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Erehaag voor de pastoor
Een aanzienlijk aantal mensen nam op zaterdagochtend 6 juni de tijd om afscheid te nemen van pastoor Louis Verhaag. De priester, die in de nacht van zondag 31 mei op maandag
1 juni overleed, werd in een rouwstoet van de kerk in Kessel-Eik naar die in Kessel gebracht. Langs de weg stonden tientallen, zo niet honderden mensen die hun laatste eer aan de
geliefde pastoor wilden brengen. De pastoor kwam de laatste maanden verschillende keren in het nieuws omdat er in Kessel veel mensen overleden aan het coronavirus. De 82-jarige
Verhaag vertelde aan diverse nieuwsmedia dat hij het drukker dan ooit had met het regelen van alle uitvaarten. Bij het langskomen van de rouwstoet op zaterdagochtend klonk
applaus voor de pastoor die in de beide dorpen waar hij als pastoor fungeerde, een graag gezien persoon was. / Beeld: Jac Willikens

Kritiek huisartsen op arbeidsmigrantenbeleid

Raadsfracties delen zorgen Huisartsenpraktijk Maasbree
De politieke partijen in de gemeenteraad van Peel en Maas laten weten begrip te hebben voor de zorgen die
Huisartsenpraktijk Maasbree naar buiten bracht. De praktijk uitte vorige week via Facebook kritiek op de
gemeente met betrekking tot het arbeidsmigrantenbeleid. Waar de ene partij (AndersNu) een permanente
tolk op de grote huisvestingslocaties wil, geven andere (VVD, Lokaal Peel&Maas) fracties aan te willen
wachten op een gesprek tussen de praktijk en de gemeente.
Huisartsenpraktijk Maasbree plaatste
vorige week twee berichten op de
eigen Facebookpagina. De instelling reageerde op een artikel in
HALLO Peel en Maas dat omwonenden
van een nieuwe huisvestingslocatie
voor arbeidsmigranten bij camping
Flierenhof in het buitengebied van
Maasbree grote zorgen hebben over
de komst van 175 migranten. De praktijk schreef in de berichten de grote
toeloop van nieuwe mensen niet aan
te kunnen. ‘Een onaanvaardbare toe-

name van zorgvragen’ noemde de
praktijk het. Mede omdat het behandelen van arbeidsmigranten veel tijd
kost door de taalbarrière en het feit
dat arbeidsmigranten volgens de
huisartsenpraktijk vaak lang wachten voordat ze naar de dokter gaan.
De gemeente laat weten dat een
gesprek tussen het college en de huisartsenpraktijk gepland staat.

Permanente tolk
AndersNu reageerde op het

Facebookbericht dat er actie moet
komen vanuit de politiek. “Wij maken
ons zeker zorgen”, laat fractievoorzitter Peter Craenmehr weten. “Wij zijn
er op tegen dat er zoveel arbeidsmigranten hier gehuisvest worden.
De wethouder wil alleen maar zoveel
mogelijk arbeidsmigranten hiernaartoe halen vanwege economische redenen. Ik snap de huisartsen helemaal.”
Craenmehr laat weten dat AndersNu
wil dat op de grote parken permanent een tolk aanwezig is die betaald

wordt door de huisvestingsorganisatie. “Als er dan problemen zijn met
bijvoorbeeld de gezondheid of de
politie, kunnen die zorgen dat alles
goed verloopt. Dat is voor de mensen en bedrijven in Maasbree fijn,
maar ook voor de migranten zelf.”
Craenmehr laat in het midden of hij
nog vragen gaat stellen aan het college over de kwestie.
John Timmermans van het CDA
heeft begrip voor het feit dat de
Maasbreese huisartsen zich uitgesproken hebben. “Het kan niet zo
zijn dat de zorg in een dorp in het
gedrang komt. Het is een belangrijk signaal vanuit het dorp dat we
niet zomaar naast ons neer kunnen
leggen. We hebben binnen de frac-

tie ook wel eens besproken dat er
wel erg veel arbeidsmigranten in
Maasbree komen.” Timmermans weet
nog niet of het CDA politieke stappen gaat ondernemen. “Er zit volgens
mij wel een evaluatiemoment over
het arbeidsmigrantenbeleid aan te
komen. Dan gaan we zeker aandacht
geven aan de zorgen die heersen.”

