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Museum herdenkt
bevrijders
Museum Peel en Maas heeft op maandag 4 mei een spandoek over de bevrijding onthuld. Binnen de museummuren is veel te vinden over de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding van
onze regio. Echter blijven door de coronacrisis de deuren van het museum de komende tijd nog gesloten. Om toch aandacht te geven aan het heuglijke feit dat heel Nederland 75 jaar
geleden bevrijd werd én om de Schotse en Engelse bevrijders van onze regio te eren, werd het spandoek opgehangen. Dat blijft net zo lang hangen totdat het museum weer open kan.
Het doek werd, de coronamaatregelen in acht nemend, onthuld door onder meer museumvoorzitter Henk van Dijk en cultuurwethouder Wim Hermans. / Beeld: Jac Willekens

Plan voor grote kermis in oktober
Kermismeester Piet Ebisch gaat een plan voor een grote kermis in oktober indienen bij de gemeente. De
kermis moet plaats gaan vinden in het centrum van Panningen en niet gericht zijn op horeca. Ebisch wil
vooral dat kinderen zich er kunnen amuseren en de kermisexploitanten nog wat geld kunnen verdienen.
De kermismeester beseft dat het vanwege de coronacrisis wel eens lastig kon worden om de kermis te
realiseren.
Zeven van de tien kermissen in Peel
en Maas zijn al afgelast en die van
Meijel (5 tot en met 8 september),
Baarlo (12 tot en met 16 september)
en Beringe (17 tot en met 20 okto
ber) zijn uiterst onzeker. Regelmatig
komen geluiden voorbij dat de rest
van dit jaar geen evenementen meer
toegestaan gaan worden. Zeker ker
missen waarbij grote tenten als ver
zamelplek voor honderden, zo niet
duizenden mensen dienen.
Daarom wil Ebisch de grote kermis in
een andere vorm gieten. “Geen podi

ums, geen bands, geen tenten. Echt
alleen maar kermis”, vertelt de eige
naar van Ebisch-Events, het bedrijf
dat verantwoordelijk is voor alle
kermissen in Peel en Maas. “En de
attracties kunnen dan aangepast zijn
om zo te voldoen aan de anderhal
vemetermaatregelen”, vertelt Ebisch.
Hij zegt het vooral te willen organi
seren voor de kinderen die dan hun
gang kunnen gaan in de attracties en
voor de exploitanten. “Die hebben
straks geen enkele kermis gehad. Ze
hebben een heel zwaar jaar. Er gaan

zeker exploitanten omvallen. Ik wil
ze toch nog een kans op wat omzet
bieden.”

Panningen
Als locatie kiest de kermismeester
voor het centrum van Panningen.
“Panningen is het meest centrale
dorp van de gemeente, heeft de
meeste plek in het centrum en er zijn
de meeste parkeerplekken te vin
den. Het is volgens mij de beste optie
om het daar te houden.” Vanuit de
andere dorpen kwam daar vanzelf

sprekend kritiek op. “Ieder kerkdorp
wil natuurlijk iets hebben. Dat snap
ik wel”, zegt Ebisch. “Maar ik kan
geen tien kermissen tegelijk organi
seren. Welke exploitant zet ik waar
neer dan? Wie wil er bijvoorbeeld in
Beringe gaan staan? Iedereen wil in
de grote dorpen. Daarbij moet ik dan
bijvoorbeeld tien beveiligingsbedrij
ven inhuren. Dat gaat niet. Eén over
zichtelijke locatie is de beste optie.”

Veiligheid
Ebisch gaat afwachten wat de
gemeente zegt. “Misschien is het te
hoog gegrepen en ben ik werk voor
niks aan het doen. Maar de gemeente
wil dat de evenementenvergunnin
gen voor dit jaar al vóór 8 mei zijn
ingediend. Ik ga zeker een aanvraag

indienen. Ik weet dat het lastig zal
worden om de kermis te organiseren.
Het ligt gewoon aan de maatregelen.
Misschien wordt het na de volgende
persconferentie van de premier alle
maal wat losser. We gaan het van
zelf zien. Laat ik wel duidelijk zijn
dat ik alleen iets organiseer als het
veiligkan en er toestemming voor is.
Anders gaat het niet door.” Bij twijfel
gaat er een streep door het evene
ment. “Als er ook nog maar een beetje
corona nog in het land is, wordt het
afgelast”, aldus Ebisch. “Het is pas over
een halfjaar, maar ik denk dat ik snel
genoeg in de gaten heb of het door
kan gaan. We wachten af. Maar zoals
gezegd: veiligheid gaat voor alles.”
Tekst: Rob Dieleman
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Coronamaatregelen op scholen bij heropening

Klassen de komende tijd in tweeën gesplitst
De Nederlandse regering kondigde op dinsdag 21 april aan dat de basisscholen in Nederland vanaf 11 mei
weer open mogen. Dat gebeurt wel met de nodige voorzorgsmaatregelen, zoals het werken met halve klassen.
De scholen in Peel en Maas moesten hun werkwijze aanpassen en gaan over op een systeem waarbij de halve
groepen verdeeld worden over de week.

De schoolklassen bleven de laatste paar maanden leeg, maar zijn vanaf 11 mei weer half gevuld

Bij de grootste school van Peel en
Maas, De Violier in Maasbree, had het
MT een paar fikse uitdagingen voor
de boeg. Meer dan vijfhonderd kin
deren krijgen iedere dag les op de
school. Die moesten vóór de corona
crisis nog bijna allemaal door dezelfde
deur binnenkomen, vertelt directeur
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Mariëlle Maessen. “Dat is niet wense
lijk in de nieuwe samenleving. Daarom
hebben we verschillende grote ramen
tot deur gebombardeerd. Zo kunnen
we de hoofdingang ontlasten.”
De grootste verandering is echter
het opsplitsen van de klassen. Vanaf
11 mei komt maar de helft van de
leerlingen iedere dag naar de school
die onder stichting Kerobei valt. Alle
klassen zijn in tweeën gedeeld en
krijgen een A en een B groep. “Groep
A komt iedere maandag en donder
dag naar school en groep B komt op
dinsdag en vrijdag”, legt Maessen uit.
“Op woensdag blijven de kinderen
thuis. Die uren vangen we op door
op de andere dagen langer onder
wijs aan te bieden.” Voor de dagen
dat kinderen niet naar school komen,
krijgen ze huiswerk mee. Het school
plein in Maasbree is openbaar en

ligt pal aan het centrale dorpsplein.
“Daar kan dus in principe iedereen
komen”, vertelt Maessen. “In overleg
met de gemeente is overeengeko
men het schoolplein tijdelijk alleen
voor De Violier te gebruiken.” Ouders
mogen niet meer de school in en
voortaan mag maar één volwassene
per gezin de kinderen naar school
brengen. Bijpraten in de koffiekamer
zit er voor leraren voorlopig niet in.
“Leerkrachten blijven zo veel mogelijk
in de eigen klas met de kinderen. Daar
eten ze ook hun boterhammen.”

Kessel(-Eik)
Bij basisschool Dr. Poels (stichting
Prisma) in Kessel-Eik is het iets anders
geregeld wat betreft de klassen. Omdat
de school maar zestig leerlingen en
normaal drie clusterklassen heeft
(groep 1-2-3, 4-5-6, 7-8) was het split

sen een lastiger verhaal voor directeur
Jans Philipsen. “Als we de leerjaren
zouden splitsen, zouden er groepen van
twee leeftijdsgenootjes ontstaan. Dat
is niet gezellig en vanuit onderwijskun
dig oogpunt zou dit zeer ongunstig zijn.
Nu hebben we twee cohorten met in
totaal zes groepen gecreëerd. Cohort A
bestaat uit groep 2-3, 4-5 en 8. Cohort
B is groep 0-1, 6 en 7. Een cohort komt
om de dag naar school. Het verschilt
dus per week op welke dagen de kin
deren naar school moeten.”
Rekening houden met broertjes en
zusjes kon de school niet. “We heb
ben overleg gehad met ouders die dit
aangaat en die hadden eigenlijk alle
maal begrip voor de oplossing”, vertelt
Philipsen die tegelijkertijd ook direc
teur is van Kindcentrum Leef in Kessel.
Op die school wordt het algemene
protocol van Prisma, twaalf scholen
in Peel en Maas, toegepast, waardoor
broertjes en zusjes wel op dezelfde
dag naar school kunnen. “Het zijn in
tweeën gesplitste klassen met twee
vaste dagen per week en thuis werken
op de andere dagen”, aldus Philipsen.
“Op beide scholen betekent dat dat de
twee cohorten geen vaste weekdagen
hebben.” Daar werd voor gekozen om
te zorgen dat werkende ouders niet
iedere week voor een probleem staan.
Er is de komende tijd ook veel aan
dacht voor hoe de kinderen de coro
natijd beleefd hebben. Zeker in Kessel,
vertelt Philipsen. “Het dorp is hard
getroffen. Ik kan me goed voorstellen
dat sommigen het niet veilig genoeg
vinden om hun kinderen naar school
te sturen. Met hen gaan we in overleg
over wat de beste oplossing is voor
het kind. We denken bijvoorbeeld aan
het livestreamen van lessen, zodat
kinderen thuis toch onderwijs krijgen.”

Baarlo
Bij De Diamant in Baarlo (Kerobei)
worden de klassen gesplitst in twee
groepen die ieder op andere dagen
naar school komen. Bij de Baarlose
school hebben ze de luxepositie dat

ze over twee schoolgebouwen kun
nen beschikken. Eentje wordt gebruikt
voor de onderbouw en de ander voor
de bovenbouw. “We hebben een paar
lokalen over bij de bovenbouw die we
in theorie kunnen gebruiken”, vertelt
directeur Moniek van Aarssen. “Maar
in de praktijk bleek dat niet te doen.
Dan zouden we de klassen op moe
ten delen, maar nog steeds één leraar
hebben vanwege het opsplitsen. Die
zou dan van lokaal naar lokaal moeten
lopen. Dan ben je meer bezig met de
orde handhaven dan lesgeven.”
Van Aarssen blij als ze een leerkracht
heeft voor iedere klas. Al voor de coro
naproblematiek begon, was er een
lerarentekort. “De vervangerspoule
waar we toen nog gebruik van kon
den maken, is nu helemaal leeg. Al die
leraren staan nu ergens voor de klas.”
Daar komen nu de strenge maat
regelen bij. Als een leraar klachten
heeft of iemand in zijn of haar naaste
omgeving heeft klachten, dan blijft
de leraar thuis. “Dan moeten we het
intern oplossen. En daar komt ook nog
bij dat we door moeten gaan met de
noodopvang. Daar is ook een leer
kracht voor nodig. We proberen met
de kinderopvang van Hoera te regelen
dat de kinderen van de noodopvang
misschien daar terecht kunnen.”
Van Aarssen hoopt dat de tijdelijke
maatregelen nodig zijn tot 1 juni.
“De geluiden die we nu horen, zijn
dat per 1 juni misschien weer regu
lier onderwijs gegeven kan worden.
Als dat veilig kan, hoop ik het van
harte. Drie weken redden we het wel.”
Ook Philipsen hoopt dat scholen in de
volgende maand weer volledig open
kunnen, maar ze is al blij dat de kinde
ren nu weer fysiek onderwijs kunnen
gaan volgen. “We hebben er zin in.
Ik heb de indruk dat het een verant
woorde keuze is om weer open te
gaan en ik merk aan leraren, ouders
en kinderen dat iedereen er positief
in staat.”
Tekst: Rob Dieleman
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Versoepelde maatregelen tot en met 18 jaar

Kinderen weer volop het sportveld op
De sportvelden in Peel en Maas worden weer gebruikt. Dankzij de versoepelde maatregelen kan de jeugd
tot en met 18 jaar weer sporten. Dat zijn wel wat aanpassingen voor nodig. Zo trainen de teams
van handbalclub BSAC uit Maasbree op drie terreinen en hebben ze bij VV Helden in de eerste week
controleurs rondlopen.
Handbal is normaal gesproken een
binnensport. Handbalvereniging
BSAC uit Maasbree traint nor
maal gesproken dan ook in sport
hal D’n Adelaer. Dat mag nu echter
niet. Alleen buiten sporten is toe
gestaan. De vereniging ging op
zoek naar plekken waar de jeugd
teams misschien terecht zouden
kunnen en kwam bij drie locaties
uit. “We mogen op het terrein van
schutterij Sint Martinus, het veldje
bij Groenrijk en op het grasveld
bij groepsaccommodatie De Plaats
komen trainen”, vertelt voorzitter
Bart Linssen. De attributen moet de
club wel zelf regelen. “We mochten

op afspraak nog één keertje naar
binnen bij de sporthal om de goal
tjes en andere spullen op te halen”,
vertelt Linssen. Deze week konden
de de eerste teams aan de slag,
volgende week volgen de andere
ploegen. Ook bij handbal geldt dat
er boven de 12 jaar geen fysiek
contact mag plaatsvinden. “En er
was een extra regel dat de bal niet
overgegooid mocht worden”, vertelt
Linssen. “Dan blijft er van handbal
weinig over. Gelukkig mogen we
nu wel overgooien met gedesinfec
teerde ballen. Als iemand een bal in
het gezicht krijgt, moet de bal wel
weer gepoetst worden.”

