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Terug naar school
Niet alle kinderen zullen het even leuk gevonden hebben, maar op maandag 11 mei gingen de scholen weer van start. Met halve klassen en allerlei andere voorzorgsmaatregelen om
de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kon de jeugd in heel Nederland weer van fysiek onderwijs genieten. De weken daarvoor werden alle lessen online gegeven.
De kinderen op de foto hadden in ieder geval weer zin om naar hun school, De Diamant in Baarlo, te gaan. Ook andere sectoren hadden profijt van de versoepelingen die de overheid
vorige week aankondigde. Zo konden kappers weer van start en keerde de Panningse weekmarkt, in afgeslankte vorm, terug. / Beeld: Jac Willekens

Raad stemt in met ´dure´ Meijelse school
De gemeenteraad van Peel en Maas heeft unaniem ingestemd met een krediet van 6,2 miljoen euro voor de
bouw van een nieuwe Meijelse basisschool. Wel lieten alle partijen bij de gemeenteraadsvergadering op
dinsdag 12 mei weten de kosten hoog te vinden. Teun Heldens van de VVD liet weten erg teleurgesteld en
verrast te zijn door de steeds verder oplopende kosten gedurende het proces.
Naast de 6,2 miljoen euro voor de
nieuwbouw stemde de raad ook in
met een krediet van 892.000 euro
voor tijdelijke huisvesting van de
school in de tijd dat het nieuwe
gebouw wordt gerealiseerd. Met het
voorbereidingskrediet van een half
miljoen euro daar bij opgeteld, heeft
de gemeente na afloop 7,6 miljoen
euro in de nieuwe Meijelse school
gestoken. De school heeft momenteel zo’n vijfhonderd leerlingen.
“Om ergens plezierig te kunnen
wonen, is het belangrijk dat de

jeugd het naar de zin heeft. Goed
onderwijs en goede onderwijshuisvesting maken daar deel van
uit”, liet Rob Willems van Lokaal
Peel&Maas weten, alvorens in te
stemmen met het voorstel. Ook CDA,
AndersNu en PvdA/GroenLinks
waren positief over het raadsvoorstel. “Een investering in de onderwijshuisvesting is een investering in
onze toekomst”, zei Vivian Moonen
(CDA). “We realiseren ons dat dit
gepaard gaat met een forse investering, maar we hebben de cijfers

goed onderzocht en alle cijfers zijn
marktconform.”

Rapportage
VVD-raadslid Teun Heldens hield een
lange monoloog over het plan. Hij liet
weten niet tevreden te zijn met hoe
het proces verlopen is en de steeds
stijgende kosten die daarmee gepaard
gingen. Heldens had graag gezien dat
de raad beter was geïnformeerd en
meer inspraak had mogen hebben op
het moment dat duidelijk werd dat
de kosten steeds hoger zou worden.

Wethouder Wim Hermans liet weten
de raad altijd goed op de hoogte te
hebben gehouden en dat de kostenstijgingen vooral aan een duurdere
markt te wijten zijn. Wel zegde hij toe
dat er een rapportage komt waarin
alle kosten uitgelegd worden.
De aangekondigde openbare basisschool in Meijel gaat in het nieuwe
gebouw passen, zo bevestigde wethouder Hermans na diverse vragen
over het onderwerp. “Niet dat we
net zoals in Maasbree units moeten
plaatsen omdat we geen nieuwe
school willen bouwen”, zei Teun
Heldens. De wethouder zegde toe
dat er zeker ruimte is in het nieuwe
pand. “Mocht zo’n initiatief verder
vorm krijgen, dan kan dat plaatsvin-

den in hetzelfde gebouw”, aldus de
wethouder.
Vrijwel alle partijen hadden het in
hun verhaal ook over de herinrichting
van de omgeving rondom de school.
Alleen het schoolgebouw en het
schoolplein zijn meegenomen in het
krediet van 6,2 miljoen euro. De herinrichting van het overige gedeelte
van het grote perceel is daar niet
in meegenomen. Wethouder Paul
Sanders, verantwoordelijk voor dat
gedeelte van het plan, zei dat voor
de omgeving een nieuwe raadsvoorstel wordt ingediend. De kosten van
die herinrichting zouden rond de
1,5 miljoen euro liggen.
Tekst: Rob Dieleman
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Kesselse Maasboulevard een jaar uitgesteld
De realisering van de Maasboulevard in Kessel laat een jaar langer op
zich wachten. De werkgroep, die zich bezighoudt met de aanpak van de
Maasoever, laat weten dat het lastig was om de financiering rond te
krijgen. Daarom wordt aan de gemeenteraad een extra krediet en
garantie van 200.000 euro gevraagd die de Kesselse gemeenschap zelf
bij elkaar moet krijgen en worden twee delen uit het plan ‘on hold’ gezet.
In 2018 pakte de Kesselse gemeenschap het idee op om de Maasoever
in Kessel op te knappen en te verfraaien (zie kader). Volgens de werkgroep die opgericht werd, ligt het dorp
nu met de rug naar de Maas en dat
moet veranderen. Provincie Limburg
was positief over de plannen en stelde
500.000 euro subsidie ter beschikking. Gemeente Peel en Maas bracht
eenzelfde bedrag in, wat een totaal
van één miljoen euro opleverde.
De gemeente is ook vertegenwoordigd
in de werkgroep en eindverantwoordelijk voor het project.

Financiering
De plannen van de werkgroep, tot
stand gekomen na diverse informatieavonden en met input van inwoners
van Kessel, waren echter geraamd
op een kostenpost van 1,3 miljoen
euro. De overige 300.000 euro zou de
werkgroep door middel van subsidies
uit fondsen, sponsoring en het vermarkten van deelprojecten bij elkaar
zoeken. Daar ligt het probleem, vertelt
Ger de Vlieger, verantwoordelijk voor
de fondsenwerving. “Dat bleek lastiger dan gedacht.”
Het was moeilijk om bij fondsen geld
los te peuteren, vertelt De Vlieger.
“De fondsen zijn niet happig op
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fysieke projecten. Als we iets in het
sociaal domein hadden gedaan, was
het makkelijker geweest.” De werkgroep begon in september vorig jaar
met de fondsenwerving, maar aan het
einde van het jaar bleek 300.000 euro
niet haalbaar. In januari volgde een
gesprek met de gemeente. Er werd
besloten om het plan een jaar op te
schuiven om er zo voor te zorgen dat
alle benodigde processen doorlopen
konden worden en tevens om twee
van de vijf deelgebieden ‘on hold’ te
zetten.
“Het gaat om twee deelgebieden die
we in een later stadium nog kunnen
realiseren”, vertelt Har Timmermans
van de werkgroep. “De twee deelgebieden die we nu, tijdelijk achterwege laten, zijn de plekken waar de
minst ingrijpende maatregelen genomen zouden worden die ook nog in
de toekomst plaats kunnen vinden.”
Het gaat om het gebied van de passantenhaven tot aan ongeveer de
kerk en het gebied van net achter het
gemeenschapshuis tot aan camping
de Gravenhof. “Daar zouden vooral
trapelementen, beplanting en bomen
komen”, aldus Timmermans. “Nu gaan
we drie grote elementen creëren,
maar de weg ertussen en de uitloop
blijven zoals ze nu zijn.”

Subsidie
Door het schrappen was er minder
geld nodig, maar het zorgde er ook
weer voor dat de subsidie vanuit de
provincie op de tocht kwam te staan.
Met de aanpassingen zou het plan
eigenlijk niet meer in aanmerking
voor subsidie komen en zou het te laat
gerealiseerd worden. De werkgroep en
gemeente gingen daarop in gesprek
met de provincie. Die stemde toe met
een uitstel van de werkzaamheden en
met een minder ingrijpende aanpassing aan het plan, waarmee de subsidie veilig gesteld werd. De partijen
kwamen samen uit op een plan dat in
totaal 1,2 miljoen euro kost.
Nog steeds 200.000 euro meer dan
het geld dat de werkgroep al bij elkaar
had. Ook bij dit plan is het de bedoeling dat de Kesselse gemeenschap
dit geld door acties zelf bij elkaar
brengt. Om toch van start te kunnen gaan, is besloten de gemeente
te vragen garant te staan voor het
geld. De gemeenteraad moet in juni

beslissen of het daar mee akkoord
gaat. “In het slechtste geval draait de
gemeente voor de kosten op”, legt
Jan Emonts, projectleider vanuit de
gemeente en lid van de werkgroep,
uit. “Maar wij hebben er alle vertrouwen in dat de Kesselse gemeenschap
dat geld bij elkaar kan krijgen.”
De Vlieger is nog iets stelliger.
“Het gaat niet gebeuren dat de
gemeente dat geld betaalt. Wij gaan
er alles aan doen om voor die
twee ton te zorgen.” Het geld moet
wederom komen uit nationale subsidiefondsen die al aangeschreven
zijn, sponsoring door lokale bedrijven
en ludieke acties. “Zo is er een actie
opgezet waarbij personen of bedrijven
hun naam of logo op een steen kunnen laten graveren. Die stenen komen
dan op de nieuwe loswal te liggen.”

September 2021
Mocht de gemeenteraad instemmen met de garantie, dan kan dit
jaar in de zomer de aanbesteding
gedaan worden en volgend voorjaar begonnen worden met de
werkzaamheden. Eerder gaat niet,
omdat er slechts tussen 15 maart
en 15 oktober aan de Maas gewerkt
mag worden. “De bedoeling is dat de
Maasboulevard in augustus of september volgend jaar klaar is”, vertelt
De Vlieger. Omdat er een jaar tussen
de aanbesteding en realisering zit, is
het misschien zelfs mogelijk dat wél
alle deelgebieden door kunnen gaan.
“We hebben een jaar de tijd om geld
te vinden”, legt De Vlieger uit. “Als dat
heel goed gaat, kunnen we kijken of
we de projecten die nu ‘on hold’ zijn
gezet, toch door kunnen laten gaan.”

De planning is niet definitief, omdat
de coronacrisis ook nog altijd roet
in het eten kan gooien. “We weten
bijvoorbeeld niet of aannemers nu
grote projecten kunnen starten”,
vertelt Timmermans. “Dat is nog
even afwachten.” Ook vindt de werkgroep het jammer dat het uitstel via
de media naar buiten moet komen.
“Graag hadden we een fysieke informatieavond gehouden in Kessel,
maar door het coronavirus was dat
helaas niet mogelijk”, vertelt Emonts.
“We willen wel iedereen informeren,
dus daarom hebben we voor deze
aanpak gekozen.”

Tekst: Rob Dieleman

Kader

De Kesselse Maasboulevard
Het plan waarbij de Maasoever in Kessel wordt aangepast en opgeknapt, al snel omgedoopt tot Maasboulevard,
werd in 2018 voor het eerst gepresenteerd. Het kwam tot stand omdat de loswal in Kessel toch gerestaureerd moest
worden en Kesselnaren bedachten dat dit een mooi moment zou kunnen zijn om de hele Maasoever aan te pakken.
Na kritische reacties bij de eerste presentatie dat het dorp ‘te toeristisch’ zou worden, werd een nieuw plan gemaakt
waar uiteindelijk wel alle Kesselnaren zich in kunnen vinden. De loswal, van het veer tot aan de passantenhaven,
moet het begin van de boulevard worden met een onthaalplein, pergola, groenstrook, bankjes en een waterstroompje. Het pad loopt vervolgens verder richting kasteel de Keverberg. De stukken gras die nu nog langs het pad liggen,
worden verfraaid met laagstammige bomen en bloembollen. Ook komen er tribune-elementen waar mensen kunnen
zitten. Bij de kerktrappen moet een stuk muur verdwijnen voor een weidser uitzicht over de Maas. Ook moeten op
diverse plaatsen informatieborden verschijnen over bezienswaardigheden, zoals bij de kazemat. De houten vlonderbrug bij het kasteel maakt plaats voor een helling met tribune-elementen. De onderdoorgang vanuit de Markt naar
de Maas wordt meegenomen in de uitwerking van het te verbouwen gemeenschapshuis.

Handelstraat 17, 5961 PV Horst
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Regeling rondom starterslening verruimd
Het College van B&W van Peel en Maas heeft de regeling rondom de starterslening verruimd. Ook is een voorstel bij de gemeenteraad neergelegd
om het maximale leenbedrag bij een starterslening te verhogen. De raad beslist in juni over het voorstel. Wethouder Rob Wanten geeft aan starters
een steuntje in de rug te willen geven met de aanpassingen.
De starterslening bestaat al een
paar jaar en is bedoeld om starters
te helpen een eerste huis te kopen,
zo schrijft de gemeente. Het is een
aparte lening die wordt aangevraagd bij de gemeente, bovenop de
lening van de bank of andere hypotheepverstrekker. Daardoor kunnen starters in totaal meer lenen.

De gemeente laat weten dat in Peel
en Maas bijna tweehonderd starters gebruik hebben gemaakt van de
mogelijkheid om hun eerste huis te
financieren.
Echter, door stijgende huizenprijzen komen steeds minder starters in
aanmerking voor een starterslening,
zo laat wethouder Wanten weten.

“Het college heeft daarom de maximale aankoopprijs verhoogd van
200.000 naar 225.000 euro”, aldus de
wethouder. Tegelijkertijd heeft het
college een voorstel bij de gemeenteraad neergelegd om het maximale
leenbedrag bij startersleningen te
verhogen naar 34.000 euro bij een
nieuwbouwwoning en 39.000 euro

voor een bestaande woning. “Met de
verruiming van de mogelijkheden
willen we de starters op de woningmarkt, ook juist in deze moeilijke
tijd, een extra steuntje in de rug
geven”, aldus wethouder Wanten.
Het voorstel wordt in juni door de
gemeenteraad behandeld.
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Meijelse huisarts vraagt steun voor coronamedicijn
De Meijelse huisarts Rob Elens blijft bezig om zijn aanpak van het coronavirus legaal te maken. In een pleidooi
op de website zelfzorgcovid19.nl en op YouTube vraagt Elens steun voor zijn experimentele aanpak. Eerder
kwam Elens in het nieuws omdat hij corona had ‘genezen’ met een eigen aanpak. Daar moest hij van de
inspectie mee stoppen, omdat het in strijd was met de behandelrichtlijnen.
Huisarts Elens werd begin april landelijk nieuws. In een filmpje van Omroep
P&M zei Elens dat hij acht patiënten
had behandeld met een combinatie van medicijnen. Die uitspraken
werden opgepakt door veel media
en belandden ook bij de Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).
Die tikte Elens meteen op de vingers en
zei dat hij moest stoppen met zijn experimentele behandeling. Ook andere officiële instanties spraken zich uit tegen
de behandeling die volgens hen nog
niet voldoende was getest.
Elens blijkt de behandelmethode nog
niet op te hebben gegeven. In een
interview met de rechts georiënteerde
uitgeverij De Blauwe Tijger liet Elens
weten vermoedens te hebben dat de
overheid bewust zijn behandelmethode tegenhoudt. Volgens de Meijelse
huisarts doet de overheid dat om er
zo voor te zorgen dat vaccins gebruikt

gaan worden. De overheid zou die
vaccinaties willen, omdat de geneesmiddelenindustrie daar weer geld aan
zou verdienen. “Corona mag blijkbaar
niet genezen worden. (...) Ik snap niet
waarom ik op de vingers ben getikt.
Mijn methode genas mensen.”