Geen acute problemen
PvdA/GroenLinks laat weten niet
tegen de komst van de arbeidsmigranten te zijn, maar een voorkeur te
hebben voor kleinschalige opvang,
aldus fractievoorzitter Annigje
Primowees.
Lees verder op pagina 00
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Meijelse huisarts Rob Elens gaat door met zijn strijd
Rob Elens veroorzaakte begin april een grote mediastorm met een
filmpje dat hij opnam voor Omroep P&M. In de video vertelde de Meijelse
huisarts dat hij veel potentie zag in een methode om corona te behandelen. Instanties, politieke partijen en zelfs de minister duikelden over
elkaar heen om Elens terecht te wijzen. De huisarts is echter nog steeds
overtuigd van zijn gelijk. “Ik laat me niet wegzetten als een prutser.”
“Ik sta nog steeds achter wat ik in dat
filmpje gezegd heb”, vertelt Elens die
het de afgelopen tijd drukker dan normaal heeft gehad. Naast het behandelen van zijn patiënten kwam er de
laatste periode ook een groot aantal
andere werkzaamheden bij. Elens gaf
interviews aan diverse media, richtte
een eigen site op om voorlichting
te geven over corona en hij begon
een petitie om de methode die Elens
aanprijst in het hele land voor te
laten schrijven. “We hebben nu bijna
36.000 handtekeningen bij elkaar.
Als dat er 100.000 zijn, gaan we het
aanbieden aan de minister.”

Enthousiast
Die methode waar Elens het over
heeft, is wereldwijd veelvuldig het
onderwerp geweest van discussies.
De Meijelse dokter zag online bij de
New Yorkse arts Zelenko dat een combinatie van hydroxychloroquine met
zink coronaklachten kan verminderen.
Elens besloot in samenspraak met zijn
apotheker het middel voor te schrijven. Hij behandelde tien patiënten
met de methode en die genazen allemaal, vertelt de huisarts. “Het werkte
uitstekend. Ik was heel erg enthousiast en wilde het delen met iedereen in
Nederland.”

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

Het RIVM, de GGD en de overheid
dachten er anders over. Omdat er
geen bewijs was dat de methode zou
werken en het gevaarlijk zou kunnen
zijn, moest Elens er onmiddellijk mee
stoppen. Hij kreeg zelfs een officiële waarschuwing van de Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).
Sindsdien schrijft hij hydroxychloroquine
en zink niet meer voor. “Onder protest.
Ik heb geen zin in gezeik, dus ik houd
me aan de regels. Maar dat wil niet
zeggen dat ik nog steeds achter mijn
aanpak sta. Het is wel belangrijk dat de
hydroxychloroquine in het begin van de
ziekte wordt toegediend en het moet
in combinatie met zink, anders schiet je
De argumenten tegen de methode
met losse flodders.”
vindt hij op zijn zachtst gezegd matig.
De hydroxychloroquine zit in een reuKwakzalver
mamedicijn dat volgens Elens alle
Elens houdt vast aan zijn standpunt,
ondanks de bakken kritiek die hij over huisartsen ruim op voorraad hebben. “Volgens het RIVM hebben we
zich heen kreeg. Regelmatig kwam
die medicijnen nodig bij reuma, maar
het woord ‘kwakzalver’ voorbij en
er liggen miljoenen pillen op voorzijn expertise werd in twijfel getrokraad. Er is genoeg.” Het argument dat
ken. Misschien wel het meest pijn
het medicijn kan zorgen voor hartdeed de benaming die minister van
problemen, vindt Elens opmerkelijk.
Volksgezondheid Hugo de Jonge gaf
“We schrijven het wel voor bij reuma,
aan een motie die Thierry Baudet,
verschillende maanden lang zelfs.
naast Geert Wilders de enige politicus
Bij corona gaat hem om vier dagen.
die Elens openlijk steunde, indiende
Als het gevaarlijk is, waarom kan het
om onderzoek te doen naar Elens’
bij de reumapatiënten wel dan? Het is
methode. De Jonge noemde het de
vijf keer veiliger dan paracetamol.”
‘kwakzalver-motie’.
“Alsof ik een prutser ben”, vertelt
Elens. “Ik heb twintig jaar ervaring als The Lancet
huisarts. Zo’n opmerkingen doen pijn.
Het medische vakblad The Lancet
Mijn trots werd gekrenkt. Maar ik ben
publiceerde eind mei een studie
niet iemand die zich als een schootnaar de gevolgen van hydroxychlohondje gaat gedragen. Ik weet dat je
roquine en zink bij coronapatiënten.
als je kop boven het maaiveld uitDe conclusie was dat het gevaarsteekt, je reacties uitlokt. Maar ik laat
lijk zou kunnen zijn voor mensen.
me niet zomaar wegzetten als prutDe Wereldgezondheidsorganisatie WHO
ser.” Elens ging door met het promoadviseerde een dag na de publicaten van zijn methode en gaf in diverse tie alle landen om te stoppen met de
interviews aan dat hij nog steeds over- behandelmethode. “Het blad heeft het
tuigd is van zijn gelijk.
onderzoek inmiddels teruggetrokken”,