VV Helden
Bij voetbalvereniging VV Helden
begon een dag na de toespraak van
Mark Rutte het balletje te rollen.
Nog niet op het veld, maar wel in de
bestuurskamer. “We hebben met
een een plan gemaakt om weer te
gaan beginnen”, vertelt voorzitter
Maurice Dorssers. De leiders werden
om hun mening gevraagd en de het
grootste gedeelte gaf aan weer te
willen starten. “Bij drie teams heb
ben de leiders aangegeven nog niet
te willen trainen. Als de spelers dat
wel willen, gaan we als bestuur een
oplossing bieden.”
Op maandag 4 mei was de eerste

trainingsdag. Het gebouw bleef op
slot, ouders waren niet welkom op
het terrein en per tien spelers was
één leider paraat. Allemaal conform
de regels die de gemeente uit
stuurde. VV Helden voegde daar zelf
nog wat dingen aan toe. “We hebben
twee ingangen gecreëerd om zo de
spelers niet te veel te laten krui
sen en we hebben twee personen
aangesteld als controleurs”, vertelt
Dorssers. “Die lopen de eerste week
met een hesje aan rond op het ter
rein om te zorgen dat iedereen zich
aan de regels houdt. Dat ouders
niet blijven hangen bijvoorbeeld
en dat iedereen netjes op afstand
blijft. Na een week gaan we kijken
of de controleurs ook daarna nog
nodig zijn.”
Tekst: Rob Dieleman
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Sporten voor jongeren weer mogelijk
Gemeente Peel en Maas hanteert de richtlijnen van Veiligheidsregio Limburg-Noord wat betreft het
sporten van jongeren. Zo mogen kinderen tot en met 12 jaar weer vrij gaan sporten in teamverband en op
veldjes en pleintjes. Voor de groep 13 tot en met 18 jarigen gelden wel nog de hygiënemaatregelen, maar
ook zij mogen weer voorzichtig het trainingsveld op.
de begeleider gelden de normale
maatregelen van 1,5 meter afstand
houden, van zowel elkaar als de kin
deren.

In de richtlijnen van de veiligheidsre
gio staat onder meer dat kinderen tot
en met 12 jaar vanaf donderdag 29
april weer volop het veld op mogen.
Wel is het zo dat het om groepen
van maximaal 25 kinderen gaat en
per tien kinderen mag er maximaal
één begeleider aanwezig zijn. Voor

Klachten
Voor de groep kinderen in de leeftijd
van 12 tot en met 18 jaar gelden iets

strengere maatregelen. Zij moeten
wel gewoon de 1,5 meter afstand in
acht nemen tijdens het beoefenen
van de sport. Ook mogen zij buiten
het georganiseerd sporten om niet
samenkomen in groepen van meer
dan twee personen. Mocht een kind
klachten als koorts, hoesten of ver

Groepen van jeugd
verenigingen weer bij elkaar
De versoepeling van de coronamaatregelen heeft ook consequenties voor de diverse jeugdverenigingen in de
gemeente. De groepsavonden worden bij veel clubs weer opgestart. Die vinden allemaal volgens de maatregelen die de veiligheidsregio heeft vastgesteld, plaats: buiten, minder leiding en maximaal 25 kinderen. Door de
meeste zomerkampen is wel al een streep gegaan.
Jong Nederland Panningen (JNP) start
op maandag 11 mei weer met groep
draaien. De eerste weken zijn alleen
de jongste groepen aan de beurt,
vertelt voorzitter Christian Reuls.
“De groepen tot en met 12 jaar zijn
dan weer welkom op het terrein bij
onze blokhut. We zijn aangesloten
bij Jong Nederland Limburg en die
heeft alles uitgezocht.” Net als bij
sportclubs zijn groepen van maximaal
25 personen toegestaan, mag er
alleen buiten groep gedraaid worden
en is er per tien kinderen één leider
aanwezig.
De Panningse Jong Nederland gaat
eerst twee weken met de groepen
in de leeftijd tot 12 jaar aan de slag
voordat ook de jeugd tot en met
18 jaar aan de beurt is. “Daar gelden
weer andere regels voor. We gaan
eerst kijken hoe het bij de jongste
groepen loopt en dan kunnen we
vanaf 25 mei allemaal weer van
start.” De blokhut van JNP blijft tijdens
de avonden gesloten. “Iedereen gaat
thuis naar de wc en ouders mogen het
terrein niet op. Alleen in noodgevallen
kan de deur van de blokhut geopend
worden.”

Hobbits
Die maatregelen zijn ook van
toepassing bij OJC De Hobbits in
Kessel. De jeugdvereniging houdt
vrijdag 8 mei de eerste bijeenkomst
sinds maanden. De groep bestaat
uit kinderen tot en met 12 jaar,
de bijeenkomst is buiten en
het clubgebouw blijft gesloten.
“Meteen na de bijeenkomst gaan we
evalueren hoe het is gegaan”, vertelt
voorzitter Johan van Knippenberg.
“Zo kunnen we kijken of er
aanpassingen in ons beleid nodig zijn
of dat we moeten stoppen met de
bijeenkomsten.”
De groepsbijeenkomst kan tot een uur
van tevoren worden afgelast, vertelt
Van Knippenberg. “Kessel is toch
hard getroffen door het coronavirus.
Misschien houden ouders hun
kinderen thuis. Ook hebben een paar
leiders aangegeven niet zeker te zijn
over de veiligheid.” Het zomerkamp
is in ieder geval afgelast, vertelt
Van Knippenberg. “Alleen al de
vraag hoe je ergens moet komen.
Je mag niet met drie personen in
een auto, dus je moet heel wat
auto’s meenemen. Daarnaast slaapt
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Bij het stukje over het lintje voor Ton Lormans is vorige week een fout
geslopen. In de tekst stond vermeld dat Ton een lintje heeft gekregen
voor zijn vrijwilligerswerk in Grashoek. Dat moet Koningslust zijn.
Hieronder de juiste tekst.

Jubileum
Jong Nederland Panningen heeft de
twee zomerkampen (gesplitst op
basis van leeftijd) eveneens afgelast.
Dat terwijl het overkoepelende
Jong Nederland Limburg nog geen
advies gegeven heeft voor de
kampen, al is de verwachting dat
er een negatief advies gaat komen
voor de aangesloten verenigingen.
“Wij hebben de knoop echter
al doorgehakt om duidelijkheid
te scheppen”, vertelt Reuls.
“We bieden in de kampweek wel
een alternatief programma aan voor
de leden. Zo kunnen ze toch bezig
zijn.” Misschien nog erger voor de
vereniging is het afgelasten van alle
jubileumactiviteiten. “We bestaan
75 jaar en hadden activiteiten en
een jubileumweekend gepland.
Dat schuift allemaal door naar
volgend jaar. Vieren we dan gewoon
ons 76-jarig jubileum.”
Tekst: Rob Dieleman

Ton Lormans (59)
woont in Panningen, maar kreeg
de Koninklijke onderscheiding
vooral vanwege zijn 38 jaar vrijwil
ligerswerk in Koningslust. Zo is Ton
van 1981 tot en met 2005 vrijwilli
ger geweest bij Vrijdagavondjeugd
van de stichting Open Jongeren
Beweging (OJB) in Koningslust.
Ook was hij 28 jaar betrokken
bij de organisatie van het OJB
Playbackfestival en het OJB Op de
Fles-festival, verder was hij twaalf
jaar kampleider bij de jongeren-

vereniging, vrijwilliger bij de junioren
en vijftien jaar lid van de kampstaf.
Ook was Ton van 2005 tot en met 2019
bestuurslid van OJB Koningslust.
Is hij vele jaren actief geweest in het
OJB klus team voor het onderhoud
van de discotheek en het club gebouw
met alle bijkomende zaken. Sinds
2006 is Ton daarnaast ook vrijwilli
ger bij de jaarlijkse Savelberg-Run die
altijd vanuit Koningslust vertrekt en de
hele gemeente aan doet. Ook was hij
27 jaar van 1987 tot 2015 lid van de
bedrijfsbrandweer van DSM.
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bij trainingen die verzorgd
worden door bijvoorbeeld
buitensportverenigingen. Bij de
buitensportaccommodaties moeten
de douches, kleedkamers en
kantines gesloten blijven. Alleen bij
hoge nood kan er een uitzondering
gemaakt worden bij de wc’s. Daarbij
moeten de hygiënemaatregelen
streng in acht worden genomen.

iedereen in tenten. Dat kan dus ook
niet. Het is niet te doen, dus hebben
we het afgelast.”

Taxatie nodig?
Maarten Sannen
Registermakelaar
Registertaxateur

koudheid hebben dan geldt voor alle
leeftijden dat ze thuis moeten blij
ven. Wedstrijden zijn voor iedereen
ook nog uitgesloten.
De versoepelingen gelden
alleen voor buitensporten. Alle
binnensportaccommodaties
blijven tot nader order gesloten.
Daartoe behoren ook binnen- en
buitenzwembaden en fitnessruimtes.
Binnensportverenigingen of
jeugdleden daarvan kunnen
buiten gaan sporten of aansluiten
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Windmolen- en zonnepark
beleid laat langer
op zich wachten
Drie politieke partijen hebben een voorstel ingediend bij het College van
B&W van Peel en Maas om het nieuwe windmolen- en zonneparkenbeleid
uit te stellen. De gemeenteraad besliste in december dat er nieuw beleid
nodig was, maar vanwege de coronacrisis is meer tijd nodig om dat te
realiseren.
De meerderheid van de gemeente
raad besloot afgelopen december dat
in Peel en Maas nieuw beleid nodig
was op het gebied van windmolens
en zonneparken. Destijds dienden
CDA en Lokaal Peel&Maas een motie
in voor een bouwstop van een half
jaar voor dergelijke projecten. De
VVD sloot zich daar bij aan. Die drie
partijen hebben nu gezamenlijk een
voorstel ingediend om de bouw
stop met maximaal een half jaar
te verlengen. Het nieuwe voorstel
was volgens de indieners nodig om
de gemeente extra tijd te gunnen.
Vanwege de coronacrisis was die er
niet aan toe gekomen nieuw beleid
op te stellen. Het nieuwe beleid was
nodig vanwege de onrust, onwetend
heid en angst die heerst rondom
de energieprojecten. Een gepland
windmolenpark in Grashoek was de
directe aanleiding om in december
een bouwstop in te stellen. Tijdens
die stop worden ingediende energieinitiatieven niet behandeld door de

gemeente. Dat wordt nu verlengd tot
maximaal 16 december 2020.
“We willen dat er eerst rustig en
goed gekeken kan worden naar het
beleid rondom dit soort initiatie
ven”, laat John Timmermans van het
CDA weten. “Er zijn al bijeenkomsten
geweest, maar er is nog niks con
creet. We willen een beleid hebben
waar nieuwe aanvragen aan getoetst
kunnen worden. Een voorbeeld
daarvan is hoe ver windmolens van
woningen moeten komen te liggen.
Dat soort zaken willen we vastleggen.
De focus van de gemeente ligt nu
echter op de coronacrisis, wat natuur
lijk logisch is. Daarom willen we de
gemeente meer tijd geven.”
Het plan voor het verlengen van de
bouwstop van de drie partijen wordt
op dinsdag 12 april behandeld in de
gemeenteraad. De drie indieners
samen hebben echter al een meer
derheid in de raad waardoor er vanuit
gegaan kan worden dat de verlenging
doorgaat.

