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Terug op het terras
Het duurde een flinke tijd, maar eerste pinksterdag kon er dan eindelijk op het terras genoten worden van het stralende voorjaarsweer. De kroegen, restaurants en andere horecazaken mochten, met naleving van de coronamaatregelen, de terrassen weer openen. Ook kunnen kroegtijgers, met maximaal dertig tegelijk, weer binnen gaan zitten in hun favoriete
café. Daar gelden eveneens de anderhalvemeterregels en een maximum van twee personen aan een tafel. Het centrum van Panningen was meteen aardig gevuld met mensen die
kwamen profiteren van de heropening van de terrassen. Bij onder andere café Tinus waren de stoeltjes goed bezet gedurende de dag. / Beeld: Jac Willekens

Huisartsen Maasbree delen zorgen over arbeidsmigranten
Huisartsenpraktijk Maasbree heeft in verschillende berichten op Facebook aangegeven zich zorgen te
maken over de hoeveelheid arbeidsmigranten die bij het dorp gehuisvest (gaan) worden. De praktijk geeft
aan de grote toename aan personen niet aan te kunnen, vanwege onder meer de taalbarrière die ervoor
zorgt dat de zorg van migranten meer tijd kost. De huisartsen roepen de gemeente op nog eens goed te
kijken naar de huisvestingsinitiatieven.
De huisartsenpraktijk plaatste het
eerste bericht naar aanleiding van
een artikel in HALLO Peel en Maas
vorige week. Daarin uitten omwonenden van camping De Flierenhof
hun zorgen over de plannen van de
camping om 175 arbeidsmigranten
te gaan huisvesten op het terrein.
“Niet alleen omwonenden maken
zich zorgen”, begint de huisartsenpraktijk het bericht op Facebook.
“Ook wij maken ons grote zorgen.”
Het is de Maasbreese huisartsen te
doen om de optelsom van alle initiatieven bij elkaar. Naast De Flierenhof

zijjn er ook arbeidsmigranten gehuisvest bij Kafra (316 personen) naast
de Midden Peelweg, Work&Stay
(750 personen) in de buurt van
vakantiepark BreeBronne. Ook zou
een plan voor 200 migranten in het
buitengebied nog in de maak zijn, al
is dat nog niet bevestigd.
De huisartsenpraktijk vreest de gevolgen die de komst van zoveel arbeidsmigranten met zich meebrengt.
“Het geeft een onaanvaardbare toename van zorgvragen in onze huisartsenpraktijk”, is te lezen. De praktijk
denkt dat er in korte tijd een toe-

name van 25 procent van het aantal
patiënten komt. Daarbij kost de zorg
voor arbeidsmigranten meer tijd dan
de zorg voor Nederlandse patiënten.
“Voor ons zijn het tijdrovende contacten omdat we vaak geen (medische)
gegevens hebben. Meestal is er een
taalprobleem of hebben we iemand
die al dan niet gebrekkig kan vertalen. Doktersbezoek wordt meer dan
eens uitgesteld tot het echt niet meer
gaat, want niet werken betekent
geen inkomen en de problemen waar
ze mee komen, zijn meer dan eens
ernstig.”

De praktijk voelt zich in haar zorgen
niet gehoord door de gemeente.
“Laat staan begrepen. Wij verwachten een stevige regiefunctie van de
gemeente en een visie op dit dossier (...). Er moet overzicht zijn over
het totaalplaatje waarbij gekeken
wordt of aan alle randvoorwaarden
voldaan kan worden.” Wethouder
Paul Sanders reageerde op het eerste bericht dat de initiatieven vooral
bedoeld zijn om de huisvesting uit
de illegaliteit te trekken. “Op deze
manier weten we wie hier is, waar
hij/zij werkt en waar hij/zij woont.”
Zo kan de gemeente beter controles laten uitvoeren. Hij sluit af met:
“Mensen die hier naartoe komen om
te werken, hebben recht op goede
huisvesting en ook op goede zorg.”
Met dat laatste is de huisartsenprak-

tijk het volledig eens, zo legt ze uit
in een nieuw bericht. “Maar wij willen ook goede zorg voor de andere
inwoners van Maasbree. De jeugdige
die knel komt te zitten, de kwetsbare
oudere die zo lang mogelijk thuis
wil blijven wonen (...), de suikerpatiënt die ontregeld raakt door een
buikgriep, een coronapandemie die
Maasbree niet bepaald overslaat.
Dus ja, ook de arbeidsmigranten
hebben het volste recht op goede
gezondheidszorg, maar het helpt dan
niet om het als kreet te roepen in
een reactie en daarbij de organisatie
die dit moet waarmaken niet serieus
te nemen als gesprekspartner.”

Tekst: Rob Dieleman

02

nieuws \ 0406

De Fabriek werkt toe naar opening in september
De Fabriek in Maasbree is al geruime tijd in staat van verbouwing.
De binnenspeeltuin en het buitenterrein worden omgetoverd tot een
plek voor zorgwoningen met een belevingstuin. Het oorspronkelijke idee
bestond uit 18 zorgwoningen, maar dat is aangepast naar 23 woonplekken. “Qua gebouw verandert er niets, we kunnen alleen meer mensen
zorg bieden straks.” De opening staat gepland voor september.
Bart van de Ven uit Maasbree werd
anderhalf jaar geleden toegevoegd
aan het team dat straks de zorgwoningen en de dagbesteding gaat regelen, waarbij samengewerkt wordt met
zorgorganisatie Proteion. Hij vertelt
dat het nieuwe plan dat nu bij de
gemeente ligt niet veel veranderingen inhoudt. “We kwamen er al snel
achter dat de oorspronkelijk geplande
achttien woningen niet genoeg gaat
zijn om een rendabele onderneming
te draaien. Daarom hebben we er
23 woningen van gemaakt. De grootte
van het gebouw blijft hetzelfde, er
komt geen tweede verdieping op, de
dagbeleving blijft gewoon bestaan en
het horecagedeelte blijft voor bezoekers en voor gasten van de dagbesteding.”

Evenementen
Ook zijn de twaalf evenementen per
jaar, die in de oorspronkelijke vergunningsaanvraag waren opgenomen, nu weggelaten. Omwonenden
waren in een eerder stadium ongerust
over de plannen en dan met name
de evenementen. “Wij organiseren
alleen activiteiten die passen bij de
bewoners van de zorgwoningen en
de deelnemers aan de dagbesteding.
Ons horecagedeelte bestaat eruit dat

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

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

ook bezoekers van de zorgbewoners
samen een kopje koffie kunnen drinken en bijvoorbeeld een kleinschalige
lentemarkt waar de deelnemers aan
de dagbesteding bij kraampjes laten
zien wat ze gemaakt hebben.”
De Fabriek Maasbree BV, zoals de
onderneming officieel heet, gaat zich
echt volledig richten op wonen en
beleven, vertelt Van de Ven. “We gaan
een unieke situatie creëren hier.
Normaal gesproken mogen mensen
die in een zorgwoning gaan wonen,
niet meer bij de dagbesteding blijven
waar ze misschien al jaren komen.
Ze raken al het vertrouwde in een
keer kwijt. Bij ons kan dat straks wel.
De dagbesteding, die wij dagbeleving
noemen, blijft toegankelijk voor mensen van buitenaf, maar ook voor onze
zorgbewoners. We zijn aan het denken over projecten die een combinatie
tussen de twee onderdelen kunnen
vormen.”

Bart van de Ven met Carla Fleuren in de nieuwbouw

Dementie
De 23 zorgwoningen, 18 voor alleenstaanden en 5 voor echtparen, zijn
bedoeld voor mensen met een zorgindicatie en er wordt straks 24-uurszorg
aangeboden. In de praktijk komt het er
waarschijnlijk op neer dat het voornamelijk mensen met dementie zijn die
in De Fabriek komen wonen. “Maar in
principe is iedereen met een zorgindicatie hier welkom”, zegt Van de
Ven. De Maasbreenaar is zeer begaan
met het project, mede omdat zijn
vader dementie had. Al zijn gedachtes komen naar eigen zeggen voort
uit inzicht als ondernemer, verpleegkundige, maar vooral als zoon van.
“Bij mijn vader zag ik hoe belangrijk
het is dat naasten dicht bij de persoon
kunnen blijven. Stel dat een vrouw
steeds op de fiets naar Venlo moet
om haar man te zien. Dat is geen fijne
situatie. We willen dat de mensen met
dementie zoveel mogelijk in de eigen
omgeving kunnen blijven.”
De opening van de zorgwoningen
moet halverwege september plaats-

Een visualisatie van de nieuwe belevingstuin bij De Fabriek

vinden. “Mits de coronamaatregelen
het dan toelaten”, aldus Van de Ven.
“We hebben in ieder geval in iedere
kamer een raam tot aan de grond die
van buitenaf te bereiken is voor raamvisites.” Van de Ven verwacht niet dat
de aanmelding voor zorgwoningen last
gaat ondervinden van de coronacrisis.
“Ik hoor van huisartsen dat de vraag
nog groot is. Ik denk dat de woningen
snel besproken zijn. We hebben nu
ongeveer twintig mensen die graag
hiernaartoe willen komen.”

Dagbesteding
Momenteel worden de zorgwoningen
gebouwd, zijn de sollicitatiegesprekken met potentiële werknemers aan
de gang en is het vooral regelen waar
Van de Ven en zijn collega Carla Fleuren
mee bezig zijn. “Zodat we in september meteen volle bak kunnen gaan
draaien”, aldus Van de Ven. De dagbesteding is wel weer geopend, na
negen weken gesloten te zijn geweest.
“De mensen kunnen daar weer terecht
voor schilderen, theater, muziek maken

en alle andere zaken die we hier aanbieden. Uiteraard nemen we daarbij de
coronamaatregelen in acht.”
Op www.defabriekmaasbree.nl is meer
informatie te vinden over de plannen
van het zorgbedrijf.

Tekst: Rob Dieleman
Beeld: Rob Dieleman,
Herman Vaessen BV

Commercieel adviseurs
077 208 32 25
advertentie@hallopeelenmaas.nl

Bezorgklachten
garcon.nl

autoglasherstel
en reparatie

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

zakelijk en particulier

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

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

0406 \ nieuws

Volgend jaar jubileum

Kesselse pastoor Verhaag
overleden
Pastoor Louis Verhaag is in de nacht van zondag 31 mei op maandag 1 juni overleden. De 82-jarige pastoor van Kessel en Kessel-Eik
stierf in zijn slaap. De priester kwam de laatste tijd veel in de
media vanwege het hoge aantal uitvaarten dat hij moest verzorgen door alle overledenen aan corona in Kessel.

Volgend jaar zou Verhaag zijn
25-jarig jubileum als pastoor in
Kessel vieren. Hij werd geboren
in Sevenum en was verschillende
jaren actief als missionaris in Afrika.
In 1996 kwam hij naar Kessel om
daar als pastoor aan het werk te
gaan. Later kreeg hij ook Kessel-Eik
onder zijn hoede.
De afgelopen weken kwam
Verhaag veelvuldig voorbij in de
media. Zo was hij onder meer te
zien bij Hart van Nederland. In de
HALLO vertelde de pastoor dat hij
het ontzettend druk had de laatste
tijd. “Afgelopen twee weken heb ik
22 uitvaarten gehad”, vertelde de
pastoor. “Normaal heb ik er twee
per maand.” Hij liet toen weten dat
hij de hele dag aan het bellen was

om alles te kunnen regelen.
Op de diverse Facebookpagina’s
die Kessel rijk is, werd de pastoor
en zijn betrokkenheid bij het dorp
geëerd. “Pastoor Verhaag stond
nog midden in het leven en was
nog volop betrokken bij alles wat
in Kessel gaande was”, schreef
stichting Kessel op zien bes. Ook bij
‘Herinneringen aan Kessel, hoe
het was en is’ kwam het droevige
nieuws voorbij. Vooral het woord
‘gemis’ kwam daar vaak voorbij.
“Een mooi mens is heen gegaan.
Een groot verlies voor Kessel”, was
er te lezen. “Onvoorstelbaar. We
zullen hem heel erg missen.”

Beeld: Ger Bos, Omroep P&M

Coulance bij huurkosten en subsidies

Nieuw corona-steunpakket
gemeente
Het College van B&W van Peel en Maas heeft besloten een nieuw steunpakket in te voeren. Daarin staat onder
meer dat huurkosten voor gemeentelijke accommodaties worden kwijtgescholden als er geen gebruik
gemaakt van mocht worden in de coronacrisis. Ook wordt er coulant omgegaan met subsidies en wordt er een
steunfonds opgericht voor verenigingen, stichtingen en andere organisaties zonder winstoogmerk.
In het nieuwe steunpakket staat dat
horecagelegenheden geld terugkrijgen dat ze betaald hebben voor
terras dat op gemeentegrond staat.
Horecagelegenheden konden onlangs
bij een speciaal opgerichte taskforce
van de gemeente plannen indienen
voor een groter terras. De taskforce
bekeek vervolgens of de plannen
mogelijk waren. Als bij die plannen
gebruik wordt gemaakt van gemeentegrond hoeft de horecazaak ook daar
geen vergoeding voor te betalen, zo
laat de gemeente weten. “In het kader
van samen optrekken en meedenken
vallen ook de vergrote terrassen hieronder. Alles bij elkaar worden er voor
2020 dus geen leges geïnd voor de
terrassen”, laat een woordvoerster van
de gemeente weten.
Verder krijgen de standhouders van
de weekmarkt in Panningen het geld
terug dat ze betaald hebben voor hun
standplaatsen in de periode dat ze er

niet mochten staan. De verblijfsbelasting wordt volgend jaar afgerekend.
De perceptiekosten voor de reclamebelasting worden dit jaar niet in rekening gebracht.
In het nieuwe steunpakket is veel aandacht voor de verenigingen van Peel
en Maas. Zo hoeven clubs en verenigingen geen huurkosten te betalen
als hun accommodatie niet gebruikt
werd als gevolg van de coronacrisis. Ook gaat de gemeente coulant
om met subsidies als activiteiten van
verenigingen of stichtingen vanwege de coronacrisis later, anders
of niet zijn doorgegaan. Als laatste
maakte de gemeente bekend dat er
gewerkt wordt aan een steunfonds.
Verenigingen, stichtingen en andere
organisaties zonder winstoogmerk
kunnen daar onder bepaalde voorwaarden een beroep op doen als
hun voortbestaan in gevaar dreigt te
komen.