Mijn methode genas
mensen
Op de website zelfzorgcovid19.nl, mede
opgericht door Elens, beschrijft hij in
een pleidooi hoe hij ertoe kwam om
de experimentele behandeling toe te
passen op zijn patiënten. “Mijn praktijk
werd in maart overspoeld met corona
patiënten. Op de hoogtijdagen hadden
we tien coronavisites en -consulten per
dag. Twaalf mensen overleden in drie

weken.” Hij ging op zoek naar een alternatieve manier om te genezen.
De huisarts kwam uit bij de
Amerikaanse dokters Zelenko en
Cardillo. Zij boekten volgens Elens
goede resultaten met hydroxychloroquine (een reuma- en malariamedicijn),
azitromycine en zink. De huisarts overlegde met zijn apotheker en ze besloten samen een protocol op te starten.
“We hebben tien patiënten behandeld
en tien mensen genezen binnen een
week.” Tot zijn, naar eigen zeggen,
stomme verbazing werd Elens na het
delen van zijn vindingen gebeld door
IGJ. Die gaf aan dat het niet volgens
protocol was, er wellicht hartritmeproblemen kunnen optreden en dat de
voorraad van het medicijn voor reumapatiënten bedoeld was.
Elens haalt verschillende onderzoeken
aan die volgens hem bewijzen dat zijn
methode niet gevaarlijk is. “De kans

op succes is volgens hen (verschillende
dokters van Association of Americain
Physicians and Surgeons, red.) 91,6 procent en de kans op sterfte is slechts
2,7 procent. De kans om te sterven op
de ic is ongeveer 50 procent.” Ook is er
volgens Elens genoeg medicijn op voorraad. Het protocol zou volgens de huisarts aangepast moeten worden.

Aan het einde van zijn pleidooi vraagt
Elens steun aan iedereen in Nederland
om ervoor te zorgen dat hydroxychloroquine gebruikt mag gaan worden
door huisartsen om zo de richtlijnen die
gehanteerd worden in Nederland aan te
passen en het coronavirus te bestrijden.
Tekst: Rob Dieleman
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Verhaal flinterdun

Maasbreenaar weer op vrije voeten na
steekincident
Een 33-jarige Maasbreese man werd donderdagochtend 7 mei opgepakt vanwege betrokkenheid bij een
steekpartij in Tegelen. De eigenaar van een eetzaak in het dorp raakte gewond bij het incident. De
Maasbreenaar is inmiddels weer op vrije voeten en de politie twijfelt of er daadwerkelijk gestoken is.
Het incident gebeurde rond 23.35 uur
op woensdagavond. De verdachten
vluchtte na het incident. Het slachtoffer, de eigenaar van een eetzaak in
Tegelen, was gewond maar wel aanspreekbaar, zo schreef de politie op

Twitter. Het slachtoffer raakte uiteindelijk lichtgewond aan zijn hoofd en
hoefde niet naar het ziekenhuis, vervolgde de politie.
De politie twijfelt inmiddels of er
daadwerkelijk gestoken is. “Het ver-

info@konekt-advies.nl ・ 06 11 74 49 96

haal is flinterdun”, laat een woordvoerder van de politie weten. “Er worden
nog getuigen gehoord, maar er is
konekt-advies-advertentie-103x63mm.indd
geen fundament voor een strafzaak.”
De 33-jarige Maasbreenaar werd
daarom al op vrije voeten gesteld.
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Veilig shoppen in onze ruime winkel
Mondkapjes en handgel

Nu bij aankoop van € 75,00
ontvangt u een leuk cadeau!
Betaalbare mode en
schoenen voor haar en hem
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Doolgaardstraat 8
Horst aan de Maas
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Knippen met een kapje
Wilde bossen, grijze tinten die niet meer bijgekleurd waren en kapsels waar de krul volledig uit verdwenen
was. Het was behelpen de afgelopen weken voor veel mensen. Op maandag 11 mei gingen dan eindelijk
weer de deuren van de kappers open. CDA-Tweede Kamerlid Mustafa Amhaouch was op de vroege ochtend
de eerste klant van Change Kappers in Panningen. Voor de veiligheid waren zowel de klant als de kapper
voorzien van een mondkapje. / Beeld: Jac Willekens

04

familie \ 1405
Bezige handen, nu gevouwen en stil
Een leven vol ijver, zo was jouw wil
Nu heb je rust, in lichaam en geest
Vaak zullen wij denken, aan wat is geweest
Verdrietig, maar vervuld van trots en mooie herinneringen,
nemen wij afscheid van ózze pap en lieve opa

Piet Madou
* 7 december 1933

Kessel

UIT Peel en Maas

Jan Kerkhofs Sri Lanka
Ze groeiden op in Peel en Maas, maar besloten om diverse redenen de gemeente te verlaten. In de rubriek
Uit… Peel en Maas gaan we op zoek naar de redenen voor het vertrek en hoe het de mensen vergaan is.
Jan Kerkhofs (72) vertrok zeven jaar geleden naar Sri Lanka. Dankzij dertig eerdere reizen naar het
land kon hij nergens meer aan denken en besloot hij zich er definitief te vestigen.

† 10 mei 2020

Mie Madou-Gubbels †
Carla en Ron
Robin en Ricardo
Peter en Natascha
Britt
Luuk
Correspondentieadres: Kerkveldstraat 14, 5991 BB Baarlo
Vanwege de huidige omstandigheden nemen we in besloten kring
afscheid van ózze pap en opa op zondag 17 mei om 10.30 uur.
Het is mogelijk om de afscheidsdienst via een livestreamverbinding
te volgen. Hiervoor kunt u een link aanvragen via een e-mail aan
livestreaming@uitvaartverzorgingyvonnevos.nl.
Een bijzonder woord van dank aan de medewerkers
en vrijwilligers van Proteion de Merwijck.

Na een fijne verzorging in Zorgcentrum Vincent Depaul hebben we
toch nog onverwacht afscheid moeten nemen van “ozze pap”, opa
en “opa Kessel”

Jan Muurmans
* Kessel-eik, 15 april 1934

† Panningen, 8 mei 2020

echtgenoot van

Nel Muurmans-Metten †
Julianadorp: Leon en Mireille
Eveline
Wesley
Panningen: Har en May
Lindsey en Bart, Sara, Lauren
Yvonne ♥ en Nick
Martijn
Meijel: Carla en Jack
Patty en Carlo
Rowi
Gianni
Baarlo: Debby en Theo
Correspondentieadres:
Debby Muurmans, Bong 28, 5991 EC Baarlo
We nemen in kleine kring afscheid van pap en opa.
Een speciaal woord van dank aan de medewerkers en vrijwilligers
van Zorgcentrum Vincent Depaul.

Dankbetuiging

De leegte en het gemis blijven bij ons achter na het
overlijden van onze vader, opa en superopa

Tinus Mestrom
Voor het getoonde medeleven in deze moeilijke tijd
willen wij iedereen hartelijk bedanken. Het is voor ons
een enorme steun bij het verwerken van dit grote verlies.
Bedankt voor alle kaarten, telefoontjes, berichtjes en
bloemen.
Familie Mestrom
Panningen, mei 2020.

“Ik kom nooit meer terug, nooit
meer”, antwoordt Jan Kerkhofs stellig op de vraag of hij overweegt of
hij misschien nog een keer terug
naar Nederland komt. “Zelfs al krijg
ik gratis een prachtig huis en vijfduizend euro in de maand, dan nog niet.
Ik heb het zo geweldig naar mijn zin
hier. De natuur, de cultuur, de temperatuur, maar vooral de mensen.
Ik heb veel van de wereld gezien in
mijn leven, maar de gastvrijheid van
de Sri Lankanen is ongeëvenaard.”

Dörpse
Ondanks zijn stellige standpunt over
het terugkeren, ziet Jan zichzelf wel
nog altijd als ‘unne Dörpse’. “Dat blijf
je voor altijd hè.” Hij werd geboren en getogen in Helden. Toen hij
trouwde in Nederland woonde hij
een tijdje in Kessel, voor hij en zijn
vrouw in Panningen kwamen te
wonen. Samen met zijn vrouw kreeg
Jan twee dochters, die op hun beurt
in totaal vijf kinderen kregen. Jan verdiende tot 1998 zijn kost als kaasboer.
“Dat was best een zwaar beroep.
Je moet veel tillen. Ik heb jarenlang
op de markt gestaan.” In 1997 ging
Jan aan de slag als beheerder van
sporthal Piushof in Panningen.
Jan was altijd al iemand die graag
op reis ging. Hij zag veel van de
wereld. Mexico, Guatemala, de
Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland,
Maleisië, Thailand zijn landen waar
Jan is geweest voordat hij in 1997 zijn
‘grote liefde’ aandeed. “Samen met
Matje Wilms ging ik naar Sri Lanka.
Vanaf toen was ik verkocht. Ik zei
meteen: ‘Ik wil nooit meer ergens
anders heen.’” In de jaren die volgden, ging Jan liefst 33 keer op vakantie naar het Aziatische land en richtte
hij een stichting op waarmee hij
verschillende scholen en ziekenhuizen liet bouwen en projecten opzette.
“Ik was verslaafd.”

Pensioen
Jan kon naar eigen zeggen aan
niks anders meer denken dan aan
Sri Lanka. Hij kon niet meer slapen, zoveel dacht hij aan het land.
Zijn huwelijk leed eronder. Toen zijn
pensioen dichterbij kwam, had Jan al
beslist dat zodra hij niet meer hoefde
te werken, hij zou verhuizen naar
het eiland in de Indische Oceaan.
Zijn vrouw zag dat echter niet zitten, waardoor ze na 44 jaar huwelijk
besloten uit elkaar te gaan. “Op een
goede manier”, vertelt Jan. “We zijn
nog steeds vrienden.”
In oktober 2013 stapte Jan op het
vliegtuig. Zes weken later had hij een
huis én een vrouw. “Ik had Wasana
al tijdens een eerdere reis leren kennen. Misschien vond niet iedereen
het een goed idee en was het wat
snel, maar ik durfde de gok wel aan
en met haar te trouwen.” De twee
kunnen leven van de AOW-uitkering
van Jan. “Al ben ik wel gekort, omdat
ik in Sri Lanka woon. Maar we redden
ons goed.” Ze wonen in Negombo.
“Je kunt het een beetje vergelijken
met Peel en Maas. Het zijn allemaal
kleinere dorpen die samen één grote
stad vormen.”

Olifanten
Jan en Wasana wonen dicht bij het
vliegveld. Twee van de kamers in
zijn huis verhuurt hij aan toeristen.
“Toeristen beginnen hun reis door
Sri Lanka vaak hier. Dan slapen ze
hier een paar nachten en trekken vervolgens door naar de andere bezienswaardigheden.” Daar heeft het land
er genoeg van, vertelt Jan. “De nationale parken met olifanten, snorkelen, walvissen en dolfijnen spotten,
bounty-stranden, tempels, de oude
steden, er is zoveel moois te zien en
te doen hier.”
Jan spreekt vrijwel geen Sri Lankees.
Contact met de lokale bevolking lijkt

dus lastig. “Ik spreek geen Sri Lankees
en zij spreken geen Engels. Toch zitten we hier vaak samen en dan
lachen we ons helemaal dood.”
Zijn dochters en kleinkinderen
spreekt Jan ook nog regelmatig.
“Misschien nog wel meer dan toen
ik in Nederland was. Toen ging ik
op de koffie en zeiden de kleinkinderen ‘hoi opa’ en ze gingen door.
Afgelopen week heb ik nog een uur
lang gevideobeld met een kleinzoon. Zo krijg ik toch alles mee wat er
gebeurt. Misschien niet meer fysiek,
maar ik hou het allemaal bij.”

Corona
Er komen ook vaak oude bekenden
op bezoek. “Die slapen vaak hier.
Ik regel ook rondreizen over het land
met privéchauffeurs en bekenden
komen dan bij mij uit om dat te organiseren.” Het toerisme is echter opgedroogd. Na de aanslagen met Pasen
vorig jaar waarbij meer dan honderd
mensen omkwamen, leek het toerisme dit jaar weer aan te trekken.
Tot ook in Sri Lanka het coronavirus
opdook. De regering kondigde vrijwel
meteen een volledige lockdown af.
“Je kunt nergens meer heen. Ik zit
alleen maar thuis”, vertelt Jan.
Voor zichzelf is het niet zo’n probleem
dat het coronavirus de lockdown
veroorzaakte. “Ik maak me meer
zorgen om de mensen hier. Veel zijn
afhankelijk van het toerisme. Nu hebben ze dus totaal geen inkomsten
en vanuit de overheid komen echt
geen steunmaatregelen. Ik heb laatst
wat gezinnen hier in de buurt wat
geld gegeven, zodat ze eten kunnen
kopen. Ik hoop dat het niet te lang
duurt, want dan hebben veel mensen
in Sri Lanka een probleem.”

Tekst: Rob Dieleman
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Wethouder Paul Sanders over de coronacrisis

‘Peel en Maas heeft genoeg
spek op de ribben’
Gemeente Peel en Maas heeft in de loop der jaren genoeg reserve opgebouwd om de coronacrisis door te
komen. Dat laat economiewethouder Paul Sanders weten in een gesprek met de HALLO. Zeker in 2020 zal de
gemeente moeten gaan interen op de reserves, maar door de goede uitgangspositie gaat dat niet al te veel
problemen opleveren, aldus de wethouder.
zijn en in welke branche precies.”
De gemeente is bezig met een plan
om de ondernemers te helpen.
“We denken eraan om de terrasbelasting kwijt te schelden voor
de periode dat de terrassen niet
gebruikt kunnen worden. Ook willen we bekijken of terrassen groter
gemaakt kunnen worden, zodat ze
beter aan de anderhalvemetermaatregelen kunnen voldoen.”

