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Quizzen met de koning
De wereld van de pubquizzen is door de coronacrisis danig van opzet veranderd. Waar normaal gesproken cafés, zaaltjes of tenten gebruikt werden om de teams te herbergen, gaat
het nu allemaal online. Het bedrijf Spek en Bonen, specialist in pubquizzen, greep Koningsnacht en -dag aan om de inwoners van Peel en Maas te ondervragen op algemene kennis.
Samen met het Meijelse restaurant De Heere van Meijel, waar vanuit presentator Christiaan van Roij de boel aan elkaar praatte, en het Heldense restaurant De Zoes werden twee
koningsquizzen georganiseerd. Op Koningsnacht was de volwassen versie en een dag later volgde er eentje voor de hele familie. Liefst 209 teams deden mee aan de Koningsnachtquiz,
waardoor er naar schatting zo’n duizend mensen thuis voor hun laptop, beeldscherm of telefoon zaten te quizzen. Een dag later deden 61 gezinnen mee aan de Koningsdagquiz.

Bevrijdingsdag

Aangepaste
aanlever
tijden
Vanwege Bevrijdingsdag
dinsdag 5 mei zijn de
aanlevertijden voor
advertenties en redactionele
inzendingen aangepast.
Advertenties kunnen tot
uiterlijk maandag 4 mei
17.00 uur ingediend worden
via advertentie@
hallopeelenmaas.nl
Redactionele stukken
kunnen tot uiterlijk 12.00 uur
aangeleverd worden via
redactie@hallopeelenmaas.nl

Kindervakantiewerk afgelast door corona

Geen KVW’s komende zomer
Het blijft rustig op straat komende zomer. Waar normaal gesproken de diverse Kindervakantiewerkorganisaties verschillende dagen of zelfs een week met de kinderen uit de dorpen activiteiten doen, zijn die
voor dit jaar allemaal afgelast. Zeker voor Kessel en Kessel-Eik betekent dat een uiterst bittere pil, aangezien
de eerste editie in 35 jaar op het programma stond.
De elf hoofdleiders van KVW Kessel
en Kessel-Eik waren al een jaar bezig
met de organisatie van de eerste
editie in 35 jaar. Van woensdag
12 tot en met 14 augustus zou de
jeugd van de twee dorpen weer
mee kunnen doen met de diverse
activiteiten die de organisatie had
bedacht en gepland. “We hadden al
zestig opgaves”, vertelt Jill Hendrix
van de organisatie. “We waren bezig
met het werven van vrijwilligers toen
de coronacrisis begon. Die zorgde
voor een enorme domper bij ons. We

hadden alles zover geregeld, maar we
hebben besloten alles te verplaatsen
naar volgend jaar.”

Veiligheid
Net als bij zoveel andere zaken
gooide het virus roet in het eten.
Er was wellicht iets mogelijk met
kinderen jonger dan 12 jaar, vanwege
de nieuwe maatregelen die de
overheid aankondigde op dinsdag
21 april. Maar KVW Kessel en KesselEik wilde daar niet aan. “Bij de
activiteiten is ook veel leiding en

organisatie op de been. Veiligheid
gaat boven alles. Je moet het risico
dat iemand ziek wordt, niet willen
lopen. Daarom hebben we na de
maatregelen van 21 april de knoop
doorgehakt.”
De bedoeling is nu dat volgend jaar
de eerste editie in, dan, 36 jaar wél
doorgaat. “De mensen zijn nog steeds
enthousiast en we hebben nu extra
lang de tijd voor de organisatie.
Volgend jaar hebben we een
supergoed georganiseerde KVW in
Kessel en Kessel-Eik.”

KVW Maasbree
Ook in Maasbree werd de week vol
activiteiten afgelast. De KVW van
Maasbree is de grootste van de
regio. Ieder jaar doen er honderden
kinderen mee met de activiteiten
in het dorp en wordt de organisatie
groots opgezet. Maar ook in
Maasbree blijven de straten leeg
dit jaar. De hoofdleiding besloot
de 58e editie te verplaatsen naar
2021. “Als hoofdleiding hebben
we de verantwoordelijkheid
om de honderden kinderen en
vrijwilligers die meedoen, een
veilige omgeving te bieden”, liet de
organisatie weten.
Lees verder op pagina 03
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Minder arbeidskrachten voor handen door coronacrisis

Creativiteit vereist bij de aspergetelers
We zitten midden in de aspergetijd. Door het warme weer van de laatste weken vlogen de witte stengels de grond uit. Vanwege de coronacrisis was het voor telers echter lastig om
genoeg handjes te vinden om alle asperges uit de grond te krijgen. Sommige telers in Peel en Maas besloten daarom niet te steken dit jaar. De boeren die wel oogstten, viel een goede prijs
en stijgende huisverkoop ten deel.

Oplage 19.275 exemplaren

school die thuis niets meer te doen had
en studenten die toch niet meer naar
school konden. Iedereen hielp mee.”
De hulpkrachten komen ‘s morgens om
te steken. Samen met zijn vrouw, dochter, schoonzoon en buurvrouw staat
Hans in de middaguren alle asperges te
sorteren. “We hebben nu wel sinds kort
een Poolse jongen hier rondlopen. Die
werkt ook de hele dag.” Van Mullekom
redt zich wel zo geeft hij aan. Hij heeft
meer medelijden met de horeca, campings en collega-aspergeboeren die
geen werkvolk kunnen vinden. “Het is
een ramp als er veel asperges de grond
uitkomen, maar je het niet bij kunt
houden omdat er geen stekers zijn. Ik
hoop dat ze het allemaal redden. Zeker
ook de horecabedrijven en campings.
De meeste aspergeboeren hebben nog
andere inkomsten, maar de horeca en
campings kunnen echt geen kant op.
Dat is vreselijk voor hen.”

hallopeelenmaas.nl

Mensen ‘lenen’

Hans van Mullekom heeft in totaal
vijf hectare asperges in Egchel en
omgeving liggen. Hij moest alle zeilen bijzetten om de asperges uit de
grond te krijgen. “Normaal hebben
we een vaste groep Grieken die hier
werken in de aspergetijd. De grens van
Griekenland is echter gesloten, dus die
konden niet komen. We konden het
oplossen met familie, vrienden, kennissen, een leraar van de middelbare

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

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

Commercieel adviseurs
077 208 32 25
advertentie@hallopeelenmaas.nl

Bezorgklachten
garcon.nl
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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.

Creativiteit was ook vereist bij Johan
Peeters van Peeters Asperges in
Helden. Ondanks verwoede pogingen ze in Nederland te krijgen, lukte
het Peeters niet om zijn vaste groep
Portugese stekers over te laten vliegen.
“Ik heb het geluk dat mijn neef ook een
aspergebedrijf heeft hier tegenover. Al
voor de coronacrisis begon had hij zijn
personeel hier zitten. Ik kon bij hem
wat mensen ‘lenen’ in de avonduren.
En ik heb twee kinderen, twintigers, die
niet naar school hoeven. Dat scheelt al
heel veel. Zij hebben zich goed nuttig
kunnen maken op het bedrijf.”
Via de Bulgaarse werknemers van zijn
neef kon Peeters toch nog wat extra
arbeidskrachten regelen. “Ik heb hen
gevraagd of ze niet nog wat mensen
in Bulgarije hadden die bij mij wilden
komen werken. Dat is gelukt. Bulgarije
heeft minder strenge coronamaatregelen en zo’n tien dagen geleden kon
ik vijf man ophalen van Eindhoven
Airport. Met z’n vijven en ons gezin
kunnen we de 4,5 hectare asperges die
we hebben prima bijhouden.”

Niet steken
Veel aspergeboeren in Peel en Maas
zijn aangesloten bij het Aspergegilde

Peel en Maas. De voorzitter is Jan
Linssen. Hij laat weten dat hij vanuit de
telers inderdaad geluiden krijgt dat het
dit jaar lastiger dan andere jaren was
om aan personeel te komen. “Volgens
mij is het de meeste telers wel nog
gelukt”, vertelt Linssen. “De meeste
boeren krijgen hun asperges uit de
grond. Toch heb ik ook wel gehoord
van wat kleinere telers die besloten
hebben om dit jaar over te slaan en
niet meer te steken.” Dat is het geval
bij Kalkoenbedrijf Van Lier in Helden.
Naast de kalkoenen heeft het bedrijf
ook vijf hectare asperges liggen. Na de
aankondiging van de coronamaatregelen op zondag 16 maart besloten Harrie
en Angelique om dit jaar de aspergeplanten met rust te laten. “We belden
op de maandag na de aankondiging
met onze vast groep Poolse werknemers en die gaven aan dat ze moeite
hadden om de grens over te komen”,
vertelt Angelique. “Na een paar dagen

hebben we besloten om helemaal niks
te steken.” De aspergebedden van de
familie Van Lier bleven onaangeroerd.
“Dat betekent ook dat we nog geen
kosten gemaakt hebben. We hadden
het plastic nog niet over de bedden
heen gelegd. Gelukkig maar. Met dat
warme weer hadden we de asperges
niet bij kunnen houden zonder de vaste
werknemers.” Een jaar niet steken is
voor een aspergeplant ook geen ramp,
vertelt Angelique. “Het is eerder goed
dan slecht. Nu kan hij zich herstellen en
hebben we volgend jaar waarschijnlijk
mooie asperges. Dat is het positieve
wat we hieruit kunnen halen. Geen
asperges scheelt ons natuurlijk wel een
hoop inkomsten, maar gelukkig hebben
we de kalkoenen nog gewoon.”

Huisverkoop
Bij Van Lier verdienen ze dit jaar niets
aan de asperges. Dat terwijl de prijs
goed is, vertelt Van Mullekom. “De prijs

op de veiling is steeds goed geweest
eigenlijk. Dat ondanks het feit dat de
horeca helemaal niets afneemt.” Ook
de huisverkoop gaat prima. “Mijn dochter Iris heeft een klein winkeltje in de
loods liggen en we zagen de omzet
daarvan de laatste jaren al steeds meer
worden, maar dit jaar steekt er echt
uit.” Datzelfde ziet Peeters. Ook bij hem
is het mogelijk aan huis asperges te
kopen. “Die verkoop ondervindt geen
hinder van de corona”, vertelt Peeters.
“Je merkt wel dat mensen niet uit eten
kunnen en daarom zelf thuis iets lekkers willen maken. Dan komen ze hier
de asperges halen.”
Van Mullekom is er ondanks het prima
seizoen nog niet helemaal gerust op.
“De prijs kan zomaar inklappen. We zijn
ongeveer op één derde van het seizoen, het is nog steeds afwachten hoe
het allemaal gaat lopen.”
Tekst en beeld: Rob Dieleman

Traumahelikopter in Panningen
Bij een ongeval op de Schoolstraat in Panningen is donderdag 23 april een persoon ernstig gewond
geraakt. Het zou om een fietser gaan die in botsing was gekomen met een auto. Wat de verwondingen
waren van de fietser, is onbekend. Er werd een traumahelikopter opgeroepen om de gewonde naar het
ziekenhuis te vervoeren. De helikopter landde naast het Huis van de Gemeente. / Beeld: Jordy Strijbos
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Op afspraak testen op corona

Mobiel testlaboratorium in Kessel
In Kessel is de komende weken een testlaboratorium te vinden. Bij het mobiele lab kunnen mensen, die zich op
voorhand al gemeld hebben en een afspraak hebben staan, testen of ze corona gehad hebben. Het lab kwam er
via de stichting IMtest die op aanvraag van diverse Kesselnaren besloot om een mobiel centrum naar het
dorp te sturen.

ring. Op eigen gelegenheid naar het
mobiele lab gaan, is absoluut niet
mogelijk, zo geeft Van Doorn nogmaals aan. Een aanmelding is vereist.
Dat kan door contact op te nemen met

Innatoss via www.innatoss.com en te
kijken onder het kopje ‘COVID-19’.
Tekst: Rob Dieleman
Beeld: Stichting IMtest

Vervolg voorpagina

Geen KVW’s komende
zomer

“Het mobiel testcentrum is geen
bakkerswinkel waar je zomaar naartoe kunt om broodjes te halen”, zegt
Dorien van Doorn, voorzitter van stichting IMtest. “Mensen moeten zich van
tevoren aangemeld hebben via het
bedrijf Innatoss. Wij nemen dan zaken
in ogenschouw, voordat ze getest
kunnen worden. Zo mogen mensen
al minimaal twee weken niet meer
ziek zijn, omdat er anders nog geen
antistoffen in het lichaam zitten. Als
iemand doodziek is, komt uit onze test
dat ze geen corona hebben gehad. Dat
klopt ook, want ze hebben het nog.”
Antistoffen vormen zich pas na ongeveer vier weken na de infectie.
Daarom kan pas na twee weken na
de ziekte een betrouwbare test worden afgenomen, zo geeft de stichting
aan. Bij het mobiele lab, waar je met
de auto langsrijdt, wordt een klein
beetje bloed afgenomen, dat door het
bedrijf Innatoss Laboratories wordt

onderzocht op de antistoffen. Mocht
er een positieve uitslag uit het eerste
onderzoek komen, volgt een tweede
controle. Daarbij moet bloed geprikt
worden. Daarna kan voor meer dan
99 procent zeker vastgesteld worden
of iemand inderdaad het virus heeft
gehad, aldus stichting IMtest.

