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Stoeltjes aanpassen
Er gloort na maanden sluiting eindelijk licht aan het einde van de tunnel voor de bioscopen in Nederland. Op 1 juni kunnen er weer, met in acht name van de geldende
coronamaatregelen, films vertoond worden. Bij DOK6 Cinema in Panningen zijn ze hartstikke blij dat ze weer open kunnen, maar het coronaprotocol had wel nog wat voeten in
de aarde. Zo zijn er looproutes voor de bezoekers aangebracht en de bar in de zaal is gesloten. Ook de stoelen in de zalen moesten aangepast worden. Ralph Teeuwen van de
Panningse bioscoop was de afgelopen weken samen met zijn werknemers in de weer om de stoelen op de gepaste afstand te zetten. Op 1 juni is alles klaar, verzekert Teeuwen,
en keren de films terug op het grote scherm. Lees meer op pagina 04

Onzekerheid bij circus over vergunning, olifant Buba en inkomsten

Permanente stress voor directeur Lutz van circus Freiwald
Er lijkt maar geen einde te komen aan de problemen bij circus Freiwald. Al maanden zit ze muurvast in
Beringe vanwege de coronacrisis, die er ook voor zorgt dat er geen inkomsten zijn. De gemeente jaagt het
circus niet weg, maar laat het vooralsnog na een vergunning of briefadres toe te kennen. Daar bovenop
komt een petitie van dierenactivisten die olifant Buba weg willen halen bij de familie Freiwald. Om het
allemaal nog erger te maken, stagneert de gestage stroom gedoneerd eten.
Het circus wilde alleen overwinteren in Beringe en leidde lange tijd
een vrij anoniem bestaan, pal naast
een woonwijk. Pas toen het geld op
begon te raken en daardoor de vele
dieren niet meer gevoed konden
worden, moest de familie Freiwald
naar buiten treden. In HALLO Peel en
Maas deed directeur Lutz samen met
dochter Natascha een oproep aan de
mensen van Peel en Maas om eten
aan het circus te schenken.

De oproep leverde een grote aanloop
van mensen, boeren en bedrijven op
die balen hooi en stro, groente, fruit
en veevoer doneerden. Misschien wel
dankzij die grote toeloop kwam een
ambtenaar van de gemeente langs
om te melden dat het circus vanwege een gebrek aan een vergunning weg moet op straffe van een
boete. Een vertrekdatum werd nog
niet genoemd, maar zou snel gecommuniceerd worden. Vele telefoontjes,

brieven en overleggen verder, is de
situatie eigenlijk niet veranderd.

mer te krijgen en zodoende aanspraak te maken op bijvoorbeeld een
bijstandsuitkering.

Er is zoveel
onzekerheid

Briefadres
“Het wordt een soort van gedoogd,
althans, we horen niets”, vertelt Lutz.
De gemeente liet weten het circus
niet zomaar weg te sturen, maar een
oplossing is nog altijd niet gegeven.
Naast een verlenging van de vergunning om te blijven staan, vroeg Lutz
een briefadres aan om een bsn-num-

“Een briefadres krijgen duurt normaal
een paar weken”, vertelt Janneke
van Luijt, eigenaresse van het terrein waar het circus staat en waar het
briefadres gevestigd moet worden.
“We zijn nu al weken bezig, maar
het gaat waarschijnlijk nog zo’n zes
weken duren.”

Lutz is blij dat de gemeente geen
actie meer ondernomen heeft om
het circus te verwijderen van het
weiland van Janneke. “Maar er is
zoveel onzekerheid. We weten niet
waar we aan toe zijn.” Het circus
wil de gemeente ook niet tegen de
haren in strijken en volgt de officiële regels, maar het geheel heeft
Lutz in permanente staat van stress
gebracht. Hij is bang dat er alsnog
een boete komt. “Wat moeten we
dan doen? We hebben nu al geen
geld meer over. We zouden zo graag
duidelijkheid hebben vanuit de
gemeente.”
Lees verder op pagina 04
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Kerken in Meijel, Panningen en Helden

Restauratie kerken bijna klaar, kosten hoger
dan gepland
De restauratie van de kerken in Panningen en Helden nadert zijn voltooiing. De toren in Panningen staat nog een maand in de steigers om
alles opnieuw te voegen, in Helden moet het nieuwe stucwerk aan de
binnenzijde een kleurtje krijgen. De grootschalige restauratie van de
kerk in Meijel werd eerder al afgerond, maar kon door de coronacrisis
nog geen officiële opening houden. De drie projecten vielen allemaal
duurder uit dan oorspronkelijk gepland.
De kerken van Panningen, Helden
en Meijel behoren allemaal tot het
Vincentiuscluster, een samenwerkingsverband waar de parochies van voormalig gemeente Helden en Meijel bij
aangesloten zijn. De monumentale
gebouwen in Panningen, Helden en
Meijel kregen in 2018 een subsidie
vanuit de gemeente van 200.000 euro
voor de restauraties. Provincie Limburg,
bisdom Roermond en de parochies zelf
moesten de overige 1,1 miljoen euro
inleggen die nodig zou zijn.
Door allerlei oorzaken vielen de projecten in Meijel en Panningen duurder uit dan begroot. In Meijel bleek
de verbouwing van de toren tot toeristisch uitkijkpunt zo’n 20.000 euro
duurder uit te vallen dan gepland.
Door een bijdrage van het Prins
Bernhard Cultuurfonds kon dat gat
worden gedicht, laat Jos van Hal, vicevoorzitter van het Vincentiuscluster
weten. “We hadden het niet ingepland, maar blijkbaar hebben we het
plan goed verkocht. Ook moet de
enorme inzet van vrijwilligers en de

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

Oplage 19.275 exemplaren
hallopeelenmaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 21
redactie@hallopeelenmaas.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 25
advertentie@hallopeelenmaas.nl

Bezorgklachten
garcon.nl

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden g
 emeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Peel en Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

Meijelse gemeenschap niet vergeten
worden. Dankzij hun bijdrages konden we de kosten beperken.” De restauratie is klaar en een datum voor
de officiële opening stond al gepland
(21 maart), maar door het coronavirus
werd die uitgesteld. De kerk komt met
een nieuwe datum zodra alle seinen
weer op groen staan.

Panningen
De kerk van Panningen is bezig aan de
derde en laatste fase van een grootschalige renovatie waarmee al in 2015
werd gestart. Tijdens de eerste fase
werd het dak van het schip vervangen
en in de fase daarna volgden de kleinere daken. In de derde fase staat het
opnieuw voegen van de toren op de
planning. Vorige week werd de toren
omhuld met een steiger en een (tot
onvrede van sommige Panningnaren)
blauw doek. “De voegen zijn door
weer en wind de afgelopen 75 jaar
uitgesleten, daarom moeten die nu
behandeld worden”, aldus Van Hal.
Ook de restauratie van de kerk in
Panningen kan rekenen op een
bijdrage van het Prins Bernhard
Cultuurfonds. “Naast het voegen moeten ook nog diverse andere kleine
zaken gedaan worden”, vertelt Van
Hal. “We hebben nog niet genoeg
geld binnen om de fase volledig
af te ronden, maar beginnen is het

De Panningse kerk heeft een blauwe deken

belangrijkste. Nu kunnen we proberen het overige geld binnen te halen.”
Het voegen moet over ongeveer een
maand klaar zijn, laat Van Hal weten.

Helden
In Helden staat ook een restauratie van het dak op de planning.
Daar is echter nog geen geld voor.
Het lopende jaar staat in het teken
van de binnenkant van de kerk.
Door optrekkend vocht, zuur en zouten en regenwater was het pleisterwerk tot ongeveer twee meter hoogte
beschadigd. Dat werd verwijderd en

is inmiddels vervangen door nieuw
stucwerk. “We zijn nu met de schilder
aan het bekijken wat voor kleur we
het moeten verven”, vertelt Van Hal.
Het werk aan het dak is uitgesteld tot
nader order. “Tot er genoeg middelen
beschikbaar zijn”, aldus Van Hal.
De vervanging van het stucwerk in
Helden kostte ongeveer 175.000 euro.
“Ook hier hebben we de kosten
beperkt kunnen houden door de
geweldige inzet van vrijwilligers.
Die hebben bijvoorbeeld de kerkbanken losgeschroefd, opgestapeld
en later weer teruggezet en na het

afkappen van het oude stucwerk
was er, begrijpelijk, genoeg poetswerk te doen”, vertelt Van Hal. In de
tijd dat de kerk dicht was, moesten
de Heldense parochianen uitwijken
naar Panningen. “Dat ligt gevoelig bij
sommige mensen”, vertelt Van Hal.
“Misschien wel gelukkig, gelukkig
met aanhalingstekens, misschien wel
dubbele aanhalingstekens, dat door
het coronavirus de kerken nu gesloten
zijn en de Panningse parochianen niet
naar Helden hoefden uit te wijken.”
Tekst en beeld: Rob Dieleman

Negatief advies bezwarencommissie

Gemeente gaat door met legalisatie
Meijelse motorcross
Gemeente Peel en Maas gaat door met het legaliseren van motorcrosswedstrijden in Meijel. Dat doet ze ondanks een negatief advies van de eigen
bezwarencommissie. Een aantal bewoners van bungalowpark Stille Wille, gelegen naast de crossbaan, tekende bezwaar aan tegen de beslissing
van de gemeente en kreeg gelijk van de bezwarencommissie. Onterecht, zo oordeelt het College van B&W.
Een paar jaar geleden ontstond onzekerheid over het voortbestaan van de
motorcross in de Simonshoeksebossen
in Meijel. Tweemaal per jaar houdt
motorcrossvereniging MCC Meijel daar
wedstrijden. Een groepje bewoners
van bungalowpark Stille Wille, eveneens gelegen in de bossen, tekende in
2017 bezwaar aan tegen de crosswedstrijden. Burgemeester Wilma
Delissen-van Tongerlo kon niet anders
dan de crossen stopzetten, aangezien
er een natuurbestemming op de bossen ligt. Motorcrosswedstrijden organiseren past niet in die bestemming.
De gemeente gedoogde de activiteiten in de meer dan veertig jaar dat
die gehouden werden op de locatie.
De cross kreeg na het bezwaar van de
omwonenden een tijdelijke vergunning
in afwachting van onderzoeken die
een permanente vergunning mogelijk

moeten maken. Het groepje bewoners
van Stille Wille besloot tegen die tijdelijke vergunning bezwaar te maken.
Onder meer de stikstofcrisis werd
benoemd in het bezwaar.

Het college heeft
zich betrouwbaar en
onpartijdig opgesteld

Volgens de bezwarencommissie is er
sprake van een permanent crosscircuit,
waardoor er een milieueffectrapportage plaats moet vinden. Dat is niet
gebeurd. Ook zijn de gebruikte stikstofberekeningen achterhaald en moeten
die overgedaan worden. Verder heeft
de gemeente zich niet betrouwbaar en

onpartijdig opgesteld door onder meer
te lang te wachten met een actualisatie
van het bestemmingsplan, valse verwachtingen te wekken bij het groepje
bewoners en de leges die betaald moeten worden bij dergelijke procedures
voor eigen rekening te nemen.
Het college is het niet eens met de
beslissing van de bezwarencommissie. Volgens het college gaat de commissie er onterecht van uit dat het
circuit een permanente basis heeft.
De crosswedstrijden worden gehouden
op bestaande paden en bulten in het
landschap. ‘De omstandigheid dat deze
twee keer per jaar gebruikt worden
voor een motorcrosswedstrijd, maakt
niet dat het gebied gaat gelden als een
permanent motorcrosscircuit’, schrijft
het college. Daarom hoeft er volgens
het college ook geen milieueffectrapportage plaats te vinden.

Het college vindt ook niet dat de
gemeente zich onbetrouwbaar opgesteld heeft. De gemeente is meteen nadat de gemeenteraad daar toe
opriep, aan de slag gegaan, zo schrijft
het college. Dat een handhavingsverzoek werd toegewezen, wil niet
zeggen dat de activiteiten niet meer
gelegaliseerd kunnen worden, schrijft
de gemeente, dus zijn er volgens haar
geen valse verwachtingen gewekt.
De reden dat de gemeente de legeskosten betaalde, komt omdat de gemeente
in het verleden verzuimd heeft een vergunning toe te kennen aan de motorcross. ‘Er is derhalve geen sprake van
dat het college zich in deze niet voldoende betrouwbaar en onpartijdig
heeft opgesteld’, aldus het college.
Het groepje omwonenden kan naar de
rechter stappen om alsnog de tijdelijke
vergunning tegen te gaan.
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Opnieuw ophef over
woonzorgcomplex Veersepad
Een aanpassing aan het plan voor een woonzorgcomplex aan het Veersepad in Kessel houdt de gemoederen
bezig in het dorp. In het principeakkoord werd vermeld dat het om dertien onzelfstandige woonunits met één
voordeur zou gaan. Stichting Onze Toekomst (SOT), initiatiefnemer van het complex, heeft gevraagd die passage te wijzigen naar dertien zelfstandige wooneenheden. Omwonenden denken dat die aanpassing juridisch
niet houdbaar is. SOT vindt het vooral jammer dat door de commotie het plan op de achtergrond is geraakt.

Stichting Onze Toekomst (SOT) wil de
statige villa en voormalige dierenartsenpraktijk op Veersepad 13 in Kessel
slopen en op die plek een woonzorgcomplex bouwen met meerdere
woon-zorgeenheden voor oudere stellen en alleenstaanden die samen oud
willen worden en voor elkaar willen
zorgen. Omwonenden zijn niet blij met
de plannen. Ze willen dat het karakteristieke pand behouden blijft en vrezen dat de nieuwbouw afbreuk doet
aan het beeldbepalende Veersepad.
Ook verwachten ze problemen met
parkeren en inkijk in de eigen woningen. Juridisch kan het plan helemaal
niet volgens de omwonenden. Ze vinden dat de gemeente een kwalijke rol
speelt in het proces door andere initiatieven voortijdig af te schieten en SOT
juist te helpen.