Kerk Baarlo in de steigers
De kerk van Baarlo heeft tijdelijk een ander vooraanzicht. Vanwege een renovatie is de gevel namelijk
verborgen achter een steiger. De steiger is nodig om het voegwerk gedeeltelijk te renoveren, nieuwe goten
te installeren en het opnieuw verloden van de glas-in-loodramen aan de Marktzijde. De werkzaamheden
zijn al begonnen en duren tot in de zomermaanden. / Beeld: Leo Kurvers

Nieuw

Nu ook in ons
assortiment:
beregeningsinstallaties

Wij adviseren u
graag over de
beregening van
uw tuin

Voor een advies op maat over CV ketels, airco, ventilatie,
warmtepompen en het renoveren van uw badkamer bent
u bij ons aan het juiste adres.
In onze vernieuwde installatiewinkel / magazijn (geopend
van dinsdag t/m zaterdag) informeren wij u ook graag over

Peelsteeg 7a, Nederweert
telefoon 0495 - 631927

beregeningsinstallaties. U bent van harte welkom.

www.wielcoolen.nl
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Kassengebied Siberië is vol
Het kassengebied Siberië, ten noordoosten van Maasbree, is vol.
Gebiedsontwikkelaar Wayland Developments meldt dat de laatste
kavel op het terrein begin april is verkocht. De koper is groente
gigant Van Dijck Groenteproducties, teler van vollegronds
groenten, uit America.
Van Dijck gaat de laatste 17 hec
tare grond van Siberië in gebruik
nemen. Het betreft de tweede
helft van een kavel die een totale
grootte van 32 hectare heeft. In
totaal bestaat het kassengebied in
Maasbree uit 200 hectare en wordt
het gekenmerkt door glastuinbouw
en agribusiness, zo schrijft Wayland
Developments op haar website.
‘Bij de ontwikkeling is het cradle-2cradle principe (duurzaam onder
nemen) toegepast. Thema’s als
energie, water, groenstructuren en
mobiliteit hebben een belangrijke
rol gespeeld bij de ontwikkeling
van deze glastuinbouw Greenport
hotspot’, aldus de ontwikkelaar.

Volgens Arnaud van der Eijk, com
mercieel directeur bij Wayland
Developments, heeft het gebied
zich de afgelopen jaren sterk ont
wikkeld. “Er is nu een hele serie
mooie, veelal lokaal gewortelde
bedrijven gevestigd en dat is goed
voor de economie van NoordLimburg.” Ook de komende jaren
blijft er in Peel en Maas (Maasbree)
ruimte voor groei van onderne
mingen, schrijft het bedrijf. Van
der Eijk: “Wayland heeft plannen
om het glastuingebied richting het
westen verder uit de breiden.” Dat
zou betekenen dat aan de andere
kant van de weg Rozendaal even
eens kassen gaan verschijnen.

Samen staan
we sterk

Nieuwbouw

Ruim zes miljoen euro voor
nieuwe Meijelse basisschool
Het College van B&W van Peel en Maas wil een krediet van ruim
zes miljoen euro beschikbaar stellen voor de nieuwbouw van
basisschool Den Doelhof. De Meijelse school krijgt daarnaast een
bijdrage van de gemeente van bijna 900.000 euro voor tijdelijke
huisvesting gedurende de nieuwbouw. De gemeenteraad beslist
12 april over het collegevoorstel.
De gemeenteraad stemde vorig jaar
juni in met een voorbereidingskre
diet van 500.000 euro. Toen al werd
een totaalbedrag van 6,2 miljoen
euro gereserveerd voor de bouw
van een nieuwe school. Bedrijven
konden inschrijven op drie perce
len: bouwkundig, werkbouwkun
dig en elektrotechnisch. Volgens de
gemeente voldeden verschillende
inschrijvers aan de eisen, maar was
er een aanzienlijk prijsverschil. De
gemeente heeft gekozen voor de
laagste inschrijvers. Tijdens de bouw
van de nieuwe school moeten alle
kinderen, ongeveer 520, en hun
leraren in een tijdelijke voorziening
de lessen voortzetten. Om die tijde
lijke huisvesting te regelen, is een
bedrag van 892.000 euro gereser
veerd in het plan van het college.

In het originele plan was er sprake
van dat een gedeelte van het oude
gebouw zou blijven staan om de
lessen voort te kunnen blijven zet
ten, maar daar is toch van afgezien,
aldus de gemeente. In het bedrag
van 6.188.000 euro voor de nieuw
bouw zit ook 173.000 euro voor het
aan elkaar koppelen van het nieuwe
schoolgebouw en de kinderopvang,
die een verbouwing aan het hui
dige pand zelf moet betalen. Vorig
jaar liet de gemeente weten dat de
planning is dat het gebouw in 2021
gereed is. Het geld voor de nieuw
bouw en tijdelijke huisvesting, in
totaal ruim 7 miljoen euro, komt uit
de reserve onderwijshuisvesting. De
gemeenteraad beslist op dinsdag 12
april tijdens een digitale raadsverga
dering over het collegevoorstel.

Limburgse plaatsnamen

Oplossing puzzel
plaatsnamen zoeken
Vanwege het coronavirus kunnen veel mensen het huis niet uit.
Om die mensen een tijdje bezig te houden, maakte de Baarlose Piet
van Cauwenberghe een puzzelverhaal met allemaal Limburgse
plaatsnamen verwerkt in een tekst. Deze werd gepubliceerd in
week 16 in de HALLO.
In de tekst waren vijftig ver
schillende Limburgse plaatsna
men verborgen. Te vinden waren
Bergen, Arcen, Limbricht, Heer,
Horst, Lomm, Kessel, Beringe,
Helden, Panningen, Rijkel, Meerlo,
Boekend, Heibloem, Heide, Velden,
Herten, Veulen, Vlodrop, Mook,

Kessel-Hout, (Kessel) Eik, Leeuwen,
Nunhem, Swalmen, Herkenbosch,
Echt, Horst, Schandelo, Maasniel,
Velden, Roggel, Klimmen, Geleen,
Neer, Maasbree, Tegelen, Reuver,
Ospel, Weert, Grashoek, Well,
Broekhuizen, Horn, Roermond,
Lottum, Urmond, Leunen en Egchel.

Er gloort licht aan de horizon. Het aantal besmettingen daalt,
de ziekenhuisopnames worden minder en de IC lijkt haar grootste piek gehad
te hebben. De kinderen zijn begonnen met sporten en de basisscholen gaan
volgende week weer open. Maar we zijn er nog niet. Met z’n allen moeten
we nog een tijdje discipline opbrengen, zodat we straks weer veilig kunnen
genieten van vakanties, evenementen en een drankje op het terras.
Fysieke verbinding blijft voorlopig nog even beperkt, daarom willen wij met
deze pagina in HALLO mensen een hart onder de riem steken. Opnieuw hebben
we een heleboel foto’s ontvangen, dank daarvoor! Volgende week maken we
opnieuw zo’n pagina. Dus voelt u zich ook verbonden met dorpsgenoten die
getroffen zijn door het coronavirus? Heeft u ook zoveel waardering voor de
mensen in de zorg die dag in dag uit alles uit de kast halen? Stuur dan een foto
(zoals bovenstaand) naar foto@kempencreeert.nl met vermelding van naam
en woonplaats. Wij zorgen voor de rest.
#kempencreëert lokale verbinding

Kempen bedenkt, maakt, deelt
communicatieboodschappen

05

06

familie \ 0705

Mogelijk
weekmarkt
met food
standhouders

In dankbare herinnering aan

Berta Beurskens-Janssen
weduwe van Ingel Beurskens
Geboren in Panningen op 4 januari 1935
Overleden in Panningen op 30 april 2020

De weekmarkt in Panningen
keert mogelijk binnenkort
weer terug. Marktmeester
Piet Ebisch van Ebisch-Events
heeft samen met de standhouders een plan ingediend bij de
gemeente om de markt op
woensdag weer plaats te laten
vinden. Dat zal in een afgeslankte vorm zijn met alleen
maar foodstandhouders.

Baarlo
Kessel
Maasbree

www.vooraltijdbijzonder.nl

Ebisch zette in het weekend al
op Facebook dat de markt terug
zou keren op woensdag 13 mei,
maar dat bleek wat voorbarig.
Gemeente Peel en Maas laat
weten dat het aan het bekijken is
wat de mogelijkheden zijn om de
markt terug te laten keren. “We
hebben de standhouders samen
met de marktmeester gevraagd
hiervoor een plan conform de
RIVM-richtlijnen aan te leveren.”
Dat plan werd op zondagavond
aangeleverd, zo bevestigt de
gemeente. Dat wordt nu bekeken
en daarna wordt een beslissing
genomen. Wanneer dat allemaal
zal gebeuren, kon de gemeente
nog niet zeggen.
Volgens de verordening die
van kracht is in veiligheidsregio
Limburg-Noord kan de week
markt, mocht de gemeente
instemmen, alleen doorgaan met
foodstandhouders. In bijvoor
beeld gemeente Venray is de
markt nooit volledig verdwenen.
In afgeslankte en aangepaste
vorm om de coronamaatrege
len zo veel mogelijk te kunnen
volgen, ging de markt daar door.
Burgemeester van Peel en Maas,
Wilma Delissen-van Tongerlo,
besloot eind maart om de week
markt in Panningen helemaal
niet door te laten gaan. Vanwege
het hoge aantal coronabesmet
tingen in de gemeente vond
zij het niet verantwoord om de
markt te laten plaatsvinden.

Claudia van Haeﬀ |06-15156046

samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Sybil en Leo
Patrick en Suzanne, Bart en Judith, Sanne en Stefan
Henri en Germa
Jarno
Marjo en Peter
Inge en Ruud, Martijn en Chantal
Coby en John †
Marlou en Dennis, Roel
Hans en Heidi
Dylan, Shannon
Renie en Wiel
Davy, Roy †, Zoe
Marlies en Piet
Jill en Jesper, Britt, Lisa en Tom
Oma’s achterkleinkinderen:
Ferre, Flyn, Flore, Fenna, ♥, Mirte, Funs, Amy, Stan, Daniek
We hebben op maandag 4 mei afscheid van mam genomen in
het crematorium te Blerick.
Correspondentieadres: Marjo Maessen-Beurskens
Helenaveenseweg 11A, 5985 NK Grashoek

Het lijden is afgelopen,
het einde, niet onverwacht.
Een ziekte die je lichaam sloopte,
en ook je levenskracht.
Weg de pijn, de ellende,
het gemis, dat is groot.
Maar zolang wij nog aan je denken,
leef je verder, ondanks de dood.

Cor Vissers
Gon Gielen
* Meijel, 4 oktober 1935

† Meijel, 28 april 2020

Meijel Gon Vissers - Gielen
Ospeldijk Rik
Roermond Inge en Mike
Jimin
Megan
Meijel Erna en Arno
Bram
Sjoerd en Romy
Meijel Ed en Bianca
Familie Vissers
Kerkveld 21, 5768 BA Meijel

Op 2 mei is plotseling overleden ons zeer gewaardeerde koorlid

De crematiedienst heeft op zaterdag 2 mei in besloten kring plaatsgevonden in de aula van crematorium Midden - Limburg te Baexem.