In het begin van de coronacrisis
besloot het college al een steunpakket uit te vaardigen. Daarin stond dat
verschillende belastingen uitgesteld
werden. Ook vergoedt de gemeente
het vervoer van coronapatiënten naar
huisartsen in speciale daarvoor ingericht taxi’s. Subsidies aan algemene
voorzieningen werden gewoon doorbetaald. Wethouder Paul Sanders liet
in een interview met HALLO Peel en
Maas weten dat de gemeente genoeg
spek op de ribben heeft om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen
en daar waar nodig te zullen investeren.
Naast de nieuwe maatregelen geeft
de gemeente aan in overleg te gaan
met inwoners, instellingen, verenigingen en bedrijven over het invoeren
van alle zaken. De gemeente sluit niet
uit dat op een later moment aanvullende steunmaatregelen getroffen
gaan worden.

Wij verzorgen en regisseren al ruim honderdveertig jaar logistieke oplossingen. Ons motto is efficiëntie en de kracht
in het continu zoeken naar mogelijkheden om kostenbesparing in het logistieke proces te realiseren. We ontwikkelen
daarvoor software, analyseren data en ontwikkelen nieuwe businesscases. Onze oplossingen zijn op het gebied van
lucht- en zeevracht, wegtransport, pakket-distributie, opslag, fulfilment, assemblage, refurbishment en installeren op
locatie. We bieden deze diensten zowel separaat alsook als geïntegreerde oplossing aan.

Ter uitbreiding van het team zijn wij op zoek naar:

Lijst van ANWB

Kessel bij vijftig mooiste
dorpen van Nederland
Kessel is opgenomen in de lijst van vijftig mooiste dorpen van
Nederland van de ANWB. Er kon tot 31 maart gestemd worden en
het Maasdorp wist het te schoppen tot de longlist. Een jury kijkt nu
naar de overgebleven kandidaten en maakt in september bekend
welke dorpen de top 5 vormen en welke plaats zich de mooiste van
Nederland mag noemen.
Gemeente Peel en Maas werd
door de ANWB geïnformeerd dat
Kessel het tot de vijftig mooiste dorpen van het land heeft
geschopt. De gemeente moet nu
aanvullende informatie sturen
naar de jury, zodat die aan de
slag kan om de lijst te verkleinen tot vijf dorpen. De gemeente
vroeg de werkgroep Kessel
Branding van Dorpsoverleg Kessel
om de taak van het geven van
informatie op zich te nemen.
De werkgroep gaat de highlights,
evenementen, lokale specialiteiten, markante mensen en alle

andere relevante zaken noteren
en doorsturen.
De jury brengt vervolgens een
bezoek aan het dorp en maakt in
september de winnaar bekend.
Tevens wordt dan een lijst met
de vijf mooiste dorpen van
Nederland naar buiten gebracht
via het ledenblad van de ANWB,
de Kampioen. Bij de ‘winnende’
dorpen worden fiets- en wandelroutes ontwikkeld en er verschijnt
een boek waarin alle vijftig dorpen die de longlist gehaald hebben, beschreven worden. Daar zal
Kessel dus zeker in verschijnen.

03

bezorger / installateur
met technische affiniteit (B- of C-rijbewijs)
Klanten waarderen onze gedrevenheid en betrokken persoonlijke houding en dat is precies waarom
je bij ons zou willen werken. Je bent veel onderweg. Soms alleen en soms met een collega. Je brengt
meestal apparaten weg en vaak sluit je deze ook aan op locatie. Daarbij heb je contact met de mensen
op deze locatie. Je wordt opgeleid om de technische handelingen te kunnen uitvoeren en je krijgt
adviezen voor de communicatie. Daarnaast is er voldoende ruimte voor jouw persoonlijke ontwikkeling.

Wat vragen wij?
• Technische kennis en handig zijn is hiervoor
een vereiste.
• Rijbewijs B of bij voorkeur rijbewijs C
met code 95 (evt. bereidheid tot het
volgen van C-rijbewijs) en ervaring met
distributiewerkzaamheden.
• Servicegerichte instelling, probleemoplossend vermogen en affiniteit met
technische en/of installatiewerkzaamheden.
• Representatief, goede communicatieve
vaardigheden en beheersing Duitse taal.

• Bereidheid tot het volgen van technische
trainingen.
• Woonachtig in de omgeving van Venlo.
• Werkzaamheden worden in principe in
dagritten uitgevoerd in de Benelux en
Duitsland, echter gezien het feit dat regelmatig
op projectbasis gewerkt wordt, dient er
bereidheid te zijn tot overnachting in een hotel.
Deze overnachtingen worden ruimschoots van
tevoren ingepland.

Wil je meer weten of solliciteren, neem dan contact met ons op!
Janssen Distribution Services BV
Newtonweg 10, 5928 PN Venlo, 077-3201260, personeelszaken@janssen1877.com
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Geboren

Heel gewoon
gewoon een heel bijzonder mens.

27 mei 2020
Zoon van
Chantal van Teeffelen
en Remon Stam
Pastoor Goossensstraat 40
5985 PX Grashoek

Toch nog onverwacht hebben we afscheid moeten nemen van mijn
lieve vrouw, “os mam” en trotse oma

Denzel

Tiny Ottenheijm-Smits
Het leven ten volle geleefd...

* Sevenum, 13 oktober 1937

Na een kort ziekbed en een liefdevolle verzorging op afd. B3
van Piushof is rustig ingeslapen onze broer, schoonbroer, oom

echtgenote van

Cor Ottenheijm

Sjaak Smedts
* 19-09-1946

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

T 077 - 2061585
www.arendseuitvaartzorg.nl

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

Panningen

Panningen:
Panningen:
Panningen:

† 01-06-2020

Cuijck: Theo Smedts †
Egchel: Mien † en Ton Peters - Smedts
Yvonne en Wilco, Niels en Ilse
Rogér Peters
Blerick: Jan en Leonie Smedts - Schik
Hilde en Ruud, Luuk en Tim
Tineke en Martijn
Neer: Tonny † en Pieter van de Vorle - Smedts
Isis en Erwann, Josefien
Taura en Marcel
Heythuysen: Marleen en Henk † Beelen - Smedts
Susan en Kees
Sjoerd
Tom en Marjolein, Lars
Panningen: Wim Smedts en Hélène Coenders

Panningen:

Cor
Math
Miriam en Ad †
Famke
Karen en Remco
Kasper
Floris

Tuindersweg 20
5981 NA Panningen
Op dinsdag 2 juni hebben we afscheid genomen in het crematorium
te Blerick.

Je was zo moe
Je hebt je strijd gestreden
Al je zorgen en verdriet
behoren nu tot het verleden

1 juni 2020
Correspondentieadres:
Fam. Smedts, Byronstraat 58, 5924 XN Venlo

Door Hanssen-Karis

Voor hen die afscheid van Sjaak willen nemen bestaat hiertoe
gelegenheid op vrijdag 5 juni van 19.15 tot 20.00 uur bij
uitvaartverzorging Van der Laan, Aerdenhof, Grote Blerickse
Bergenweg 24 in Blerick.

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

Panningen, * 14 november 1936
Blerick, † 1 juni 2020

Op zaterdag 6 juni zullen wij in besloten kring afscheid nemen
van Sjaak.

077 308 28 33
06 30 921 961

† Venlo, 26 mei 2020

55 jaar in liefde verbonden met

regio Peel en Maas

Herm Hanssen

fienbosuitvaartzorg.nl

samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

op maandag 1 juni is overleden.
Sjaak was actief betrokken als speler en deelnemer bij alle activiteiten
van onze vereniging. Sjaak wilde nog o zo graag blijven beugelen maar
in de loop van 2018 werd duidelijk dat dit niet meer kon.
Wij wensen familie en vrienden
heel veel sterkte bij dit grote verlies.
Bestuur en leden
Beugelclub De Treffers Maasbree

Dankbetuiging

Zoveel bloemen,
Zoveel kaartjes,
Zoveel berichtjes,
Zoveel nabijheid op afstand.

Voor de vele blijken van medeleven na het overlijden
van pap en opa

Jac Jacobs
willen wij u hartelijk danken.

En zoe as hea altied zag, der is mer ein meneer
en det is good, we haope det ut good waas!
Kessel: Marlou, Ruud en Yvonne, Joep en Britt, Giel en Daan Jacobs
Schatorië Dakbedekkingen Kessel

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

De afscheidsdienst vindt zaterdag 6 juni in kleine
familiekring plaats.

Maasbree

Al die bloemen, kaarten, telefoontjes en berichten
via social media waren een enorme troost voor ons.

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

Correspondentieadres:
Egchelseweg 35, 5981 CJ Panningen

De
ffers
Tre

Claudia van Haeﬀ |06-15156046

Familie Hanssen
Familie Karis

Sjaak Smedts

Beugelcl
ub

Baarlo
Kessel
Maasbree

www.vooraltijdbijzonder.nl

Ons bereikte het droevige bericht dat ons lid

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.

Voor aardbeien- en groenteplanten,
fruitbomen en klein fruit
naar Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom tel. 077 398 35 52.

Hartelijk dank voor al jullie steun en medeleven
bij het overlijden van

Truus Peeters-Vervoort
Jac Peeters
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind
Panningen, juni 2020

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

Processierups?
Laat ze verwijderen door een
professional. Voor meer info
www.versleijenplaagdierbeheer.nl
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Buurtbewoners stappen naar de rechter

Panningse buurt ontstemd
over tweede rouwcentrum
In Panningen liggen sinds begin dit jaar twee rouwcentra op vijftig meter van elkaar af. Die van Janssen
Uitvaartzorg ligt al verschillende jaren aan de Schout van Merwijckstraat en in januari kwam daar het
uitvaartcentrum van Fien Bos Uitvaartzorg aan de Wietelweg bij. Omwonenden zijn niet blij dat de gemeente
toestemming gaf voor een tweede rouwcentrum. Het is te confronterend. De buurt stapt naar de bestuursrechter om de vergunning alsnog in te laten trekken.

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Kessel rondom Heldenseweg
Maasbree rondom Leeuwerik,
Maasbree rondom Sevenumseweg
Helden rondom Van Hövellstraat
WERKZAAMHEDEN Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst

De twee rouwcentra in Panningen (rechts en achter op de foto) liggen dicht bij elkaar

Verschillende buurtbewoners van
de Wietelweg en de aangrenzende
Patersstraat hebben zich samengepakt om samen de gemeente te overtuigen dat een tweede rouwcentrum
bij hen in de buurt niet wenselijk is.
Jos Gisberts, niet woonachtig in de
buurt, functioneert als woordvoerder
van de buurtbewoners. “De buurt is
ontstemd, kan ik wel zeggen”, vertelt
Gisberts. “De omwonenden, onder
wie verschillende ouderen, vinden
het confronterend als er frequent
lijkwagens rijden en rouwende mensen bij hen voorbij lopen. Er is al een
rouwcentrum in de buurt, waarom
moet er dan vijftig meter verderop
nog eentje bij komen, met als gevolg
dat één woning tussen de twee rouwcentra ingeklemd ligt? Dat is de vraag
die de bewoners bezighoudt.”
Vanuit de buurt gingen acht bezwaren richting de gemeente met
betrekking tot het verlenen van de
vergunning voor het nieuwe rouwcentrum. De bezwarencommissie van de
gemeente oordeelde echter dat al die
ingediende bezwaren ongegrond zijn
en dat de vergunning niet ingetrokken hoeft te worden. “De gemeente
en de commissie hebben alle bezwaren langs zich neergelegd”, vertelt

Gisberts. “Daarom heeft de buurt
besloten naar de bestuursrechter te
stappen om zo alsnog de vergunning
van tafel te krijgen.” Gisberts heeft
deze week het beroepsschrift ingediend bij de rechtbank. “Nu is het
wachten tot de rechtbank een datum
bekendmaakt waarop de zaak behandeld gaat worden.”

Waarom moet er
vijftig meter verderop
nog eentje komen?