Adviesbureau
In het principeakkoord van de
gemeente over het plan was als randvoorwaarde opgenomen dat het zou
moeten gaan om dertien niet-zelfstandige wooneenheden achter één
voordeur. Die voorwaarde is juridisch
niet houdbaar, zo zocht adviesbureau
BRO uit voor stichting SOT. Het advies
van dat bureau werd door Dagblad
De Limburger online gezet. De dertien zelfstandige wooneenheden met
eigen keuken, badkamer en voordeur
zijn volgens de stukken niet verenigbaar met de definitie van niet-zelfstandige wooneenheden.
“Dat zeggen wij al vanaf het begin”,
vertelt Otto Planten, buurman van het
geplande complex en lid van de actiegroep Red Karakteristiek Maasdorp
Kessel die zich inzet voor behoud van
het pand. “In het bestemmingsplan is
plek voor één woning. Dertien appartementen met eigen voorzieningen
als wc, keuken en badkamer kunnen
dan niet als één huis gezien worden.
Het originele plan moest de indruk van
een woongroep, een soort studenten-

huis, wekken. Daarvan is geen sprake,
zo stelt ook BRO vast. Ook een notaris
en de Rabobank hebben vastgesteld
dat de plannen van SOT financieel en
juridisch niet haalbaar zijn.”
Sjors Fassotte is één van de initiatiefnemers van SOT. Hij laat weten dat
het altijd al het idee van de stichting
was om dertien zelfstandige wooneenheden te bouwen. “Het idee van
één voordeur is afkomstig van de
gemeente. Die randvoorwaarde brengt
echter zeer veel risico’s met zich mee
in de loop van het proces, dus daarom
hebben we gevraagd om herziening
van één van de passages in het principeverzoek. We hebben gevraagd
om alsnog dertien wooncontingenten
toe te voegen met de functie ‘woonzorg’. Voor de rest blijft alles hetzelfde.
Jammer dat een klein groepje omwonenden steeds zo’n ophef veroorzaakt,
nu over één passage.”

Schadeclaims
Planten denk dat de gemeente niet in
kan gaan stemmen met dertien appartementen. “Dan kan iedereen op het
Veersepad straks hetzelfde doen: het
huis afbreken, appartementen neerzetten en die vervolgens verhuren.
Daarnaast zijn er genoeg gegadigden
geweest die het perceel wilden splitsen zodat er een tweede woning kon
worden gebouwd of er een kleinschaliger appartementencomplex voor
zes appartementen wilden realiseren.
Die zullen zich gaan roeren en mogelijk schadeclaims in gaan dienen.”
Fassotte verwacht niet dat er een
precedent geschept gaat worden.
“De zorgcomponent zorgt daarvoor. De andere plannen die bij de
gemeente zijn ingediend, waren commercieel. De initiatiefnemers van die
ideeën wilden de appartementen
gaan verhuren, geld gaan verdienen.
Ons idee is een sociaal plan waarbij dertien stellen met elkaar samen
leven en voor elkaar gaan zorgen met

als doel om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven. Daarom is de
jongste 58 en de oudste 75. De stellen
die bij ons komen wonen, tekenen een
contract dat ze niet zomaar mogen
verkopen of verhuren. Onze wens is
om dertien zelfstandige wooneenheden te bouwen met een woon-zorgfunctie, geen reguliere woonfunctie.”
Volgens de tegenstanders is het
hoogst opmerkelijk hoe de gemeente
omgaat met het plan. Planten heeft
het idee dat de gemeente alles op
alles zet om het idee van SOT te realiseren. “Andere plannen werden voortijdig afgeschoten en het pand stond
nog niet te koop toen het principeverzoek werd ingediend, dus andere
potentiële kopers én de familie die
het pand verkocht, zijn benadeeld.”
Fassotte vindt het op zijn beurt jammer dat de tegenstanders steeds het
proces aanvallen. “Wij wisten dat het
pand te koop zou komen en hebben
ons goed voorbereid. Het gaat om
het plan. Daar hoor je niemand over.
De gemeente vindt ons plan gewoonweg goed, daarom denken ze mee.
De vorige eigenaars waren op de
hoogte van onze ideeën en dat we
het pand wilden slopen en hebben
het vrijwillig aan ons verkocht.”
Het verzoek tot herziening van de
passage in het principeakkoord ligt
nu bij het College van B&W. Die moet
gaan beslissen of het akkoord gaat
met het verzoek. Daarna gaat een
voorstel tot bestemmingsplanwijziging naar de gemeenteraad.
“Daarna kunnen wij bezwaren indienen en later nog het juridische
gevecht aangaan”, vertelt Planten.
“Maar de gemeente zal ook snappen
dat bescherming van het beeldbepalende karakter van het Veersepad
voorrang verdient boven dertien zelfstandige appartementen.”

Tekst: Rob Dieleman

Verbod op watergebruik
uit beken en sloten
Waterschap Limburg stelt per vrijdag 22 mei een verbod in op het
gebruik van water uit beken en sloten. Het verbod geldt tot het
moment dat de waterafvoer van de beken weer op niveau is. Dit is
uiterlijk tot 1 oktober.
Met het instellen van het verbod
wil het waterschap verdere daling
van het waterpeil voorkomen,
acute schade in beken tegengaan
en zorgen voor voldoende watervoorraad in de aanloop naar de
zomer. Het verbod op onttrekken
van water geldt voor particulieren en bedrijfsleven. Zo is ook het
sproeien van tuinen vanuit beken
en sloten verboden. Hetzelfde geldt
voor het beregenen van sportvelden vanuit oppervlaktewater.
Har Frenken, bestuurder bij
Waterschap Limburg: “Door de
klimaatverandering hebben
we steeds vaker te maken met
extreem weer. 2018 en 2019 waren
droge jaren. De afgelopen winterperiode is er gelukkig veel neerslag gevallen. Mede doordat alle
stuwen, ook de boerenstuwen,
de hele winter op zomerstand hebben gestaan om zoveel mogelijk
water vast te houden, zagen we in
maart dat de grondwaterstanden
weer op peil waren. Door de lange
periode van droogte de afgelopen
weken, zien we dat watervoeren in
de beken nu weer afnemen en de
grondwaterpeilen zakken.”
Opmerkelijk is dat de LLTB een dag
voor de aankondiging van het verbod van het waterschap meldde
dat het huidige gebrek aan neerslag voor hen vooralsnog geen problemen geeft.
LLTB-bestuurslid Peter van Dijck:
“Voor de waterhuishouding geldt
1 april als peildatum en sinds die
tijd is er inderdaad weinig regen
gevallen. Aangezien we een kletsnatte winter achter de rug hebben,
zegt dat neerslagtekort in de praktijk niet zoveel. Het is vooral een
papieren tijger.”
Boeren, tuinders en Waterschap
Limburg hebben in die natte winter zoveel water vastgehouden dat
de tekorten in het grondwater, die
de afgelopen twee jaar zijn ont-

staan, nagenoeg zijn aangevuld.
Daarom maakt Van Dijck zich geen
grote zorgen over de droogte van
de afgelopen weken. “Dat neemt
niet weg, dat we net als de natuur
echt op regen wachten. Daarbij roepen we leden op stuwen en peilen
hoog te houden.”
Volgens Van Dijck kan het grondwater nog wel een beetje hulp gebruiken. “Wij hebben als sector samen
met het waterschap daarin onze
verantwoordelijkheid genomen,
maar we kunnen het niet alleen.
Ons klimaat verandert; gemiddeld
valt er veel meer regen in korte
periodes dan voorheen. Er zijn
verdergaande maatregelen in ons
watersysteem nodig om te voorkomen dat ons kostbaar water de
Maas invloeit.”
Waterschap Limburg heeft vergunninghouders en melders van het
onttrekken van oppervlaktewater
geïnformeerd met een brief over
het onttrekkingsverbod. Ook informeert het waterschap betrokken instanties. Handhavers van
Waterschap Limburg controleren op
naleving van de regels. Deze controles vinden ook in vroege ochtend- en avonduren en in het
weekend plaats. Het waterschap
houdt de komende tijd het water
vast in de beken door stuwen op
te zetten en zoveel mogelijk water
vanuit de Maas naar de beken toe
te voeren. Ze roept op om zuinig te
zijn met het beschikbare water.
Bij hoge uitzondering is het is
mogelijk om een tijdelijke, kortdurende, eenmalige ontheffing
van het verbod aan te vragen als
nut en noodzaak van de onttrekking voldoende onderbouwd is en
de onttrekking op efficiënte wijze
plaatsvindt. Ook zijn er voor het
onttrekkingsverbod uitzonderingen op beken die voldoende afvoer
hebben en voor de kapitaalintensieve teelt.
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Permanente stress voor directeur Lutz van circus Freiwald
opvangplek in Frankrijk te brengen.
“Als ze nu even gebeld had, had ze
geweten dat die opvangplek nog helemaal niet klaar is”, vertelt Janneke.
“Het is zo oneerlijk allemaal. Lutz heeft
al aangegeven dat hij bereid is afstand
te doen van Buba zodra de opvang
klaar is, maar die activisten hebben
nog nooit met Lutz gebeld.”
Janneke schreef een brief die bedoeld
is voor Soeters. “Die is is nog verstuurd,
maar ik moest het van me af schrijven. Als House of Animals eens wist
hoeveel liefde Buba hier krijgt. Ze is al
wat ouder en Lutz doet elke dag oefeningen met haar om de gewrichten
te trainen. Elke dag! Dat zien ze daar
niet.” Ook vraagt Janneke zich af wat
er gebeurt zodra de ontheffing afloopt.
“Er is geen opvangplek beschikbaar.
Waar moet Buba dan heen?”

Heimwee

Olifant Buba is onderwerp van discussie

Bijverdienen
Door de coronacrisis kan het circus
uiteraard niet optreden, waardoor er
ook geen inkomsten zijn. De twee
kinderen van Lutz en zijn schoonzoon kunnen af en toe wat bijverdienen met wat baantjes, maar of dat
genoeg is om alle dieren te onderhouden, weet ze niet. Daarbij moeten de
dieren verzorgd en getraind worden
iedere dag. De kamelen, lama’s, honden, stieren, paarden, ganzen, geiten
en hangbuikzwijntjes eten tientallen
kilo’s voer, hooi en stro per dag. Na de
oproep kwam veel eten binnen vanuit
de omgeving, maar ook dat is langzaamaan gestagneerd.
“We mogen nog steeds onbeperkt
wortels en appels halen bij boeren
hier in de buurt en een bakker komt
elke dag brood brengen dat over is,
maar het is niet genoeg om de dieren
te voeren”, vertelt Lutz. “Als mensen of
bedrijven hooi, stro of brokken zouden
willen doneren, zijn we erg geholpen.
Ik vind het vreselijk om te moeten
bedelen, maar we hebben nog maar
eten voor ongeveer een week. Ik weet

het gewoon af en toe niet meer.”
Ook in de nabije toekomst ziet Lutz
weinig kans op inkomen. Met dertig of
honderd man publiek in zijn tent, komt
hij bij lange na niet uit de kosten.
“We moeten artiesten inhuren, diesel
gebruiken om alles te vervoeren, vergunningen aanvragen, coronamaatregelen treffen in de tent en toiletten en
dan zijn we nog afhankelijk van of het
publiek durft te komen. Ik ben bang
dat we op zijn vroegst pas op 1 september weer kunnen gaan optreden.”
Steun vanuit de Nederlandse regering
krijgt het circus ook al niet.
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Petitie
Dierenrechtenorganisaties proberen
al jaren om Buba weg te halen bij
het circus en haar naar een opvang te
brengen. Onlangs werd er een petitie opgestart door Karen Soeters van
House of Animals om Buba naar een

Vervolg van voorpagina

Eén van de grootste kostenposten is
olifant Buba. De Afrikaanse olifant van
meer dan 3.000 kilo heeft per dag zo’n
150 kilo voedsel nodig. Daarbij moet
de 45-jarige Buba vanwege haar leeftijd altijd verwarmd staan en lauw
water drinken. Het kost Lutz op koude
dagen vele euro’s om de diesel en het
gas te betalen dat nodig is voor het
verwarmen. “Gelukkig is het weer nu
beter.”
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levert geen geld op, maar moet wel
gewoon eten, drinken en warm staan.
Het circus kreeg een ontheffing voor
de olifant, omdat er geen opvangplek
beschikbaar is. Op 1 juli loopt die ontheffing af.

Buba
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De kosten voor Buba zijn zo groot dat
Lutz met veel pijn in zijn hart heeft
aangegeven dat de olifant naar een
opvangplek gaat, zodra de circusdirecteur weet dat ze het daar beter heeft
dan bij de familie Freiwald. Buba is
al sinds 1992 bij het circus. Volgens
Lutz beschouwt de olifant de familie
Freiwald en alle circusdieren als haar
kudde, familie zelfs. Sinds 2015 mogen
geen exotische dieren meer gebruikt
worden in het circus in Nederland.
Buba is sindsdien meegegaan als een
soort huisdier; ze treedt niet op en
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Bijvoorbeeld met
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Met contactloze wissel
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“We zijn helemaal klaar met aan
de zijlijn staan, dus we hebben
veel zin om weer open te gaan”,
vertelt Ralph Teeuwen van DOK6
Cinema. Dat terwijl winst maken
er de komende tijd niet in zit voor
de Panningse bioscoop. “Er mogen
maar dertig personen tegelijk in een
zaal en we kunnen minder films per
dag vertonen, dus de bezoekerscapaciteit is heel klein. Dat nemen we
maar voor lief. We zijn allang blijf
dat we een eerste stap kunnen zetten naar een volledige openstelling.
Nutteloos toekijken voelt ook niet
goed. Dan maar nu verlies draaien
en hopen dat we later dit jaar weer
naar een rendabel model toe kunnen werken.”
Het protocol waar bioscopen zich
aan moeten houden, is dan ook vrij
strikt. Dertig mensen tegelijk in een
zaal die op minimaal 1,5 meter van
elkaar af moeten zitten. “Behalve
als het om huishoudens gaat”, legt
Teeuwen uit. Tussen de bioscoopbezoekers in Panningen zitten straks
drie stoelen of één stoel en het
gangpad. “Dat hebben we overigens nog moeten aanpassen”,
vertelt Teeuwen. “De afstand tussen de rijen was 1,20 meter, maar

we hebben één rij stoelen verwijderd en de overige rijen verplaatst,
waardoor het 1,50 meter is nu.”
Als het virus niet in alle hevigheid
terugkomt, mogen vanaf 1 juli honderd personen tegelijk in een zaal
zitten. “Dat past bij ons helaas niet.
In de grootste zaal kunnen met
de anderhalvemetermaatregelen
maximaal zo’n 75 mensen tegelijk
plaatsnemen.”