Mien Muurmans-Stroucken
Zij was ruim 50 jaar geleden medeoprichtster van ons koor.
Wij wensen kinderen en kleinkinderen
heel veel sterkte toe bij dit grote verlies.
Zangkoor Parochie Maria Onbevlekt Ontvangen, Kessel -Eik

In Memoriam

Jeu Bouten

Dankbetuiging
Een woord, een gebaar of een kaart, het doet je goed
wanneer je iemand die je liefhebt missen moet.
Langs deze weg willen we onze dank uitspreken voor alle blijken
van medeleven tijdens haar ziekte en na het overlijden van mijn
lieve vrouw en onze lieve moeder

Jo Korsten-Van der Velden
Het heeft ons goedgedaan te mogen ervaren,
dat zij zo geliefd was.
Bart Korsten,
kinderen en kleinkinderen

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

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

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

fienbosuitvaartzorg.nl

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

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

HAN-MARK
ARENDSE
U I T VA A R T Z O R G

T 077 - 2061585
www.arendseuitvaartzorg.nl

Jeu was 86 jaar onder ons en
zo ineens is hij er niet meer.
Zijn lichaam begon hem de
laatste jaren steeds verder in de
steek te laten en op 27 april is
hij overleden.
Jeu Bouten was een van de
zonen van Sjeng van Nölke
en Drika van de Voort. Hij was
altijd in de weer voor zijn gezin,
de aardappelhandel en diverse
verenigingen waarbij hij een
voorname rol speelde.
Een van die gezelschappen
was het Kerkelijk Herenkoor
van Baarlo, waarvan Jeu bijna
70 jaar lid was als verdienstelijk
zanger bij de tweede tenoren,
lange tijd voorzanger en bijna
50 jaar voorzitter. Behalve
vergaderingen leiden en de
contacten onderhouden met de
pastoor, voelde Jeu dat bijna
alle taken binnen het koor door
hem het beste konden worden
ingevuld, en dat was ook zo.

De zangpartijen verzorgen,
stoelen klaarzetten, de mappen
beheren, koffie zetten en de
boodschappen doen voor de
wekelijkse “derde helft” van
de repetitie. Met een niet
aflatende energie vervulde Jeu
al die taken tot in de puntjes.
Hij was altijd als eerste in de
kerk en als laatste weg, totdat
de jaren begonnen te tellen
en zijn lichaam het niet meer
aankon. Hij droeg zijn taken
over aan collega zangers, maar
voor zover het toch mogelijk
was bezocht hij de wekelijkse
repetitie en de zondagse
hoogmis. Jeu was eigenlijk het
koor.
Het zal anders zijn zonder
hem, als we na “corona” weer
mogen gaan zingen. Wij vinden
het jammer, dat we niet die
afscheidsmis hebben kunnen
vieren met de muziek, die hij
zich bij zijn uitvaart zo gewenst
had.
We hopen dat Mie, de
kinderen en kleinkinderen de
kracht hebben om een goed
evenwicht te vinden tussen het
verdriet om zijn heengaan en
het besef, dat het leven toch
verder gaat.
Hopelijk zijn de vele goede herinneringen een troost voor hen.
Heel veel sterkte gewenst.
Namens bestuur en leden
Kerkelijk Herenkoor
Mat van den Eertwegh
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Statgeldactie
Onze allerbeste vader
De liefste opa
De fijnste broer

Jumbo doneert aan Voedselbank
Jumbo Panningen heeft een bedrag van 1.589,70 euro gedoneerd aan Voedselbank Peel en Maas. Het bedrag is
afkomstig van de statiegeldactie die de afgelopen vier weken plaatsvond bij de supermarkt. Raf Janssen,
voorzitter van de Voedselbank, laat weten blij te zijn met de donatie.

Na een lang en gezond leven
kostte het moeite om het leven los te laten.
Lieve Wim, rust zacht,
we weten dat daarboven iemand op je wacht.

Wim Hermans
Echtgenoot van Mia Hermans-Verhaeg †
* 9 juni 1932

† 2 mei 2020
Mirjam, Jack, Max en Nienke
Herman
Erik, Karin en Sterre
Ine, Dimitri, Lieke en Anne

Correspondentieadres:
Erik Hermans
De Gaffel 6
5737 JJ Lieshout
Gezien de huidige omstandigheden en richtlijnen die de overheid
hanteert vanwege het Coronavirus zal het afscheid van Wim in
besloten kring plaatsvinden.
U kunt uw herinnering aan Wim of uw condoleance ook schrijven
in het digitale register: www.memori.nl/wim-hermans
EVERS Uitvaartverzorging 0475 582458

Het is niet vreemd dat in onzekere
tijden piekergedachten de kop
op steken en we vaak vanuit de
automatische piloot reageren.
Wil je anders leren omgaan met
piekergedachten volg dan óók de
online (groeps)training bij
www.mindfulnesscentrumpanningen.nl
T 06 13 74 75 29.

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.

Hoera,
Onze opa en oma

Jan en Door
Bouten
zijn 8 mei
50 jaar getrouwd.
Gefeliciteerd en
een dikke kus en knuffel.
Stan, Bram, Dirk, Lotte
en Tren

Grad Maessen
92 jaar

“In één woord: fantastisch!”, vertelt
Janssen. “Een prachtig bedrag dat
we nu goed kunnen gebruiken.” De
voedselbank gaat het geld aanwenden
om versproducten te kopen. “Vooral
melk en melkproducten”, laat Janssen
weten. “Ook komt het geld goed van
pas om onze voorraad aan te vullen.
De laatste weken hebben we daar
spullen uit moeten halen. Dat is niet
erg, want we hadden genoeg liggen
van onze inzamelactie in het najaar
van vorig jaar.”
De voorraad werd een paar weken
niet aangevuld, omdat er te weinig
vrijwilligers beschikbaar waren, vertelt
Janssen. “De vrijwilligers bij ons zijn
veelal de 70 gepasseerd en vallen

dus onder de risicogroep. Normaal
rijdt er wekelijks iemand naar ZuidLimburg om daar bij het voedselbank-
distributiecentrum producten voor
Peel en Maas te halen. De twee vaste
vrijwilligers die dat normaal doen,
hadden echter griepklachten, dus ze
konden er niet heen.”

Twee weken
Dat probleem is inmiddels opgelost,
doordat een vrijwilliger werd
gevonden die niet in de risicogroep
valt. “Die rijdt nu wekelijks naar het
zuiden.” Voedselbank Peel en Maas
besliste al een tijd geleden om maar
één keer per twee weken pakketten
uit te geven. Dat blijft voorlopig zo.

“We hebben met het bestuur iedere
week overleg en we kijken naar de
landelijke situatie. Het is nog steeds
oppassen met onze vrijwilligers, dus
we blijven iedere twee weken een
dubbel pakket uitgeven.”
Ook de manier van uitgeven is
veranderd. Waar de afnemers van
de pakketten voorheen binnen
konden komen en een kop koffie
konden drinken, worden de
pakketten nu buiten neergelegd.
“Ze moeten het zelf pakken”, legt
Janssen uit. “We letten goed op de
coronamaatregelen, want we willen
ook niet dat onze vrijwilligers ziek
worden.”

Op vrijdag 8 mei wordt onze
vader, opa en opi 92 jaar.
Gezien de huidige situatie
hopen wij dit op korte termijn
uitbundig te vieren.
Felicitaties en een dikke kus
van de kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen.

Op 9 mei 1970 luidden de klokken van de Sevenumse kerktoren
het huwelijk in van:

Harry en Mia Camps-Kersten
Nu - 50 jaar later - kijken ze samen uit op die toren,
door het keukenraam van hun nieuwe huis.
Lieve pap en mam, gefeliciteerd!
Nicole, Marcel,
Emma en Henrie
Jessie, Anne,
Tijs en Sara

De Donckstraat 11
5975 AA Sevenum

Taptoe in Panningen
In de hele gemeente klonk op maandag 4 mei, Nationale Dodenherdenking, om net iets voor 20.00 uur het
Taptoe. Het bekende trompetgeluid wordt altijd gespeeld voorafgaand aan de twee minuten stilte op 4 mei.
In Panningen werd op twee bijzondere plekken op een trompet geblazen. Midden op de vrijwel lege Markt
stond Sjaak Smits en een klein stukje verderop bij verzorgingscentrum Vincent Depaul liet Joeri Mommers
zijn trompet schallen. Een mooie manier om aandacht te geven aan een bijzondere Dodenherdenking.
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‘‘ ‘t is good geweest …’’
Sjraar

Sjraar van Roij
Neer, * 25 juli 1951

Egchel, † 2 mei 2020
lieve man van

Ans van Roij-Joosten
trotse pap en opa van
Christiaan en Joyce
Monique en Michaël, Sam, Liv
Vrijdag rijden we vanaf 10:15 uur door de straten van
Egchel om daarna in besloten kring afscheid te nemen.

Zijn opgewekte en vrolijke karakter, zijn positieve houding
en doorzettingsvermogen bewonderen we zeer.
Een gezelschapsmens, fanatiek in het kaartspel,
altijd in voor een grapje, genieten van een zonvakantie
of een bbq-middag met onze vriendengroep.
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van

Sjraar van Roij
We zijn bijzonder dankbaar voor je vriendschap en
bewaren de mooie herinneringen voor altijd in ons hart.
Wat zullen we je missen.
We wensen Ans, Christiaan en Joyce,
Monique en Michaël, Sam, Liv heel veel kracht
en sterkte toe in deze moeilijke tijd.
Lon en Manny, Ton en Pier, Truus en Will, Truus en Lou,
Wilma en Martien, Ell† en Jo en Marga,
Door en Sjaak, Toos en Hay

Wij zullen Sjraar op een later moment herdenken met
familie en vrienden.
Correspondentieadres:
Rect. Thomassenstraat 22, 5987 AE Egchel

Sjraar
Zwaar werden de dagen,
en lang duurde de nacht.
Hoe moeilijk is het vechten,
bij het ontbreken van de kracht.
Maar ondanks je verlies
van de strijd om het leven,
heb je ons een heel stuk geluk
en ontze�end veel liefde gegeven.
UT IS GOOD GEWEES
Ans
Chris�aan en Joyce
Monique en Michaël, Sam, Liv
Hiel veul sterkte
wea haoje van dich
Breurs-Zusse
Sjoenbreurs-Sjoenzusse
Neave en Nichte
Fam. van Roij
Fam. Joosten

Ut is good gewees.
Op 2 mei hebben wij kennisgenomen van het overlijden van ons lid

Sjraar van Roij
Sjra was vanaf 2001 bij onze vereniging
en in 2002 koning. Het bijhouden van
het terrein was iets waar hij graag mee
bezig was. Wij danken hem voor zijn
bijdrage aan de schutterij.
Wij wensen de familie veel sterkte toe.
Schutterij Sint Leonardus
Panningen-Egchel

Wat was je sterk en arbeidzaam,
steeds heb je voor ons klaargestaan.
Flink was je, jouw hele leven.
Heel lang was je nog aan het werk,
dat was je lust en je leven.
Moedig ben je tot het einde gebleven.
Flink wil je, dat ook wij zullen zijn.
Maar afscheid nemen doet zo’n pijn.

Lien Steeghs - Thielen
echtgenote van

Piet Steeghs
* Oostrum, 1 juni 1942

† Venlo, 29 april 2020

Beringe Piet Steeghs

Ons bereikte het droevige bericht van het overlijden van

Sjraar van Roij
in de veel te jonge leeftijd van 68 jaar. Sjraar was
ruim 45 jaar lid van S.V. Egchel. Begonnen als speler
in de lagere elftallen, daarna ruim 25 jaar actief als
jeugdleider van pupillenteams, waarvoor hij in 2001
benoemd werd tot erelid van de vereniging. Verder was
Sjraar clubscheidsrechter en vrijwilliger bij activiteiten.
Als supporter was hij regelmatig te vinden op ons
sportcomplex. In hem verliezen wij een gewaardeerd
lid van onze vereniging.
Wij wensen zijn echtgenote, kinderen,
kleinkinderen en verdere familie veel sterkte toe.
Bestuur en leden voetbalvereniging S.V. Egchel.

