aan Frits.
Een eerbetoon aan zijn passie: ‘Bree’.”
De coronacrisis gooide wat roet in
het eten. “Eigenlijk was alles zo goed
als klaar”, vertelt Koos. “Het hoefde
alleen nog maar naar de drukker,
toen de overheid alle maatregelen
instelde. We vonden het jammer als al
het werk voor niks was geweest, dus
we hebben het wel laten drukken.”
In eerste instantie waren vijfhonderd
stuks gepland, maar door corona werd
besloten de helft te laten drukken. Die
liggen nu bij Koos thuis, in afwachting
van betere tijden. “Ze zijn nog niet
te koop. We wachten totdat de maatregelen rondom het coronavirus het
toelaten om met de verkoop te beginnen.. Als het zover is, laten we het
iedereen weten.”
Koos is tevreden met het eindresultaat en sluit af met een spreuk uit het
supplement, doordrenkt met humor.
‘Naodet alles gezag en gedaon is,
ist’r altiëd ‘nne haup miër gezag as
gedaon.’ Een waarheid als een koe.
Tekst: Rob Dieleman
beeld: familie Wijnen

Bel voor een afspraak 077 35 153 21

LENTEDAGEN!
Veilig open in de coronatijd
Maandag van 13.00 tot 17.00 uur
Dinsdag-zaterdag 10.00 tot 17.00 uur
Nu bij aankoop van € 50,00
ontvangt u een gratis shawl!
Graag tot ziens bij:

Doolgaardstraat 8
Horst aan de Maas
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur

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

Zingen op locatie
Optreden in zalen, op festivals of bij feesten zit er voor artiesten de komende tijd niet in. Zanger Roy
Smolenaars uit Helden (oorspronkelijk Maasbree) besloot het beste van de situatie te maken en kwam met
een nieuwe manier van optreden. Hij bedacht de act ‘De escort zanger‘ waarmee hij met een wagentje en
verrijdbaar podiumpje in de regio op locatie komt zingen. De performer, die normaal gesproken leadzanger
bij Memphis Maniacs is, dook al op in onder meer Kessel, Egchel en dinsdag 14 april was hij te vinden
in Maasbree. / Beeld: Jordy Strijbos

1604 \ cultuur

17

‘Samen sterk, zorg goed voor elkaar’

Creatie van Meijelse Hilde lichtpuntje in zware tijd
De Meijelse Hilde Stoffels hangt regelmatig een eigengemaakte spreuk voor haar raam. Haar ruit kon in de
huidige crisis niet leeg blijven. Hilde verzon een spreuk, maakte er een poster van en hing die op. Al snel bleek
dat meer mensen, organisaties en zelfs ziekenhuizen de poster graag wilden ophangen. ‘Samen sterk, zorg
goed voor elkaar’ is inmiddels door het hele land te vinden. Als lichtpuntje in een donkere tijd.

niet alleen van de vriendin. Hilde zette
op Instagram een bericht dat mensen haar een mailtje konden sturen
als ze interesse hadden. De volgende
ochtend kon haar mailbox het aantal berichten niet meer aan. “Ik kreeg
meldingen dat de mailbox vol zat.”

Duitse versie
Een bakker uit Friesland, ziekenhuizen,
dorpsgenoten, de vraag naar de poster
kwam van alle kanten. Daarop nam
Hilde contact op met haar schoonbroer
Luc die een website maakte waar
een downloadlink op kwam te staan.
“Sindsdien is de poster voor iedereen
makkelijk bereikbaar.” Er werd zelfs
een Duitse versie gemaakt en Hilde
kreeg al de vraag of een Italiaanse
variant tot de mogelijkheden behoort.
“Even kijken of dat gaat lukken.”
Hilde krijgt sinds het verspreiden van
haar creatie reacties van veel mensen.
“Zo kreeg ik een berichtje van een
vriendin dat ze mijn poster in Weert
was tegengekomen en mensen zagen
hem bij een tankstation en ik kreeg
ook een foto van het Erasmus Medisch
Centrum in Rotterdam met artsen en
mijn poster erop.”