Advies opgevolgd
De gemeente laat weten achter het besluit voor het verlenen
van de omgevingsvergunning te
staan. “Het past binnen de kaders.
Daarom hebben wij dat besluit op
die manier ook verdedigd ten overstaan van de bezwaarschriftencommissie. Die heeft geadviseerd om de
bezwaarschriften tegen de verleende
omgevingsvergunning ongegrond
te verklaren. Dat advies hebben wij
opgevolgd”, aldus de gemeente.
De gemeente verwacht niet dat het

nieuwe rouwcentrum voor meer
lijkwagens in de buurt gaat zorgen.
“Bij het nieuwe initiatief is sprake van
een rouwcentrum met drie rouwkamers. Er mogen geen afscheidsdiensten worden gehouden zoals dat in
een uitvaartcentrum wel gebeurt.
De verwachting is daarom niet dat
er constant lijkwagens voorbij zullen
komen. Omdat er geen sprake is van
diensten zal er sprake zijn van (een)
enkele bezoeker(s). Er is nadrukkelijk
geen sprake van een samenkomst van
mensen zoals je dat bij een afscheidsdienst verwacht”, aldus de gemeente.
Fien Bos van Fien Bos van Uitvaartzorg
laat weten af te wachten wat er gaat
gebeuren. “Als de buurt inderdaad
naar de rechter stapt, klagen ze de
gemeente aan, niet ons. Voor ons zit
er niets anders op dan afwachten.”
Gisberts beaamt dat en geeft aan dat
de buurt boos is op de gemeente, niet
op het bedrijf. Hij denkt in ieder geval
dat de buurtbewoners zeker een kans
maken bij een gang naar de rechter.
“De buurt is zeker niet bij voorbaat
kansloos. Als dat zo was, had ik absoluut niet geadviseerd om naar de rechter te stappen.”
Tekst en beeld: Rob Dieleman

De Ringoven in Panningen

Horecatak Rendiz failliet verklaard
Rendiz Horeca BV is op dinsdag 2 juni door Rechtbank Limburg failliet verklaard. Onderdeel van de failliete
tak zijn onder meer restaurant De Ringoven in Panningen en Staatsie 1866 bij het treinstation in Hegelsom.
De overige gedeeltes van Rendiz vallen niet onder het faillissement.
Op de lijst van de rechtbank
van alle zaken die onder Rendiz
Horeca BV vallen, staan onder
meer De Ringoven, De groenling
en Piushof, allen in Panningen.

In De Ringoven zijn onder meer een
restaurant, escaperoom en vergaderruimtes ondergebracht.
Rendiz is een sociale onderneming, opgericht in 2009 door

Peter Broekmans en Vivian Kersten en
zorgt voor werkplekken waar mensen
werken met een beperking of een
afstand tot de arbeidsmarkt.

ADVERTENTIE WEEK
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Herder van het volk

Want mijn Herder is de Heer.
Vol overtuiging droeg hij dit uit.
Hij bracht dit tot uiting door de Heer te dienen,
als mens onder en voor de mensen.

Pastoor

Vol ongeloof en intens verdrietig vernamen wij
het plotselinge overlijden van

Louis Verhaag

Louis Verhaag

Sevenum, * 26 augustus 1937
Kessel, † 1 juni 2020

Louis was meer dan 10 jaar de voorganger bij de erediensten
tijdens het Triduüm Peel en Maas. Hier wist hij onze gasten te
raken en te boeien en maakte hij vele vrienden.
Wij zullen zijn verhalen en humor, maar vooral zijn betrokkenheid
bij ons Triduüm heel erg missen.

Hiep hiep hoera...

24 jaar pastoor in Kessel en Kessel-Eik

Nellie Thiesen

Onderscheiden met:

90 jaor!

Grande Chancellerie Des Ordres Nationaux du Cameroun

Proficiat van os allemaol
van groeët tot klein

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

(pastoor in Kessel)

Heel veel sterkte voor zijn familie,
zijn confraters en de gemeenschap van
Kessel en Kessel-Eik.
Stichting Triduüm Peel en Maas

Broer, schoonbroer en oom van
Opgeruimd? Niets weggooien! Ik
kom de kleine spullen graag bij u
ophalen! 06 46 48 87 15.
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.
Hortensia’s: heel veel mooie
bloeiende (black diamonds, magical
enz. ) voor in pot, terras of border.
Ook div. aanbiedingen.Info:
www.veld-tuinplanten.nl of 06 40 32
71 08. Open za. van 9.30-16.30 uur
(do. of vrij. na tel. afspraak) Oude
Heldenseweg (naast 13a) Maasbree.
Wie kan ons helpen met wat
klusjes op onze duurzame camping?
Uitspanning Zonnedauw Grashoek
06 51 31 57 47.
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.

Sevenum:
Sevenum:
Sevenum:
Helden:
Sevenum:
Sevenum:
Sevenum:
Sevenum:

Joost † en Riekie Verhaag-Thijssen
Rikie †
Teun † en Joes Verhaag-van Dooren
Rikie en Jac Smits-Verhaag
Nettie en Piet Driessen-Verhaag
Jan en Lies † en Riek Verhaag-Langelaan
Hay en Jes Verhaag-Drissen
Mariëtte en Ton Zanders-Verhaag
Alle neven en nichten

Gennep:

Congregatie van de Heilige Geest

Correspondentieadres:
Roggelseweg 38A, 5988 BR Helden
Het afscheid vindt zaterdag 6 juni om 10:30 uur in
familiekring plaats.
Er is een mogelijkheid voor het volgen van de dienst via
Live-stream: https://iframe.dacast.com/b/158028/c/548244

Weer in Peel en Maas

Pastoor Louis Verhaag
Jarenlang samen vergaderen, les geven op school,
de kerkrondleiding, de kerk versieren en dan de grote dag
De Eerste Heilige Communie, waar u en de kinderen zichtbaar
van genoten. U zorgde voor een leuke, actieve en mooie mis
waarin de kinderen een hoofdrol hadden.
Bedankt voor alles. We zullen u missen.
Leden en oud-leden Kerngroep Communie Kessel

Met grote verslagenheid hebben we kennisgenomen van het
plotseling overlijden van onze geestelijk adviseur

Pastoor Louis Verhaag
Wij wensen zijn familie veel sterkte met dit grote verlies.
Schutterij, Fluit- en Tamboerkorps
St. Hubertus Kessel

Je bent hier niet meer fysiek
en ook al doet dat pijn
in klanken en muziek
zul je altijd bij ons zijn
(M. Geijzemijter)
Voor de vele blijken van medeleven, de talloze kaartjes,
berichtjes en telefoontjes na het plotselinge overlijden van
mijn man, onze vader en opa

Willem Deen
willen wij iedereen heel hartelijk danken.
Nell Deen-Absil
Koert en Loes, Ruben
Maarten
Helden, juni 2020

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden
van onze voorzitter, sponsor en speler

Hinno Linthout

Wisselvallige periode
De dieren en planten kunnen even opgelucht ademhalen, want we komen voor de verandering weer eens
even in een wisselvallige periode terecht. We komen deze dagen waarschijnlijk in een koelere west- tot
noordwestelijke stroming. De verwachting is vanaf 1 juni. Daarbij zullen er regelmatig wat buien vanaf de
Noordzee overtrekken. Om grote hoeveelheden regen lijkt het niet te gaan, maar we zouden er even op
kunnen teren. Nadat het begin deze week nog tussen de 27 en 30 graden werd, zakt de temperatuur terug
naar een vrij koele 18 graden. Bij tijde en wijle zal de westelijke wind ook vlagerig zijn. Het zal vast voor
iedereen wennen zijn na een periode waarbij het weer iedereen de ‘niet-op-vakantie-korting’ bood door
Spanje gewoon voor onze deur te leggen. / Beeld en tekst: Nicky de Bruijn

Zijn grote inzet en enthousiasme sierden hem.
Wij hebben als sportvereniging veel aan Hinno te danken en zullen
hem dan ook enorm missen.
Maar vooral verliezen Sacha en de kinderen een lieve man en
zorgzame vader. Wij wensen hen veel sterkte met dit enorme verlies.
Bestuur en leden
Volleybalclub VC Asterix
Maasbree
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25 jaar geleden

Een band voor het leven na een lugubere ervaring
René Bruijnen was 25 jaar geleden als loonwerker bezig op de boerderij
van de familie Van der Coelen in Baarlo toen hij iets raars aan de silo
zag bungelen. Pas na twee keer kijken besefte René dat het om de jongste telg van de familie ging, de 3-jarige Jhenna. De loonwerker kwam
meteen in actie en redde het leven van de peuter. Nu, 25 jaar later, zien
de twee elkaar nog regelmatig. Hoe een lugubere ervaring een band
voor het leven schepte.

de redder. “Ze was helemaal blauw
en paars en ik keek zo op haar schedel. Ik wist eigenlijk zeker dat ze
dood was.”
René maakte Jhenna’s mond schoon,
haalde haar tong uit de keel en
legde haar op haar zij. Hij bleef al
die tijd kalm. “Natuurlijk was ik
geschrokken, maar ik kan wel goed
tegen zo’n dingen. Jhenna’s moeder
viel bijna flauw toen ze haar zag.
Op zo’n moment moeten er mensen
zijn die rustig blijven. Dat lukte mij
gelukkig.” Met de vaste lijn, mobiele
telefoons waren er in die tijd nog
niet, werden de hulpdiensten
gebeld. Jhenna werd met spoed naar
het ziekenhuis in Venlo gebracht.
“De Napoleonsbaan en de oude
Maasbrug werden volledig afgesloten, zodat de ambulance snel door
kon rijden”, weet Jhenna. “In de ziekenwagen begon ik te huilen en de
ambulancemedewerker heeft toen
tegen mijn moeder gezegd dat dat
een heel goed teken was.”

Trots
Terwijl Jhenna in het ziekenhuis lag,
moest vader Pierre op de boerderij blijven om het bloed van de
silo en het erf te spuiten en de
koeien te melken. Pas daarna kon

De net herstelde Jhenna op schoot bij redder René

Jhenna zou afgelopen 30 mei eigenlijk in het huwelijk treden met haar
verloofde John van Heur. Door de
coronacrisis moesten ze het feest
afzeggen. Eén van de gasten die
zou worden uitgenodigd, was
René Bruijnen. Jhenna had speciaal
voor hem een onderscheiding laten
maken om de loonwerker te bedanken dat zij überhaupt een bruiloft
mag meemaken. Jhenna kan zich
niet veel meer herinneren van de
ongeluksdag 3 juni 1995, vanwege
haar jonge leeftijd. Ze kent het verhaal echter precies. “Ik heb het al zo
vaak aangehoord en weer moeten
vertellen. Ik kan het wel dromen”,
vertelt ze.

Spelen tussen
voersilos

wachten tot de vrachtwagen met
gras het aanwezig was. Om de tijd
doden, besloot hij in de koeienstal
bij te praten met Pierre. “Toen ik op
een gegeven moment het geluid
hoorde van de vrachtwagen, liep ik
naar mijn laadschop toe om te gaan
beginnen”, weet René nog.
Jhenna was ondertussen tijdens
het buitenspelen bij de voersilo’s
terechtgekomen. Ze was er rustig
aan het spelen, totdat een vijzel
(een voervermaler in de silo) haar
shirt te pakken kreeg. Het shirt van
Jhenna draaide zich rond haar hals
tot het punt dat ze met haar voeten de grond niet meer raakte en
gewurgd werd. Omdat ze rond bleef
draaien en daarbij het ijzeren onderstel van de silo bleef raken, werden
haar armen, benen en gezicht ontveld. Het leverde ernstige wonden
op voor de jonge peuter.

hij naar Venlo komen. Na enkele
dagen intensive care en daarna
zeven dagen op de kinderafdeling,
waar René op bezoek kwam, mocht
Jhenna weer naar huis. Met een nog
lang niet volledig geheelde huid
mocht Jhenna de rest van haar herstel thuis ondergaan. Na een paar
weken heelden de wonden en uiteindelijk hield Jhenna niets ernstigs
over aan het lugubere voorval.
Het eerste wat Jhenna deed na haar
herstel, was bij René op bezoek
gaan. Hij moest bedankt worden
voor het redden van haar leven.
“Van mij hoefde dat niet”, vertelt
René. “Ik was toevallig daar en ik
heb gedaan wat ik kon. Natuurlijk
heb ik wel eens gedacht hoe het
gelopen zou zijn als de vrachtwagen
een paar minuten later was gekomen. Dan had ik nog in de koeienstal gestaan... Zeker toen ik zelf
kinderen kreeg, zijn mijn gedachten
wel eens naar die dag teruggegaan.”
De bescheiden René is toch wel
trots dat hij een leven gered heeft.
“Maar ik ben vooral blij voor Jhenna
dat ik daar op dat moment was.”

dag gevierd. “Op 19 december, mijn
echte verjaardag, en op 3 juni mijn
‘extra’ verjaardag met mijn familie
en natuurlijk René en zijn vriendin
Charlotte”, vertelt Jhenna. “We hebben echt een speciale band gekregen door het incident. We zijn
voor altijd aan elkaar verbonden.”
Zo mocht Jhenna op de bruiloft van
René en Charlotte komen en uiteraard zou het andersom hetzelfde
zijn, ware het niet dat het coronavirus alles in de war gooide.
Het zou om en nabij 25 jaar geleden
na de ongeluksdag zijn dat Jhenna
zelf in het huwelijksbootje zou stappen. Jhenna wil René toch graag
bedanken dat ze nog op deze aarde
rondloopt en ze liet een edelsmid
een speciale onderscheiding maken
die René alsnog gaat ontvangen.
“Het kon niet op de manier dat ik
eigenlijk gepland had, maar ik hoop
dat dit verhaal in de HALLO en de
onderscheiding ervoor zorgen dat
René de eer krijgt die hij verdient”,
vertelt Jhenna. “Hij is een held en ik
blijf hem eeuwig dankbaar.”

Onderscheiding
In de jaren na het ongeluk werd
steeds twee keer Jhenna’s verjaar-

Tekst: Rob Dieleman

Looproute?
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 een ingestelde looproute. 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!