We hebben afgelopen
jaren flinke reserven
opgebouwd

Kermis
Het afgelasten van alle evenementen tot en met 1 september is ook
niet goed voor de economie, zegt
Sanders. “Evenementen geven reuring. Ze zorgen ervoor dat er geld
uitgegeven wordt, dat de economie draait. Geen kermis is bijvoorbeeld een forse aderlating voor
horeca.” Kermismeester Piet Ebisch
kwam onlangs met een idee om
een grote kermis te organiseren in
oktober. “Een supergoed idee”, zegt
Sanders. “Maar het moet wel kunnen. Ook dat is afwachten.”

Carnaval
“We hebben de afgelopen jaren conservatief begroot, waardoor we een
flinke reserve hebben opgebouwd”,
vertelt de wethouder via een videoverbinding. Voor het komende jaar
was een kleine winst berekend van
172.000 euro, zo is te lezen in de
begroting van 2020. De coronacrisis
schopt die berekening echter danig
door de war. “Ik verwacht dat we
dit jaar flink op de reserves moeten
gaan interen”, laat Sanders weten.
“We hebben minder inkomsten,
bijvoorbeeld doordat er minder
toeristen komen en er dus geen
toeristenbelasting betaald wordt.
Aan de andere kant hebben we wel
meer uitgaven. Veel ondernemers
komen bijvoorbeeld met vragen
naar ons en het kost onze ambtenaren uren om deze te beantwoorden. Daarnaast wordt er veel meer
afval naar de milieustraat gebracht.
Het kost ons geld om dat weg te
werken, dus dat is een grote kostenpost. Ik ben er honderd procent van
overtuigd dat we dit jaar flink de
min in gaan.”

Eigen vermogen
De gemeente kan echter een stootje
hebben, zo is te lezen in diezelfde
begroting. Peel en Maas heeft door
de jaren heen een eigen vermogen opgebouwd van meer dan 40
miljoen euro. “We hebben genoeg
spek op de ribben gelukkig”, aldus
de wethouder. Een gedeelte van het

geld uit die reserves werd gebruikt
om een coronafonds op te richten.
“Veel bedrijven krijgen geld of kunnen meedoen aan regelingen vanuit de Rijksoverheid, maar met het
eigen fonds kunnen wij ook helpen.
Zo hebben we bijgedragen aan de
bezorgservice die het centrum van
Panningen opgezet heeft en gaan
we bekijken of we een financiële
bijdrage aan het blad Zomerinfo
kunnen doen, zodat toeristen informatie kunnen krijgen over bedrijven
en horeca in de gemeente.”
De goede uitgangspositie betekent
ook dat de gemeente waarschijnlijk de belastingen niet extra hoeft
te gaan verhogen volgend jaar.
“Maar die keuze ligt bij de gemeenteraad”, houdt de wethouder een
slag om de arm. “Het doel is wel om
in 2021 een flinke boost te geven
aan de economie. We willen investeren om er zo voor te zorgen dat
ondernemers weer op kunnen krabbelen. We zoeken daarom manieren
om ze tegemoet te komen.”
Vooral in de horeca, toeristische
sector en de retail ziet de wethouder momenteel grote problemen ontstaan door de coronacrisis.
Veel bedrijven hebben moeite om
het hoofd boven water te houden,
zo merken ze bij de gemeente.
“Met name starters hebben het lastig. Er gaan zeker bedrijven omvallen, maar ook hier is het lastig in
te schatten hoeveel dat er gaan

Zelfs carnaval volgend jaar is inmiddels onderwerp van discussie.
Ook hierbij geeft Sanders aan dat
niemand weet wat er gaat gebeuren
de komende tijd en hoe het virus
zich gaat ontwikkelen. “Maar het
is wel goed als organisaties, zoals
carnavalsverenigingen, nu al gaan
nadenken over eventuele aanpassingen. Welke maatregelen moeten
ze nemen? Wat kunnen ze doen om
te voldoen aan de anderhalvemetermaatschappij? Niemand weet wat er
gaat gebeuren, maar het is goed als
organisaties daar op kunnen acteren.”
Voor nu lijkt het de goede kant
op te gaan met het coronavirus.
Langzamerhand worden versoepelingen doorgevoerd en kunnen
zaken de deuren weer openen.
Een prima stap, vindt Sanders.
“Goed dat bedrijven straks weer
inkomsten hebben, al zal het niet
genoeg zijn om uit de kosten te
komen. Een mooie eerste stap met
perspectief.” De wethouder wil ook
een grote kanttekening plaatsen.
“We moeten goed blijven opletten
dat niet hetzelfde gebeurt als een
paar maanden geleden. Iedereen
moet zich blijven houden aan de
maatregelen.”

Tekst: Rob Dieleman
Beeld: gemeente Peel en Maas
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In het hart geraakt

Coronadocumentaire over
Kessel op L1
PJP Film & Studio en Ivo Joosten hebben samen een documentaire
gemaakt over het coronavirus in Kessel. In de film met de naam
‘In het hart geraakt’ vertellen acht mensen over wat hen en het dorp
is overkomen de afgelopen tijd. De documentaire wordt op zaterdag
16 mei twee keer uitgezonden door provinciale omroep L1.
In de 27 minuten lange documentaire zijn acht Kesselnaren te zien
die vertellen over wat ze de afgelopen coronatijd meegemaakt hebben. Kessel is hard getroffen door de
coronacrisis. Veel inwoners overleden. Het dorp telde de afgelopen
weken meer dan dertig begrafenissen waar er normaal maar zo’n
twintig per jaar zijn. De documentaire richt zich vooral op de hechte
gemeenschap en de saamhorigheid
van de inwoners. Vaak een kracht
van Kessel, maar door het coronavirus een gevaar voor de gezondheid.
Aan bod komen onder meer Eer
Zeelen, organisator van het ALSevent dat vaak als brandhaard
wordt genoemd, Ellen Wijers-Boots,
werkzaam in de huisartsenpraktijk, Dorrie Eilers, directeur van
Neptunus Structures en Mariet van
Knippenberg die op 26 maart na

12 jaar terug kwam naar Kessel
om te genieten van haar pensioen.
Verder zijn er diverse interviews
met mensen die geliefden verloren door het coronavirus of het zelf
hebben gehad. Het initiatief voor
de documentaire is afkomstig van
Bram Joosten. Zijn broer Ivo Joosten
maakte het concept, deed de interviews en fungeerde als redactie.
Het geheel werd gefilmd en geregisseerd door Jeroen Joosten van
PJP. Verder werkten Roy Gubbels
(montage en audio), Dick Holthuis
(dronebeelden), Louis Pasmans
(grading en ondertiteling) en Ruud
Lenssen (montageadvies) mee aan
de documentaire. L1 zendt op zaterdag 16 mei om 17.00 en 22.00 uur
de documentaire in zijn geheel uit.
Op maandag 1 juni (tweede pinksterdag) wordt de documentaire herhaald om 18.00, 19.00 en 21.00 uur.

Adver torial

Symbolisch eerbetoon
VieCuri
Op het dak van VieCuri Venray en Venlo zĳn van maandag 11 mei
tot en met vrĳdag 15 mei in de avonduren drie lichtstralen te zien.
De lichtstralen hebben de kleuren roze, wit en geel en zĳn zichtbaar vanaf 21.00 uur tot even na middernacht.

De kleur roze staat symbool voor
al onze patiënten en hun naasten.
De kleur geel staat symbool voor
alle medewerkers van het ziekenhuis. De witte lichtstraal, die recht
omhoog naar de sterrenhemel
gericht is, staat voor de patiënten
die zijn overleden.
Patiënten in VieCuri hebben in
verband met het coronavirus
en het daarmee afgekondigde
bezoekverbod hun naasten niet
of nauwelijks kunnen zien. “Dit is
een ingrijpende maatregel voor
de patiënten en hun naasten,
maar ook voor onze medewerkers.
Het was noodzakelijk in deze
uitzonderlijke crisissituatie”, zegt
bestuursvoorzitter Ankie van

Rossum. “De lichtstralen zijn van
ver te zien zodat je het gevoel
hebt dichter bij je naasten te zijn.
Op 12 mei was het de Dag van
de Zorg. Wij vinden het belangrijk
om die hele week stil te staan bij
onze zorgverleners en alle andere
medewerkers. Zij tonen in deze
tijd een uitzonderlijke inzet. En de
eindstreep is nog niet in zicht.”

Merseloseweg 130, 5801 CE Venray
Tegelseweg 210, 5912 BL Venlo
www.viecuri.nl
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Un laeve lang hel gewerkt en veur idderein klaor gestaon.
Dien laeve waas neet altied mekkelijk,
maar doe heis ut laeve leef.

Jan Hendrix
Martien en Mien
Rutten - Tielen

echtgenoot van

Bep Hendrix - van Ninhuijs †

zijn op 14 mei 65 jaar getrouwd.
Gefeliciteerd samen!
Wilma en Hen
Kim en Miel
Linda en Jules

*Horn, 2 juni 1946

Mia en Theo Mestrom

Ruud
Naomi, Rowin

zijn op 18 mei 60 jaar getrouwd!

Erwin†

Proficiat!
Veel liefs van: Peter en Ans
Ton en Suzanne
Anget en Peter
John en Jolanda
en van jullie kleinkinderen

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

Steenstraat 52a
5981 AG Panningen
Wij nemen in besloten kring afscheid van pap.

Moegestreden, maar positief tot op het laatst. Schutterij Sint Hubertus
Secretariaat:

Intens verdrietig hebben wij afscheid moeten nemen van onze
broer, zwager en oom

Hans Van Zon
* Egchel, 1 december 1958 † Venlo, 8 mei 2020

Hallo,

Door de zeer vele reacties is het
voor mij niet mogelijk om ieder
van u persoonlijk te bedanken
voor de gelukwensen, die ik
voor mijn 95e verjaardag
mocht ontvangen.
Ik dank iedereen die er voor
mij een onvergetelijke dag van
heeft gemaakt.

†Panningen, 11 mei 2020

Koningslust: Wil † en Mat
Bastiaan en Angelique
Natasja en Marco

Dankbetuiging

Mart van Roij
Zoveel kaarten,
Anna v/d Manakkerstraatzoveel
7
hartelijke woorden,
5986 CA Beringe
zoveel bloemen, telefoontjes,
tel. 077 - 307 70 16 mobile: 06 36 07 25 62
zoveel troost.
email: Sint.Hubertus.Beringe@hetnet.nl
Banknummer: NL 47 RABO 014.19.99.837
Het doet ons goed.

Wij danken iedereen die heeft meegeleefd na het overlijden van
mijn man, “ozze pap”, schoonvader, opa en “opa parel”

No Smits

Hieronder een overlijdensadvertentie
Born: Els en Martin voor in de HALLO.
Plaatsen indien mogelijkBodo
in weekblad nummer 5

Mia Smits-Van Nienhuijs
Leon en Annemie
Sylvia en Eric

Boyd

De rekening hiervan
u sturen naar de penningmeester van schutterij Sint Hubertus.
Beringe:kunt
Eric
De gegevens hiervan zijn: Schutterij Sint Hubertus Beringe
Panningen, mei 2020
t.a.v. Hen Hubens
Correspondentieadres: Eric Van Zon,
St. Josephstraat 16, 5986 BK Beringe
Rozenobel 6
5986 PB Beringe
We hebben in kleine kring afscheid genomen van Hans.
Email: h.hubens@hubens.nl

Opa’s kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Sraar Walraven
Maasbree

Een schuttersvriend ging voor ons verloren
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.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

Een schuttersvriend ging voor ons verloren

Met grote verslagenheid hebben wij
kennisgenomen van het overlijden van
Met grote
ons zeer gewaardeerd
lid verslagenheid hebben wij kennis genomen

van het overlijden van ons zeer gewaardeerd lid

Hans Van Zon

Wij wensen familie, vrienden en Bert Craenen
schuttersvrienden veel sterkte en kracht
bij het verwerken van dit verlies. van Schutterij Sint Hubertus Beringe
Hartverwarmend
Schutterij Sint Hubertus Beringe

Wij wensen Tonny en familie
De vele blijken van medeleven, de talloze kaartjes, berichtjes
veel sterkte en kracht bij het verwerken van dit en
grote
verlies
de mooie erehaag door de Schutterij bij het afscheid van
mijn lieve man, onze pap en onze opa

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

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

Met grote verslagenheid hebben wij
kennisgenomen van het overlijden van

Schutterij Sint Hubertus Beringe

Hans Van Zon

Met vriendelijk groet,
Hans Hubertus
werkte ruimBeringe
20 jaar bij ons als spuiter. We hebben hem
Sint

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

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

leren kennen als een rustige, fijne collega. Zijn kennis en liefde
voor het vak was voor hem vanzelfsprekend.

Secretaris,
Mart van Roij We zullen hem missen!

Wij wensen familie en vrienden heel veel sterkte
om dit grote verlies te dragen.
Directie en collega’s
Mereno en Mennen Keukens

Jo Kessels

zijn hartverwarmend en doen ons heel erg goed.
Het geeft ons de kracht om door te gaan en het voelt goed om
te beseffen hoeveel mensen Jo kenden en om hem gaven.
Wij willen jullie hier heel hartelijk voor bedanken.
Peggy
Patrick en Nicole, Imke en Maud
Astrid
Baarlo, mei 2020
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Even wennen aan digitaal vergaderen
Voor de allereerste keer in de geschiedenis van gemeente Peel en Maas vond op dinsdag 12 mei een digitale raadsvergadering plaats. Geen discussies in de raadszaal, geen praatje voor- en achteraf en geen koffie van bode Lot.
Het was even wennen. Ook voor de raadsleden en het college, al moet gezegd worden dat de avond prima verliep.
Redacteur Rob Dieleman bekeek de vergadering en zette zijn bevindingen op een rij.

tale vergadering weerhield Annigje
Primowees (PvdA/GroenLinks) er niet
van om zoals gebruikelijk links en
rechts (vooral rechts) wat steken en
sneren uit te delen aan mede-raads
leden en de coalitie.

