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School in aanbouw
Het nieuwe onderkomen voor basisschool De Springplank in Koningslust is in aanbouw. Op maandag 25 mei werd de eerste wand van de nieuwe basisschool geplaatst. Die komt aan
dorpshuis De Sprunk vast te liggen. Na het zetten van de wand begroeven de drie leerlingen van groep 8 van De Springplank een tijdcapsule en werd het startschot gegeven voor de
zoektocht naar een nieuwe naam van de school. Alle leerlingen en alle huishoudens van Koningslust krijgen een stem in de zoektocht. Lees verder op pagina 03

Twee onderdelen geschrapt

Maasboulevard kan rekenen op steun gemeenteraad
Een groot gedeelte van de gemeenteraad van gemeente Peel en Maas heeft laten weten positief te staan
tegenover een gemeentelijke garantstelling voor de Kesselse Maasboulevard. Dat gebeurde bij de digitale
commissievergadering op dinsdag 26 mei. PvdA/GroenLinks liet weten een voorstel te gaan doen om
100.000 euro extra in het plan te steken, zodat er geen deelgebieden geschrapt hoeven te worden.
Het plan van de Kesselse
Maasboulevard is een initiatief van
Dorpsoverleg Kessel. Nadat duidelijk
werd dat er werk verricht moest wor
den aan de Maas besloot het over
leg om een plan te maken waarbij de
hele Maasoever, van het veer tot aan
camping Gravenhof, wordt opgeknapt.
De gemeente en de provincie zeg
den allebei 500.000 euro toe voor het
project dat dit jaar gerealiseerd moest
worden. De Kesselse gemeenschap
moest de overige 300.000 euro zelf

opbrengen.
Dat zelf ophalen van geld bleek lasti
ger dan gedacht. De werkgroep van
het dorpsoverleg kon niet genoeg
fondsen aanboren, waardoor in
samenspraak met de gemeente het
project een jaar wordt doorgescho
ven. De gemeente werd gevraagd
garant te staan voor 180.000 euro om
er zo zeker van te zijn dat het project
volgend jaar doorgaat. De Kesselse
gemeenschap moet nog steeds zelf
200.000 euro ophalen, maar mocht dat

niet lukken, dan staat de gemeente
garant, zo is het voorstel. Verder wer
den twee van de vijf deelgebieden
‘on hold’ gezet om geld te besparen.
Het gaat om de gebieden van de pas
santenhaven tot aan de kerktrappen
en het deel vanaf de trappartijen bij
de Markt tot aan camping Gravenhof.

Goed gevoel
Frits Berben van PvdA/GroenLinks
liet bij de commissievergadering
weten het ten zeerste te betreuren

dat er twee onderdelen geschrapt
zijn. “Dat doet geweld aan het gehele
plan. Wij hebben een goed gevoel
dat de twee ton gaat lukken en we
zijn van plan een amendement in te
dienen bij de volgende raadsverga
dering om de 100.000 euro die de
twee geschrapte deelgebieden kosten,
door de gemeente ter beschikking te
laten stellen. We hebben de gemeen
schap al aangezet om twee ton op
te halen, dan moet je op die laatste
100.000 euro niet gaan bezuinigen.”
Het CDA gaf aan zich aan te sluiten
bij het plan van PvdA/GroenLinks.
Roel Boots liet namens de partij weten
het raar te vinden dat de portefeuille
houder die twee onderdelen niet zelf

in dit raadsbesluit heeft opgenomen.
“Dat past niet in uitspraken van de
wethouder in de HALLO dat gemeente
Peel en Maas genoeg spek op de rib
ben heeft.” Peter Craenmehr van
AndersNu vindt het plan te ambitieus.
“Zeker in deze coronatijd waarbij veel
bedrijven in de beurs getroffen wor
den, is het volgens mij lastig om twee
ton op te halen. Ik heb er geen goed
gevoel bij.” Wethouder Paul Sanders
gaf in een reactie aan dat hij wel goede
hoop heeft dat de gemeenschap het
benodigde geld bij elkaar krijgt.
De gemeenteraad beslist bij de vol
gende raadsvergadering, op dinsdag
23 juni, of de gemeente garant gaat
staan voor de 200.000 euro.
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Vreemde tijden voor een hospice in coronatijd

Het nieuwe normaal van ’t Plattelandshoés
Het zijn vreemde tijden voor ‘t Plattelandshoés. Het hospice en
verblijfhuis doet er nog steeds alles aan om haar gasten een gevoel van
thuis te laten beleven, maar corona maakt het de medewerkers
behoorlijk lastig. Nieuwe gasten een hand geven, samen eten, een deur
die altijd open staat; allemaal zaken die in het ‘nieuwe normaal’ niet
meer vanzelfsprekend zijn. De terugkeer van bezoekers en vrijwilligers
vormt een lichtpuntje.
“Ik vind het vreselijk dat mensen nu
moeten aanbellen voordat ze naar bin
nen mogen. Dat past absoluut niet bij
‘t Plattelandshoés”, vertelt Loes Sijben,
sinds de opening in maart 2017 coördi
nator van het hospice en verblijfhuis
in Panningen. In het gebouw worden
mensen verzorgd die in de laatste
fase van hun leven zitten. Ze krij
gen er zorg in een huiselijke, warme
omgeving. Het hospice telde maar één
coronapatiënt, helemaal in het begin
van de crisis. “We waren wel inge
richt als speciaal coronahospice, maar
dat bleek niet nodig te zijn. We heb
ben steeds gasten die niet besmet zijn
met corona kunnen ontvangen”, aldus
Sijben.

Grijs gebied
Bezoekers komen tegenwoordig
niet zomaar meer binnen in het
voormalige schoolgebouw aan de
Koninginnelaan. “We moeten strikt de
regels opvolgen”, vertelt Sijben. “Als je
bij één iemand een oogje dichtknijpt,
krijg je een grijs gebied. Dat willen we
voorkomen. We hebben zeker in het
begin mensen hier aan de deur weg
moeten sturen, omdat ze spontaan
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op bezoek kwamen. Dat vinden wij
ook ontzettend vervelend. We willen
hier juist dat thuisgevoel. Soms zijn
de maatregelen hartverscheurend,
zoals bij gasten die nog een keer wil
len koken en samen eten met familie.
Dat kan in deze periode niet.”
Met ‘wij’ bedoelt Sijben de zorgpro
fessionals die iedere dag in het hos
pice rondlopen. Normaal gesproken
wordt samengewerkt met vrijwilligers
die bijvoorbeeld koken, als gastvrouw
optreden of helpen bij de zorgtaken.
Vanaf de start van de coronamaatre
gelen op 15 maart moesten die echter
thuisblijven. “Ze wilden heel graag
komen helpen, maar het zijn veelal
65-plussers”, vertelt bestuurslid Peter
Janssen. “We willen hun veiligheid niet
in het geding brengen. Het laat wel
zien hoe groot de verbondenheid met
‘t Plattelandshoés is.” Sijben vult aan:
“We hebben ons waardevolste bezit,
onze vrijwilligers, buiten de deur moe
ten zetten.”

Raamvisite
Anders dan bij bijvoorbeeld een opa
en oma die hun kleinkind een tijd niet
kunnen zien, kan het bij het hospice
zomaar de laatste keer zijn dat iemand
een geliefde ziet. “Gasten van ons
krijgen vaak geen nieuwe kans in de
toekomst”, vertelt Sijben. “Daarom
is het extra lastig om streng te zijn.”
Het hospice deed haar best om op een
creatieve manier alsnog ontmoeting te
kunnen bieden, vertelt Sijben. “De vier
kamers op de begane grond hebben

De kaarten van vrijwilligers hangen bij een lege huiskamer

een eigen raam naar de tuin. Daar kon
de familie langskomen om de naaste
te zien via een raamvisite.”
Het wegvallen van de vrijwilli
gers werd opgevangen met extra
zorgpersoneel vanuit Proteion, het
bedrijf dat de professionele zorg in
‘t Plattelandshoés regelt. Twee derde
van het personeel bestaat namelijk
gewoonlijk uit vrijwilligers. “Die koken
hier, helpen mee in de zorg of pra
ten met de gasten”, legt Sijben uit.
Het sociale gedeelte wordt nu tot een
minimum beperkt. “Dat doet me pijn
tot in de puntjes van mijn tenen”, ver
telt ze. “Het is zo onnatuurlijk. We wil
len empathie tonen, een schouder om
iemand heen slaan, ‘sjoenkelen’ als
er livemuziek gespeeld wordt. Nu kan

ik een nieuwe gast nog niet eens
een hand geven. Het is zo’n andere
wereld.”

Kaarten
Voorheen kwam de handwerkgroep
of kaartclub van een gast op bezoek
en zat die samen met de gasten in
de huiskamer. Nu zijn de enige kaar
ten die daar te zien zijn de wenskaar
ten van vrijwilligers aan de muur.
“Daar staat op dat ze ons en de gasten
missen en hopen dat ze snel weer
hiernaartoe kunnen komen”, aldus
Sijben. “Hartstikke lief. Wij missen hen
ook verschrikkelijk.” Het doet haar
dan ook goed dat door de versoepe
lingen per gast nu vier vaste personen
op bezoek mogen komen en dat ook

de vrijwilligers mondjesmaat kunnen
terugkeren.
Een overdracht tussen twee mede
werkers gebeurt inmiddels op ruim
1,5 meter afstand, gasten verzorgen
is alleen nog mogelijk met hand
schoenen aan, een mondmasker op
en bezoekers gaan buitenom naar de
kamers. Of die maatregelen allemaal
ooit weer verdwijnen, weten Janssen
en Sijben niet. “Hoe het geweest is,
zal niet meer terugkomen”, vreest
Janssen. “We zijn nu bezig met de
zoektocht naar wat het nieuwe nor
maal wordt. Zeker is dat we een thuis
blijven bieden voor mensen in de laat
ste periode van hun leven.”
Tekst en beeld: Rob Dieleman

Museum en theater nog niet vanaf
1 juni geopend
De culturele sector verkeert in heel Nederland in een staat van onzekerheid. Dat geldt ook voor Museum Peel en Maas en DOK6 Theater. De twee
culturele instellingen mogen vanaf 1 juni weer beperkt opengaan, maar kiezen voor een afwachtende houding. Het museum opent op 1 juli de
deuren en het theater krijgt pas op 15 juli zekerheid over het volgende seizoen.
De coronacrisis zorgt inmiddels
alweer enkele maanden voor een
spreekwoordelijk slot op de deu
ren van culturele instellingen als
musea en theaters. Vanaf 1 juni
mogen ze echter weer open, met
de beperking dat er maximaal der
tig personen tegelijk binnen zijn.
Vanaf 1 juli zijn honderd mensen
welkom. Museum Peel en Maas in
Helden wilde in eerste instantie
gebruik maken van de eerste datum
en bezoekers weer de kans bieden
langs te komen in het museum waar
de geschiedenis van de dorpen van
Peel en Maas te zien is.
“Na contact met de museumvereni
ging en de gemeente hebben we
besloten de opening een maand uit te
stellen tot 1 juli”, vertelt Guus Hovens,
projectmedewerker bij het museum.
“Op deze manier hebben we meer
tijd om de coronaprotocollen door te

voeren. We hebben een lijvig advies
gekregen van de museumvereniging
en het heeft wat tijd nodig om alles
te implementeren. Zo zijn we bezig
met het maken van een eenrichtings
route in het museum. Verder kijken
we naar een reserveringssysteem,
het ophangen van de protocollen en
het beschermen van de vrijwilligers.”
Normaal is het museum in de zomer
op vier dagen geopend, maar Hovens
vertelt dat het bestuur er nu voor
kiest om alleen op woensdag en
zondag bezoekers te ontvangen.
“Ook hebben we beslist dat erop
elk moment maar vijftien bezoe
kers in het museum mogen zijn.
Rondleidingen zijn uitgesteld tot
september.” Verder moet ook de wc
in het museum gesloten blijven en is
er plexiglas aangebracht bij de balie
zodat de vrijwilligers daar achter kun
nen zitten.

Theater
DOK6 Theater in Panningen heeft in
juni twee lokale producties staan,
maar voor de rest nog niets. “We zijn
wel aan het kijken of er meer van dat
soort voorstellingen mogelijk zijn”,
laat directeur van het theater Dries
Floris weten. In juli staat weer de huis
kamerbioscoop op het programma.
Bij zowel de theatervoorstelling als
de bioscoop geldt een restrictie op de
bezoekers. Zeker bij de huiskamerbio
scoop is het volgens Floris nog bekij
ken hoeveel mensen er dan in de
zaal kunnen. “De honderd halen we
niet, daar is de ruimte te klein voor.
Daarnaast zijn we afhankelijk van wat
voor banken en stoelen we dit jaar
kunnen regelen. Daar moet gewoon
1,5 meter tussen zitten.”
Hoe volgend seizoen, startend in sep
tember, eruit gaat zien, weet Floris
niet. “Het programma was helemaal

klaar, maar het is onduidelijk of het
allemaal doorgaat.” Floris legt uit dat
producenten en impresario’s tot 15 juli
de tijd hebben om de geplande produc
ties terug te trekken of aan te passen.
“Zij moeten ook bekijken of het wel
rendabel is om de voorstellingen door
te laten gaan. Er moet bijvoorbeeld
een vrachtwagen en geluidsinstallaties
gehuurd worden. Wij kunnen maximaal
64 personen toelaten in de zaal. Levert
een voorstelling dan genoeg op?”
Na 15 juli komt DOK6 Theater met een
definitief programma voor komend
theaterseizoen. Tot die tijd weet Floris
niet hoe het jaar er financieel uit komt
te zien voor het theater. “Als we geen
voorstellingskosten hoeven te betalen,
dan valt het misschien wel mee met
de kosten. Op dit moment kan ik er
niks zinnigs over zeggen.”
Tekst: Rob Dieleman
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School in aanbouw

“We zijn heel blij dat er begonnen
is met de bouw”, vertelt directeur
van De Springplank Nicole Litjens.
“We zijn vooral heel dankbaar dat
Dorpsoverleg Koningslust en de werk
groep vanuit het overleg zich zo heb
ben ingezet voor de nieuwbouw”,
vertelt Litjens. Het dorpsoverleg begon
zeven jaar geleden al met de plannen
voor nieuwbouw van de basisschool.
Toen al was het huidige gebouw ver

ouderd, maar het dorpsoverleg wilde
niet zomaar renoveren.
“We wisten al dat er steeds min
der kinderen zouden komen, dus het
gebouw was veel te groot”, vertelt Erik
Nijssen, voorzitter van Dorpsoverleg
Koningslust. “Daarbij was een groot
schalige renovatie heel duur. Dat
was niet te verkopen geweest naar
andere dorpen en de gemeente toe.”
Het dorpsoverleg wilde wel de school

behouden voor het dorp en daarom
werd de oplossing bedacht waarbij de
nieuwe school tegen het dorpshuis
aan gebouwd zou worden.
Piet Geurts, voorzitter van dorpshuis
De Sprunk, denkt dat de combinatie
van een school met het dorpshuis veel
verbinding kan opleveren. “Er komt
een gezamenlijke keuken waar ook de
Dorpsontmoeting en Stichting Welzijn
gebruik van maakt. We willen in de

Weer in Peel en Maas

toekomst projecten gaan opzetten
waar de scholieren en de ouderen bij
gaan samenwerken. Zo creëer je ver
binding met elkaar. Het gebouw wordt
ook multifunctioneel. De school kan
overdag gebruik maken van het dorps
huis en ‘s avonds kan dat andersom.”
De school, waar momenteel 65 leer
lingen op zitten, krijgt één gemeen
schappelijke ruimte en drie lokalen
die multifunctioneel te gebruiken zijn.
Ze kunnen groter of kleiner gemaakt
worden door middel van schuifdeu
ren. Ook kinderopvang Hoera krijgt
een vestiging in het pand. Het is de
bedoeling dat in de herfstvakantie het
nieuwe gebouw klaar is en alle spul
len verhuisd kunnen worden van de
huidige locatie naar de nieuwe, zo laat
directeur Litjens weten.

van De Springplank een tijdscapsule
begraven. Alle leerlingen van de school
mochten iets in de kist doen die door
de drie jongens begraven werd naast
de nieuwe wand. De groep 8’ers lieten
weten een bakje met spijkers en schroe
ven, een brief en een gedicht in de cap
sule gedaan te hebben. “We hopen dat
pas over honderden jaren de kist opgra
ven wordt en dat de generatie die dan
in Koningslust leeft ziet wat er in onze
tijd speelde”, vertelt Litjens.