“Het is begonnen als gewoon maar
een tekening. Het was nooit mijn
opzet om zoveel mensen te bereiken. Er zit geen marketingplan achter.
Ik verdien er ook niks aan. Sterker nog,
het kost me vooral veel tijd.” Maar dat
is het haar zeker waard. “Heel gaaf
dat mensen het zo opgepikt hebben.
Ik ben er trots op, maar het is vooral
belangrijk dat mensen er kracht uit
kunnen halen.”
Ze vindt het fijn dat haar poster
in deze tijd voor een glimlach kan
zorgen. “Het is toch kommer en
kwel nu. Er is veel ellende. Zeker in
onze gemeente. Kessel dat zo hard
geraakt is en ook in Meijel sterven
veel mensen aan corona. De poster
kan een klein lichtpuntje zijn in deze
donkere tijden. Gewoon wat positief
nieuws.” Niet alleen voor de mensen
die de poster zien, maar ook die hem
ophangen. “Die mensen laten zien
dat dat ze zich aan de maatregelen
houden en dat ze er voor gaan om
samen een einde te maken aan het
virus. Dat is óók een waardevolle
boodschap. Samen komen we het
virus te boven.”
De poster van Hilde is te downloaden
via www.prullemupke.nl/samensterk

Kracht
Hilde is overdonderd door wat haar
zaterdagmiddagproject teweegbracht.

Tekst: Rob Dieleman

Extra datums inzameling
oud ijzer Baarlo
Eén zaterdagmiddag had Hilde nodig
om het ontwerp voor de poster te
maken. Ze begon met tekenen toen
ze bedacht dat mensen juist in deze
tijd wel een hart onder de riem
kunnen gebruiken. “Ik heb al een
paar jaar als hobby handlettering,
waarbij teksten op een artistieke
manier worden getekend”, vertelt
de Meijelse. Na een workshop
ging ze regelmatig aan de slag
en bij speciale gelegenheden als
de geboorte van haar dochter,

Sinterklaas of Kerstmis verscheen er
een creatie op haar raam.

Glimlach
Hilde woont aan de doorgaande weg
in Meijel en veel mensen zien de creaties hangen. “Ik kreeg op een gegeven moment opmerkingen als er niets
hing”, vertelt ze lachend. Tot drie
weken geleden was het raam leeg.
“Ik dacht dat het wel mooi zou zijn als
ik iets zou maken waar mensen die
voorbijlopen een glimlach van op het

gezicht krijgen. Een steuntje in de rug
in deze tijd.” Ze ontwierp een poster,
plaatste die op haar ruit en sindsdien
is daar de tekst ‘Samen sterk, zorg
goed voor elkaar’ te bewonderen.
Ze zette een foto van de poster op
sociale media en al vrij snel kreeg ze
een berichtje van een vriendin. “Of ik
het ontwerp niet digitaal kon doorsturen naar haar. Dat zij het zelf ook kon
printen. Dat was totaal niet mijn opzet,
maar wel een mooi compliment.”
De vraag voor de poster kwam echter

Fanfare Eendracht heeft extra data ingepland waarop het mogelijk is oud ijzer in te leveren. De vereniging doet dat omdat de
jaarlijkse huis-aan-huisactie, waarbij het ijzer opgehaald werd bij
de mensen thuis, niet door kon gaan vanwege de coronacrisis.
De komende maanden is het op de
zaterdagen 18 en 25 april, 16 en 30
mei en 13 en 27 juni mogelijk om
oud ijzer in te leveren. Dat kan op
de parkeerplaats aan de Sprunklaan
in Baarlo. Op de zaterdagen is het
tussen 10.00 en 12.00 uur mogelijk om spullen als ijzer, computers en huishoudelijke apparatuur
af te leveren. Die spullen worden

door mensen van de fanfare aangenomen. “Mensen hoeven dan
niet in de file te gaan staan bij het
gemeentelijk milieustation”, aldus
de fanfare. De vereniging geeft aan
tijdens de inzameling uiteraard de
vereiste voorschriften wat betreft
de coronamaatregelen in acht te
nemen.

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

Vlees met smaak
Dat is ons motto!

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

Aanbieding:
Geldig van 16 april t/m 6 mei 2020

Sucadelappen
Runderpoulet

Openingstijden:
dinsdag en donderdag
10.00-15.00 uur
vrijdag
10.00-17.00 uur
zaterdag
08.30-13.00 uur

Pannen, leien, platte
en kunststof daken

Vele soorte
buxusvervan n
ge
vanaf € 0,79 rs

Dakkapellen, dakramen
en trespabekleding
Dakgoten, lood,
koper en zinkwerk
Schoorsteenvegen,
renoveren en vernieuwen