Blauw en paars
Voersilo
Omdat het een prachtige lentedag
betrof, werd bij de familie Van der
Coelen het gras in de kuil geplaatst.
Loonwerker René was voor die klus
ter plaatse. Op het erf renden ook
Danny (6), Mike (5) en Jhenna (3)
rond, de drie kinderen van Marion
en Pierre van der Coelen. René was
te vroeg op de boerderij en moest

Op de heenweg naar de koeienstal was René Jhenna al tegengekomen bij de voersilo’s. Toen hij
terugliep, zag hij iets hangen aan
één van de silo’s. Hij dacht in eerste
instantie dat het om een pop ging,
omdat Jhenna daar regelmatig mee
speelde. Toen René besefte dat het
Jhenna zelf was, riep hij meteen
om hulp. “Ik heb haar shirt kapot
getrokken en haar bevrijd”, vertelt

#kempencreëert
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Getuigen

Knoop van Tajiri terug op zijn plek

Beringnaar opgepakt voor
brandstichting zendmast

De Dijkknoop van Tajiri is terug op de oude plek over de Vergeltin Baarlo. Het gaat om een ‘nieuwe’ versie van
het oude kunstwerk. De knoop werd op dinsdag 2 juni op haar plek gezet. De originele knoop werd eind 2017
onherstelbaar beschadigd bij een aanrijding. Op donderdag 4 juni werd de knoop officieel onthuld.

De politie heeft een 32-jarige Beringnaar opgepakt voor de brandstichting bij een zendmast in Maasbree. Hij is overgebracht naar
het politiebureau waar hij in samenwerking met de Landelijke
Eenheid wordt verhoord. Dat maakte de politie op dinsdag 2 juni
bekend.
De zendmast in Maasbree, bij parkeerplaats Deersels aan de snelweg A67, was op vrijdagavond 30
april het doelwit van een brandstichter. Er ontstond een klein
brandje dat de brandweer snel
onder controle had. De politie
riep in de weken daarna getuigen op zich te melden. Zo werden er posters verspreid in het
gebied rondom de zendmast en
omwonenden werden gevraagd
informatie te delen met het onderzoeksteam. Mede door tips van
getuigen over de donkerkleurige
auto van de Beringnaar en een
gedeelte van de route die hij heeft
gereden op de bewuste datum,
kwam de man in beeld bij het
onderzoeksteam.
De brand in Maasbree was volgens verschillende nieuwsmedia het 25e incident in Nederland
sinds 3 april waarbij een zendmast

in brand werd gestoken of een
poging werd gedaan om brand
te stichten. Na Maasbree volgden
nog een aantal brandstichtingen.
Het aantal getroffen zendmasten
zou nu op 28 liggen.

Impact
De Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid
(NCTV) liet eerder al weten dat
vorig jaar al te zien was dat er
protestacties plaatsvonden bij
zendmasten. Toen waren het
nog demonstraties, maar inmiddels zijn die veranderd in wat de
NCTV ‘extremistische protestacties’ noemt. ‘De eventuele impact
van de uitval van zendmasten in
Nederland kan groot zijn. De uitval
kan gevolgen hebben voor de dekking van het telefoonnetwerk en
daarmee de bereikbaarheid van
hulpdiensten.’

De knoop van bijna negen meter lang
was in 1997 een geschenk van de
bekende kunstenaar Shinkichi Tajiri
aan de Baarlose gemeenschap. Het
werk werd over de Vergelt geplaatst
en was daar tot het najaar van 2017 te
bewonderen. Toen reed een te hoge
kraanwagen de knoop kapot en werd
de hele knoop verwijderd. Daarna
pleitte de Baarlose gemeenschap verschillende keren voor een terugkeer.
De gemeente en de familie Tajiri waren
het daarmee eens en zodoende werd
het opnieuw gieten in gang gezet.
De kosten voor het opnieuw gieten van
het kunstwerk bedragen 82.500 euro,
zo werd vorig jaar bekend. De knoop
werd net als de originele versie gegoten door Geraedts IJzergieterij in Baarlo.
De originele mal werd gebruikt bij het
postuum hergieten van de Dijkknoop.
Op 4 juni werd in kleine kring, vanwege de coronamaatregelen, het
‘nieuwe’ kunstwerk onthuld. Gemeente
Peel en Maas en familie van de kunstenaar waren daarbij aanwezig.
IJzergieterij Geraedts heeft tussen
1992 en 1997 ook de andere zes
knopen van Shinkichi Tajiri gegoten.
De oorspronkelijke Dijkknoop op de
dijk ter hoogte van Vergelt stamt uit

1997. Kunstenaar Shinkichi Tajiri is in
2009 overleden. De zeven knopen van
Baarlo staan symbool voor Baarlo als
knooppunt tussen Noord- en MiddenLimburg. Ook symboliseren zij de band
die bestaat tussen Tajiri en Baarlo.
De knopen vormen een knopen-
wandelroute en Baarlo kreeg de bij-

naam ‘Knopendorp’.
“Samen met iedereen die daaraan
heeft meegewerkt en alle geïnteresseerden zijn we blij dat de Dijkknoop
terug is op de dijk in Baarlo”, laat
gemeente Peel en Maas weten.
Beeld: Leo Kurvers

Voor iedereen een plekje in de keuken

Ook binnen jouw budget
een extra groot werkblad

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

Jan Wijnhoven Maasbree
Jan Wijnhoven uit Maasbree is een groot natuurliefhebber. De 65-jarige is verder een vaste gast bij Hoeve Braamhorst in Baarlo, kan vogels
herkennen aan hun gezang en hij houdt ervan om met zijn houtsnijwerk kunstwerken te maken. Jan is een echte creatieveling en kan maar
moeilijk binnen zitten. Deze week wordt de geboren en getogen Maasbreenaar geplukt.

de thuiszorg. Daarna had hij weer tijd
voor zijn grootste hobby: de natuur.
In de natuur vindt hij altijd inspiratie voor zijn houtsnijwerken en zijn
andere hobby: gedichten schrijven.
“Ik ben er ooit mee begonnen toen ik
nog in Sevenum werkte”, vertelt Jan.
“Als er iets gebeurde op het werk,
moest ik daar iets mee. Ik kan het niet
gewoon in mijn hoofd laten zitten,
maar ik kan het ook niet tegen iemand
vertellen. Daarom ben ik het op papier
gaan zetten.” De afgelopen maanden
had Jan zijn hoofd vaak vol zitten en
schreef hij veel. “Dat komt door de
coronatijd”, legt hij uit.

Mannenkoor en natuur

Zeker nu in de lente vindt Jan het
heerlijk om buiten rond te lopen.
Als hij dan een vogeltje hoort fluiten, weet Jan precies om welke
soort het gaat. “Ik zie ze vliegen,
zeg ik wel eens”, lacht hij. “Dat heb
ik van mijn vader. Vroeger gingen we al samen de natuur in en
dan wees hij me op de nestjes die
overal in de boom zaten.” Als zijn
hoofd te vol zit, pakt Jan regelmatig de fiets ik om naar de Peel
te gaan en daar rond te struinen.
“Dan moet ik ruimte hebben en
dan loop ik of fiets daar door de
natuur. Ik kan niet zo goed tegen
drukte. Van alleen rondstruinen
knap ik echt op. Ik krijg er ook veel
inspiratie van.”

Creativiteit
Die inspiratie gebruikt Jan om thuis
aan de slag te gaan met zijn houtsnijwerk. “Soms zie ik een stuk hout met
een gekke vorm en dan neem ik het
mee om er thuis iets van te maken.
Ik zie er altijd wel iets in. Vaker dan
andere mensen.” Ook bijvoorbeeld in
wolken ziet Jan de mooiste vormen.
Het komt, zo denkt Jan, doordat hij veel
creativiteit in zich heeft. “Ik moet altijd
iets creatiefs doen, anders ben ik niet
om te genieten. Ik kijk ook bijna geen
televisie. Liever ben ik gewoon bezig.”
Een vrouw of vriendin heeft Jan niet.
“Ik ben een einzelgänger in de optocht
van het leven”, omschrijft hij het zelf.
Zijn creativiteit kan Jan goed kwijt
bij de dagbesteding van Hoeve

Braamhorst in Baarlo, een dagactiviteitencentrum voor mensen met
een niet aangeboren hersenletsel.
Daar gaat Jan een halve dag per week
heen. “Daar werk ik vaak aan mijn
houtsnijwerk. Ik kan er mijn ei kwijt.
Er hangt een goede sfeer, er werken
leuke mensen en de begeleiding is
perfect. Ik ga er graag heen.” Door de
coronacrisis was de zorgboerderij tijdelijk gesloten. “Dat was heel vervelend”, vertelt Jan. “Maar gelukkig kan
ik binnenkort weer erheen. Dan ben je
toch van huis af en kan ik weer mensen ontmoeten.”

Basisschoolleraar
Jan gaat naar de zorgboerderij vanwege hersenletsel. Die aandoening

zorgt er ook voor dat hij niet meer kan
werken. In zijn jonge jaren werd hij
opgeleid tot basisschoolleraar, maar
hij merkte al vrij snel dat het niks voor
hem was. “Ik kon de kinderen niet
goed onder controle houden.” In de
jaren die volgden, deed Jan van allerlei werk. Zo was hij onder meer actief
in een fabriek in Panningen, maar ook
dat was het niet.
In 1979 kwam Jan terecht bij gemeente
Sevenum. “Daar werd ik ambtenaar
post. Ik ging de brieven halen bij het
postkantoor, las alles en zorgde er
vervolgens voor dat ze bij de juiste
persoon terechtkwamen.” In 1995
werd Jan arbeidsongeschikt verklaard.
Hij was een tijdlang mantelzorger van
zijn moeder, totdat zij hulp kreeg van

Jan kon niet naar de dagbesteding,
sociale contacten waren schaars en
ook het Maasbrees Mannenkoor kon
niet repeteren. Jan is al veertig jaar
lid van het koor en vindt het heerlijk
om samen te zingen met de andere
mannen. “We zouden dit jaar op
concertreis gaan. Daar keek ik wel
naar uit. Die reis is, net als de repetities, afgelast.” Omdat zijn wereld
zo een stuk kleiner werd, werd de
inspiratie voor zijn gedichten groter.
“Soms vloeien de woorden zo uit mijn
pen. Ik heb zelfs regelmatig dat ik
‘s nachts wakker word en dan precies
weet wat ik moet schrijven. Dat noteer
ik dan snel, want anders ben ik het
‘s ochtends weer vergeten.”
De coronacrisis zorgt er volgens Jan
voor dat mensen terug de natuur
in gaan. “De mensen hebben weer
tijd nu, omdat ze niet naar het werk
hoeven. Ze zien weer dat de natuur
belangrijk is. Wij zijn ook niet meer
dan dieren of planten, we zijn er een
onderdeel van. Mijn levensvisie is dan
ook: leven en laten leven.” Ook zorgt
het coronavirus er voor dat de structuur bij veel mensen wegvalt. “Bij mij
ook”, vertelt Jan. “Daar heb ik wel wat
moeite mee. Ik videobel nog wel met
mijn thuisbegeleiding. Dat vind ik altijd
wel fijn. Zo heb ik nog een planning
waar ik naartoe kan leven. Anders zit ik
maar thuis te duimendraaien en dat is
helemaal niks voor mij.”
Tekst: Rob Dieleman

Puzzel

Sudoku

www.lozeman.nl

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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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.

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Alles voor gazon en tuin

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

Oplossing vorige week:
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Lozeman Tuinmachines • Markt 14, 5973 NR Lottum • T: 077-4632341
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Uw hulp nodig

Afvalinzameling en milieupark
Wij doen er alles aan om uw afval tijdens de coronacrisis te blijven inzamelen.
Hierbij hebben wij uw hulp nodig. Hieronder leest u een aantal maatregelen die wij
nemen om dit te blijven doen.

Taxus Taxi 2020
Stichting Taxus Taxi zamelt taxussnoeisel in voor de strijd tegen kanker. De taxusnaalden
bevatten de belangrijkste basisgrondstof voor chemotherapieën. Sinds 2017is de
gemeente Peel en Maas bij de Taxus Taxi aangesloten.

Inzameling Huis aan Huis
Onze eigen inzameldienst blijft het gft-, pmd- en restafval inzamelen volgens de
afvalkalender. We zien een toename van het restafval en daarom vragen wij u om het afval
goed te sorteren.

Taxussnoeisel
U kunt de speciale opvangzeilen en tassen gratis afhalen bij de Gemeentewerf en de Welkoop.
Via de opvangzeilen wordt het snoeisel schoon opgevangen en in de speciale tassen op een
luchtige manier bewaard. Broei is de grootste boosdoener als het gaat om de bruikbaarheid van
het snoeisel. Om dit te voorkomen, vraagt de inzamelaar om in het midden van het snoeisel een
kuil te maken ter grootte van een voetbal.

Mondkapjes, wegwerphandschoenen en wegwerpjassen
Deze moeten bij het restafval in de grijze restafvalzak. Afval zoals papieren zakdoekjes en
wegwerpbekers van een ziek persoon moeten ook bij het restafval.

Ophalen snoeisel
Maak voor het ophalen van het snoeisel een afspraak op www.taxustaxi.nl . De Taxus Taxi komt
binnen 72 uur gratis uw snoeisel ophalen bij een minimale hoeveelheid van een volle kruiwagen.

Milieupark
Het is nu iets rustiger op het milieupark en daarom passen we de openingstijden aan.
Vanaf maandag 8 juni is het milieupark open op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag
van 8.00 tot 16.00 uur.

Knipvoorwaarden
Als u wilt deelnemen aan de inzamelactie moet u rekening houden met knipvoorwaarden, anders
is het snoeisel niet bruikbaar. De knipvoorwaarden en meer uitleg staan op www.taxustaxi.nl.