Kessel
Stichting IMtest besloot tot de oprichting van mobiele testcentra omdat het
RIVM, de GGD en ziekenhuizen zich
vooral focussen op de mensen die
ziek zijn. Daar ligt volgens de stichting ook de grootste uitdaging om de
pandemie onder controle te krijgen.
“Mensen vinden het echter wel fijn
om achteraf te weten of ze besmet
zijn geweest”, vertelt Van Doorn. “Veel
personen worden niet gecontroleerd,
maar zijn wel ziek geweest. Zij willen
graag weten of ze COVID-19 (de officiële naam van corona, red.) gehad heb-

ben. Dat zit tussen de oren.”
Kesselnaren hoorden van de test
mogelijkheid en vroegen aan de
stichting of ze naar Kessel wilde
komen met het mobiele lab. De stichting besloot gehoor te geven aan de
oproep en op donderdag 23 april stond
het mobiele lab voor de eerste keer
in Kessel. Woensdag 29 april volgde
de tweede testdag. “We hebben
207 tests afgenomen nu en we hebben 893 aanmeldingen uit Kessel en
omgeving. Het gaat dus nog wel een
paar weken duren, voordat we iedereen gehad hebben”, legt Van Doorn
uit. “Het is heel belangrijk dat mensen geduld hebben. Je kunt alleen
op afspraak getest worden en niet
zomaar naar een lab rijden. Dat betekent dat sommigen drie of vier weken
moeten wachten. Het moet serieus
gebeuren volgens onze normen.”
Een test kost 70 euro en wordt
niet vergoed door de zorgverzeke-

Ieder jaar doen in Maasbree honderden kinderen mee met de KVW

“We zouden onnodige risico’s
nemen als we in deze tijd zoveel
mensen bij elkaar brengen. Er
zijn verschillende alternatieven
onderzocht. Maar de conclusie
is dat er geen KVW-waardig
én haalbaar alternatief is te
organiseren.” De hoofdleiding laat
weten verdrietig te zijn dat er dit
jaar geen KVW kan plaatsvinden
in Maasbree. “Het is een feest
waar het hele dorp bij elkaar komt.
Kindervakantiewerk Maasbree is
groot geworden vanuit de kracht

van het dorp, het samen zijn.
En juist het onbezorgd in een groep
samen zijn, is de komende tijd
nog niet mogelijk vanwege het
coronavirus. Wij gaan samen extra
ons best doen om volgend jaar een
top KVW te organiseren.”
Ook de KVW’s van Egchel, Helden
en Baarlo gaven al aan dit jaar
geen activiteiten te organiseren in
de zomer.
Tekst: Rob Dieleman
Beeld: KVW Maasbree

Tweeduizend mondkapjes voor Beringse huisarts
Liefst tweeduizend mondkapjes kreeg de Beringse huisarts Jolanda Verstraten op vrijdag 24 april gedoneerd.
Verantwoordelijk voor die schenking was Karis Adviesgroep. Dat bedrijf mocht vanwege het lidmaatschap
van coöperatie Nh1816 de mondkapjes aan een zelf gekozen goed doel schenken. Verstraten is blij dat zij de
gelukkige werd.

“Uiteraard zijn wij vereerd dat Karis
ons heeft gekozen, een fijne buurman”, laat huisarts Jolanda Verstraten
weten. De twee bedrijven liggen bij
elkaar om de hoek in Beringe. Dat
was ook één van de redenen voor
Nick Karis van Karis Adviesgroep om
voor de huisarts te kiezen. “Het moest
een lokaal goed doel zijn en nu in
de coronacrisis dacht ik meteen aan
Jolanda.”

Coöpperatie
De reden dat Karis tweeduizend
mondkapjes mocht weggeven, is
omdat het bedrijf lid is van de Nh1816.
“Dat is een coöperatie waar diverse
lokale verzekeringstussenpersonen bij
aangesloten zijn”, aldus Karis. “De coöperatie heeft ieder jaar een potje voor
goede doelen en de leden, wij dus
in dit geval, mogen kiezen waar dat
geld heen gaat. Zo steunen we al jaren
Fiets4Daagse De Peel. Dit keer ging
het om mondkapjes.”
Karis vindt het mooi dat hij de kans
kreeg om de schenking te doen.

“Zo kunnen we de samenleving een
beetje helpen in deze moeilijke tijd.”
Verstraten deelt de mondkapjes met
alle huisartsen in Noord-Limburg.
Op de plekken waar ze het hardste
nodig zijn, komen de meeste kapjes
te liggen. “Dat gebeurt op basis van
een prioritering die is opgesteld door
het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport”, vertelt Verstraten.
De mondkapjes komen zodoende
bij huisartsen, PGB’ers en mantelzorgers in de hele regio terecht, legt
Verstraten uit.
Verstraten was de laatste weken
samen met de huisartsen uit
Panningen regelmatig werkzaam in de
corona-dependance in Helden, die volledig gericht was op coronapaptiënten.
Nu de crisis aanhoudt, moet er geleidelijk een omslag gemaakt worden,
vertelt Verstraten. “In de komende
periode gaan we ons best doen om de
reguliere zorg weer te hervatten.”

Beeld: Stefan Koopmans
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Lintjesregen

Speciale lintjesregen in Peel en Maas

Normaal gesproken krijgen de personen die een koninklijke onderscheiding ontvangen een hand en drie kussen van de burgemeester. Dit jaar liep het echter allemaal anders tijdens
de traditionele lintjesregen. Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo ging naar alle gedecoreerden toe, maar moest op afstand een speech geven en de felicitaties overbrengen.
Liefst elf adressen moest de burgemeester afgaan op vrijdag 24 april. Twaalf personen (onder wie één echtpaar) kregen een koninklijke onderscheiding. Ze ontvingen nog niet het
echte lintje. Het bleef bij een fles oranjebitter en een bos bloemen. Het officiële lintje volgt later, zodra de coronacrisis achter de rug is. Met twaalf lintjes was het een drukke dag voor
de burgemeester. Meijel was hofleverancier met vijf nieuwe leden in de Orde van Oranje Nassau. In Maasbree werden twee lintjes uitgereikt en in Grashoek, Egchel, Helden,
Panningen en Baarlo werd telkens één iemand verblijd met een koninklijke onderscheiding.

Henk Bos, Egchel

Jac Fransen, Meijel

Nel Fransen-Geurtjens, Meijel

Jaap Janssen, Maasbree

Henk Bos (59) is een duizendpoot in de
Egchelse verenigingswereld. Henk is sinds
de oprichting in 1991 voorzitter van Dartclub
Manders. Vanaf 1992 kwam daar het lidmaatschap van carnavalsvereniging De Kemphazen
bij. Henk is lid geweest van de materialencommissie, prinsencommissie, rommelmarktcommissie en hij was prins van de vereniging
in 2002. Daarnaast is Henk ook al lange tijd
lid van voetbalvereniging SV Egchel. Daar zat
hij dertien jaar in de activiteitencommissie,
is hij sinds 2013 lid van de toernooicommissie en al meer dan twintig jaar leider van
Egchel 4. Ook is Henk in het verleden betrokken geweest bij de oprichting van festival
EGOpop, waar hij nog steeds vrijwilliger is,
en de Egchelse Wijnfeesten.

De 72-jarige Jac Fransen kreeg een lintje voor
zijn grote bijdrage aan de muziekwereld,
Fiets4Daagse de Peel en zijn vrijwilligerswerk
bij het VVV-kantoor in Meijel. Jac was
van 1957 tot en met 1988 lid van fanfare
Sint Willibrordus Neerkant. Een groot gedeelte
daarvan was hij tevens bestuurslid van die
vereniging. Van 1988 tot en met 1995 was
Jac bestuurslid bij Harmonie Eendracht Meijel.
Voor die vereniging was hij tien jaar lang
medeorganisator van concerten en feesten en
sinds 1988 beheerder van de muziekstukken
en het muziekarchief. Van 1992 tot en met
2005 was Jac werkgroeplid en bestuurslid van
Fiets4Daagse De Peel, waar hij sinds 2006 ook
vrijwilliger van is. Ook is Jac vrijwilliger bij het
VVV-kantoor in Meijel.

Nel (69), de vrouw van Jac, kreeg net als haar
man een koninklijke onderscheiding. Nel is
sinds 1980 betrokken bij Harmonie Eendracht
in Meijel. Ze was zeven jaar bestuurslid, zeven
jaar commissielid van de jeugdcommissie en
algemeen vrijwilliger voor allerlei hand- en
spandiensten bij de harmonie. Ook was Nel
lid van de beheerraad van Kreato afdeling
Meijel. Van 1991 tot en met 2010 was ze
eerst algemeen begeleider Welfare en
later receptioniste bij Sint Jozef Wonen en
Zorg in Meijel. Sinds 1992 is Nel vrijwilliger
bij Fiets4Daagse De Peel. Daarnaast is ze
ook nog regelmatig in gemeenschapshuis
D’n Binger te vinden als verkoopster van
consumptiebonnen.

Jaap Janssen (77) is in zijn dorp Maasbree
bij veel verenigingen betrokken geweest als
vrijwilliger. Zo was hij, in twee termijnen,
27 jaar lang decorbouwer bij Theatergroep
Habbekrats, vrijwilliger en bestuurslid bij
voetbalvereniging MVC’19 en actief bij
Stichting Kinderfeesten Maasbree. Daar
was Jaap onder meer betrokken bij de
organisatie van de Sinterklaasintochten en
speelde hij zelf Sinterklaas. Sinds 1992 is Jaap
namens het Maasbrees Mannenkoor actief
met de oud-papieractie en is hij lid van de
podiumcommissie. Ook is Jaap al sinds 2000
vrijwilliger bij Stichting Passiespelen in Tegelen.
Van 2005 tot en met 2018 was Jaap daarnaast
nog onderhoudsmedewerker bij het kerkhof in
Maasbree.

Peter van Looijen, Helden

Ton Lormans, Panningen

Anget Mestrom, Meijel

Theu Poels, Meijel

Peter van Looijen (57) werd onderscheiden
in de Orde van Oranje Nassau vanwege
zijn vele verdiensten voor hockeyclub
Peel en Maas in Panningen en
carnavalsvereniging de Dörper Kuus in
Helden. Bij de hockeyvereniging was
Peter 37 jaar lang trainer, 7 jaar lang
medeorganisator van toernooien, 5 jaar
lang lid van de sportcommissie en sinds
2009 lijncoördinator. Bij de Dörper Kuus
bekleedde Peter vele functies. Zo was hij
raads- en commissielid van 1982 tot en met
1991, commissielied van 1991 tot heden,
vijf jaar lang penningmeester, elf jaar lang
voorzitter en nog twee jaar bestuurslid.
Daarnaast is Peter sinds 2018 bestuurslid
bij de Bond van Carnavalsverenigingen
in Limburg.

Ton Lormans (59) woont in Panningen, maar
kreeg de koninklijke onderscheiding vooral
vanwege zijn vrijwilligerswerk in Grashoek.
Zo is Ton van 1981 tot en met 2005 vrijwilliger
geweest bij de Vrijdagavondjeugd van stichting
Open Jongeren Beweging (OJB) in Koningslust.
Ook was hij 28 jaar betrokken bij de organisatie
van het Playbackfestival/Op de Fles-festival
bij OJB, was hij twaalf jaar kampleider bij de
jongerenvereniging, vrijwilliger bij de junioren
en vijftien jaar lid van de kampstaf. Ook was
Ton van 2005 tot en met 2019 bestuurslid van
OJB Koningslust. Sinds 2008 is Ton daarnaast
vrijwilliger bij de jaarlijkse Savelbergrun die
altijd vanuit Koningslust vertrekt en de hele
gemeente aan doet.

De 56-jarige wethouder Anget Mestrom
kreeg een lintje voor haar vrijwilligerswerk bij
Harmonie Eendracht Meijel en buurtvereniging
De Donk. Anget is acht jaar lang commissielid
geweest van het oudjaarsconcert van de
Meijelse harmonie. Ze was negen jaar
voorzitter van de vereniging, zat drie jaar
lang in de commissie donateursactie, was
commissielid sponsoring en subsidie, werkte
als werkgroeplid mee aan de musical Hans
en Grietje en zat in de commissie van het
100-jarig bestaan van Harmonie Eendracht.
Sinds vorig jaar is Anget erevoorzitter van de
harmonie. Ook is de wethouder sinds 2015
voorzitter van buurtvereniging De Donk in de
buurt waar ze woont.

De 72-jarige Theu Poels uit Meijel kreeg
een lintje voor al het werk dat hij in Meijel
heeft gedaan door de jaren heen. Zo was hij
eerst zes jaar secretaris van buurtvereniging
Hagelkruisweg om daarna nog eens twaalf jaar,
van 1986 tot en met 1998, lang voorzitter te
zijn van de vereniging. Theu is verder vijftien
jaar lang bestuurslid geweest van Stichting
Gemeenschapshuis D’n Binger en twaalf jaar
lid geweest van de werkgroep Meijel van
Fiets4Daagse De Peel. Sinds 2010 is Theu
chauffeur, vrijwilliger en de verantwoordelijke
voor het onderhoud van de auto van stichting
Dorpsvervoer Meijel. Theu is verder lid van
de werkgroep KBO op pad van KBO Meijel,
vrijwilliger bij Repair Café Meijel en sinds 2018 is
hij voorzitter van heemkundevereniging Medelo.
Daarnaast heeft Theu gedurende zo’n vijftien
jaar onafgebroken mantelzorgtaken voor zijn
schoonouders verricht.

3004 \ nieuws
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Fien Verschuren-Smolenaars, Meijel

Peter van Bergen, Grashoek

John Janssen, Baarlo

Geert Peeters, Maasbree

De Meijelse Fien Verschuren-Smolenaars
(74) is al sinds 1984 lid van schutterij
Sint Nicolaas in Meijel. De vereniging kan
in al die 36 jaar rekenen op Fien als het
aankomt op vrijwilligerswerk. Verder is ze
sinds 1995 vrijwilliger bij de Rommelmarkt
Meijel. Daarnaast is Fien al veertien jaar lang
actief als coördinator Tafeltje Dekje bij St.
Jozef Wonen en Zorg in Meijel. Sinds 2006
kan het verzorgingstehuis rekenen op de
hulp van de 74-jarige Fien.