Schorsingen

Er waren wat opstartproblemen, met
name bij CDA-lid Ellis Kempeners die
pas later wist in te loggen, maar alle
raadsleden waren na ongeveer een
kwartier dan toch klaar om te beginnen, goed te zien en duidelijk te
horen. Althans, als ze het woord kregen van de burgemeester. Dat moest

gevraagd worden via een berichtje in
de chat. Vervolgens wees de burgemeester aan wie iets mocht zeggen.
Net als in een normale raadsvergadering eigenlijk.

Steken en sneren
De gemeenteraad had in de week

ZELF TIMMEREN
EN KNUTSELEN

voorafgaand aan de echte raadsvergadering al een proefvergadering gehad.
Dat wierp zijn vruchten af, want het
geheel verliep redelijk vlekkeloos op
een gedeeld scherm in het begin van
de vergadering (niet heel storend) en
wat falende verbindingen wat later op
de avond (kan gebeuren) na. De digi-

Tijdens de schorsingen bleek dat er
wat raadsleden steekjes lieten vallen.
Niet iedereen had namelijk begrepen
dat niet alleen de webcam, maar ook
de microfoon uitgezet moest worden.
Zodoende kon de geïnteresseerde kijker (of eigenlijk luisteraar) genieten
van een crackertje dat verorberd werd
ergens bij een raadslid thuis en in de
tweede pauze was te zien en te horen
hoe een vrouwelijk raadslid (de naam
laten we in het midden) nootjes uit
een krakerig zakje nodig had om bij
de les te blijven. Geen verschrikkelijke
blunder als je bedenkt hoe erg het had
kunnen zijn.
De digitale raadsvergadering bood ook
een uniek inkijkje in de woon-, studieen slaapkamers van de diverse raadsleden. Sommigen hadden de laptop op
een wat saaie plek gedeponeerd (wethouder Wim Hermans voor een witte
muur), maar anderen wisten toch de
interesse te wekken. Zo roept de kampioensschaal op de achtergrond bij Rob
Willems (Lokaal Peel&Maas) de vraag
op van welk jaar en dus aan welke
voetbalclub de schaal toegeschreven

kan worden. Burgemeester Delissenvan Tongerlo koos voor de veilige optie
om vanuit de raadszaal de vergadering
voor te zitten. De laatste weken kregen
we via Facebook al een inkijkje in haar
tuin, maar een inkijkje in haar woning
bleek er niet in te zitten.

Lang
Al met al duurde de vergadering nogal
lang. Iets na 19.30 uur werd begonnen en pas rond 23.30 uur kon de
burgemeester een einde maken aan
de vergadering. Dat terwijl er niet
echt gediscussieerd kon worden. Dat
zat hem waarschijnlijk in de langere
monologen en de langere tijd die
nodig was om iemand anders het
woord te geven. Daar kan nog een
slag in gemaakt worden. Nu werd het
wat langdradig.
Als je bedenkt dat bij andere gemeentes de verbinding wegviel (Horst
aan de Maas, Venray) of de uitzending verstoord werd door iemand
die pornografische beelden liet zien
(West Betuwe), kunnen we stellen dat
gemeente Peel en Maas het er tijdens
de eerste digitale raadsvergadering
prima vanaf bracht. Jammer alleen dat
de vergadering niet geëvalueerd kon
worden in de kantine van het Huis van
de Gemeente, zoals normaal gebruikelijk is.
Tekst en beeld: Rob Dieleman

Houthandel & Timmerbedrijf
Houthandel
& Timmerbedrijf
Rene van Ophoven
v.o.f.

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

Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
06 223 712 88 • renevanophoven@gmail.com
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“Langzaam ben je van ons weggegleden.
Elke dag een beetje meer.
Telkens werd je weer iets ontnomen.
Dat deed jou en ons zeer.
Het is een gemis, een stille pijn.
Dat je nooit meer bij ons zult zijn.”

“Nooit vragend, nooit klagend,
altijd een tevreden mens.
Het leven ging niet meer zoals gehoopt,
veel werd je ontnomen.
Dan komt een tijd dat het einde goed is,
onze herinneringen blijven bestaan”.
Thuis in zijn eigen vertrouwde omgeving is op 96-jarige leeftijd
overleden mijn vader, schoonvader en opa

Graad Aerts

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

077 308 28 33
06 30 921 961

Gerard Driessen
Tegelen, * 21 oktober 1935
Panningen, † 11 mei 2020

regio Peel en Maas

fienbosuitvaartzorg.nl

Peet Steeghs
Uitvaartzorg

echtgenoot van

Gerdie Driessen-Denessen

Maasbree
06 38 43 79 56

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl

“Graad van Kiékheuvelsnaadje”
echtgenoot van

Miet Aerts-Peeters †
levenspartner van

An Greijn †
Ben en Marian
Amy en Rick
Kay
Lynn en Brent
Gies
Jan en Eva
Familie Aerts
Familie Peeters
Maasbree, 4 mei 2020
Breestraat 10, 5993 BH Maasbree
Gezien de bijzondere omstandigheden hebben wij in besloten
kring afscheid van pap en opa genomen op vrijdag 8 mei.
Bijzonder woord van dank gaat uit naar Groene Kruis Thuiszorg
en Zorgboerderij de Paddestool, voor de liefdevolle zorgen.

Maastricht: Marlou en Leon
Jeroen
Anke en Boris
Ellen en Ruben
Maud

samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

Meijel: Dorrie en Sjef † en William
Denise en Lennart
Teddo en Marly
Marieke
Helden: Luuk en Chantal
Danny
Jesper
Femke en Patrick

Nu moeten we jouw hand loslaten...
Met grote bewondering en respect hebben we je
afstand zien nemen van alles wat je lief en dierbaar was
en hebben we je in liefde los moeten laten,
miene leeve mup, ózze pap en opa

Bart van den Beucken
* Helden, 24 augustus 1950

† Helden, 5 mei 2020

echtgenoot van

Annie van den Beucken - Peeters
Sjon en Mariëlle
Isha, Bart, Lieke, Thijs, Jill
Ellen en Rudie
Ebie, Eef
Yvonne en Bert
Jule, Fenne, Stijn
Loes en Tom,
Jesse, Daan, Saar
Baarloseweg 51A, 5988 NP Helden
Het afscheid heeft helaas in besloten kring plaatsgevonden.
Vo o r A l t i j d B i j zo n d e r U i t va a r t zo rg

Panningen
www.janssenuitvaart.nl
T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines o.a. ploegen/frees/
spitmachine/kieper/schudder/
hark/weibloter/tractor
enz. tel. 06 19 07 69 59.
Van Roy Kasseien Antieke bouwmat en
huis en tuindeco. Open 21,22,23,29,30
en 1 jun 10 - 17 u Grashoek.

Correspondentieadres:
Koninginnelaan 22, 5981 XZ Panningen

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.

De afscheidsdienst zal in besloten kring plaatsvinden.

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.

Gedicht Een corona epoche
Jouw handen hebben ons gedragen
Jouw handen hebben ons gewarmd
Jouw handen hebben voor ons gewerkt
Jouw handen gaven ons sturing

t. 077-3078642

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

Wreed werd de wereld wakker geschud
Ontreddering en verbijstering ten top
En niemand die weet hoe lang het gaat duren
Het virus zet de wereld totaal op zijn kop

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

Velen weten niet meer wat nu te doen
Bedrijven gaan dicht en men wordt werkeloos
Niet meer de deur uit, geen centen op zak
Men wordt onverdraagzaam, opstandig en boos

Aanbieding: hortensia’s div. soorten
nu 3 voor € 12.00 of 10 voor € 35.00.
Leucothoe nu 3 voor € 10.00.
Info: www.veld-tuinplanten.nl
Vlinderstruik, vaste pl. enz. Open za.
van 9.30-16.30 uur ( do. - vrij. na tel.
afspraak) Oude heldenseweg (naast
13a) Maasbree.

Daardoor gaan paren die al jaren getrouwd zijn
Elkaar provoceren, bewust en gericht
Kunnen uiteindelijk samen niet verder
En trekken de deur dan achter zich dicht
Maar er zijn ook nog levenslustige paartjes
Die zich door een virus bij niets laten storen
En soms wordt er dan negen maanden later
Een lief baby’tje op de wereld geboren

Nog steeds mooie pioenen op
Loosteeg 19 te Panningen. Graag
gepast betalen i.m. omstandigheden.
Te koop gevraagd paardenstalling
(manege) met of zonder woonhuis in
Maasbree. Tel. 06 25 09 15 64.

Horeca deuren blijven heel lang gesloten
Dus geen verdiensten voor de arme studenten
Geen extra geld meer voor de colleges
Ook voor andere dingen ontbreken de centen

Integrale Coaching
Voetreflex, massage, energiewerk.
Info: www.mayproosten.nl
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info
& tips: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.

Er zijn ook de ouderen en de dementen
Die zitten wanhopig, beduusd en verwonderd
Tussen vier muren en achter het glas
Van familie en vrienden totaal afgezonderd
Het is schrijnend dat men van geliefden
Uit de verte, zonder handdruk, kus of groet
Op een droevige, onmenselijke wijze
Voor altijd afscheid nemen moet
Wees daarom verstandig in deze tijd
Zet als het zijn moet een stapje opzij
Corona zal ons leven beslist gaan veranderen
Maar ook deze malaise gaat eens voorbij

Dekbed
schoon & fris

virus- en bacterie vrij
Harrie Sturme

Tel. 077-3072462
vanhalstomerij.nl/gordijnen
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Plan arbeidsmigrantenpark voor vierhonderd personen in Meijel

Omwonenden vrezen verkeersproblemen door
arbeidsmigranten
Op camping Nieuwehof in Meijel moet een complex verrijzen voor vierhonderd arbeidsmigranten.
Omwonenden vrezen voor de toename in verkeersbewegingen die de komst van zoveel personen mee gaat
brengen. Ook wil de buurt graag dat het bospaadje tussen de camping en het dorp veiliger gemaakt wordt.

Kanters: wachten op
beslissing gemeente
Leon Kanters, eigenaar van camping Nieuwehof, zegt te willen
wachten met een reactie op het verhaal van de omwonenden tot de
gemeente duidelijkheid heeft gegeven over het plan. “De stukken
zijn ingediend bij de gemeente en ze zijn in behandeling. Ik wil
afwachten wat zij zegt. Daarna koppel ik dat weer terug naar de
omwonenden, zoals we dat al sinds het begin doen. Dat kan in
persoonlijke gesprekken of in een groepsbijeenkomst, dat bekijken
we nog. Wij willen aan zoveel mogelijk wensen van de buurt en de
gemeente tegemoet komen en daarom lijkt het ons het verstandigste te wachten tot we meer weten.” Over het plan om over tien jaar
de grond aan de omwonenden te schenken, wil Kanters nog kwijt
dat dat ‘zou kunnen’. “Maar ook hier hebben we informatie van de
gemeente voor nodig.”

en Steeghs uit. “De hele buurt daar
krijgt te maken met de arbeidsmigranten”, vertelt Oomen. De protesterende omwonenden omschrijven de
komst van de migranten als sociale
ontwrichting. “In onze buurt wonen
zo’n 100 tot 150 personen. Er komen
straks drie keer zoveel arbeidsmigranten als de huidige Meijelse bewoners.
Een volkomen scheve verhouding.”
Precies op de dag dat hij de sleutel
zou krijgen van zijn net gekochte huis
aan de Vieruitersten in Meijel, 28 mei
vorig jaar, hoorde Wiljan Oomen dat
er een plan voor vierhonderd arbeidsmigranten op stapel lag. Op camping De Nieuwehof, tegenover zijn
net gekochte huis, is eigenaar Leon
Kanters van plan een groot gebouw
neer te zetten waar de arbeidsmigranten in komen wonen. Een onaangename verrassing voor Oomen en zijn
gezin.

Volgens mij heeft het
dorp niet in de gaten
wat er staat te gebeuren

“Het liefst willen we dat complex niet
hier hebben liggen”, vertelt Oomen.
Een vergunningsaanvraag ligt momenteel bij de gemeente. Als het College
van B&W beslist heeft, ligt het plan
zes weken ter inzage op het gemeentehuis. Dat is ook de periode dat er
bezwaren ingediend kunnen worden. Een groep omwonenden, waar
Oomen samen met Pierre Steeghs een
voortrekkersrol in vervult, pakte zich
samen om het plan tegen te houden
en zocht contact met juristen om de
buurt er zo goed mogelijk vanaf te
laten komen.

Natuur en verkeer
De groep heeft twee hoofdpunten waarop het plan volgens haar
kan sneuvelen: de verkeersveiligheid en de nabijheid van een Natura
2000-gebied. “Op slechts honderden meters van de camping ligt een
stuk Natura 2000-gebied”, vertelt
Steeghs, sinds vijf jaar woonachtig
aan de Vieruitersten. “Boeren hier in
de omgeving mogen allemaal niet
uitbreiden vanwege de stikstofuitstoot

in dat stuk natuur, maar een complex
met vierhonderd mensen die vrijwel
iedere dag zich met auto’s gaan verplaatsen, kan wel zomaar.”
Dat punt willen ze kenbaar maken
aan de gemeente. Net als het feit dat
er volgens de buurtbewoners een
enorme toename van verkeersbewegingen gaat plaatsvinden. “In de
plannen zit ook een verkeersonderzoek”, vertelt Oomen. “Daarin wordt
steeds de vergelijking gemaakt met
de verkeersbewegingen van de camping meer dan vijftien jaar geleden.
Op de camping was in de hoogtijdagen plaats voor 650 mensen, meer
personen dan nu gehuisvest gaan
worden. Maar er wordt geen rekening
gehouden met het feit dat het aantal
verkeersbewegingen enorm is toegenomen door de jaren heen en dat het
toen alleen om drukte in het vakantieseizoen ging.”
Volgens de omwonenden is de
Vieruitersten een drukke straat door
sluipverkeer dat de kern Meijel wil
omzeilen en landbouwverkeer van
bedrijven in de omgeving. “Ik heb
vaak genoeg voertuigen op mijn oprit
staan, omdat ze op de smalle weg met
bomen aan beide kanten moeten uitwijken voor tegemoetkomend verkeer”,
aldus Oomen. Daar komen honderden
verkeersbewegingen per dag extra bij,
aldus Oomen en Steeghs. “In de spits
slibt het hier straks helemaal dicht,
daar zijn we van overtuigd. Is dat verantwoord? We zouden graag een verkeerstelling uit laten voeren hier.”