vertelt Elens. “Er waren grote vraagtekens ontstaan over de betrouwbaarheid
van de data. Daarom is het artikel ingetrokken, maar het advies van de WHO
is wel blijven staan.”
Elens snapt dat de overheid wil wachten op een vaccin, maar hij wil in de
tussentijd niet afwachten en mensen
‘naar hun dood sturen’. “Het advies dat
we nu in Nederland moeten geven als
huisarts is veel water drinken en paracetamol gebruiken. Dan sterven mensen. Dat heb ik zelf zien gebeuren.”
Elens denkt dat een vaccin niet in een
jaar tijd te ontwikkelen is. “Alles wordt
nu daar op gegooid, maar normaal duurt het ontwikkelen zo’n
vijf jaar. In de tussentijd moeten we
iets hebben dat mensenlevens redt.
‘Mijn’ methode wordt momenteel in
85 landen voorgeschreven. Ik snap er
niets van dat we er in Nederland niets
mee doen. “

Waarschuwing aanvechten
De Meijelse huisarts blijft daarom
strijden om de methode ingevoerd te
krijgen. Hij heeft een advocaat in de
arm genomen om de officiële waarschuwing van het IGJ aan te vechten.

“De inspectie mag niet op de stoel
van de huisarts gaan zitten. Ik bepaal
in samenspraak met mijn patiënten
de behandelmethode. Ik heb ervaring genoeg en ik weet wat ik doe.
Die waarschuwing houdt voor de rechter geen stand. Dan zou de methode
wel in heel Nederland voorgeschreven
kunnen worden. Het is een simpele,
spotgoedkope en effectieve manier.”
Elens kreeg naast de kritiek ook
ontzettend veel steunbetuigingen.
“Elke dag heb ik weer mails en kaartjes van mensen die niet snappen
dat het reumamedicijn nog niet mag
worden voorgeschreven.” Elens is
bezig om zoveel mogelijk mensen op
te roepen vragen te stellen aan hun
huisarts om zo druk te zetten op de
gezondheidsinstanties. Ook loopt de
petitie die hij opstartte nog steeds.
“Ik blijf er alles aan doen om te zorgen
dat de combinatie hydroxychloroquine
en zink straks voorgeschreven gaat
worden in Nederland. Het virus blijft
de komende tijd nog wel hangen, met
deze methode kunnen we veel levens
redden.”
Tekst en beeld: Rob Dieleman

077 208 32 21
redactie@hallopeelenmaas.nl

Petitie voor verhoging minimumloon

Commercieel adviseurs

Een minimumloon van 14 euro voor iedereen die in Nederland werkt. Fred Peeters uit Maasbree wil dat het College van B&W van Peel en Maas zich
uit gaat spreken richting de landelijke politiek dat de gemeente vóór een dergelijk minimumloon is. Peeters startte een petitie en wil die op woensdag 17 juni aan de fractievoorzitters van Peel en Maas aanbieden. “Ik hoop dat de raad zich achter het idee schaart.”

077 208 32 25
advertentie@hallopeelenmaas.nl

Bezorgklachten
garcon.nl

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

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

Peeters schaart zich met zijn petitie bij
de landelijke actie Gemeentes voor 14.
Inmiddels zijn in 39 andere gemeentes soortgelijke petities opgestart als
die van Peeters om de politiek daar
zich eveneens uit te laten spreken.
Met genoeg steunbetuigingen vanuit
het land hoopt Gemeentes voor 14 druk
te kunnen zetten op de politieke
partijen in aanloop naar de Tweede
Kamerverkiezingen volgend jaar maart
zodat ze de verhoging van het minimumloon meenemen in het verkiezingsprogramma.
Het totaal aantal handtekeningen dat
is opgehaald bij de actie staat landelijk op meer dan 1.600. Via Peeters
kwamen er al meer dan 110 binnen.
De Maasbreenaar zat in het verleden
in de gemeenteraad namens PvdA/
GroenLinks en is nog steeds lid van de
partij. Hij wil met zijn actie bekend-

heid creëren voor het feit dat veel
mensen het lastig hebben door een
te laag inkomen, ook in Peel en Maas.
“Denk aan schoonmakers, werknemers
in de landbouw, distributiemedewerkers, thuiszorgmedewerkers en werknemers in de winkels.”