Nieuwe naam

Ook werd een speciale tegel gemaakt
als aandenken aan de eerste wand
zetting op 25 mei. De tegels werden
overhandigd aan Erik Nijssen en Piet
Geurts als dank voor al het werk dat ze
met het dorpsoverleg, De Sprunk en de
werkgroep verricht hebben in de loop
der jaren om de nieuwe school mogelijk
te maken. De tegel krijgt een plekje bij
de nieuwe aanbouw van het dorpshuis.

Hoe de school dan heet, hangt van
de leerlingen en huishoudens in
Koningslust af. De school selecteerde
tien potentiële namen. Iedere scho
lier en elk huishouden in het dorp mag
straks één stem uitbrengen op wat hij of
zij de beste optie vindt. De formulieren
met de namen worden door leerlingen
rondgebracht in het dorp.
Na het zetten van de eerste wand
mochten de drie groep 8-leerlingen

We hopen dat pas over
honderden jaren de kist
opgraven wordt

Tekst en beeld: Rob Dieleman

Wij zijn op zoek naar:

enthousiaste
scholieren/studenten
• Ben jij beschikbaar op zaterdag en in de vakantieperiodes?
• Ben jij 15 jaar of ouder, weet jij van aanpakken en wil je
graag werken in een leuk team?

Dan zijn wij op zoek naar jou!
• We bieden je een afwisselende baan aan,
zowel binnen als buiten werken.
• Salaris volgens cao Open Teelten.
Voor een impressie van het bedrijf
zie onze website.
Je kunt schriftelijk reageren per mail.

www.leendersplants.nl | info@leendersplants.nl
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Warm en droog
“Je zou het weer nu enkel kunnen samenvatten als ‘warm en droog’, maar toch zal ik mijn best doen om een
meer uitgebreide analyse te maken. Na een paar kleine regenbuitjes is het geheel droge weer met af en toe
wat stapelwolken weer helemaal terug. De stapelwolken ontstaan overdag door zogenaamde ‘thermiekbellen’, waarbij de instraling van de zon zorgt voor het opwarmen van de bodem. Deze warme lucht wordt
lichter, waardoor hij gaat stijgen en door het beetje vocht wat er nog is ontstaan dan deze wolken.
De komende dagen verandert er weinig in dit weerbeeld. Het hogedrukgebied dat een tijd via het zuiden
van Engeland richting ons heeft gelegen, trekt naar Scandinavië. Er komt daardoor een zwakke tot matige
oostelijke stroming op gang met nog drogere lucht. De temperaturen liggen tussen een aangename 22 en
25 graden. Rond begin juni is er een kans dat de onweersdreiging weer gaat toenemen doordat er mogelijk
een lagedrukgebiedje in de bovenlucht (hoogtelaag) vanuit Duitsland naar onze omgeving trekt. Dit zou
dan voor onweersbuien kunnen zorgen vanaf het oosten. Naar mijn idee is dit echter een tijdelijke zaak.
Foto is gemaakt bij de Baarloseweg in Helden.” / Tekst en beeld: Nicky de Bruijn
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Tuincafé en Buitenterras
Piazza open vanaf 1 juni!

WWW.LEURS.NL
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Zij zag het leven in vrolijk licht
zij was de zon, een bloem, een vriendelijk gezicht.
Zij deelde ons haar geluk hier op aarde,
zij hechte aan het leven zoveel waarde.
Nu is zij van ons heengegaan,
maar laat ons niet met lege handen staan.
Haar lach en blijdschap zullen verder leven,
Mam, bedankt voor alles wat je hebt gegeven.

Nelly Hendriks-van der Sterren

Wij zijn diep geraakt door het overlijden van ons
gewaardeerd lid en voorzitter

Rosalie Pijnenburg
De EHBO-vereniging verliest in Rosalie een enthousiast lid
en een bevlogen voorzitter. Wij zijn dankbaar voor alles
wat ze voor onze vereniging heeft gedaan. Wij zullen haar
toewijding enorm gaan missen.
Onze gedachten en medeleven gaan uit naar haar man en
kinderen en naaste familieleden.
Bestuur, leden en ereleden EHBO-vereniging Meijel

Maasbree, * 17 april 1938
Venlo, † 19 mei 2020

lieve mam, schoonmoeder en trotse oma van
Maasbree: Hèlen en Clim
Rens
Lynn

Op 23 mei hebben wij afscheid moeten nemen van ons lid

Rosalie Pijnenburg-Joosten
Wij verliezen in haar een zeer gewaardeerd lid van onze vereniging.
Gedurende haar lidmaatschap van 30 jaar heeft zij zich altijd
ingezet voor RKMSV.
Wij wensen haar familie in deze zware tijd alle sterkte toe.

Het afscheid heeft dinsdag plaatsgevonden.
Correspondentieadres:
De Koperwiek 6, 5993 HE Maasbree

Dankbaar voor de liefde en zorg die hij ons heeft gegeven
is zacht en kalm van ons heengegaan

Jan Janssen
* Baarlo 13 mei 1934

† Helden 19 mei 2020

Finn
24 mei 2020
Broertje van Lasse
Zoon van Johan Peters en
Leontien Verhaegh
Reinette 5, 5988 KZ Helden

Geboren

Noud

echtgenote van

Leo Hendriks †

Geboren

Bestuur, leden en ereleden RKMSV

19 mei 2020
Zoon van
Tom en Inge Frencken-Linders
broertje van Pim, Sam & Liv
Bèr Vullingsstraat 5
5986 AW Beringe

Voor aardbeien- en groenteplanten,
fruitbomen en klein fruit
naar Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom tel. 077 398 35 52.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

Dankbetuiging

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

Wiel Maessen
Het afscheid en het stilstaan bij zijn leven hadden wij graag
anders gezien, maar de vele blijken van belangstelling
en medeleven hebben op ons veel indruk gemaakt.
Trees, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.
Helden, mei 2020

Echtgenoot van

Toos Janssen-Walraven
Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de kaarten,
bloemen en andere blijken van medeleven die we hebben
ontvangen na het overlijden van mijn lieve man, pap en opa
Jolanda & Joep
Youp, Fleur & Sjoerd, Dries, Geus
Mariëlle & Loek
Jesse, Aimée & Cas

Jan Goutier

Deze guitige jongeman
wordt 28 mei 50 jaar!

Proficiat

René Lemmen
Van Pap en je zussen + aanhang!

Jeanne Goutier Verhaegh, kinderen en kleinkinderen

Rogier & Heidi
Jesper, Inge
Dankbetuiging

Edwin & Marie
Indy, Nina, Siena, Stella
23 mei hebben we in besloten kring afscheid genomen van pap
Een speciaal woord van dank aan het verplegend personeel van
Ruijsstraat 82A in Helden voor de liefdevolle verzorging
Correspondentieadres: Pr. Christinestraat 15 5991XL Baarlo

Hartelijk dank voor de vele blijken van medeleven na het
overlijden van mijn lieve man, pap, schoonvader en onze trotse opa

Peter Tijssen
Dank voor alle kaartjes en de steun die wij hebben mogen ontvangen.
Meijel, mei 2020
Mien Tijssen - Pellemans
Mark en Mariëlle
Grette, Meike

Wij danken iedereen voor de grote belangstelling
en betrokkenheid bij het overlijden van

Mia Grijmans-Manders
Uw blijk van medeleven heeft ons erg goed gedaan
en geeft ons veel troost en steun om verder te gaan.
Familie Grijmans
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
April 2020

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de vele bloemen,
kaarten, telefoontjes en berichten die wij mochten ontvangen
op ons 65-jarig huwelijk.
Het is voor ons een onvergetelijke dag geworden.

Martien en Mien
Rutten-Tielen

18 mei 2020
was voor ons bijzonder
Veel mensen hebben ons
60-jarig huwelijk niet
ongemerkt voorbij laten gaan.
Ontzettend bedankt voor de
vele kaarten, de versiering,
de mooie cadeaus en de
spontane bezoeken.
Wij denken er met
veel plezier aan terug.

Theo en Mia
Mestrom-Sonnemans

2805 \ nieuws
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Actiegroep wil biomassacentrale in Egchel
tegenhouden
Een groep personen uit Egchel, Panningen en Helden wil de komst van de biomassacentrale bij tuinbouwbedrijf Wijnen in Egchel tegenhouden. De inwoners zijn bang voor hun gezondheid en hebben zich verenigd in de
groep Leefbaar Peel en Maas. Onlangs werd geprobeerd de vergunning voor de centrale in te laten trekken,
maar volgens de gemeente is alles volgens de regels verlopen.

De leden van Leefbaar Peel en Maas
maken zich ernstige zorgen over
de luchtkwaliteit en de invloed die
de biomassacentrale daar op gaat
hebben. De centrale van Wijnen
Squarecrops wordt momenteel
gebouwd naast het bedrijf aan de
Molenheg in Egchel en moet aan
het einde van dit jaar volledig gaan
draaien. Dat houdt in dat er constant
houtsnippers verbrand gaan worden.
De energie die dat opwekt, moet ver
volgens gebruikt gaan worden om het
eigen bedrijf van warmte te voorzien.
De actiegroep denkt dat het verbran
den van houtsnippers veel uitstoot van
fijnstof en stikstof met zich mee gaat
brengen. De gezondheid van mensen
op de plekken waar die stoffen in de
lucht aanwezig zijn, wordt volgens de
groep ernstig aangetast. “Kijk maar

naar de vele onderzoeken van onder
meer het RIVM en wereldgezondheids
organisatie WHO”, aldus de groep.
“Zeer waarschijnlijk zullen er filters
geplaatst worden bij Wijnen, maar of
die fijnstof kleiner dan 2,5 microme
ter, die diep in het lichaam doordringt,
gaan tegenhouden, is maar zeer de
vraag. Verder komt bij houtverbran
ding drie keer zo veel CO2 vrij verge
leken met aardgas. Er wordt straks
365 dagen per jaar, 24 uur per dag
gestookt, terwijl in de zomer min
der warmte en elektriciteit nodig is.
Waarom moet er dan gestookt wor
den?”
Een eerste actie van Leefbaar Peel
en Maas was gericht op de vergun
ningverlening van de gemeente.
De actiegroep wilde laten zien dat de
energieopwekking niet alleen voor

Wijnen zelf, maar ook voor andere
bedrijven en inwoners van Egchel zou
gebeuren. Volgens de gemeente is
daar geen sprake van. ‘Er wordt niet
méér energie opgewekt dan het totale
energieverbruik van het eigen glas
tuinbouwbedrijf’, zo blijkt volgens de
gemeente uit cijfers die het tuinbouw
bedrijf overlegde. Het bezwaar werd
afgewezen. De actiegroep zegt zich te
beraden over eventuele vervolgstap
pen. Omdat het om een relatief kleine
installatie gaat, is er geen vergun
ning nodig, waardoor het onderwerp
niet voorgelegd hoeft te worden aan
de gemeenteraad. Er geldt alleen een
meldplicht.

Nulmeting
Omdat het volgens Leefbaar Peel en
Maas lastig is om te bewijzen dat de

biomassacentrale van Wijnen ver
antwoordelijk zal zijn voor een toe
name van fijnstof in de lucht, heeft de
groep besloten nu al actie te onder
nemen. Alle leden hebben thuis een
fijnstofmeter geïnstalleerd. “Zo kun
nen we nu al een nulmeting doen om
te laten zien dat er wel degelijk iets
verandert, zodra de centrale actief is.
Wel beseffen we dat het geen offi
ciële, wetenschappelijke methode is
en dat instanties er niet veel waarde
aan zullen hechten. Wij denken dat de
uitkomsten van onze metingen mis
schien wel de politieke partijen in de
gemeente kunnen laten zien wat voor
een effect de centrale van Wijnen
heeft op de inwoners van Panningen,
Helden en Egchel.”
Een hogere schoorsteen op de cen
trale zetten, vindt de actiegroep in
ieder geval geen oplossing. “Dat is
natuurlijk goed voor de eigen woning
van Wijnen in de directe nabijheid,
maar niet voor de mensen in Helden,
Egchel en Panningen”, aldus de

groep. “We hebben eigen berekenin
gen gedaan en daaruit blijkt dat het
effect van de stikstofuitstoot van de
biomassacentrale zelfs tot ver buiten
de gemeente reikt. Onder andere het
Maasdal, Leudal en de Groote Peel
gaan er mee te maken krijgen.”
De actiegroep geeft zich nog niet
gewonnen en richt zich nu vooral op
de politiek. Naast de eigen fijnstofme
ting doet Leefbaar Peel en Maas een
beroep op de lokale politieke partijen.
“Dat veel bewoners grote zorgen heb
ben, blijkt wel uit het feit dat onze
WhatsApp-groep meer dan 110 leden
telt. Tot op heden heeft de politiek
zich geen zorgen gemaakt over de
gezondheid van haar bewoners, daar
willen we verandering in brengen.
We roepen de de politiek op om alles
in het werk te stellen om de luchtkwa
liteit te waarborgen en er zorg voor te
dragen dat de biomassacentrale van
Wijnen wordt tegengehouden.”
Tekst en beeld: Rob Dieleman

Wijnen: we voldoen aan alle
wetgeving
“Natuurlijk meten we zelf ook de uitstoot”, vertelt Pieter Wijnen van
Wijnen Square Crops. “We gaan straks minder stikstof uitstoten
dan nu met aardgas het geval is.” Wijnen vindt dat de uitspraak van
de gemeente voor zich spreekt in het geval van het protest van
Leefbaar Peel en Maas. “Het zijn ongegronde bezwaren. Dat bewijst
die uitspraak wel. We voldoen aan alle wetgeving. De groep maakt
zich overal druk om, maar veel zaken die gezegd worden, kloppen
niet.” Zo zegt Wijnen dat in de zomer helemaal niet net zoveel houtsnippers gestookt worden als in de winter. “De biomassacentrale
kan ook op halve capaciteit draaien”, aldus Wijnen. “Dan hebben we
ook gewoon een volledige verbranding en weinig uitstoot van
schadelijke gassen.” Wijnen vindt het vervelend dat een groepje
mensen steeds overal tegen protesteert. “Mensen willen groenten
eten, daarom hebben we kassen in Nederland. Die moeten verwarmd worden en daar moet energie voor opgewekt worden.
We moeten van de overheid van het gas af en de biomassacentrale is
een mooi alternatief om toch energie op te kunnen wekken en
groentes te blijven telen.”