Sorteer thuis het afval per soort. Dit voorkomt lange wachttijden voor de poort.
• Er is een omleidingsroute naar het Milieupark via de Loosteeg.
• Volg de omleidingsborden en laat de in- en uitritten van de aanliggende bedrijven vrij.
• We nemen de hygiëne maatregelen in acht en onze medewerkers houden 1,5 meter
afstand. Dit verwachten onze medewerkers ook van de bezoekers.
• We laten maximaal 10 auto’s tegelijk op het Milieupark zodat het veilig is voor iedereen.
Houd dus rekening met wachttijden en heb hier begrip voor.
• U kunt alleen met pin betalen.

Hulp bij geldzorgen
Door de coronacrisis hebben veel mensen zorgen over hun financiële situatie.
Tegenslagen zoals je baan verliezen of minder werken, kunnen ervoor zorgen dat je
je vaste kosten moeilijk kunt betalen.
Je bent niet de enige
Heb je geldzorgen? Je bent niet de enige. 1 op de 5 Nederlanders heeft geldzorgen.
Zeker in deze bizarre coronatijd. Weet dat er altijd mensen zijn die je willen en kunnen
helpen.
Wacht niet te lang
Mensen wachten vaak te lang voordat ze hulp zoeken. Gemiddeld wacht een Nederlander
met schulden 5 jaar voordat hij aan de bel trekt. Boetes, aanmaningen en incassokosten
zorgen dat het bedrag in die 5 jaar 10 keer zo hoog wordt.
Praat erover
Kijk in je directe omgeving. Is er iemand met wie je over je geldproblemen kunt praten?
Wie kun je vertrouwen? Vaak is er een vriend, buur, een collega of familielid, dat je een
luisterend oor kan bieden. Of zoek een vrijwilliger die je helpt met geldzaken. Zo zet je een
eerste stap naar een oplossing.
Wegwijzer helpt je verder
De Wegwijzer van Vorkmeer helpt je bij het vinden van een vrijwilliger die je helpt met
je geldzaken. Stuur een mail naar wegwijzer@vorkmeer.nl met daarin je naam en
telefoonnummer. Een medewerker van Vorkmeer belt je dan om je vraag te bespreken en
kijkt of een vrijwilliger je kan ondersteunen. Een vrijwilliger biedt je een luisterend oor en
kan gericht advies en tips geven voor jouw situatie.
Ga naar de gemeente
Woon je in Peel en Maas dan kun je ook bij de gemeente terecht voor schuldhulp.
Onze schuldhulpverleners werken vanuit thuis. Op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur
kun je contact op nemen door te bellen naar 077 - 306 66 66. Vraag naar iemand van
schuldhulpverlening. Of mail naar schuldhulpverlening@peelenmaas.nl. Samen kijken
we naar jouw financiële situatie en op welke manier wij jou het beste kunnen helpen.
Wil je een budgetcheck of tips om met jouw geldzaken om te gaan? Dan ben je altijd
welkom voor een telefonisch gesprek. Een schuldhulpverlener helpt je op weg.
Het hebben van schulden is dus geen voorwaarde om het gesprek aan te gaan.
Kosten
Hulp bij geldzorgen of financiële problemen is gratis voor inwoners van Peel en Maas.
Handige links
• Kom uit je geldzorgen van Nubid
• Komuitjeschuld.nl

• Berekenuwrecht.nl
• Zelfjeschuldenregelen.nl

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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Commissie bespreekt ook hogere startersleningen en aanpak Kwistbeekdal

Brede steun voor extra geld Maasboulevard
Kessel
Het plan Maasboulevard Kessel komt mogelijk geld tekort, maar de raad lijkt te willen bijspringen. Verschillende partijen bleken zelfs bereid om wat extra’s te doen om
‘een gatenkaas’ te voorkomen. Dat werd duidelijk tijdens de (online) commissievergadering van vorige week dinsdag. De raad wil ook in de buidel tasten om de maximale
startersleningen voor huizenkopers te verhogen. Verder kreeg de voorgestelde aanpak van het Kwistbeekdal lof van alle kanten. Op 23 juni besluit de raad over de in de commissie
besproken onderwerpen, maar in veel gevallen lijkt de uitslag al vast te staan.
Het eerste grotere agendapunt betrof een extra garantstelling voor het plan Maasboulevard in
Kessel. Dat plan, een initiatief van het dorpsoverleg, heeft als doel om het rivierfront te verfraaien.
De kosten hiervoor vallen ruim drie ton hoger uit. Het college stelt voor twee onderdelen van het
plan te laten vallen: de strook tussen de passantenhaven en de kerktrappen, en het deel vanaf
de trappen bij de Markt tot camping Gravenhof. Toch blijft er dan nog een budgetoverschrijding
van ruim twee ton over. De Kesselse werkgroep die bezig is met het plan heeft op dit moment
€ 25.000 euro extra kunnen binnenhalen. De werkgroep heeft ook goede hoop dat de rest van het
bedrag te vinden is. Dat zou bijvoorbeeld kunnen via crowdfunding en fondsenwerving.
Werkgroep en college willen echter voorkomen dat er vertraging optreedt. Het college stelt de
raad daarom voor het krediet van het plan Maasboulevard te verhogen met € 205.000 en een
garantstelling af te geven voor € 180.000.

Sfeerbeeld van de trappartij en aanlegmogelijkheid
Steun voor Maasboulevard
In de raad bleek er veel sympathie voor het plan. CDA-burgerraadslid Michel van Lieshout wees
op het brede draagvlak in het dorp en zei ook dat het tekort niet aan de werkgroep te wijten is.
Hij had ook alle vertrouwen dat het dorp het extra geld zal binnenhalen. Wel vond hij het erg
jammer dat twee onderdelen van het plan nu geschrapt zijn: ‘Dat doorbreekt de eenheid.’
Lokaal Peel en Maas sloot zich bij het CDA aan, en ook PvdA/GroenLinks was, volgens Frits Berben,
heel positief over het plan ‘zonder luxe’. Ook Berben zei het gevoel te hebben dat het Kessel wel
gaat lukken om de extra twee ton binnen te halen. Het schrappen van de twee onderdelen vond
hij heel jammer: ‘Dat doet het plan geweld aan.’ Berben kondigde alvast aan om in de volgende
raadsvergadering met een amendement te komen om € 100.000 extra voor het plan vrij te maken,
om ook dié onderdelen te kunnen uitvoeren.
VVD en AndersNu waren wat kritischer. Zo zijn beide partijen niet overtuigd van het draagvlak bij
de inwoners. Volgens het college is het plan uitgebreid besproken met de Kesselse gemeenschap,
tijdens bijeenkomsten en in verschillende publicaties. Er zouden nooit negatieve reacties
geweest zijn. In het vervolg van de behandeling ging het vooral over het schrappen van de twee
onderdelen. CDA-raadslid Roel Boots vond het ‘raar’ dat het college met dat voorstel is gekomen.
Want was het niet verantwoordelijk wethouder Paul Sanders (VVD) die in een recente publicatie
nog zei dat Peel en Maas veel ‘spek op de ribben’ heeft? Delen van het plan schrappen zou leiden
tot een ‘gatenkaas’ en zou ‘doodzonde’ zijn. Boots kondigde daarom aan dat zijn partij zich in
de volgende vergadering zal aansluiten bij het aangekondigde PvdA/GroenLinks-amendement.
Dan valt dus de beslissing over het extra geld en of het plan Maasboulevard toch nog in zijn geheel
uitgevoerd kan worden.
Kwistbeekdal aangepakt
Na Kessel richtte de blik van de vergadering zich op het Kwistbeekdal. Samen met het Waterschap
wil de gemeente het stroomgebied vanaf Helden-Dorp via Baarlo naar de Maas opnieuw inrichten.
Doel is om overstromingen te voorkomen (Soeterbeek) en het beekdal ‘klimaatbestendig’ maken,

zodat natte en droge periodes minder schade aanrichten. Ook zorgt het plan voor meer natuur en
meer biodiversiteit.
Het Kwistbeekproject wordt uitgevoerd als een proef, vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet
die in 2022 wordt ingevoerd. Die nieuwe wet regelt niet alleen de ruimtelijke ordening, maar kijkt
ook naar de leefomgeving in het algemeen. Bijvoorbeeld naar mogelijkheden voor ondernemers.
De nieuwe wet leidt tot minder procedures en geeft de gemeente ook meer ruimte voor
maatwerk.
Het nu voorliggende proef-omgevingsplan Kwistbeek regelt inderdaad al heel veel in één keer. In
januari had de raad al het budget al goedgekeurd, nu lag het concrete plan op tafel. De raad bleek
positief, en van verschillende kanten werd de communicatie met bewoners en gebruikers van het
gebied geprezen. ‘Hier is de Omgevingswet voor bedoeld’, zei Peter Nouwen (CDA). De fracties
besloten om het voorstel in de besluitvormende vergadering niet verder te bespreken en er een
‘hamerstuk’ van te maken.
Hogere starterslening
Met de stijgende huizenprijzen wordt het voor starters steeds moeilijker om een huis te kopen.
Peel en Maas heeft (net als de meeste andere gemeenten samen met de Provincie) een regeling
om starters te helpen met een lening. Met de huidige regeling is het krijgen van een lening alleen
mogelijk voor huizen tot € 200.000. Omdat zo’n goedkope huizen erg lastig te vinden zijn, wil
het college die grens verhogen naar € 225.000. Tegelijk willen B&W ook de maximale lening
evenredig verhogen. Voor nieuwbouw van € 30.000 naar € 34.000, en voor bestaande bouw van
€ 35.000 naar € 39.000. De gemeente volgt hierin de Provincie, die eerder ook al besloten had de
leenmogelijkheden te verruimen. Bij een starterslening komt 75 procent voor rekening van de
Provincie, de gemeente staat garant voor het resterende kwart.
In de behandeling door de raad tekende zich al snel een meerderheid af die de verruiming verder
wil oprekken. Roger Gielen (CDA) zei dat zijn partij voor de besluitvormende vergadering een
amendement voorbereidt om de maximale leenbedragen te verhogen naar € 40.000 (nieuwbouw)
en € 45.000 (bestaande bouw). Lokaal Peel en Maas vond het een interessant idee en de VVD vond
het collegevoorstel zelfs ‘een kolfje naar onze hand’. VVD-fractievoorzitter Geert Segers vroeg
zich wel af of de grens van € 225.000 niet nog te laag was. Daarbij verwees hij naar het lage aantal
verstrekte startersleningen van de laatste tijd, mogelijk een teken dat er weinig huizen van onder
de twee ton zijn. Het amendement lijkt zijn partij te gaan steunen, hoewel Segers zei dat het wel
nog in de fractie besproken moet worden.
Portefeuillehouder Rob Wanten zei in reactie op Segers dat het verhogen van de € 225.000 - grens
niet mogelijk is, omdat dit het maximum is dat de Provincie nu toestaat. De verhoging van de
leenbedragen, zoals het CDA voorstelt, valt wél binnen het toegestane maximum.
In de raadsvergadering van 23 juni zal de raad een besluit nemen over het amendement en de
aangepaste startersregeling.
Bouwplan Grashoek
De rest van de vergadering verliep vlot, omdat de overige agendapunten (allemaal
bestemmingsplannen) weinig aanleiding gaven tot commentaar of discussie.
Het eerste betrof de bouw van dertien woningen in het dorpshart van Grashoek, achter de
voormalige zaal Leanzo (nu café Ramones). De bouw is feitelijk onderdeel van de vernieuwing van
het dorpshart, die grotendeels al klaar is.
In Koningslust wordt een pluimveehouderij aan de rand van het dorp (Poorterweg) omgezet in
een caravanstalling. De hele raad was blij met deze ontwikkeling omdat hierdoor het woon- en
leefklimaat in het dorp flink verbetert.
Aan het eind van de Neerseweg in Helden mag een pluimveehouder extra voorzieningen
aanbouwen. Dat is nodig omdat hij overstapt naar een diervriendelijkere bedrijfsvoering, die meer
ruimte vraagt voor de kippen.
En aan de ontginningsweg in Grashoek wordt een voormalige agrarische bedrijfswoning omgezet
in een ‘plattelandswoning’. Er mogen nu dus ook niet-agrariërs wonen.
De raad sprak af dat alle vier deze agendapunten in de volgende vergadering als hamerstuk
worden behandeld.

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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Steunpakket coronacrisis
De gevolgen van de Coronacrisis zijn voor iedereen voelbaar. Veel inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers worden privé en/of in
hun werk hard geraakt. We zetten ons in om een helpende hand te bieden, mee te denken of maatregelen te nemen om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten.
De Rijksoverheid heeft al een steunpakket aangeboden. Het college heeft in het verlengde hiervan direct aan het begin van de crisis al maatregelen
genomen. Hierop aanvullende heeft het college afgelopen maandag 25 mei een aanvullend gemeentelijk pakket van steunmaatregelen vastgesteld.

Aanvullende maatregelen
Steunfonds
Er wordt gewerkt aan een ‘steunfonds’ waar verenigingen,
stichtingen en andere organisaties zonder winstoogmerk
onder voorwaarden een beroep op kunnen doen als hun
voortbestaan in gevaar dreigt te komen door de gevolgen
van de coronacrisis.

Restitutie

Gemeentelijke accommodaties

Teruggave van vergoedingen voor het gebruik
van gemeentegrond voor terrassen in 2020.

Vrijstellen/ kwijtschelden van huurkosten voor
gemeentelijke accommodaties over het 2e
kwartaal 2020. Voor zover er geen gebruik
werd gemaakt van de locatie door de
coronacrisis.

Teruggave van standgeld weekmarkt
Panningen en standplaatsen voor de periode
dat er geen gebruik gemaakt mocht worden
van de standplaatsen.

Reclamebelasting 2020
Niet in rekening brengen van kosten die te maken hebben met
de heﬀing en invordering van de reclamebelasting 2020.