Peter van Bergen (50) ontving een koninklijke
onderscheiding voor de vele verdiensten
bij schutterij Sint Urbanus in Grashoek. Zo is
Peter, in twee termijnen, in totaal al 20 jaar
commandant, is hij bestuurslid, secretaris
en voorzitter geweest, is hij sinds 2006
buksmeester en kogelmaker, was hij lid van
de schietcommissie en momenteel is Peter
nog lid van de sponsorcommissie en is hij
waarnemend voorzitter van de Grashoekse
schutterij. Daarnaast is hij ook nog bestuurslid
en secretaris bij de Dekenale Bond HorstHelden.

Baarlonaar John Janssen (53) kreeg een lintje
vanwege onder meer zijn jarenlange vrijwilligerswerk als collectant en lector. Lector bij
de parochie Sint Petrus Baarlo is John al sinds
1988 en sinds 1990 tevens collectant. Ook collecteert John sinds 1996 voor de Nederlandse
Brandwonden Stichting. Van 1998 tot en met
2015 was John medeorganisator van de fiets- en
oriëntatietocht van Volksfeesten Baarlo. John
is verder sinds 2006 mantelzorger en vanaf
2010 is hij secretaris en bestuurslid bij Stichting
Wandelen in Baarlo. Daarnaast is John sinds
2016 ook nog coördinator vrijwilligers bij de
Nederlandse Brandwonden Stichting.

Geert Peeters (50) kreeg een koninklijke
onderscheiding voor zijn verdiensten in de
Maasbreese sportwereld. Zo konden visclub HSV
De Vlasrooth en badmintonclub BCM’80 jarenlang rekenen op de kwaliteiten van Geert. Hij
was dan ook dertig jaar lang penningmeester
en secretaris bij HSV De Vlasrooth. Bij de badmintonclub hanteerde Geert 21 jaar lang, van
1997 tot en met 2018, de voorzittershamer.
Daarnaast is hij sinds 2004 penningmeester bij
Vereniging Zaalsporten Maasbree en Baarlo en
sinds 2009 penningmeester van Stichting Bree
en betrokken bij een aantal projecten van die
stichting.

Kermissen Peel en Maas
voor drie jaar verpacht
www.lozeman.nl

De gemeente heeft de tien kermissen in Peel en Maas voor de
komende drie jaar vastgelegd. Het gaat om een vaste kern kermisexploitanten waarbij alleen de grote attracties op de grotere
kermissen jaarlijks wisselt. Piet Ebisch van Ebisch-Events was al
kermismeester en blijft dat ook de komende drie jaar.
De gemeente kiest er voor om met
een vaste kern van exploitanten
te werken, omdat met hen een
vertrouwensband is opgebouwd
de laatste jaren. “Ze weten wat er
op de kermissen in Peel en Maas
te verdienen valt en helaas voor
een aantal kleinere kermissen, ook
niet te verdienen valt”, schrijft de
gemeente. “Doordat ze meerdere
kermissen in Peel en Maas kunnen draaien, blijven ze komen en
hebben ze ook nu weer voor drie
jaar toegezegd.” De gemeente
geeft aan dat dankzij deze manier
van werken voor alle kermissen de
botsauto’s vastgelegd zijn zonder
extra bijbetaling.
De belangrijkste reden om de kermissen voor de komende drie jaar
te verpachten, is omdat zo ook
voor de kleinere kernen de kermis
gegarandeerd wordt. Exploitanten
spreken met de gemeente af dat
als ze op grote, winstgevende kermissen mogen staan, ze ook naar
de kleinere kernen als Kessel-Eik
en Beringe komen. Ook wordt het
bureaucratische gedeelte verminderd doordat bijvoorbeeld de voorbereidingskosten en de plek van
de woonwagens al voor drie jaar
vaststaat.
Als grootste nadeel ziet de
gemeente het feit dat doordat er
de komende drie jaar ongeveer
dezelfde kermis per dorp staat, de

attractiviteit terug loopt. “Daarom
is het extra belangrijk om jaarlijks te wisselen in grootvermaak”,
aldus gemeente Peel en Maas. De
kermissen kosten de gemeente in
totaal jaarlijks zo’n 95.000 euro.
In Peel en Maas vinden ieder
jaar tien kermissen plaats, alleen
Koningslust heeft er geen. Door te
weinig animo werd jaren geleden
al besloten die niet meer door te
laten gaan.

Ebisch-Events
De gemeente geeft aan tevreden te zijn over hoe Ebisch-Events
de kermissen begeleid. Daarom
is besloten de overeenkomst met
het bedrijf te verlengen voor drie
jaar. Ebisch-Events ontvangt voor
de kermissen een jaarlijkse vergoeding van 85.000 euro. Het grootste gedeelte daarvan, 55.000 euro
is bedoeld voor de uren die het
bedrijf maakt voor bijvoorbeeld
vergunningaanvragen. De overige 30.000 euro is werkbudget.
Daar valt onder meer het regelen
van nachtbewaking en het verwijderen van straatmeubilair onder.
Vanwege de coronacrisis gaat de
gemeente in het laatste kwartaal in
gesprek met Ebisch-Events om de
crisis te evalueren en eventueel te
veel ontvangen inkomsten te verrekenen.

Kies voor kwaliteit en service
Al 65 jaar is Lozeman jouw partner voor machines voor tuin, gazon en groen.
Zowel voor particulieren als groenprofessionals. Je bent van harte welkom in
onze vestiging voor advies, een demonstratie, onderhoud of reparaties.
• Loopmaaiers
• Zitmaaiers
• Tuintractoren
• Compact-tractoren
• Knikladers

• Handgereedschappen
• Beregeningshaspels
• Gewasspuiten
• Frezen
• Verticuteermachines

• Klepelmaaiers
• Heggenscharen
• Houtversnipperaars
• en meer!

Lozeman Tuinmachines • Markt 14, 5973 NR Lottum • T: 077-4632341
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Ernstig
ongeval op
A67
Op de snelweg A67, vlakbij
afrit Helden, heeft op
vrijdag 24 april een ernstig
ongeval plaatsgevonden.
Een persoon werd door een
vrachtwagen aangereden.
Die werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis vervoerd. Het is
onduidelijk hoe het slachtoffer er aan toe is.
Het ongeluk gebeurde al op de
vroege ochtend. De hulpdiensten werden rond 06.00 uur
gealarmeerd voor het ongeval.
Vanwege de ernst werd een
traumahelikopter opgeroepen.
Het verkeer op de snelweg en
bij de afslag ondervond enige
tijd hinder van het ongeval, mede doordat de politie
onderzoek deed naar hoe de
botsing plaats heeft kunnen
vinden.

Degene die ich leef heb verlaot ich
um degene die ich leef hej truuk te vinge
Gesterkt door het Sacrament der Zieken
is in de vroege ochtend overleden

tante Mie Verhaegh

Panningen, * 15 juli 1921

Helden, † 26 april 2020

Alle neven en nichten familie Verhaegh
Correspondentieadres:
18 Novemberring 134, 5981 EZ Panningen
We nemen in kleine familiekring afscheid van tante Mie.
Danke, Danke, Danke aan de medewerkers woningen
Ruijsstraat voor de liefdevolle zorg die tante Mie heeft
gekregen.

De verschillende verenigingen die in de dorpen het oud
papier ophalen, kunnen
weer aan de slag. Vanaf
zaterdag 2 mei mogen ze
weer de straten door om de
dozen en papier op te halen.
Dat besliste de gemeente
onlangs. Wel moeten ze zich
aan de coronamaatregelen
houden.

Tante Mie, bedankt voor de mooie tijd die we samen
hebben gehad. We gaan u enorm missen.
Liesbeth, Carien, Wiel, Giel, Rosita, Riek, Karel, Wilma,
Hans, Frans, Peter, Lucille en alle (klein)kinderen

Melick, * 14 mei 1939

echtgenote van

Kessel, † 26 april 2020

Jan Beurskens † (1988)

Kessel: Maurice en Bianca
Jordy en Noa
Dani
Noa

Correspondentieadres:
Graaf Hendrikstraat 14, 5995 BN Kessel

We nemen in besloten kring afscheid van Wil op vrijdag 1 mei.
Wij willen de medewerkers en vrijwilligers van de
Broekstraat Maasbree en de Merwijck in Kessel bedanken
voor alle goede zorgen.

Jeu Bouten
Matheus Gerardus

* 5 januari 1934

Baolder

† 27 april 2020

Ruum 60 jaor getrouwd mèt

Mia Bouten-Peeters
Pap van

Het laatste beetje is nu op, veel had ik te verduren.
Het kaarsje is nu opgebrand, gedoofd zijn alle vuren.
Voor mij die het aangaat, is het niet erg,
ik heb genoeg geleden.
Voor hen die ik achterlaat: “Vaarwel en wees tevreden.”
Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, goedheid,
bezorgdheid, eerlijkheid en liefde, is overleden mijn dierbare
man, onze lieve pap, opa en superopa

Jac Ottenheim
echtgenoot van

De ophalers moeten 1,5 meter
afstand houden en ook de
andere RIVM-maatregelen
moeten worden toegepast, zo
communiceerde de gemeente.
De gemeente liet verder
weten dat de verenigingen het
oud papier volgens het vaste
schema weer gaan ophalen.
De juiste data zijn te vinden
op de afvalkalender van de
gemeente.
De gemeente besloot tot het
herstellen van de huis-aanhuis inzameling omdat het
niet ophalen overlast begon
te veroorzaken. Zo werd veel
oud papier naar de milieustraat gebracht, waardoor lange
rijen auto’s ontstonden daar.
Door het weer thuis op te
halen, hoopt de gemeente het
milieupark te ontlasten. ‘Breng
het papier niet weg naar het
milieupark, maar zet het aan
de straat net voordat de vereniging langskomt’, schrijft de
gemeente.

Wil Beurskens-van den Adel

Leeve Jeu, Pap en Opa
Veur altied in ós hert

“Eenvoudig mer sjoën”

Oud papier
wordt
binnenkort
weer
opgehaald

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

Margriet Ottenheim-Smedts
12 mei 1931

19 april 2020
Margriet
Math en Thea
Stefan en Sanne, Sofie
Sharona en Frank, Silke
Theo en Henriëtte
Kevin en Robin
Selina en Stefan, Noah, Lucas
Peter en Will
Steffy
Nick

Gruuetse opa van:

Marissa & Johan, Mathijs & Mona, Anouk
Roel & Marlou, Lian & Marthijn, Anke
Beneumd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau
Pauselijk óngersjeije mèt Pro Ecclesia et Pontifice
Óngersjeije mèt ‘t Baolders Hofzengerke
Ieërelid van voetbalvereiniging Baolder
en 70 jaor lid van ’t kèrkelijk hieërekoeër
1 mei 2020 neme weej aafsjied in besjlaote kring.
Op ein later memènt zulle weej Jeu gedinke in ein Hoeëgmes,
in de kerk van Baolder.

Enige en algemene kennisgeving
Als leven lijden wordt
is rusten goed
Mijn laatste groet is aan hen
die mij kenden en die mij liefhadden

Wil van de Schoor-Rongen
* Maasbree, 18 juni 1956

Zuivelstraat 9
5991 AN Baarlo

† Venlo, 25 april 2020

echtgenote van

Giel van de Schoor † 2016

De afscheidsdienst
heeft in besloten kring
plaatsgevonden.

Hortensia’s veel srt. aanbiedingen
zie www.veld-tuinplanten.nl of
bel 06 40 32 71 08. Rhodo, vlinderstr.,
viburnum, e.a. heesters (op stam).
vaste pl., bodembedekkers enz.
Open za. van 9.30-16.30 uur.
Do. en vrij. na tel. afspraak. Oude
Heldenseweg (naast 13a) Maabree.

May & Hay
Jan & José

Zus, schoonzus en tante van
Familie Rongen
Familie van de Schoor
Beste klanten, vanaf dinsdag
5 mei gaat onze groentewinkel
weer open. We hopen jullie weer
te begroeten. Het adres voor vaste
en kruimigkokende aardappelen,
verse en betaalbare vollegronds- en
kasgroenten Kwekerij Brummans
Vosberg 16a Panningen.

Correspondentieadres:
Familie Zeelen, Zandterweg 52, 5973 RC Lottum
Het afscheid zal in besloten kring plaatsvinden.
Wij danken de medewerkers van de Herbergier voor de liefdevolle
verzorging van Wil.
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Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.

Ozze Kruumel
is gebore!

Viën

T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines o.a. ploegen/frees/
spitmachine/kieper/schudder/
hark/weibloter/tractor
enz. tel. 06 19 07 69 59.

19 april 2020
Trotse ouders
Rik Caris &
Petra van den Broek

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

Kaumeshoek 2
5986 NA Beringe

Voor aardbeien- en groenteplanten
o.a. komkommer, tomaten enz.,
klein fruit en fruitbomen naar Thijs
Huys Langstraat 64 Horst-Hegelsom
tel. 077 398 35 52.
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.
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.
Kun je hulp gebruiken bij wis- en/of
scheikunde? Bel gerust, ik help je
graag! 06 23 07 12 46.