Toename voedselbank
De coronacrisis maakt het allemaal niet
makkelijker voor veel mensen. “Juist de
mensen met de laagste inkomens
worden het hardst getroffen”, zegt hij.
Dat is terug te zien in de toename van
het aantal mensen dat een beroep doet
op de Voedselbank in de gemeente,
aldus Peeters. Naast het omhoog bijstellen van het minimumloon, houdt de
petitie ook in om uitkeringen en AOW
mee te laten stijgen. “We zien dat, ook
in Peel en Maas, veel van de mensen
met een uitkering, waaronder veel

ouderen, in armoede leven”, legt de
Maasbreenaar uit.
Het huidige minimumloon, rond de
10 euro, is volgens Peeters absoluut niet voldoende om een fatsoenlijk bestaan mee op te bouwen.
“Veel mensen die ervan moeten rondkomen, leven nu in armoede. We hebben in deze coronatijd gezien dat we
veel mensen die het minimumloon
verdienen hard nodig hebben in de
samenleving.”
De gemeente mag dan niet de beslissing hebben over het minimumloon,
ze kan zeker bijdragen om het te
bewerkstelligen, denkt Peeters. “Er kan
druk uitgeoefend worden op politieke
partijen die bezig zijn met het opstellen
van hun verkiezingsprogramma’s voor
de Tweede Kamerverkiezingen volgend
jaar. In het hele land zijn petities opgestart. Als er veel gemeenteraden zijn

die zich uitspreken, ben ik ervan overtuigd dat de politieke partijen zullen
luisteren. Het is het verhaal van de vele
kleine steentjes.”

Hoop op motie
De hoop van Peeters is dat er raadsfracties in Peel en Maas zullen zijn die
een motie indienen die vervolgens
door de meerderheid van de raadsleden ondersteund wordt. Op dinsdag
23 juni is de eerstvolgende raadsvergadering. “Op woensdag 17 juni worden
de handtekeningen aangeboden aan
alle fractievoorzitters en ik hoop dat de
raad zich dan achter het idee schaart.”
Een handtekening achterlaten voor de
petitie kan door op de link te klikken
die te vinden is op de Facebookpagina
van Fred Peeters.
Tekst: Rob Dieleman
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Zorgstraat voor een goed herstel van coronapatiënten
Om herstellende coronapatiënten goed te kunnen helpen tijdens hun revalidatie, besloten diverse fysiotherapeuten een zorgstraat op te richten. Bij Health & Sports in Kessel en Panningen en bij Knooppunt Centrum
voor Gezondheid in Baarlo, Venlo en Venray werd een dergelijk revalidatietraject opgestart. De bedoeling van
een zorgstraat is zoveel mogelijk soorten zorg bundelen en het traject voor patiënten makkelijker maken.

precies duurt. We zijn bij onze eerste
patiënt nu aan het afbouwen, maar er
blijven controles gedaan worden om te
zien hoe het herstel op de lange termijn
verloopt. Daar is nu nog veel onduidelijkheid over.”

Niet alleen ouderen
Momenteel heeft Health & Sports twaalf
oud-coronapatiënten in behandeling.
Bij Knooppunt Centrum voor Gezondheid
in Baarlo zijn dat er zeven. Het zijn
niet alleen maar ouderen, zoals vaak
gedacht wordt. “Er zit zelfs een jongere bij die negen dagen op de ic heeft
gelegen”, aldus Niemans. “De leeftijden zijn heel gespreid. Ouderen zijn
niet in de meerderheid.” Hoelang een
revalidatie duurt, verschilt per persoon.
“Een profvoetballer zal waarschijnlijk
sneller herstellen dan iemand op leeftijd die weinig beweging heeft”, vertelt
Coumans. “Het is ook de vraag waar je
naartoe werkt. Neemt iemand de tijd
en rust om te herstellen of gaat iemand
direct volledig aan het werk?”
Niemans verwacht dat er nog een grote
groep mensen aankomt die gebruik