De grote producties
zijn naar volgend jaar
verschoven

Service
Service in de zaal, waar DOK6
Cinema om bekendstaat, mag de
komende maanden niet. “De werknemers komen dan te dicht bij de
bezoekers. Daarom hebben we
de bar buiten de zaal geplaatst.
Die staat nu aan het einde van de
trap als je richting de zalen loopt.
Daar kan het kaartje gecontroleerd
worden en iets te eten en drinken
gekocht worden.” Daar wordt ook

Lutz heeft het zwaar in deze periode
en als het gesprek over Buba gaat,
wordt de circusdirecteur emotioneel.
“Buba is familie. Het voelt als een
soort kind. Door de hoge kosten die
ze met zich meebrengt, kan ik niet
anders dan afscheid nemen van haar.
Maar ze gaat alleen naar een opvang
als ik heel zeker weet dat ze het daar
goed heeft. Ik wil niet dat ze eenzaam is of heimwee krijgt. Buba is het
belangrijkste in deze hele situatie.”
Lutz wacht het contact met het ministerie, dat over de ontheffing gaat, af.
De onzekerheid is troef bij de familie
Freiwald. Hoe ze de komende tijd gaan
doorkomen? Lutz: “Ik weet het niet.
Ik weet het gewoon echt niet.”
Tekst en beeld: Rob Dieleman

gecheckt op coronaverschijnselen,
zoals volgens het protocol verplicht
is. “Als we zien dat iemand verkouden is, wordt hem of haar de toegang ontzegd.”
Om te zorgen dat bezoekers geleidelijk binnenkomen, zijn looproutes
aangegeven door middel van stickers en zit er nu een halfuur tussen
het begin van de films. “De branchevereniging raadt een kwartier aan, dus wij zitten daar ruim
boven”, aldus Teeuwen. De titels die
vertoond gaan worden, zijn waarschijnlijk niet allemaal even bekend
bij het publiek, denkt Teeuwen.
“De grote producties zijn allemaal
naar volgend jaar verschoven”, legt
hij uit. “We hebben nu wat kleinere
titels klaar staan en we gaan verder
met de films die we aan het draaien
waren toen we noodgedwongen
moesten sluiten.”
Overigens is het hele verhaal van
Teeuwen nog onder voorbehoud.
Hij gaat ervan uit dat de bioscoop op
1 juni de deuren mag openen, maar
op 25 mei kan hij dat definitief zeggen. “Dan is er weer een persconferentie van de premier en weten we
het zeker. Laten we hopen dat het
een positief verhaal is dan.”
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Maasbreese Lotte maakt
servies van duivenpoep

De Diamant

Een artikel in HALLO Horst aan de Maas inspireerde de 24-jarige Lotte Hendriks uit Maasbree voor het maken
van een bijzonder servies. De studente aan de Kunstacademie in Maastricht noemde haar afstudeerproject
‘Een poepie laten ruiken’. Het servies is namelijk gemaakt van duivenpoep.

Door de coronamaatregelen kan Lotte
momenteel niet op de academie
terecht om aan haar project te werken.
Gelukkig kon ze achter in de tuin bij
haar ouders een werkplaats inrichten.
Aan de muur hangt een kunststof duif,
op een stellingkast staan, naast plastic
potjes gelabeld met duivenpoep, een
koffiekan, beker en bord. Gemaakt van
aardewerk en geglazuurd met duivenpoep. Wie het niet weet, zou het niet
zeggen.
Aanleiding voor het maken van het
servies vormde een artikel in de HALLO
van 1 augustus vorig jaar en een
nieuwsitem op tv. Een bestuurslid van
postduivenvereniging De Snelvliegers
uitte daarin zijn ongenoegen over
het plan van het federatiebestuur
Horst-Sevenum om nestkasten voor
slechtvalken te gaan plaatsen. Het
federatiebestuur wilde daarmee de
overlast van duiven en duivenpoep op
de kerktoren tegen gaan. De duif staat
namelijk op het menu van de slechtvalk. Lotte: “Ik zat thuis aan de keukentafel te werken en mijn vader keek
naar de provinciale nieuwszender. Ik
ving iets op over overlast van de duiven en de reacties die daarop kwamen.
Ik vond het een apart verhaal, maar
dacht er verder niet zo bij na. Totdat ik
’s nachts wakker werd en dacht: dát is
het onderwerp voor mijn afstudeerproject.”

Tragisch en komisch
Lotte studeert momenteel af aan de
Kunstacademie in Maastricht in de

richting materiaal designer. Materiaal,
voornamelijk keramiek, vormt voor
haar de basis van haar werk. Ze laat
zich daarvoor inspireren door wat ze
zelf tragisch-komische verhalen noemt.
“De ‘Man bijt hond’-verhalen. Op school
vinden ze dit echt een Lotte-project.
Zo heb ik een keer herdenkingsbordjes
gemaakt voor een boer uit de buurt en
daarvoor de tot as vermalen botten van
zijn koeien gebruikt.”
Het verhaal van de duivenoverlast
in Horst en Sevenum triggerde haar.
“Aan de ene kant vond ik het grappig, maar aan de andere kant ook een
beetje tragisch. Als buitenstaander
kijk je er natuurlijk ook anders tegenaan. Ik besloot in het verhaal te duiken.
Eerst heb ik veldonderzoek gedaan.
Een kennis van de familie is lid van de
postduivenvereniging en ik heb hem
om informatie gevraagd. Ook heb ik
contact gehad met het bestuur van de
federatie en ben ik in de kerk geweest.
Er zijn intussen rekken geplaatst tegen
de duiven, waardoor de kasten voor de
slechtvalken niet meer nodig zijn. Het
probleem is daarmee opgelost, maar
toch wilde ik iets verzinnen wat de
twee partijen weer met elkaar zou verbroederen. Toen dacht ik: wat is typisch
Limburgs dat de mensen verbindt? Dat
is koffie met vlaai.” Zo werd het idee
voor dit bijzondere servies geboren.

Petrischaaltjes
Lotte ging daarvoor niet over één nacht
ijs. Ze nam contact op met de dierenarts in Horst om te laten onderzoeken

of de uitwerpselen gevaarlijk zijn voor
mensen. Dat blijkt niet zo te zijn en ze
kan de duivenpoep veilig gebruiken.
De vorm van het servies is gebaseerd
op materiaal dat je in een laboratorium
vindt. Zo hebben de gebaksbordjes de
vorm van petrischaaltjes, het suikerpotje is een erlenmeyer. “Ik ben nu drie
weken bezig met het maken van het
servies. Er komen koffie- en theekopjes, een melkkan en een suikerpotje,
een koffiekan, lepels en vorkjes, taartschep, een groot vlaaibord en een klein
bordje. Ik droog de poep en vermaal en
verbrand het tot as. Dit roer ik vervolgens door het glazuur. Ik werk uiteraard
altijd met een mondkapje en handschoenen. Ja hoor, in het begin moest
ik ook wel even een drempel over om
met duivenpoep te werken”, beaamt
Lotte lachend.

Ontmoeting
“We zouden in eerste instantie ook
een presentatie en expositie op school
hebben. Dat is voor nu gecanceld,
misschien kan het nog later dit jaar.”
Lotte wil uiteindelijk graag een ontmoeting tussen de partijen op het
Lambertusplein in Horst organiseren en
daar koffie met vlaai van haar servies
serveren. Of dat door kan gaan, is nog
afwachten. “Wat ik in elk geval heb
geprobeerd, is iets op een positieve
manier aan de kaak te stellen en met
humor. Niet voor, niet tegen, maar mét
de duiven.”

Gymdocenten Blariacum
geven les in Baarlo
Gymdocenten van middelbare school Blariacum in Blerick geven
de komende weken gymlessen aan leerlingen van basisschool
De Diamant in Baarlo. Dat doen ze om proef te draaien voor het
moment dat begin juni de middelbare scholen weer open mogen.
De gymlessen worden buiten gegeven.

De twee scholen willen met
de gymlessen naast het proefdraaien voor de docenten ook de
samenwerking tussen de twee
onderwijsniveaus versterken.
De doorlopende leerlijn voor het
bewegingsonderwijs kan volgens
de scholen op deze manier nadrukkelijker vormgegeven worden.
Moniek van Aarssen, directeur van
De Diamant, vond het aanbod van

Aanleg glasvezel op zeven
bedrijventerreinen
Vierhonderd adressen in de gemeente Peel en Maas worden binnenkort voorzien van een glasvezelaansluiting. Het gaat hierbij
om de woningen en bedrijven op zeven industrieterreinen in de
gemeente.
In februari is de campagne gestart
om vijftien bedrijventerreinen in
de gemeenten Peel en Maas aan
te sluiten op het netwerk van
Glasvezel buitenaf. Eén voorwaarde
voor de realisatie van het netwerk
is een draagvlak van 35 procent.
Bij de bewoners en ondernemers
van bedrijventerrein de Kieën in
Baarlo, industrieterrein Helden in
Beringe, bedrijventerrein Kruisberg

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

Er wordt dit jaar geen Ondernemersprijs uitgereikt in Peel en Maas. Organisatie Kiwanis Club Peel en Maas
laat weten de uitverkiezing te annuleren vanwege de coronacrisis. Bedrijven zijn op dit moment bezig met
overleven, zo geeft Kiwanis aan.
“Ondernemen is altijd een kwestie van het zien van kansen en het
afwegen en verkleinen van de risico’s
die daarmee verbonden zijn, maar in
2020 heeft het nog een extra dimensie gekregen”, laat de organisatie

in Kessel, bedrijventerrein De Schor
in Maasbree, bedrijventerrein
De Wielen in Meijel, industrieterrein Panningen en bedrijventerrein
John F. Kennedylaan in Panningen
is voldoende draagvlak gevonden.
Binnenkort worden de ondernemers en bewoners uit dit gebied op
de hoogte gebracht van de planning, de aannemer en het aanlegproces.

Tekst en beeld: Marieke Vullings

Ondernemersprijs gaat niet door
Het zou de elfde keer zijn dat de
Ondernemersprijs Peel en Maas wordt
uitgereikt. Die editie is nu verplaatst
naar volgend jaar. Het thema dat
voor de editie gekozen was, Risico’s
of kansen, bleek erg actueel te zijn.

het Blariacum helemaal goed en
vindt het top dat de gymdocenten de leerlingen extra laat bewegen. “Het is een topsamenwerking
tussen beide sportieve scholen.
Ook worden onze groepsleerkrachten zo een beetje ontlast, want
buiten een gymles geven, is niet
altijd even gemakkelijk en deze
gymleerkrachten weten daar wel
raad mee.”

weten. “Iedereen begrijpt dat bedrijven en potentiële kandidaten, door
de onzekerheden van dit moment,
met belangrijkere zaken bezig zijn om
te overleven.”

info@konekt-advies.nl ・ 06 11 74 49 96
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Een overkoepelend platform voor popmuziek
in Peel en Maas
Een witte vlek op de Limburgse popmuziekkaart. Zo werd Peel en Maas een paar jaar geleden geschetst door
Paul Morel, specialist in de Limburgse popmuziek. Die opmerking zat gemeente Peel en Maas niet lekker.
De gemeente besloot diverse mensen uit Peel en Maas die betrokken zijn bij muziek bij elkaar te brengen om
de witte vlek in te kleuren. Uit die samenwerking ontstond PopPlaza Peel en Maas, een stichting die alle
popmuziekinitiatieven in de gemeente moet gaan verbinden.

coronacrisis is dat weekend afgeblazen. “Daarom willen we nu op een
andere manier ruchtbaarheid geven
aan ons initiatief”, aldus Anneke. “We
zijn vleugellam geslagen door het
virus en gaan daarom online aan de
slag.”
In samenwerking met Omroep
P&M wordt een serie uitzendingen
gemaakt. Aan een grote tafel worden
muzikale of culturele gasten geïnterviewd, afgewisseld met video’s.
De bedoeling is dat de uitzendingen steeds op een andere plek in
de gemeente worden opgenomen.
“De eerste is in DOK6, maar we denken aan plekken als het Mafcentrum,
Sjiwa en festival EGOpop voor afleveringen”, vertelt Peeters. De video’s
zijn vervolgens te zien op Omroep
P&M en de sociale media van
PopPlaza Peel en Maas.

komt in de popcultuur in Peel en
Maas. “Jaren geleden heerste er hier
een echte bandjescultuur, maar die
is verdwenen”, legt Anneke uit. “In
Horst aan de Maas hebben ze dat met
de Muzikantine jaren geleden wel al
opgepakt en je ziet daar dat daar een
bloeiende popcultuur uit ontstaan
is.” Peter Joosten is bang dat de witte
vlek zonder het initiatief niet ingekleurd gaat worden. “We moeten een
boost geven aan de popmuziek in
Peel en Maas, anders heb je kans dat
het doodbloedt.”
Op donderdag 21 mei wordt het
promotiefilmpje van de P&Muitzendingen verspreid. Vanaf die
dag is het mogelijk voor mensen
die interesse hebben, zich te aan
te melden voor het netwerk dat de
stichting wil opbouwen. Dat kan
door te mailen naar
info@popplazapeelenmaas.nl

Muzikantine
Het wordt volgens de initiatiefnemers hoog tijd dat er coördinatie

Er gebeurt van alles op het gebied
van popmuziek in Peel en Maas, zo
geven de bestuursleden van de op 1
januari opgerichte stichting PopPlaza
Peel en Maas meteen aan. “Maar het
zijn allemaal eilandjes, er is geen
samenhang”, leggen voorzitter Peter
Joosten en penningmeester Geert
Peeters, Bestuurslid Ron Peeters kon
niet bij het gesprek aanwezig zijn,
uit. “Met PopPlaza willen wij die gaan
verbinden met elkaar. Zorgen dat ze
van elkaar afweten en elkaar kunnen
helpen wanneer dat nodig is. Wij zullen
dat ondersteunen, faciliteren.”
Het is niet de bedoeling dat PopPlaza
festivals gaat organiseren. De stichting
wil een ondersteunende rol aannemen
en eventueel faciliteren. “Stel dat een
band uit Peel en Maas een nieuw nummer maakt en daar een clip bij wil”,
vertelt Joosten die aan de basis van
onder meer De Kinjerkraom, het Kinjer
Vastelaovend Leedjesfestival en de kindermusicals in Kessel stond. “Wij kunnen de band dan koppelen aan iemand
die de clip kan maken en misschien als

stichting een bijdrage leveren.”
Dat is het belangrijkste gegeven van
de stichting: connecties maken. “Een
groep die een repetitieruimte zoekt of
een plek zoekt om gratis op te treden, daar kunnen wij bij ondersteunen”, zegt Peeters, als kroegeigenaar
al meer dan 30 jaar betrokken bij
de bandjeswereld in de gemeente.
“Wij hebben een netwerk en gaan
proberen om de muzikanten verder te
helpen.” Het gaat dan om alles wat
met muziek te maken heeft. “Bands,
dj’s, producers, podia, liefhebbers,
organisatoren van festivals, noem het
maar op. Iedereen kan zich melden.”

Boegbeeld Anneke
Omdat het bestuur slechts de kaders
opstelt en verder een rol op afstand
aanneemt, moest er een popcoördinator aangesteld worden die als
boegbeeld gaat dienen. Na een sollicitatieronde werd er gekozen voor
Anneke Joosten uit Kessel. “Ik vind
muziek geweldig”, vertelt Anneke, uithangbord van de stichting, meer dan

10 jaar zangeres geweest bij een band
en nu producent van kindermusicals in
Kessel. “Zeker als we kinderen kennis
kunnen laten maken met muziek. Je
ziet dat ze dan ook later in hun leven
weer ergens opduiken in de muzikale
wereld.” De rol van Anneke wordt die
van verbinder. “Als er vragen zijn, kunnen de mensen mij bellen. Ik ga dan
proberen uit mijn netwerk mensen
te benaderen. Zeg dat een gitaardocent uit Grashoek mij vertelt dat hij
een student heeft die een bandje wil
beginnen. Dan ga ik rondkijken in mijn
netwerk of er meer mensen zijn met
dat idee of dat er wellicht een band
is die nog een gitarist nodig heeft.
Zo willen we alle muzikale zaken aan
elkaar verbinden.”