Te koop gevraagd landbouwgrond.
Verkoper/eigenaar kan pachter blijven.
Voor taxaties, advies en bemiddeling
Vestjens Grondzaken BV
077 307 28 18.
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Loek Streukens overleden teruggevonden
De vermiste Loek Streukens is dood aangetroffen in zijn auto in een kanaal in Drenthe. Dat maakte de
politie op maandag 27 april bekend. De 36-jarige Streukens werd al sinds 9 januari vermist en was het
laatst gezien in Helden. Daar verbleef hij volgens de politie bij vrienden en familie, voordat hij op
9 januari met de noorderzon vertrok.
Streukens werd aangetroffen in
zijn eigen auto in een kanaal langs
de N371 bij het Drentse Havelte.
De politie gaat niet uit van een
misdrijf. De politie kwam bij de auto
uit toen met speurhonden gezocht
werd langs het kanaal. De honden
pikten iets op, waarna door duikers
de auto werd gevonden. In de
wagen werd het lichaam van,

zo bleek later, de vermiste Loek
Streukens aangetroffen.
Streukens woonde tot de zomer
van 2019 in Sittard, waarna hij bij
familie en vrienden in Geleen en
Helden verbleef, zo maakte de
politie onlangs nog bekend in een
filmpje. In de video gaf de politie
een indicatie van de bewegingen
van Streukens op de dag van zijn

verdwijning. Hij zou met zijn blauwe
Volkswagen Polo vertrokken zijn
vanuit Helden en nog gepind
hebben bij een tankstation in
Maasbree. Zijn telefoon gaf op
9 januari in de buurt van Nijeveen
(dicht bij de uiteindelijk vindplek)
voor het laatst een signaal.

Pioenen ze zijn er weer. Dit jaar
op Loosteeg 19 te Panningen. De
kosten zijn € 5,- per bos. Graag gepast
betalen i.v.m. de omstandigheden.
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.

Mij spreekt de blomme een tale
Mij is het kruid beleefd
Mij groet het altemale
Dat God geschapen heeft.
Guido Gezelle

Maria Gijsen-Dings
* Heythuysen, 26 maart 1931 † Meijel, 25 april 2020
echtgenote van

Jeu Gijsen †
Wij zijn dankbaar dat we haar zolang in ons midden
mochten hebben.
Moeder en oma van
Panningen: Peter en Mieke
Panningen: Anton en Irma
Panningen: Mariëlle en Ed
Anna
Maartje

Vier generaties in Maasbree
Met de geboorte van Lot van Lieshout op 10 april werd in Maasbree de vier generaties volgemaakt. Omi
(superoma) Riet Engels-Feller (90), oma Marlies Meijers-Engels (63) en kleindochter Laura Meijers (31),
allen woonachtig in Maasbree, konden helaas door de coronamaatregelen niet ‘normaal’ op de foto, maar
dat neemt niet weg dat ze ontzettend trots zijn op de nieuwste telg van de familie.

Loo 3
5981 NN Panningen
De uitvaartdienst wordt in kleine kring gehouden op vrijdag
1 mei, waarna we moeder ter ruste leggen bij vader op begraafplaats ‘Heiderust’.

Dankbetuiging

Door de bijzondere omstandigheden was het afscheid van
mijn lieve vrouw en onze zorgzame moeder en oma

Leny in ‘t Zandt - Simons
heel anders dan we ooit hadden kunnen bedenken.
Geen bezoek, een bijna lege kerk, maar wel wetend dat velen
in gedachten, met brandende kaarsjes en via livestream toch
deelgenoot waren, heeft ons goed gedaan.
Wij willen u danken voor de vele kaarten, giften voor een activiteit
voor de gasten van Zorgboerderij Bergerbaan en andere blijken van
medeleven die we mochten ontvangen.
Het was en blijft, ondanks het gemis, voor ons een grote steun.
Sevenum, april 2020
Sjraar in ‘t Zandt, kinderen en kleinkinderen
Wilgeroosje 8, 5975 TC Sevenum

Corona krijgt 100-jarige Lies niet klein
“Wat zit het leven toch raar in elkaar.” Dat zijn de woorden van Lies van den Beuken-Steijvers uit Helden.
De 100 jaar en 11 maanden oude Lies maakt de nasleep van de Eerste Wereldoorlog, de Spaanse Griep en de
Tweede Wereldoorlog mee. Ze overleefde alles. Ook het coronavirus. Ze werd positief getest, moest vijf
weken op haar kamer in verzorgingshuis Vincent Depaul in Panningen blijven, maar het virus kreeg haar
niet klein. Lies is inmiddels hersteld en kan weer bezoekjes ontvangen. Nu nog achter glas, maar over een
tijdje ongetwijfeld weer op haar eigen kamer in het verzorgingshuis. “Dat is toch hartstikke mooi,
tante Lies”, laat neef Mat weten.
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Dink nog dôk aan mich,
mer waal mit ein lach op dien gezicht.
Dinknog
nog dôk
dôk aan
Dink
aanmich,
mich,
mer
waal
mit
ein
lach
op
dien
was
sterk
enop
arbeidzaam,
merWat
waal
mitje ein
lach
diengezicht.
gezicht.
steeds heb je voor ons klaargestaan.
Wat waswas
je sterk
arbeidzaam,
je jeen
leven,
WatFlink
was je sterk
enhele
arbeidzaam,
steeds
heb
je
voor
ons
klaargestaan.
dapper
enheb
moedig
tot het klaargestaan.
einde gebleven.
steeds
voor
Flink je
was
je jeons
hele leven,
was jetotjehet
hele
leven,
dapperFlink
en moedig
einde
gebleven.
dapper en moedig tot het einde gebleven.

Mart Croonenbroek
* Kessel,
26 meiCroonenbroek
1939
† Venlo, 23 april 2020
Mart
Mart
Croonenbroek
* Kessel, 26 mei
1939
Venlo, 23 april 2020
echtgenoot†van
* Kessel, 26 mei 1939
† Venlo, 23 april 2020
echtgenoot van

Mie Croonenbroek - Smets
echtgenoot van - Smets
Mie Croonenbroek

Kessel: Mie Croonenbroek
- Smets
Mie Croonenbroek
- Smets
Kessel: Mie Croonenbroek - Smets
John & Madelon
John & Madelon
Mie
- Smets
LeonCroonenbroek
& Erica
Leon & Erica
Kay &&Jill
John
Madelon
Kay & Jill
Luc
Leon
Luc & Erica

Koningslust:
Koningslust:
Kessel:
Horn:
Horn:
Koningslust:
Horn:

Kay & Jill
Correspondentieadres:
Correspondentieadres:
Luc
Merwijckstraat
Kessel
Merwijckstraat26,
26,5995
5995 XK Kessel
beslotenkring
kringhebben
hebben wij afscheid
In In
besloten
afscheidgenomen.
genomen.
Correspondentieadres:
Merwijckstraat
26,aan
5995
Kessel personeel
Bijzonderedank
dank
aan het
hetXK
verplegend
Bijzondere
verplegend
personeelvanvan
afdeling
B4,wij
VieCuri
Venlo.
In besloten kring
hebben
afscheid
afdeling
B4,
VieCuri
Venlo.genomen.

Wies ut lètst, de regie in eige heng.
En zoe is ut!

Toos Martens-Gommans
* Panningen, 4 november 1934 † Panningen, 24 april 2020

samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

echtgenote van Harrie Martens †

t. 077-3078642

“os moeder” en oma van
Neerkant: Pieter ✰
Someren-Eind: Annelies en Jack
Amy en Joep
Yara
Weert: Liesan en Patrick
Tim en Jessie
Maud en Torben
Max
Pien
Panningen: Pieter en Anita
Jarno ✰
Jaidy en Joep
Chenna
Kaylo
Melderslo: Bernadette en Frank
Quincy en Nick
Davey en Vera
Panningen: Frank en Brenda

Panningen
www.janssenuitvaart.nl

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

Correspondentieadres: Annelies Peters-Martens,
Steenoven 18, 5712 NB Someren-Eind
We hebben in kleine kring afscheid genomen van os moeder.
Ze is nu weer samen met ozze vader op Heiderust.
Speciale dank aan alle medewerkers en vrijwilligers van Vincent
Depaul, dat was de laatste 9 jaar “os moeders thoes”.

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

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

EVERS Uitvaartverzorging 0475 582458

EVERSaan
Uitvaartverzorging
0475 582458personeel van
Bijzondere dank
het verplegend
afdeling B4,VieCuriVenlo.
EVERS Uitvaartverzorging 0475 582458

“ut is good zoë”

Je wereld werd kleiner

Mart Janssen

Je beelden gingen vervagen

* Maasbree, 19 november 1935

† Panningen, 28 april 2020

60 Jaar getrouwd met

Francien Janssen-Theeuwen
pap en opa van
Evertsoord: Ine en Dré
Niki en Hasan
Kim en Luc
Imke en Floris
Panningen: Tonnie †
Meijel: Rien en Anja
Nick
Boy
Demi en Mark, Liv
Chris
Vince
Panningen: Marc en Ellen
Melissa en Harwin
Stan
Sharon
Stevensweert: Nicole en Paul

Femke
Jelle
Chino
Chiara
Indira

Jacob van Marisring 27, 5988 KG Helden
Het afscheid van pap en opa zal in besloten kring plaatsvinden.
Wij danken de medewerkers van het Plattelandshoés
voor de goede zorgen.

Je verlegde je grenzen
Gedachten vulden je dagen

Gerard Manders
echtgenoot van

Drina Manders - van Ansem
* Asten, 13 oktober 1941

† Meijel, 21 april 2020

Willibrord en Nathalie
Debbie en Ward
Remco
Marijke en Geert
Yvette
Job
Martien en Mireille
Femke
Wesley

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

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Peet Steeghs
Uitvaartzorg

Maasbree
06 38 43 79 56

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl

Familie Manders, Molenstraat 40, 5768 ED Meijel
Graag hadden we met iedereen die zich betrokken voelt het
afscheid van Gerard beleefd, echter de huidige omstandigheden
maken dat we het afscheid tot de familiekring hebben moeten
beperken. We hopen op uw begrip hiervoor.
Wij willen iedereen bedanken voor alle steun en lieve berichtjes,
in het bijzonder dank aan Sint Jozef Wonen en Zorg te Meijel voor de
goede zorgen.

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

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

fienbosuitvaartzorg.nl

Faillissement modecentrum

Kans op doorstart Frans Theelen miniem
Het failliet verklaarde modecentrum Frans Theelen gaat vrijwel zeker geen doorstart maken. Dat laat
curator Slegers weten. Ook een overname lijkt door de coronacrisis weinig kans van slagen te hebben. De
mogelijkheden worden wel nog onderzocht, aldus de curator.
Frans Theelen, met een vestiging
aan de Markt in Panningen, werd op
dinsdag 21 april failliet verklaard.
Het concern had al meerdere moei-

lijke jaren achter de rug, maar had
wel hoop om dit jaar tot een verkoop van de activiteiten en winkels
te komen, laat curator Slegers weten.

“Theelen heeft door de coronacrisis en de daarop gevolgde winkelsluiting in één keer alle inkomsten
weg zien vallen en dat is de spreek

woordelijke nekslag geweest.”
Vanwege de coronaproblematiek is
de kans op een doorstart of overname uiterst klein, zo laat Slegers
weten. “Uiteraard worden de mogelijkheden onderzocht.” De directie,
bestaande uit de familie Theelen, ziet
af van een doorstart. Er hebben zich

geen overnamekandidaten gemeld.
Wat er met de panden in onder
meer Panningen, Horst en Roggel
gaat gebeuren, is nog niet bekend.
“Die zijn eigendom van Theelen
Beheer B.V. en niet betrokken in het
faillissement”, aldus Slegers.
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Veel fysiek werk

Het vuur bestrijden zonder nachtrust
De ene natuurbrand na de andere brak vorige week uit in Limburg. Twee daarvan groeiden uit tot immense proporties. Nationaal Park De Meinweg en de Deurnese Peel werden voor
een groot gedeelte in de as gelegd. De brandweerlieden van Peel en Maas werden op beide plekken ingezet. Het resulteerde in veel fysiek werk, extreme hitte en weinig nachtrust.

De korpsen van Peel en Maas startten op maandag 20 april aan hun
week gevuld met natuurbranden.
“Rond 12.40 uur begon het”, vertelt
Perry Madou, postcommandant van
brandweer Panningen. “We kregen
een oproep om naar Griendtsveen te
gaan voor de brand in De Mariapeel.
De tankautospuit en de waterwagen
gingen die kant op.” Perry zelf niet.
Hij werd niet veel later opgeroepen
om naar Herkenbosch te gaan. Daar
stond het nationale park De Meinweg
in brand.

Chaos
Zeker in het begin is het bij een
natuurbrand chaos, vertelt Madou.
Alle opgeroepen brandweerploegen
zoeken naar hun plekje en waar ze
het beste kunnen helpen. Na een uur
of vijf/zes werden de ploegen van de
eerste oproep afgelost. “Toen zagen
we wel al dat deze branden wel eens
lang konden gaan duren”, vertelt
Madou. Die voorspelling kwam uit.

Op beide plekken leek de brandweer
op maandag het vuur redelijk onder
controle te hebben, maar zowel bij de
Mariapeel (waar de brand al snel was
overgeslagen op de Deurnese Peel) als
bij De Meinweg laaide het vuur dinsdag weer op.
En dus trokken de brandweerlieden
van Peel en Maas weer naar de kazernes. De autoriteiten hadden toen al
beslist dat de brand in de Deurnese
Peel voor rekening van de Brabantse
brandweer kwam. Zo konden de
Limburgse korpsen zich richten op De
Meinweg. Ook vanuit Meijel vertrok
om de zoveel tijd een ploeg richting
Midden-Limburg. “Het broeide overal
in het bos”, vertelt Mark van Rooij,
onderpostcommandant in Meijel. “Je
gaat met warmtebeeldcamera’s hotspots zoeken in het bos, gedeeltes dus
waar het brandt. Daar trek je slangen
heen en je zorgt dat het nat wordt. Als
de tank leeg is, ga je terug naar de
waterwagens aan de rand van het bos
en vul je de tank weer.”