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

www.herefords.nl

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

St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl
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Hoe gaat het nu met uw nachtrust?
En lacht u nog voldoende?
De coronacrisis heeft ook mentaal impact op ons. We maken
ons zorgen, omdat we niet weten hoe lang de crisis nog duurt.
Er zijn heel veel mooie lokale initiatieven ontstaan in de
kerkdorpen. Lees er meer over op de pagina “Zorgen voor
elkaar” van gemeente Peel en Maas. Inwoners zijn er voor
elkaar en bieden een helpende hand.
Als u een vraag heeft, of ergens mee zit, blijf er niet mee
rondlopen. Pak de telefoon en deel uw verhaal. En heeft u
niemand in uw naaste omgeving, weet dan dat de medewerkers
van Vorkmeer er voor u zijn. U kunt ons bereiken via de
Vorkmeer Bellijn.

De hersens prikkelen
met Baarlose Piet
Piet van Cauwenberghe (75) uit Baarlo stuurde een brief naar de redactie van de HALLO. Bijgevoegd was een
stuk tekst met daarin liefst 45 Limburgse plaatsnamen verwerkt. Een prima manier om de huidige coronatijd
door te komen, dachten we. Daarom staat de tekst van Piet deze week in de HALLO. Ook vroegen we ons af hoe
Piet op het idee is gekomen.
“Ik heb een abonnement op het
tijdschrift Landleven”, vertelt Piet.
“Daarin zag ik een soortgelijke puzzel staan met elf plaatsnamen. Toen
dacht ik: dat kan ik ook met Limburg.”
Zo gezegd, zo gedaan. Piet knutselde
een tekst in elkaar met daarin liefst
45 namen van Limburgse dorpen en
steden. De één nog lastiger te spotten
dan de andere. “Ja, die hersens moeten geprikkeld worden hè.”

Koor

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

Piet is vaker creatief bezig. Hij is lid
van het Kerkelijk Gemengd Koor in
Baarlo. Regelmatig maakt hij voor
de leden een puzzel of een gedicht.
“Die heb ik ‘Vrolijk Nootjes’ genoemd.
Om de zoveel tijd komt er een ‘Vrolijk
Nootje’ uit.” Piet is geen bestuurslid, maar hij vindt het gewoon leuk
om creatief bezig te zijn. “Ik maak
ook vaker tekeningen. Bijvoorbeeld

voor de carnavalskrant. Mijn vader zei
vaker: die jas moet aan het schudden
blijven. Je moet bezig blijven.”
Zo bedacht Piet ook de jaarlijkse wandeltocht die door het kerkkoor gehouden wordt. De eerste zondag van
september lopen honderden mensen
de route die door Stichting Wandelen
in Baarlo (waar Piet voorzitter van
is) is uitgezet. “Mijn vrouw en ik zijn
vorige week al met de fiets de route
van dit jaar nagegaan. We hebben
pauzeplaatsen opgezocht. Nu gaan
we bekijken of we een route kunnen
maken met een goed aantal kilometers.”

Gedicht
Vanwege de coronacrisis kunnen de
leden van het koor momenteel niet
bij elkaar komen. Een zeer vervelende
situatie, vindt Piet. “We hebben vijftig leden. 26 daarvan zijn 80 jaar of

ouder. Die kunnen niet zomaar buiten
de deur komen. Ik schreef laatst op
een vrijdagavond een gedicht voor de
leden van het kerkkoor. Ik wist echter nog niet hoe ik het bij hen moest
krijgen. Op zaterdagochtend vroeg ik
aan mijn vrouw Lenny of we ze niet
uit moesten printen en in de bus bij de
moesten doen.”
Zo geschiede. Piet en Lenny liepen
een rondje door het dorp en duwden
bij alle leden van het kerkkoor een
uitgeprint gedichtje in de brievenbus.
“We hebben ontiegelijk veel reacties gehad”, vertelt Piet. “Veel mensen belden. Daarin kon de persoon
even bijpraten en werd een luisterend
oor geboden. We kregen zelfs bloemetjes thuis.” Het gebaar betekende
veel voor de veelal ouderen. “Het was
fijn dat er iemand aan hen dacht.
We moeten de oudjes bezighouden,
zeker in deze tijd.”

Puzzel

Plaatsnamen zoeken
Vanwege het coronavirus kunnen veel mensen het huis niet uit. Om die mensen een tijdje bezig
te houden, maakte Piet van Cauwenberghe onderstaand verhaal. In de tekst zijn liefst 45 Limburgse
plaatsnamen verborgen. De dorpen kunnen over meerdere woorden verdeeld zijn.
Kun jij ze allemaal vinden?