Gemeente
Daar is de gemeente voor nodig.
Die laat het echter opzichtig afweten, zeggen de twee buurtbewoners. “We hebben verschillende mails
moeten sturen, voordat we überhaupt
bericht kregen”, vertelt Oomen. “We
kregen niet eens een bevestiging dat
de mails waren ontvangen.” Vorige
week belde wethouder Paul Sanders

De groep vindt het raar dat er zo weinig reuring is in het dorp wat betreft
het plan. “Iedereen, de bewoners van
de wijk Startebos, de Meijelse raadsleden, het dorpsoverleg, vindt het prima.
Volgens mij hebben ze niet helemaal in
de gaten wat er staat te gebeuren.”
Tekst: Rob Dieleman
Beeld: Google Maps

dan toch. “Ik heb hem gezegd dat
de gemeente in een eerder stadium
heeft beloofd in gesprek te gaan met
de omwonenden nog voordat het plan
definitief wordt. We wachten nog op
een uitnodiging.”
Oomen en Steeghs gaan ervan uit dat
het plan goedgekeurd wordt door de
gemeente. “Als onze juristen zeggen
dat er weinig kans van slagen is om
gelijk te krijgen bij een protest, gaan
we het proces ook niet frustreren”,
aldus Steeghs. “Dan kan het beter zo
snel mogelijk gebouwd worden. Des te
eerder is het weg.” De omgevingsvergunning geldt voor tien jaar. Daarna
moet het complex weer afgebroken worden. Volgens de buurtbewoners kwam Kanters zelf met een idee
om daarna de grond aan de buurt te
schenken. “Dan weten we zeker dat er
niets voor terugkomt. Dat willen we
als buurt graag nog vóór de definitieve
vergunningsverlening geregeld hebben met de heer Kanters.”

Bospaadje
Over het terrein hebben Oomen en
Steeghs overigens weinig aan te merken. “De indeling is prima. Er komen
geen chalets dicht bij woningen en er
is een geluidswal rondom het terrein
gepland. Zaken die wij aangekaart
hadden.” De route van het terrein naar
het dorp is wel nog een aandachtspunt van de buurt. “Die loopt over een
onverhard en onverlicht paadje door
het bos dat veel gebruikt wordt. Door
ons en onze kinderen om in het dorp
te komen en door dorpsbewoners om
bij het Kanaal van Deurne te komen
en om de hond uit te laten. Daar moet
verlichting komen en een stuk rondom
het pad gesnoeid worden om zo de
zichtbaarheid te vergroten.”
De omwonenden verwachten dat de
arbeidsmigranten dagelijks gebruik
gaan maken van het bospaadje.
“Om boodschappen te doen of om
naar de kroeg te gaan”, leggen Oomen
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Samen staan
we sterk

Foodstandhouders

Weekmarkt terug in Panningen
De weekmarkt in Panningen is op woensdag 13 mei weer van start
gegaan. Het ging alleen om foodstandhouders die met hun kraam op de
Markt in Panningen stonden. Wel werden er controles uitgevoerd om te
zien of iedereen zich aan de regels hield.
Marktmeester Piet Ebisch diende
vorige week samen met de standhouders van de weekmarkt een plan in
bij de gemeente om de weekmarkt
terug te laten keren. De gemeente
besloot positief te reageren op het
verzoek, aangezien de landelijke
richtlijnen het toelaten. Wel bena-

drukt de gemeente dat iedereen zich
aan de geldende regels moet houden. Zo moet er afstand gehouden en
drukte vermeden worden. Zowel de
marktorganisatie als afdeling Toezicht
en Handhaving van de gemeente
voerden tijdens de dag controles uit
op naleving van de regels.

Coronabesmettingen

GGD gaat onderzoek doen
in Kessel
GGD Limburg-Noord gaat een onderzoek naar coronabesmettingen doen in
Kessel. Dat wordt gedaan om erachter te komen hoe het kan dat het dorp en
gemeente Peel en Maas onevenredig hard zijn getroffen door het virus.
Hoe het onderzoek er precies uit
komt te zien, kan de GGD nog niet
zeggen. “Er wordt nog gewerkt aan
een onderzoeksopzet”, laat de GGD
weten. Wanneer het onderzoek
begint, hoe lang het gaat duren
en op wat voor gegevens het
gebaseerd gaat worden, kan nog
allemaal niets gezegd worden, zo

laat de gezondheidsdienst weten.
Wel zegt de GGD dat er niet eerder
werd ingegrepen in Kessel omdat
ze geen bijzondere reden zag voor
een andere aanpak dan op andere
plekken. “Wat in Kessel gebeurde,
paste in het beeld dat er op diverse
plekken brandhaarden aan het
ontstaan waren.”

Deadline op 16 december

Beleid windmolens en
zonneparken uitgesteld
De gemeenteraad heeft tijdens de digitale raadsvergadering op dinsdag
12 mei ingestemd met een uitstel van het beleid rondom windmolens en
zonneparken. Het uitstel was nodig vanwege de coronacrisis die beleid
maken momenteel lastig maakt. Uiterlijk op 16 december moet het
nieuwe beleid klaar zijn.

We hebben weer perspectief, iets om naar uit te kijken. De basisscholen zijn
weer open. Een opluchting voor veel ouders en kinderen. Volwassenen mogen
weer georganiseerd sporten in de buitenlucht, de terrassen gaan 1 juni open en
vanaf 1 september lijken grotere evenementen weer doorgang te vinden. Maar
we zijn er nog niet. Vanwege de versoepeling is het handhaven van de regels
misschien wel belangrijker dan ooit. Verslappen is geen optie.
De afgelopen periode heeft u massaal foto’s ingestuurd. We wilden u daarmee
de gelegenheid geven om andere mensen in de gemeente een hart onder de riem
te steken. Een hart onder de riem voor al die mensen die getroffen zijn door het
coronavirus. Maar zeker ook steun voor alle medewerkers in ziekenhuizen en
verpleeghuizen die nog altijd dag in dag uit hard aan het werk zijn.
Dit was de laatste verbindingspagina in HALLO. Wij willen u danken voor het
insturen van de foto’s en hopen dat we op deze manier samen met u een klein
steentje hebben bijgedragen. Voor nu wensen we iedereen de komende periode
veel sterkte, moed en wijsheid.
#kempencreëert lokale verbinding

Kempen bedenkt, maakt, deelt
communicatieboodschappen

In december besloot een meerderheid van de raad dat de gemeente
een halfjaar lang geen aanvragen voor
windmolens en zonneparken in behandeling neemt. Indieners waren CDA
en Lokaal Peel&Maas. De VVD sloot
zich toentertijd aan als mede-indiener.
AndersNu steunde het voorstel, PvdA/
GroenLinks stemde tegen. De indieners lieten in december weten veel
onrust, onwetendheid en angst te constateren rondom de energieprojecten.
Daarom was nieuw beleid nodig.
Raf Janssen van PvdA/GroenLinks liet

op 12 mei weten teleurgesteld te zijn in
het college omdat zij er niet in geslaagd
is met beleid te komen en diende
een amendement in. “Wij willen dat
het college uiterlijk op 15 september
met een voorstel naar de raad komt,
zodat de gemeenteraad nog dit jaar
kan beslissen over het nieuwe beleid.
Anders moeten we in december weer
gaan verlengen.” Het amendement
haalde het niet. De andere partijen
lieten weten het te begrijpen dat het
college waarschijnlijk meer tijd nodig
heeft om tot een voorstel te komen.

Bouwens

Geen gala voor
eindexamenleerlingen
Het gala voor eindexamenleerlingen van middelbare school het
Bouwens in Panningen gaat dit jaar niet door. Ook de eindexamenreizen
vinden geen doorgang. De beide zaken zijn afgelast vanwege het coronavirus en worden niet ingehaald.
Alle eindexamenleerlingen krijgen
op donderdag 4 juni te horen of ze
geslaagd zijn. Die dag is door het
ministerie uitgeroepen tot ‘dag voor
de geslaagden’. De diploma-uitreikingen zijn gepland voor woensdag 1 juli

(vmbo) en een dag later voor havo
en vwo. Die data blijven vooralsnog
gewoon staan. De schoolleiding is in
beraad hoe precies invulling te geven
aan de uitreikingen binnen de richtlijnen van het RIVM.
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Hemelvaartsdag

Gewijzigde openingstijden
Hemelvaartsdag 21 mei t/m zaterdag 23 mei gesloten
Uitsluitend voor het doen van aangifte geboorte of overlijden op vrijdag 22 mei geopend
van 9.00 tot 10.00 uur.
De Milieustraat is op vrijdag 22 mei en zaterdag 23 mei van 8.00 tot 17.00 uur geopend!

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.

21 mei 2020

Afvalinzameling met
Hemelvaartsdag
Hemelvaartsdag 21 mei is er geen afvalinzameling. De inzameldag van
donderdag gaat naar vrijdag. Vrijdag wordt zaterdag. Kijk op de (digitale)
afvalkalender voor de juiste inzameldag.

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 RIVM-maatregelen worden
toegepast. De verenigingen halen het papier op volgens het vaste schema. Kijk hiervoor
op de afvalkalender of op www.peelenmaas.nl onder afval.
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.
Hoe aanbieden?
Oud papier zoveel mogelijk aanbieden aan één kant van de weg. Oud papier aan de weg
zetten in kleine, handzame dozen.
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.

WhatsApp

Milieupark
We laten maximaal 10 auto’s tegelijk op het Milieupark
Tijdens de coronacrisis willen wij het Milieupark op een
verantwoorde manier openhouden voor onze inwoners.
Maar we moeten ook voorzorgsmaatregelen nemen om
de veiligheid van de bezoekers en onze medewerkers te
garanderen. Daarom mogen er maar maximaal 10 auto’s
tegelijk op het park. De openingstijden zijn verruimd, op maandag, woensdag, vrijdag en
zaterdag is het milieupark open van 8 tot 17 uur. Houdt rekening met een langere wachttijd.
Er is een omleidingsroute naar het Milieupark via de Loosteeg
Er is een route met eenrichtingsverkeer voor de bezoekers van het Milieupark.
De aanrijroute naar het Milieupark loopt via de Loosteeg. De reden hiervoor is dat deze
route langer is dan de huidige aanrijroute waardoor er meer auto’s in de rij kunnen staan
zonder de doorgaande weg te blokkeren. Bezoekers die het Milieupark verlaten gaan via
de kortste weg terug naar de rotonde.
Volg de omleidingsborden en laat de in- en uitritten van de aanliggende bedrijven vrij.
Aan de omleidingsroute liggen veel bedrijven. Om de overlast voor deze bedrijven
te≈beperken vragen wij u om de in- en uitritten tijdens het wachten vrij te laten.
Sluit rustig aan in de wachtrij en zorg dat de bedrijven altijd bereikbaar blijven.
Bedankt voor uw begrip en medewerking!

Gemeentegids 2020
In de gemeentegids van Peel en Maas staat bij ‘Belangrijke telefoonnummers’
een foutief telefoonnummer van onze gemeente.
We hebben dit al eerder bij u gemeld. Het hier vermelde nummer is van de meldkamer
Maastricht. Het aantal telefoontjes bij de meldkamer loopt weer op. Wilt u in uw
gemeentegids het telefoonnummer van onze gemeente Peel en Maas aanpassen
in 077 - 306 66 66.

Commissariaat voor de Media

Aanwijzing lokale publieke
media-instelling
Het Commissariaat voor de Media heeft bij besluit van 1 december 2015 Omroep P&M
voor vijf jaar aangewezen als lokale publieke media-instelling voor de verzorging van
de publieke mediadiensten in de gemeente Peel en Maas. Deze periode is ingegaan op
9 januari 2016 en eindigt op 9 januari 2021.
Wilt u of uw organisatie in aanmerking komen voor een aanwijzing als lokale publieke mediainstelling voor de gemeente Peel en Maas? Dan kunt u vóór 9 juli 2020 een aanvraag indienen
bij het Commissariaat voor de Media. Wilt u meer informatie over de procedure en de rol van
de gemeente? Ga dan naar de website van het Commissariaat voor de Media
(https://www.cvdm.nl/media-instellingen/lokale-omroep).

Gemakkelijk en snel een berichtje sturen via
WhatsApp nummer 06 12 36 09 04.
Wij beantwoorden WhatsApp berichten
maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur.

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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15-vragen aan

Cielke Verkoeijen Helden
ken met vrienden. Bakken vind ik
heel leuk, omdat je creatief bezig
bent en ook lekker kunt smullen.
Met vrienden vind ik het altijd heel
gezellig, want je maakt veel lol en
hebt het heel leuk met elkaar. Dat ga
ik zeker missen als ik naar de middelbare school ga.

Waar ben jij het meest dankbaar
voor?
Ik ben heel blij met mijn familie en
vrienden. Het is fijn om bij elkaar te
zijn, dan voel ik me altijd heel erg op
mijn gemak.

Wat is je lievelingskledingstuk?
Ik heb niet perse een lievelingskledingstuk. Ik vind het leuk om af te
wisselen. Ik kies altijd een outfit
uit op basis van waar ik die dag zin
in heb: op een dag waar ik niks ga
doen of als het minder lekker weer
is, kies ik een fijne outfit uit om daar
de dag mee door te brengen. Als ik
op vakantie ben en lekker na het
strand ga, doe ik meestal een luchtige outfit aan die lekker zit en ook
wel leuk is voor bij de zee.

Wat kies je? Je kunt onder water
ademen of mag overal de muziek
bepalen.
Onder water ademen, omdat ik van
zwemmen hou en het lekker vind
om even af te koelen. Ook raak je
dan niet gestrest als je bijna geen
lucht meer krijgt, terwijl je boven
water probeert te komen. En, je kunt
de dieren zien en veel ontdekken
onder water.

Wat vind je het leukste aan jezelf?

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Cielke Verkoeijen
12 jaar
Helden
basisschool De Liaan

Hoe verras jij iemand het liefst?
Meestal verschillend: een keer de
tafel gezellig dekken, op een ijsje
trakteren, naar het strand, ergens
gaan eten en zo is het altijd weer
heel gezellig samen. De laatste
keer dat ik iemand verraste, was
nog niet zo lang geleden. Ik had
wel zin in een lekker ontbijtje en
besloot om er een voor mijn gezin
te maken.

Wat zou je graag nog een keer
willen doen?
Ik zou heel graag weer een keer
naar Ahoy willen gaan om naar
turnwedstrijden te gaan kijken.
Daar komen veel bekende turnsters.

Wat heb je liever: iedereen
hoort wat jij denkt, of jij hoort
wat iedereen denkt?
Ik wil wel weten wat anderen denken. Ik ben altijd nieuwsgierig naar
wat mensen denken over mij of
anderen. Soms denk ik dat ik weet
wat iemand gedacht heeft en af en
toe klopt dat ook.