Lozeman is jouw partner voor machines voor
tuin, gazon en groen. Zowel voor particulieren
als professionals. Je bent van harte welkom
in onze showroom, ook voor onderhoud en
reparaties aan je bestaande tuinmachines.

Aan de Maas bij Kessel-Eik

Verfraaiing Musschenberg
begonnen met schuilhut
Op de Musschenberg, aan de Maas bij Kessel-Eik, is onlangs een
schuilhut geplaatst. De plaatsing van het hutje is de eerste
handeling in een groter plan van Dorpsoverleg Kessel-Eik en
gemeente Peel en Maas om het gebied een opknapbeurt te geven.
Werkgroep Musschenberg, bestaande uit Kessel-Eikenaren, is
verantwoordelijk voor de plannen.

Uitzendingen
Om het netwerk op te bouwen, was
oorspronkelijk een introductieweekend gepland. Daar zouden alle mensen die op de een of andere manier
een connectie hebben met muziek
voor uitgenodigd worden. Door de

www.lozeman.nl

Alles voor gazon en tuin

Tekst: Rob Dieleman
Beel: Jac Willekens

• Grasmaaiers
• Handgereedschappen
• Tuintractoren
• Compact-tractoren
• Knikladers
• Beregeningshaspels
• Aanbouwwerktuigen
• en meer!

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

“Het uiteindelijke doel is om de
Musschenberg en het aanpalende
natuurgebied de Weerdbeemden
aantrekkelijker te maken. Voor
toeristen, maar zeker ook voor de
inwoners van het dorp zelf”, vertelt Jan Reinders van werkgroep
Musschenberg. Met de plaatsing
van de shuilhut is begonnen met
de verfraaiing. In de buurt van de
hut staat een bankje. Omdat er
nu vrijwel geen zicht op de Maas
is, is een volgend project van de
werkgroep om de begroeiing op
de Musschenberg te snoeien. In de
toekomt moet er een permanente
oplossing komen om te zorgen dat
er niet ieder jaar gesnoeid hoeft te
worden, vertelt Reinders. “Ik denk
bijvoorbeeld aan grote keien met
helmgras, maar daarover hebben
we nog niet beslist.”

De werkgroep is verantwoordelijk voor de ideeën en dient die
vervolgens in bij de gemeente,
die de financiën regelt. Naast
de Musschenberg hoort ook de
Weerdbeemden bij het gebied dat
aangepakt moet worden, vertelt
Reinders. “We willen een strandje
en een aanlegsteiger maken in de
Weerdbeemden. Daar moet ook
een bankje bij komen.” Zo moet het
aantrekkelijker worden voor toeristen en Kessel-Eikenaren om in het
gebied te recreëren. “Kessel-Eik ligt
aan de Maas, maar nu is het lastig
om vanuit het dorp bij de rivier
te komen en er is weinig te beleven. Dat willen we veranderen. De
schuilhut is het eerste tastbare feit
van een groter plan.”
Beeld: Bekijk Kessel-Eik
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Cafékronieken

Café Bonaparte Kessel
Ze waren voor velen een belangrijke plek om even af te schakelen. Men kon er terecht voor een luisterend
oor, een bekend gezicht en een vers getapt pilsje dat altijd smaakte. Deze dorpscafés doorstonden de tand
des tijds niet en maakten plaats voor iets nieuws. HALLO Peel en Maas verzamelde verhalen over een
aantal van hen en bundelde ze in een serie. Deze week: café Bonaparte (‘Mielke’) aan de Rijksweg in Kessel.

“Dit omdat de Rijksweg in verhouding een jonge weg was in Kessel.”
De Rijksweg, of N273 zoals hij bij
de provincie officieel heet, draagt
ook wel de naam Napoleonsweg of
Napoleonsbaan, naar de Franse generaal Napoleon Bonaparte. Die liet
de weg in de 19e eeuw aanleggen,
vrijwel parallel aan de wegen die de
Romeinen zo’n tweeduizend jaar geleden maakten. Door brede wegen aan
te leggen, wilde Bonaparte delen van
zijn rijk verbinden met Parijs.

Vrijgezellen

Café Bonaparte in Kessel in 1980

Je kunt het je bijna niet meer voorstellen, maar op de plek aan de
Rijksweg waar nu gesport wordt
en tot een paar jaar geleden een
hamburger gegeten kon worden,
lag ooit een café. Bij café Mielke
stond Emile ‘Mielke’ Timmermans
samen met zijn vrouw Maria
Gielen aan de tap. Ze hadden rond
1910, hij was toen 22 jaar, het café
overgenomen van Maria’s ouders.

Zijn schoonfamilie, de familie GielenVites, zou al ruim voor 1900 eigenaar
zijn geweest van de Kesselse kroeg.

Napoleon
Emile en Maria kregen samen zes
kinderen: Alphons (Funs) Antonius
(Tun), Maria (Mia), Mathieu (Tjeu),
Louis (Wie) en Helena (Leny). Het was
uiteindelijk Louis (Wie van Mielke),
de op één na jongste, die in 1957 het

café van vader Timmermans overnam
samen met zijn vrouw Elly Stappers.
Ze trokken in bij Louis’ ouders en
namen samen het café over, dat ze
Bonaparte noemden. In 1973 besloten Louis en Elly het oude cafépand te
slopen en er een nieuw gebouw neer
te zetten.
De plek van café ‘Mielke’ werd lang
‘aan de nieje waeg’ genoemd, zegt
historicus Ton Hendricks uit Kessel.

Weer in Peel en Maas

Atmosfeer op slot
De atmosfeer zit al twee maanden vrijwel op slot. Hogedrukgebieden blijven een zeer dominante rol spelen
in het weerbeeld en de droogte neemt verder toe. De aanbidders van de zon kunnen hun hart ophalen
wanneer ze de weerkaarten voor deze dagen gezien hebben. We hebben te maken met een zwakke bries die
van zuid-oost, naar zuid-west gaat draaien. Met die draaiing van de wind krijgen we toch even te maken
met een meer onstabiele atmosfeer die ook een paar onweersbuien kan triggeren. Deze buien zouden dan
moeten ontstaan op een plek waar de warme wind vanuit het zuiden en de koelere lucht vanuit het westen
op elkaar botsen. Daardoor kan de lucht geen kant meer op, waardoor hij alleen nog maar kan stijgen en
zich met wat vochtbuien vormen. Onduidelijk is nog hoe ver landinwaarts deze lijn komt te liggen. De
temperatuur ligt rond een aangename 20 graden. Dit is echter geen aanzet naar een wisselvalliger weertype. Foto is gemaakt op de Preuskesdijk in Egchel. / Tekst en beeld: Nicky de Bruijn

Bij café Bonaparte was op zaterdagavond het dansen vaste prik. “De
Kesselse vrijgezellen genoten op zondag na afsluitingstijd van onze zelfgemaakte soepen of de gebakken eieren
met brood”, zei Elly in augustus 2005
tegen weekblad Op den Baum ter
gelegenheid van haar 50-jarig huwelijk met Louis. “De politie heeft de
zaak vaak moeten sluiten. De klanten gingen naar buiten en kwamen
vervolgens achterom weer binnen.”
Nadat in 1973 café Bonaparte werd
geopend, was op zaterdagavond het
dansen vaste prik. Velen echtparen en
vrijgezellen uit de omgeving hebben
in het café leren dansen.
Louis en Elly kregen samen drie kinderen: Emile, Peter en Marianne.
“Het was leuk om bij het café op te
groeien”, vertelt Emile (63). “We liepen er altijd rond en we haalden vaak
grapjes uit met de vrijgezellen die
altijd aan de bar zaten, tot afgrijzen
van mam. We wedden met hen dat ze
een rijksdaalder kregen als ze het in
hun broek durfden te doen. Als mam
dat in de gaten kreeg, greep ze gauw
in.”
Peter nam in 1980 de autorijschool
over die Louis 24 jaar lang naast het
café had. Emile volgde een horecaopleiding en ging aan het werk in
de bediening bij een hotel in Venlo.
Daarna ging hij de keuken in bij Die
Zwei Brüder in de Venlose binnenstad.
Uiteindelijk nam hij in 1985 het caférestaurant van zijn ouders over. “Ook
toen ik fulltime werkte, hielp ik ‘s
avonds en ‘s nachts mijn ouders mee
in het café”, aldus Emile.

105 uur
Samen met zijn toenmalige vrouw
runde hij het café en restaurant. “Dat
heb ik altijd heel graag gedaan, maar
er ging een hoop tijd in zitten. Niet
zelden werkten we 105 uur per week.
Toen mijn vrouw ziek werd rond de
eeuwwisseling, kwam het besef dat
we teveel werkten en meer tijd met
ons gezin wilden besteden. In mei
2001 zijn we gestopt en hebben we
Bonaparte verkocht.”
De Nederlandse tak van de Ameri
kaanse fastfoodketen McDonald’s
wilde het pand hebben. “Ze boden de
vraagprijs en wilden zes weken later
aan de slag. Dat is ons gelukt. Mijn
vader heeft het jarenlang moeilijk
gehad met dat besluit. Niet lang voordat hij stierf, zag hij het toch anders
in. Het verkeer op de Rijksweg nam
door de uitbreiding van de A73 met
de jaren af en de klandizie ook. Ik had
het net op tijd verkocht, zei hij.” Ruim
een jaar nadat hij het café-restaurant
had verkocht, raakte Emile arbeidsongeschikt door een ernstig motorongeluk. “Dat was een hele omschakeling.
Van jarenlang keihard werken en een
eigen zaak te hebben gehad, naar
ineens niets meer hoeven doen.”
Het pand dat Emiles ouders lieten bouwen, werd gesloopt voor
de 238e vestiging van McDonald’s
in Nederland. Het restaurant kreeg
de naam Bonaparte; een verwijzing
naar het oude café dat er ooit lag.
Vanwege een teruglopende omzet
sloot het restaurant in 2016 haar deuren. Het pand stond daarna twee jaar
leeg, tot in het najaar van 2018 een
franchise-vestiging van fitnesscentrum Anytime Fitness er haar deuren
opende.

Tekst: Kim Jacobs
Beeld: voormalige gemeente
Kessel, gemeente Peel en Maas via
PeelenMaasNet
Bronnen: Op den Baum, nieuwsblad
voor Maasbree/Baarlo/Kessel/KesselEik. (2005, 24 augustus). “Stiekem
verkering basis voor gouden huwelijksband.” Met met dank aan Ton
Hendricks en Emile Timmermans
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Op 12 mei hebben wij afscheid moeten nemen van ons lid

Joep Bots

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

Wij verliezen in hem een zeer gewaardeerd lid van onze vereniging.

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

Gedurende zijn lidmaatschap van ruim 60 jaar
heeft hij zich altijd ingezet voor RKMSV.
Wij wensen zijn familie in deze zware tijd alle sterkte toe.
Bestuur, leden en ereleden RKMSV

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken
voor het medeleven na het overlijden van

Gerard Manders

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

077 308 28 33
06 30 921 961

Speciaal een woord van dank aan het verzorgend
personeel van Sint Jozef Wonen en Zorg te Meijel.

regio Peel en Maas

fienbosuitvaartzorg.nl

Drina, kinderen en kleinkinderen Manders
Meijel, 21 mei 2020

samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

t. 077-3078642

Dankbetuiging

Voor de vele blijken van medeleven na het
overlijden van mijn lieve man, ons pap en opa

Panningen

Dré Caris

www.janssenuitvaart.nl

willen wij u hartelijk danken.
De vele kaarten, prachtige bloemen en mooie
woorden hebben op ons een diepe indruk gemaakt.
Bij deze bedanken wij ook dokter Wout en het zorgpersoneel
van de IC van SJG te Weert voor de goede zorgen.

HAN-MARK
ARENDSE

Mien Caris-Doensen
kinderen en kleinkinderen

U I T VA A R T Z O R G

T 077 - 2061585
www.arendseuitvaartzorg.nl

www.vooraltijdbijzonder.nl

Dankbetuiging

Baarlo
Kessel
Maasbree

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven
die wij van u mochten ontvangen na het overlijden van

Coen Verhaegh
zeggen wij u hartelijk dank.
Stien, kinderen en kleinkinderen

Claudia van Haeﬀ |06-15156046

Beringe, mei 2020

Van Roy Kasseien Antieke bouwmat en
huis en tuindeco. Open 21,22,23,29,30
en 1 jun 10 - 17 u Grashoek.

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

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

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.
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.

Tuinieren. Wie kan ons helpen in
de tuin? Uitspanning Zonnedauw,
Belgenhoek 17A Grashoek.
06 51 31 57 47.
Opgeruimd? Niets weggooien! Ik kom
uw kleine spullen graag ophalen!
06 46 48 87 15.
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info
& tips: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.
Wie kan ons helpen met
bouwklusjes? Uitspanning
Zonnedauw, Belgenhoek 17A
Grashoek. 06 51 31 57 47.

Tuinieren. Wie kan ons helpen in
de tuin? Uitspanning Zonnedauw,
Belgenhoek 17A Grashoek.
06 51 31 57 47.

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 of
06 40 32 71 08 Vlinderstruik, vaste
pl. enz. Open za. van 9.30 -16.30
uur (vrijdag na tel. afspraak) Oude
Heldenseweg (naast 13a) Maasbree.

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

Bij onze Oosterburen heten ze
Pfingstrosen, wij noemen ze gewoon
Pioenen. Ze blijven mooi. Nog steeds
op Loosteeg 19 te Panningen.

Verhuizen naar circuit

Gemeente wil einde aan
migranten op De Berckt
Gemeente Peel en Maas wil een einde maken aan de huisvesting
van arbeidsmigranten op het recreatieve gedeelte van
vakantiepark De Berckt in Baarlo. Er wordt een termijn van vier
maanden ingesteld waarop de migranten weg moeten zijn, zo is te
lezen in een collegebesluit. Gebeurt dat niet, dan krijgt het
vakantiepark een boete van 250.000 euro per week tot een
maximum van 1 miljoen euro.
De huisvesting van arbeidsmigranten op De Berckt heeft een lange
voorgeschiedenis. Al in 2016 werd
voor de eerste keer door Oostappen
Groep, eigenaar van De Berckt, een
plan voorgelegd bij de gemeente om
de migranten te verplaatsen van het
recreatieve gedeelte naar het voormalige stockcarcircuit aan de andere
kant van de Berckterheidelaan. Het
vakantiepark had toen een tijdelijke
vergunning van twee jaar voor het
huisvesten van de migranten op het
recreatieve gedeelte. De tijdelijke
vergunning werd verlengd, omdat
het plantraject meer tijd in beslag
nam dan gedacht.

huisvesting op het circuit. Oostappen
vroeg de gemeente om uitstel tot
het circuit volledig ontwikkeld zou
zijn. Daarna volgden nog enkele
gesprekken tussen de gemeente en
het bedrijf zonder dat er concrete
afspraken werden gemaakt.