Fysiotherapeut Hélène Coumans aan het werk met een patiënt

Het herstel van coronapatiënten die op
de ic hebben gelegen is zwaar, vertelt
Dorien Niemans van Health & Sports.
“Veel patiënten gaan na hun tijd in het
ziekenhuis naar een revalidatiecentrum
om daar het eerste herstel te volgen.
Maar ook in de periode daarna moet er
nog veel gebeuren”, vertelt de praktijkhouder en fysiotherapeute. Als rekensommetje wordt vaak gebruikt dat voor
elke dag dat iemand op de ic heeft
gelegen met corona er één maand
nodig is voor het herstel. Een voorbeeld
van de problemen die mensen ontwikkelen tijdens hun periode in het ziekenhuis, is het verlies van spiermassa.
“Bij sommige mensen is de spiermassa
gehalveerd”, vertelt Niemans.
Al snel na het uitbreken van de pandemie zagen fysiotherapeuten dat het
herstel lang zou duren en dat er nazorg
nodig zou zijn. Daarom werden op verschillende plekken zorgstraten opge-

richt. “Er was direct overleg, omdat we
zagen dat het coronavirus een grote
impact had”, vertelt Hélène Coumans,
fysiotherapeut bij Knooppunt Centrum
voor Gezondheid Baarlo en gespecialiseerd in hart- en longrevalidatie.
“We zijn meteen begonnen met het
volgen van webinars, e-learning-trajecten en hebben contact opgenomen met
huisartsen om er zo voor te zorgen dat
we goed voorbereid waren.”
Bij een zorgstraat worden veel verschillende vormen van zorg gecombineerd,
legt Niemans uit. “Iemand meldt zich
bij ons en we kunnen dan samen kijken welke vormen van nazorg allemaal
nodig zijn. We hebben korte lijntjes
en kunnen zo een goed totaalaanbod
verzorgen. Het was en is onze bedoeling dat oud-coronapatiënten niet overal
heen hoeven en alles zelf moeten regelen, maar dat ze op één plek terecht
kunnen.”

wil gaan maken van de zorgstraat.
“De mensen die nu bij ons zijn, hebben
in het begin van de coronacrisis op de
ic gelegen. Er zijn er nog veel die nu in
revalidatiecentra zitten of in het ziekenhuis liggen. Zij hebben straks nog
hulp nodig. We blijven de zorgstraat
aanbieden zolang het nodig is. We hebben er geen tijdslimiet aan gehangen.”
Dat geldt ook voor Knooppunt Centrum
voor Gezondheid.

Vergoeding verzekering
Verschillende bedrijven hebben de
laatste weken zorgstraten opgericht.
Niemans vertelt dat er onderling
goed contact is. “Ervaringen worden
gedeeld, zodat patiënten beter geholpen kunnen worden.” Ook zijn ze bezig
om de behandelingen van de zorg
straat volledig vergoed te krijgen van
de zorgverzekeraars. “Het kan niet zo
zijn dat revalidatie op een bepaald
moment gestopt moet worden omdat
de vergoeding stopt, terwijl iemand
nog niet uit gerevalideerd is.”
Tekst: Rob Dieleman

Vormen van nazorg zijn onder meer
fysiotherapie, ergotherapie, psychologie, logopedie en diëtiek. “We kunnen
wel bij de fysiotherapie trainen met
iemand om spiermassa terug te krijgen,
maar daar hoort ook een goede voeding bij”, aldus Niemans. Ze ziet ook dat
psychologie een heel belangrijk onderdeel vormt van het herstel. “Mensen
die aan de beademing liggen op een
ic ontwikkelen een trauma.” Het is volgens haar dan ook van groot belang dat
patiënten niet alleen fysiek, maar ook
mentaal herstellen. “De verhalen die je
hoort, zijn vaak heel heftig.”
Coumans merkt dat veel mensen de
ziekte onderschatten. “Corona wordt
vaak vergeleken met de griep, maar
veel mensen beseffen niet dat de
impact veel groter is”, vertelt ze.
“Er komen regelmatig patiënten hier die
denken: dat doe ik wel even. Maar wij
weten ook niet hoe lang de revalidatie

Uitkijktoren weer hersteld
Uitkijktoren Belfort Vossenberg in Meijel was onlangs het doelwit van
vandalen. Verschillende planken aan de zijkant van het gebouw werden
vernield. Dorpsoverleg Meijel liet toen weten dat er nog wel reserveplanken waren, maar dat er een hoogwerker nodig zou zijn om alles te
repareren. Dat bleek niet het geval. Lennert Asveld van Adventure &
Altitude uit Neerkant voerde de gehele reparatie belangeloos uit, laat
het dorpsoverleg weten. “We zijn blij dat we de schade van het vandalisme op deze manier hebben kunnen oplossen.”