Ja of nee

Taskforce gemeente kijkt naar terrasmogelijkheden
Gemeente Peel en Maas heeft een taskforce opgericht die zich bezighoudt met aanvragen voor terrasuitbreidingen van horecagelegenheden. In de taskforce zitten ook mensen van
Koninklijke Horeca Nederland afdeling Peel en Maas. Ondernemers konden de afgelopen tijd hun plannen indienen en de taskforce kwam op woensdag 27 mei met een ja of nee op
de ideeën.
De gemeente besloot tot de oprich
ting van de taskforce om zo met de
ondernemers mee te kunnen den
ken. “Het wordt anders dan het was
op straat, maar als we daar samen

over nadenken, komen we tot oplos
singen”, laat de gemeente weten.
Rudy Gommans diende namens café
en restaurant De Heere van Meijel in
Meijel een plan in om een gedeelte

van de Dorpstraat, op piekmomenten
voor de horeca, af te sluiten. “Op vrij
dag en zaterdag als de winkels geslo
ten zijn en op zondag de hele dag”, laat
Gommans weten. Met het afsluiten van

de weg kan De Heere van Meijel extra
tafels kwijt. Die moeten op ander
halve meter afstand van elkaar komen
te staan. “Op deze manier kunnen we
onze normale capaciteit behouden.”

Gommans hoorde op woensdag 27 mei
of de taskforce instemt met zijn idee
en het plan door kan gaan. Op het
moment van drukken van de HALLO
was de uitkomst nog niet duidelijk.
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Aandacht,
rust, tijd én....
betaalbaarheid

Altijd waar wij zijn
Zij die wij liefhebben en van ons zijn heengegaan
Zijn niet meer waar zij waren, maar voor altijd waar wij zijn.

Een liefdevolle herinnering aan

Sjraar Joosten

Pierre van Lier

* Koningslust, 31 maart 1931 † Helden, 25 mei 2020

Kitty en Twan: 077-3512798

echtgenoot van

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Door Joosten-Janssen

Baarlo, * 9 september 1930
Baarlo, † 20 mei 2020
60 jaar in liefde verbonden met

Annie van Lier - Goertz
samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Peet Steeghs
Uitvaartzorg

Maasbree
06 38 43 79 56

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl

Vader, schoonvader, opa en overgrootvader van
Helden: Mirjam
Selina en Rob, Mees, Lana
Ruben en Susanne
Kessel-Eik: Anja en Bert
Inge ♥ en Luuk, Javi
Janine en Sonny
Maud en Willy
Koningslust: Jan en Marion
Helden: Theo en Diana
Linda en Jelle
Niek en Demi
Noud
Helden: Rien en Angelique
Rinske
Lars

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

fienbosuitvaartzorg.nl

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

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

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

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.
Bij onze Oosterburen heten ze
Pfingstrosen, wij noemen ze gewoon
Pioenen. Ze blijven mooi. Nog steeds
op Loosteeg 19 te Panningen.
Wij bezorgen onze eigengeteelde
aardappelen (Frieslanders) gratis bij
u thuis. Min. 5 kg. Absoluut de
lekkerste. Tevens uien te koop.
Tel. 077 307 88 53.
Eindelijk, het mag weer
Reservering@Brasserievios.nl
of bel 06 11 33 48 55.

Jeanny Vollebergh - van Lier en Wil Vollebergh
Niek
Jotte en Harold
Baarlo:
Mirianne Geurts - van Lier en Ger Geurts
Joep en Chantal, Eline
Hanneke♥en Randy
Elke en Jody, Mace
Bram en Vera

Pieter van Lier †

De uitvaartdienst zal in besloten kring plaatsvinden op
zaterdag 30 mei in de kerk van het Onbevlekt Hart van Maria
te Koningslust, gevolgd door de crematieplechtigheid in het
crematorium te Blerick.
Een bijzonder woord van dank aan de medewerkers van
het Groene Kruis, team Helden en team TGV, huisarts dokter
Rozenberg en pastoor van der Horst.

God bless you, take care on the way to heaven
And forgive us when we have hurt you in your lifetime
A lot of love, always love you

Ferdinand Herbert Wilhelm
Peeters
Zoon van Carolina en Fred Peeters a‑ Van Kuilenburg

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

Baarlo:

Koningslust:

In de Pas 28
5988 KA Helden

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

trotse pap, opa en superopa van

5 Helden, 2 augustus 1968

c Oostrum, 21 mei 2020

Correspondentieadres:
d’Olneweg 1a, 5991 CZ Baarlo
Wij nemen afscheid van Pierre in kleine familiekring
op woensdag 27 mei.

De zon kwam op
De vogels floten
De bloemen bloeiden
en toen werd het stil...
Zo geschrokken, zo onwerkelijk is het plotselinge
overlijden van

Piet Thijssen
echtgenoot van

Joke Thijssen‑van Deursen
Hij overleed in de leeftijd van 79 jaar.

Felix
Robert‑John aen Per a
Victor en Silvia
Chino
Chiara
Indira
Therry en Ron
Familie Peeters
Familie van Kuilenburg

Joke Thijssen‑van Deursen
Paul en Karin
Rick
Ruud en Angela
Samira, Aaron, Imre
Alex en Astrid
Daan, Collin, Kim
Jan

Wij hadden graag samen met jullie afscheid genomen van
Freddy. Helaas is dat door de huidige maatregelen van het
RIVM niet mogelijk. De crematie zal in besloten kring
plaatsvinden.
Correspondentieadres:
Ondersestraat 17, 5988 EA Helden

21 mei 2020
Schoolstraat 11, 5995 NP Kessel‑Eik
Wij hadden graag samen met u afscheid willen nemen van
Piet. Helaas was dit vanwege de actuele situatie niet
mogelijk. Het afscheid heeft daarom in kleine kring
plaatsgevonden.
Wij bedanken iedereen die er voor Piet en ons zijn geweest.

2805 \ nieuws
Dankbetuiging
Voor alle blijken van belangstelling:
De ontelbare kaarten
De mooie bloemen
De vele telefoontjes
De troostende woorden
die wij ontvingen na het overlijden van

Willy Janssen

willen wij u hartelijk danken.
Uw hartverwarmende meeleven heeft ons goedgedaan.
Marian,
kinderen en kleinkinderen
Helden, mei 2020
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Camping de Flierenhof

Zorgen over derde huisvesting
arbeidsmigranten in Maasbree
De aanvraag voor een vergunning voor het huisvesten van 175 arbeidsmigranten op camping De Flierenhof in
Maasbree ligt bij gemeente Peel en Maas. Het College van B&W moet nog officieel beslissen, maar de omwonenden van de camping vrezen het ergste: het derde grootschalige arbeidsmigrantenpark in hun omgeving
zit er aan te komen. Net als in Meijel bij camping Nieuwenhof zijn de omwonenden bang voor de gevolgen van
de komst van honderden migranten.

Zoevuuel blome
Zoevuuel kaertjes
Zoevuuel leve berichskes
Zoe doeënbeej, op aafsjtank
Hartelijk dank voor al jullie steun en medeleven na het overlijden van

Jeu Bouten
Al deze belangstelling neemt het verdriet niet weg,
maar geeft ons het gevoel dit niet alleen te dragen.
Mia Bouten-Peeters
Kinderen en kleinkinderen
Baarlo, mei 2020
Kaasdonck 4, 5991 XB Baarlo

‘De initiatiefnemer kiest
de locatie’

Gemeente Peel en Maas laat in een reactie weten dat de locaties
niet door de gemeente worden gekozen. “Dat doet de initiatiefnemer. In het huisvestingsbeleid staat dat de gemeente locaties
op voorhand niet uitsluit.” Op basis van de lokale omstandigheden, aankleding en motivering van de initiatiefnemer bepaalt
de gemeente of ze overgaat tot vergunningverlening.
De gemeente heeft bij de vergunningaanvraag van
De Flierenhof aanvullende stukken gevraagd. Die worden nu
beoordeeld. Als dat gedaan is, komt de aanvraag bij het College
van B&W te liggen. Die besluit vervolgens of de vergunning
verleend wordt. Daarna wordt het plan ter inzage gelegd en
kunnen zienswijzen ingediend worden. De gemeente laat verder weten te kijken naar mogelijkheden om in de huidige coronatijd de omgeving te kunnen informeren. Over een
huisvesting van arbeidsmigranten aan of in de buurt van de
Rozendaal heeft de gemeente nog geen aanvraag binnen gekregen. Over overlast bij Kafra zegt de gemeente dat er drie meldingen bij haar zijn binnengekomen. Eentje over afval dat er al
enkele jaren lag, een vechtpartij waarbij Kafra zelf de politie
heeft gebeld en een andere waarbij migranten aan het picknicken waren op het veld van een boer. “Dit is samen met de boer
opgelost en er is een bordje geplaatst.”

Het is niet de eerste keer dat de
bewoners van het buitengebied ten
noorden van Maasbree te maken krij
gen met een grootschalige opvang
van arbeidsmigranten. Vorig jaar
werden ze verrast met de komst
van 316 arbeidsmigranten op het
park van Kafra Housing aan de N277
naast de McDonalds. Eerder al begon
Work&Stay ten noordwesten van
Maasbree met het huisvesten van
750 arbeidsmigranten naast vakantie
park BreeBronne. Volgens de omwo
nenden ligt er bij de gemeente ook
nog een plan voor de huisvesting van
200 migranten aan de Rozendaal.
“In totaal wonen er straks in Maasbree
zo’n vijftienhonderd arbeidsmigran
ten, schatten wij. Zelfs de gemeente
weet niet precies zeker hoeveel er
in Maasbree en omstreken wonen.
1.500 op een totaal van ongeveer
6.700 inwoners. Tegen de 20 procent
van Maasbree is dan arbeidsmigrant”,
schetst omwonende Ingrid Roosch
haar verwachte toekomstbeeld van
het dorp. “Wij snappen ook dat er
mensen nodig zijn voor alle arbeids
plaatsen, maar waarom moet er
zo’n groot deel in Maasbree komen
wonen? De verhouding wordt scheef.
Het voelt voor ons alsof ze het maar
hier wegduwen, omdat hier rela
tief weinig mensen wonen. Maar wij
zijn ook burgers van Peel en Maas.
We hebben vooral problemen met de
grote groepen. Kleinschalige projec
ten leveren vrijwel geen problemen
op, de grote wel.”

Rotzooi
Roosch doelt op de problemen die
zij en andere bewoners van het
Maasbreese buitengebied ondervin
den van de komst van het migran
tenpark van Kafra Housing aan de
Middenpeelweg. “Ik wandel iedere
dag met mijn twee honden door het

bos dat aan het park grenst en daar
kom ik regelmatig rotzooi tegen”,
vertelt Roosch. “Blikjes bier, flessen
wodka, verpakkingen van McDonalds.
Ook staan en zitten er vaak groepjes
arbeidsmigranten. Als ik daar voorbij
loop, ruik ik de wietlucht. Ik heb die
zaken aangekaart bij Kafra. Die ruimen
geregeld op, maar desondanks ligt er
nog steeds veel rommel. Het wietge
bruik is niet hun verantwoordelijkheid,
zegt Kafra.”
Nu staat het volgende project op de
planning. Natuurcamping De Flierenhof
moet nog dit jaar omgetoverd worden
tot huisvestingsplek voor 175 arbeidsmi
granten. Die komen met vijf personen in
een chalet te wonen. In totaal komen op
het terrein 35 chalets te staan. De buurt
bewoners hebben zich verenigd en zet
ten alles op alles om het plan tegen te
houden. Vooral de toename van ver
keer, het aantasten van de veiligheid die
dat met zich meebrengt en de nabijheid
van een kwetsbaar natuurgebied vinden
de omwonenden redenen om het pro
ject niet door te laten gaan.
In januari werden meer dan honderd
handtekeningen opgehaald bij buurt
bewoners om het plan tegen te hou
den. De handtekeningen werden bij
de gemeente afgegeven. Het enige
dat de actie opleverde, was een infor
matieavond, georganiseerd door de
gemeente. Op de avond beloofde
wethouder Paul Sanders om nog
voordat het plan definitief werd goed
gekeurd, een overleg te plannen
met buurtbewoners, de initiatiefne
mer en de gemeente. “We hebben
nog niks gehoord”, vertelt Roosch.
“De gemeente geeft het gevoel onder
nemers belangrijker te vinden dan de
andere inwoners.”

De Flierenhof. Hij vertelt dat op de
smalle wegen vaak hard wordt gere
den. “Je hebt hier geen fietspaden lig
gen. Er worden allerlei kleine dorpen
gecreëerd, maar de wegen blijven
onveranderd. Als je op de fiets bent,
scheuren de auto’s langs je heen.
Dat levert levensgevaarlijke situaties
op. De gemeente blijft de parken maar
bouwen, maar hoe zit het met voor
zieningen? Worden de wegen ver
breed? Komt er ook meer politie, meer
brandweer? Kan de riolering het wel
aan? Als er veel meer afval opgehaald
moet worden, gaat de afvalstoffenhef
fing in de gemeente dan omhoog?”
Naast De Flierenhof ligt natuurge
bied Asbroek. Roosch en Annotee
zijn benieuwd wat de migranten
gaan doen in hun vrije tijd. “Ze raken
verveeld raken en gaan samen wat
drinken, misschien wel gezellig
een vuurtje stoken in het Asbroek.
We komen nu in het bos bij Kafra al
heel regelmatig verkoold hout tegen.
Daar is een open vuur gestookt, terwijl
de natuur heel droog is. We zijn bang
voor bosbranden en dat het Asbroek
straks ernstig te lijden heeft onder de
komst van de arbeidsmigranten.”

Planschade
Mocht het plan toch doorgaan, dan
weet Annotee heel zeker dat hij een
bezwaar gaat indienen. “Ik ga door
tot aan de Raad van State.” Mocht ook
dat niet gunstig uitpakken, dan gaat
Annotee terug naar de gemeente.
“Dan dien ik een planschadeverzoek
in. Mijn huis wordt minder waard door
al die arbeidsmigrantenparken en dat
geld wil ik terug van de gemeente.
De winst van een ondernemer mag
toch niet ten koste gaan van het
woongenot van de omgeving?”

Voorzieningen
Arthur Annotee is net als Roosch
woonachtig in de buurt van

Tekst: Rob Dieleman
Beeld: Google Maps
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Kesselse verenigingen steken
sponsoren hart onder de riem
Kesselse verenigingen en stichtingen hebben zich samengepakt en
een filmpje gemaakt om alle sponsoren een hart onder de riem te
steken in de coronatijd. In deze HALLO is tevens een advertentie te
vinden waarin de verenigingen hun dank en steun uitspreken naar
de bedrijven die normaal gesproken hen ondersteunen.
Het idee om iets voor de sponso
ren te doen, is afkomstig van Roel
Sieben van tennisclub LTV Kessel,
Ruud Hillen van voetbalvereni
ging VV Kessel en Eric Zeelen van
stichting Kessel op zien Bes. De drie
heren wilden graag iets doen voor
de sponsoren, omdat die normaal
gesproken garant staan voor de
verenigingen, maar nu een moei
lijke tijd doormaken vanwege de
coronacrisis. Na een brainstorm
kwamen ze tot de conclusie dat
het een filmpje en een adverten
tie in de HALLO moest worden.
“Het moest wel iets ludieks zijn.
Niet zomaar een brief sturen.”
De drie initiatiefnemers stapten
naar de tien grootste verenigingen
van Kessel en vroegen of zij mee
wilden doen. “Het kost natuurlijk
wel iets om een filmpje te maken
en een advertentie te plaatsen”,
legt Eric uit. “Daar hadden we de
hulp van de verenigingen voor
nodig. Ze reageerden allemaal heel

positief en we hadden volgens mij
van allemaal binnen twee dagen
een toezegging. Ze vonden het een
geweldig idee.”
In het filmpje zijn jongeren te zien
in de kleding van hun vereniging
en ze vertellen dat het verenigings
leven samen wordt beleefd. De jon
geren laten allemaal een hart zien
en bedanken op het einde van het
filmpje alle sponsors. Het belang
van die sponsoren moet dan ook
absoluut niet onderschat worden,
vindt Eric. “Als we geen sponsors
hebben, hebben we geen vereni
gingsleven meer. En als dat weg is,
hebben we niks meer.”
Het filmpje wordt verzonden naar
alle sponsors. Ook de verenigingen
krijgen het doorgestuurd. Die ver
spreiden het vervolgens via hun
sociale media-kanalen. Op zaterdag
zijn de drie initiatiefnemers te gast
bij de live-uitzending van Omroep
P&M. Daar lichten ze het initiatief
verder toe.