Verblijfsbelasting

Subsidies

Niet versturen van voorlopige aanslagen
verblijfsbelasting in 2020.

Schappelijk omgaan met subsidies wanneer
activiteiten en prestaties door de coronacrisis
later, anders of niet zijn/ worden uitgevoerd.

Lopende maatregelen

• Uitstel inning verblijfs-/ en reclamebelasting.
• Betaaltermijn nota’s vanaf 10 maart op 1 september 2020 gesteld.
Invorderingsmaatregelen worden, daar waar mogelijk, uitgesteld tot
1 september 2020.
• Een fonds ingesteld waaruit we (onder voorwaarden) initiatieven die
gericht zijn op beperking van de gevolgen van de coronacrisis kunnen
(co-) financieren.
• Financiering van het vervoer van (mogelijke) Coronapatiënten naar de
huisartsenpraktijk d.m.v. speciaal hiervoor ingerichte taxi’s.
• Voor aanbieders in het sociaal domein en leerlingen- en Omnibuzzvervoer is een (regionale) compensatieregeling van kracht die een
bepaalde minimumomzet garandeert.
• Subsidies aan algemene voorzieningen zoals bijv. dorpsontmoetingen
worden gewoon doorbetaald al zijn de activiteiten van begeleiders en
dorpsondersteuners anders dan normaal.

Met deze aanvullende maatregelen verwacht het college ook
meer structurele ondersteuning te bieden aan onze inwoners.
Daarnaast gaat de gemeente in overleg met inwoners,
verenigingen en bedrijven over de uitwerking van deze
steunmaatregelen. Het is niet uitgesloten dat later en/of op
andere terreinen nog aanvullende steunmaatregelen nodig
zijn.

Landelijke maatregelen i.v.m
Coronacrisis
Het coronavirus leidt tot veel vragen, actuele informatie leest u op
www.overheid.nl/actuele-informatie-over-het-coronavirus

Meer informatie?

www.peelenmaas.nl

0406 \ politiek
CDA Peel en Maas

Geef terrassen de ruimte
Deze week zijn de coronamaatregelen verder versoepeld en mogen
terrassen weer gedeeltelijk open. Voor de horecasector geeft dit de
mogelijkheid weer aan het werk te gaan na een lange sluiting. Zowel voor
de ondernemers als voor de vele medewerkers is dit goed nieuws.
Door de 1,5 meter afstand te realiseren, passen er minder mensen op de
terrassen. Meer ruimte voor de terrassen zou een oplossing kunnen zijn.
Geen gemakkelijke opgave. Het CDA
vindt het belangrijk dat de gemeente
samen met horecabedrijven in Peel en
Maas de mogelijkheden onderzoekt

VVD Peel en Maas
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om terrassen waar mogelijk tijdelijk
te verruimen in de openbare ruimte,
zoals dorpspleinen. Zo kunnen we de
horeca steunen en onze inwoners kunnen weer op de terrassen genieten
van al het mooie dat Peel en Maas te
bieden heeft. De CDA-fractie heeft het
college via schriftelijke vragen opge-

roepen waar mogelijk medewerking te
verlenen aan horecabedrijven die hun
terras tijdelijk willen verruimen in de
openbare ruimte. Uiteraard rekening
houdend en met respect voor de omgeving, omwonenden en de landelijke
en lokale coronarichtlijnen. Een kleine
opgave voor de gemeente, een belangrijk perspectief voor de ondernemers
en inwoners in de dorpen.
John Timmermans, Sandy Janssen,
Michel van Lieshout

Taskforce horeca Peel en Maas
Vanaf deze week mogen onder andere de horecalocaties de deuren
weer voorzichtig openen. Dit na een sluiting van maar liefst elf weken.
Buiten dat ik raadslid ben run ik met mijn echtgenoot een horecagelegenheid, we hebben dus aan den lijve ondervonden wat voor enorme
impact dit heeft op de bedrijfsvoering.
Deze impact zal nog lang voelbaar zijn,
niet alleen door de flinke beperkingen, maar ook door de gasten die het
vertrouwen weer moeten terugvinden.
Het is niet anders, gezondheid en een
hanteerbare zorgcapaciteit hebben
de prioriteit. De beperkte openstel-

PvdA/GroenLinks Peel en Maas

ling maakt reparatie van bestaande
steunmaatregelen nodig en ook de al
aangekondigde nieuwe ronde steunmaatregelen van de overheid blijft
essentieel. Het is belangrijk dat de
lokale overheid ook meedenkt met
de inwoners/ondernemers. Zo is er

van onmogelijkheden komen de
beste oplossingen bovendrijven. Dat is
terug te zien, bijvoorbeeld afgelopen
pinkstermaandag. Prachtig weer en
gezellige terrassen, die op veel plaatsen ook wat hebben kunnen uitbreiden. Iedereen doet zijn uiterste best
om zo goed mogelijk aan de voorwaarden te voldoen. Dit geldt zowel voor
de ondernemers als voor de gasten.
Complimenten hiervoor en veel succes.
Karin Jacobs, raadslid

Steun voor maatschappelijke organisaties

Overal worden gevolgen van de coronacrisis voelbaar: mensen worden ziek, worden werkloos of vereenzamen; veel bedrijvigheid valt stil met ernstige gevolgen voor de bestaanszekerheid van mensen en ondernemingen; culturele organisaties, sportorganisaties en andere maatschappelijke instellingen hebben hun
activiteiten moeten stopzetten of drastisch terugschroeven.
Er zijn landelijke regelingen om mensen en bedrijven door de crisis te
helpen en zich aan te passen aan de
nieuwe werkelijkheid. Deze landelijke
regelingen kunnen aangevuld worden
met lokale regelingen. De gemeente
heeft een pakket aanvullende maatregelen genomen. Prima. Ook wordt

bijvoorbeeld de Taskforce horeca Peel
en Maas opgericht. Wij als VVD Peel en
Maas ondersteunen dit initiatief van
harte. In deze taskforce zitten medewerkers van de gemeente, bestuursleden uit de horeca van Koninklijke
Horeca Nederland afdeling Peel en
Maas en de regiomanager. Ze houden zich bezig met vragen van ondernemers, het opstellen van richtlijnen
en het beoordelen van horeca-gerelateerde initiatieven. Door samen te
kijken naar mogelijkheden in plaats

gewerkt aan een steunfonds voor
maatschappelijke organisaties. Dat is
hard nodig want juist die organisaties
zijn van belang om de sociale infrastructuur overeind te houden.
Om meer duidelijkheid te krijgen over
de gemeentelijke mogelijkheden in
dit verband, heeft PvdA/GroenLinks

vragen gesteld aan het college. Is het
college met ons van mening dat er
in onze gemeente niet-commerciële
maatschappelijke organisaties van
onder meer gemeenschapsvorming,
sport en cultuur zijn, die financiële
ondersteuning nodig hebben om hun
functie van medebouwer van de soci-

ale infrastructuur in onze gemeente te
kunnen blijven waarmaken, zo nodig
op aangepaste en wellicht vernieuwende wijzen? Kan het college de
voorwaarden noemen waaraan maatschappelijke organisaties moeten voldoen voor financiële ondersteuning?
Kan daarbij gedacht worden aan zaken
als: aantoonbare bijdrage die geleverd
wordt aan het goede leven in Peel en
Maas; levensvatbaarheid van de organisatie; het werken met voornamelijk
vrijwilligers en zonder winstoogmerk?

Kan de financiële ondersteuning gegeven worden in de vorm van renteloze
leningen en/of schenkingen? Kan het
college kwijtschelding en/of opschorting geven van de betaling van huur,
heffingen of andere verplichtingen?
Kan een regeling gemaakt worden
met zo weinig mogelijk bureaucratie
en zo min mogelijk extra werk voor
organisaties en gemeente?
Annigje Primowees, Frits Berben,
Raf Janssen, raadsleden

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

Ook in deze
tijd helpen
wij graag!

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

VAKGARAGE
PEETEN BV

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

Op zoek naar een leuke baan of personeel?
AB Werkt is dé werkspecialist in Zuid-Nederland. Wij helpen
mensen aan werk. En werkgevers aan mensen. Wij zijn
gespecialiseerd in agro, groenvoorziening, food, industrie en
logistiek. Met de kracht van samenwerken centraal.

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

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

Neem contact op via horst@ab-werkt.nl
of bel ons op 077 - 39 808 83

Dekbed
schoon & fris

AB Werkt
Spoorweg 6 | Horst | ab-werkt.nl

virus- en bacterie vrij
Tel. 077-3072462
vanhalstomerij.nl/gordijnen

info@konekt-advies.nl • 06 11 74 49 96
Nieuwsgierig geworden? Kijk dan op www.konekt-advies.nl
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Brent Janssen Helden
Hoi

Column

Tijdverdrijf
Behalve aan school werken,
wandelen, tv kijken en spelletjes doen op mijn telefoon zijn er
nog een paar andere dingen
waar ik mijn tijd mee graag mee
doorbreng tijdens deze periode.
Zoals boeken lezen, bijvoorbeeld.
Normaal ben ik niet iemand die
veel leest. Het is niet alsof ik totaal
niet van lezen hou, maar het is
gewoon iets wat ik niet zo snel
zou doen. Voor het vak Nederlands
moeten we altijd een bepaald aantal boeken per jaar lezen, dit jaar
een stuk of acht, en dat betekent
dat ik er in ieder geval de komende
weken er nog een paar moet lezen.
Daarbij zijn er ook nog cactusplantjes die ik probeer te kweken.
Ongeveer 40 dagen geleden heb
ik cactuszaadjes geplant van een
cactusmix-zakje. Helaas heeft dat
nog niet zoveel resultaat. Om de
een of andere reden zijn er nog
niet heel veel zaadjes/plantjes uitgekomen, jammer genoeg tot nu
toe pas eentje.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Brent Janssen
13 jaar
Helden
Agora Roermond

Wat is er voor jou veranderd
sinds het coronavirus Nederland
binnenkwam?
Dat ik nu thuis moet werken in
plaats van met de bus naar school.
Ik krijg online les, maar ik kan me
thuis niet goed concentreren. Op
school doen we veel dingen samen
en nu moet ik alles alleen doen. Mijn
broer Dave en zus Julia zijn nu ook
steeds thuis.

Wat mis je nu het meest wat je
normaal wel zou doen?
Praten met mijn vrienden en mijn
coach van school. Ook mis ik de
gezellige busreis van Helden naar
Roermond iedere dag. In de bus
hebben we het altijd wel gezellig.

Wat heb je geleerd sinds we ons
aan regels moeten houden door
het virus?
Dat oudere mensen en baby’s sneller
ziek kunnen worden. En dat je ook
kan leven op 1,5 meter van elkaar.
Verder ook nog dat we eerst niet zo
veel aan onze hygiëne deden, maar
nu moeten we heel vaak onze handen wassen.

Welk advies zou je iemand van
jou leeftijd geven om deze tijd
goed door te komen?
Goede wifi hebben, veel bellen met
je vrienden en als je een gamecomputer hebt, kun je daar veel tijd mee
doorbrengen. Met dat gamen is het
leuk om met een groep samen te
spelen, ook met spelers uit andere
landen via internet.

Wat is je grootste blunder?
Ik heb een keer vastgezeten in de
blokkenbak in The Portal Action
House (fysieke gamewereld, red.) in
Sevenum. Ik kon er niet uit en niemand hoorde mij. Gelukkig kwam
mijn vriend Raf me redden en me uit
de blokkenbak halen.

Wat is de leukste vakantie die je
ooit had?
Ik denk dat ik de vakantie waarbij ik
naar Vietnam ging het leukste vond.
We hadden daar een leuke groep
waar we mee reisden. Als kinderen deden we alles samen, zonder
ouders. Als we rondreisden, zaten de
ouders voor in de bus en wij maakten het achterin gezellig.

Wat is jou favoriete spelletje?
Mijn favoriete spelletjes zijn
Overwatch en Apex Legends.
Dit speel ik op de spelcomputer

Play Station 4, vaak met mijn vrienden en mijn neef Baz.

Heb je een bijbaantje?
Nee, ik mag nog alleen maar foldertjes rondbrengen en dat verdient niet
zo goed. Dus als iemand nog een
leuk en goed betaald baantje weet
voor mij, hoor ik het graag.

Waar word jij enthousiast van?
Ik word enthousiast van hulpleiding
zijn bij Sportclub Pareja. Daar geef ik
op zaterdagmorgen freerun-les voor
kinderen van 5 tot 8 jaar. Ook word
ik heel enthousiast van optreden met
het Jeugdorkest van Peel en Maas.

Zou je naar een andere stad of
dorp willen verhuizen?
Nooit. Het is hier veel te gezellig in
Helden. Hier wonen mijn vrienden
vlakbij. Ook zijn mijn hobby’s, de
jeugdfanfare, free-run en atletiek,
dicht in de buurt en dat is wel makkelijk.

Wat heb je liever: iedereen hoort
wat jij denkt, of jij hoort wat
iedereen denkt?
Ik hoor wat iedereen denkt, want
dan kan ik horen of iemand liegt.
Het lijkt me heel grappig als ik dat
alleen heb en dat dan niemand weet
dat ik dat kan. Maar op school wil ik
juist niet weten wat de leraar denkt.

Ben je een ochtend- of een avondmens?

Wat kijk jij het liefst op televisie?

Ik ben een avondmens. Opstaan gaat
bij mij nooit echt makkelijk. In de
avond word ik steeds drukker en heb
ik nooit zin om naar bed te gaan.

Ik kijk alleen Zondag met Lubach
en films en series van Netflix.
Maar meestal speel ik op de Play
Station via de televisie.