Beringe Moniek en Maurice
Nikki
Evi
Familie Thielen
Familie Steeghs
Familie Steeghs
Kaumeshoek 1, 5986 NA Beringe

Zendmast
in brand
Bij een zendmast naast de
snelweg A67 in Maasbree is
op vrijdagavond 30 april
brand gesticht. Het vuur was
snel onder controle. In het
hele land wordt de laatste
weken bij zendmasten brand
gesticht. Vermoed wordt dat
het gaat om protestacties
tegen de komst van het
5G-netwerk.
De zendmast in Maasbree staat
bij parkeerplaats Deersels, waar
ook een tankstation van Shell
ligt. De politie gaf op Twitter
aan een onderzoek in te stellen
naar de toedracht van de brand.
Mensen die beelden of informa
tie hebben, kunnen zich melden
bij de politie via 0900 88 44 of
anoniem via 0800 70 00.
De brand in Maasbree was
volgens verschillende nieuws
media het 25e incident in
Nederland sinds 3 april waar
bij een zendmast in brand werd
gestoken of een poging werd
gedaan om brand te stich
ten. In de dagen erna volg
den er nog een aantal. Volgens
de Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en
Veiligheid (NCTV) was vorig jaar
al te zien dat er protestacties
plaatsvonden. Toen waren het
nog demonstraties, maar inmid
dels zijn die veranderd in wat de
NCTV ‘extremistische protestac
ties’ noemt.
‘De NCTV vindt dit een zorgelijke
ontwikkeling’, schrijft de instan
tie op haar website. ‘De even
tuele impact van de uitval van
zendmasten in Nederland kan
groot zijn. De uitval kan gevol
gen hebben voor de dekking
van het telefoonnetwerk en
daarmee de bereikbaarheid van
hulpdiensten.’ Naar verluidt zijn
de brandstichters aanhangers
van een complottheorie die zegt
dat er een verband is tussen het
5G-netwerk en het coronavirus.
Daar is geen enkel wetenschap
pelijk bewijs voor.
Brandweer Panningen werd
opgeroepen om het brandje te
blussen. Omdat er onduidelijk
heid bestond bij de meldkamer
hoe de zendmast te bereiken
was, ging de Panningse brand
weer via een alternatieve route
naar de locatie in plaats van de
snelweg te gebruiken. Dat bleek
uiteindelijk niet nodig, waarna
brandweer Venlo het vuur kon
doven.

Vanwege de huidige situatie heeft de uitvaartdienst in besloten
kring plaatsgevonden op woensdag 6 mei in de St. Joseph kerk te
Beringe, waarna we mam te rusten hebben gelegd op het kerkhof
aldaar.

Te koop zwembad in uitstekende
staat, 2 jaar enkele malen gebruikt,
afm. 300/175/80 prijs € 300.
Tel. 077 366 30 17.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.

uw textiel
Hygiënisch schoon
virus- en bacterie
vrij

Tel. 077-3072462
vanhalstomerij.nl
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Branden blussen en patiënten verzorgen

Mike uit Helden is brandweerman én ic-medewerker
Ic-medewerkers hebben het de afgelopen maanden erg druk gehad. Door het coronavirus lagen er veel meer mensen op de intensive care dan normaal. Ook brandweerlieden moesten in
Limburg volop aan de bak. Door de natuurbranden in De Peel en De Meinweg rukten ze veelvuldig uit. Mike Beurskens (32) uit Helden is zowel ic-medewerker als brandweerman.
Het lukte hem om de twee zaken te combineren.

Vanaf het moment dat het coronavirus
hard toesloeg in Noord-Limburg was
het druk bij VieCuri Medisch Centrum
in Venlo. Mike Beurskens werkt inmid
dels alweer vijf jaar op de ic van het
ziekenhuis. Hij draait sinds 21 maart
langere diensten en zag de bedden
gestaag vollopen. “Het was zeker druk
ker op het werk”, vertelt hij. “Er waren
en zijn meer patiënten op de ic, dus is
het een hele klus om alles bij te hou
den.” Toch kunnen Mike en zijn col
lega’s het, mede dankzij wat hulp, aan.
“We draaien ongeveer net zoveel uren
als normaal, alleen duren de diensten
nu langer en is het drukker. We worden
ondersteund door het personeel van de
operatiekamer en herintredende ver
pleegkundigen. Zij moeten werk doen
waar ze niet voor zijn opgeleid. Zij zijn
in mijn ogen de echte helden, want
wij doen ons reguliere werk. Al is deze
situatie bijzonder voor ons allemaal.”
De diensten duren nu 12 uur, wat weer
betekent dat Mike per week meer vrije
dagen heeft. Het toeval wil dat net in
de week van 20 april Mike een hele
week niet naar het ziekenhuis hoefde.
Juist in die week braken op verschil
lende plekken in Limburg grote natuur
branden uit. In de Deurnese Peel en
Mariapeel bij Griendtsveen woedde,
naar verluidt, de grootste natuurbrand
in Nederland ooit en in Nationaal Park
De Meinweg bij Herkenbosch brandde
eveneens een groot stuk natuur af. Alle
korpsen van Peel en Maas stonden een
week lang paraat om te blussen bij de
twee branden.

Korpsalarm
Mike is sinds 2015 lid van de vrijwillige
brandweer in Panningen. Een vrijwil
ligerstaak waar Mike zich ook met hart
en ziel voor inzet. Zoals gezegd viel de
week van de natuurbranden precies
in een periode dat Mike niet naar het
ziekenhuis hoefde. Mike kon niet thuis
blijven zitten. “Op dinsdag kregen we

een korpsalarm waarbij iedereen opge
roepen werd, niet alleen de mensen
die dienst hadden. Ik heb mijn vrouw
aangekeken en gezegd: ‘ik moet gaan
helpen’.” Mike had al een paar dagen
niet hoeven werken en was daarom
goed uitgerust. Hij hoefde vrijdagavond
pas weer naar het ziekenhuis. “Dus ik
besloot mee uit te rukken.”

Brandslangen
Mike ging twee keer mee naar De
Meinweg waar de Limburgse korp
sen bezig waren met het blussen van
de grote bosbrand. Van dinsdagmid
dag tot ‘s avonds laat en van woens

dagavond tot donderdagochtend was
Mike bezig met het trekken van brand
slangen door de bossen om te zorgen
dat de broeiende plekken nat werden
gemaakt. “Intensief werk”, vertelt Mike.
“Natuurbranden blussen is niet altijd
het leukste werk. Het is fysiek zwaar
door de zware slangen en het bosge
bied, het warme weer en de hitte van
het vuur maakten het niet makkelijker.”
Toch ging Mike er heen. “Ik kon het
niet maken om thuis te blijven in mijn
vrije week, terwijl mijn collegabrand
weermannen zich een slag in de rondte
werkten om de twee enorme brand
haarden onder controle te krijgen.”

Omdat Mike een paar dagen vrij had
van het ziekenhuis, was er voldoende
tijd om te herstellen van de fysieke
inspanning die nodig was bij het blus
sen van de bosbrand. Bovendien
werden de coronamaatregelen goed
gevolgd tijdens het blussen. “We hiel
den bijvoorbeeld voldoende afstand
van elkaar. Het was dus een verant
woorde keuze om te gaan helpen.”

corebusiness. Ik verdien er mijn geld
mee. Ik heb een vrouw, een zoontje
van bijna 2 en een baby op komst.
Die moet ik onderhouden. De brand
weer is toch vrijwillig. Ik doe het heel
graag, maar het mag mijn werk niet in
de weg zitten.” Mike wil in ieder geval
het liefst met beide ‘beroepen’ door
gaan. “Zo lang ik het kan combineren,
zal ik dat doen. Het is allebei hart
stikke mooi werk.”

Combineren
Hoewel het werk bij de brandweer
Mike erg lief is, is zijn werk in het zie
kenhuis als het er echt op aankomt
belangrijker, vertelt hij. “Dat is mijn

Tekst: Rob Dieleman
Beeld: Brandweer Panningen,
VieCuri Medisch Centrum

VAKGARAGE
PEETEN BV

Wij zijn op zoek naar een

gemotiveerde bakker

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

die graag ons team wil komen versterken.
Wil je graag met je handen werken? En hou je van aanpakken?

Werkzaamheden
• het bereiden/verwerken
van deeg;
• bereiden diverse soorten kleinen grootbrood en ambachtelijke streekproducten;
• bereiden van diverse soorten
vlaaien;
• het bedienen van machines;
• het schoonhouden van je
werkplek;

• Je werkt in een klein team
van 5 bakkers.
• De uren zijn in overleg en
relatief weinig nachtwerk.
• We bieden een salaris volgens
bakkers CAO.
• Bij goed functioneren volgt
een vast contract.
Interesse? Voor vragen of meer
info kun je altijd mailen naar
info@bakkerijsmits.nl

Lottum 077 463 16 90 | Well 0478 50 37 02
www.bakkerijsmits.nl

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

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

tel. 077 477 15 90
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Een terugkomst van de weekmarkt
is verantwoord
Marktmeester Piet Ebisch heeft in samenwerking met de standhouders van de weekmarkt Panningen een plan ingediend bij gemeente
Peel en Maas om de markt terug te laten keren. Het gaat dan om een afgeslankte vorm waarbij alleen de foodstandhouders terugkeren.
De gemeente heeft het plan in beraad.
De coronamaatregelen worden de laatste tijd
steeds verder versoepeld. Een terugkeer van
de weekmarkt past in dat rijtje. Mensen kun
nen gewoon afstand houden van elkaar en de
maatregelen in acht nemen. Dat levert niet
meer risico op dan bijvoorbeeld een tripje naar
de supermarkt. Een terugkeer zou verantwoord
zijn. Daarbij moeten de marktmensen ook kun

nen overleven. Die hebben het zwaar en verschil
len in wezen niet veel van de supermarkt. Toch
moesten zij hun werkzaamheden staken.
Van de andere kant is het zo dat mooi weer in
combinatie met een geopende weekmarkt ervoor
kan zorgen dat er heel veel mensen op de markt
af komen. Mensen hebben elkaar al lang niet meer
gezien en hebben behoefte aan een gesprek.

Dat kan ervoor zorgen dat mensen te dicht bij
elkaar komen wat weer kan leiden tot nieuwe
besmettingen. Laten we het nu nog vooral rustig
aan doen.

Een terugkomst van de weekmarkt is verantwoord.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 18

Mondkapjes dragen in het openbaar moet verplicht worden
De meeste stemmers op de poll van afgelopen week zien niks in een verplichting van mondkapjes. Een grote meerderheid van 72 procent liet
weten dat mondkapjes niet verplicht moeten worden als het aan hen ligt. Dat terwijl in omliggende landen mondkapjes wel verplicht zijn. In
Duitsland en België mag je niet zomaar rondlopen zonder gezichtsbescherming.
De reacties op Facebook verschilden.
Ton Harbers is duidelijk vóór de verplichting.
“In de hele wereld worden mondkapjes
geadviseerd. Maar in Den Haag weten
ze het weer veel beter. Schijnveiligheid
heet het dan. Nee, de hele wereld is gek,
in Den Haag weten ze het weer beter?”

De andere reacties kwamen van mensen die
geen verplichting willen. Peter Stikkelbroeck:
“Ik vind het iets waar ik erg tegenop kijk.
Ik hoop dat het niet verplicht wordt.”
Melissa Clauwers was duidelijk in haar mening.
“Grote onzin!”, omschreef ze haar gevoel om
mondkapjes te verplichten. Ook Theo Geurts

heeft liever geen kapje op. “Mensen die het
willen kunnen toch gewoon... ik vind het
helemaal niks”, liet hij weten.

Uitstel van belastingbetaling,
sigaar uit eigen doos?

Voor veel ondernemers zal de omzet
belasting over het eerste kwartaal
of de loonheffing over de maand
maart, die beide eind april betaald
hadden moeten zijn, de eerste belas
ting zijn die ze niet kunnen betalen.

Te koop gevraagd landbouwgrond.
Verkoper/eigenaar kan pachter blijven.
Voor taxaties, advies en bemiddeling
Vestjens Grondzaken BV
077 307 28 18.

Uitstel van betaling geldt voor drie
maanden. Daarna kan regulier uit
stel worden gevraagd, maar daar
voor geldt dan wel een uitgebreide
procedure, waarbij onder meer de
levensvatbaarheid van de onder
neming moet worden aangetoond
door de ondernemer.
De vraag rijst dan ook of er hier geen
sprake is van een sigaar uit eigen
doos. Immers als door de corona

Lieve Ineke
Blijf gezond!
Dikke kus, uit Aalsmeer
Michel, Angélique,
Doménique Yves & Prince XX

Voor de ondernemer in nood is het
wellicht beter te kijken naar de voor
lopige aanslag inkomstenbelasting of
vennootschapsbelasting 2020. Deze is
gebaseerd op de verwachting van
een ‘normaal’ belastingjaar en in dit
bizarre coronajaar waarschijnlijk te
hoog. Door een verzoek om verminde
ring van de aanslag in te dienen komt
de reeds betaalde belasting terug.
Voor de vennootschapsbelasting is

Ook in deze gekke tijden kun je
moeders blij maken met een bosje
pioenen. Loosteeg 19 te Panningen.
De prijs is € 5,- /bos. Graag gepast
betalen i.v.m. omstandigheden.