Alternatieve verkaveling

Twee huizen minder bij
woningbouwplan Grashoek
Bij het plan Dorpshart Grashoek worden twee huizen minder gerealiseerd dan in eerste instantie werd vastgesteld. In het plan uit 2013 was plaats voor 23 woningen, maar dat wordt door het College van B&W in een
nieuw voorstel aan de gemeenteraad met twee huizen teruggeschroefd. Het terrein wordt anders ingedeeld,
waardoor de woningen ‘verdwijnen’.
Van de 23 woningen in het plan uit
2013 zijn er inmiddels acht gereali
seerd. Dat betekent dat er nog plek
was voor vijftien huizen op het gebied
tussen de Helenaveenseweg en het
Meester Cruijsberghof. Dat aantal wordt
nu teruggezet naar dertien omdat het
nieuwe plan volgens de gemeente beter
inspeelt op de gewijzigde marktsituatie
en woonbehoefte. Samen met een ver
tegenwoordiging van het dorp werd een
alternatieve verkaveling gemaakt.
Bij de digitale commissievergadering
op dinsdag 26 mei werd het voorstel
besproken door de gemeenteraads
leden. Alle partijen lieten weten in
te kunnen stemmen met het plan.
“Een prachtig plan”, aldus AndersNu.
“Zeker een aanwinst voor Grashoek.”
Ook de andere fracties lieten zich in
dergelijke bewoordingen uit over het
vernieuwde plan.

Extra woningen
Wel waren er een aantal vragen die

wethouder en portefeuillehouder
Rob Wanten diende te beantwoorden.
Zo wilde een aantal partijen weten
of de twee ‘verdwenen’ woningen
beschikbaar blijven voor Grashoek.
Wethouder Wanten liet in de beant
woording weten dat er in Grashoek
mogelijkheden zijn om woningen
te creëren. “Dat ligt aan de behoef
tes van Grashoek. Extra woningen is
mogelijk.” Verder zei hij dat de ver
kaveling in het plan op zo’n manier
is opgezet dat er nog steeds andere
bouwvormen aangedragen kunnen
worden op de locatie. “Dat is mogelijk
volgens het bestemmingsplan”, aldus
de wethouder.
Verder liet de wethouder weten dat
mensen die zich inschrijven voor een
kavel, niet verplicht zijn een vaste
aannemer te kiezen. Op de vraag
waarom er in fases gebouwd wordt,
zei Wanten dat de gemeente wil
voorkomen dat er gaten gaan ont
staan in het beeld. “Je wil dat er aan

eengesloten gebouwd gaat worden.
Als de verkoop onverhoops tegenvalt,
krijg je gaten in je opzet als je niet
in fases bouwt. Dat is voor bewoners
niet fijn en voor het straatbeeld niet
handig.”

Als je niet in fases bouwt
krijg je gaten in je opzet

Hamerstuk
De gemeenteraad heeft beslist
dat het voorstel bij de volgende
raadsvergadering als hamerstuk
beschouwd wordt. Dat betekent dat
er waarschijnlijk geen nadere discus
sie over volgt in de raadsvergade
ring. Gezien de reacties op dinsdag
26 mei lijkt een meerderheid van de
gemeenteraad in te gaan stemmen
met het vernieuwde voorstel.

Zonder onze sponsoren géén verenigingsleven in Kessel en Kessel-Eik
Dank jullie wel!

ALLEEN SAMEN
Sporten doe je samen
Muziek maak je samen
Een vereniging is samen zijn
Leven doen we samen
Verbondenheid voelen we samen
Zonder sponsors, geen samen
Samen zeggen we dan
ook dankjewel
Sponsors,
Dankjulliewel!!

Houd de social media kanalen van verenigingen in de gaten voor het promotiefilmpje.
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Tweede keer

Vernielingen aan uitkijktoren Belfort Vossenberg
De gloednieuwe uitkijktoren Belfort Vossenberg in Meijel is het doelwit geweest van vandalen. Bij het gebouw Natuur en Recreatie van Dorpsoverleg
aan de rand van de Groote Peel werden diverse planken afgebroken en scheef getrapt. Het is al de tweede keer Meijel en kwartiermaker van Belfort
Vossenberg. “Er hing een bordje bij
dat er vernielingen zijn aangericht in de toren, zo laat Dorpsoverleg Meijel weten.
de ingang dat de toren vanwege
de coronacrisis niet toegankelijk is.
Blijkbaar kunnen de daders dus niet
lezen”, zegt Manders gekscherend.
Het is al de tweede keer dat er ver
nielingen plaatsvinden in de uitkijk
toren die eigenlijk op 3 mei officieel
geopend zou worden.

We hopen dat iedereen
die iets verdachts ziet,
zich meldt

“De vandalen hebben op de boven
ste etage planken los getrapt en naar
beneden gegooid. Op andere verdie

pingen is tegen planken geschopt.
Die zijn daardoor naar buiten gebo
gen. Verder is het dranghek dat voor

de ingang stond volledig gebogen.
Dat hek kunnen ze wel weggooien”,
vertelt Jo Manders, lid van Netwerk

“De vorige keer hebben we besloten
er geen ruchtbaarheid aan te geven,
maar dit keer hebben we besloten
aangifte te doen”, vertelt Manders.
Hij zegt ook niet te weten hoe dit te
voorkomen is. “Wij zijn ook niet elke
dag daar. We hopen dat iedereen die
iets verdachts ziet, zich bij ons of de
politie meldt.”
Hoe hoog de schadepost is, kan
Manders niet zeggen. “We hebben
nog wat reserveplanken liggen, maar
die zijn niet zomaar op de plek van

de vernielde planken te plaatsen.
Daar hebben we een hoogwerker voor
nodig. Hopelijk kunnen we er ergens
eentje charteren, dan kan het nog
meevallen met de kosten.” Een geluk
bij een ongeluk noemt Manders het
feit dat de nieuwe informatiepane
len vanwege de coronacrisis nog niet
geplaatst zijn. “Dat had eigenlijk al
gebeurd moeten zijn. Als die vernield
waren, dan was de schadepost een
stuk hoger geweest.”
De officiële opening van Belfort
Vossenberg is door de coronacrisis ver
plaatst van 3 mei naar 25 september,
mits de coronamaatregelen het dan
toelaten. “Tegen die tijd hebben we
alles hersteld”, verzekert Manders.
Mensen die meer informatie hebben
over de vernielingen, kunnen zich
melden bij de politie via 0900 88 44
of anoniem via 0800 70 00. Ook kan
er contact opgenomen worden met
Lieke Verhoeven van Staatsbosbeheer
via 06 22 73 31 63 of met de kwar
tiermakers van het Belfort Vossenberg
Jo Manders via 06 38 93 10 20,
Mart Rooijakkers via 06 13 31 11 40 of
Fred Bongers via 06 18 21 22 24.

Tekst: Rob Dieleman
Beeld: Dorpsoverleg Meijel

Van 12.00 uur tot 17.00 uur

2e Pinksterdag alle
vestigingen geopend

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

Geen koffie en vlaai bij jubileum pastoor
Peter van der Horst
Pastoor Peter van der Horst (69) had zijn veertigjarig priesterjubileum
heel anders voorgesteld. Er stond een speciale mis in de kerk van Helden
en een receptie in gemeenschapshuis Kerkeböske op de planning.
Door de coronacrisis moest door beide zaken echter een streep gezet
worden. “Ik ben niet zo van de feestjes, maar ik vind het toch wel heel
jammer dat dit niet kan doorgaan.”
“Het samen een kopje koffie met
een stuk vlaai eten op mijn recep
tie. Daar keek ik wel naar uit”, vertelt
pastoor Van der Horst, die het prima
vindt als hij met Peter wordt aange
sproken. “Ik ben niet belangrijker dan
andere mensen.” Hij werd geboren in
Enschede en deed de de onderwijzers
opleiding in Hengelo. Na daarna één
jaar de opleiding psychologie gevolgd
te hebben, vond Peter wat hij echt
wilde worden: priester. Op 31 mei
1980 ontving hij de priesterwijding in
de kathedraal in Roermond.
Omdat hij de priesteropleiding in
Rolduc-Kerkrade volgde, bleef Peter
daarna hangen in Limburg. Na Blerick,
Horst en Weert kwam hij in 1990 in
Helden terecht, als pastoor-deken.
“In januari was het dus al 30 jaar
geleden dat ik in Helden kwam
wonen”, vertelt Peter. Hij is inmid
dels pastoor van de parochies van
Helden, Panningen, Koningslust,

Grashoek, Egchel, Beringe en Meijel
(het Vincentiuscluster). Als pastoor is
hij de eindverantwoordelijke, maar hij
wil niet boven de andere priesters in
het cluster staan. “ We zijn samen een
heel fijn team. Niemand staat er echt
boven.”
Voor zijn jubileumviering waren al de
twee Heldense kerkelijke koren en het
Heldens Koper Ensemble vastgelegd.
“Ik ben eigenlijk helemaal niet zo van
de feestjes of mezelf fêteren”, vertelt
Peter. “Hier had ik echter wel zin in.
Eerst zouden we een mis uit dankbaar
heid houden,waarin het jubileum cen
traal stond en daarna nog de receptie.
Dat zouden twee ontmoetingen zijn
geweest waarbij mensen samen kon
den komen, contact zouden hebben.
Dat mis ik nu wel.”

Goede vriend
De coronacrisis hakt er ook bij de
jubilerende pastoor hard in. Ook in

Ook Vorkmeer gaat naar
het nieuwe normaal
Op dit moment worden de coronamaatregelen stap voor
stap versoepeld. Ook onze dienstverlening wordt aangepast
aan het nieuwe normaal. Onveranderd blijft natuurlijk dat
wij er zijn voor u, de burgers van Peel en Maas!
Wat wel aangepast wordt, is de bereikbaarheid van de
Vorkmeer Bellijn. Deze wordt vanaf 2 juni teruggebracht tot
de gebruikelijke beschikbaarheid op werkdagen van
9.00 - 17.00 uur. Het telefoonnummer is en blijft 077-3077350.
Ook na 2 juni mag u ons bellen als u een luisterend oor zoekt
en dat niet zo 1-2-3 vindt in uw directe omgeving. We staan
graag voor u klaar.
De Wegwijzer blijft onveranderd geopend. U kunt bij ons
terecht met vragen over uw inkomen, belastingzaken,
betalingsachterstanden en betalingsregelingen. Of voor
een aanmelding bij de Voedselbank, of het afhalen van een
Speelgoedbon. We houden elke werkdag spreekuur van
8.30 - 12.00 uur in het Huis van de Gemeente. U hoeft vooraf
geen afspraak te maken en bent van harte welkom.
Tot ziens bij Vorkmeer!

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

de Vincentiusparochies is zwaar gele
den. Zo verloor Peter één van zijn
beste medewerkers. Willem Deen was
tweede organist in de Heldense kerk,
de man van de fanfare en het koper
ensemble en medeorganisator van de
jubileumvieringen van Peter. Willem
overleed aan corona. “Ik kan wel huilen
als ik aan hem denk”, vertelt Peter over
zijn goede vriend. “Hij kwam regelma
tig hier bij mij op bezoek om te praten
over hoe we zaken zouden aanpakken.
Het klikte geweldig tussen ons. Dat ter
wijl hij helemaal niet katholiek was.
Willem kwam uit Delfzijl, de protes
tantse hoek.”
De coronacrisis kwam hard aan bij
de priesters. Doopsels en huwelijken
werden uitgesteld, alleen de uitvaar
ten gingen door. “Vooral de angst van
zoveel mensen trof me. Op straat hield
iedereen afstand en de gesprekken
gingen alleen maar over wie ziek en
overleden was. Ik werd er zelf angstig
van. Er heerste bedruktheid onder de
mensen. Ik ben juist iemand die graag
bij de mensen thuis komt, die persoon

lijk contact heeft. Zeker bij het rege
len van uitvaarten. Dat wil ik niet via
de telefoon doen. Ik ben daarom wel
langsgegaan, maar wel op afstand.”

Bonzend hart
Ook bij stervenden die bediend moes
ten worden, ging Peter op locatie.
Sommigen daarvan lagen in het zie
kenhuis. “Dat voelde heel raar. Ik had
een pak aan, een mondmasker op,
handschoenen aan. Ik moest mijn
naam zeggen, anders werd ik niet
herkend. Dat voelt toch niet goed.
Priester zijn is een contactberoep.
Ik stond daar met een bonzend hart
naast het bed, omdat ik zelf ook ang
stig was. Maar als Jezus naar de zieken
ging, wie ben ik dan als priesters om
een vraag van iemand te weigeren?”
Peter kijkt erg uit naar het moment
dat de kerken weer meer mensen
mogen ontvangen bij gewone mis
sen. Vanaf 1 juni dertig personen
en vanaf 1 juli honderd mensen.
Toch gaat het Peter niet om een volle
kerk. “Er is meer belangrijk. Het gaat

om het menselijke, het respect en de
liefde tussen mensen. De inspiratie
vanuit het geloof. Fijn dat we straks
weer mensen kunnen zien, contact
hebben.” Ondanks de huidige, zware
periode en het feit dat hij al 69 jaar is,
denkt Peter nog niet aan stoppen als
pastoor. “Maar als de mensen willen
dat ik wegga, stop ik meteen. Maar tot
nu toe doe ik mijn werk heel graag.
Ik word misschien nooit een echte
Dörper, maar ik hoor hier wel thuis.”
Op 31 mei, pinksterzondag, de oor
spronkelijke datum van het jubileum,
houdt Peter samen met de andere
priesters van het Vincentiuscluster
een besloten mis in de Heldense
kerk. “We gaan het niet een andere
keer inhalen”, vertelt Peter. “We gaan
gewoon rustig verder. Gezien de
hevigheid waarmee het virus in Peel
en Maas heeft toegeslagen, past ons
bescheidenheid. Misschien haal ik het
50-jarig jubileum wel, dan vieren we
dat wel.”
Tekst en beeld: Rob Dieleman