Bos
Blussen in een bos of veengebied is
zwaar, zo zeggen allebei de brandweermannen. “Je bent met die zware
brandslangen van 50 tot 100 meter
aan het slepen door het bos”, vertelt Madou. “Die blijven overal achter
hangen. En dan denk je in je T-shirt te
kunnen werken vanwege de hitte en
het warme weer, maar ook dat gaat
niet. In een bos zitten muggen en
teken en uit zelfbescherming houd je
je pak dan maar zo veel mogelijk aan.”
Zeker bij de brand in de Deurnese
Peel kwam daar nog de hitte bij.
“De temperatuur van de grond is 100
tot 150 graden”, vertelt Van Rooij.
We hebben dikke pakken en schoenen
aan, maar je voelt het verschil goed.
Sowieso was het bij Griendtsveen een
muur van vlammen waar we tegenover stonden.”
Brandweer Panningen en brandweer
Meijel waren een week lang dag
en nacht aanwezig in De Meinweg.
De verschillende ploegen werden

steeds afgelost na een uur of 7/8,
maar toch sloeg de vermoeidheid toe
na een paar dagen. “Overdag probeer je gewoon je normale dingen
te doen en ‘s nachts sta je te blussen bijvoorbeeld”, vertelt Van Rooij.
“Ik heb een eigen bedrijf en kan vanwege de coronacrisis al weken niet
heel veel doen. Ik was blij dat ik eruit
kon. Maar er zijn ook genoeg mannen en vrouwen die overdag werken,
‘s avonds en ‘s nachts zijn gaan blussen, thuiskwamen, douchten en weer
door gingen naar hun werk. Dat kun
je één, misschien twee dagen doen,
daarna breekt het je op.”

Enthousiasme
Madou merkte hetzelfde bij de post
in Panningen. “Brandweermensen
zijn vaak fanatiek. Sommigen baalden
dat ze niet mee konden bij de eerste
meldingen door bijvoorbeeld hun
werk. Die willen dan zeker mee met
de nachtploeg. Na drie dagen wordt
dat enthousiasme minder. Dan merk

je dat veel mensen het niet erg
vinden om een keer niet mee te
gaan bij een uitruk.” Ook letten de
bevelvoerders volgens Madou goed
op dat de enthousiastelingen niet
oververmoeid raken. “Er wordt een
oogje in het zeil gehouden. Zeker na
drie dagen. Maar je merkt dan ook
weer goed dat als iemand naar huis is
geweest en een nacht heeft geslapen,
dat de brandweerman of -vrouw weer
boven komt drijven. Dan komt dat
enthousiasme terug.”
Het waren in ieder geval memorabele
dagen voor de brandweerkorpsen.
Ze werkten samen met brandweerlieden uit België, Duitsland en heel
Nederland. “Er stonden wagens uit
Groningen bij”, vertelt Van Rooij.
“Allebei de branden hebben grote
indruk gemaakt. De locaties waren zo
gigantisch groot, de chinook-helikopters die kwamen blussen met tienduizendliterzakken water, de tanks van
50.000 pk die stoplijnen aanlegden
in de bossen, het was indrukwekkend.” Madou denkt dat toekomstige brandweerlieden wel te horen
gaan krijgen over ‘die week toen
De Peel en De Meinweg in brand
stonden’. “Ik hoorde dat de brand in
De Deurnese Peel de grootste natuurbrand ooit was in Nederland. De
brandweerlieden van nu kunnen over
tien jaar zeggen: ‘Daar was ik bij’.”
Tekst: Rob Dieleman
Beeld: Brandweer Panningen,
Brandweer Meijel

Wij ontzorgen u!
Bijvoorbeeld met
de was van uw ouders.
Met contactloze wissel
van wastassen.
www.vanhalstomerij.nl
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Op dinsdag 5 mei is de Bibliotheek telefonisch niet bereikbaar

Wethouder Sanders opent
Insectenhotel
Vrijdagochtend was het een mooie dag: Wethouder Paul Sanders legde de laatste
hand en opende daarmee officieel het nieuwste insectenhotel in onze gemeente!
Het insectenhotel is geplaatst in het park bij het Huis van de Gemeente in
Panningen.

Thuis stilstaan bij 4 en 5 mei
Dit jaar maken we 4 en 5 mei vanuit huis mee. Er zijn geen gezamenlijke herdenkingen en
kransleggingen. We staan alleen, maar toch samen stil, bij beide dagen. En iedereen kan
meedoen; hang de vlag uit, speel mee, zing mee, neem stilte in acht, kijk tv en spreek over
vrijheid.
Uitzending via Omroep P&M
Maandagavond 4 mei om 19.30 uur spreekt burgemeester Wilma Delissen-van
Tongerlo alle inwoners van Peel en Maas toe. Omroep P&M zendt de toespraak uit via
de televisiezender en sociale media.
Wat kunt u op 4 mei doen?
Vlag met ons mee
Om te laten zien dat we het samen doen vragen wij iedereen om met ons mee te vlaggen
Op 4 mei hangen we de vlag halfstok.
Speel de taptoe met ons mee
Het Taptoe-signaal is de muziek, gespeeld door blazers, die de twee minuten stilte inluidt
bij de dodenherdenking.
2 minuten stilte om 20.00 uur
Na de twee minuten stilte klinkt om 20.02 uur het Wilhelmus en volgt de Nationale
Herdenking op de Dam in Amsterdam.
Wat kunt u op 5 mei doen?
Het 5 mei-concert in Amsterdam sluit elk jaar af met de klassieker We’ll Meet Again,
tijdens de oorlog gezongen door Vera Lynn. Zing gerust mee.
Vlag met ons mee
Op 5 mei hijsen we de vlag in de top om onze vrijheid te vieren en hoop uit te stralen.
Meer informatie over 4 en 5 mei leest u op www.4en5mei.nl

Start inzameling oud papier
Oud papier wordt weer aan huis opgehaald vanaf 2 mei
We hebben met de verenigingen afgesproken dat ze vanaf zaterdag 2
mei weer papier inzamelen. We hebben met hen ook afspraken gemaakt
over de wijze van inzameling: 1,5 meter afstand en ook de overige RIVMmaatregelen worden toegepast. De verenigingen halen het papier op volgens
het vaste schema. Kijk hiervoor op de afvalkalender of op
www.afvalkalender.peelenmaas.nl onder afval.
Let op: in verband met Bevrijdingsdag wordt het oud papier in Maasbree niet opgehaald op
dinsdag 5 mei maar op woensdag 6 mei.
Waarom starten we weer met de papierinzameling?
Er is al enige tijd geen oud papier ingezameld. Het nog langer niet inzamelen geeft overlast.
Bij de gemeente komen hierover veel vragen binnen. Omdat het uitgangspunt ‘Blijf thuis’
voorlopig nog van kracht is, is in overleg met de verenigingen besloten weer huis-aan-huis weer
te gaan inzamelen in plaats van inwoners het papier naar een verzamelplaats te laten brengen.
Breng het papier niet naar het Milieupark
Op het milieupark laten we maar tien voertuigen per keer toe. Daarom is er een wachttijd voor
de poort en een omleidingsroute. Door het starten van het inzamelen van papier ontlasten we
het milieupark. Breng het papier niet weg naar het Milieupark, maar zet het aan de straat net
voordat de vereniging langs komt.

Insectenhotel
Een insectenhotel of insectenmuur is een bouwwerk dat onderdak kan bieden
aan insecten. Het is een door de mens met natuurlijke materialen vormgegeven
overlevingsplaats en overwinterplaats.
Veel insecten zijn voor mens en milieu heel nuttig; ze bestuiven bloemen en zorgen voor
een ecologisch evenwicht door schadelijke insecten te bestrijden. Daarnaast maken deze
nuttige insecten een belangrijk deel uit van de ecologische kringloop, ook in onze eigen
tuin!
Door het verstoren van het natuurlijke leefgebied van bijvoorbeeld wilde bijensoorten
en gaasvliegen, is het aantal natuurlijke nest- en overwinterplekken aanzienlijk
teruggelopen.
Het Insectenhotel bestaat uit verschillende materialen met verschillende openingen van
verschillende grootte de zogenaamde “kamers”. Het biedt nuttige insecten in de zomer
een nest- en rustplaats, in de winter dient het als een geschikt winterkwartier. De nuttige
insecten nestelen zich naar hun eigen behoeften in een van de verschillende "kamers".
Wilde bij
Het gaat slecht met de wilde bij. De helft van de 358 wilde bijen die in Nederland
voorkomen zijn met uitsterven bedreigd. De grootste bedreiging waar wilde bijen mee te
maken hebben is het gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Wilde bijen houden niet van
netjes, strak en kaal. Er zijn te weinig plekken waar de bij zich echt thuis voelt om een nest
te bouwen. Dat nest is nodig om zich voort te planten. De bedreiging van de wilde bijen
heeft ook grote gevolgen voor ons als mens. Zo’n 80% van ons groenten, fruit en andere
eetbare gewassen zijn namelijk afhankelijk van bijen. Ze zijn daarom onmisbaar. Stichting
IKL zet zich met hart en ziel in om de leefomgeving van de wilde bij te verbeteren.
Samen met het IKL plaatst de gemeente dit insectenhotel. Een kleine actie voor de wilde
bijen en andere insecten.
Overige insecten
Naast de wilde bij, gebruiken ook Lieveheersbeestjes, Metselbijen, Graafwespen, Vlinders
en Gaasvliegen het insectenhotel als schuilplaats.
Bijdrage Ecosysteem
Met het plaatsen van dit “hotel” draagt de gemeente Peel en maas bij aan het
ecosysteem. Insecten zorgen voor een belangrijk biologisch evenwicht in de natuur.
De insecten zijn van groot belang voor de natuur en helpen een handje mee in het
milieu. Vaak hebben de dieren in de tuin minder overwinterplekken waar ze zich kunnen
nestelen. Een insectenhotel is een prachtige schuilplaats voor verschillende insecten.
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Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
Postbus 7088, 5980 AB Panningen
5981 CC Panningen
077 - 306 66 66

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

www.peelenmaas.nl

Lintjesregen 2020
Van harte gefeliciteerd!

CDA Peel en Maas

Vitaal buitengebied: Motie Stenen voor stenen geïmplementeerd
In ons mooie buitengebied vindt momenteel een grote transitie plaats.
Veel agrarische bedrijfsgebouwen staan al leeg. Mede door steeds
strenger wordende wet- en regelgeving vanuit het Rijk komen er de
komende jaren veel extra lege gebouwen in het buitengebied bij.
Verpaupering en meer risico op ondermijnende criminaliteit liggen op
de loer.
In november 2018 heeft het CDA
samen met de VVD een motie ingediend om woningbouw in te zetten als financieringsmiddel om een
stukje leegstand in het buitengebied
tegen te gaan. De motie is destijds

PvdA/GroenLinks

door een meerderheid van de raad
aangenomen en is afgelopen maand
vastgelegd in beleid.
Concreet houdt het in dat de motie
uitgevoerd wordt door de bestaande
win-win regeling uit te breiden. In

werk vereist. Naast uitbreiding van
de win-win regeling zijn een goede
herbestemming en verkenning naar
een breder gedragen sloopfonds volgens onze wethouder Rob Wanten
ook opties.
Een duurzaam, toekomstbestendig en
divers buitengebied, waarin het goed
werken, wonen en recreëren is. Daar
gaat het CDA voor.

en nogmaals: daarbij mogen zeker de
zwakste groepen niet vergeten worden. Tot die allerzwaksten horen de
alleenstaande vluchtelingenkinderen
in de Griekse opvangkampen.
Begin maart heeft PvdA/GroenLinks
een motie ingediend om het kabinet te laten weten dat Peel en Maas
bereid is mee te doen met de solidaire opvang van vluchtelingenkinderen. Die motie haalde het niet. De
VVD was tegen, bij Lokaal Peel en
Maas waren vijf van de acht voor en

van de tien CDA-raadsleden waren er
acht tegen en twee voor. Hulde voor
die twee, maar van het CDA hadden
we meer compassie verwacht. Wat
betreft solidariteit maakt Nederland
geen goede beurt in Europa. En
qua solidariteit maakt de hele VVD
en het merendeel van het CDA in
onze gemeente een slechte beurt.
Jammer!

Sandy Janssen, raadslid

Oproep tot solidariteit

Vorige week stond in NRC een paginagrote oproep aan het kabinet om solidariteit te tonen met kinderen
op de vlucht. In overvolle vluchtelingenkampen in Griekenland zitten 2500 kinderen vast, alleen, zonder
familie, zonder voorzieningen.
Nederland neem een aantal (vijfhonderd van deze kinderen op, volg
het voorbeeld van andere landen in Europa, waaronder België
en Duitsland. Dat was de oproep.
Ondertekend door een groot aantal bekende Nederlanders, zoals Ed
Nijpels (VVD), Jan Terlouw (D66),
Herman Wijffels en Bert de Vries

de win-win regeling moesten de te
slopen agrarische bedrijfsgebouwen
in de kernrandzone liggen in ruil
voor een bouwtitel. Door de motie
is het vanaf heden ook mogelijk om
een bouwtitel te verwerven middels
sloop van agrarische gebouwen in
het buitengebied. Voorwaarde is wel
dat men de maatschappelijke meerwaarde moet kunnen aantonen.
De strijd tegen leegstand en criminele activiteiten in het buitengebied
is een complexe opgave die maat-

(CDA), Job Cohen en Jan Pronk (PvdA),
door artsen, professoren en directeuren van maatschappelijke organisaties, door veel kerkgenootschappen
en 43 gemeenten. De burgemeester van Groningen (VVD) noemt de
opvang van deze kinderen een kwestie van beschaving. In de huidige tijd
van coronacrisis groeit het besef dat

mensen elkaar moeten helpen in
noodsituaties. Solidariteit met ondernemers, zzp’ers, werknemers en
allen die getroffen worden door de
coronacrisis. Die solidariteit brengen
we met z’n allen op. Daarbij mogen
geen groepen vergeten worden. Dat
geldt in Peel en Maas, dat geldt in
Nederland, dat geldt ook in Europa

Annigje Primowees, Frits Berben en
Raf Janssen, raadsleden

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.
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Mondkapjes dragen in het
openbaar moet verplicht worden
In België en Duitsland is het al verplicht: mondkapjes dragen in openbare gelegenheden. De neus en mond moet bedekt zijn zodat er geen
druppeltjes kunnen vrijkomen waar het coronavirus in kan zitten. Toch vinden Nederlandse experts het dragen van mondkapjes zinloos,
waardoor ons land niet meegaat in de trend van onze buurlanden.
In enkele deelstaten van Duitsland kunnen
mensen zelfs boetes krijgen wanneer ze hun
neus en mond niet bedekt hebben. Hiermee geven ze aan dat het coronavirus serieus genomen
moet worden. In België ligt de focus op het herstellen van de economie. Mondkapjes dragen
gaat een sleutelrol spelen op de weg richting
versoepeling van de strenge coronamaatregelen in het land.