Controle
Het is zondagavond en samen
met mijn lief zit ik er helemaal
klaar voor: De citytrip-aflevering van Boer Zoekt Vrouw.
Na weken is er een definitieve
keuze gemaakt en dus krijgt de
liefde eindelijk de kans om op te
bloeien. Althans… zo zou het
moeten zijn. Maar gedurende de
uitzending verbaas ik me steeds
meer. En dat draait om deze ene
vraag: Wat hebben de coronatijd waarin we nu leven en BZV
met elkaar gemeen? Het lijkt
een vreemde vraag, maar
logischer dan je zou denken.

Wat hebben de
coronatijd en BZV met
elkaar gemeen?

De belangrijkste fiscale maatregel die is genomen in verband met het coronavirus is een generiek uitstel van betaling voor ondernemers.
Dat geldt voor bijna alle belastingen, dus inclusief inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Dit uitstel
moet wel worden aangevraagd.
crisis maandenlang geen omzet
wordt gegenereerd, dan is het maar
de vraag of er na de eerste peri
ode van drie maanden uitstel wél
voldoende liquiditeitsruimte is om
aan de verplichtingen te voldoen.
De Belastingdienst laat de onderne
mer spartelen maar knijpt vervolgens
alsnog de keel dicht.

Column

Al weken leven we in een periode
van onzekerheid. We weten even
niet wat de komende tijd ons nog
staat te wachten. We hebben flink
ingeleverd op wat we tot voor kort
als normaal beschouwden. In een
land waarin al zoveel regels gelden,
kwamen nog vele beperkingen bij.
Als je dit vooraf had verteld, zou
iedereen gaan steigeren.

Oh, zit dat zo!

Wordt de belasting niet betaald
dan volgt een naheffingsaanslag.
Een verzoek om uitstel kan pas daarna
worden ingediend. Voor het verzoek
is een formulier op de site van de
Belastingdienst beschikbaar. Is uitstel
aangevraagd, dan geldt dat ook voor
andere (latere) belastingaanslagen.

Karin vertelt

het ook mogelijk om een zogenaamde
coronareserve op te nemen in de aan
gifte 2019 voor het verwachte verlies
over 2020. Dat helpt de liquiditeits
positie van de ondernemer wél.
Door: Mr.drs. M.J.C. (Mathieu)
Hooijmaijers RB

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

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.

Dan deze Boer Zoekt Vrouw, waarin
er ineens meer kan. Opgenomen
voor al deze maatregelen, dus je
mag nog dicht tegen elkaar aan
kruipen. Want op je eerste week
endje weg wil je dat. Na weken
van gevoelens onderdrukken, mag
je eindelijk laten zien wat je voelt.
Heerlijk toch? Maar dan nu de rea
liteit. Er gebeurt niets. En waarom?
Stuk voor stuk willen ze alles onder
controle houden, want hoe eng is
het om je aan de situatie over te
geven? Je kwetsbaar op durven te
stellen kan ervoor zorgen dat je
gekwetst wordt. Het hart wordt
uitgeschakeld en verstand krijgt de
hoofdrol. Alles om ervoor te zorgen
dat je de controle weet te houden.
Corona vraagt om los te laten, en
te accepteren dat je niet alles kunt
controleren. Dat is ook wat de liefde
nodig heeft. Gelukkig zijn er in deze
tijd ook mensen die blijven vertrou
wen op hun hart, en gaan voor wat
goed voelt, namelijk geven. Bakken
met liefde, al is het op afstand. Om
die momenten houden we vol. Dus
spreek je uit, wees niet bang. Wie
weet wat voor moois het brengt?
Karin
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Maatregelen en richtlijnen
buitensport
Het kabinet heeft vorige week de nieuwe maatregelen voor buitensporten bekend
gemaakt. De Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft samen met de gemeenten
bindende richtlijnen opgesteld voor het sporten voor kinderen en jongeren tot en
met 18 jaar in de buitenlucht.
Op www.peelenmaas.nl staan deze richtlijnen uitgelegd. Kijk op de startpagina bij
het thema Landelijke en lokale informatie Coronacrisis en vervolgens bij het onderwerp
Sport en Cultuur.

Afval

Nieuwe ondergrondse
containers in Meijel
In Meijel zijn nieuwe ondergrondse containers geplaatst voor textiel, glas en luiers aan de
Kennedylaan. Deze ondergrondse containers vervangen de bovengrondse containers aan de
Kennedylaan én In de Haag.

Aangepaste Raadsvergadering
12 mei 2020
Op dinsdag 12 mei 2020 is om 19.30 uur een digitale Raadsvergadering.
In verband met het Coronavirus is dit een vergadering in aangepaste vorm. Dit betekent het
volgende:
• De gemeenteraad vergadert op 12 mei digitaal.
• Voor publiek is de vergadering uitsluitend digitaal te volgen op de website. Dat kan live
en het is mogelijk om de uitzending via de ‘uitzending gemist’ –functie op onze website
terug te kijken.
• Inwoners die gebruik willen maken van het spreekrecht kunnen dit schriftelijke doen.
Lever de bijdrage uiterlijk op dinsdag 12 mei 11:30 uur schriftelijk aan bij de griffie
(griffie@peelenmaas.nl).
De uitgebreide agenda met toelichting per onderwerp en bijbehorende stukken kunt u
raadplegen op de website: www.peelenmaas.eu > Vergaderingen raad > Raadsvergadering
> datum 12 mei 2020.
De vergadering kunt u op internet volgen via de link naar de webcast: https://channel.
royalcast.com/peelenmaas.
Of via www.peelenmaas.eu > Raadsvergadering Live

Wist je dat?
Mondkapjes, handschoenen en (plastic / folie) overjassen horen bij het restafval.
Het is geen plastic verpakkingsmateriaal uit huishouden en hoort daarom niet bij het PMD.
(Mogelijk) besmet huishoudelijk afval van een ziek persoon zien we ook graag
bij het restafval. Denk bijvoorbeeld aan gebruikte zakdoekjes en plastic bekertjes.

Tot 1 juni 2020

Rijbewijzen tijdelijk langer
geldig
Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus zijn de mogelijkheden om
uw rijbewijs te verlengen beperkt. Om te voorkomen dat mensen hierdoor in
de problemen komen, heeft de minister besloten dat er een tijdelijke oplossing
komt. Alle rijbewijzen die (zijn) verlopen in de periode vanaf 16 maart 2020,
blijven geldig tot 1 juni 2020.
Dit geldt ook voor verlopen rijbewijzen met een geldigheid van 5 jaar. Bijvoorbeeld van
mensen die normaal gesproken elke 5 jaar een keuring krijgen. Zoals beroepschauffeurs
of mensen met een lichte medische beperking.
Let op!
• Was je rijbewijs 1 jaar of 3 jaar geldig? Dan kun je niet doorrijden zonder de beoordeling
van een arts en verleng je op tijd je rijbewijs.
• Het verlopen rijbewijs geldt niet als identificatiemiddel, behalve als je het nodig hebt
voor zorg.
• Je rijdt tot 1 juni alleen in Nederland.
• Je blijft verzekerd en krijgt hiervoor geen boete als je staande wordt gehouden.
• De regeling geldt ook als je inwoner bent van een andere EU-lidstaat en in Nederland
verblijft.
• Lees meer informatie op de website van de rijksoverheid.
Heb je vragen? Bel ons gerust op (077) 306 6666. Wij zijn op werkdagen tussen 8.30 uur 17.00 uur bereikbaar.

AGENDA
ONDERDEEL A: VASTE AGENDAPUNTEN
1 Opening
2 Vragenhalfuurtje
3 Vaststelling agenda
4 Mededelingen
5 Spreekrecht
ONDERDEEL B: AGENDAPUNTEN DIE NIET MEER IN DE RAADSVERGADERING
BESPROKEN WORDEN; DE ZOGENAAMDE HAMERSTUKKEN
6 Vaststelling besluitenlijsten van:
- Besluitvormende Raadsvergadering van 10 april 2020 (2020-025)
- Besluitvormende Raadsvergadering van 14 april 2020 (2020-026)
7 Gewijzigd vaststellen ‘Bestemmingsplan Wettelijke plattelandswoning Kaumeshoek 17
Beringe’ (2020-022)
8 Vaststelling bestemmingsplan bouw Ruimte voor Ruimte woning aan de Peelstraat
te Beringe alsmede de wijziging van de bestemming Kampweg 31 te Beringe in een
woonbestemming (2020-027)
9 Gewijzigd vaststellen ‘bestemmingsplan Vosberg 27c te Panningen’, vergroten
bouwvlak Agrarisch - Glastuinbouw (2020-028)
ONDERDEEL C: AGENDAPUNTEN DIE IN DE RAADSVERGADERING BESPROKEN WORDEN;
DE ZOGENAAMDE BESPREEKSTUKKEN
10 Aanvraag krediet nieuwbouw en tijdelijke huisvesting basisschool Den Doelhof Meijel
(2020-030)
11 Regiovisie Noord-Limburg 2040 (2020-019)
12 Uitgangspunten Regionale Energiestrategie (2020-018)
13 Vaststellen “bestemmingsplan Neerseweg 60 en 62 Helden” (2020-009)
14 Initiatiefvoorstel verlenging aanhoudingsbesluit wind- en zonne-energie (2020-029)
ONDERDEEL D: SLUITING
15 Sluiting

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
Postbus 7088, 5980 AB Panningen
5981 CC Panningen
077 - 306 66 66

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

www.peelenmaas.nl
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Geplukt

Will Janssen Kessel
Will Janssen (61) uit Kessel heeft een grote voorliefde voor historie. Hij is actief voor een heemkundekring,
geeft historische rondleidingen door Venlo en Blerick en plaatst al meer dan drie jaar iedere dag historische
foto’s op Facebook. De geboren Venlonaar met een fascinatie voor zwart-wit foto’s wordt deze week geplukt.

Will woont samen met zijn vrouw
Fieke alweer 31 jaar aan de Maas

in Kessel. Hij kreeg er zijn twee zoons,
Matthijs en Max, is zeer actief in

de historische wereld van het dorp
en woont er met veel plezier. Toch
blijft Will in zijn hart een ‘Venlonaer’.
“Iedereen hoort aan mij dat ik niet
uit Kessel kom. Ik heb toch dat accent
nog. Mijn jongste zoon vroeg laatst:
‘Ligt de sjup in de sjop?’. Daar moest ik
wel van lachen. Ik ben de ‘sch-klank’
gewend, niet de ‘sj’. Mijn zoons zijn
Kesselnaren.”

Linkerhanden
Will belandde eigenlijk per toeval in
Kessel. 33 jaar geleden was hij al zeer
geïnteresseerd in historie. Will woonde
samen met Fieke in een flat in Blerick,
maar het echtpaar wilde graag verhui
zen naar een oud herenpand in Venlo
of Blerick. “Tot een vriend van me op
bezoek kwam en vroeg of ik niet een
huis wilde bouwen. ‘Waar dan?’, vroeg
ik. ‘In Kessel’, antwoordde hij. Dat
wilde ik beslist niet. Ik als rijksamb
tenaar met twee linkerhanden zelf
bouwen.” Toch gingen Will en Fieke
kijken en de locatie beviel hen uitste
kend. Twee jaar later was het huis af
en woonde Will in Kessel.
Het vertrek naar Kessel bleek histori
sche waarde te hebben, zo vond Will
uit. Bij het doorspitten van zijn genea
logie (stamboom) kwam hij erach
ter dat een voorvader van hem, een
zeker Matthias Janssen, rond 1660 in
Kessel was geboren. “Onze oudste
zoon, Matthijs, is naar deze voorvader
vernoemd.” Genealogie bleef, net als
historie, ook de jaren daarna een grote
hobby van Will.