WIJ PLAATSEN
VAKKUNDIG ZELF
UW BADKAMER
EN TEGELWERK

Cijferlijsten bij de drive-in
Leerlingen van middelbare school het Bouwens die geslaagd zijn voor hun eindexamen, konden op donderdag 4 juni hun cijferlijsten ophalen. Niet op de gebruikelijke manier, maar via een drive-in. De scholieren
moesten in de auto blijven zitten en kregen door het raam hun cijferlijst aangereikt door de leraren.
Omdat er dit jaar geen eindexamens plaats konden vinden, zijn de schoolexamens leidend in het wel of niet
slagen van de leerlingen. Door middel van resultaatsverbeteringstoetsen, als vervanger van de herexamens, kunnen leerlingen die gezakt zijn alsnog proberen hun diploma te halen. / Beeld: het Bouwens

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

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

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

Stichting Leergeld denkt dat veel gezinnen in de financiële problemen gaan komen door het coronavirus en de
gevolgen daarvan. Om te zorgen dat kinderen van die gezinnen niet aan de zijlijn terecht komen, focust de
stichting zich de komende tijd extra op die groep. Stichting Leergeld Peel en Maas roept ouders uit dergelijke
gezinnen in Peel en Maas op zich te melden voor ondersteuning.
Stichting Leergeld zet zich in voor kinderen in minimagezinnen. De stichting
zorgt door financiële ondersteuning er
voor dat kinderen deel kunnen nemen
aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Zo kunnen schoolspullen aangeschaft worden, kan er een bijdrage
gedaan worden voor een schoolreis
of de stichting kan de contributie voor
een sportclub op zich nemen.

Door de coronacrisis moest Stichting
Leergeld Peel en Maas de afgelopen maanden snel schakelen.
Omdat alle kinderen thuis onderwijs gingen volgen, moesten er
snel laptops of tablets geregeld
worden voor kinderen die thuis
geen ‘device’ hadden om online les
te krijgen. De stichting regelde in
Peel en Maas meer dan twintig lap-

tops en tablets voor die kinderen.
De stichting verwacht dat veel
gezinnen ook de komende tijd in
de problemen gaan komen door
de gevolgen van de coronacrisis.
Daarom roept Stichting Leergeld Peel
en Maas ouders uit gezinnen op die in
de financiële problemen zijn geraakt,
zich te melden. Dat kan via
www.leergeld.nl/peelenmaas
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In Koningslust wordt op zaterdag 13 juni het oud ijzer opgehaald. Buurtvereniging De Brookdiehk komt dan
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langs de deuren om het ijzer op te halen. Op dezelfde dag is in het Baarlo mogelijk om zelf de oude metalen af
te leveren bij een inzamelpunt.
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Inwoners van Koningslust kunnen hun
oud ijzer vóór 09.30 uur aan de weg
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Eendracht in Baarlo de jaarlijkse huisaan-huisactie voor het ophalen van
oud ijzer over moeten slaan. Om mensen zoveel mogelijk in de gelegenheid
te stellen hun overtollige oude metalen toch kwijt te kunnen, heeft de
verenigingen extra data ingepland dat
oud ijzer ingeleverd kan worden bij

het inzamelpunt aan de Sprunklaan.
IJzer, computers en huishoudelijke
apparatuur kan daar afgeleverd worden. Naast 13 juni is het ook nog op
zaterdag 27 juni mogelijk om de spullen bij het punt in te leveren.
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Struinen door Baarlose bossen
VVV Baarlo houdt op woensdag 17 juni een wandeling met gids door de bossen van Baarlo. De route is ongeveer
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organisatie raadt mensen aan goede
wandelschoenen aan te doen voor de
tocht.
Bij aanmelding volgt de informatie
met daarbij het startpunt van de tocht

die ongeveer 2,5 uur in beslag neemt.
De start is om 10.30 uur. Neem voor
meer informatie contact op met VVV
Baarlo via baarlo@visitnoordlimburg.nl

Acquisitie naar
naar aanleiding
aanleidingvan
vandeze
dezevacatures
vacaturesstellen
stellenwij
wijniet
nietop
opprijs.
prijs.
Acquisitie
Acquisitie
naar
Acquisitie
aanleiding
naar
van
aanleiding
deze
vacatures
van
deze
stellen
vacatures
wij
niet
stellen
op
prijs.
wij
niet
opprijs.
prijs.
Acquisitie
naar
aanleiding
van
deze
vacatures
stellen
wij
niet
op
prijs.
Acquisitie
Acquisitie
Acquisitie
Acquisitie
naar
naar
aanleiding
naar
aanleiding
naar
aanleiding
aanleiding
van
van
deze
van
deze
van
deze
vacatures
deze
vacatures
vacatures
vacatures
stellen
stellen
stellen
wij
stellen
wij
niet
wij
niet
wij
op
niet
op
niet
prijs.
op
prijs.
op
prijs.