Wat is de leukste vakantie die je
ooit had?
Dat was in Spanje. Meestal gaan
we naar een camping in Nederland,
maar voor de bruiloft van mijn oom
en tante vlogen we met de hele
familie naar Spanje, wat heel bijzonder was. We zaten met ieder gezin
in een eigen huisje, een stukje van
de bruiloftsbestemming vandaan.
We hebben daar een heel groot feest
gehad dat wel twee dagen duurde.
Mijn tante is Spaans, vandaar dat de
bruiloft in Spanje was, ze ontmoette
mijn oom in Nederland.

Heb je ooit gespiekt?
Iedereen spiekt wel eens, dus ik ook.
Bij mij is het niet écht spieken, maar
ik controleer mijn antwoorden weleens met een ander.

Wat is het beste cadeau dat je ooit
hebt gekregen?
Dat ik met mijn moeder naar Ahoy
mocht. Dat was heel leuk. Toen ik
nog veel turnde, was ik fan van
verschillende beroemde turners en
turnsters. Toen kon ik ze zien en er
mee op de foto. Er was ook een grote
zaal waar je allerlei trucjes kon zien
en uitproberen. Mijn opa en oma
hebben mij ook een keer als verrassing meegenomen naar Amsterdam.

Dat is een hele mooie herinnering en het allerbeste cadeau ooit.
We gingen samen op een boot varen
en shoppen en gezellig uiteten.
Als cadeau kreeg ik ook nog een jas
waar ik heel blij mee ben.

Ben je bijgelovig?
Ja best wel. In de tijd dat ik nog veel
turnde, had ik heel vaak bijgelovige
dingen. Als ik een goede training
had, dan wilde ik de volgende keer
per se hetzelfde pakje aan en mijn
haren hetzelfde. Soms wilde ik zelfs
hetzelfde eten om een goede wedstrijd te kunnen doen.

Wat is je favoriete tijd van het jaar?
De zomer, omdat je dan heel veel
dingen kunt doen. Buiten zwemmen
met vrienden, ijsjes eten, genieten van het zonnetje, buiten spelen,
in de tent slapen en met je familie
barbecueën. Nu moet ik heel veel
alleen in de tuin spelen, omdat we
niet mogen afspreken. Hopelijk is
de coronatijd in de zomer voorbij en
kunnen we onze familie en vrienden weer zien, want ik mis ze wel
heel erg.

Ik ben niet iemand die veel praat
over zichzelf, dus het is een beetje
moeilijk om er zo iets over te zeggen, maar als ik echt iets mag kiezen, is het mijn persoonlijkheid.
Ik ben iemand die veel lacht en
het heel leuk heeft met iedereen.
Ik bekijk de positieve dingen en
denk terug aan de leuke momenten
in het leven. Ik ben ook heel trots
op mezelf, omdat ik vroeger veel
geturnd heb en daar ook veel heb
meegemaakt. Soms was het heel
lastig om me te houden aan dingen die moesten, maar ik ben toch
heel blij dat ik dat heb mee mogen
maken. Ik kijk er nog graag naar
terug.

Hoi

Column

Jarig
‘Jammer dat je het niet kan
vieren’, appten veel mensen
naar mij toen ik vorige week
jarig was. Niet kan vieren?
Hoezo niet? Ik vroeg me af;
wat betekent vieren eigenlijk
precies? Op Google staat:
‘feestelijk doorbrengen of
gedenken’. Er waren weliswaar
niet zo veel mensen op mijn
verjaardag, omdat dat in deze
quarantainetijd niet mag,
maar ik heb het zeker wél
gevierd.
Waarom zou je nu je verjaardag
niet kunnen vieren? Toch voelt het
incompleet zonder mijn familie en
vrienden. Van die tamme verjaardagen met familie: thee met taart
en op de dag zelf. En de ‘wilde’
verjaardagen met vrienden: veel
chips, foute muziek en drinking
games in het weekend. Dit jaar
vier ik mijn verjaardag uiteraard
niet zo als ik gewend ben, dat is
dan maar zo. Máár dat ik 27 april
vol enthousiasme een verjaardagsdansje heb gedaan, dat zeker.
Vieren kan op verschillende
manieren. Aan de versiering en
de muziek lag het in ieder geval
niet. Normaal vieren we onze verjaardagen met heel de familie en
onze vrienden, maar dat gaat nu
niet. Dat wil niet zeggen dat het
een minder speciale of leuke dag
hoeft te zijn. Laat het idee los dat
het een saaie boel gaat worden
omdat er niemand kan komen en
vier het gewoon. Jij bent tenslotte
jarig.

De jarige mag
beslissen, toch?

Wat is je favoriete drankje?
Nu met het mooie weer vind ik het
heel lekker om water te drinken
met citroen en munt. Of een lekkere
zelfgemaakte smoothie. Die maak ik
samen met mijn zus Geertje.

Wat is je raarste droom?
Dat ik kan vliegen. Ik sta dan in
de tuin op het gras, maar jammer genoeg ga ik maar een beetje
omhoog en kom ik weer met beide
benen op de grond.

Zorg er maar voor dat je met je
gezin, of met wie je wel kunt
zien, iets doet wat je leuk vindt
om te doen die dag. De jarige
mag beslissen, toch? althans dat
was bij ons altijd zo. Op mijn verjaardag hebben we bijvoorbeeld
van die suffe buitenspelletjes
gedaan. Van die spelletjes die je
vroeger altijd deed. Dat was een
toffe dag, slappe lach om iets
sufs en ruzie om wie als eerst dat
kleine balletje mag weg gooien
met jeu de boules. Even helemaal
terug naar de basis, fijn.

Hoe breng jij het liefst een regenachtige dag door?
Door lekker te bakken en af te spre-

Tekst: Lisa Osinga

Geniet en vier!
Lotte
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Ook sportscholen mogen nu
weer open
We kunnen weer naar de kapper en de schoonheidsspecialiste. Per 1 juni mogen we weer een biertje drinken op het terras en een baantje
trekken in het zwembad kan ook al.
Sporten in een fitnessclub zit er echter
voorlopig nog niet in. In de door het kabinet
bekendgemaakte routekaart staat dat de
clubs pas vanaf 1 september de deuren weer
mogen openen. Veel fitnessclubs denken dat
ze tegen die tijd al over de kop zijn gegaan.
Het besluit van de regering is ook vreemd,
als je je bedenkt dat er in andere landen
onder voorwaarden wel weer gesport mag

worden in sportscholen. Als iedereen zich aan
de anderhalvemetermaatregel houdt en de
toestellen telkens worden schoongemaakt, moet
het toch ook in Nederland mogelijk zijn om je
oefeningen weer in de fitnessclub te doen?
Aan de andere kant is het wel begrijpelijk
dat het kabinet ervoor kiest om stapsgewijs
steeds meer sectoren weer open te stellen.
Bovendien geeft de regering aan dat er eerst

beter onderzocht moet worden wat er bij deze
vorm van binnensporten aan aerosolen (wolkjes
van minuscule druppeltjes) vrijkomt en het
effect daarvan op de verspreidingswijze van het
coronavirus.

Ook sportscholen mogen nu weer open.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 19

Een terugkeer van de weekmarkt is verantwoord
Een terugkeer van de weekmarkt is een goede optie, zo blijkt uit de poll van vorige week. Een meerderheid van 79 procent van de stemmers
liet weten het eens te zijn met de stelling. Na de publicatie van de poll maakte de gemeente bekend dat op woensdag 13 mei de weekmarkt
weer van start kon gaan met alleen foodstandhouders.
“In de stad ga je toch ook overal naar binnen
bijvoorbeeld. Waarom niet op de markt? Zorg
dat er genoeg plaats is voor de anderhalvemeterregel en dat mensen niet tegen elkaar aan
hoeven te lopen, dan gaat dat vanzelf goed”,
liet Vivian Janssen weten in een reactie.
Veel andere reacties gingen over het feit dat

alleen de voedselkramen terug mogen keren.
“Misschien inderdaad met goede regels, maar
ook als er per week afgewisseld kan worden
welke stands er komen. Dus niet alleen maar elke
week alleen foodstands”, aldus Nicole Maessen.
“Waarom niet gewoon alle stands? Dit zijn kleine
zelfstandigen en kunnen dat inkomen goed

gebruiken”, liet Theo Geurts weten.
Mia Peeters vroeg zich af of de standhouders zelf
wel willen komen. Jessica Janssen vindt het fijner
op een markt dan in een supermarkt. “Liever buiten winkelen dan in al die steeds drukkere supermarkten”, schreef ze.

Wij zoeken voor minimaal 32 uur in de week een

Financial controller

We bieden een uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid en de mogelijkheid om
naar eigen inzicht de (financiële)organisatie verder vorm te geven. Een interessante tweede
of derde stap in je carrière bij een groeiend en ambitieus strategisch adviesbureau.
WIE ben jij:
• Strategisch en analytisch
• Teamplayer
• Hands-on mentaliteit
• Open minded en eigen mening
• Resultaat- en kwaliteitsgericht

HOE kom je in aanmerking?
Stuur jouw motivatie met CV uiterlijk
31 mei 2020 naar: vacature@viduro.nl
Mocht je nog aanvullende informatie willen
dan kun je altijd bellen met Peter Deriks;
06 10 58 28 37

WAT vragen wij:
• HBO werk- en denkniveau
• Kennis van accountancy
• Werkervaring vereist
• Projectgericht werken
• Affiniteit met bedrijfskunde
• Interesse in ICT en HRM

Meer wie, wat, waar
en waarom Viduro?
Bekijk viduro.nl/vacature
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie
wordt niet op prijs gesteld.

| Nieuwenbergweg 7a
5961 NR Horst
0478 57 11 00
info@viduro.nl
www.viduro.nl

Pastoraaltje

Column

Versoepeling
Ook ik ben blij dat de intelligente
lockdown in een nieuwe fase is
gekomen. Het is vooral erg zwaar
geweest, en nog steeds, voor veel
ouderen en mensen in verpleegen verzorgingstehuizen. Velen lijden onder een soort eenzame
opsluiting. Het is een drama als
hoogbejaarden of ernstig zieken in
hun laatste levensfase hun dierbaren niet mogen zien.
Gelukkig lijkt er nu op enkele
plaatsen een voorzichtige versoepeling te komen. Een drama is het
natuurlijk ook voor de mensen
met een eigen bedrijf dat verplicht gesloten is. De openingen
die de regering nu biedt, maakten
sommigen blij en opgelucht, maar
anderen boos en gefrustreerd.
De versoepeling gaat voor sommigen te langzaam en voor anderen te snel. Je doet het nooit voor
iedereen goed.
Maar ik ben hoopvol. Ook voor de
kerk. Tot 1 juni zijn de kerken dicht
om de mogelijkheid van besmetting op die plek te voorkomen
en zijn ze enkel beschikbaar voor
uitvaarten in kleine kring. Een zinvolle taak om toch nog waardig
afscheid te kunnen nemen. Bidden
kun je thuis ook en op tv kun je de
zondagsmis volgen. Maar lijfelijk
samen het geloof vieren, is toch
heel iets anders en voor velen
toch erg waardevol.
Het lijkt er nu op dat we vanaf
1 juni voorzichtig met maximaal
dertig personen mogen beginnen.
Dat is voor sommige parochies
een probleem en voor anderen
helemaal niet. We gaan maatwerk
leveren. Al zullen er ook parochianen zijn die vooralsnog voorzichtig thuis blijven. Begrijpelijk.
We hopen dat 1 juli het aantal
mogelijke kerkgangers verhoogd
wordt naar honderd. Maar of er
dan al gezongen mag worden?
We maken er het beste van. En dat
lukt ook in onze kerkgebouwen.
Voor de coronatijd klaagden we
soms dat onze kerken erg groot
waren voor het verminderde aantal kerkgangers, maar nu mogen
we daar blij om zijn. De veilige
1,5 meter afstand houden, is in de
kerk geen enkel probleem. Zo zie
je maar weer: ‘Ieder nadeel heeft
zijn voordeel’. Maar het virus is
nog onder ons, dus voorzichtigheid blijft geboden. Samen komen
we door deze crisis heen.

Pastoor Peter van der Horst
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VVD Peel en Maas

Openbare Agora-school
In onze gemeente loopt al even een initiatief om te komen tot
Openbaar Voortgezet Onderwijs in de gemeente Peel en Maas.
Een proces dat zo zijn eigen historie kent.
Wij zijn als VVD verheugd dat betrokken partijen elkaar in het bemiddelingstraject hebben weten te vinden,
waarna alle betrokkenen het erover
eens zijn geworden dat het te stichten Openbaar Voortgezet Onderwijs
een Agora-school wordt. Hierdoor
krijgt het onderwijsaanbod in de
gemeente Peel en Maas zoals het er

CDA Peel en Maas

nu naar uitziet een waardevolle toevoeging. Met deze school wordt de
diversiteit van het onderwijsaanbod
in de gemeente Peel en Maas vergroot en hebben nog meer kinderen
de mogelijkheid om, dicht bij huis, op
de manier die het beste bij hen past,
hun talenten, vaardigheden en kennis te ontwikkelen.

De gemeenteraad heeft het indienen van de aanvraag voor bekostiging van dit Openbaar Voortgezet
Onderwijs, die uiterlijk vóór 1 juni
bij het Ministerie binnen moet zijn,
door het college ondersteund. Naar
verwachting besluit de minister vervolgens om de nieuwe school voor
bekostiging in aanmerking te brengen. Wel hebben we als gemeenteraad verzocht betrokken te blijven bij
dit belangrijke proces, waarover we
als gemeenteraad nog nadere afspra-

ken met het college maken. Voor nu
wensen we de initiatiefnemers veel
succes bij de verdere vormgeving van
dit initiatief.