Kerken weer open vanaf 1 juni
Kerken mogen vanaf 1 juni weer open voor het vieren van de eucharistievieringen. Er geldt een maximum
van dertig bezoekers, die zich ook nog van tevoren moeten melden bij de kerk. De bezoekers moeten in de
kerk op geruime afstand van elkaar plaatsnemen. Verder moet iedereen de handen wassen voordat de
communie ontvangen wordt en in de rij voor de hostie moet 1,5 meter afstand gehouden worden.
Het bisdom van Rooms-Katholieke
Kerk Nederland stuurde een protocol
naar alle bisdommen in het land die
het op hun beurt weer verspreidden
onder de parochies. In het protocol
is onder meer te lezen dat bezoe
kers zo min mogelijk elkaar, beelden
of andere zaken aanraken. De col
lectebus gaat niet meer rond, maar
staat bij de uitgang. Meezingen door
gelovigen is de komende tijd nog
niet toegestaan. Doopsels, vormsels,
communies en de biecht worden tot
nader order uitgesteld.
Pastoor Peter van der Horst van het
Vincentiuscluster is ondanks alle

beperkingen blij dat de kerk weer
open kan. “Ontzettend fijn dat we
weer contact kunnen hebben met
de mensen. Het is wel belangrijk
dat we de regels zorgvuldig volgen.
Je kunt thuis ook wel bidden, maar
daar heb je niet dat gemeenschaps
gevoel van de kerk. We kunnen
wel blij zijn dat we in Peel en Maas
zoveel grote kerken hebben. In de
meeste dorpen is plek genoeg om
1,5 meter of meer afstand te hou
den. Normaal vind ik het jammer
dat het zo’n grote ruimtes zijn, maar
nu komt het goed uit.”
Van der Horst geeft aan dat het voor

priesters fijn is dat gelovigen weer
naar de kerk mogen komen. Het is
volgens de pastoor echter afwach
ten hoeveel volk er komt. “Mensen
moeten het ook durven. Niet ieder
een rent naar de kerk op 1 juni, zo
eerlijk moeten we ook zijn. Maar
goed ook waarschijnlijk. Mensen
moeten zich aanmelden en wat nu
als er meer dan dertig personen zijn
die naar de mis willen? Qua afstand
past dat goed in de kerken van bij
voorbeeld Panningen, Helden en
Meijel. Maar het mag niet. We moe
ten nog uitzoeken hoe we dergelijke
problemen kunnen oplossen.”
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Einde vastemaand

Suikerfeest met alleen het eigen gezin
In een normaal jaar was moskee Assalaam in Panningen tijdens het Suikerfeest het middelpunt geweest van
de Marokkaanse gemeenschap. Door de coronacrisis was dat dit jaar echter niet het geval. Het einde van de
vastenmaand Ramadan kon niet met de hele familie of vrienden, maar alleen met het gezin gevierd worden.
“Jammer”, zegt voorzitter van de moskee Mohamed El Amriti, “Maar het leert ons ook extra dankbaar te zijn
voor de normale viering.”

we via WhatsApp videobellen met
familie en vrienden. Zo konden we
elkaar toch een beetje zien”, zegt de
voorzitter van de moskee. Hij ver
telt dat hij de gemeenschap miste.
“Normaal kunnen we elkaar de hand
schudden en knuffelen. Heel jammer
dat dit niet ging. Maar gezondheid
gaat voor alles.”
De opmerkelijke viering van het
Suikerfeest heeft ook een positieve
kant, vindt El Amriti. “Corona doet ons
realiseren dat we dankbaar moeten
zijn dat we het normaal gesproken zo
mooi kunnen vieren en dat we altijd
blij moeten zijn om bij onze familie te
kunnen zijn.”

Opening moskee

Het gezin El Amriti geniet van het eten tijdens het Suikerfeest

De moskee in Panningen is al sinds
16 maart gesloten. Gedurende de
hele ramadan, die begon op 23 april,
konden Marokkaanse moslims niet
naar het gebedshuis om te bidden.
Ook het Suikerfeest kwam nog te

vroeg om de heropening van de mos
kee mee te maken. Op zondag 25 mei
werd met de feestdag het einde van
de vastenmaand gevierd. De meeste
leden van de moskee vierden het, net
als voorzitter Mohamed El Amriti, met

het gezin thuis.
“Het was heel anders dan anders.
Normaal gaan we naar de moskee en
daarna nog samen eten met de hele
familie”, vertelt El Amriti. “Dat kon
nu allemaal niet. Gelukkig konden

El Amriti moet nog eventjes wach
ten tot hij weer terug naar de mos
kee kan. Op maandag 1 juni gaan de
deuren weer open. Net als bij kerken
gaat het om een beperkte openstel
ling van maximaal dertig personen
per keer. Vooral op vrijdag is het van
wege het vrijdagmiddaggebed druk
bij de Panningse moskee. “We gaan
de bezoekers tellen. Als we aan de
dertig zitten, moeten we de deuren
sluiten.”
Als dat inderdaad gebeurt bij de eer
ste vrijdag dat de moskee geopend

is, 5 juni, schakelt de moskee over
op een ander systeem. “Dan verde
len we de mensen in groepen en dan
mag elke week één groep komen”,
legt El Amriti uit. “We zijn een kleine
gemeenschap, dus we weten niet of
dat nodig gaat zijn.” Mensen boven
de 65 jaar hoeven in ieder geval niet
te komen. “Die zitten in de risico
groep, dus die willen we geen risico
laten lopen.” Ook kinderen onder
de 12 jaar zijn niet verplicht om te
komen.
Om zeker te weten dat iedereen
genoeg afstand houdt, wordt op de
grond met tape aangegeven waar
iedereen mag staan. “Als we dat
gedaan hebben, zien we ook hoe
veel mensen er in totaal binnen kun
nen.” Als voorbereiding werd het
hele gebouw en rondom helemaal
gepoetst. “We gebruikten de mos
kee niet, maar toch lag er wat vuil”,
lacht El Amriti. “Daarom hebben we
gepoetst.” Hij heeft er veel zin in om
weer iedereen te mogen begroeten
op vrijdag 5 juni. “We missen elkaar
heel erg, fijn dat we elkaar volgende
week weer zien.”

Tekst: Rob Dieleman
Beeld: Mohamed El Amriti

Terras weer open?
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

ADVERTENTIE WEEK
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Boa moet standaard uitgerust worden
met wapenstok en pepperspray
Het geweld tegen buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) neemt de laatste tijd toe. Het lijkt erop dat vooral jongeren het steeds lastiger
vinden om afstand te houden en wanneer ze daarop aangesproken worden, gaan ze in de aanval.
In diverse steden eisen boa’s dan ook
een betere uitrusting, met wapenstok en
pepperspray. Zij willen zichzelf kunnen
verdedigen op het moment dat ze worden
belaagd. Een wapenstok bijvoorbeeld hoeft
niet per se worden ingezet, maar kan al een
afschrikwekkend effect hebben. Ook kunnen
er mensen mee op afstand worden gehouden.

Het is in dat geval een laatste redmiddel.
Het ministerie van Justitie en Veiligheid ziet daar
echter niets in en vindt dat het geweldsmonopolie
uitsluitend bij de politie hoort te liggen.
Volgens politiewetenschapper Jaap Timmer zijn ook
bij de politie wapens er niet voor agenten om zich te
verdedigen. Ze voeren er hun politietaken mee uit,
zoals handhaving van de openbare orde. Daar kan

geweld bij voorkomen. Bij het uitdelen van een
parkeerboete is dat doorgaans niet. een wapenstok
is dan niet nodig.

Column
Boa moet standaard uitgerust worden met
wapenstok en pepperspray. Wat vindt u?

Bespreking poll week 21

Ik ben bang voor een tweede coronapiek
De meningen van de stemmers op de poll van vorige week waren verdeeld. Een kleine meerderheid is bang dat de versoepelingen die de laatste
tijd zijn doorgevoerd, gaan leiden tot een tweede piek in het aantal doden en besmettingen wat betreft het coronavirus. 53 procent van de stemmers liet weten inderdaad bang te zijn. De andere 47 procent ziet geen problemen opdoemen na de versoepelingen. De tegenstemmers denken
waarschijnlijk dat het ergste van het virus achter de rug is. Het draaiende houden van de economie is natuurlijk ook belangrijk en op een gegeven moment moet je daar rekening mee gaan houden.
Toch is het zo dat verschillende adviseurs, viro
logen en andere wetenschappers waarschuwen
voor een tweede coronapiek. Zeker in het najaar

kan een volgende piek verwacht worden. Mensen
gaan nu makkelijker om met de regels en vergeten
al gauw dat ze genoeg afstand moeten houden. Dat

speelt een overdracht van het virus in de kaart.
Natuurlijk weet niemand zeker wat er gaat gebeu
ren. Het is afwachten.

Vlees met smaak
Dat is ons motto!

Aanbieding:
Geldig van 28 mei t/m 17 juni 2020

BBQ-worst
Biefspies

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

Ons vlees is ook verkrijgbaar
bij Plus Gommans in Helden

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

www.herefords.nl

Ingezonden brief

Geen ‘ommezwaai’ plannen woonzorgcomplex Kessel
Vanwege eenzijdige en foutieve berichtgeving de afgelopen weken over woonzorgplannen van Stichting Onze Toekomst (SOT) deze reactie.
SOT vroeg de gemeente vorig jaar
in een principeverzoek om dertien
zelfstandige wooneenheden. In het
gemeentelijke antwoord stond dat
het moest gaan om dertien nietzelfstandige wooneenheden, niet
wetende wat dat voor consequen
ties zou hebben; niemand kan zo
eigenaar worden van zijn eigen
woning en banken financieren dit
niet. De stichting vraagt nu om het
toevoegen van zelfstandige woonzorg-contingenten zoals oorspron
kelijk besproken. Verder blijft alles
zoals aangevraagd. Er gaat dus niets
‘op de schop’. Voor de buitenwe
reld verandert er helemaal niets,

alleen de omschrijving wordt anders.
Waar maken enkele Kesselnaren zich
dan druk over (onder andere een
buurman die elders woont en slechts
af en toe in Kessel is)?
Ons sociale plan wijkt wezenlijk af
van andere aangevraagde plannen.
Geen reguliere commerciële bewo
ning, maar bewoning met een zorg
component en gebonden aan diverse
regels en contracten. Iets wat past
in de visie van Peel en Maas, aan
sluit bij behoefte, weliswaar nieuw
en onbekend is, maar elders in
Nederland opkomt.
Enkele tegenstanders van ‘Red
Historisch Maasdorp Kessel’ geven

Tot het einde

nu zelf aan ook plannen te heb
ben gehad voor, jawel, afbraak van
het pand! Terwijl ze ons hierop fel
hebben aangevallen. De verko
pende familie meldt zelfs dat ze
het pand had willen slopen om er
twaalf appartementen te bouwen.
Ook genoemde aannemer geeft aan
plannen te hebben gehad voor drie
tot zes appartementen (onderzoek
leert dat het gaat om acht luxe com
merciële appartementen, voor men
sen met een dikke beurs).
De familie verkocht het pand wel
overwogen, ze was door de kopers
zowel mondeling als schriftelijk
vanaf januari 2019 op de hoogte

gesteld van de zorg-woon-plannen.
Ik wens de gemeenteraad bij de
besluitvorming veel wijsheid toe en
hoop dat ze zich niet voor het kar
retje laat spannen van een handje
vol verliezers en tegenstanders met
eigenbelang, maar oog heeft voor
het grotere belang van dit sym
pathieke, niet-commerciële bur
gerinitiatief van zorgwonen voor
Kesselnaren. Ons toch al in het hart
geraakte dorp zou hier nog genera
ties lang van kunnen profiteren!

Herm Beurskens,
Kessel (toekomstige bewoner)

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.

Bizarre tijden
Het coronavirus heeft ons
allemaal overvallen. Wat eerst
zo normaal leek, is plots niet
meer normaal: een arm om
iemands schouders bij verdriet, bij een slecht nieuwsboodschap, bij lijden en
sterven.
Waar corona ons heeft overvallen
en veel leed heeft veroorzaakt,
zeker in gemeente Peel en Maas
waar veel besmettingen en veel
mensen zijn overleden, stonden
naasten, mantelzorgers en vrijwil
ligers noodgedwongen stil of op
afstand. We moesten en moeten
anderhalve meter bij elkaar uit
de buurt blijven. Ziekenhuizen en
verzorgings- en verpleeghuizen
gingen op slot. Juist op momen
ten dat we elkaar nabij willen zijn
bij ziekte, overlijden en afscheid
nemen was en is dat tot op de
dag van vandaag niet mogelijk.
Dat doet iets met ons als men
sen omdat we, sociale wezens als
we zijn, merken hoe betrokken
we zijn op elkaar. Wellicht ston
den we daar voor corona niet zo
bij stil. Misschien beseften we het
niet eens. Maar nu we afstand
moeten nemen van elkaar, ander
halve meter, merken we: we kun
nen niet zonder elkaars warmte
en liefde, elkaar nabijheid en
elkaars zorg.
Ook voor de stichting Leven rond
de dood was en is deze tijd er
eentje van stilstand. Onze vrijwil
ligers zitten thuis en dat terwijl
ze normaal actief zijn om mensen
nabij te zijn in hun laatste dagen
of uren om samen met naasten
ervoor te zorgen dat ze niet alleen
zijn en weten dat er iemand nabij
is. Soms is het gewoon erbij zit
ten, soms even een hand vasthou
den. Maar ook tot steun zijn of ter
ontlasting van naasten en mantel
zorgers.
Maar nu kan dat even niet.
Nu even niet die zo noodzake
lijke nabijheid, die menslievende
zorg die wij vanuit de stichting zo
graag willen geven op momenten
dat het er echt toe doet. Laten we
hopen dat we snel weer kunnen
laten weten: u staat er niet alleen
voor daar waar mensen in hun
laatste dagen of naasten daarmee
geconfronteerd een beroep doen
op de stichting.
Blijf gezond en sterkte in deze
coronatijd.

Hub van den Bosch
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nieuws

week 22 / 28 mei 2020 / Informatie van en over de gemeente

Aangepaste openingstijden
Het Huis van de Gemeente, Bibliotheek Panningen en WegWIJZer
Vorkmeer zijn Tweede Pinksterdag 1 juni gesloten.
Milieupark
Het Milieupark is Tweede Pinksterdag 1 juni gesloten.

Afvalinzameling met Pinksteren
Maandag 1 juni is er geen afvalinzameling. De inzameldag van maandag verschuift naar de
zaterdag ervoor. Kijk op de (digitale) afvalkalender voor de juiste inzameldag.

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.

Inzameling taxussnoeisel voor
chemotherapieën start weer
Stichting Taxus Taxi zamelt taxussnoeisel in voor de strijd tegen kanker.
De taxusnaalden bevatten dé belangrijkste basisgrondstof voor chemotherapieën.
Vanaf 2017 heeft de gemeente Peel en Maas zich bij de Taxus Taxi aangesloten.
De kwaliteit van het snoeisel is erg belangrijk
• De stof Taxol is vooral aanwezig in de jonge
scheuten (eenjarig snoeisel) van de taxushaag.
• Hele struiken en oude takken van een taxushaag kunnen
niet worden gebruikt.
• Met opvangzeilen kunt u het snoeisel schoon opvangen.
• Broei is de grootste boosdoener als het gaat om de
bruikbaarheid van het snoeisel. Maak daarom in het
midden van het snoeisel een kuil zo groot als een voetbal.
• Hou het snoeisel zoveel mogelijk uit de zon.
• Alle knipvoorwaarden en instructievideo’s zijn terug
te vinden op taxustaxi.nl/knipvoorwaarden.
Gratis opvangzeilen en tassen
Vanaf 2 juni kunt u de speciale opvangzeilen en tassen gratis afhalen bij de Welkoop in
Panningen en bij de gemeentewerf, John F. Kennedylaan 212 in Panningen.
Let op: door de drukte niet meer bij het Milieupark.
Ophalen snoeisel meer dan een volle kruiwagen
Het snoeisel kan op een makkelijk bereikbare plaats op een hoop worden gelegd of in de
speciale zakken worden aangeboden. Denk dan wel aan een paar kuilen om broei tegen te
gaan. Vanaf 1 juni kunt u 24/7 een afspraak maken op taxustaxi.nl/afspraak. Het snoeisel
wordt binnen 72 uur gratis opgehaald. Chauffeurs rijden alleen in hun wagen. Daarbij is
fysiek contact met bewoners bij het ophalen van snoeisel niet nodig.
Wegbrengen snoeisel minder dan een volle kruiwagen
Een kleine hoeveelheid snoeisel kunt u brengen naar de gemeentewerf,
John F. Kennedylaan 212 in Panningen van 8.00-16.00 uur. Het snoeisel kan hier alleen
in zakken worden gebracht. Er liggen ook zakken waar u het snoeisel zelf ter plekke
in kunt doen.