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Kessel rondom Heldenseweg
Maasbree rondom Leeuwerik,
Maasbree rondom Sevenumseweg
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

Beurt aan de zon
De zomer is weer goed op dreef deze week. Na een paar goede regenbuien vorige week die lokaal ook
onweer gaven, is het nu weer de beurt aan de zon. De wind draait weer naar het oosten of zuidoosten en
door deze aflandige wind kan de temperatuur ook weer de hoogte in schieten. De temperatuur ligt tussen
26 en 29 graden komend weekend en dat betekent net geen tropische hitte. Daarvoor zijn temperaturen
van 30 graden of hoger nodig. Er liggen echter wel addertjes onder het gras te loeren, want er komt ook een
klein lagedrukgebied boven het noordwesten van Frankrijk te liggen. Ook boven Duitsland vind je wat
kleine lagedrukgebiedjes terug. Dit zorgt er voor dat er wat vochtige en onstabiele lucht vanaf het oosten
aangevoerd wordt met daarbij in de namiddag en vroege avond toenemende onweerskansen. Dit onweer
vanuit het oosten, wat niet zo gebruikelijk is, wordt ‘ostgewitter’ genoemd en kan lokaal voor veel neerslag
in korte tijd zorgen. De foto is gemaakt op de Eerselsberg in Maasbree. / Tekst en beeld: Nicky de Bruijn
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UIT Peel en Maas

Saskia Terporten Canada
Ze groeiden op in Peel en Maas, maar besloten om diverse redenen de
gemeente te verlaten. In de rubriek Uit… Peel en Maas gaan we op
zoek naar de redenen voor het vertrek en hoe het de mensen vergaan
is. Saskia Terporten (43) kwam tijdens een wereldreis haar huidige
man tegen. Ze besloot Nederland achter zich te laten en naar Canada
te verhuizen. Inmiddels heeft ze drie kinderen, leeft ze een minimalistisch leven en woont ze op een boot.
Het is af en toe wat lastig praten met Saskia als de internetverbinding wegvalt. Dat ze een wat
mindere verbinding heeft, is ook
niet zo raar gezien het feit dat ze
belt vanaf haar boot. Die ligt aangemeerd op Cortes Island aan de
oostkust van Canada. Samen met
haar man Eric en haar drie zoons
Lou (4), Vince (7) en Seth (9) woont
Saskia op de grote catamaran en
leidt ze een minimalistisch leven.
“Heerlijk om zo weinig te hebben”,
vertelt ze.

Geweldige jeugd
Er gaat een lang en bijzonder verhaal vooraf aan het wonen op de
boot in Oost-Canada. Dat verhaal
begint voor Saskia in Maasbree.
Daar werd ze geboren en groeide ze
samen met haar zusje en broertje
op. Ze had er een geweldige jeugd,
vertelt ze. “We woonden aan één
van de hofjes daar. Als ik daar aan
terug denk, zijn dat alleen maar
gelukkige gedachtes. Overal met
de fiets heen, mooie natuur en dat
kneuterige. Dat mis ik soms wel.”
Het is alweer lange tijd geleden
dat Saskia in Limburg woonde.
Al op haar achttiende vertrok ze
uit Maasbree om in Tilburg te
gaan wonen. Daar studeerde ze
voor leraar lichamelijk opvoeding.
Toen het diploma daarvan binnen
was, ging ze naar Utrecht. “Ik ben
begonnen aan de studie orthopedagogiek, maar die heb ik niet afgemaakt. Ik kreeg een fulltimebaan
als gymdocent, waardoor ik geen
tijd meer had om te studeren.”
Saskia had een huisje in Utrecht,
een prima baan en genoeg vrienden. Toch was dat niet wat ze wilde
op haar 24e. “Ik had alles, maar dat
was een beetje te vroeg. Ik dacht:
dit kan ik ook doen als ik 40 ben.”

Enkele reis
Ze verkocht haar huis, zegde haar
baan op en vertrok. “Ik kreeg een
visum voor een jaar in Canada.”
Ze boekte een enkele reis naar
Vancouver en ging daar werken in
een koffietentje. “Ik reisde door de
omgeving en langs de westkust van
de Verenigde Staten. Het was een
prachtige tijd, maar na een halfjaar
wilde ik toch ook wel eens weten
hoe mooi de rest van het land is.”
Ze kwam terecht in een klein skidorpje boven Montreal waar ze
de wintermaanden doorbracht.
Saskia werkte daar in een cafee
tje. “Daar heb ik Eric leren kennen.
Ik was helemaal verliefd.” Toen het
jaar erop zat, kwam Saskia weer
terecht in Utrecht. Ze ging er werken in een fitnesscentrum.
“Ik vond het leven in Nederland
weer heel erg leuk, maar de
liefde hè, die doet veel met je.”
Saskia besliste om het avontuur

tegemoet te gaan, wederom alles
in Nederland op te zeggen en naar
Canada en haar geliefde Eric te vertrekken. “Eric zou nooit in Nederland
kunnen wonen. Hij houdt van de
ongerepte natuur en de weidsheid van
Canada. Hij is zo’n ‘bushman-type’.”