Waarom is het dragen van een mondkapje in Nederland niet verplicht als onze buurlanden het wel
verplichten?
Deskundigen zijn het er niet over eens of het
dragen van een mondkapje zinvol is. Zo zeggen de
Wereldgezondheidsorganisatie en het Rode Kruis
dat het verkeerd dragen van een masker juist meer
risico op besmetting met zich meebrengt. Waarom
zouden we mondkapjes moeten dragen als het

geen positief effect heeft? Daarnaast is er al een
tekort aan mondkapjes in de zorg. Theoretisch
gezien is het onmogelijk om in Nederland iedereen
met een mondkapje te laten lopen, omdat het land
niet genoeg materiaal heeft.

Mondkapjes dragen in het openbaar moet verplicht worden. Wat vindt u?

Bespreking poll week 17

De scholen heropenen is een goede beslissing
Om maar meteen te beginnen met de uitslag van de poll van vorige week: een zeer ruime meerderheid vindt het een prima zaak dat de
scholen vanaf 11 mei de deuren weer openen. In totaal was 83 procent het eens met de stelling. Die mensen zien graag dat de kinderen weer
naar school kunnen en niet meer thuis hoeven te zitten. Hun eigen huis is natuurlijk nooit hetzelfde als school en er worden achterstanden
opgelopen door thuis te blijven. Daar kan nu aan gewerkt gaan worden. Zo kan een beetje normaliteit terugkeren in deze meer dan
opmerkelijke tijd.

Diele deelt

Column

Bijsmaak
Soms krijgen mooie zaken
wrange bijsmaken. Stel je wordt
kampioen met je sportteam,
maar in de laatste, beslissende
wedstrijd raak je ernstig
geblesseerd. De titel is mooi,
maar toch denk je er niet lekker
aan terug. De herinnering is
bezoedeld.

Datzelfde is, voor mijn gevoel,
aan de gang bij het benefietevenement ‘Kessel op zien bes taege
ALS’. Een fantastisch evenement
om geld op te halen voor de strijd
ervan uitgaan dat de risico’s meevallen en dat
tegen een ongeneeslijke ziekte,
naar school gebracht en komen in contact
Wel is het zo dat leraren op deze manier
er goed nagedacht is voordat de beslissing
georganiseerd door een groep
met hun leraren. Een hele sociale keten gaat
aan relatief veel risico blootgesteld gaan
gemaakt is.
vrienden waar menigeen jaloers
vooraf aan het contact met de leraar. Is dat
worden. Kinderen hebben straks weer
op zal zijn. Dat je je zo inzet voor
niet gevaarlijk? De regering komt niet zomaar
gewoon sociale contacten (bijvoorbeeld op
een vriendin, verdient alleen maar
tot een dergelijke beslissing, dus we kunnen
de voetbalclub), worden door hun ouders
lof. Helaas wordt die herinnering
aan het evenement op 6 maart
momenteel bezoedeld.
Verschillende media, de HALLO niet
uitgezonderd, meldden de afgelopen tijd dat de benefietavond een
mogelijke brandhaard van coronabesmettingen is geweest. Kessel
werd onevenredig hard getroffen
door het coronavirus en steeds
vaker wordt de link met de beneEuroflor is een jong en dynamisch bedrijf dat zich op enerverende wijze richt
fietavond gelegd. Een logische
op de retail van bloemen en planten in het supermarktsegment.
conclusie, aangezien er honderWegens uitbreiding zijn wij per direct op zoek naar:
den mensen waren in een tijd dat
mensen nog niet echt in de gaten
hadden wat het virus betekende.
(M/V)
Verspreiding lag op de loer.
parttime en fulltime
Iedereen snapt dat de organisatoren het evenement nooit hadden
(M/V) evt. scholieren/studenten)
laten doorgaan als de ernst van het
voor diverse werkzaamheden op de loods
coronavirus toen al bekend was.
Niemand kan hierin iets kwalijk
Ben jij op zoek naar een leuke zelfstandige baan
genomen worden en volgens mij
binnen een groeiend bedrijf, stuur dan
gebeurt dat ook niet. Maar toch
een sollicitatiebrief met c.v. binnen 14 dagen naar:
blijft die wrange bijsmaak hangen.
In plaats van supertrots terugkijEUROFLOR BV Venrayseweg 151 E 5961 NS Horst
of mail diana@euroflor-bv.nl
ken op het evenement, met de
ongekende opbrengst van meer
dan 42.000 euro, heerst een soort
schaamte. Steeds weer wordt er
naar de benefietavond gewezen als
bron van infecties. Dat zal de organisatie pijn doen.
Als onderzoeken naar de avond en
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Geplukt

Ilona Braam Helden
Ze kwam als ‘huilander’ 25 jaar geleden naar Helden, maar inmiddels is Ilona Braam (44) volledig geïntegreerd in de ‘Dörper’ samenleving. Ze
fietst bij TC Everlo, viert carnaval alsof ze nooit anders gedaan heeft en haar kinderen praten ‘plat’. Verder moet ook haar katholieke geloof
benoemd worden. In haar tuin heeft ze namelijk haar eigen Mariagrot. Deze week wordt Ilona geplukt.

Slager
Ilona kwam als slager naar Helden,
maar dat beroep ruilde ze lang geleden al in voor een totaal andere carrière. Na de geboorte van haar oudste
zoon volgde twee jaar later Rens,
die helaas doodgeboren ter wereld
kwam. “Ik zat even in een moeilijke
periode. Ik had houvast nodig. Toen
heb ik besloten ander werk te gaan
doen. Ik heb eerst me om laten scholen tot verpleegkundige en ik ben
bezig met de opleiding tot hbo-verpleegkundige. Ik werk bij het Vincent
van Gogh in Weert. Daar heb ik veel te
maken met mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen.”

Maria

Ilona is altijd katholiek geweest,
maar in haar jeugd woonde ze in
een streng gereformeerde omgeving. Haar roots liggen namelijk in
het Utrechtse Meerkerk. “Zo’n dorp
waar op zondag niets open was
en de mensen rijendik in zwarte
kleding richting de kerk liepen. Ik
weet nog dat mijn moeder een
keer op zondag de was op aan het
hangen was. We kregen bezoek
van de burgemeester wat daar de
bedoeling van was. Wij waren de
enige katholieken in het dorp.”
Ilona leerde Jos kennen, eveneens
uit een katholiek gezin in een gereformeerd dorp, en samen besloten
ze de omgeving te ontvluchten. Ze
trokken naar Helden. “Jos had op
de praktijkschool in Horst gezeten
en kende de omgeving. Zo kwamen we hier terecht.” Jos ging
werken in een kippenstal en Ilona

ging aan de slag als slager. Het was
wennen in de nieuwe omgeving, vertelt Ilona. “Het eerste jaar hier vond ik
afschuwelijk.”

Heimwee
De heimwee was groot. Ze was
een ‘huilander’ in de ogen van de
Heldenaren. “We hadden alles achtergelaten, ik kende niemand hier.”
Toch bevielen andere zaken uitstekend. “Het was een verademing dat
op zondag de terrassen open waren
en dat mensen lol hadden.” Ilona en
Jos kregen drie kinderen die ook in
Helden naar school gingen en de band
met het dorp en de mensen groeide.
Ilona voelde zich steeds meer thuis in
‘Dörp’.
Het ging zo goed dat de ouders van
Ilona besloten naar Panningen te verhuizen. Zo zijn ze dichter in de buurt
van Ilona en Jos en hun kinderen Daan

Puzzel

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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(21), Roeli (18) en Manja (15). “Die
zijn overigens helemaal geïntegreerd”,
aldus Ilona. “Ze praten ‘plat’ en Daan
heeft de ‘kiët’ zelfs hier bij ons thuis
staan. Ik zou nu echt nooit meer terug
willen gaan. We hebben hier ons hele
leven opgebouwd. Nee, wij blijven
hier.”

Gezelligheid
Dat komt mede door carnaval. Ilona
deed verschillende keren met een
vriendin mee aan de optocht in
Helden. Op een gegeven moment
kwam ze in contact met de carnavalsvierders van Vastelaovend Samen, een
vriendenclubje dat altijd meedoet aan
de optocht. Ze sloot zich bij hen aan.
“Het is een hechte groep geworden.
We lopen mee in de optocht, eten
samen en de laatste jaren hebben we
regelmatig de jeugdprins in de gelederen gehad.”
Gezelligheid staat sowieso hoog in het
vaandel bij Ilona. Zo was ze betrokken
bij de oprichting van Famkabaal. “Een
sambaband met alleen maar vrouwen.
We hadden allemaal nog nooit muzieklessen gehad. Ik speelde de grote
trom. De eerste dirigent hield het na
een tijdje niet meer vol, maar we hebben ontiegelijk veel lol gehad.” De
band is inmiddels opgeheven, maar
de vriendschap bleef. “We zouden
eigenlijk dit jaar het 12,5 jarig bestaan
vieren, maar dat kan nu niet. We hebben nu een fietsroute met schema
gemaakt zodat iedereen telkens één
iemand anders ontmoet, op gepaste
afstand.”
Ook bij TC Everlo draait het bij Ilona
om de gezelligheid. Ze heeft bij de
vereniging sinds twee jaar een groepje
waarmee ze iedere week twee keer
gaat fietsen. “Ik mis ze nu met de
coronacrisis. Het is echt een manier
om te socializen. We fietsen een stuk
en tussendoor eten we dan een stuk
vlaai of appeltaart om te kletsen. En

we eindigen altijd bij café Pierke in
Panningen voor een afsluitend pilsje.”
Toch draait het niet alleen om lol en
plezier. Fietsen is voor Ilona ook een
manier om haar hoofd leeg te maken.
Dat is soms nodig. Bijvoorbeeld toen
een goede vriendin overleed aan
kanker en een andere vriendin de
ziekte bleek te hebben. “Daarom heb
ik ook meegedaan aan Alpe d’HuZes
vorig jaar namens BIG Challenge, een
organisatie voor agrariërs die vechten
tegen kanker. Ik doe ook pr-werk voor
die organisatie. We proberen de agrarische sector positief in het nieuws te
krijgen.”

Heftig werk waar je sterk voor in de
schoenen moet staan. Gelukkig heeft
Ilona veel houvast aan haar geloof.
“Het katholieke is altijd bij me gebleven. Ik kan er kracht uit putten. Het
overlijden van een vriendin, Rens, bij
mijn werk, eigenlijk altijd als er iets
tegenzit of als ik behoefte heb aan
steun, kan ik daar op terugvallen. Het
geloof, bij mij uit zich dat vooral in
Maria, komt overal in terug.”
Maria neemt een grote plaats in in het
leven van Ilona. Zo groot zelfs, dat ze
tegen man Jos zei dat ze een eigen
nis met een Mariabeeld in haar tuin
wilde. “De moeder van een vriendin
had dat en het leek mij heel fijn om
te hebben.” Ze kocht een Mariabeeld
van iemand in Zeeuws-Vlaanderen
die het op haar beurt in Lourdes had
gekocht. “Dat vind ik wel bijzonder.”
Nu staat het beeld in de tuin. “Zeker
in de coronatijd stoppen er mensen
om een kaarsje op te steken of ik krijg
een appje of ik dat voor hen wil doen.
Natuurlijk doe ik dat. Het geloof kan
iedereen kracht geven.”

Tekst en beeld: Rob Dieleman

Euroflor is een jong en dynamisch bedrijf dat zich op enerverende wijze richt
op de retail van bloemen en planten in het supermarktsegment.
Wegens uitbreiding zijn wij per direkt op zoek naar:

Verkoopbegeleider
/chauffeur
(M/V - fulltime)

Taken en verantwoordelijkheden:
• vervoer van bloemen en planten naar supermarkten in Duitsland;
• aanvullen, inrichten en verzorgen van het Euroflor assortiment in deze supermarkten;
• rapporteren van de dagelijkse bevindingen bij de klant.
Onze kandidaat:
• is in bezit van min. rijbewijs B;
• heeft een flexibele instelling (aanvangstijd tussen3.00 en 4.00 uur);
• is klantvriendelijk en collegiaal;
• heeft kennis van de Duitse taal;
• is bereid op zaterdag te werken in een 3/4 daagse werkweek in overleg.
Ben jij op zoek naar een leuke zelfstandige baan
binnen een groeiend bedrijf, stuur dan
een sollicitatiebrief met c.v. binnen 14 dagen naar:
EUROFLOR BV Venrayseweg 151 E 5961 NS Horst
of mail diana@euroflor-bv.nl
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Janne Driessen Helden
slaapkamer was met mijn zusje.
We waren aan het klooien en toen
ging mijn zusje me heel hard kietelen en toen kreeg ik de slappe lach
en mijn zusje ook, want zij vond mijn
lach grappig.

Welke trend heb jij gevolgd die je
nu helemaal niet meer leuk vindt?
Dat is de trend van de loombandjes
van een paar jaar geleden. De eerste
tijd waren we daar elke dag mee
bezig, maar nu liggen ze al meer
dan twee jaar in de kast en ik doe er
nooit meer iets mee.