Voornemen ambtshalve
opname in de Basisregistratie
Personen (BRP)
Het college van Peel en Maas heeft het voornemen de bijhouding van de persoonslijsten
van de onderstaande personen op te schorten, omdat uit een ingesteld adresonderzoek
geen uitsluitsel is verkregen over de verblijfplaats.
Naam
Bielecka
Bornaz
Boshkoski
Castiñeiras Ballesteros
González Fernández
González Muñoz
Janowski
Maciaszczyk
Nelissen
Sajdak
Stevanović
Suterska
Widmann
Williams

Voorletters
A.A.
F.M.
I.
J
A.
J.
P.V.
J.M.
K.J.M.
D.
V
M.H.
D.D.
M.E.

Geb.datum
29-11-1995
12-04-1994
09-12-1976
03-02-1999
25-08-1993
01-12-1994
07-02-1988
22-07-1987
31-01-1994
24-05-1993
02-06-1994
19-05-1988
09-08-1981
09-05-1985

Voornemen ambtshalve opname vertrek naar ‘land’ in de Basisregistratie Personen (BRP)
Naam
Rodriguez Rodriguez

Voorletters
P.A.

Geb.datum
08-09-1986

Het besluit is ook van toepassing op de thuiswonende minderjarige kinderen!
Belanghebbenden kunnen tot 14 dagen na de verschijningsdatum van het voornemen (de
persoonslijst op te schorten) in dit huis- aan huisblad en op de website, bij voorkeur schriftelijk,
hun zienswijze kenbaar maken bij het college, Postbus 7088, 5980 AB Panningen of
via info@peelenmaas.nl.

Jongeren, wisten jullie dat…..
Een ID-kaart lenen, uitlenen of vervalsen lijkt onschuldig, maar dat is
identiteitsfraude. Dit kan vervelende en ernstige gevolgen hebben. Zo kan iemand
voor twee jaar zijn of haar paspoort kwijtraken.

Het Nederlandse paspoort en de identiteitskaart zijn
documenten waar een groot vertrouwen en waarde aan
wordt gehecht. Niet alleen in Nederland, maar ook in het
buitenland. De betrouwbaarheid van onze documenten kan
in de verdrukking komen door de schijnbaar onschuldige
handeling van het even (uit-)lenen.

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.

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

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

www.peelenmaas.nl
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CDA Peel en Maas

Aandacht voor verenigingen tijdens coronacrisis
Vorige week hebben wij namens CDA Peel en Maas schriftelijke
vragen gesteld aan het college over de mogelijkheden voor steun
aan verenigingen. Dit in het kader van de coronacrisis. Door deze
crisis zijn ook de verenigingen in het hart geraakt. De accommodaties zijn gesloten, er kunnen geen groepen en teams bij elkaar
komen en er zijn geen horeca-inkomsten. Daarbij komt er ook nog
bij dat veel bedrijven, waarvan het verenigingsleven vaak ook een
steuntje in de rug krijgt, door sponsoring, momenteel meer op hun
centen letten.
Heel begrijpelijk, want veel onder
nemers hebben zelf op dit moment
een grote uitdaging om het hoofd

PvdA/GroenLinks Peel en Maas

boven water te houden. Het CDA
heeft op 1 mei een brief van de
overheid gelezen, waarin staat

dat er diverse regelingen voor
sportverengingen in het leven zijn
geroepen. We zijn erg benieuwd
of de gemeente Peel en Maas
deze al heeft opgepakt, actief
heeft gecommuniceerd en of de
gemeente ook regelingen heeft of
creëert voor andere verenigingen
en stichtingen, zoals muziekvereni
gingen, cultuurverenigingen, Jong
Nederland, jeugdwerk en scouting.
Verenigingen zijn het cement voor
onze samenleving. Voor het CDA is

VVD Peel en Maas

Roger Gielen en Roel Boots,
raadsleden

Gevolgen coronacrisis voor zzp’ers en flexwerkers

De gevolgen van de coronacrisis voor de arbeidsmarkt worden steeds zichtbaarder; ondanks de maatrege- mum te beperken. En daarnaast door
zaken te doen met lokale bedrijven
len van de regering loopt de werkloosheid hard op. Dit patroon zien we helaas ook terug in de gemeente
die hun werknemers in vaste dienst
Peel en Maas.
Met name mensen met een flexi
bel contract en zzp’ers zijn massaal
de dupe en verliezen als eerste hun
werk. Daarnaast heeft de regering
het onzalige voornemen om, bij de
tweede tranche aan stimulerings
maatregelen, de boete voor het ont
slaan van medewerkers achterwege
te laten. Dat pakt desastreus uit voor

het heel belangrijk dat hier aan
dacht voor is vanuit de gemeente.
Gezien alle actualiteiten rondom
de coronacrisis hopen we op een
spoedige reactie vanuit het college,
zodat duidelijk is wat de gemeente
op dit moment kan doen qua
ondersteuning.

veel werknemers. Terecht dat de vak
bonden stevig stelling nemen tegen
dit voornemen.
De coronacrisis leert ons dat we de
arbeidsmarkt helemaal anders moe
ten gaan organiseren: flexibele werk
nemers dienen alleen nog maar te
worden ingezet voor “piek en ziek”
en zogenaamde schijnzelfstandigen

dienen weer in dienst te worden
genomen door werkgevers. En dit
alles mag, zoals de huidige regering
wil, niet ten koste gaan van de hui
dige rechten van werknemers.
Onze gemeente kan hierbij het goede
voorbeeld geven door zelf medewer
kers in vaste dienst te nemen en de
flexibele schil tot het absolute mini

nemen en houden. Met andere woor
den: ook op de arbeidsmarkt moet
het, wat PvdA/GroenLinks betreft,
Beter Anders: we moeten met z’n
allen zaken anders organiseren,
opdat we goed en mogelijk zelfs ster
ker uit de crisis komen en opdat niet
alleen de ‘upper ten’, maar iedereen
het beter krijgt. Intussen moeten we
op korte termijn ook als gemeente

werknemers, zelfstandigen, bedrij
ven en organisaties die het moei
lijk hebben, metterdaad helpen.
Als lokale aanvulling moet uit een
gemeentelijk coronanoodfonds geld
beschikbaar worden gesteld om op
korte termijn de ergste pijn te leni
gen en op langere termijn een beleid
in gang te zetten dat alle inwoners
van onze gemeente bestaanszeker
heid garandeert.
Fred Peeters, commissielid

Kernenergie
Na de totstandkoming van het Klimaatakkoord vorig jaar, moet iedere
regio een Regionale Energie Strategie (RES) maken, waarin concrete
maatregelen worden benoemd waarmee de regio gaat bijdragen aan de
klimaatdoelen.
In de vast te stellen uitgangspunten
is enkel aandacht voor ‘traditionele’
energiemaatregelen, zoals wind- en
zonne-energie. Hiervan hebben we er
héél veel nodig om de doelstellingen
te behalen. Wij als VVD vinden het niet
juist om energiebronnen uit te sluiten
en we pleiten ervoor dat andere ener

gievormen, die nu in ontwikkeling zijn,
worden onderzocht.
Zo kan kernenergie tegenwoordig
veilig geproduceerd worden, geven
kernfusie- en thoriumreactoren geen
CO2-uitstoot en produceren ze minder
tot geen radioactief afval. Rolls-Royce
ontwikkelt momenteel een Small

Modular Reactor (SMR) die veel goed
koper is dan een traditionele kerncen
trale. Deze kan 400 tot 450 megawatt
opleveren, vergelijkbaar met 133 tot
150 windmolens. Daarom hebben wij
in de raadsvergadering van 12 mei,
samen met AndersNu, een motie inge
diend. We hebben het college verzocht
in de langetermijnvisie van de RES
Noord en Midden Limburg een onder
zoek naar alle versies van duurzame
energieopwekking, maar tenminste
naar opwekking van kernenergie, alle

andere innovaties op het gebied van
kernfusie en thorium en ook gebruik
van waterstof mee te nemen in haar
zoektocht naar duurzame energiebron
nen. Deze motie is door steun van CDA
en grotendeels iedereen van Lokaal
Peel&Maas met een ruime meerder
heid aangenomen. We hebben te
maken met klimaatproblemen die ons
allen aangaan en ik ben blij dat nu
geen maatregelen worden uitgesloten.
Suzan Hermans, raadslid

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

Helenaveenseweg 38
5985 NM Grashoek
06 52 05 40 84
mhpvandengoor@home.nl

• Opperen van stenen
• Storten van beton
• Plaatsen van staalconstructies
• Leggen van dakplaten
• Leggen van sandwichpanelen
• Montage, onderhoud en reinigen op hoogte d.m.v. hoogwerkbak
• Werkzaamheden openmanbak
• Bomen snoeien en kandelaberen
• Bomen zagen en verwijderen
• Diverse andere werkzaamheden

Wij hebben een vacature voor een

MEDEWERKSTER STOMERIJ
voor het strijken, persen en finishen van gereinigde kleding
en het opmeten, vouwen en finishen van gordijnen
Mensen met affiniteit voor mode en textiel hebben een pre.
Het betreft een parttime functie met vaste begintijden en
flexibele eindtijden.
Wil je werken in een leuk team?
Neem dan per mail even contact op met Susanne
susanne@vanhalstomerij.nl

Bel vrijblijvend voor informatie

www.vdg-verhuur.com

www.vanhalstomerij.nl

MIEREN
RATTEN
MUIZEN
DUIVEN
WESPEN
VLIEGEN
HOUTWORM
ZILVERVISJES
BEL: 06 55 81 85 77
VOOR BEDRIJF
EN PARTICULIER
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Geplukt

Mat Teeuwen Egchel
Mat Teeuwen uit Egchel is een man van discipline. Dat bracht de 74-jarige de vele voetbalteams die hij trainde bij en ook toen hij zelf onder
de lat stond als profvoetballer bij VVV stond alles in het teken van zijn conditie en carrière. Inmiddels is Mat op leeftijd en heeft hij het
voetbal vaarwel gezegd. Hij heeft nu tijd om met vrouw Ine te gaan fietsen en op te passen op de kleinkinderen. Deze week wordt hij
geplukt.

Op mijn 30e moest ik stoppen.”
Mat werd trainer en stond liefst
33 jaar voor de groep in onder meer
Grubbenvorst, Steyl, Ell, Wessem,
Koningslust en Venlosche Boys.
Hij stopte toen hij 63 jaar oud was.
“Ik merkte dat het leeftijdsverschil
te groot was. Ik kon niet meer met
de heersende mentaliteit omgaan.
Tegenwoordig gaan spelers op vakantie
tijdens de voorbereiding of ze melden
zich af op zondag omdat ze op de kinde
ren moeten passen. Ik snap het volko
men, maar voor mij is dat ondenkbaar.
Ik had alles over voor het voetballen.”

Ine

Van jongs af aan is voetbal de
belangrijkste bijzaak in het leven
van Mat. Dat begon op het jaarlijkse
toernooitje dat de Paters Lazaristen
uit Panningen organiseerden bij hun
buitenverblijf Patershof. “Daar wer
den we met onze school eerste”,
vertelt Mat. Die school was de jon
gensschool in Egchel. Naar dat dorp
verhuisde het gezin van Mat van
uit Helden toen hij 7 jaar oud was.
Het gezin bestond uit vader, moe
der en zeven kinderen. “Zes jongens
en één meisje, de oudste van de
kinderen.”

SV Egchel
Bij SV Egchel bleek dat Mat een
groot talent had voor keepen.
Hij kwam op zijn 16e in het eer

ste terecht. Mat weet het nog goed.
“We moesten uit tegen Kessel.
Ik durfde niet met de selectie mee te
gaan, omdat ik nog zo’n broekie was.
Daarom ben ik maar zelf naar Kessel
gefietst.” In het eerste kwam hij twee
broers van hem tegen die eveneens
prima konden voetballen. Zoals eigen
lijk het hele team, vertelt Mat. “In de
jaren daarna werden we vier keer kam
pioen. Met dezelfde groep.”
Mat kijkt met veel genoegen terug
op die periode. “Dat waren grandioze
jaren. De jongens in dat team voch
ten voor elke bal, iedereen werkte
hard.” Dat fanatisme ligt Mat wel.
“Ik begon al weken voor de competitie
voor mezelf met trainen. Ik vind het
belangrijk dat je alles uit jezelf haalt.
Anders sta je maar te lapzwansen.

Boer

Puzzel

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Oplossing vorige week:
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Daarom kan ik tegenwoordig geen
trainer meer zijn. Er is te veel verschil
tussen mijn mentaliteit en die van de
jeugd.”
Eén van de meest memorabele
gebeurtenissen voor Mat in die peri
ode was de 2-0 overwinning van
Egchel op bezoek bij grote buur
SV Panningen. “Er stonden volgens mij
wel 2.500 toeschouwers aan de kant.
Het was Goliath tegen Klein Duimpje.
En wij wonnen daar.” De succesvolle
jaren van SV Egchel kwamen mede
door Mat. Als goalie stond hij zijn
mannetje en dat werd ook opgemerkt.
Toen hij 23 jaar was, stond profclub
VVV op de stoep. “Ik hoefde niet per
se weg, want het was zo’n mooie
groep in Egchel, maar het was een
unieke kans voor mij.”
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Mat stond 1,5 jaar in het eerste team
van VVV, maar daarna verdween hij
naar de bank en het tweede. “Ik heb
best goede wedstrijden gespeeld, maar
het elftal was niet goed genoeg en
eerlijk gezegd speelde ik ook steeds
slechter. Ik heb er wel veel geleerd.
Zo ben ik er veel mondiger gewor
den. Ik kwam toch heen als een ‘boer’
uit Egchel tussen de ‘stadsen’. Ik heb
geleerd van me af te bijten.”
Overigens was Mat geen fullprof in
Venlo. Hij bleef naast het voetbal
altijd werken bij Sleutels Conserven in
Panningen. Vanaf zijn 16e was hij actief
in de fabriek. “Alles werd daar inge
maakt. Wortels, erwten, champignons,
asperges, boontjes, perziken, noem het
maar op”, vertelt Mat. Hij begon er als
manusje-van-alles tot hij na vijf jaar op
een heftruck terecht kwam. “Dat vond
ik heerlijk werk. Ik ben dat de 35 jaar
daarna blijven doen. In veertig jaar heb
ik maar één baas gehad.”