Geen beletsel

De gemeente schrijft in het collegebesluit dat er inmiddels onderzoeksresultaten van de bodemspecialist
binnen zijn. De bodemverontreiniging vormt geen beletsel voor een
spoedige ontwikkeling van het circuitterrein en er is geen uitgebreide
sanering nodig, zo zou volgens de
gemeente uit de onderzoeksresultaBodemonderzoek
ten blijken. Zodoende, beargumenToen eind 2018 de tijdelijke verteert de gemeente, staat niets meer
een verhuizing van de arbeidsmigunning weer dreigde af te lopen,
nam De Berckt contact op met
granten in de weg.
de gemeente om de vergunning
De gemeente heeft een termijn van
wederom met twee jaar te vervier maanden ingesteld waarna de
arbeidsmigranten verhuisd moelengen. Het vakantiepark kreeg
één jaar, tot 31 december 2019,
ten zijn. Voor de arbeidsmigranten
de tijd om de overgang in orde te
die dicht bij de Berckterheidelaan
maken. In juli 2019 werd het nieuwe wonen, geldt een verhuistermijn van
bestemmingsplan op het voormalig
één maand. Die kortere termijn heeft
circuit definitief vastgelegd door de
de gemeente ingevoerd, omdat de
gemeente. Daarna werd Oostappen
omwonenden van de weg in het
meerdere malen om een planning
verleden al veel last gehad hebben
gevraagd om zo duidelijk te hebben
van de migranten. De gemeente wil
wanneer alles gereed zou zijn, zo
hen op deze manier prioriteit geven.
geeft de gemeente aan. Die planning Mocht Oostappen niet voldoen aan
kon niet gegeven worden, omdat het de gestelde voorwaarden, dan kan
bedrijf bij het bodemonderzoek op
het bedrijf een boete van 250.000
veel problemen stuitte.
euro per week tegemoet zien. Dat
Bij een controle in oktober bleek
bedrag kan oplopen tot 1 miljoen
dat Oostappen weinig vooruiteuro in totaal.
Er is één bezwaar binnengekomen
gang boekte en nog steeds illebij de gemeente. Als die beoordeeld
gaal arbeidsmigranten huisvestte.
is en het besluit definitief wordt
Volgens het bedrijf was het niet
mogelijk het proces te versnellen en begint de termijn van vier maanden
te lopen.
kon het door overmacht vanwege
alle bodemonderzoeken niet beginnen aan de werkzaamheden van de

Coronaregelingen

CDA wil duidelijkheid voor verenigingen
Peel en Maas heeft nog geen gemeentelijke invulling gegeven aan de coronaregelingen die landelijk
zijn opgesteld voor sportclubs. CDA Peel en Maas heeft vanwege het uitblijven van actie vragen
gesteld aan het College van B&W. De partij vraagt zich onder meer af wat voor regelingen handig kunnen zijn voor sportclubs in Peel en Maas en of ook de andere verenigingen kunnen rekenen op een
vorm van steun.
De regering maakte op 1 mei regelingen voor financiële compensatie voor sportverenigingen bekend.
Gemeentes moesten vervolgens
zelf aan de slag om die regels te
vertalen naar de eigen clubs. Het
CDA is benieuwd of de gemeente
het onderwerp al opgepakt heeft,
heeft gecommuniceerd naar clubs
toe en of er ook voor andere verenigingen regelingen worden
gemaakt. “We stellen deze vragen
omdat we vanuit diverse vereni-

gingen gehoord hebben dat ze nog
van niets weten”, laat CDA-raadslid
Roger Gielen weten.

Bruikbaar
Gielen besloot om samen met
mede-raadslid Roel Boots vragen
in te dienen over het onderwerp.
Gevraagd wordt onder meer of de
gemeente signalen krijgt vanuit
verenigingen en stichtingen dat ze
het moeilijk hebben. Ook wil de
partij weten welke landelijke rege-

lingen bruikbaar zijn voor clubs in
Peel en Maas. Als laatste wordt ook
nog de vraag gesteld of ook andere
verenigingen dan sportclubs in aanmerking komen voor een regeling.
“Zo nee, is de gemeente voornemens om regelingen voor dit soort
(muziek-, cultuur-, jeugd-) verenigingen in het leven te roepen?”,
aldus Boots en Gielen.
Het college neemt de vragen in
behandeling.

2105 \ enzo
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Geplukt

Bart Steegers Kessel
Kesselnaar Bart Steegers (40) zit al ongeveer zijn hele leven bij O.J.C. De Hobbits en ook KVW Kessel kan al vele jaren rekenen op de diensten van
Bart. En alsof dat nog niet genoeg jeugd in het leven van hem is, lopen er bij hem thuis ook nog vier kinderen rond. Dat maakt Bart in ieder geval
niet uit, want van de jeugd krijgt hij alleen maar energie. Deze week wordt hij geplukt.

vaak bedanken, heel leuk. Als ik zie
hoe al die kinderen plezier hebben,
dan krijg ik zelf ook een glimlach op
mijn gezicht.” Daar zit ook de kern van
al het jeugdvrijwilligerswerk dat Bart
doet. “Als ik niet het plezier van de
kinderen kan ervaren, dan heeft het
voor mij geen toegevoegde waarde
meer.”

Adviseur
Het werk voor de jeugdverenigingen doet Bart vooral in de avonduren. Overdag is hij werkzaam bij
A3 Administratiekantoor in Panningen.
Daar is hij adviseur. “We zijn in totaal
met drie adviseurs we hebben allemaal een eigen klantenpakket. Ik
fungeer als het aanspreekpunt als die
klanten economische of fiscale vragen hebben.” Bart studeerde Meao
bedrijfsadministratie en slaagde in
2001. Hij werkte elf jaar voor een
groot bedrijf in accountancy. In
2012 ging hij naar A3. “Dat bevalt
me uitstekend. Een klein kantoor
waar je dicht bij de mensen staat.
Persoonlijk contact vind ik belangrijk. Dat is veel leuker dan werken
bij zo’n groot bedrijf. Voor mij is dit
een soort hobby.” Naast het werk
bij A3 is Bart mede-initiatiefnemer
van ZZP Peel en Maas en Local4Local
Peel en Maas. Beide platformen zijn
gericht op het stimuleren van de
lokale economie.

Gezin

Leider

Een groot gedeelte van het leven
brengt Bart door met kinderen.
Naast de jeugdverenigingen O.J.C.
De Hobbits en KVW is het ook
bij Bart en zijn vriendin Natasja
thuis vaak een drukke boel. “Ik
heb twee zoontjes, Bram (10) en
Lars (7), uit een eerdere relatie
en Natasja had al twee dochters,
Myrte (16) en Britt (14), toen ik
haar leerde kennen. Het was wat
wennen in het begin met zo’n
samengesteld gezin, maar het
pakt zich super. Onderling gaat
het fantastisch. Wat wil je nog
meer?”

Kinderen die plezier hebben, is
sowieso één van de belangrijkste
zaken in het leven Bart. Hij kwam als
jong mannetje bij O.J.C. De Hobbits en
had er een mooie tijd als lid. Nadat
hij te oud werd om nog lid te blijven,
schoof hij door naar de positie van
leider. “Dat moet ongeveer in 1994
zijn geweest”, vertelt de Kesselnaar.
“Ik begon als hulpleiding en na een
jaar werd ik gewoon leider.” Dat doet
Bart nog steeds. Al meer dan 25 jaar
inmiddels.
Als leider draait hij groepsavonden en
zorgt hij dat de kinderen iedere maand

Puzzel

Sudoku

weer iets te doen hebben. “Het is een
stuk ontspanning. Voor de jeugd en
voor mezelf. Als ik die koters dan zie
als ze creatief bezig zijn, geniet ik daar
van. Het plezier van hen, daar doe ik
het voor.” De Hobbits is dan ook heel
belangrijk voor Bart. “Een prachtige
club. We hebben een vaste groep leiding die al jaren bij elkaar is. We zijn
heel hecht geworden.”

Activiteiten
Vanuit zijn rol als leider kwam Bart
in het bestuur van de vereniging.
Hij werd eerst bestuurslid en later penningmeester. Dat doet hij nog steeds.
Tegelijkertijd met De Hobbits kwam
Bart terecht bij Kindervakantiewerk
(KWV) Kessel. “Die twee lopen een
beetje gelijk. Ook daar ben ik in het
bestuur terecht gekomen. Bij KVW zit
ik in de organisatie van de activiteiten.
Denk aan Koningsdag, de intocht van

Sinterklaas, Halloween en de spokentocht die vorig jaar werd gehouden.”
Overigens heeft Bart niets te maken
met de Kindervakantieweek die dit
jaar nieuw leven in werd geblazen en
in de zomer activiteitendagen organiseert. “Dat is een onderdeel van KVW,
maar ik zit niet in die werkgroep.”
Dan is Bart ook nog actief in de
Rollebol-werkgroep van De Hobbits.
Wéér iets dat gericht is op jeugd.
“De Rollebol-spellendag is een dag
vol activiteiten voor de ongeveer
350 leden van jeugdverenigingen
die zijn aangesloten bij Jeugdwerk
Limburg. Eén keer per jaar komen
de zes aangesloten verenigingen bij
elkaar om samen activiteiten en spellen te doen.” Bart helpt mee met het
bedenken van de spellen en bouwt
ze ook op. “Je krijgt er veel waardering en enthousiasme voor terug. Ze
komen me aan het einde van de dag

Toch bestaat er bij Bart geen misverstand over wat op nummer één staat.
“Mijn gezin”, zegt hij. “Laatst hebben we met z’n zessen nog meer dan
11 kilometer gelopen. We proberen
vaak dingen samen te doen. Dat is
heel belangrijk voor de band met je
kinderen. Daarom sta ik ook nog regelmatig langs het voetbalveld, want
drie van de vier kinderen spelen bij
VV Kessel.” Zelf doet Bart aan hardlopen (hij liep verschillende keren de
Venloop) en heeft hij een wielrenfiets.
“Al moet ik goed bedenken wanneer
ik die voor het laatst heb aangeraakt”,
vertelt hij lachend.
Hij houdt het toch voornamelijk bij de
jeugdverenigingen. “Kinderen zeggen
eerlijk waar het op staat, die draaien
er niet om heen. Daar krijg ik positieve
energie van. En ik moet zeggen dat ik
er zelf ook jong van blijf.”

Tekst: Rob Dieleman

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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Dakgoten, lood,
koper en zinkwerk
Schoorsteenvegen,
renoveren en vernieuwen

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

Heb je genoeg van
jouw administratie?
Of wordt het je allemaal te veel,
vind je jouw administratiekantoor
te duur?
Wellicht kan ik dit voor
jouw bedrijf oplossen!
Ruim 30 jaar ervaring in het
verwerken van administratie,
aangiften OB, jaarrekening
gereed maken enz.

EML Administratie
Tel. 06-48365751
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week 21 / 21 mei 2020 / Informatie van en over de gemeente

Gewijzigde openingstijden
Huis van de Gemeente
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.
Bibliotheek Peel en Maas Panningen
Met ingang van maandag 18 mei opent de bibliotheek Panningen weer haar deuren.
De openingstijden zijn voorlopig: maandag t/m vrijdag van 11.00 – 16.30 uur.

Aangepaste
Commissievergadering
26 mei 2020
Op dinsdag 26 mei 2020 is om 19.30 uur een digitale Commissievergadering.
Vanwege het Coronavirus is dit een vergadering in aangepaste vorm.
Dit betekent het volgende:

Vanwege Hemelvaartsdag is de Bibliotheek donderdag 21 mei én vrijdag 22 mei gesloten.

Wij helpen u er graag mee.

Een Koninklijke
Onderscheiding aanvragen?
Het is prachtig om iemand op deze
bijzondere wijze in het zonnetje te
zetten. In Peel en Maas zijn gelukkig
veel mensen die al een onderscheiding
hebben maar ook heel veel mensen die
er een verdienen.
Iedereen kan een onderscheiding
aanvragen voor een ander. De nadruk ligt
op de bijzondere verdiensten en prestaties
voor de gemeenschap van de persoon die
voor een onderscheiding wordt voorgesteld.
Het is geen recht, maar een blijk van
erkenning vanuit de maatschappij.
Een Koninklijke Onderscheiding kan worden uitgereikt bij twee gelegenheden:
1: tijdens de jaarlijkse ‘lintjesregen’; de dag voor Koningsdag;
2: bij een bijzondere gelegenheid, zoals bijvoorbeeld een afscheid of een jubileum van
een vereniging of instelling.
Indienen vóór 27 juni 2020
De behandeling van een voorstel kost veel tijd. Niet alleen de gemeente bekijkt uw
voorstel, ook veel andere partijen zijn hierbij betrokken. Daarom is het belangrijk dat
u uw voorstel op tijd indient. Voor uitreiking bij de Lintjesregen op maandag 26 april
2021 moet uw voorstel uiterlijk op vrijdag 26 juni 2020 bij de burgemeester worden
ingediend.
Als u een Koninklijke Onderscheiding aan wilt vragen voor een andere gelegenheid, dan is
het raadzaam uw voorstel minimaal zes maanden voor de beoogde uitreikingsdatum bij
de burgemeester in te dienen.
Contact
Voor het indienen van uw voorstel of vragen daarover kunt u contact opnemen met
Sabine Smits. U kunt haar bereiken via mail: sabine.smits@peelenmaas.nl of telefoon:
077-306 66 66. Zij kan in grote lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad van dien
aard zijn dat u een voorstel in kunt dienen. Ook legt zij u dan precies uit hoe u te werk
moet gaan.

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.

• De commissie vindt op 26 mei digitaal plaats.
• Voor publiek is de vergadering uitsluitend digitaal te volgen op de website.
Dat kan live en het is mogelijk om de uitzending via de ‘uitzending gemist’ –
functie op onze website terug te kijken.
• Inwoners die gebruik willen maken van het spreekrecht kunnen dit schriftelijke
doen. Lever de bijdrage uiterlijk op dinsdag 26 mei 11:30 uur schriftelijk aan bij
de griffie via griffie@peelenmaas.nl).
De uitgebreide agenda met toelichting per onderwerp en bijbehorende stukken
kunt u raadplegen op de website: www.peelenmaas.eu > Vergaderingen raad >
Commissie 1 > datum 26 mei 2020.
De vergadering kunt u op internet volgen via de link naar de webcast:
https://channel.royalcast.com/peelenmaas. Of via www.peelenmaas.eu >
Raadsvergadering Live
AGENDA:
1. Opening en korte uitleg door de voorzitter
2. Spreekrecht
3. Garantstelling benodigde extra gelden ten behoeve van uitvoering plan
Maasboulevard Kessel (2020-032)
4. Omgevingsplan Kwistbeek (2020-033)
5. Verordening startersleningen gemeente Peel en Maas aanpassen aan de verruimde
mogelijkheden van de Provincie (2020-034)
6. Vaststellen “Bestemmingsplan bouw 13 woningen Dorpshart Grashoek”
(2020-035)
7. Vaststellen “wijziging bestemmingsplan Poorterweg 119-121 Koningslust”,
herinvulling van intensieve veehouderij naar caravanstalling en omzetten van
1 bedrijfswoning naar Wonen (2020-036)
8. Vaststellen herziening bestemmingsplan Neerseweg 118-120 Helden (2020-037)
9. Vaststellen herziening bestemmingsplan locatie Ontginningsweg 28 Grashoek
waarbij de aanduiding “plattelandswoning” wordt toegekend aan het betreffende
perceel (2020-038)
10. Sluiting

Start inzameling
oud papier
Oud papier wordt weer aan huis opgehaald
De verenigingen halen het papier op volgens het vaste schema.
Kijk hiervoor op de afvalkalender of op www.peelenmaas.nl
onder Afval.
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
Breng het papier niet weg naar het Milieupark, maar zet het aan de straat net
voordat de vereniging langs komt.