Wat doe je het liefst op
een vrijdag- of zaterdag?
Op een vrijdag kijk ik het liefst
in de avond naar The Voice Kids,
maar daarvoor moet ik eerst nog
even sporten. Op zaterdag slaap ik
meestal wel uit, maak ik huiswerk en
ga ik spelen. En ’s middags gaan wij
altijd naar opa en oma koffie drinken
en vlaai eten.

Heb je ooit gespiekt?
Ja, ik heb wel eens gespiekt. We
moesten een keer een blaadje invullen en toen zat er een vriendin in de
buurt en toen keek ik heel stiekem
naar haar blaadje dat zij had ingevuld.

Hoe breng je het liefst een regenachtige dag door?
Dan ga ik het liefst met mijn zusje
spelletjes spelen, daarna even op de
telefoon, wat lekkers bakken of schilderen op nummer. Die dingen vind ik
altijd wel leuk om te doen.

Wat is je favoriete luchtje?
Mijn favoriete luchtje is absoluut
Bruno Banani, die vind ik echt heel
lekker ruiken. Er zijn er meer die ik
lekker vind ruiken, maar dit is toch
echt mijn favoriete luchtje.

Wat is je grootste blunder?
Ik heb een keer aan de mentor in
plaats van de laptop haar de klapper gegeven. Dat was een beetje
vreemd. Iedereen keek mijn mentor
aan en dacht: wat is er met haar aan
de hand?

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Janne Driessen
12 jaar
Helden
het Bouwens

Welke sport doe je?
Ik zit op turnen bij SC Pareja. Turnen
is mijn leven, ik doe het echt supergraag. Thuis op de trampoline maak
ik ook altijd salto’s, doe ik handstanden, radslagen en nog veel meer
andere dingen. Ik spring bijna elke
dag op de trampoline, behalve in de
winter.

Heb je een bijbaantje?
Ja, ik heb een krantenwijk als bijbaantje. Het is niet het allerleukste
bijbaantje, maar ik verdien er best
veel mee. En als ik eenmaal bezig
ben, is het best wel te doen.

Wat zou je doen als je een week
alleen thuis zou zijn?

Waarvan word je enthousiast?

Hoe verras je iemand het liefst?

Ik word heel enthousiast van turnen,
pizza en zelf iets bakken. Ik vind het
heerlijk als ik na school thuis kom
en dan lekker een gebakje voor mijn
neus heb. Maar ik ben ook erg dol
op turnen. Pizza daar ben ik ook dol
op. Als ik dat voor me op de tafel zie
staan, dan draai ik wel drie rondjes
van blijdschap, zo lekker vind ik het.

Als degene die ik ga verrassen nog
lekker ligt te slapen, dan kom ik
met een dienblad en dan krijgt zij
of hij van mij een lekker ontbijtje op
bed. Ik hou er ook van als ze ineens
binnen komen en een confetti-bom
af te laten gaan.

Dan zou ik het liefst mijn vriendinnen
uitnodigen om met z’n allen bij mij
thuis te gaan logeren. Dan zouden
we met z’n allen lekker een feestje
bouwen. Dus lekker chillen, een
feestje bouwen en pas erg laat naar
bed gaan. Dat lijkt me echt een hele
leuk week.

Wie is je favoriete leraar?

Wat is je favoriete toetje?

Mijn favoriete leraar is mijn eigen
mentor, mevrouw Jacobs. Ze is lief,
aardig en gezellig. Ik ben erg blij dat
ik haar als mentor heb. Ze doet ook
elke week een gesprekje met de
klas en dan vraagt ze hoe het met
je gaat.

Mijn favoriete toetje is zelfgemaakte
hemelse modder, dat vind ik zo lekker. Daar kan ik zeker wel een bakje
van op: heerlijk!

Waar maak jij je huiswerk het
liefst?
Ik maak mijn huiswerk het liefst op
mijn eigen kamer. Daar is het lekker rustig, dan kan ik mij goed concentreren. Ik ga ook altijd zelf naar
beneden als ik hulp nodig heb. Soms
ga ik ook beneden zitten om mijn
huiswerk te maken, maar het liefst
zit ik toch echt op mijn kamer.

Waar heb je het laatst de slappe
lach om gekregen?
Dat was toen ik boven op mijn

Hoi

Column

Winnen
Jullie herkennen vast de
verschillende types tijdens het
spelen van spelletjes.
Tegenwoordig spelen we zo veel
spelletjes dat ik de
verschillende types met
spelletjes spelen ben gaan
herkennen.
Om te beginnen met diegene
aan wie je honderd keer moet
uitleggen hoe het spel werkt en
het dan nog niet snapt. Waarom
makkelijk denken als het ook
moeilijk kan? En dan de fanatieke
speler: spelletjes spelen is meer
dan winnen, want zelfs de
waardigheid van het leven hangt
er van af. Of de slechte verliezer:
diegene die het bord van Mens
Erger Je Niet door de kamer
gooit en vervolgens de winnaar
beschuldigt van vals spelen.
Er moet in ieder geval meteen een
revanche komen. En dan de slechte
winnaar: diegene die aan iedereen
laat weten dat hij gewonnen heeft
tot irritatie van de medespelers.
Ik moet toegeven dat ik een
combinatie ben van een slechte
winnaar en een slechte verliezer.
Top combi, maar ik wil vooral graag
winnen!
Ik ken iemand en noem verder
geen namen (mijn oma) die heel
graag spelletjes speelt. Maar ook
altijd wint! Hoe dan? Bijvoorbeeld
bij Monopoly: in het begin van het
spel loopt het nog gelijk op, maar
als het haar even tegen zit, zegt ze
‘ik ben gewoon te oud voor dit spel
en ik snap het niet meer’. Ik trap
er ook altijd in en dus geef ik haar
dan één briefje monopolygeld.
Ja ik weet het, dat slaat helemaal
nergens op, maar het geeft toch
een goed gevoel. En ja hoor,
vervolgens keert alles om en kan
ze overal driedubbele hotels op
zetten (bij wijze van spreken dan)
en moeten wij tonnen betalen
aan iemand die doet alsof ze het
allemaal niet meer snapt vanwege
haar leeftijd. En zo gaat het dus
altijd, echt waar.
Wij spelen tegenwoordig heel vaak
het spel Regenwormen. Dat is een
dobbelspel waarbij je kunt winnen
door gewoon enkel veel geluk te
hebben. Alhoewel je wel punten
van een ander af kan pakken (dat
snapt oma dus wel). Erg leuk spel
voor een gezellige avond.
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Judoka Mark van Dijk naar Papendal

‘Dit is dé kans om door te breken’
De Egchelse judoka Mark van Dijk (19) is geselecteerd voor het nationale trainingsprogramma van de
Judobond. Het trainingscentrum van de Judobond ligt op topsportcomplex Papendal. Dat betekent dat
Van Dijk gaat verhuizen en op Papendal twee keer per dag met de top van Nederland gaat trainen. Voor de
inwoner van Egchel betekent het veel. “Dit is dé kans om door te breken”, zegt hij.

De Egchelnaar vertelt dat een overstap
naar Papendal, dat in de buurt van
Arnhem ligt, altijd wel in zijn achterhoofd heeft gezeten, maar dat het een
paar maanden geleden plotseling op
zijn pad is gekomen. “Ik kreeg een
uitnodiging voor een testweek. Daar
bekeken ze wie er de potentie heeft
om naar Papendal te mogen voor een
fulltime trainingsprogramma”, aldus
de 19-jarige judoka die stelt zich zeer
vereerd te voelen door de uitnodiging
die hij daarna kreeg.
In zijn sport is trainen in het topsportcentrum cruciaal om de stap naar de
wereldtop te maken. De judobond
heeft als regel om alleen sporters die
op Papendal zitten uit te zenden naar
de grote toernooien, zoals de Grand
Prix, Grand Slams, EK’s, WK’s en de
Olympische Spelen. In totaal zijn er
dan ook maar twintig sporters die
hiervoor worden uitgenodigd. “Het
betekent veel voor me. Ik wil niets
liever dan de top halen. Papendal zie
ik daarbij een beetje als een ‘eindstation’. Nu is het zaak om te gaan presteren.”
Het centrum heeft de beschikking
over alle faciliteiten, waardoor er in
een topsportklimaat optimaal getraind
kan worden, zegt Van Dijk. “We krijgen fulltime begeleiding. We worden

voortdurend begeleid en gemonitord,
waardoor onze trainers en coaches het
uiterste uit ons kunnen halen. Ook ga
ik nu iedere dag trainen met de top
van Nederland”, vertelt Van Dijk.

School
Voor Van Dijk, die al een bronzen medaille haalde op de Jeugd
Olympische Spelen van Buenos Aires,
gaat er dus veel veranderen. Egchel
wordt ingeruild voor Papendal. “Het
is de bedoeling dat ik daar fulltime ga
wonen, maar ik hoop wel dat ik in het
weekend gewoon naar huis kan gaan.”
Daarnaast is hij genoodzaakt te veranderen van school. Op dit moment volgt
de Egchelnaar de opleiding sportkunde
op de Fontys Hogeschool in Eindhoven,
maar hij hoopt over te stappen naar
de Hogeschool Arnhem Nijmegen.
Van Dijk, die in 2018 werd uitgeroepen
tot Limburgs Sporttalent van het jaar,
hoopt zo snel mogelijk in Papendal
aan de slag te gaan. Maar het coronavirus gooit vooralsnog roet in het
eten. “Het is nog onduidelijk wanneer
we kunnen beginnen. Op dit moment
heb ik een programma gekregen wat
ik thuis kan uitvoeren, maar ik mis het
heel erg om op de judomat te staan.”
Tekst: Robert Hesen
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Met voldoening en trots kijk ik terug op de viering “75 Jaar Bevrijding
Limburg” zoals die van september tot en met maart in de hele
provincie is georganiseerd, uitgevoerd en beleefd. In de honderden
activiteiten was volop ruimte voor het herdenken van slachtoffers, het
eren van verzetsmensen en bevrijders, het nadenken over de waarde
van vrijheid, het leren over de oorlogsgeschiedenis, het vieren van
feest en het beleven en bezoeken van concerten, exposities en
theatervoorstellingen. De plechtige en feestelijke momenten maakten
diepe indruk.
Ik wil u graag, mede namens het Provinciaal Bestuur van Limburg, heel
hartelijk bedanken voor een betekenisvolle jubileumviering, die mij en
velen heeft geroerd. Dank ook aan het breed Burgercomité, onder
voorzitterschap van Herman Kaiser, dat dit project op
enthousiasmerende manier succesvol vorm heeft gegeven! Dat geldt
ook voor de Limburgse media.

Dank aan alle inwoners van Limburg

En in het bijzonder dank ik de duizenden vrijwilligers voor hun
uitstekende voorbereiding en stijlvolle uitvoering van de vele
indrukwekkende activiteiten. Mede door uw inzet ligt er een stevige
basis voor het doorgaan met het vieren van vrijheid, het doorvertellen
van de verhalen, het doen beseffen dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.
Door de coronacrisis is de afronding van het programma begin maart
gestopt. Ik verheugde mij op het Limburgs Bevrijdingsfestival op 5 mei,
na een massaal en plechtig herdenken van onze doden de avond
ervoor. Maar dit jaar worden begrijpelijkerwijs géén publieksactiviteiten
toegestaan.
Toch vraag ik u allen om op 4 mei de vlag halfstok te hangen en 2
minuten stil te staan ter ere van onze doden en de offers die voor onze
bevrijding zijn gebracht. Op 5 mei vraag ik u met vlagvertoon in heel
Limburg het feestelijke karakter van vrijheid uit te dragen.

Terugblik zie www.75jaarbevrijdinglimburg.nl

De fakkel van de vrijheid blijft daarmee branden!

Theo Bovens, gouverneur

De vlag mag op 4 mei halfstok, op 5 mei de hele dag in top
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Met de
hoogwerker
op bezoek
Vanwege het coronavirus is het
momenteel bijna niet te doen om
familieleden of vrienden te
bezoeken in verzorgingshuizen.
Bij verzorgingshuis Ter Borcht in
Baarlo werd een oplossing bedacht.
Met een hoogwerker konden
mensen naar de juiste kamers
gebracht worden, zodat ze door het
raam toch contact konden hebben
met de bewoners. Hierdoor konden
mensen hun ouders na lange tijd
weer eens zien en spreken.
De kraan werd beschikbaar gesteld
door Dirkx Electronics.

Meijels Mannenkoor

Bloemenactie Meijel
gaat niet door

BVB Landscaping richt zich volledig op het leveren van hoge kwaliteit substraat voor
openbaar groen zoals parken, pleinen, wegen, sportvelden en daktuinen. Door jarenlange
ervaring, eigen onderzoek en productontwikkeling zijn wij een deskundige en betrouwbare
partner die altijd streeft naar een duurzame relatie met onze opdrachtgevers.
Voor het team BVB Landscaping zijn wij zijn op zoek naar een getalenteerde:

SALES SUPPORT MEDEWERKER
(LOCATIE GRUBBENVORST)
Doel van de functie:
Op basis van kennis van de markt, openbare aanbestedingen en een sterk netwerk bij
aannemers groen en civiel, ben je in staat om commerciële kansen te ontdekken. In
samenwerking met het verkoop- en adviesteam maak je offertes, volgt deze op en zorg je
dat BVB Landscaping al haar beloften zo goed mogelijk nakomt.
Taken en verantwoordelijkheden:
•
Analyseren van product & marktontwikkelingen;
•
Bouwen en onderhouden van een waardevol professioneel netwerk;
•
Begeleiden van offertetrajecten op basis van specificaties in aanbestedingen;
•
Registreren en borgen van juiste prijsspecificaties;
•
Identificeren en coördineren van commerciële kansen;
•
Registreren en verwerken van juiste klantgegevens;
•
Registreren, opvolgen en afhandelen van klachten;
•
Verkoopondersteuning: zowel administratief als organisatorisch.