Suzan Hermans, Raadslid

Nieuwbouw basisschool Den Doelhof Meijel

Het CDA Peel en Maas heeft op 12 mei ingestemd om geld vrij te maken voor de nieuwbouw en tijdelijke
huisvesting van basisschool Den Doelhof in Meijel. Een investering in goede onderwijshuisvesting is een
investering in de toekomst van de Meijelse kinderen.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van onze
basisscholen. Hiervoor krijgen we
jaarlijks een bijdrage uit het landelijke gemeentefonds. Het huidige
schoolgebouw in Meijel is 42 jaar
oud en voldoet niet meer aan de
moderne eisen. Met de nieuwbouw
krijgt Meijel een duurzaam en

eigentijds schoolgebouw. Het CDA
is van mening dat goede onderwijshuisvesting een belangrijke factor
is, waarmee leerlingen geïnspireerd en uitgedaagd kunnen worden tot goede leerprestaties. De
school is een belangrijke plek waar
generaties elkaar ontmoeten en
saamhorigheid ontstaat. De nieuwe

PvdA/GroenLinks Peel en Maas

onderwijshuisvesting heeft alle
ingrediënten om dit optimaal te
ondersteunen.
We realiseren ons dat er aan de
nieuwe huisvesting ook een flink
kostenplaatje ten grondslag ligt.
Het CDA heeft kritisch naar de cijfers gekeken. Prijzen zijn marktconform en liggen zelfs iets lager dan

Lokaal Peel&Maas

grote en belangrijke project.
Wij wensen Den Doelhof en Meijel
dan ook veel succes bij de uitvoering van de nieuwbouw.

Sandy Janssen, Vivian Moonen,
Lon Caelers, raadsleden

Nu de scholen weer open mogen

Eindelijk weer naar school. Kinderen, ouders en leerkrachten halen opgelucht adem. Eindelijk weer wat
structuur in de dag, met je vriendjes spelen, kinderen voor je zien en wat lucht voor ouders die thuis
moeten werken. Fijn!
Als we iets geleerd hebben van deze
lockdown is het wel hoe belangrijk
de school is in het leven van alledag. Behalve dat de dagelijkse gang
naar school ritme brengt in het leven
van ouders en kinderen, is de school
ook een sociale ontmoetingsplaats.
Je leert er met elkaar omgaan,
teleurstellingen verwerken, succes-

het normbedrag dat de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten hanteert. Het potje waar we onderwijshuisvesting in onze gemeente uit
betalen, de zogenaamde bestemmingsreserve onderwijshuisvesting,
blijft voldoende gevuld om blijvend
te kunnen investeren in onderwijsvoorzieningen in overige kernen.
We nemen dus een weloverwogen besluit. Een compliment voor
alle betrokkenen die zich tot nu
toe hebben beziggehouden met dit

ervaringen opdoen en ‘last but not
least’: kinderen doen er kennis en
ervaringen op die ze hun hele leven
nodig hebben. Ze leren lezen, schrijven en rekenen over de wereld om
hen heen.
Daar wordt de basis gelegd voor
hun verdere leven, welk beroep ze
straks kunnen gaan kiezen, hoe ze

zelfstandig kunnen functioneren in
de samenleving en hoe ze die straks
mede vorm kunnen geven.
Met andere woorden: de coronacrisis
heeft nog eens duidelijk gemaakt dat
de school ertoe doet en dat de leerkrachten ertoe doen. Net als andere
voor het dagelijks leven belangrijke
beroepen van onder meer verpleeg-

kundigen, thuiszorgmedewerkers,
verpleeghuiszorgers, vakkenvullers,
werkers in de kassen, distributiemedewerkers, wordt het vak van
leraar nog steeds ondergewaardeerd. Leraar zijn is een echt vak dat
je moet leren; niet iedereen kan dat
zomaar.
Nu de scholen weer open mogen, de
leerkrachten na een periode van hard
werken om online-onderwijs mogelijk te maken, nu in de vakantie hard
gewerkt hebben om het ‘nieuwe

normaal;’ in de scholen te organiseren, mogen we daar wel eens bij
stilstaan. Waardering is mooi, klappen voor de zorg en het onderwijs is
mooi. Maar een betere salariëring,
werkdrukverlaging en goede arbeidsomstandigheden zijn beter. Laten we
daar, nu de scholen weer opengaan,
eens echt werk van maken.

Voor ons als gemeente is het van
belang te zorgen dat alle kernen
in Peel en Maas goede huisvesting
hebben en houden. Ons is toegezegd dat dit met de nieuwbouw in
Meijel mogelijk blijft. Een raadslid
kan onmogelijk op alles gespecialiseerd zijn, in het verleden hebben
we daarom gesteld dat ondersteuning van onafhankelijke specialisten
van belang is. Zowel de gemeente
als de school heeft een onafhankelijke adviseur die aangeeft dat het

voorstel goed en financieel verantwoord is. Met deze wetenschap
hebben wij als Lokaal Peel&Maas
vertrouwen in een verantwoord
voorstel.

Raf Janssen, Frits Berben,
Annigje Primowees, fractie

Ruimte voor onderwijs

Dinsdag 12 mei werd van ons een besluit verwacht voor een groot project, een nieuwe basisschool voor
Meijel. U weet dat Lokaal Peel&Maas waarde aan fijn wonen, werken en recreëren hecht. Daar hoort ook
goed onderwijs en goede onderwijshuisvesting bij, rekening houdend met de omgeving.
Het plan dat vanuit de basisschool
in Meijel voorgelegd werd, biedt
ruimte voor dit alles. Het klimaatneutraal maken van de school kost
extra geld, maar zorgt er ook voor,
dat de school jaarlijks 25.000 euro
terugbetaalt. Gebruik van deze
huisvesting is gepland voor 40 jaar,
er is dus een miljoen euro die de

school bespaart en terugbetaalt
aan de gemeente. Dat is belangrijk,
want de totale kosten van het plan
worden daardoor 6,8 miljoen euro.
Blijft evengoed een grote investering. Alleen in Maasbree is een
basisschool met een vergelijkbaar
aantal leerlingen. Deze school werd
in 2008 gebouwd voor iets meer

dan 3,5 miljoen euro, een periode
dat we midden in de bouwcrisis
zaten. U als inwoner van Peel en
Maas draagt overigens niet direct
bij aan de kosten hiervan. Er is
namelijk een potje (IHP) waaruit onderwijshuisvesting betaald
wordt, dit potje wordt betaald door
het Rijk.

Rob Willems, raadslid

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.

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
hooikoorts, herstel na ziekte
vermoeidheid, stress, pms
diverse pijnklachten, blessures

Schoolstraat 59, Horst
Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl
Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

Kempen creëert

creatieve ideëen
#kempencreëert
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‘Ik krijg één kans om mee te doen en dan gaat
het niet door’
Een pijnlijke beslissing voor het bestuur van het internationale MVC TOP O12 Toernooi. Het jaarlijkse jeugdvoetbaltoernooi, waarbij internationale topclubs naar Maasbree afreizen, gaat niet door vanwege de coronacrisis. Vier jeugdspelers uit Maasbree die zouden deelnemen, Ties Daemen (12), Kevin Vervoort (11), Tren
Kunnen (12) en Ties Boots (11), balen dat het niet doorgaat.

Het toernooi stond gepland voor
zaterdag 29 en zondag 30 augustus.
Dinsdag 21 april ging de kogel door de
kerk. “De maatregelen van het kabinet maken een goede en financieel
gezonde organisatie van het toernooi
onmogelijk. Ondanks dat er nog geen
afzeggingen waren, zou de komst van
teams uit Schotland, Engeland, België,
Duitsland en Zweden lang onzeker blijven”, liet de organisatie van het toernooi weten.

Oud-ploeggenoten
De grootste teleurstelling zit waarschijnlijk bij de spelers. Ties Daemen,
Tren Kunnen en Ties Boots uit
Maasbree waren geselecteerd voor

het Regioteam, een team van geselecteerde spelers uit de regio die het
opneemt tegen de jeugdteams van
profclubs. Eén van die profclubs, VVVVenlo, heeft Maasbreenaar Kevin
Vervoort in de gelederen. “Ik vind het
heel jammer. Ik heb er jaren naar uitgekeken. Ik had het ook heel leuk gevonden om tegen mijn oud-teamgenoten
Ties, Ties en Tren te spelen. We zijn
vaak samen kampioen geweest”, vertelt Kevin die overtuigd antwoordt op
de vraag wie die wedstrijd zou winnen.
“VVV zou winnen, want wij hebben een
heel goed team”, laat hij niets aan duidelijkheid te wensen over.
Ook Ties Boots baalt van de afgelasting.
“Ik keek het meest uit naar de wed-

strijd tegen Ajax. Ik vind het echt balen
dat het niet doorgaat. Ik krijg één kans
en dan gaat het niet door”, aldus Ties.
Ook de ontmoeting met maatje Kevin
gaat voorbij. “Ik zou het heel leuk vinden
om weer tegen Kevin te spelen. Vooral
om te zien wat hij allemaal geleerd
heeft. We speelden altijd goed samen
en hadden veel plezier op het veld.”

Feyenoord
Ties Daemen keek uit naar een wedstrijd tegen Feyenoord. “We wisten
niet in welke poule we terecht zouden
komen, maar ik wilde het liefst tegen
Feyenoord voetballen. Waarom? Omdat
het de beste club van Nederland is”,
vertelt hij. Ook voor hem was dit jaar

Promotie voor tweede herenteam Bevo

de enige mogelijkheid om mee te
doen aan het toernooi in Maasbree.
Volgend jaar valt hij net als zijn teamgenoten niet meer in de juiste leeftijdscategorie. “Dit was de enige keer dat
we in Maasbree tegen deze clubs konden voetballen. Iedereen uit de familie en al mijn vrienden zouden komen
kijken. Ik vind het heel erg jammer”,
aldus een teleurgestelde Ties.
Tren keek vooral uit naar de wedstrijd
tegen AZ. “Wij zijn al jaren gastgezin
voor spelers van AZ. Nu kon ik eindelijk
een keer tegen hen voetballen”, vertelt
Tren die als Ajax-fan ook enorm uitkeek
naar een wedstrijd tegen de landskampioen. Net als Kevin, Ties en Ties mag
ook Tren volgens de regels volgend jaar
vanwege zijn leeftijd niet meer meedoen. “Maar ik hoop dat ze voor één
keer een uitzondering maken.”
Voor de jeugdspelers was er niet alleen

maar slecht nieuws, want door de versoepeling van de maatregelen worden
de trainingen weer hervat. “Ik heb het
voetbal gemist. Ik ben blij dat ik mijn
trainers en teamgenoten weer ga zien.
Ik mag wel buiten een balletje trappen,
maar dat is toch anders”, vertelt Kevin.
Daar sluit Tren zich bij aan. “Ik ben blij
dat we weer mogen trainen.”
Bij het MVC Top O12 Toernooi zouden de jeugdteams van Ajax, Chelsea
FC, PSV, Borussia Mönchengladbach,
AZ, Feyenoord, KRC Genk, VVV-Venlo,
Hammarby IF, Vitesse en Aberdeen FC
op Sportpark De 3-Sprong’ in Maasbree
te zien zijn. De organisatie heeft laten
weer snel aan de slag te gaan voor de
organisatie van volgend jaar. Het evenement vindt dan plaats op zaterdag
28 en zondag 29 augustus.
Tekst: Robert Hesen

WIJ PLAATSEN
VAKKUNDIG ZELF
UW BADKAMER
EN TEGELWERK

Kom kijken naar onze
tegelcollectie nu met 20% korting
EN 15% KORTING op sanitair
OPEN: DO-VR 10.00 - 17.00 UUR EN ZA 10.00 - 15.00 UUR
VAN HÖVELLSTRAAT 21, HELDEN
T 077 307 54 40 M 06 51 28 75 02 WWW.VERKOO.NL

autoglasherstel
en reparatie
zakelijk en particulier

Het tweede herenteam van handbalvereniging Herpertz Bevo Hc uit Panningen promoveert alsnog
naar de Eredivisie. Er heerste lange tijd onduidelijkheid of het team hogerop zou gaan, omdat alle competities vanwege de coronacrisis door de handbalbond nietig werden verklaard. Bevo 2 was op dat
moment al lang en breed kampioen in de eerste divisie.
Op maandag 4 mei kwam vanuit
handbalbond NHV het verlossende
woord voor de heren van Bevo 2.
Bij de voorlopige indeling van de
competities van volgend seizoen
stond het tweede team bij de zestien ploegen die komend seizoen de
Eredivisie gaan vormen. Het eerste
team van Bevo is ‘gewoon’ inge-

deeld bij de BENE-league en sluit na
die competitie aan in de kampioenspoule van de Eredivisie.
Bevo laat op Facebook weten trots
en blij te zijn dat het tweede team
alsnog de promotie binnen heeft.
“Een mooie en terechte sportieve
beloning na het behaalde kampioenschap”, aldus voorzitter Mustafa

Amhaouch in een reactie op het
Facebookbericht. Tijdens het afgelopen seizoen wist Bevo 2 23 van de
26 wedstrijden te winnen. De ploeg
had een voorsprong van zeven punten op de nummer twee en was al
kampioen.

Jubileum G-voetbal MVC jaar uitgesteld
Het jaarlijkse G-voetbaltoernooi van MVC’19 in Maasbree gaat dit jaar niet door. Extra vervelend voor
de organisatie is dat dit keer het 25-jarig jubileum van G-voetbal in Maasbree gevierd zou worden.
De editie van 22 augustus is verplaatst naar volgend jaar.
Vanwege het coronavirus besloot
de organisatie om de editie van
dit jaar te annuleren. Het toernooi
zou oorspronkelijk plaatsvinden op
22 augustus. Veertien ploegen uit

de hele regio zouden langskomen
om te voetballen tegen elkaar.
Daarna was een feestje gepland
voor alle voetballers en hun leiding. Vanwege het zilveren jubi-

leum van G-voetbal in Maasbree
zou het een speciale editie worden
voor de Maasbreese voetbalvereniging.

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

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

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl
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Maessen blijft coach bij
VC Kessel
Het eerste damesteam van volleybalclub VC Kessel staat ook
komend seizoen onder leiding van trainer/coach Nico Maessen uit
Heythuysen. Het wordt het negende seizoen voor de 53-jarige
Maessen bij het damesteam.

Nieuwe banen voor LTC Meijel
Tennisclub LTC Meijel heeft sinds kort vijf nieuwe banen op het sportpark. Het gaat om ‘all-weather-banen’
die het hele jaar door bespeelbaar zijn. De club verwacht de komende vijftien jaar met de nieuwe banen
vooruit te kunnen. Een grootse opening blijft nog achterwege vanwege het coronavirus. Die opening volgt
later nog, aldus de club. De jeugd is inmiddels weer aan het trainen en ook volwassenen kunnen voorzichtig weer gaan spelen. De hele maand mei is het voor jeugd tot en met 18 jaar mogelijk op dinsdag en donderdag tussen 15.00 en 17.00 uur kennis te maken met de sport.