WhatsApp

Gebruik aanplakborden

Gemakkelijk en snel een berichtje sturen via

In week 23 maken we de aanplakborden schoon en verwijderen we alle posters.

van 08.30 uur tot 17.00 uur.

WhatsApp nummer 06 12 36 09 04.
Wij beantwoorden WhatsApp berichten maandag t/m vrijdag
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Eerste raadsvergadering online: proef geslaagd

Nieuwbouw Den Doelhof goedgekeurd,
vragen over herinrichting omgeving
Het kost veel meer dan eerder gedacht, maar dan heb je ook wat. Dat is samengevat wat de raad vindt van de nieuwe basisschool in Meijel, waarvan de bouw nu definitief
doorgaat. De flinke kostenstijging was in de raadsvergadering van 12 mei voor de VVD wel reden tot kritische vragen. Ook de grote som geld die nodig is voor de herinrichting van
de omgeving van de school, baart de partij zorgen. Verder bleek bij verschillende agendapunten eens te meer dat het onderwerp duurzaamheid ook de lokale agenda bepaalt.
Los van de onderwerpen was het al een bijzondere vergadering. Door de coronacrisis was
samen vergaderen in de raadzaal geen optie. Door een spoedwet is het echter sinds kort
toegestaan ook digitaal (online) bij elkaar te komen. Alle raadsleden blijven thuis en kunnen
via een beeldverbinding toch samen vergaderen. De raadsvergadering van 12 mei was de
eerste die zo werd gehouden. Ook omdat de raad in de week ervoor een keer geoefend had,
verliep de vergadering eerst wat onwennig, maar al met al heel behoorlijk.
Kostenstijging nieuwbouw Den Doelhof
Het ’zwaarste’ agendapunt van de avond was zonder twijfel de kredietaanvraag voor
de bouw van de nieuwe basisschool in Meijel, Den Doelhof. Voor de school is al met al
6,1 miljoen euro nodig. Verder kost de tijdelijke huisvesting (tijdens de bouw) van de ruim
500 kinderen ook nog eens negen ton.
In de eerste schatting voor de nieuwbouw was nog sprake van 3,4 miljoen euro, maar het
budget moest de laatste jaren fors naar boven worden bijgesteld, vooral door stijgende
bouwkosten. Toch zijn de kosten nog binnen, en zelfs iets ónder de norm van de VNG
(Vereniging Nederlandse Gemeenten), zo memoreerden onder meer Rob Willems van Lokaal
Peel en Maas en Vivian Moonen van het CDA. AndersNu en vooral de VVD, die de school op
zich ’prachtig’ vindt, hadden duidelijk meer moeite met de hoge kosten, en zeker met de
volgens die partij gebrekkige informatievoorziening daarover van het college, de afgelopen
jaren. De VVD had zo de kans willen hebben bij te sturen. VVD-raadslid Teun Heldens ging
ook uitgebreid in op de buiten dit voorstel vallende, ook flink gestegen verwachte kosten
van de herinrichting van de omgeving van de nieuwe school. Dat dit niet in het voorstel zit
maar later apart terugkomt, verbaast Heldens. ’Als u een huis bouwt, neemt u dan ook de
oprit en de tuin niet mee in uw budget?’, vroeg hij retorisch aan het college en de andere
partijen. Het gaat om een groot gebied en Heldens verwacht daarvoor nog kosten oplopend
tot misschien wel twee miljoen euro. Het Meijelse raadslid is al met al bang dat het hele
project zóveel geld kost dat daarmee de onderwijshuisvesting in andere kernen van Peel en
Maas (betaald uit een speciaal potje) in gevaar komt.
Heldens kondigde alvast twee (ook door AndersNu ondertekende) moties aan. De eerste
roept het college op elk kwartaal de stand van zaken rond de bouw te rapporteren. En meer

Ontwerp nieuwe school in Meijel

in het algemeen vraagt de motie het college om samen met de raad uit te zoeken hoe de
raad bij grote projecten beter op de hoogte kan blijven van de voortgang, zodat bijsturen
mogelijk is. De tweede motie roept het college op de raad actief te betrekken bij de
planvorming en kosten voor de herinrichting van de omgeving van de school. Ook moet het
college beperkte woningbouw in het gebied onderzoeken, om zo de kosten te drukken.
’Onderwijshuisvesting niet in gevaar’
In zijn reactie bestreed portefeuillehouder Wim Hermans (CDA) dat hij de raad onvoldoende
op de hoogte had gesteld over de stijgende kosten. Hij noemde een paar voorbeelden
waarin hij de raad wel degelijk informatie had gegeven. Toch zegde hij toe dat hij de raad
elk kwartaal zal blijven informeren over de voortgang en kosten van de nieuwbouw. Meer in
het algemeen kwam hij de VVD ook tegemoet met de belofte snel met de raad te gaan
praten over de informatie rond andere ’grote’ projecten. Hermans zei ook dat de reserve
onderwijshuisvesting niet in gevaar is met dit plan. ’We kunnen tot 2048 vooruit.’ Voor VVD
en AndersNu waren de toezeggingen van de wethouder voldoende om de eerste motie in te
trekken .
Voor de herinrichting van de omgeving van de school nam wethouder Paul Sanders (VVD)
het woord. Als portefeuillehouder Openbare Ruimte wees hij erop dat een groot deel van dat
’héél grote’ gebied niet direct aan de school verbonden is. Daarom komt er t.z.t. een apart
voorstel naar de raad. Hij kreeg daarvoor steun van CDA en Lokaal Peel en Maas. Sanders
merkte verder op dat er op dit moment alleen nog maar heel algemene plannen voor het
gebied zijn. Hij zegde toe de raad graag ’mee te nemen’ in de verdere planontwikkeling.
Dat was voor VVD en AndersNu voldoende om ook de tweede motie niet in te dienen.
Het idee voor beperkte woningbouw zal de VVD inbrengen bij de verdere uitwerking van de
inrichtingsplannen.
Het krediet voor de nieuwbouw van Den Doelhof werd uiteindelijk unaniem goedgekeurd.
Noord-Limburg ’gezondste regio’
De acht Noord-Limburgse gemeenten
bundelen al vele jaren de krachten. Nu ligt
er een nieuwe ’Regiovisie’ op tafel: een
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langetermijnplan (horizon: 2040) om een impuls te geven aan de verdere ontwikkeling van
de regio. De gezamenlijke ambitie is om de ’gezondste regio’ te worden. Noord-Limburg is
al leidend op het gebied van gezonde voeding. Maar ze zet ook in op zaken als een gezonde
arbeidsmarkt, een gezonde leefomgeving, fysieke gezondheid, gezond ondernemen en
vitale gemeenschappen. Om dat te bereiken worden verschillende doelen geformuleerd
op terreinen als energie en klimaat, toerisme en vrije tijd, inrichting van het landelijk
gebied, logistiek en gemeenschapsontwikkeling. De eerste concrete uitvoeringsplannen
volgen binnenkort.
Omdat de Regiovisie algemeen van aard is, ging de raad vooral in op het
uitvoeringsprogramma (voor de komende vier jaar). Dat is al in de maak. Raadsbreed
wil men zo snel mogelijk hierbij worden betrokken. Verschillende partijen wezen op het
belang om ook ondernemers te vragen mee te denken bij de planvorming.
PvdA/GroenLinks vindt dat de raden in de regio de kans moeten krijgen om niet alleen
’technische’ maar ook politiéke keuzes te maken bij de uitwerking van de Regiovisie.
Burgemeester Wilma Delissen (die regionale samenwerking in haar portefeuille heeft) zei
enthousiast te zijn over het plan én over de samenwerking in de regio. Die samenwerking
is volgens haar de laatste jaren sterk verbeterd. Ze wees ook op de toekenning (in februari
j.l.) van ruim 46 miljoen euro subsidiegeld, door Rijk en Provincie. Geld bestemd voor
verschillende plannen van de regio. ’Daar spreekt vertrouwen uit.’
Aansluitend op de opmerkingen over voldoende grip van de raad op de uitvoering deed
ze het voorstel om alle andere gemeenteraden hierover aan te schrijven. Zo’n brief zou
alle raden moeten aansporen samen op te trekken voor een zo groot mogelijke rol bij de
uitwerking van de plannen. De raad nam deze suggestie over. Daarna ging men eensgezind
akkoord met de Regiovisie.
Regionale Energie Strategie
Na de totstandkoming van het Klimaatakkoord, vorig jaar, zijn in Nederland dertig
zogeheten RES-regio’s gevormd. Die moeten elk een Regionale Energie Strategie (RES)
maken. In deze RES worden concrete maatregelen benoemd waarmee de regio gaat
bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. In Noord- en Midden Limburg vormen vijftien
gemeenten, de Provincie, Enexis en het Waterschap één RES-regio. De regio heeft nu,
na consultatie van de gemeenteraden, uitgangspunten opgesteld voor de toekomstige
samenwerking, de participatie vanuit de samenleving, de voor het Klimaatakkoord
noodzakelijke energiebesparing en grootschalige opwekking van duurzame elektriciteit
en warmte.
De raad kon zich in grote lijnen vinden in de uitgangspunten. Wel pleit een groot deel van
de raad voor 100% lokaal collectief eigendom van energieprojecten i.p.v. 50%, zoals nu
staat beschreven in de uitgangspunten. 100% lokaal eigenaarschap vergroot namelijk het
maatschappelijk draagvlak.
De meeste discussie ging over een motie van VVD en AndersNu. Daarin wordt ervoor
gepleit om naast wind en zon ook kernenergie te betrekken bij het langetermijnonderzoek naar duurzame energie. VVD-woordvoerder Suzan Hermans noemde een
zogeheten SMR (een nieuw type kleine, goedkopere kernreactor) als mogelijkheid.
Enkele Lokaal-raadsleden en vooral de PvdA/GroenLinks-fractie zien echter niets in
kernenergie. PvdA/GroenLinks fractieleider Annigje Primowees wees op de gevaren
en de problemen met kernafval. Ze vond het hele idee sowieso niet realistisch omdat
volgens haar inwoners fel tégen zullen zijn. Om toch zoveel mogelijk steun te krijgen,
pasten VVD en AndersNu de tekst van de motie iets aan. In de aangepaste motie wordt het
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college nu opgedragen ervoor te pleiten voor onderzoek naar ’alle versies van duurzame
energieopwekking, maar tenminste naar opwekking van kernenergie evenals alle andere
innovaties op het gebied van kernfusie en thorium alsmede ook gebruik waterstof mee te
nemen.’
De motie kreeg uiteindelijk een ruime meerderheid. Alleen de driekoppige fractie van
PvdA/GroenLinks en twee raadsleden van Lokaal Peel en Maas stemden tegen.
De raad stemde unaniem in met de uitgangspunten Regionale Energie Strategie.
Tegen heug en meug
Het volgende, relatief kleine agendapunt bleek bij alle fracties gemengde gevoelens op te
roepen. Het gaat om een verzoek tot omzetting van een enkele jaren geleden gebouwde
agrarische bedrijfswoning naar ’burgerwoning’ op het adres Neerseweg 62 in Helden.
De gang van zaken rond dit verzoek heeft de afgelopen tijd voor nogal wat discussie
gezorgd, zowel binnen de gemeente als met een bezwaarmaker. De reden daarvan is dat
de bedrijfswoning feitelijk nooit als zodanig is gebruikt (het ’beloofde’ bedrijf is er nooit
gekomen), maar vanaf het begin als burgerwoning. De aanvrager heeft, in de woorden van
portefeuillehouder Rob Wanten (CDA), ’sluw gebruik gemaakt van de mogelijkheden die
de regels boden’ om nu toch zijn woning om te mogen zetten. Juridisch kan de gemeente
volgens het college niet anders dan het verzoek honoreren. Dat de aanvrager ook
gemeente-ambtenaar is, maakte de kwestie extra lastig.
Een raadsmeerderheid stemde – tegen heug en meug – in met het voorstel, met het
uitdrukkelijke verzoek aan de wethouder om snel de regels scherper te formuleren.
De VVD en AndersNu stemden tegen, evenals Joep Hermans van Lokaal Peel en Maas.
Beleid wind- en zonne-energie
Aan het eind van de vergadering ging de raad akkoord met het uitstellen van een beloofd
collegevoorstel over hoe om te gaan met initiatieven voor windmolens, zonneweiden
en biomassa. In december had het college toegezegd vóór 16 juni daarmee te komen,
maar dat gaat niet lukken, mede door de corona-crisis. Een raadsmeerderheid stemde in
met een half jaar uitstel. Een amendement van PvdA/GroenLinks om het uitstel tot drie
maanden te beperken kreeg alleen de steun van eenmansfractie AndersNu, en haalde het
dus niet.
Hamerstukken
Eerder in de vergadering was er al zonder discussie een aantal ’hamerstukken’
afgehandeld.
Zo ging de raad vlot akkoord met de omzetting van de bedrijfswoning op Kaumeshoek 17
in Beringe naar een ’plattelandswoning’. In het pand wonen al langer mensen die niets
meer met de naburige veehouderij te maken hebben. Volgens onderzoek is de overlast
van het bedrijf aanvaardbaar, ook omdat de wet bij plattelandswoningen een zekere mate
overlast toestaat.
De raad had ook geen probleem met de omzetting van de agrarische bestemming van het
perceel Kampweg 31 in Beringe naar woonbestemming. Het gaat om een boerenbedrijf
dat al jaren niet meer actief is. Vlakbij (naast het adres Peelweg 52) mag van de raad ook
een zogeheten Ruimte voor Ruimte-woning worden gebouwd. De RvR-regeling maakte het
mogelijk nieuwe bouwlocaties aan te wijzen als elders oude agrarische gebouwen worden
gesloopt.
Het laatste hamerstuk regelt een aantal ruimtelijke wijzigingen van een plantenkwekerij
aan de Vosberg 27c in Panningen. De eigenaar wil o.m. achter zijn bestaande kas de al
aangelegde boogtunnels planologisch regelen. Met het akkoord van de raad is dat nu
gebeurd.
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CDA Peel en Maas