Trainer
Naast die baan was het vooral voetbal
wat de klok sloeg in huize Teeuwen.
Vrouw Ine, de twee trouwden in
1974, lette vooral op hun twee zoons.
Mat was voetballen of, op latere leef
tijd, trainen. Na zijn tijd bij VVV werd
Mat doelman bij eerst VV Baarlo en
later RKMSV Meijel. Tijdens de peri
ode bij Meijel kwam er een einde aan
de voetbalcarrière. “Ik scheurde mijn
meniscus. Ik heb nog wel een jaar
doorgespeeld met een ingezwachteld
been, maar het ging steeds slechter.

Mat weet dat Ine het wel eens las
tig had met de drukke hobby en baan
van haar man. “Ze moest vaak met de
kinderen thuisblijven, omdat ik weer
weg was.” Toen Mat stopte met trai
nen, werd hij scheidsrechter in Egchel.
“Ben ik weer om de week op zondag
weg. Daarom ben ik aan het denken
om te stoppen. Ik kan het conditio
neel niet meer goed bijhouden en dan
heb ik meer tijd om met Ine te gaan
fietsen.” Dat doen de twee nu ook al
regelmatig. Ook wandelen ze iedere
avond samen een rondje. “Ik ben het
haar verschuldigd om meer tijd door te
brengen na al die drukke jaren. We zijn
nu extra veel samen.”
Mat en Ine kregen twee zoons, Ruud en
Leon, en hebben inmiddels twee klein
kinderen: Diede van 8 en Jesse van 6.
Ze passen regelmatig op. “Helaas door
de corona zien we ze minder nu. Ik voel
me goed, maar vanwege mijn leeftijd
zit ik in de risicogroep. Ik probeer me
wel fit te houden. ‘s Morgens loop ik
een uur en ‘s avonds nog een keer met
Ine. Dat is die discipline die in me zit.”
Toch merkt hij dat de jaren beginnen
te tellen. “Niemand levert graag in,
maar het gebeurt toch. Maar ik sta nog
steeds mijn mannetje.”
Tekst en beeld: Rob Dieleman

GROENTEHAL KESSEL
dagelijks vers van eigen
land (geschilde) asperges,
aardbeien, aardappelen
en diverse groenten
Jac v/d Beuken
Rijksweg 33, Kessel
06 50 21 82 55
WIJ PLAATSEN
VAKKUNDIG ZELF
UW BADKAMER
EN TEGELWERK

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

Isis Clevis Maasbree
doen waren met Pasen en we dingen
moesten uitbeelden.

Je kunt onderwater ademen of je
mag overal de muziek bepalen.
Wat kies je?
Dan kies ik voor onderwater ademen,
omdat ik dan overal zo diep kan dui
ken en mooie vissen kan zien in het
water. Dat lijkt me heel erg leuk en
ook erg bijzonder om te kunnen doen.

Wanneer zing je?
Ik zing graag onder de douche een
bepaald deuntje mee en als ik muziek
luister, zing ik ook graag met een
bekend liedje mee.

Wanneer had je meteen een klik
met iemand?
Dat was in groep 3, toen leerde ik
namelijk mijn vriendinnen kennen.
We hadden direct dezelfde interes
ses op het gebied van handballen en
dansen en we hadden het ook meteen
gezellig met elkaar en dat hebben we
nu nog steeds. We hadden toen meteen
een klik en kunnen het nu nog steeds
goed met elkaar vinden, gelukkig.

Waar dagdroom jij het meest over?
In deze coronaperiode dagdroom ik
dat alles goed komt en dat ik weer fijn
naar school kan om groep 8 leuk af
te sluiten. Ik hoop dat zoiets nog kan
gebeuren.

Wat is je favoriete drankje?
Ik vind ice tea met prik superlekker
en dat is dan ook echt mijn favoriete
drankje. Ik hou eigenlijk wel van alle
frisdranken, behalve cola, dat vind ik
niet zo lekker.

Wat is je raarste droom?
Ik heb een keertje gedroomd dat we
gingen verhuizen naar een ander land
en dat ik iedereen moest achterlaten
hier in Nederland. In de droom ging de
vriendschap van mij en mijn vriendin
nen helemaal uit elkaar. Het was echt
een hele vreemde droom.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Isis Clevis
12 jaar
Maasbree
De Violier

Heb je een bijbaantje?
Ja, dat heb ik. Af en toe ga ik
samen met een vriendin oppassen
bij een gezin met vier kinderen.
Dat doe ik graag, want ik vind het
leuk om bezig te zijn met kinderen.

Wat zou je nooit meer over
willen doen?
Mijn zwemdiploma halen. Ik vond
dat nooit leuk om te doen en had

er moeite mee om door het gat te
zwemmen. Uiteindelijk is dat wel alle
maal gelukt en goed gekomen en heb
ik mijn A en B diploma kunnen halen,
maar ik zou het echt niet nog eens
willen doen en ik ben dan ook blij dat
het erop zit.

Je hebt altijd groen licht en wind
mee, of kunt foto’s maken door met
je ogen te knipperen. Wat kies je?

Ik zou dan dus kiezen voor foto’s kun
nen maken door met mijn ogen te
knipperen.

Wie zijn jouw helden?
Mijn held is Estavana Polman, een
Nederlandse handbalster, omdat ik zelf
ook aan handballen doe en ik er van
droom om ooit zo goed te worden als zij.

Wat doe je het liefst op een vrijdagBeide keuzes van dit dilemma spreken of zaterdagavond?
mij wel aan, maar als ik dan moet kie
zen, dan zou ik graag met mijn ogen
alle mooie en bijzondere momen
ten in mijn leven vast willen leggen.

Acu-Balance

Ik spreek op zo’n avond het liefst af
met mijn vrienden en vriendinnen
voor een leuk avondje film kijken en
gezellig bijkletsen. Het is elke keer
weer erg leuk om zo’n avondje te hou
den en ik kan er dan ook altijd enorm
van genieten om met ze af te spreken.

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie

Welk verhaal vertellen je vrienden
en vriendinnen altijd over jou?

hooikoorts, herstel na ziekte
vermoeidheid, stress, pms
diverse pijnklachten, blessures

Dat ik een blij persoon ben en dat ik
altijd in ben voor een grapje en heel
veel gezelligheid. Dat is natuurlijk wel
leuk om te horen.

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

Wat is het eerste dat je van je eigen
geld kocht?
Mijn eerste centjes heb ik besteed aan
de speelgoedwinkel. Ik was op dat
moment dol op FurReal Friends-dieren
en die heb ik toen ik mijn eerste eigen
geld kreeg dus ook gelijk gekocht.

Wat is de leukste vakantie die je
ooit had?
Ik heb altijd leuke vakanties, maar
drie jaar terug gingen we met drie
bevriende stellen (dus drie andere
gezinnen waarmee we bevriend zijn)
naar Spanje op vakantie. Mijn beste
vriendin was er ook bij en die vakan
tie vergeet ik echt nooit meer. Het was
absoluut de leukste vakantie die ik
ooit heb gehad.

Om wie lach jij het meest?
Ik kan altijd heel erg lachen om mijn
peetoom, omdat hij altijd heel vrolijk
is en dan in is voor een grapje. Ik lig
dan altijd dubbel van het lachen om
hem.

Hoi

Column

Online muziek
maken
Als ik voor mezelf een normale
week zou omschrijven dan zou
ik je vertellen dat die week vol
zit met muziek maken. Met kinderen, in een orkest, samen en
thuis. En nu moet ik eerlijk zijn,
want ik heb dus al zeker zes
weken geen instrument aangeraakt. Gek toch?
De dirigent van ons orkest kwam
met het idee om de hype van
de virtuele orkesten achter na te
gaan. Dus aan alle orkestleden
de opdracht om je partij thuis in
te studeren en vervolgens op te
nemen. Ik ook en dus zoek ik mijn
instrument (hij doet het nog!) en
oefen het nummer totdat ik denk
dat ik klaar ben voor de opnamen.
Eerlijk, ik was gewoon zenuwach
tig. Wat is er nou weer spannend
aan spelen voor je telefoon? En met
zweethandjes gaat het toch minder
goed dan gehoopt.

Met zweethandjes
gaat het toch minder
goed dan gehoopt

Opname 1: opnieuw, ik maakte een
gek geluidje. Opname 2: oh, dat
was de inzet al. Opnieuw. Ik spoel
even verder… Opname 8: ik ben
halverwege het stuk en moet nie
zen. Hoe dan? Opnieuw. Opname 9:
deze was eigenlijk best goed, maar
misschien nog één keer voor de
zekerheid.
Ik realiseer me nu pas echt goed
waarom ik gekozen heb om samen
met een grote groep muziek
te maken in plaats van alleen.
Niet dat alleen muziek maken
niet leuk is, maar samen is toch
wel echt speciaal. Dat gevoel is
onbeschrijfelijk en wat mis ik dat!
Ik hoop dat we dit gevoel snel
weer samen mogen delen, maar
desalniettemin zullen we er rustig
op wachten.
Uiteindelijk heb ik opname 10 ver
stuurd. Daar ben ik van af! Leuk
initiatief, maar toch niet helemaal
mijn ding. Ik ben overigens wel
heel erg benieuwd naar het eind
resultaat.

Waar heb je het laatst de slappe
lach om gehad?
Dat was toen we een spelletje aan het

Tekst: Lisa Osinga

Lotte Thijssen
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Broebels eerste voorstelling
in DOK6 Theater
Broebels is de eerste theatervoorstelling die na de coronamaatregelen te zien is in DOK6 Theater in Panningen. Op woensdag 10 juni
staat de productie, die eerder al te zien was in het theater, weer op
de planken. De voorstelling wordt gespeeld door Ann Philipsen en
haar dochter Josje Korsten.

www.lozeman.nl

Alles voor gazon en tuin
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.

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

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

Vanaf 1 juni is het weer mogelijk
voor theaters om bezoekers toe te
laten. Er geldt een maximum van
dertig personen. Voor Josje en Ann
is dat geen probleem. “Het past
precies voor Broebels; intiem,
onder ons en zonder al te veel
pottenkijkers”, aldus de moeder
en dochter. De voorstelling gaat
over de relatie tussen een moeder
en dochter en de onuitgesproken
zaken die tussen de twee spelen.
“Veeg je de oude pijn onder de mat
en loop je, zwijgend en ongemak
kelijk, verder over broebels? Of, til
je dat tapijt op en veeg je de troep
eronder uit”, schreven de twee eer
der over het stuk.
Voorafgaand aan de voorstelling
wordt een inleiding gegeven die
vertelt over de totstandkoming van
Broebels. Daarin komt ook naar

voren dat waarom de voorstelling
gespeeld wordt tijdens de coron
aperiode. “Ook in de voorstelling
wordt gepaste afstand gehouden
en binnen het theater houden we
ons aan de regels. Waarmee eens
te meer duidelijk wordt hoezeer
wij menselijk contact nodig hebben
om je goed en compleet te voelen.
Hoe schraal het kan zijn zonder die
ander. We ervaren het allemaal
vandaag de dag. Onze vrijheid.
De kunst om van bijna niets om
naar uit te zien, van iedere dag een
geleefde dag te maken”, aldus de
twee theatermakers.
Bij voldoende belangstelling volgt
een tweede voorstelling op don
derdag 11 juni. Kijk voor meer
informatie op www.broebels.nl
Beeld: Jac Willekens

Zwembad Kessel mag
weer open
Het zwembad in Kessel heeft van de gemeente Peel en Maas en de
Veiligheidsregio Limburg-Noord groen licht gekregen om weer
open te mogen. Zwembad Kessel opent voor kinderen onder strikte
voorwaarden het bad op zondag 7 juni. Het bad is geopend van
14.00 tot 17.30 uur.
Vanaf 7 juni mag het buitenbad open
voor één doelgroep, namelijk kinde
ren tot en met 12 jaar met zwem
diploma. Zij mogen zonder toezicht
van hun ouders alleen komen zwem
men. Voor deze doelgroep gelden
de anderhalvemeterregels niet.
Wel mogen er maar maximaal vijftig
kinderen in het zwembad aanwezig
zijn. Ook heeft het bestuur uitge
breide hygiëneregels opgesteld om
de verspreiding van het coronavirus
tegen te gaan. Zo mogen de kin
deren niet gebruikmaken van de
douches in het zwembad. Ook zijn
er geen volwassenen toegestaan
die de kinderen komen halen of

brengen. Het is de bedoeling dat de
kinderen zelfstandig naar het zwem
bad komen. De kaartverkoop wordt
niet aan de kassa gedaan, maar via
de website. Daarnaast zijn er geen
abonnementen beschikbaar dit sei
zoen. Na enkele weken evalueert
het bestuur de situatie. Eventueel
wordt er dan besloten om uit te
breiden naar andere doelgroepen,
zoals ouderen, en meer bezoekers.
Eerder gaf het bestuur aan na te den
ken over een eventuele opening met
inachtneming van de anderhalveme
terregeling na 19 mei, maar dat is
volgens het bestuur in een zwembad
niet eenvoudig.

17

Voor ons technische team komen we graag in contact met een kundige:

ALLROUND MONTEUR (E)
MACHINETECHNIEK

(LOCATIE GRUBBENVORST)

Doel van de functie:
In samenwerking met je collega’s van de onderhoudsafdeling ben je verantwoordelijk voor de reparaties en het onderhoud van onze productiemachines, zoals
verpakkingslijnen, meng-installaties en transportsystemen. Hierbij verricht je zowel
preventief als periodiek onderhoud. De focus binnen deze uitdagende functie ligt
grotendeels op elektrotechniek; daarnaast ben je op mechanisch aspect inzetbaar.
Je ziet het als uitdaging om als team te sparren over het optimaliseren en verbeteren
van zowel de techniek als het proces.
Jij als persoon:
•
ziet wat beter, sneller en slimmer kan;
•
weet processen te automatiseren en techniek te innoveren;
•
kunt goed overweg met elektrotechnische schema’s;
•
staat open voor ontwikkeling op technische vlak.
Durf jij deze fulltime uitdaging aan? Dan hebben wij als werkgever veel te bieden.
Zo hechten wij waarde aan jouw persoonlijke ontwikkeling en stimuleren wij
eigen inbreng en vrijheid om de functie verder vorm te geven. Een goede sfeer en
samenwerking staan bij ons hoog in het vaandel, met als resultaat dat mensen met
plezier presteren!
Hebben wij je interesse gewekt? Je motivatie en C.V. ontvangen wij graag per mail
via aantrekkingskracht@ontwikkelwijzer.nl.
Indien je vragen hebt over de functie kun je bellen met Hugo Buitelaar:
06 - 147 97 000 of Marc Bussemakers: 077 - 366 93 90.
Meer informatie over onze organisatie vind je op:
www.kekkila-bvb.com / www.bvb-substrates.com

bvb-substrates.com
kekkila-bvb.com

Kekkilä-BVB is een van Europa’s grootste leveranciers en
producenten van substraten. Met eigen merken en als private
label producent zijn wij expert als het gaat om het produceren
en leveren van substraten voor alles wat groeit en bloeit, zowel
voor consumenten als voor professionele kwekers en telers. Wij
hebben al meer dan 100 jaar ervaring en leveren onze producten
aan meer dan 80 landen. We werken met meer dan 500 mensen in
Nederland, Finland, Zweden, Duitsland, Estland en Spanje aan het
optimaal beleveren van onze klanten.
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‘Het wordt tijd dat we de bevrijders van Baarlo
gaan herdenken’
Geert Beeks (66) uit Baarlo was tijdens zijn werkende leven geschiedenisleraar en militair. Vanuit die achtergrond is het niet raar dat hij onderzoek deed naar soldaten die overleden
tijdens de bevrijding van Baarlo 75 jaar geleden. Geert ontdekte achttien bevrijders die nog nergens herdacht worden. Hij wil graag dat ze volgend jaar meegenomen worden tijdens de
dodenherdenking in Baarlo.