Nooit meer films en series kijken
of nooit meer op social media
kijken?

Als je één plek mocht kiezen om
nu naar toe te gaan. Welke plek
kies je dan?

Nooit meer op social media kijken,
omdat ik niet heel veel op social
media doe. Films en series kijk ik
best wel vaak, zoals The Legends
of Tomorrow en The Flash. In deze
series spelen vijf dezelfde acteurs en
ze hebben steeds dezelfde rol.

Waarom zou ik naar een andere plek
toe gaan? Ik heb nog nooit op vakantie gehad dat ik dacht: hier wil ik wel
blijven wonen. Thuis is het toch het
leukste.

Extra uitdaging
Natuurlijk hoop ik dat de andere
zaadjes ook nog uitkomen, want
anders zou het jammer zijn en met
één cactusje heb je natuurlijk ook
niet echt een cactusmix.
Hoe dan ook, iets wat ik ook nog
graag doe, is Japanse puzzels
maken. Bij Japanse puzzels heb je
een rooster met vierkante vakjes,
en je moet kijken of een bepaald
vakje ingekleurd moet worden of
niet aan de hand van de cijfers die
in een rij aan de boven- en zijkant
van de puzzel staan. Als de puzzel af is vormen de ingekleurde
vakjes een afbeelding. Ik heb hier
ook een app van, maar wat ik
vooral leuk vind, is de boekjesversie van Japanse puzzels. Het liefste maak ik de puzzelvariant met
twee kleuren voor extra uitdaging.
Soms duurt het een paar dagen
voordat ik een puzzel af heb, maar
het blijft voor mij nog steeds een
leuk spel.
Ik hoop dat iedereen een beetje
een manier heeft kunnen vinden
om de tijd door te brengen. Zoals
jullie wel kunnen lezen: ik dus
wel!

Tekst: Lotte Thijssen
Lisa
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Er komen te veel arbeidsmigranten in Maasbree
In het buitengebied van Maasbree wonen nu al meer dan duizend arbeidsmigranten. Er ligt een plan bij de gemeente voor nog een plan van
175 migranten en naar verluidt zou er nog initiatief bezig zijn met een locatie voor 200 personen. Al is voor die laatste nog geen aanvraag
binnengekomen bij de gemeente. In totaal zouden alleen al op de grootschalige locaties bijna 1.500 migranten wonen op een totaal van ongeveer
6.500 inwoners. Zo’n 20 procent van de Maasbreese bevolking zou dan arbeidsmigrant zijn.
Huisartsenpraktijk Maasbree liet onlangs
weten grote zorgen te hebben of de praktijk
de toename van het aantal inwoners wel aankan. Ook buurtbewoners uitten hun zorgen.
Vooral over de toename in verkeer en de gevolgen voor de natuur. In Peel en Maas schieten de
huisvestingslocaties uit de grond, maar in bij-

voorbeeld Horst aan de Maas gebeurt er vrijwel niks
op dat gebied. Moet er niet meer regionale spreiding komen?
Van de andere kant is het zo dat de gemeente afhankelijk is van initiatieven. Blijkbaar is het buitengebied
van Maasbree geschikt voor grootschalige locaties.
Het is niet aan de gemeente om plekken aan te wij-

zen. Verder zijn de handjes van de arbeidsmigranten
heel erg nodig om al de arbeidsplaatsen die in de
regio te vinden zijn, te vullen. We hebben ze nodig en
ze moeten toch ergens wonen.
Er komen te veel arbeidsmigranten in Maasbree.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 22

Boa’s moeten standaard uitgerust worden met wapenstok
en pepperspray
Moeten boa’s nu wel of niet de beschikking krijgen over een wapenstok en pepperspray? Dat was de vraag die we vorige week terug lieten komen
in de stelling voor de poll. Uit de stemmen bleek dat een meerderheid van 56 procent van de stemmers vindt dat boa’s zich inderdaad beter
moeten kunnen beschermen. Dat het soms nodig is, bleek uit verschillende incidenten die de laatste tijd plaatsvonden. Boa’s werden aangevallen en in sommige gevallen mishandeld. Dat noopte de boa-bonden ertoe om de minister op te roepen de wapenstokken en pepperspray toe te
staan. Ook besloten boa’s in diverse steden om enkele dagen geen boetes uit te delen uit protest.
Minister Ferd Grapperhaus lijkt echter bij zijn
standpunt te blijven dat het geweldsmonopolie
bij de politie moet blijven liggen. Ook de Tweede

Kamer buigt zich binnenkort over het onderwerp. De
minister heeft een punt, maar wat als straks niemand meer boa wil worden omdat die regelmatig

aangevallen worden? Het punt zal de gemoederen
in boa-land d ekomende tijd nog wel bezig blijven
houden.

Oh, zit dat zo!

De zware last van de belastingheffing
over vermogen
Al vaker schreef ik op deze plaats over de belastingheffing over vermogen (box 3). Sinds de invoering van het forfaitaire rendement is de
rente op spaarrekening zodanig gedaald dat dit forfaitaire rendement voor de gemiddelde spaarder niet meer haalbaar is.
het zonder veel risico’s gemiddeld
te behalen rendement lager is dan
1,2%. Deze 1,2% is de resultante
van het forfaitaire rendement van
4% en het belastingtarief van 30%.
De belasting is meer dan 100%
en daarmee is sprake van een “te
zware last” als bedoeld in het EVRM.

De Hoge Raad heeft in 2019
uitgemaakt dat de box 3
belastingheffing voor de jaren
2013 tot 2016 in strijd was met het
Europese Verdrag voor de Rechten
van de Mens (EVRM), voor zover

Naar goed gebruik heeft Den Haag
een commissie ingesteld.
Deze kwam begin maart met haar
advies. De commissie concludeert
dat de Nederlandse overheid de
uitspraak van de Hoge Raad moet
uitvoeren en er tevens voor moet
zorgen dat iets dergelijks in de
toekomst niet meer kan voorkomen.
De commissie adviseert de reparatie
te beperken tot belastingplichtigen
die bezwaar hebben gemaakt

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

Industriestraat 15 Horst

tegen hun belastingaanslagen
over de jaren 2013 tot 2016.
Belastingplichtigen die uitsluitend
spaarrekeningen als vermogen
hebben zouden “automatisch”
moeten worden gecompenseerd.
Beleggers zouden zelf nog
moeten aannemelijk maken dat
hun rendement lager is dan 1,2%
en niet het gevolg van risicovol
beleggen. Het is slechts een advies
en de overheid hoeft dit natuurlijk
niet over te nemen. Er wordt
tevens verder geprocedeerd bij het
Europese Hof voor de Rechten van
de Mens.
Of er voor de jaren ná 2016 nog
steeds sprake is van een te zware
last is niet duidelijk. Het percentage
forfaitair rendement is omlaag
gegaan en de Hoge Raad heeft

zich daar nog niet over uitgelaten.
Er wordt wel al over geprocedeerd.
Wil je meeliften op een eventueel
gunstige uitspraak van de Hoge
Raad dan is het verstandig bezwaar
te maken tegen de aanslag. Dat
is althans volgens de commissie
noodzakelijk.

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

Kempen creëert
Kempen creëert

Zichtbaarheid
Zichtbaarheid
#kempencreëert
#kempencreëert

Karin vertelt

Column

Huidhonger
Pinksterzondag, de dag vóór de
nieuwe versoepelingen waar we
zo lang naar uitgekeken hebben. We mogen steeds meer: de
groepen worden groter, terrasjes mogen open, uiteten kan ook
weer tot dertig personen.
Afstand bewaren, dat nog wel.
Het zal nog lang duren, voordat
we weer zonder na te denken
ergens binnenlopen en met z’n
allen gezellig alle tafeltjes vullen.
Maar de komende dagen worden
zonovergoten en dus verwacht ik
daar een flinke toeloop. Hoe graag
ik ook zou willen, ik wacht nog
even. Dat komt wel weer.
Waar ik wel blij mee ben, is dat ik
weer voorzichtig aan met familie en vrienden af kan spreken.
Natuurlijk nog steeds met mate,
maar het is in ieder geval alweer
iets. Wat nog niet automatisch
kan, is een knuffel. Dat blijft
spannend en dat is een lastige
voor mij. Want die hoort voor
mijn gevoel bij de begroeting van
je dierbaren. Ik geloof dat een
knuffel meer zegt dan woorden
kunnen doen. Zonder die knuffel
blijft er toch een vreemd gevoel
van afstand en kijk je elkaar
wat onwennig aan. Een knuffel
verbindt meteen en dat mis ik.
Enorm.
Huidhonger dus. Huidhonger is
het gemis van aanraking, hoe
onschuldig ook. Het schouderklopje, high five, de troostende
arm en de knuffel. Al die momenten van aanraking ondersteunen slechts wat je zegt, maar
de kracht van aanraking is vele
malen sterker dan die van woorden. Ik ben niet opgegroeid met
knuffels, ik heb het moeten leren.
Maar ik ben er nog elke dag blij
om. Ik besef dat ik bof. Thuis krijg
ik mijn knuffel van man en kids,
en toch mis ik al die andere
kleine momenten. Hoe moet dat
zijn als je dat met niemand kan,
of mag? Dat lijkt me heel eenzaam.
Ik ben blij met elke versoepeling,
maar het zal fijn zijn als een knuffel gewoon weer mag. Nog meer
dan alle andere maatregelen
verjaagt die knuffel angst en
eenzaamheid, geeft het rust en
troost. En dat kunnen we allemaal
wel gebruiken.

Karin
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Terrassen spread

Terrassen overal weer geopend

Ijsje in Kessel

Kasteeltuin

IJssalon Clevers en Kasteel De Keverberg in Kessel sloten de handen ineen om de verwachte drukte van komende tijd bij de ijssalon op te vangen. In de tuin van het kasteel
werd een paviljoentje geplaatst waar ijsjes gekocht kunnen worden. Ook kan er koffie,
thee en een picknick afgehaald worden die op het gras van het kasteel genuttigd kunnen
worden. Francien van Kasteel De Keverberg vertelt over de samenwerking. “Wij waren al
langer aan het denken over picknick in de kasteeltuin en een ‘to go’-assortiment. In de
kasteeltuin staan al diverse bankjes, er ligt een groot theater met bankjes en er is een
groot grasveld, waar je heerlijk kunt genieten.” IJssalon Clevers denkt door de coronamaatregelen niet genoeg plek te hebben voor alle klanten. “Gelukkig is die plaats er wel
in de kasteeltuin”, aldus Ruud van de IJssalon. Het paviljoen is de komende tijd iedere dag
geopend, mits het mooi weer is.

Harm, Fenna, Miel, Laura en Paulien maakten gebruik van de mogelijkheid om een
picknick te bestellen bij het paviljoentje van ijssalon Clevers en Kasteel De Keverberg.
De vriendengroep uit Kessel en Baarlo streek om 10.30 uur neer op het gras bij het
kasteel om te genieten van de inhoud van de picknickmand. “Je steunt toch lokale
ondernemers op deze manier. Dat vinden we wel belangrijk”, aldus de vrienden.
Het gras bij het kasteel was voor hen de ideale locatie om te genieten van de zon.
“Fijn weer en een fijne locatie, wat wil je nog meer?” Ze zijn niet bang dat ze besmet
raken met het coronavirus. “We zitten in de open lucht en we houden genoeg afstand
van elkaar. Zo kun je het, ondanks alle maatregelen, toch gewoon gezellig maken met
elkaar”, laat de zonnende groep weten.

Groter terras Leanzo

Pauze bij het fietsen

Bij café Leanzo in Grashoek hebben ze dankzij een uitbreiding van het terras in de eigen
tuin meer tafels dan normaal buiten staan. “Dat is eigen grond, dus de gemeente deed er
niet moeilijk over”, vertelt eigenaar Michel Gommans die met meer personeel, waaronder zoon Joop (foto), werkt om alle tafeltjes te kunnen bedienen. De terrastafels bestaan
uit biertafels. “We zijn creatief geweest. Als je twee biertafels tegen elkaar aanschuift,
kunnen aan allebei de kopse kanten mensen zitten.” In het café zelf heeft Michel niet al te
veel plek voor gasten, vertelt hij. “Misschien dat we vijftien man kwijt kunnen hier met
de regels. Daarom hebben we in de zaal ook tafels neergezet.” Het was voor Michel
afwachten hoe druk het zou gaan worden op tweede pinksterdag. “We hebben overal
1,5 meter afstand gecreëerd. Ik ga geen politieagent spelen. Iedereen weet de regels,
dus ik ga ervan uit dat ze zich daar aan houden.”