Realistische Energie Strategie
Het CDA Peel en Maas heeft op 12 mei ingestemd met de uitgangspuntennotitie Regionale Energie Strategie (RES). Dit is de regionale uitwerking van het landelijke klimaatakkoord. Op zich zijn we positief
om steeds meer fossiele energie te vervangen door duurzame energie.
Kritischer zijn we op het punt van
de gevolgen van de energietransitie, zeker ook wat betreft de sociale
aspecten en de ruimtelijke impact
van (grootschalige) energiemaatregelen. Daarom staat voor ons de R in
RES niet alleen voor Regionaal, maar
zeker ook voor Realistisch. En wat is

VVD Peel en Maas

Sandy Janssen, Roel Boots
en Michel van Lieshout

Regiovisie
Op onze taadsagenda op dinsdag 12 mei stond de Regiovisie Noord
Limburg 2040. Als gemeente Peel en Maas werken we samen met de
andere zeven gemeenten in Noord Limburg.
Regiovisie Noord -Limburg 2040
houdt in dat de visie, zeg maar de
punt op de horizon vastgesteld kan
worden. Een uitvoeringsprogramma
voor ondernemen en innovatie, vitaal
gezond, toerisme en leisure, landelijk gebied, mobiliteit en logistiek,
energie en klimaat, met een goede
samenwerking kun je hier alle kan-

PvdA/GroenLinks

duurzame energie eigenlijk? Nu we
versneld van het aardgas afgaan,
wordt onze behoefte aan elektriciteit alleen maar groter, terwijl we nog
geen geschikt opslagmedium hebben
voor bijvoorbeeld zon- en windenergie. Daarom steunde de CDA-fractie
een motie om in het vervolgtraject de

haalbaarheid van meer energievormen
te onderzoeken, waaronder ook kleinschalige kernenergie. Daarnaast zijn
we benieuwd hoe één en ander verder
gaat na de coronacrisis. Wat zijn de
(financiële) gevolgen voor de uitwerking van de RES? We hebben onze zorgen kenbaar maakt in de RES-regio en
in Den Haag. Er mogen immers geen
valse verwachtingen gewekt worden.

ten mee uit. Samenwerken is prima
en daar staan we voor als VVD.
Zeker als Europese en provinciale
subsidies bijdragen bij de uitvoering.
Wel hadden we zorg over de bijdrage
die onze gemeenteraad hierbij goed
diende te keuren. Minimaal 240.000
euro per jaar. Voor hoeveel jaar en
voor welke uitvoeringsprojecten voor

de inwoners en ondernemers?
Het was niet duidelijk welke termijn
aan deze jaarlijkse betaling voor onze
gemeente is gesteld. Kritisch hebben
we hier vragen over gesteld. Tevens
willen we als raad graag sturen
bij de uitvoeringsprogramma’s,
dan is controle ook beter uit te
voeren. De portefeuillehouder
deed toezeggingen tijdens digitale
raadsvergadering dat ze de raad mee
zou nemen bij het uitwerken van de
uitvoeringsprogramma’s. Tevens dat

de raad meegenomen zou worden
voordat projecten van start gaan.
Belangrijk hierbij is ook de samenwerking en inbreng van onze inwoners. Daarom willen we iedere
ondernemer of inwoners (of groepen
hiervan) oproepen hier gebruik van
te gaan maken. Heeft u een goed
idee, of een tip, laat het ons weten,
dan kunnen we hiermee samen aan
de slag.

noodgedwongen, mee bezig? Wat
kunnen we van de huidige creatieve
oplossingen behouden om ook hier
in de eigen gemeente en in de eigen
gemeenschappen bijdragen te leveren aan het vinden van duurzame
antwoorden op de economische crisis,
de milieucrisis en de sociale crisis?
Geen fantasiesuggesties over kerncentrales, maar concrete nieuwe
aanpakken die haalbaar, betaalbaar
en duurzaam zijn. Samen zoeken
naar nieuw denken en doen, prak-

tisch en lokaal. Dat is wat wij bedoelen met de expeditie Beter Anders.
Wat kunnen we beter anders doen
en hoe kunnen we het beter krijgen door een aantal zaken anders
te doen? Beter wil zeggen: gezonder, duurzamer, eerlijker, socialer. De
PvdA/GroenLinks gaat op zoektocht
naar Beter Anders. Wilt u meedoen?
U bent van harte welkom.

Jeanne Hesen, raadslid

Expeditie ‘Beter Anders’

Markeringen, anderhalvemetermeterafstandstickers, looproutes, desinfectiepalen, preventieschermen,
afstandsgesprekken, een rij wachtenden voor winkels die open zijn, cafés die dicht zijn. Wij zitten in een
ernstige gezondheidscrisis vanwege het coronavirus.
Veel bedrijven en instellingen zitten
op slot. Dat veroorzaakt een diepe
economische crisis. Het kabinet neemt
noodmaatregelen om de ergste pijn
te verzachten. Maar door beperkende
maatregelen worden de economische
gevolgen steeds nijpender. Mensen
zoeken mogelijkheden om het economisch leven toch weer op gang te

brengen, zonder gezondheidsrisico’s
uit het oog te verliezen. Tegelijk groeit
het besef dat deze situatie nog lang
kan duren en dat het ergste mogelijk
nog moet komen.
Bij al deze ellende moeten we rekening houden met nog twee andere
crises: de milieucrisis (het klimaat) en
de sociale crisis (de groeiende kloof

tussen rijk en arm). Die crises hangen met elkaar samen en moeten in
samenhang worden aangepakt. Dat
vergt nationaal en internationaal een
verandering van denken en doen.
Maar ook lokaal kunnen we veel
zaken beter anders doen. Hoe kunnen we hier in Peel en Maas dat beter
anders invullen? Zijn we daar nu al,

Annigje Primowees, Frits Berden en
Raf Janssen, raadsleden

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

Ingezonden brief

Ingezonden brief: Omstreden bouwplan Veersepad 13 Kessel moet op de schop
Stelt u zich eens voor: de raadsleden en wethouders van de gemeente Peel en Maas zijn op werkbezoek in Kessel. Daar zien ze dat een groep van 25 personen die al bijna een uur
staat te wachten voor een rood verkeerslicht. “Wat zijn jullie van plan?,” vraagt één van de wethouders.
“Wij zijn een groep gelijkgezinden
en we willen graag naar het jubileumconcert van André Rieu”, zegt
de woordvoerder. “Wij kunnen niet
verder, want het stoplicht staat
nog steeds op rood. Kunnen jullie
ons helpen?”
“Oh, ja hoor” zegt de wethouder,
“ik heb een groen lampje in mijn
koffertje. Als ik het rode licht vervang door het groene licht, kunnen
jullie gewoon doorrijden.”
“Kijk maar: in essentie is er niets
veranderd: jullie willen nog steeds

naar André Rieu en er zitten nog
steeds drie lichtjes in het verkeerslicht. Wij als gemeenteraad meten
niet met twee maten, wij maken
er een heel speciaal verkeerslicht
van. Niet zoals er dertien in één
dozijn kunnen, maar een met twee
groene lampen. Snap je? En ik zou
niet weten waarom dat zou leiden tot Steeds Ongelukken en
Trammelant (SOT).”
“Dankjewel, dank jullie wel,” zegt
de woordvoerder op een vriendelijke toon. “We hebben echter

nóg een probleempje. We hebben
onvoldoende geld voor 25 kaartjes.”
“O jee”, antwoordt een raadslid,
“dan kopen jullie met zijn allen
toch één kaartje. Omdat jullie goed
voor elkaar zorgen, kunnen jullie
gezamenlijk op één stoel zitten.”
“Wat fijn”, vervolgt de woordvoerder. “Wij zorgen goed voor elkaar,
maar met zijn allen op één stoel
gaat niet lukken. Wat vindt u van
dertien stoelen? En op de eerste
rang? En dat uiteraard voor het-

zelfde geld.”
“Wij doen ons best”, oordeelt het
raadslid. Waarom zou een groep
met een kleinere beurs niet naar
het concert van André Rieu mogen
gaan?”
Bovenstaand klinkt als een
sprookje en is te mooi om waar te
zijn. Dromen zijn prima om ideeën
te ontwikkelen, maar ze moeten
wel reëel zijn. Ik geef alle betrokkenen de volgende levensles als
advies: ‘iets wat niet kan, moet je
niet willen.’ Als je dan, tegen beter

weten in, er toch mee door gaat,
zal het sprookje gedoemd zijn te
eindigen in een nachtmerrie. Dat
wilt toch niemand! En als brokken
worden voorkómen, leeft eenieder
lang en gelukkig.

Peter-Paul Allard, Kessel

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen,
geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan
de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Ik ben bang voor een tweede
coronapiek
Topvirologen waarschuwen het kabinet dat het coronavirus wellicht meerdere keren zal terugkeren. Door de versoepelde maatregelen gaan
mensen makkelijker om met de regels, waardoor het virus zich sneller kan verspreiden. Aan de andere kant versoepelt Rutte niet voor niks de
maatregelen. Bij deze keuze laat hij zich adviseren door deskundigen.
De versoepelde maatregelen kunnen leiden tot
onverschilligheid. Vrienden en familieleden zoeken elkaar weer massaal op, omdat het weer
mag volgens Rutte. Viroloog Ab Osterhaus vreest
daarom juist voor een ‘aan-uit-lockdown’ waarbij het virus en dus ook de maatregelen blijven
terugkeren. Hij is van mening dat het kabinet

nog meer zou moeten doen om het coronavirus
zoveel mogelijk weg te krijgen.
Aan de andere kant hebben de eerdere versoepelingen niet geleid tot een toename van coronapatiënten. Zo lang iedereen zich houdt aan de
anderhalvemeterregel houden we de kans op
besmetting tegen. Aura Timen van het RIVM denkt

dat het volledig uitschakelen van een virus in
Nederland niet gaat lukken. Volgens haar moeten
we leren leven met het virus.

Ik ben bang voor een tweede coronapiek.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 20

Ook sportscholen mogen nu weer open
Van het kabinet mogen de sportscholen pas vanaf 1 september de deuren openen. Veel fitnessclubs denken echter dat ze tegen die tijd al over de
kop zijn gegaan vanwege een gebrek aan inkomsten. De meerderheid van 70 procent van de stemmers op de poll van vorige week ziet er ook
geen probleem in als sportscholen weer opengaan. Als iedereen zich aan de anderhalvemetermaatregel houdt en de toestellen telkens worden
schoongemaakt, moet het toch mogelijk zijn om je oefeningen weer in de fitnessclub te doen?
Anderen wachten liever met het opengooien
van de sportscholen. Zij vinden 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. 1 september is dus snel genoeg.

Oh, zit dat zo!

De NOW-regeling in de praktijk
Op 31 maart maakte minister Wouter Koolmees de NOW-regeling bekend. De insteek van deze tĳdelĳke regeling is een tegemoetkoming te
verstrekken aan ondernemers teneinde werkgelegenheid onder de coronacrisis te behouden. Bĳ de NOW-regeling zĳn onder meer als partĳen
betrokken de overheid (UWV), werknemers, werkgevers en accountants.
plaatsen bij deze regeling.
1. Voor bedrijven met seizoenfluctuaties kan de regeling heel ongunstig zijn. Uitgangspunt is namelijk dat
in de maand januari 2020 of anders de
maand november 2019 sprake moet
zijn geweest van loonkosten. Bij geen
loonkosten over deze maanden volgt
geen subsidie. Ook de berekening van
het omzetverlies is voor seizoenbedrijven nadelig.
2. De regeling is fraudegevoelig.
Het onjuist presenteren van de omzet
over het hele jaar 2019 of over de
NOW-periode 2020 heeft grote invloed
voor het uit te betalen bedrag.
3. De uitbetaling geschiedt in drie
Het voordeel van deze regeling voor
maandelijkse voorschotten van
de overheid en voor werknemers is
het behoud van werkgelegenheid en 80 procent en een afrekening van
20 procent. Die afrekening wordt pas
dat er dus geen beroep op de WW
uitbetaald in 2021.
gedaan gaat worden. Voor werkge4. Voorwaarde voor toepassing van
vers ligt de nadruk op het verkrijgen
deze regeling is dat werkgevers het
van liquiditeit en voor accountants
staat de verantwoording naar het UWV loon van werknemers doorbetalen en
centraal. Er zijn wel kanttekeningen te dat deze werknemers niet vanwege

VAKGARAGE
PEETEN BV

Te huur

gekoelde loodsen
210 m2 per stuk
grote deur, goede toegang.
Per 1 juli beschikbaar in MeIJel.
Meer info: 06 - 18506389

bedrijfseconomische redenen via het
UWV ontslagen worden. Bij ontslag via
het UWV wordt de subsidie teruggevorderd met verhoging van een boete van
50 procent. Mogelijk dat deze boete
komt te vervallen.
5. Het sociale verzekeringsloon wordt
verhoogd met een opslag van 30 procent voor sociale lasten. Dit betekent
dat een directeur-grootaandeelhouder
doorgaans geen gebruik van deze
regeling kan maken.
6. Indien naderhand blijkt dat de werkelijke loonsom lager is dan de opgegeven loonsom over de maand januari
2020, dan leidt deze lagere loonsom tot
een lagere vaststelling van de subsidie
en mogelijk een terugbetaling.
7. De opslag van 30 procent voor
sociale lasten is een norm en dekt niet
de werkelijke loonkosten.
8. Om misbruik van de regeling tegen
te gaan, is een accountantsverklaring
vereist.
9. De NOW-regeling gaat uit van de

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

omzet over drie maanden in de periode
van maart tot en met juli. Indien deze
omzet pas later ontvangen wordt, kunnen liquiditeitsproblemen ontstaan.
10. Het betreft een tijdelijke maatregel
voor een periode van drie maanden
met een mogelijke verlenging van drie
maanden onder nog bekend te maken
voorwaarden.
Door: Paul Grubben

paul.grubben@lenssenadvies.nl
06 - 10 94 00 75
www.lenssenadvies.nl

#kempencreëert

creatieve
ideëen

TamTom
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Twijfelaar
Met toenemende verbazing zie
ik elke week weer ‘bekende’
Nederlanders op tv hun mening
ventileren over onderwerpen of
zaken waarvoor ze niet doorgeleerd hebben.
Voor mij is het vaak onduidelijk waaraan ze hun bekende
Nederlanderschap te danken hebben. Bij veel van hen kan ik niet
anders concluderen dan dat hun
belangrijkste kwaliteit eruit lijkt te
bestaan dat ze goed van de tongriem gesneden zijn en in staat
zijn om anderen onder de tafel te
kletsen.
Neem zo’n Jort Kelder met zijn
zorgvuldig gecultiveerde hete
aardappel en zijn door middel van
bretels tot op kruispijnigend-niveau
opgetrokken lange broek met
hoogwater-pijpen. Niet gehinderd
door enige relevante kennis spuit
hij regelmatig zijn mening over de
coronacrisis.
Dit soort mensen lijkt er nooit aan
te twijfelen of ze het bij het rechte
eind hebben. Of camoufleren zaken
zoals die hete aardappel, broek
en ongebreidelde woordenstroom
juist die twijfel?
Zelf ben ik een notoire twijfelaar.
Dat begint ‘s morgens al bij het
ontbijt als ik moet beslissen wat ik
op mijn boterham doe. Het kopen
van kleding; een bijna eindeloze
zoektocht voordat ik eindelijk eens
weet wat ik wil. Voordat we het
er over eens zijn waar de vakantie heen zal gaan, ben ik maanden
verder. Nou is zo’n vakantie natuurlijk ook een grote onderneming
die wat kost, dus een zorgvuldige
voorbereiding is belangrijk. Maar ik
heb er ook last bij het kiezen van
een route als we een zondagmiddag gaan fietsen, ja zelfs bij de
beslissing vooraf of we gaan wandelen of fietsen.
Vraag me geen mening. Ik heb er
wel een, maar probeer die zo zorgvuldig afgewogen te brengen dat
ik daarbij zelf af en toe het zicht op
mijn eigen mening kwijtraak. Mijn
vrouw tobt wat met me af. Maar
ze kent me, wacht af, kijkt er naar
en geeft haar zegen. Of soms ook
niet. En dan begint het getwijfel
opnieuw.
Ik zal op Marktplaats eens zoeken
of er niet een in goede staat verkerende hete aardappel en bretels te
koop zijn.