Een Engelse militair tijdens de bevrijding van Baarlo

‘In de vroege ochtend van een juni
dag in 1948 bezocht een moeder,
samen met een van haar dochters,
in Margraten het graf van haar jong
ste en enige zoon. Geknield bij zijn
laatste rustplaats gingen haar gedach
ten terug naar de dag toen hij voor
het eerst, in zijn uniform, thuiskwam.
Terwijl de vader, trots als een pauw,
zijn zoon meetrok naar de pub en ver
telde over zijn diensttijd in een vroe
gere oorlog, maakte de moeder zich
grote zorgen, zoals alleen een moeder
dat doen kan. Vanaf de dag, enkele

dagen voor Kerstmis in 1944, dat ze in
een bericht van het War Office lazen
dat hun kleine lieveling nooit meer
thuis zou komen, was het leven in dit
Engelse huis niet meer hetzelfde.’
Zo omschrijft Geert Beeks het verdriet
van een Engels gezin dat bij de bevrij
ding van Nederland een zoon verloor.
Het gaat om John Young Charlton die
in Kessel sneuvelde om ons land te
bevrijden. Toen Geert dit verhaal ont
dekte, beet hij zich vast in de vergeten
overleden bevrijders in Kessel en zijn
geboortedorp Baarlo. In Kessel ont

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

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

Met een glimlach goed kauwen!

konekt-advies-advertentie-103x63mm.indd 5

04-05-20

MollKunstgebit.nl
Bel voor een afspraak 077 35 153 21

dekte Geert twee vergeten militairen,
in Baarlo liefst achttien. Het gaat om
Engelsen en Amerikanen die tijdens de
bevrijding in november 1944 te over
lijden kwamen.

Herdenking Kessel
Geert ontdekte de ‘vergeten’ soldaten
en hun namen na een onderzoek dat
zijn oorsprong kent in Kessel. Toen hij
nog als militair actief was, hoorde
Geert van de herdenking die ieder jaar
plaatsvond bij het oorlogsmonument
op de Donk in Kessel. “Ik heb rond
1985 geregeld dat er militairen aan
wezig zouden zijn bij die herdenking.
Dat gebeurt tot op de dag van van
daag nog steeds”, vertelt hij trots.
Op het monument zag Geert ook de
namen van gesneuvelde bevrijders
staan. Tot zijn verbazing kwam Geert
erachter dat in Baarlo op geen enkele
manier de dode bevrijders herdacht
worden. Op de oorlogsmonumenten in
het dorp is niks te vinden en tijdens de
jaarlijkse herdenkingen komen alleen
Nederlandse namen voorbij. In vrijwel
alle dorpen rondom Baarlo hebben de
overleden bevrijders wél een plaatsje
in de geschiedenisboeken gekregen.
“Panningen, Blerick, Grubbenvorst,
Broekhuizenvorst, allemaal hebben die
een monument waarop de namen van
de bevrijders worden vermeld.”
11:30

Oorlogsverslagen
Misschien waren er geen bevrijders
omgekomen en was de frustratie van
Geert onterecht. Een zoektocht na een
toevallige ontdekking bewijst vol
gens hem het tegendeel. In openbaar
gemaakte verslagen, vond Geert twee
namen van Nederlandse militairen die
bij het begin van WO2 overleden en
nog niet herdacht werden. “Ik heb het
Comité 4 mei Baarlo toen gevraagd
om ze voortaan te noemen tijdens
de dodenherdenking.” Het comité

stemde na goedkeuring van de fami
lie van de overleden mannen in en de
twee mannen werden daarna netjes
genoemd.
Zijn ontdekking wekte de interesse
van een kennis die een brief van een
Engelsman in bezit had. Daarin stond
dat een oom van de briefschrijver
omgekomen was bij Meijel, maar dat
niemand wist wat er gebeurd was.
Via een Deurnese historicus vond Geert
in Duitse oorlogsverslagen dat de
betreffende man gevangen was geno
men door de Duitsers. “Hij werd uit een
brandende tank gehaald en was zwaar
gewond. Een paar dagen later overleed
hij.” Weer een verhaal dat hij succes
vol had afgerond. Nu is Baarlo aan de
beurt, zo besloot Geert. Hij wilde zeker
weten dat er geen bevrijders van zijn
dorp waren vergeten.

Frustratie
Hij begon met zoeken en had een
mooie streefdatum: 4 mei 2020.
“75 jaar na de bevrijding. Dat was het
perfecte moment.” Hij vond in versla
gen de namen van vijftien Engelsen
en drie Amerikanen die hun leven
gaven voor de bevrijding van Baarlo.
Met zijn bevindingen stapte Geert
vorig jaar naar het 4 mei comité in
Baarlo met het verzoek om de namen
voortaan ook voor te lezen. “Het werd
niet opgepakt.” In een reactie laat
Comité 4 mei Baarlo weten zeker open
te staan voor de inbreng van Geert
en al enkele jaren bezig te zijn met
een andere invulling van de herden
king. ‘Ook het voorlezen van namen
van gesneuvelde soldaten en hen
een gezicht geven past in dat nieuwe
concept’, is te lezen in de reactie.
‘Het comité staat daar dus volledig
voor open.’
Die reactie verbaast Geert niets.
“Ik kreeg dezelfde reactie een jaar
geleden, maar er is nooit iets mee

gebeurd. Ze staan er misschien voor
open, maar ik hoor niets.” In Kessel
had Geert wel meteen succes.
Tijdens het zoeken naar de Baarlose
bevrijders stuitte Geert op twee onbe
kende Engelse soldaten die omge
komen waren in Kessel. Tijdens een
bezoek bij iemand aan de Donk in
Kessel kwam het verhaal toevallig naar
boven. “Een meneer vertelde me dat
er bij hem thuis twee Engelsen waren
omgekomen door een granaat die per
ongeluk was ontploft.” Geert vond hun
namen en droeg ze aan bij het 4 mei
comité in Kessel. “De namen gaan bij
gezet worden op het monument.”
Het stoort Geert geweldig dat er geen
haan in Baarlo kraait naar de soldaten
die omkwamen in het dorp in 1944.
“Het waren veelal jongens tussen de
18 en 20 jaar die net van school af
kwamen. Die hebben op duizenden
kilometers van huis hun leven gege
ven. Het minste wat je dan kunt doen,
is hen herdenken. Dat kan door ze op
een monument te zetten of door ze te
noemen bij de jaarlijkse herdenking.
Tot nu toe is alleen een bospaadje
Bevrijdingsdreef genoemd. Onverlaten
hebben ook nog eens de V wegge
werkt op het bord. Zo eren we onze
bevrijders in Baarlo... De bospartiza
nen krijgen wel altijd veel aandacht,
maar die hebben ons niet bevrijd,
dat waren deze jonge jongens uit
Engeland en Amerika.”
Vanwege de coronacrisis was er dit
jaar een bescheiden dodenherdenking
in heel Nederland. Daarom zou Geert
graag zien dat op 4 mei volgend jaar de
gesneuvelde bevrijders de eer krijgen
die ze verdienen. “Of zet een monu
ment neer. Het wordt in ieder geval tijd
dat we de gesneuvelde bevrijders van
Baarlo gaan herdenken.”
Tekst: Rob Dieleman
Beeld: archief Geert Beeks
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Coronamaatregelen kerk

Vw de coronabescherming
mogen t/m 1 juli maar 30
kerkgangers naar de Mis. Zie de
kerkberichten per parochie.
Ga niet naar de kerk als u
ziekteverschijnselen hebt.
Was thuis al goed uw handen.
In de kerk is desinfectie
materiaal aanwezig, maar neem
gerust uw eigen flesje mee.
Volg de aanwijzingen, houdt
afstand en neem plaats op de
aangegeven plaatsen ruim
1,5 meter van elkaar.
Wij zijn erg zorgvuldig, weest
u het ook! Dan is alles goed en
veilig. Veel devotie!
Misintenties worden voor
de maand juni nog niet
aangenomen. Welkom.

Woensdag 3 juni
H. Mis 09.00 uur – (grote kerk, zijaltaar St. Jozef) Telling bij binnenkomst
zondag 7 juni
H. Mis 09.30 uur – max 30 aanwezigen.
Telling bij binnenkomst.
Op maandag 8 juni is de volgende
inzameling van (bruikbare) kleding,
schoenen, dekens, gordijnen en
knuffels.

Parochie Egchel
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Vw. het Coronavirus vervallen de
kerkelijke Diensten t/m Pinksteren.
2de Pinksterdag geen H. Mis
Zondag 7 juni
Geen H. Mis
zondag 14 juni
10.00 uur H. Mis Sacramentsdag.
Max. 30 kerkgangers.

Parochie Beringe

Parochie Grashoek

Misintenties
NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens
het parochiespreekuur op dins
dagochtend. Ook bij kapelaan
Roger Maenen tel. 077-4661850 of
per email roger.maenen@ziggo.nl.
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Vw. het Coronavirus vervallen de
kerkelijke Diensten t/m Pinksteren.
2de Pinksterdag geen H. Mis

Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg, 077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Vw. het Coronavirus vervallen de
kerkelijke Diensten t/m Pinksteren.
2de Pinksterdag geen H. Mis
zaterdag 6 juni
H. Mis 19.00 uur - max 30 aanwezigen.
Met aanmeldbriefje, verkrijgbaar op
prikbord ingang kerk (vanaf 01/06)

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Binnen de regels van het RIVM
mogen we de kerk weer open
stellen. In Maasbree beginnen
we op 2e Pinksterdag met een H.
Mis om 11.00 uur. Komt u op tijd,
ook als u gereserveerd heeft. Het
beleid is dat na de 30e persoon
de kerkdeuren gesloten worden.
Daarna wordt geïnventariseerd
of er interesse bestaat voor de H.
Mis die dan mogelijk op dezelfde
dag om 18.30 uur wordt gevierd.

#kempencreëert

creatieve
ideëen

Volgt u binnen de aanwijzingen op
van de vrijwilligers; u kunt uw handen
desinfecteren bij binnenkomst. In
de banken is aangegeven waar u
wel en niet kunt plaatsnemen. Er zal
geen communie worden uitgereikt;
dat zal gebeuren vanaf 14 juni, op
Sacramentsdag. Vanzelfsprekend
wordt u verzocht om thuis te blijven
als u verkoudheidsklachten heeft.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13 077 462 12 65
lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Maandag 1 juni
- Tweede Pinksterdag
9.30 uur H.Mis.
Woensdag 3 juni
9.00 uur H.Mis voor de zieken van de
parochie.

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

Mededeling:
Spreekuurtijd Grashoek entree kerk,
weer vanaf maandag 8 juni (begin
scholen)

Parochie Helden
Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Vw. het Coronavirus vervallen de
kerkelijke Diensten t/m Pinksteren.
Maandag 1 juni
H. Mis 10.00 uur 2de Pinksterdag.
Max. 30 kerkgangers. Aanmelden bij
pastoor 077 3071488 of 06 21202118
Zondag 7 juni
H. Mis 10.00 uur H. Drie-eenheid.
Max. 30 kerkgangers. Aanmelden bij
pastoor 077 3071488 of 06 21202118

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 parochiecentrum in
Panningen 077 307 13 88
Kerkdiensten
Vw. het Coronavirus vervallen de
kerkelijke Diensten t/m Pinksteren.
2de Pinksterdag geen H. Mis
zaterdag 6 juni
H. Mis 17.30 uur H. Drie-eenheid.
Max. 30 kerkgangers.

Zaterdag 6 juni
19.15 uur Jaardienst voor Mevr. Nel
Hillen – Puts.
Bijzonderheden.
Laten we samen de regels van de
corona in acht nemen. Ook in de kerk
de regel van 150 cm.
Er is tot 1 juli nog geen H.Communie.

Parochie Baarlo
Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
We mogen de kerk weer open stellen,
maar met beperkingen. Aanstaande
maandag 1 juni om 9.30 uur vieren we
Pinksteren met een H. Mis. Gelieve te
reserveren bij de kapelaan of pasto

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

Vanaf dinsdag 2 juni starten we
met de verkoop van onze vroege
Vosberger aardappelen Frieslanders,
tevens vaste en kruimige aardappelen,
eigengeteelde slasoorten, koolrabi.
Het adres voor verse en betaalbare
kas- en vollegrondgroenten kwekerij
Brummans Vosberg 16a Panningen.

Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.

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

Parochie Panningen

zaterdag 13 juni
geen H. Mis

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
Overleden:
Rosalie Pijnenburg-Joosten 48 jaar, Nel
Gorts-Berben 100 jaar
Vw het Coronavirus vervallende
kerkelijke Diensten t/m Pinksteren.
Maandag 1 juni
H. Mis 2de Pinksterdag 10.00 uur - max
30 aanwezigen. Met aanmeldbriefje,
verkrijgbaar op prikbord ingang
kerk. Reserve Mis 11.00 uur – max
30 aanwezigen met aanmeldbriefje,
verkrijgbaar op prikbord ingang kerk.
(vanaf 25/05)
Dinsdag 2 juni
H. Mis 09.00 uur (grote kerk) Telling bij
binnenkomst.
Donderdag 4 juni
H. Mis 09.00 uur (grote kerk) Telling bij
binnenkomst.
Zondag 7 juni
H. Mis 11.00 uur – max 30
aanwezigen. Met aanmeldbriefje,
verkrijgbaar op prikbord ingang kerk
(vanaf 01/06)
Mededeling:
Reguliere Spreekuurtijden Meijel weer,
vanaf maandag 8 juni (begin scholen)

rie, en gelieve de aanwijzingen van de
vrijwilligers op te volgen. U kunt uw
handen desinfecteren bij binnenkomst.
Meer dan 30 personen mogen we niet
toe laten. Mocht blijken uit de reser
veringen dat dit aantal wordt over
schreden, dan zal er een tweede H.
Mis gevierd worden om 17.00 uur. Als
u verkoudheidsklachten heeft, blijft u
dan thuis. De eerste weken zal er geen
communie worden uitgereikt; dit zal
pas gebeuren op Sacramentsdag 14
juni. Op zondag 31 mei is er uitstelling
van het Allerheiligste van 11.00 uur
tot 14.00 uur en zal de kerk gedurende
die tijd open zijn.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties
NL41RABO0125300522
L. Timmermans
077 462 16 78

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
Vw. het Coronavirus vervallen
de kerkelijke Diensten t/m
Pinksteren.
Maandag 1 juni
H. Mis 10.00 uur 2de Pinksterdag.
Max. 30 kerkgangers.
In grote kerk.
Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 9.00 uur in grote kerk
Zaterdag 6 juni
H. Mis 19.00 uur

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

Administrator (pastoor)
Deken de Graaf Woutering
077 398 14 16
a.degraafwoutering@rkhorst.nl
Maasbree/Baarlo
Kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kessel/Kessel-Eik
Pastoor Verhaag
077 462 12 65 | 06 50 69 45 07
Kerkbestuur
Secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com

Vraag jij je af of je antistoffen hebt
aangemaakt tegen het coronavirus?
Jozijna Cosmedisch Centrum Horst biedt
vanaf nu de mogelijkheid om je te laten
testen. De kosten bedragen € 95,Afspraak maken via www.jozijna.nl
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