Andere
openingstijden?

Bij de komst van Maessen naar
Kessel speelden de dames in de
tweede klasse. Inmiddels is het
team na diverse kampioenschappen en het tweemaal winnen van
de regiobeker categorie B opgeklommen naar de hoogste regionale klasse: de derde divisie. Bij het
voortijdig beëindigen van de competitie 2019/2020 stond het team
in de middenmoot en bereikte het
de halve finales van de regiobeker
categorie A. Als beloning mogen
de dames het komend seizoen ook
uitkomen in de nationale beker;
iets dat VC Kessel nog nooit eerder

beleefde in de bijna 50-jarige historie van de vereniging.
“VC Kessel is een vereniging die
perfect bij mij past. Ik heb het in
Kessel met deze geweldige groep
meiden uitstekend naar mijn zin”,
aldus de trainer. “Dit seizoen was
iets meer wisselvallig, maar dat
hoort bij het groeiproces. Daarom
blijf ik ook volgend seizoen graag
bij VC Kessel en zijn we snel tot
overeenstemming gekomen.”
Bij het tweede damesteam staat
volgend seizoen de 35-jarige
Maasbrachtenaar Frank Fusers voor
de groep. Hij volgt Mike Aretz op.

Verandering start met
heldere communicatie!

Geen week is meer hetzelfde. Veranderingen volgen zich in
hoog tempo op. Denk aan andere openingstijden, een nieuwe
inrichting of de aangescherpte hygiënemaatregelen. Dat vraagt
om effectief communiceren met klanten en medewerkers.
Wil je daar met ons eens over van gedachten wisselen?
Bel naar 077 396 13 50 of stuur een mailtje naar
info@kempencreeert.nl Wij denken graag met je mee!

Twee jubilarissen
Rode Kruis
#kempencreëert

Rode Kruis Peel en Maas mocht onlangs twee jubilarissen eren. Harry
Janssen is al veertig jaar lid van de vereniging en Hans Beckers
vierde zijn tienjarig jubileum. Ze kregen een bosje bloemen en een
oorkonde van de vereniging om hen te bedanken voor hun inzet.

1405 \ enzo
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Geplukt

Anouk Levels Kessel-Eik
Voor winkelen en om te reizen komt Anouk Levels (21) Kessel-Eik graag uit, maar voor de rest voelt ze zich
er meer dan thuis. Ze woont er al haar hele leven en vond er ook nog eens een baan. Anouk is een echte
carnavalsvierder en toen haar moeder haar vroeg om in de organisatie van de jaarlijkse dameszitting te
stappen in Kessel-Eik, kon ze natuurlijk niet weigeren. Deze week wordt Anouk geplukt.

sinds het eerste jaar in de organisatie zat. “Vorig jaar werd ik door
mijn moeder en de andere Divas’z
gevraagd of ik niet één van de nieuwe
organisatoren wilde worden. Dat leek
me superleuk.”
Bij de afgelopen editie van de Vrouw
luujzitting op zondag 9 februari werd
het stokje overgedragen. Anouk is in
de nieuwe organisatie verantwoordelijk voor het regelen van de artiesten.
“Voor volgend jaar hebben we alles al
rond. Dat moet ook wel, want je moet
er vroeg bij zijn. Anders zijn alle goede
artiesten al volgeboekt.” Voor de rest is
het nu nog rustig, vertelt ze. “Tegen het
einde van het jaar wordt het allemaal
drukker, dan komt de zitting namelijk
dichterbij. Die vindt volgend jaar eind
januari plaats.”

Dansmarietjes
Een carnavalsevenement organiseren kan natuurlijk niet als je zelf geen
fanatiek vastelaovesvierder bent.
Dat is het geval bij Anouk. “Van kleins
af aan al. Verkleden, polonaise lopen,
met de optocht meedoen, ik vind het
prachtig.” Dat werd nog extra versterkt toen haar vader in 2012 adjudant werd van de prins in Kessel-Eik.
“Dat was echt een heel leuk jaar.
Ik was het jaar ervoor al dansmarietje
geweest, maar het jaar dat mijn vader
adjudant was, was voor mij extra speciaal als dansmarietje.”
Ook buiten carnaval is uitgaan een
hobby van Anouk. Zo vindt ze het
heerlijk om naar festivals te gaan
of een terrasje te pakken. Dat laatste gebeurt regelmatig in combinatie
met een dagje winkelen. “Dan ga ik
met een vriendin, mam of mijn zusje
naar grotere steden als Eindhoven of
Maastricht om daar een hele dag te
shoppen. Ik ga in ieder geval nooit
alleen. Juist het sociale vind ik het
leukste. Lekker kletsen en tussendoor
ergens lekker wat drinken.”

Pleisterplaats

Ze mag pas sinds drie jaar naar de
Divas’z Vrouwluujzitting heen vanwege haar leeftijd, maar die drie

keer sloeg Anouk dan ook absoluut
niet over. “Het is elk jaar keigezellig”, vertelt ze. Ze kreeg ook altijd veel

mee van alles rondom het evenement, omdat haar moeder Monique
medeoprichter van de zitting is en

Voor haar werk hoeft Anouk niet ver
te gaan. Ze werkt sinds september
vorig jaar bij café De Pleisterplaats
in Kessel-Eik. Een korte fietsrit vanuit haar huis. “Ik heb de oplei-

ding Toerisme gedaan bij Gilde
Opleidingen in Venlo en daarna
een jaar op een reisbureau gewerkt
in Horst. Dat vond ik heel leuk om
te doen, maar op een gegeven
moment werd ik verplaatst naar
Zuid-Limburg. Dat vond ik te ver weg.
Precies toen kwam een vacature bij
De Pleisterplaats voorbij.”
Anouk solliciteerde en mocht beginnen bij het truckerscafé en restaurant
aan de rijksweg. Ze gaat er iedere dag
met plezier heen, vertelt ze. “Ik ben
serveerster en help overal mee.
Ik hoef alleen niet te koken”, zegt ze
lachend. “Vooral het bezig zijn met
mensen, het sociale, vind ik hartstikke
leuk. Ik leer de vrachtwagenchauffeurs
die hier vaker komen ook steeds beter
kennen. De bazen zijn ook niet zo
zakelijk, maar gewoon normaal. Dat is
typisch voor Kessel-Eik, mensen van
hier maak je niet zo gauw gek.”

Reizen
Ze mag dan wel wonen en werken
in Kessel-Eik, Anouk vindt het ook
mooi om de rest van de wereld te
zien. Ze ging eerder al op vakantie
naar onder meer de Verenigde Staten,
Oostenrijk, Italië, Turkije, Curaçao en
Tenerife. Ook liep ze op haar achttiende
een halfjaar stage op Fuerteventura,
één van de eiland van de Canarische
Eilanden. “Dat was heerlijk. Ik was
receptioniste bij een groot hotel. Witte
stranden, blauwe zee. Echt prachtig.”
Een vakantie in Mallorca deze maand
moest ze echter afzeggen vanwege
corona en een reis door Thailand
komende zomer wordt ook lastig.
“We gaan het zien en anders maken
we er maar gewoon het beste van.”
Vooralsnog moet ze nog de auto of
fiets pakken als ze naar een ander
dorp of land wil gaan. In de toekomst moet dan anders zijn. Anouk is
namens bezig met het volgen van
motorrijlessen. Die kan ze binnenkort
weer hervatten. “Als ik mijn rijbewijs
heb, wil ik bij de Kessel-Eikse motorclub Moke gaan. Mijn vader is daar
ook lid van. Lekker toeren door de
omgeving.”
Tekst: Rob Dieleman

Puzzel
www.lozeman.nl

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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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.
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Kies voor kwaliteit en service

• 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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Grote rol Maasbree in boek wereldreiziger Gérard
De 81-jarige Gérard Grubben werd geboren in Maasbree. Hij maakte er de oorlog mee, had te maken met de
streng katholieke regels van toen en heeft er nog altijd familie wonen. Gérard ging daarna studeren, werd
adviseur tropische landbouw en reisde over de hele wereld. Hij schreef een boek over zijn leven, waar
Maasbree uiteraard een belangrijke rol in speelt.

Het boek (vierhonderd pagina’s, hardcover) is vooral voor de oudere inwoners van Maasbree interessant, denkt
Gérard, of Sjraar in de Limburgse
volksmond. “Er staan veel anekdotes en verhalen in over mijn jeugd.
Vanaf mijn vierde levensjaar kan ik

me alles vrij scherp herinneren, dus
dat zal wel herkenbaar zijn voor veel
mensen op leeftijd in Maasbree.”
In het boek verhaalt de tegenwoordig
in Molenhoek wonende Sjraar over
zijn tijd op de boerderij in ‘Bree’ tot
aan het moment dat hij na de hele

wereld over gereisd te zijn, na zijn
pensionering weer neerstreek op
Limburgse bodem.

Sigaretten
In het eerste deel van het boek staat
Maasbree centraal. Het verhaal van

Sjraar, die geboren werd als Gerard,
maar door de omgang met Fransen
het streepje toegevoegd kreeg,
begint in de oorlogsjaren. “Eén van
meest ingrijpende dingen die ons
als gezin overkwam, was dat we
Duitse soldaten ingekwartierd kregen. Ik weet nog dat we net voor de
bevrijding in de schuilkelder zaten
en dat het granaten regende op ons
huis.” De Maasbreenaar bewaart
ondanks alles ook prettige herinneringen aan die tijd. “We gapten
als kwajongens wel eens een blikje
sigaretten van de Engelse soldaten.
Ik rookte mijn eerste sigaret toen ik
6 jaar oud was.”
Het katholieke geloof speelt een
hoofdrol in de jeugd en dus ook het
boek van Sjraar. Niet omdat hij zo
gelovig was, maar omdat hij er juist
aan wilde ontsnappen. Hij had een
strenge katholieke vader. Het gezin
Grubben bestond uit vader en moeder en vier zoons, Sjraar was de
jongste. “Mijn oudste broer, Louis,
moest van mijn vader naar het klein
seminarie in Rolduc. Ouders waren
toen trots als één van hun kinderen priester werd. Hij heeft het
vier jaar volgehouden, maar kwam
toen toch naar huis. Toen bedachten mijn ouders dat ik maar naar
Rolduc moest gaan. Ik was misdienaar dus in theorie een prima
kandidaat. Maar ik vertikte het.”

Voor straf mocht Sjraar niet naar het
Thomascollege in Venlo, maar moest
hij naar de Mulo. Daar presteerde hij
overigens zo goed dat hij na een jaar
alsnog naar het ‘Thomas’ mocht.

Reizen
Na de middelbare school studeerde Gérard tropische landbouw
in Wageningen. In het kader van die
studie liep hij stage in Suriname.
Later bracht zijn baan als adviseur
voor tropische landbouw en groenteteelt hem de hele wereld over.
Hij werkte en woonde onder meer
in Ivoorkust, Benin en Indonesië,
en deed advieswerk in veel andere
tropische landen waaronder de
Filipijnen, Thailand en Tanzania.
Na terugkomst in Nederland besloot
Sjraar om aan de hand van de zakagenda’s die hij vanaf 1957 bijgehouden had zijn ‘memoires’ te schrijven:
‘Sjraar oet Bree. Uit het leven van
een groentefanaat’. “Vooral om
samen met Maasbreese mensen herinneringen op te halen aan vervlogen
tijden en met hen mijn soms schokkende ervaringen te delen”, laat de
auteur weten.
Het boek kost 21,50 euro en is te
koop bij de DA en de bibliotheek in
Maasbree. Het is ook te bestellen via
producent Paul Seelen via
paul_seelen@live.nl of 06 12 55 71 43.

Van 12.00 uur tot 17.00 uur

Hemelvaartsdag alle
vestigingen geopend

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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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
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

Adver torial

Kerkdiensten
Vanwege het Coronavirus vervallen de kerkelijke Diensten t/m
Pinksteren.

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 de kerkelijke Diensten t/m
Pinksteren.
Overleden: Zuster Jeanne Baptist
van Esch 90 jaar, Mia Gijsen 84 jaar

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

Cluster MKBE
Parochie Maasbree

Parochie Baarlo

Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4, 077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl
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
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Het verhaal van
Bert Jacobs
De weg naar werk is voor iedereen anders, iedereen heeft zĳn
eigen verhaal. Neem het verhaal van Bert Jacobs. Bert kwam
tĳdens zĳn opleiding voor een stage terecht bĳ NLW Groep.
Aansluitend volgde hĳ een intern traject, waarbĳ hĳ op diverse
afdelingen van NLW ervaring en vaardigheden opdeed en
inzicht verkreeg in zĳn competenties en arbeidsmogelĳkheden.
Na afronding van zĳn opleiding als heftruckchauffeur werd
Bert voorgesteld aan Kozĳndeluxe in Bergen. Daar is hĳ al bĳna
een jaar met veel plezier werkzaam onder begeleiding van
een NLW jobcoach. Nieuwsgierig? Lees het hele verhaal
op www.nlw.nl / Tekst en beeld: NLW Groep

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

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Huisvuil in Maasbree

Kessel rondom Heldenseweg € 8,00

Extra datum oud ijzer
inzameling Baarlo

Maasbree rondom Leeuwerik, € 10,00
Maasbree rondom Arnoudstraat € 9,00

Fanfare Eendracht is in Baarlo behelst met het inzamelen van oud ijzer. Voor de maand mei is een extra
zaterdag ingepland waarop het oud ijzer ingeleverd kan worden. Sint Martinus in Maasbree geeft aan
vaak huisvuil bij het inzamelpunt aan te treffen en vraagt mensen daarmee te stoppen.
Oud ijzer wegbrengen in Baarlo
is mogelijk op de Sprunklaan.
Normaal alleen op de laatste zaterdag van de maand, maar voor mei
is daar een extra dag bijgekomen.
Op zaterdag 16 mei kan daar tussen
10.00 en 12.00 uur oud ijzer ingeleverd worden.

Maasbree
Bij schutterij Sint Martinus in
Maasbree wordt de laatste tijd
regelmatig grof huisvuil aangetroffen bij de container die bedoeld is
voor oud ijzer. “We zijn als schutterij heel blij met de oude metalen die de inwoners van Maasbree

brengen. Maar waar we niet zo blij
van worden, is dat er geregeld grof
huisvuil in of bij de container wordt
achtergelaten. Het kost de schutterij
geld en werk om het af te voeren.
We kunnen zien wie het achterlaat.”

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.

Handelstraat 17 5961 PV Horst
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