Tom van Bakel
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Dankjewel VieCuri

De terrassen gaan weer open, we mogen weer naar het theater en jongeren gaan vanaf dinsdag 2 juni weer naar de middelbare
school. Allemaal onder strikte voorwaarden, maar we kijken weer vooruit. Dat hebben we voor een groot deel te danken aan de
zorgverleners van VieCuri, waarvan er dertig te zien zijn op de foto’s. Al maanden zijn zij onder grote druk aan het werk om de
mensen die getroffen zijn door het coronavirus te helpen. Werk waarvoor we grote dank verschuldigd zijn. Dankjewel!

#kempencreëert lokale verbinding

Kempen bedenkt, maakt, deelt communicatieboodschappen
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Zoë Fleuren Helden
Wat is het belangrijkste advies
dat je ooit hebt gekregen?
Dat heb ik gekregen van mijn ouders
en mijn opa en oma. Ze zeiden: stop
er niet mee en ga door, want anders
ga je er spijt van krijgen. Dat is wel
iets waar ik nog steeds aan denk.

Nooit meer sociale media
gebruiken of nooit meer films en
series kijken?
Ik zou kiezen voor nooit meer films
en series kijken, want nu vooral in
deze tijd wil ik graag contact houden met m´n vrienden. Dat doen
we nu door met elkaar te facetimen
(videobellen met iPhones, red.) en te
appen. Daar hebben we social media
bij nodig, anders gaat dat niet.

Wat doe je het liefst op een regenachtige dag?
Ik zou een film kijken op de bank
met m´n broertje of een spelletje
spelen met m´n gezin.

Wat zou je nooit meer willen
doen?
In Borneo was er een resort waarbij
je zo´n tweehonderd traptreden op
moest lopen om daar te komen of
om iets te gaan halen bij een winkeltje in de buurt. Het was een superleuke ervaring, maar ik denk niet dat
ik dat een tweede keer wil doen.

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Zoë Fleuren
13 jaar
Helden
Agora Roermond

Waar maak jij je huiswerk het
liefst?
Op mijn kamer is het lekker rustig
en daarom maak ik mijn huiswerk
bijna altijd daar. De laatste tijd maak
ik mijn huiswerk ook best vaak in de
woonkamer op de bank samen met
mijn broertje.

Wat is je favoriete hobby?
Ik hou er van om elke dag wat kunstjes te doen op de trampoline die in
onze achtertuin staat. Meestal als ik
niks te doen heb, ga ik een tekening
maken of een kastje verven of iets
dergelijks. Nu in deze coronatijd zit ik
vaak binnen, omdat ik nog niet naar
school mag vanwege de maatregelen. Daarom kook ik tegenwoordig
vaak voor m´n familie of bak ik iets
voor opa en oma.

Wanneer voel jij je het gelukkigst?
Ik voel me gelukkig bij ons gezin,
vrienden en familie. Het is altijd
gezellig en we doen vaak leuke dingen met z’n allen. We voetballen op
straat of we maken samen een knutselwerkje.

Wat is je favoriete toetje?
Mijn favoriete toetje? Dat is een
moeilijke vraag, want ik vind er veel
lekker. Stracciatella, kwark en een
toetje met M&M’s zijn toch wel mijn
favoriete toetjes denk ik.

lijk naar school of naar een pretpark
zonder dat je ouders je hoeven te
brengen. En als je door de tijd reist,
weet je bijvoorbeeld al wat er gaat
gebeuren in je leven. En dat is iets
speciaals. Dat moet je als verrassing
houden.

Wat is je grootste blunder?
Mijn grootste blunder was toen ik
vorig jaar meedeed aan de musicalschool Me On Stage. Ik was bij de
opvoering drie zinnen vergeten te
zeggen.

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

Wanneer heb je voor het laatst
iemand geholpen?

Ik ben samen met mijn gezin naar
Borneo, een eiland van Indonesië
en Maleisië geweest. We zijn van
plan om dit jaar naar Namibië en
Mauritius in Afrika te gaan, maar we
moeten nog even afwachten of dat
door kan gaan vanwege het coronavirus.

Mijn oma heb ik onlangs nog geholpen met de hond uitlaten en boodschappen halen en brengen. En ik
heb mijn vriendin geholpen met haar
huiswerk.

Hoi

Column

Onlinelessen
Na de meivakantie begon voor
mij de ‘online-school’ weer en
een paar dagen daarna kwamen er ook veranderingen bij
op het gebied van hoe we aan
school werken. Daarmee
bedoel ik dat we nu verplichte
onlinelessen volgens rooster
hebben, dat hadden we eerst
niet.
Je had eerst van sommige vakken wel onlinelessen eens per
week, maar deze waren niet allemaal verplicht. Ik weet niet hoe
het voor de anderen was, maar
ik vond het wel weer een beetje
wennen om er nu verplichte
onlinelessen bij te krijgen. Ik was
gewend de dag in te vullen hoe
het mij het beste uitkwam. Een
planning maken op basis van
welke opdrachten ik wanneer
moest inleveren en als ik een dag
een keer iets anders had, kon ik
het gewoon anders plannen.
Die weekopdrachten hebben we
nu nog steeds, alleen zijn de lessen erbij gekomen.

Niet de hele dag
in pyama

De meeste zijn ook nog eens
met camera. Ik snap dat als je op
school bent iedereen je ook kan
Ik lach het meest om mijn vriendinIk zou heel graag een manager wilzien, maar het is gewoon even
nen op school. Ook om m´n kleine
len zijn van iemand die bekend is.
wennen om er thuis op te moeneefje en nichtje kan ik vaak hard
Of anders zou ik een eigen winkeltje
Wat zou je doen als je een week
lachen.
willen openen met high tea-hapten letten dat je haar geborsteld
alleen thuis zou zijn?
jes. Dat lijken me allebei supertoffe
is en de hele dag in een pyjama
Ik zou doen wat mijn ouders ook
banen om te hebben.
rondlopen, zit er ook niet meer
Liever kunnen vliegen of door de zouden doen: eten bij de winkel
in, helaas. Ook is het niet dat ik
halen, de was doen, dat soort dintijd reizen?
veel eerder op moet staan dan
gen. Maar ik zou ook vooral vriendinIk zou toch liever willen vliegen,
dat ik de afgelopen weken deed,
nen uitnodigen om te blijven slapen.
want je kan overal heen gaan waar
maar ik moet zeggen dat het
Tekst: Lotte Thijssen
Daar kom ik de week wel mee door.
je maar wilt. Je kunt dan makkegevoel van ‘oh ik moet meteen
opstaan want de les begint zo’,
niet iets is dat ik gemist heb de
laatste tijd. Het wat later opstaan
was wel iets waar ik aan kon
wennen.
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Maasbreese Geert verpakt pelgrimstocht in boek
De Maasbreese Geert Joosten (67) droomde al dertig jaar van een pelgrimstocht naar Santiago de Compostela in Spanje. Vorig jaar besloot hij van die fantasie waarheid te maken en te
vertrekken. De reis was zo overweldigend dat Geert zijn ervaringen van de reis vastlegde in een boek voor het nageslacht. Dat naslagwerk is nu klaar.

Tijdens zijn werkende leven durfde
Geert Joosten uit Maasbree het niet
aan om de wandeltocht naar Santiago
de Compostela te ondernemen. “Je
kunt er niet zomaar 3,5 maand tussenuit piepen natuurlijk”, vertelt hij. Geert

wachtte tot zijn pensioen. Op 1 augustus 2018 was het dan eindelijk zover
en hoefde hij niet meer naar zijn werk.
Hij liet er geen gras over groeien,
begon meteen met trainen en iets
meer dan een half jaar later, 31 maart,

begon zijn solotocht naar Spanje.

Katholiek
De precieze reden waarom Geert de
tocht ondernam, kan hij zelf niet zeggen. “Ik was al dertig jaar gefascineerd

Andere regels?
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!

#kempencreëert

door Santiago. Het heeft altijd iets in
mij losgemaakt. Het is een soort roeping. Je wordt er door geroepen en je
komt er niet meer vanaf.” Wat zeker
meetelt bij Geert, is het geloof. Hij werd
katholiek opgevoed en voelde zich altijd
verbonden met het christendom. “Er
blijft toch veel hangen van je jeugd.
Natuurlijk geef je een eigen invulling
aan je geloof, maar het komt op de een
of andere manier altijd terug.” Bij Geert
uitte zich dat in het verlangen om het
graf van de heilige Jacobus te aanschouwen in Santiago.
Op die 31e maart ging Geert eerst met
zijn vrouw en kinderen eten bij een restaurant in Helden. Daar werd afscheid
genomen van elkaar, waarna hij vertrok
richting Neer. “Bij Thorn ben ik de grens
naar België overgegaan en daarna ben
ik naar het zuiden gaan lopen. De traditionele route is dat.” Maandenlang
(105 dagen om precies te zijn) liep hij
over de zand- en grindweggetjes in
België, Frankrijk en ten slotte Spanje.
Het was een solotocht, maar Geert was
zelden alleen. “Je komt heel veel mensen tegen die hetzelfde doen. Zeker
bij de grotere steden in Frankrijk kom
je bij knooppunten. Daar kom je mensen uit de hele wereld tegen. Ik heb
gepraat met mensen uit Canada, de VS,
Zuid-Korea, noem maar op. Praten gaat
vanzelf, je voelt een grote verbondenheid met elkaar. Je raakt in een sfeer
die moeilijk uit te leggen is. Je hebt een
gezamenlijk doel, dat verbindt.”

Dagboek
De 2.419 kilometer-lange tocht deed
veel met Geert. Om al zijn ervaringen
te kunnen onthouden, hield hij een een
soort dagboek bij. Daarin beschreef
hij wat hij zoal tegenkwam, de mensen die hij ontmoette en wat hij zelf
voelde. Al tijdens het wandelen kreeg
Geert het idee om iets groters te doen
met de aantekeningen in het boekje.
“Ik las mijn verhaaltjes en toen besefte
ik dat veel ervaringen er helemaal
niet in voor kwamen. Dat vond ik jammer. Ik besloot er een echt boek van
te maken.” In het boek zijn foto’s te
zien van wat Geert tegenkwam, maar
vooral wat hij voelde komt terug. “Wat
het pelgrimeren zo mooi en waardevol
maakte voor mij. 105 dagen onderweg
zijn bracht me niet alleen naar Santiago
de Compostela, maar het heeft me
vooral rijker gemaakt als mens”, zo legt
hij uit. “Het boek is bedoeld voor het
nageslacht van Geert. “Het is vastgelegd voor de kinderen. Dan kunnen zij
over jaren nog eens teruglezen en kijken wat ik toen beleefd heb.”
Het boek is klaar, vertelt Geert. Het
is echter niet de bedoeling dat het
naslagwerk in de winkels komt te liggen. “Mensen kunnen het rechtstreeks
bij mij bestellen.” Dat is mogelijk door
Geert een mail te sturen via geert-joosten@hotmail.com
Tekst: Rob Dieleman
Beeld: privécollectie Geert Joosten

Bibliotheken weer geopend
De bibliotheken in gemeente Peel en Maas zijn weer geopend. Op
maandag 18 mei gingen de meeste biebs weer open, die van Meijel
opende de deuren op woensdag 20 mei. Er wordt gewerkt met
aangepast openingstijden.
De bibliotheken vragen bezoekers
zo kort mogelijk te verblijven in
de gebouwen. Mede daarom kan
er geen gebruik worden gemaakt
van de leestafels, werkplekken,
computers en printvoorzieningen.
Boeken inleveren en nieuwe halen,
kan uiteraard wel. Medewerkers

zijn aanwezig om uit te leggen wat
de maatregelen zijn. De bibliotheek
vraagt iedereen die klachten heeft
of die gezinsleden heeft met klachten, niet te komen.
Kijk voor meer informatie en de
veranderde openingstijden op
www.debibliotheekmaasenpeel.nl
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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

Kerkdiensten
Vanwege het Coronavirus vervallen de kerkelijke Diensten t/m
Pinksteren.
Overleden: Joep Bots 77 jaar, Toos
Halder-Franssen 69 jaar

Parochie Panningen
Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag-, woensdag- en
vrijdagochtend van 08.30 uur tot
11.30 uur.
Kerkdiensten
Vanwege het Coronavirus vervallen de kerkelijke Diensten t/m
Pinksteren.
Overleden: Gerard Driessen 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

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

Parochie Kessel-Eik

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

Misintenties
NL41RABO0125300522
L. Timmermans
077 462 16 78

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.

Administrator (pastoor)
Deken de Graaf Woutering
077 398 14 16
a.degraafwoutering@rkhorst.nl

Kessel/Kessel-Eik
Pastoor Verhaag
077 462 12 65
06 50 69 45 07

Maasbree/Baarlo
Kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl

Kerkbestuur
Secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com

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

Werk aan de kazematten
De werkgroep heeft het lastig door de coronacrisis, maar de kwartiermakers van Vesting en Belfort
Vossenberg zijn druk bezig met het aanpakken van de kazematten. Vier van de zes bunkers zijn inmiddels al leeggeschept en voorzien van informatiepanelen, schietgaten en nieuwe deuren. De kwartiermakers laten weten dat bij de overige twee nog wat werk op de planning staat. Ook moeten de
informatiepanelen bij de uitkijktoren nog geplaatst worden. “We gaan gestaag door en hopen op
25 september alles af te hebben”, aldus de kwartiermakers. Kijk op www.belfortvossenberg.nl voor
meer informatie. / Beeld: Jac Verstappen

ADVERTENTIE WEEK
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