Ik sta hier boven aan de berg en kijk

bloemen geplukt. Door de ochtenddauw

Raijmakers Someren is een dynamisch bedrijf bestaande uit een aannemingsbedrijf van grond- en sloopwerkzaamheden, een transportbedrijf,
een bouwmaterialenhandel en twee betoncentrales. Wij zijn voornamelijk werkzaam in de regio’s Zuid-Oost Brabant en Noord-Limburg.

op de markt waarop een bar centraal

werd mijn stem echt schor. Stevig

staat. Ik sloeg een glimb richting kerk.

hoestend gromde ik; schande! Loop weg.

Er is feest maar een enkele heer was

Maar ineens kom ik langs de Maas Niels

Binnen ons bedrijf zijn wij op korte termijn op zoek naar:

geschorst, toch waren er die klommen

tegen. “Kijk”, zei hij: “De boeren hier zijn

over de draad om met enkele kerelkes

de velden aan het ploegen en gaan daar

selfie’s te maken. Direct kwam een

rogge laten groeien.”

ober (in geschikte kledij) en begon te

Loop ik, na wat klimmen met een

schelden. De spanningen liepen hoog op

geleende ladder, langs de kant op en

en er vloeide rijkelijk tranen. Er kwamen

neer en viel omdat de voren langs de

enkele demonstranten die vroegen om

Maas breed waren en er een te gelen

meer loon, maar de kapelaan las voor

gloed scheen. Een schichtig reu, ver voor

uit een boek en daarna ging iedereen

ons, steekt de weg over en een vos

smullen van de lekkere vlaai. Gisteren

pelgrimt tussen de bomen door.

liep ik op de hei bloemen te plukken,

Ik val weer tussen het gras. Hoe kan dat

maar er liepen op de heidevelden veel

nu? Thuis gebeurt dat nooit. Ik loop verder

vogels en herten, er liep ook een veulen

naar huis, hier is het vrijwel leeg. Het

schoorvoetend weg.

groen is verdwenen, nu staan in dit broek

Mijn maatje zag een tak met een

huizen waar mensen in wonen. Ik klink

vlo d’r op zitten. En ja hoor, ik zag hem

nog wat schor na, toen ik het verhaal

ook. Op de terugweg namen we in Kessel

aan mijn broer mondeling doorverteld

Wij bieden:
• Salaris conform cao beroepsgoederenvervoer
• Fulltime functie
• Een informele werksfeer

hout en eiken mee, die er al eeuwen

had, want er klonk veel herrie en vlot

lagen. Het was fris, velen hadden un

tumult op straat. De kapelaan stond in de

hemd aan en zagen het ‘s nachts walmen

deurmond tegen de muur te leunen en

Bent u geïnteresseerd, dan kunt u telefonisch contact opnemen met
Esther Raijmakers, onder nummer 0493-490152.
Per e-mail naar esther@raijmakers.nl of schriftelijk naar
Raijmakers Someren BV, Postbus 44, 5710 AA Someren.

en roken door het gedoofde vuur. Tijdens

riep: “Kijk uit met naar huis gaan, het is

het lopen, tja, ik herken Bo (schoonzus

glad.” Er was op de weg chel geknoeid.

van mij). Ze had een rijkelijke bos

Wel thuis allemaal!

Ervaren minigraver/-loader machinist
Voor al onze grond- en sloopwerkzaamheden.
Pre: vrachtwagen rijbewijs en VCA certificaat.
&

Ervaren lasser/monteur
Binnen deze functie bestaan de werkzaamheden uit
het onderhouden van beide betoncentrales.
Klein onderhoud aan vrachtwagens en overig materieel.
Las-& snij- & overige werkzaamheden in de werkplaats en op de bouw.

Functie-eisen Chauffeur/ Machinist:
• In het bezit van C of CE rijbewijs
• In het bezit van een bestuurderskaart
• In het bezit van code 95 is een pre
Functie-eisen voor al onze vacatures:
• Betrouwbaar en flexibel inzetbaar
• Geen 9-tot-5-mentaliteit
• In het bezit van VCA certificaat (of bereid dit te behalen)
• Kennis van de Nederlandse taal
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Parochie Beringe

Overleden Wim Mesman 82 jaar; Lies
Peeters-Martin 83 jaar

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;
Harrie Sijben 84 jaar

Parochie Helden

Parochie Egchel

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.

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.

Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3, 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Omdat de St. Lambertuskerk
t/m Pinksteren gesloten is, wordt
nu de 2de fase van het stucwerk
uitgevoerd. De Mariakapel in het
voorportaal is wel open.
Overleden
Ans Lemmen-Wenting 95 jaar

Parochie Koningslust

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.
Overleden An Luijten-van Neerven
89 jaar; Frits Verbeek 75 jaar; Beth
Baltussen-van de Laak 92 jaar; Miep
Scheepers-Ketels 80 jaar; Annie
Rongen-Peeters 86 jaar

Parochie Panningen
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.

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

Heb jij ervaring als transportplanner of ervaring
in een soortgelijke functie?
Ben jij ondernemend, oplossingsgericht en een teamplayer?
Spreek je vloeiend Nederlands, Engels en Duits?

+

Dan ben jij de

TRANSPORTPLANNER
M/V die wij zoeken!

Wij zoeken een Transportplanner die ons team in Venlo komt
versterken. Wij zijn een dynamisch bedrijf met transporten
hoofdzakelijk AGF in o.a. Nederland, Duitsland (Ruhr) en België.
Je taken en verantwoordelijkheden:
• Aansturen en begeleiden van chauffeurs c.q. charters.
• Indien nodig capaciteit zoeken op de markt.
• Inplannen van ladingen, rekening houdend met beschikbare
rij- en rusttijden.
Wij vragen:
• Minimaal mbo denk- en werkniveau.
• Zelfstandig kunnen werken.
• Stressbestendigheid en klantgericht.
• Sociaal en communicatief vaardig.
• Geen 9-tot-5-mentaliteit.
Wij bieden je een leuke baan binnen een klein team met
prima arbeidsvoorwaarden en een salaris conform CAO.
Heb je interesse, stuur je sollicitatiebrief met CV naar
peter@ag-transporten.com

Keulse Barière 3, 5915 PG Venlo • www.ag-transporten.de

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

Fancy Fair in Kessel-Eik gaat niet door
De zeventigste editie van de Fancy Fair in Kessel-Eik wordt een jaar uitgesteld. De organisatie verwacht in de
problemen te komen met de verkoop van loten, waardoor besloten is niet in september van dit jaar, maar in
2021 weer een Fancy Fair op de agenda te zetten.
De opbrengst van de loten voor de
Fancy Fair komt altijd ten goede aan
de kerk in Kessel-Eik. Tijdens de fair

staan er in Ut Gemeinsjapshoes zaken
als spellen van vroeger, een rad van
avontuur, een schiettent. Daarnaast is

de friture een terugkerende traditie
van de fair.

Oude metalen acties afgelast
De oude metalen acties in Maasbree en Grashoek zijn afgelast. In Maasbree is het wel nog mogelijk om de oude
metalen in de container op de Schorweg te gooien.
“Veel inwoners hebben inmiddels de
oude metalen al zelf afgeleverd bij
de container op de Schorweg”, laat
schutterij Sint Martinus Maasbree
weten. De schutterij houdt normaal
gesproken ieder jaar een oude meta-

len actie waarbij langs de deuren
wordt gegaan om spullen op te halen.
De actie werd afgelast. “Er is weinig
uitzicht op of de actie dit jaar nog kan
plaatsvinden.” Als er mensen zijn die
oude metalen hebben liggen en zelf

niet over vervoer beschikken om naar
de Schorweg te komen, kunnen die
contact opnemen met Twan Smets via
06 57 10 02 10. De oude metalen actie
stond gepland voor zaterdag 18 april.
Die gaat niet door.

ADVERTENTIE WEEK
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Jij maakt ‘m super
Denk aan elkaar,
voorkom eenzaamheid.
De coronacrisis legt het normale leven stil. Maar voor veel
ouderen worden de dagen daardoor ook stiller. We roepen
iedereen op om onze dierbare ouderen te laten zien dat
we hen niet vergeten. Voorkom eenzaamheid en laat
regelmatig wat van je horen. Samen staan we sterk tegen corona!

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

6.899,compleet met
apparatuur

Durante

Houdt u van donkere keukens in
een landelijke stijl, dan is deze getoonde
uitvoering van keuken Durante echt iets voor
u! Lavazwarte fronten gecombineerd
met eiken elementen en veel handigheden
zoals het ingebouwde wijnrek en houten
kratten maken het een feestje in deze
nieuwe keuken te koken.

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

T. 077-3982234

Let op: tijdelijk geen koopavonden.

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 0475-691548

www.superkeukens.nl