De Kesselse Kirsten en Angelo zijn tijdens het fietsen in Grashoek beland en op het terras
van Leanzo gaan zitten. “We houden wel van een stuk fietsen”, vertellen ze. “Dan gaan we
op ons gemak de omgeving rond en ergens wat eten en een pilsje drinken. Het happentrappen gevoel.” Dat ze in Grashoek zijn beland, is overigens geen verrassing.
Kirsten werkt er op de basisschool en ook Angelo kent er genoeg mensen. Het echtpaar
vindt het heerlijk dat het ‘happen’ gedeelte nu weer kan bij hun fietstochten. Voor henzelf,
maar ook voor de horecaondernemers. “We willen hen graag steunen. Zij hebben toch een
zware tijd gehad de afgelopen maanden. Daarom hebben we ook frietjes gehaald bij de
lokale ondernemers in Kessel de laatste paar weken. We willen de ondernemers een hart
onder de riem steken. Als je niets doet, zit er straks niet meer veel.”
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Het weer kon bijna niet beter zijn voor de heropening van de terrassen. Met een temperatuur die tegen het tropische aan lag, wisten de bezoekers de weg naar de horecagelegenheden
weer te vinden. Op verschillende plekken in Peel en Maas kregen kroegen en andere horecazaken toestemming van de gemeente om een groter terras neer te zetten om zo toch net zo
veel tafels als voor de coronacrisis te kunnen realiseren. De terrassen mochten open, maar allemaal op anderhalve meter afstand en alleen huishoudens mochten met meer dan twee
personen aan een tafeltje zitten. De horecatenten zelf mochten dertig personen binnen toelaten. Een rondje langs de velden. / Tekst: Rob Dieleman, beeld: Rob Dieleman, Jac Willekens

Pierke knapte de kroeg op

Vaste gasten terug

Bij café Pierke in Panningen hadden eigenaren Pier en Marleen Janssen het meteen rond
12.00 uur al druk. Wielerclub TC Everlo gebruikt de kroeg als eindlocatie voor de tochten
en zo’n vijftig leden kwamen profiteren van de heropening van de terrassen, vertelt
Marleen. “We hebben het terras mogen uitbreiden naar de oprit langs de kroeg en dat
was wel nodig. Alle tafeltjes zaten vol.” Na het vertrek is er weer ruimte genoeg voor de
vaste gasten die normaal gesproken op zondag de krukken bezetten. “We hebben alle
gasten gemist”, vertelt Marleen. “De vaste, maar ook de wielrenners. We hebben de extra
vrije tijd die we de afgelopen 2,5 maand hadden, gebruikt om de kroeg op te knappen en
Pier en ik zijn regelmatig gaan fietsen. Bij een paar alleenstaande vaste gasten zijn we op
bezoek geweest. Heel fijn dat ze nu weer gewoon hier kunnen zitten.”

Vaste gasten bij café Pierke zijn Sjaak, Jan en Maurice. Vooral Sjaak kon niet wachten tot
hij weer naar zijn favoriete kroeg mocht. Of hij de kroeg gemist heeft? “Wat dacht jij dan?
Ik ben om 11.55 uur thuis aangefietst. Om 12.05 uur zat ik hier. Ik heb het ontzettend
gemist.” Jan vult aan: “Als je iets niet kunt of niet mag, dan weet je past wat je mist.”
Maurice komt ‘s middags even langs om ‘s avonds weer terug te keren. Hij is regelmatig
als dj actief in het café. “Ik heb de afgelopen maanden gebruikt om wat muzieklijsten te
maken die opgezet kunnen worden in de kroeg.” Jan vraagt of Maurice dan vooral
Sinterklaasmuziek in de lijst heeft gezet. “Tegen die tijd kunnen er pas weer feestjes
gehouden worden.” Marleen is er buiten bij komen zitten en ziet dat het goed is. “Net of er
niks veranderd is de afgelopen 2,5 maand.”

Nieuw hangtafels in Egchel

Goede voorbereiding Panningen

Café Bej Manders in Egchel heeft speciaal voor de afstandsregels nieuwe hangtafels
gemaakt. Die zijn 1,5 meter breed, zodat er aan allebei de kanten twee personen kunnen
staan. Buiten werd aan de overkant van de weg een extra terrasgedeelte gerealiseerd.
Uiteraard met toestemming van de gemeente. Eigenaar Guus Maessen is blij dat het café
weer open kan. Wel hoopt hij dat de regels wat losser worden. “Tafeltjes voor vier man
zou bijvoorbeeld wel handig zijn. Je gaat toch niet snel met z’n tweeën naar een café.”
Aan de bar zitten, kan nu ook niet. “Wij werken aan de andere kant, dus dat is minder dan
1,5 meter.” Ondanks al die aanpassingen vindt Guus het vooral fijn dat hij weer klanten
kan ontvangen. “Dat hoor ik ook terug van ze. Sommigen waren hier al vóór de openingstijd, omdat ze niet konden wachten. Zij hebben het net als ons echt gemist.”

Bij café Momus in Panningen waren ze heel goed voorbereid op de heropening van het
terras. “We hebben idioot veel uren in de voorbereiding gestoken”, vertelt Martine
Peeters van Momus. “Tot het extreme toe. We hebben bijvoorbeeld routes gemaakt,
de website aangepast, belijning op de grond aangebracht en een reserveringssysteem
opgezet.” Bij het café was het mogelijk om te reserveren voor het terras. “Zo konden we
een goede inschatting maken van wat er zou komen.” Momus diende een plan in en kreeg
van de gemeente toestemming om een groter terras te realiseren. “De oppervlakte van
ons terras was een stuk groter en we hadden meer tafels dan normaal, maar we konden
minder stoelen neerzetten. Per tafeltje mogen maar twee mensen. We zijn een borrelcafé
en vaak zitten aan een tafel bij ons vier mensen. Borrelen gebeurt toch vaak niet met
mensen uit je eigen huishouden.”
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Gratis visvergunning voor kinderen
Voor beginnende sportvissers tot 14 jaar is het de komende tijd mogelijk om via de website van
hengelsportvereniging HSV De Noordervaart uit Meijel een gratis visvergunning te downloaden.
Met die vergunning kan jeugd tot 14 jaar meteen aan de slag in het water.

Meijel opgenomen in fietsroute
Death Valley De Peel
Verschillende punten in Meijel zijn opgenomen in de fietsroute Death
Valley De Peel. De fietsroutes die samen meer dan 400 kilometer tellen,
liggen voornamelijk in de Brabantse Peelgemeenten, maar een paar van
de tochten brengen de fietsers ook Limburg in. De routes leidt belangstellenden langs punten die te maken hebben met de Tweede
Wereldoorlog.
De routes volgen zoveel mogelijk de
bekende fietsknooppunten en leiden
langs ongeveer honderd ‘points of
interest’, herdenkingsmonumenten
en locaties waar tijdens de Tweede
Wereldoorlog bijzondere gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. De term
Death Valley De Peel werd gekozen omdat er in het natuurgebied
flink gevochten is tijdens de oorlog.

In Meijel zijn drie punten opgenomen in de route. De Peel-Raamstelling
De Vossenberg, de Puinhopen van
Meijel en de Slag om Meijel.
De verschillende routes, die in totaal
400 kilometer beslaan, zijn te krijgen
bij Museum Klok & Peel in Asten en
toeristische organisaties.
Gratis downloaden kan via
www.deathvalleydepeel.nl/routes

Tennissen kan weer in Baarlo
Sporters die vanwege de coronamaatregelen niet hun eigen sport
kunnen beoefenen, kunnen deze zomer terecht bij tennisclub LTC
Tonido. De v
 ereniging biedt bijvoorbeeld volleyballers, voetballers
en andere teamsporters de kans om te tennissen.
Met de beginnende visvergunning
kunnen de jongeren tot 14 jaar met
één hengel en gewone aassoorten
zoals brood, deeg en maden
vissen. Na het registreren krijgen
de vissers vier keer per jaar het

Stekkie Magazine thuisgestuurd
en ze worden geïnformeerd over
verenigingsactiviteiten. Op de
jeugdvergunning is weergegeven in
welke wateren mag worden gevist.
Kinderen die na hun eerste avontuur

enthousiast raken en met kunstaas
of met twee hengels willen vissen,
kunnen via www.vispas.nl de
jeugdvispas van De Noordervaart
aanschaffen. Na hun 14e hebben
vissers een reguliere vispas nodig.

De tennisclub leeft mee met
andere sporters die lange tijd niet
konden sporten vanwege het coronavirus en nu door de zomerstop
ook niet meer kunnen beginnen.
“Gelukkig mochten wij als tennisclub op 11 mei de deuren weer

openen”, aldus de club. Ook binnensporters, die niet in de zaal
terecht kunnen momenteel, zijn
welkom, aldus Tonido.
Neem voor meer informatie over
de mogelijkheden contact op met
leden@tonido.nl
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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
desinfectiemateriaal aanwezig,
maar neem gerust uw eigen
flesje mee. Volg de aanwijzingen,
houdt afstand en neem plaats
op de aangegeven plaatsen ruim
1 ½ 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.

Parochie Beringe
Misintenties
NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens
het parochiespreekuur op dinsdagochtend. 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
zondag 7 juni
H. Mis 09.30 uur – max 30 aanwezigen. Telling bij binnenkomst.
woensdag 10 juni
H. Mis 09.00 uur (grote kerk, zijaltaar St.Jozef).

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. 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.

zondag 14 juni
H. Mis 09.30 uur -max. 30 aanwezigen.
Telling, bij binnenkomst.
*Reguliere Spreektijd Beringe dinsdag
10.30 uur.
Kledinginzameling Beringe:
Op maandag 8 juni is de inzameling van (bruikbare) kleding, schoenen, dekens, gordijnen en knuffels.
De dichtgebonden zakken kunt
u afgeven op het kerkplein van
13.00 tot 14.30 uur en van 17.00 tot
18.00 uur. Ook kunt u de zakken
iedere dag voor de garagedeur achter de pastorie (Aan de Meule) plaatsen. Kunt u het niet zelf brengen:
bel dan 3076521 en alles wordt bij
u opgehaald. B.V.D.

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
H. Mis 11.00 uur Sacramentsdag. Max.
30 kerkgangers.

Parochie Grashoek
Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg
077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13 077 462 12 65
lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 6 juni
19.15 uur Jaardienst voor Mevr. Nel
Hillen – Puts.
Jaardienst voor Jo Bosch en overleden
familie.
Woensdag 10 juni
9.00 uur H.Mis voor de zieken van de
parochie.
Zaterdag 13 juni
Voor de overledenen van de corona
virus.
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
Zondag 7 juni
9.30 uur H. Mis.
Voor het welzijn van alle
parochianen.

Zaterdag 6 juni
H. Mis 19.00 uur. Max. 30 aanwezigen met aanmeldbriefje. Dit is af te
halen bij de ingang (entree) van de
kerk vanaf maandag 1 juni. Helaas nog
GEEN uitreiking van de H. Communie
in deze viering.
Zondag 14 juni
H. Mis 11.00 uur. Max. 30 aanwezigen
met aanmeldbriefje. Dit is af te halen
bij de ingang van de kerk vanaf maandag 8 juni.
Mededeling:
Spreekuurtijd Grashoek entree kerk,
weer vanaf maandag 8 juni (begin
scholen)

Parochie Koningslust

Parochie Helden

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:
Piet van Bree 90 jaar
Zondag 7 juni
H. Mis 11.00 uur – max 30 aanwezigen.
Met aanmeldbriefje, verkrijgbaar op
prikbord ingang kerk (vanaf 01/06)
Zondag 7 juni
H. Mis 11.00 uur
Maandag 8 juni
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 9 juni
H. Mis 09.00 uur
Donderdag 11 juni
H. Mis. 09.00 uur
Zaterdag 13 juni
19.00 uur H. Mis 19.00 uur- max 30

Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
De St. Lambertuskerk is na de
restauratie van het stucwerk
met de geweldige inzet van veel
vrijwilligers opgeruimd, gepoetst
en weer ingericht. Hartelijk dank!
Nu nog wat schilderwerk.
Overleden:
Sjraar Joosten 89 jaar
zondag 7 juni
H. Mis 10.00 uur H. Drie-eenheid.
Max. 30 kerkgangers.
Aanmelden bij pastoor 077 3071488
of 06 21202118
zondag 14 juni
H. Mis 10.00 uur Sacramentsdag.
Max. 30 kerkgangers.
Aanmelden bij pastoor 077 3071488
of 06 21202118

Mededeling:
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 pastorie, 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 reserveringen dat dit
aantal wordt overschreden, 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.
Vanaf 1 juli zijn er weer intenties
mogelijk. De intenties kunt u weer
opnieuw opgeven, die vanaf 15 maart
de periode dat er geen H. Mis was zijn
vervallen.

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

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
zaterdag 6 juni
H. Mis 17.30 uur H. Drie-eenheid. Max.
30 kerkgangers.
zaterdag 13 juni
geen H. Mis

Parochie Meijel

Kerkdiensten
Zondag 7 juni
9.30 uur Voor alle overledenen van de
parochie. Bijzondere intentie.
Zondag 14 juni
9.30 uur Voor de Parochie.
Mededelingen
De families,. Muurmans, Gijsberts,
Brummans, Muurmans-Stroucken,
Thijssen, met het overlijden van jullie partner, of familielid. Heel veel
sterkte.

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

aanwezigen Voor alle vieringen
geldt: maximum 30 personen en
voor de (weekendmissen) vooraf
aanmelden via briefjes op het prikbord bij ingang van de kerk.
Reguliere spreekuurtijden zijn
weer: vanaf ma. 8 juni. Misintenties
zijn in juni nog niet mogelijk.

Parochie Panningen
Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum
Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag-, woensdag- en
vrijdagochtend van 08.30 uur tot
11.30 uur.
Kerkdiensten
Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 09.00 uur in grote kerk
Zaterdag 6 juni
H. Mis 19.00 uur max 30 kerkgangers
Zaterdag 13 juni
H. Mis 19.00 uur max 30 kerkgangers

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

#kempencreëert

creatieve
ideëen
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Jij maakt ‘m super

Jouw keuken, onze inspiratie!

Migot

Greeploos
design

compleet met koelkast, oven,
inductiekookplaat, afzuigkap,
vaatwasser, spoelbak en
2cm dik keramiek
werkblad en 5 jaar
apparatuurgarantie

compleet
met apparatuur

7.699,338 x 185 cm

Gratis keukenadvies
3D-keukenontwerp
Virtual Reality presentatie
HORST

Inspiratie
weken

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

www.superkeukens.nl

SUPERKEUKENS IS
ELKE ZONDAG GEOPEND!