De jaarlijkse bloemenactie van het Meijels Mannenkoor gaat
niet door. Door de coronacrisis is het niet mogelijk de actie
door te laten gaan, zo laat het koor weten. Het gaat om alle
drie de verkoopvarianten. Er komt dus geen huis-aan-huis- en
marktverkoop en er kunnen geen bestellingen geplaatst
worden.
De bloemen zijn nog wel te
krijgen bij de bloemenkwekers in
Meijel. Bij Hugo van Lier en Rini
van Rees op de Kampsteeg zijn
ze te koop. Het mannenkoor gaat
ervan uit dat de bloemenactie

volgend jaar wel gewoon door
kan gaan en hoopt erop dat de
Meijelse bevolking dan weer
gewoon bloemen koopt.

Tim Nabben nieuwe
hoofdtrainer VV Baarlo
Tim Nabben is tijdens het komende seizoen de hoofdtrainer bij
het eerste herenteam van voetbalvereniging VV Baarlo.
Assistent blijft René Janssen die voor het zevende seizoen op rij
naast zijn rol als leider bij het eerste ook de coaching van het
tweede team op zich neemt. Op 27 april werd de samenwerking
bevestigd met het ondertekenen van het contract.

Competenties en vaardigheden:
•
Je bent van nature klant en oplossingsgericht;
•
Je geniet van plannen en organiseren;
•
Je hebt bij voorkeur kennis van ERP-systemen;
•
Je weet de wensen van de klant te achterhalen en hierop te acteren;
•
Uitstekende beheersing van zowel de Nederlands als Engelse taal.
Durf jij deze fulltime uitdaging aan? Dan hebben wij als internationale werkgever veel te
bieden. Zo hechten wij waarde aan jouw persoonlijke ontwikkeling en stimuleren wij eigen
inbreng en vrijheid om de functie verder vorm te geven. Een goede sfeer en samenwerking
staan bij ons hoog in het vaandel, met als resultaat dat mensen met plezier presteren!
Je motivatie en C.V. ontvangen wij graag per mail via aantrekkingskracht@ontwikkelwijzer.nl.
Indien je vragen hebt over de functie kun je bellen met Hugo Buitelaar: 06 - 147 97 000.
Meer informatie over onze organisatie vind je op;
www.kekkila-bvb.com / www.bvb-substrates.com
Kekkilä-BVB is een van Europa’s grootste leveranciers
en producenten van substraten. Met eigen merken en als
private label producent zijn wij expert als het gaat om het
produceren en leveren van substraten voor alles wat groeit
en bloeit, zowel voor consumenten als voor professionele
kwekers en telers. Wij hebben al meer dan 100 jaar ervaring
en leveren onze producten aan meer dan 80 landen. We werken
met meer dan 500 mensen in Nederland, Finland, Zweden,
Duitsland, Estland en Spanje aan het optimaal beleveren van onze
klanten.

bvb-substrates.com / kekkila-bvb.com

Tim Nabben is 41 jaar en woont
in Venlo. Hij kwam tijdens zijn
actieve voetbalperiode jarenlang uit voor het eerste team
Venlosche Boys. Ook heeft
Nabben een tijdlang bij VVV
gespeeld, zowel in de jeugd als
later in het tweede elftal. Zijn
trainerscarrière startte hij bij
de jeugdafdeling van Venlosche
Boys. Daar was hij vele jaren

werkzaam als hoofdtrainer van
de standaard jeugdteams en
hoofd opleidingen. Vervolgens
was hij als hoofdtrainer werkzaam bij Belfeldia en bij HBSV. Bij
beide clubs was hij drie seizoenen
werkzaam. Met HBSV werd hij in
het seizoen 2015-2016 kampioen
in de 4e klasse.
Beeld: Len Gielen
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Museum Peel en Maas

Spandoek aan museum
vanwege bevrijding
Museum Peel en Maas hangt vanaf dinsdag 5 mei een spandoek aan de gevel om zo de bevrijding van ieder
dorp in de gemeente te herdenken. Het spandoek komt te hangen aan het voormalig Mariaklooster waarin
het museum gevestigd is, goed te zien voor passerende voetgangers en fietsers, aldus het museum.
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Comité 4 mei Baarlo

Vlaggen halfstok in Baarlo
Comité 4 mei Baarlo roept alle inwoners van het dorp op om
tijdens de dodenherdenking Nederlandse vlaggen halfstok te
hangen. Vanwege de coronacrisis vindt er dit jaar geen
officiële herdenking plaats, juist in het jaar dat het 75 jaar
geleden is dat Nederland bevrijd werd van de Duitsers.
Volgens instructie van het
landelijk comité 4 en 5 mei
worden er op dit keer geen
vlaggen halfstok gehangen bij
de diverse oorlogsmonumenten
in het land. Door thuis de vlag
halfstok te hangen kunnen
de oorlogsdoden volgens het

Baarlose comité toch op een
waardige wijze herdacht worden.
Ook roept het comité op om ook
een dag later, Bevrijdingsdag,
de vlaggen uit te hangen. Dan
uiteraard niet meer halfstok.

Summer Kick-Off
naar 2021
Festival Summer Kick-Off heeft de twaalfde editie verschoven
naar 2021. Het Meijelse evenement zou plaatsvinden op vrijdag
5 en zaterdag 6 juli, maar kan door de overheid getroffen
coronamaatregelen een streep zetten door de huidige editie.
De organisatie betreurt de afgelasting, maar stelt dat gezondheid
boven alles gaat.

De bevrijdingsoptocht in Maasbree. Een foto die het museum niet kan laten zien vanwege de coronacrisis

Het spandoek blijft aan de gevel
hangen, zolang het museum haar
deuren niet kan openen vanwege het
coronavirus. De coronacrisis is ook
meteen de reden dat het spandoek
wordt geplaatst. Er kan binnen de
museummuren met bijvoorbeeld oude
foto’s geen aandacht besteed worden

aan de bevrijding omdat het gesloten
is. “Ook in tijden van de coronacrisis
is het echter van belang de Engelse
en Schotse militairen die Peel en
Maas hebben bevrijd, te herdenken
en te eren”, schrijft het museum.
“Zij hebben hun leven gegeven voor
de inwoners van Peel en Maas en

de rest van Limburg en Nederland.
Hierdoor kunnen wij nu allemaal in
vrijheid leven.”
Het museum verwacht nog de gehele
maand mei gesloten te blijven vanwege de coronacrisis.
Beeld: Museum Peel en Maas

Het evenement wordt nu
verplaatst naar 2021. Ook het
aangekondigde Mexicaanse thema
verhuist mee naar volgend jaar.
De organisatie gaat zich volledig
richten op het doorontwikkelen
van het huidige concept, zo laat het
weten. De organisatie hoopt haar
bezoekers volgend jaar weer een

toffe start van de zomer te kunnen
bezorgen. Summer Kick-Off laat
weten op de originele dag van het
festival in 2020 met een initiatief
te komen.

Beeld: Summer Kick-Off

Egchelse Heide

Windpark houdt prijsvraag
Windpark Egchelse Heide heeft een prijsvraag uitgeschreven
voor alle kinderen in gemeente Peel en Maas. Kinderen
kunnen iets knutselen, een vlog maken, een filmpje opnemen
of een tekening maken. De winnaar ontvangt waardebonnen
van een Peel en Maas-ondernemer ter waarde van 150 euro.

Gekleurde boodschap
Vijf jeugdige artiesten gebruikten Koningsdag om een kunstwerk op de straat te kleuren. Op de weg
Huissen in Baarlo zetten Jop, Siem, Nick, Teun en Tieme verschillende teksten op de straat. Met teksten als
‘Samen staan we sterk’, ‘Stay strong’ en ‘Zorg goed voor elkaar’ staken ze de Baarlose gemeenschap een
hart onder de riem. Een vermelding in de HALLO waard, zo vond buurtgenoot Herman Ewalds.

De deelnemende kinderen
wordt gevraagd om iets in te
sturen met duurzaamheid in
het achterhoofd. Een voorbeeld
daarvan is iets knutselen
met gerecyclede materialen
of spullen uit de natuur. Alle
inzendingen worden op de
Facebookpagina van Windpark

Egchelse Heide gepubliceerd.
Daar kan ook gestemd worden
op de inzendingen.
Insturen kan tot en met dinsdag
5 mei door te mailen naar
prijsvraag.weh@gmail.com
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Stuur een
foto in naar foto@kempencreeert.nl

Juist nu samen sterk

Onze complimenten voor iedereen die zich inzet voor onze leefomgeving! Vooral nu naar elkaar omzien is heel belangrijk. Wij blijven
ook die stap extra zetten voor u en uw naasten. Want samen staan we immers sterk.
Medewerkers Rabobank Horst Venray
#kempencreëert lokale verbinding

Kempen bedenkt, maakt, deelt communicatieboodschappen
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Parochie Beringe
Misintenties
NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens
het parochiespreekuur op dinsdag
ochtend. Ook bij kapelaan
Roger Maenen tel. 077 466 18 50
of per email
roger.maenen@ziggo.nl.
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Vanwege het Coronavirus vervallen
de kerkelijke diensten t/m
Pinksteren.

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

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

Parochie Helden
Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3, 077 3071488
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Vanwege het Coronavirus vervallen
de kerkelijke diensten t/m Pinksteren.
Omdat de kerk t/m Pinksteren
gesloten is, wordt nu de 2de fase
van het stucwerk uitgevoerd. De
Mariakapel in het voorportaal is wel
open.

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

Parochie Meijel
Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Vanwege het Coronavirus vervallen de
kerkelijke diensten t/m Pinksteren.

Met een glimlach goed kauwen!
Overleden
Gerard Manders 78 jaar;
Bertha Brummans-Pijnenburg 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
Vanwege het Coronavirus vervallen
alle kerkelijke diensten t/m
Pinksteren.
Overleden
Eerw. zuster Gemma Oomen
101 jaar; Toos Martens-Gommans 85
jaar; Maria Gijsen-Dings 89 jaar

MollKunstgebit.nl
Bel voor een afspraak 077 35 153 21
www.plantencentrumvandenbeuken.nl

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

Vele soorte
buxusvervan n
ge
vanaf € 0,79 rs

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

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

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

Cluster MKBE
Parochie Maasbree

Parochie Baarlo

Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4, 077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl
Kapeldiensten meimaand
In verband met de overheids
maatregelen rondom het coronavirus kunnen de kapeldiensten in
de maand mei niet doorgaan.

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

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

De kerk in Baarlo zal tot 1 juni
geopend zijn op donderdag tussen
12.00 en 14.00 uur; en op zondag van
11.00 tot 14.00 uur.

Parochie Kessel-Eik
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

50 jaar bestaan

Jubileumactiviteiten Mafcentrum
verplaatst
De jubileumactiviteiten van het Mafcentrum in Maasbree worden verplaatst naar volgend jaar. Dat laat het
bestuur van het jongerencentrum dat 50 jaar bestaat, weten. De organisatie heeft voor volgend jaar al elf
activiteiten op de planning staan die te maken hebben met het gouden jubileum.
Het Mafcentrum laat weten
zich volledig achter de keuze
van de regering te scharen om
alle evenementen tot en met 1
september te schrappen. “De huidige
omstandigheden laten het niet toe om
samen met vrijwilligers en publiek in
grote getale samen te zijn”, aldus het
jongerencentrum. “We gaan echter

niet bij pakken neerzitten en kijken nu
al vooruit naar 2021.”
Voor volgend jaar staan al elf
activiteiten gepland. Daaronder
onder meer een concert van de
Celtic Soulbrothers, Stinkpop, het
jubileumweekend, Raven Met Je
Neven, de kippenhokfuif en de
pubquiz 50 jaar Maf. De exacte

data worden op een later tijdstip
bekendgemaakt. Om toch wat
mee te krijgen van de historie
van het Mafcentrum, worden
op de Facebookpagina van het
jongerencentrum veel foto’s uit de
oude doos getoond.

ADVERTENTIE WEEK
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Tummers
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Video-Shopping

Nieuw! EP:Tummers introduceert video-shopping. Neem contact op met onze winkel via een mobiel,
laptop of tablet en een verkoper staat je te woord via een camera. De verkoper “loopt” met je door
de winkel om je de producten te laten zien en te demonstreren. Het is net alsof je zelf daar bent. Dat
is veilig en vertrouwd winkelen mét de persoonlijke service die je van ons gewend bent! Bezoek nu
onze website www.eptummers.nl/video-shopping om het zelf te proberen.

€50,NU
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Shop vei

Kom langs in een van
onze 7 winkels winkels

Bestel via onze site,
online chat of e-mail

Online chat elke dag geopend van
09.00 - 22.00 uur

7 dagen per week geopend
Zoals altijd kun je langskomen in 1 van onze
7 winkels om persoonlijk geholpen te worden
door je vertrouwde verkoper. Onze winkels
zijn 7 dagen per week geopend en volgen
strikt de maatregelen van de overheid en het
RIVM om ieders veiligheid te waarborgen.

Tummers
www.eptummers.nl

Liever bestellen via de luie stoel? Ook dat kan
natuurlijk. Ons volledige assortiment vind je
ook digitaal op www.eptummers.nl. Je kunt
via onze site ook een mail sturen of chatten
met een online verkoper. Het chat-team zit
elke dag voor je klaar van 09.00 tot 22.00.
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Bel met onze
specialisten via telefoon

T. 085 - 105 4444
We zijn ook telefonisch bereikbaar. Bel
naar het nummer 085-105 4444 en een van
onze verkopers helpt je persoonlijk verder
met al je vragen, advies of aankopen. Onze
specialisten zitten 7 dagen per week voor je
klaar om je telefoontjes te beantwoorden.

Roermond

Weert

Panningen

Tegelen

Echt

Heythuysen

Horst

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

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

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

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

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

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

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