Genootschap waar hij regelmatig
lezingen van bezoekt. Daarnaast leidt
hij als stadsgids groepen rond in Venlo.
“Ik leid mensen langs historische
bezienswaardigheden, maar ik laat ze
bijvoorbeeld ook een wereldberoemd
Venloos frietei proeven.” Groepen 8
van de basisscholen van Blerick krij
gen van hem een rondleiding door
hun eigen Blerick.
De bezigheid als gids leverde weer
een nieuwe hobby op. Na een tocht in
2016 kwam er een man naar hem toe
die vroeg of Will wat kon met oude
foto’s van Venlo en Blerick. “Ik kreeg
twaalfduizend foto’s van die meneer.
Sinds 1 januari 2017 heb ik iedere dag
op de historische Facebookpagina’s
van Venlo en Blerick een paar foto’s
gezet. Ik ben beheerder van de
Facebookpagina van heemkundekring
Blariacum, waar ik ook al jaren lid
van ben en plaats hier de oude foto’s,
zodat ze bewaard blijven voor vol
gende generaties.”
Toen er in 2016 een advertentie van
gemeente Peel en Maas voorbij kwam
voor een vrijwilliger voor het archief,
reageerde Will. “De gemeente had
nog dozen met oude foto’s en boeken
met de bevolkingsregisters in de kel
der van het oude gemeentehuis van
Kessel staan. Daarin zaten onder meer
documenten over boerderijen uit de
19e eeuw met precies vermeld wie
daarin woonden. Die gegevens ben
ik gaan digitaliseren en op het histo
risch archief PeelenMaasNet gaan zet
ten. Zo kunnen mensen hun complete
stamboom via de site terugvinden.”
En natuurlijk was Will ook bezig met
het digitaliseren van historische foto’s
van Kessel.

Zwart-zit foto’s
De oude foto’s hebben namelijk een
grote aantrekkingskracht op Will.
“Vooral zwart-wit foto’s vind ik fasci
nerend. Dat heeft iets nostalgisch. Het
is een vastlegging van feiten uit een
bepaalde tijdsperiode. Waarom is een
foto gemaakt? Wie staat erop? Waar is
de foto gemaakt? Prachtig werk is dat.
Ik zet er daarom ook regelmatig op de
Facebookpagina ‘Herinneringen aan
Kessel hoe het was en is’ om feiten te

ADVERTENTIE WEEK

19

Tekst: Rob Dieleman

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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Spreekbeurt
Die voorliefde voor geschiedenis zat
er al vroeg in, vertelt hij. “Ik weet
nog dat ik als twaalfjarig jochie een
spreekbeurt moest geven. De andere
kinderen hadden het over een konijn
of aardappels. Mijn onderwerp was
‘de Portugese expansie en de ont
dekking van de zeeweg naar India’.”
De fascinatie uitte zich op allerlei
manieren. Zo is Will al jaren lid van het
Limburgs Geschied- en Oudheidkundig

achterhalen. Nu zijn de mensen er nog
die er meer over kunnen vertellen.
Vorig jaar gaf ik een bijeenkomst voor
KBO Kessel. Ik had 102 foto’s geselec
teerd om te laten zien. We zijn niet
eens tot de helft gekomen. Ik moest
steeds met de microfoon door de zaal
om de mensen iets te laten vertellen
over een foto.”
Will heeft nu de tijd voor zijn hobby,
omdat hij in 2016 op 58-jarige leeftijd
met pensioen ging. Hij werkte vanaf
1975 bij Defensie. “Ik was toen klaar
met de havo en ik wist niet wat ik
wilde. Toen heb ik me ingeschreven
bij Defensie, de politie, de douane,
het cios en nog wat dingen. Ik werd
overal aangenomen.” Will moest een
keuze maken. “Ik ging voor Defensie.
Een vriendin vroeg me toen wat ik
daar ging doen. Ik had geen idee.”
Will kwam terecht in het transport
wezen van Defensie. Hij zat op veel
verschillende kazernes, maar in 1979
kwam hij vanuit Seedorf (Duitsland)
in Venlo terecht. Daar werd hij rijexaminator voor de rijopleiding van
Defensie.
Na 1982 was hij in verschillende tak
ken van de rijopleiding van Defensie
actief. Zo was hij opleidingsontwik
kelaar, rij-examinator, docent van
het vak Verkeer bij de rij-instructeurs
en rij-examinatorenopleiding van
Defensie en later ontwikkelaar van
verkeerstheorievragen. “Ik was niet
alleen verantwoordelijk voor het
maken van verkeerstheorievragen,
maar ook voor de verkeersfoto’s bij
die theorie-vragen. Die foto’s zijn hier
bijna allemaal in de buurt gemaakt.”
In 2010 heeft Will in Bosnië gewerkt
als commandant APOD (AirPort Of
Debarkation), die verantwoordelijk is
voor de goederenstroom en voor alle
militairen die het missiegebied in- of
uitkomen.
Zoals gezegd ging Will in 2016 met
pensioen en kon hij zich daarna op
historie richten. Historie van vooral
Venlo en Blerick. Toch heeft hij Kessel
ook in zijn hart gesloten. “Er zijn veel
voordelen aan een dorp. Ik voel me
thuis hier.”
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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CDA Peel en Maas

Lintjes en 75 jaar bevrijding

Het voorjaar geeft meestal een aantal feestdagen, waarin we er samen op uit trekken. Naar buiten om
samen het voorjaar en de feestdagen te vieren. In 2020 is dit even anders.
ten voor verenigingen, de buurt of
andere onderdelen van de samen
leving. CDA Peel en Maas feliciteert
alle inwoners die dit jaar een lintje
mochten ontvangen.
En deze week was het Doden
herdenking en Bevrijdingsdag.
75 jaar nadat Nederland werd
bevrijd van de nazi’s vieren we dit
belangrijke moment helaas in een

Koningsdag werd vooral thuis
gevierd. Al dan niet in het
oranje gekleed kon samen het
Wilhelmus worden gezongen en
met onze koning worden getoost.
Traditiegetrouw ging ook dit jaar
aan Koningsdag de lintjesregen
vooraf. In Peel en Maas werden ook
dit jaar weer veel lintjes uitgereikt
aan inwoners die zich al jaren inzet

PvdA/GroenLinks

beperkte bewegingsvrijheid. De vij
and is dit keer een virus dat de hele
wereld in zijn greep houdt. Voor de
duidelijkheid: dit valt natuurlijk niet
te vergelijken met de wereldoorlog
waar de mensen toen mee te maken
hadden. De wreedheden van toen
zijn nergens mee te vergelijken.
Voor onze eigen veiligheid en die
van anderen blijven we dit jaar zo

voor onze mening uit mogen komen.
In de hoop dat we volgend jaar weer
samen virusloos naar buiten kunnen
om in de zon deze vrijheid te vieren.
Herdenk de vrijheid en blijf gezond.

aan toegevoegd worden of andere
maatregelen die korte-termijn-gevol
gen kunnen verzachten. Dat en nog
meer is hard nodig. Daarnaast vinden
wij het nodig dat wij als samenleving
nadenken en openbare discussies
starten over de wijze waarop wij onze
samenleving opnieuw inrichten na de
coronacrisis. Eenvoudigweg de draad
van vóór de crisis oppakken, kan vol
gens ons niet. Drie grote uitdagingen
vragen om ingrijpende veranderingen.
Ze moeten wereldwijd én lokaal én in

samenhang worden aangepakt. Naast
de economische crisis zijn dat het kli
maatvraagstuk en de groeiende kloof
tussen rijk en arm. Wij roepen ieder
een op met ons mee te denken over
passende noodmaatregelen op korte
termijn en perspectief biedende ini
tiatieven en denkbeelden op langere
termijn. Intussen wensen we iedereen
kracht en sterkte toe: ‘mood haoje’!

zijn en langjarige consequenties
hebben, dan ondermijnt die
digitalisering enigszins het
democratische controleproces van
de raad. Dinsdag aanstaande staat
de eerste digitale raadsvergadering
ooit op de agenda. Ook voor ons
een spannende gebeurtenis.
Hopelijk kunnen wij als de
coronacrisis achter de rug is, de
draad weer ‘normaal’ oppakken.
Inwoners en ondernemers in Peel
en Maas kunnen uiteraard ook in

deze tijd raadsleden van Lokaal
Peel&Maas benaderen als zij met
vragen zitten.

Fractie

Mood haoje

De coronacrisis duurt langer dan menigeen dacht. Veel inwoners van onze gemeente zijn zwaar getroffen
wat betreft gezondheid en/of bestaanszekerheid. Wat betreft gezondheid bieden veel mensen hulp, in
ziekenhuizen, verpleeghuizen, zorgcentra, thuiszorg, mantelzorg.
heeft ook de gemeentelijke over
heid een taak om de gevolgen van de
coronacrisis te verzachten of zo moge
lijk weg te nemen. Begin april heeft
PvdA/GroenLinks aan het college
gevraagd welke extra maatregelen de
gemeente kan nemen in aanvulling op
het landelijke hulpprogramma. Vorige
week heeft het college onze vragen

De ergste vormen van bestaansonze
kerheid worden verlicht door regelin
gen van de landelijke overheid. Die
moeten nog beter afgestemd worden
op situaties en problemen waarmee
met name veel kleine zelfstandi
gen en ondernemers geconfronteerd
worden. Naast dit en allerlei andere
vormen van hulp en ondersteuning,

Lokaal Peel&Maas

veel mogelijk thuis. Dat laat ons
echter niet weerhouden om samen
de bevrijding te gedenken. Voor
de mannen en vrouwen die 75 jaar
geleden hun leven gaven voor onze
vrijheid. Voor de gezinnen en fami
lies die uit elkaar werden gerukt en
elkaar niet meer terugvonden. Voor
de mensen die vermoord zijn, omdat
ze als ‘anders’ werden gezien.
Laten we dankbaar zijn voor de vrij
heid die we nu hebben om in een
democratisch land te leven, waar we

beantwoord en enkele maatregelen
genoemd die met name van belang
zijn voor bedrijven en organisaties:
uitstel van betaling van een aantal
belastingen; meer tijd om rekenin
gen te betalen; steunfonds voor anticorona-initiatieven; doorbetalen van
subsidies. Mogelijk kunnen daar nog
compensatie- en coulanceregelingen

Annigje Primowees, Frits Berben en
Raf Janssen, raadsleden

Wordt het ooit weer ‘normaal’?

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor ons doen en laten. Iedereen, maar vooral samen zullen wij ook
deze crisis moeten overwinnen.
Doordat de coronacrisis veel
energie van ons vraagt, zijn wij
bijna vergeten wat wij allemaal
zouden doen als deze crisis ons
niet was overkomen. Eén van
de gebeurtenissen die op de
achtergrond raakte is bijvoorbeeld
de dodenherdenking op 4 mei en de
75-jarige bevrijding van Nederland
op 5 mei. Onze bevrijders hebben

ook toen, voordat de bevrijding in
zicht was, een strijd moeten leveren
om het kwaad te overwinnen.
Ook dat is gelukt, dus we hebben
vertrouwen dat het ons nu ook lukt.
De anderhalvemetersamenleving
heeft ook gevolgen voor
de besluitvorming in de
gemeenteraad van Peel en Maas.
De besluitvorming in onze

gemeenteraad is sinds kort
gedigitaliseerd en dat geldt ook
voor het spreekrecht van de burgers
in de raadsvergaderingen. Zolang de
besluitvorming gaat over zogeheten
‘hamerstukken’, onderwerpen
waarover de politieke partijen
het na overleg eens zijn, is dat
geen probleem. Zodra het echter
onderwerpen zijn die controversieel

Fractie

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.

Vlees met smaak
Dat is ons motto!

www.lozeman.nl

Kies voor kwaliteit en service
Al 65 jaar is Lozeman jouw partner voor machines
voor tuin, gazon en groen. Zowel voor particulieren
als professionals. Je bent van harte welkom in
onze vestiging voor een demonstratie.

Aanbieding:
Geldig van 7 mei t/m 27 mei 2020

Kogelbief
Bavette
Entrecote

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

Ons vlees is ook verkrijgbaar
bij Plus Gommans in Helden

• Loopmaaiers
• Zitmaaiers
• Tuintractoren
• Compact-tractoren
• Knikladers
• Handgereedschappen
• Beregeningshaspels

• Gewasspuiten
• Frezen
• Verticuteermachines
• Klepelmaaiers
• Heggenscharen
• Houtversnipperaars
• en meer!

Herefords Slagerij B.V. | Donk 1A, 5995 PL Kessel | 077 303 18 79

www.herefords.nl

Lozeman Tuinmachines • Markt 14, 5973 NR Lottum • T: 077-4632341

14

jongeren \ 0705

15-vragen aan

Janne Thijssen Meijel
overal naar toe zwemmen waar je
maar wilt. De meeste muziek vind ik
niet erg om naar te luisteren, dus dat
maakt mij eigenlijk niet zo veel uit.

Welke superkracht zou je graag
willen hebben?
Onzichtbaar zijn, want dan kun je overal
zijn waar je wilt zonder dat iemand je
ziet en dat lijkt me wel eens leuk.

Wat zou je doen als je een week
alleen thuis zou zijn?
Heel veel feestjes geven en ‘sleep
overs’ met vriendinnen. En dan heel
veel muziek luisteren en feesten.
Maar dan wel de laatste dag natuur
lijk alles tiptop opruimen zodat er niks
meer van te zien is.

Wat doe je als je niet kunt slapen?
Dan zet ik meestal een filmpje of
een liedje aan en dan val ik normaal
gesproken vanzelf wel een keer in
slaap. Of ik ga naar beneden en pak
nog wat te eten. Ik word vanzelf wel
een keer moe.

Wanneer voel jij je het gelukkigst?

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Janne Thijssen
16 jaar
Meijel
Gilde Opleidingen Weert

Wat is je favoriete toetje?
Lavacake, dat is een chocoladecake
met nog warme gesmolten chocola
midden in. Als dat op de menukaart
staat, laat ik er altijd nog een plekje
over in mijn buik, zodat er daar nog

eentje van in past. Vooral de lava
cakejes bij de Griek zijn lekker. Dit is
echt mijn favoriete toetje.

Wat heb je liever? Iedereen kan
horen wat jij denkt, of jij kan
horen wat iedereen denkt?
Dan kies ik voor dat ik kan horen
wat iedereen denkt, zodat je echt
de oprechte mening van iedereen
weet. Maar soms lijkt me dat ook

BEZORGERS
GEZOCHT!

niet h
 elemaal handig als je alles van
iedereen weet. Dus dan heb ik toch
liever dat iedereen alles hoort wat ik
denk. Al is dat ook niet fijn. Moeilijk.

Wat doe jij het liefst op een
vrijdag- of zaterdagavond?
Het liefst ga ik natuurlijk met mijn
vrienden en vriendinnen naar feestjes
of lekker chillen met muziek en wat
drinken. Nu we allemaal op andere
scholen zitten, is het extra leuk om
elkaar weer te zien in het weekend.

Welke voedselcombinatie vind jij
lekker, maar vinden anderen gek?
Het klinkt heel raar, maar bij de
frietjes met frikandel meng ik altijd
de sausjes appelmoes en satésaus.
Iedereen vindt dat echt raar, maar
ik vind het echt heel lekker. Mensen
kijken mij dan ook raar aan en vinden
het er vies uit zien. Ik zou zeggen,
probeer het maar een keertje.

Naar welke gebeurtenis in de
toekomst kijk je uit?

VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Kessel rondom Hendenseweg € 8,00
Maasbree rondom Leeuwerik € 10,00
bedragen per week

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

Het moment dat de coronacrisis
voorbij is en we gewoon weer het
normale leven hebben en weer
leuk met vrienden naar feestjes en
festivals kunnen gaan. En natuurlijk
met veel mensen tegelijk kunnen
afspreken. Daar heb ik nu al zin in.

Wat is de leukste vakantie die
je ooit had?
De vakanties waarbij ik met mijn
vriendinnen ergens ben geweest.
Dat zijn jongerencamping Appelhof
op Terschelling en op skivakantie
tijdens snowcamp. Want daar doe je
toch wel de leukste herinneringen op
die je voor altijd bij blijven.

Wat kies je? Je kunt onder water
ademen of je mag overal de
muziek bepalen.

Handelstraat 17 5961 PV Horst

Onder water ademen, dat lijkt me
gewoon heel erg vet. En je kunt

Als ik gewoon een gezellige leuke
dag en avond heb met de mensen
waar ik veel om geef, voel ik mij het
gelukkigst. Mensen waar ik veel om
geef, zijn bijvoorbeeld mijn vriendin
nen en familie.

Wat is je favoriete snack en wanneer eet je die?
Mijn favoriete zoete snack is choco
lade en mijn favoriete warme snack is
kip van de frituur. Dit eet ik wanneer
ik er heel veel zin in heb of als ik ver
drietig ben.

Zou je je woonplaats ooit verlaten?
Waarom wel/niet?
Ik zou mijn woonplaats zeker wel ooit
kunnen verlaten. Misschien kom ik
uiteindelijk wel weer terug in Meijel,
maar tussendoor zou ik nog graag
veel willen zien, doen en beleven ook
buiten Meijel. Ik zou nog wel eens in
een grote stad willen wonen.

Wat is je favoriete Netflix serie op
dit moment?
The 100. Het is echt een aanrader.
Er zit alles in: drama, liefde, avon
tuur, spanning en het is meeslepend.
Dat zorgt er voor dat je meteen de
volgende aflevering wilt gaan kijken.
Het verhaal speelt zich af in de toe
komst. Een groep van honderd jon
geren wordt naar de aarde gestuurd
op te kijken of die weer bewoonbaar
is nadat er bijna 100 jaar eerder een
nucleaire oorlog heeft plaatsgevon
den. Erg spannend wat er dan alle
maal gebeurt. Ik heb de serie nu al
drie keer gezien.

Wat vind jij de leukste tijd van het
jaar?
De zomervakantie, want dan ga je
altijd leuke dingen doen. Dan heb ik
geen school en zijn er veel feestjes.
Het is vaak lekker weer, wat alles ook
veel leuker maakt. En ik ben jarig in
de zomer, dat is natuurlijk ook altijd
hartstikke leuk.
Tekst: Lotte Thijssen

Hoi

Column

Niet kunnen
kiezen
Ik merk het vaak. Op school bij
een toets of huiswerk, maar
ook gewoon in de winkel. Op
heel veel momenten eigenlijk.
Dan moet ik keuzes maken.
Ik denk dat ik voor veel men
sen spreek als ik zeg dat keuzes
maken vrij lastig kan zijn. Zeker als
het om iets best wel belang
rijks gaat, zoals die vraag in een
opdracht die nou net bepaalt of je
een voldoende krijgt of niet, een
voldoende die je echt nodig hebt.
Dan wil je natuurlijk niet fout zit
ten en duurt het dan ook altijd
even voordat je je definitieve ant
woord hebt ingevuld. Maar ook als
het om iets gaat dat op dat gebied
tweederangs is, keuzes maken is
nog steeds een moeilijk iets. In de
afgelopen weken heb ik bijvoor
beeld online voor Nederlands
oefenexamenvragen moeten
maken, waaronder ook meerkeu
zevragen.

Ik weet het
bijna nooit
Ik heb een stuk of tien keer
getwijfeld tussen twee opties, en
negen van de tien keer koos ik de
verkeerde. Je hebt twee opties,
er is er een van goed en je kunt
moeilijk terug als je de verkeerde
keuze maakt. Een andere soort
keuze waar ik vaak mee te maken
heb, zijn de opties die ik heb bij
het winkelen. Of het nou gaat om
de souvenirtjes die je kunt kopen
in een winkeltje ergens in Italië,
waar je moeilijk terug naartoe kan
als je het toch niet zeker weet, of
om de winkel in het dorp. Ik weet
het bijna nooit. Ook afgelopen
week zat ik weer in een van mijn
situaties, ik had nog twee opties
over, en ik kon gewoon niet goed
kiezen. Normaal heb ik toch wel
een onderliggend gevoel van wat
ik eigenlijk wil, maar nu wist ik
het echt niet. Een luxeprobleem,
maar nog steeds lastig. Ik heb erg
lang moeten nadenken, en na een
uur lang dat gedaan te hebben
heb ik uiteindelijk dan toch beslo
ten… om ze allebei te kopen. Dat
was uiteindelijk de beste keuze.

Lisa
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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.
Overleden
Lien Steeghs-Thielen 77 jaar

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
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.
Overleden Bert Vercoulen 97 jaar

Parochie Koningslust
Misintenties
NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
077 465 36 81 Bij geen gehoor kunt u
contact opnemen met het parochie
centrum in Panningen 077 307 13 88
Kerkdiensten
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

• Administratieve
dienstverlening
• Bedrijfsvoering
• Financieel in- en
overzicht
• Strategisch
vraagstuk

Kerkdiensten
Vanwege het Coronavirus verval
len de kerkelijke Diensten t/m
Pinksteren.
Overleden
Cor Vissers 84 jaar

Parochie Panningen

info@konekt-advies.nl ・ 06 11 74 49 96
Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nlkonekt-advies-advertentie-103x63mm.indd 3
Open maandag-, woensdag- en
vrijdagochtend van 08.30 uur tot
2
11.30 uur.
Kerkdiensten
Vanwege het Coronavirus verval
rbloeiers
len de kerkelijke Diensten t/m
vele zomela
u
N
n
Vele soort
Pinksteren.
n kuipp nte
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www.plantencentrumvandenbeuken.nl

20.000 m planten en bomen,
Meterik
e

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

e
buxusvervan n
ge
vanaf € 0,79 rs
e hangbaskets

Grot

ø 30 cm
€ 15,99 € 12,99

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

Stichting Veldkapellen en Wegkruisen Meijel

Raam kapel Meijel vernield
Een raam van de kapel aan het Hof in Meijel is onlangs vernield. Stichting Veldkapellen en Wegkruisen Meijel
is op zoek naar mensen die meer weten over het vandalisme. De stichting noemt het kapotte raam ‘heel vervelend’.
De kapel ligt op de hoek van de
straten Hof en de Berkenheg. Naast
het gebouwtje ligt een speelveld
waar regelmatig kinderen spelen,
vertelt Fried Hoeijmakers, voorzit
ter van Stichting Veldkapellen en
Wegkruisen. “Het is al eventjes
geleden gebeurd, maar wij dachten
dat het iemand van die jeugd was

geweest. We hoopten dat iemand
zich zou melden, maar we hebben
niks vernomen. Vandaar dat we het
nu naar buiten brengen.”
De vernielingen zijn in ieder geval
niet met een bal aangebracht, zo
constateert Hoeijmakers. “Een glasin-loodraam en een voorzetraam zijn
allebei gesneuveld. Dat moet met

enige kracht gebeurd zijn.” De voor
zitter schat de schade zo tussen de
50 en 100 euro. “Geen ramp, maar
voor een vereniging met weinig
middelen heel vervelend”, geeft
Hoeijmakers aan.
Mensen die meer weten, kunnen
zich melden bij Hoeijmakers door te
bellen naar 06 10 88 88 63.

Voor alle moeders
in Peel en Maas
Aanstaande zondag 10 mei is het Moederdag. De dag dat we
onze moeders in het zonnetje zetten, extra lang knuffelen en
haar een dikke zoen geven. Maar dit jaar is Moederdag toch
wel even anders.
Kinderen hebben op school geen cadeautje kunnen maken
voor mamma en ook geen mooi gedichtje geleerd. En ook de
oudere generatie moeders krijgt graag dat beetje extra
aandacht met Moederdag. Maar de kans is groot, dat we daar
nu niet op bezoek mogen.
Met name nu is het fijn om er juist een speciale dag van te
maken, want dat verdienen alle moeders. Ze hebben allemaal
hard gewerkt thuis. Voor hun baas, als mamma en vaak ook nog
als juffrouw. En dat doen ze super goed.
Internet staat bol van leuke, creatieve en lieve ideetjes waarmee
we onze moeders kunnen verwennen. Verrassingen om te
versturen maar ook om gezellig zelf thuis te maken. En ook met
een telefoontje laat je blijken dat je aan haar denkt, haar inzet
waardeert en van haar houdt.
Maak er iets moois van en geniet er samen van.
Fijne Moederdag!

meer met mensen!
(077) 307 73 50 - vorkmeer.nl
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Jij maakt ‘m super

50
Meer dan

De nieuwe
collectie is binnen!

keuken
opstellin
gen!

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

Jij maakt ‘m super

DEURBELEID

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

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

Schud geen handen meer
maar knik als begroeting

Betaal zoveel mogelijk
met uw pinpas

Hoest en nies in
uw elleboog

Vorm geen groepjes,
kom bij voorkeur alleen

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

Wanneer dit beleid niet wordt
nageleefd zullen wij optreden

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

T. 077-3982234

Let op: tijdelijk geen koopavonden.

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 0475-691548

Veilig en persoonlijk
advies op maat
www.superkeukens.nl