Simpelere levensstijl
De twee woonden eerst in Quebec in
het oosten van Canada, maar vertrokken later richting de westkust.
“Daar hebben we 7 of 8 jaar in de
bergen gewoond. Vijf tot zes maanden per jaar lag er sneeuw. We waren
er omringd door bergen en meren,
geweldig.” Tijdens hun tijd in het
bergdorp werden alle drie de zoons
van Saskia en Eric geboren. “Maar Eric
wilde niet meer voor de bank werken, zoals hij dat zegt”, vertelt Saskia.
“Niet meer al het geld dat je verdient in de hypotheek hoeven steken.
Een simpelere levensstijl. Ik sta altijd
open voor nieuwe dingen en het trok
mij ook zeker wel aan. Daarom zijn we
naar de kust gegaan en hebben we
een catamaran gekocht. Dat is nu zo’n
vier jaar geleden.”
Sinds die tijd woont het gezin op een
boot. Vier maanden per jaar varen ze
rond en van september tot en met
mei liggen ze aan een steiger bij
Cortes Island, een eilandje met zo’n
duizend bewoners. “Als we aan de
steiger liggen, kunnen we onbeperkt
elektriciteit en water krijgen, maar als
we varen dan moeten we alles zelf
meenemen.” De drie kinderen gaan
naar school op het eiland. “Ik breng ze
nu, omdat we niet aan de steiger liggen, met een zodiac (een rubberboot
met motor) iedere morgen naar het
eiland. Eric gebruikt de andere zodiac
om naar zijn werk bij een mosselkwekerij te gaan.”

Mosselen en gamba’s
Zelf blijft Saskia thuis. Tijdens haar
tijd in Canada heeft ze vaak als assistente in het speciaal onderwijs
gewerkt, maar omdat Lou nog niet
naar school gaat, blijft ze overdag bij
hem. “We hebben geen oppasoma of
-opa in de buurt, dus er moet iemand
opletten. Misschien dat ik het in de
toekomst wel weer oppak.” Het gezin
leeft vrij minimalistisch, vertelt Saskia.
“Eric neemt vaak mosselen, gamba’s of
iets anders mee. Hier wordt nog veel

aan ruilhandel gedaan. Eric ruilt dan
de mosselen in voor bijvoorbeeld een
doosje eieren, zo krijg je ook wat ander
eten. En allemaal biologisch.” De rest
van de boodschappen doet Saskia in de
supermarkt op het eiland. Ze vindt het
leven heerlijk. “Het is zo bevrijdend om
weinig te hebben en niks te hoeven.
Ik heb niet eens een agenda. Dat was
in Nederland wel anders.”
Dat merkt Saskia ook wel als ze
terug in het land is, wat nog iedere
twee jaar ongeveer het geval is.

GROENTEHAL KESSEL
dagelijks vers van eigen
land (geschilde) asperges,
aardbeien, aardappelen
en diverse groenten
Jac v/d Beuken
Rijksweg 33, Kessel
06 50 21 82 55

“Eigenlijk vind ik dat ook wel heel
leuk. Afspraken plannen, bij verenigingen zitten, hobby’s hebben. Dat
miste ik in het begin in Canada wel
heel erg.” Als ze naar Nederland
komt, gaat ze ook altijd even langs
Maasbree. “Daar wonen nog wat
vriendinnen van me. En pap en
mam zetten hun caravan dan bij
BreeBronne neer, zodat wij de tijd
dat we in Nederland zijn, vaak zes of
zeven weken, daar kunnen wonen.
Dan ben ik toch weer een beetje

terug in Maasbree.”
Overweegt ze om ooit weer terug te
keren naar het dorp waar ze zo’n fijne
jeugd had? “Ik zou er zeker nog kunnen
wonen. Wel buitenaf dan. Dat gevoel
van vrijheid en in de natuur zijn dat we
nu hebben, wil ik niet kwijt. Maar het
Nederlandse leven trekt me nog
steeds.”

Tekst: Rob Dieleman
Beeld: Saskia Terporten

Acu-Balance

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

Schoolstraat 59, Horst
Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl
Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!
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Bezige handen, nu gevouwen en stil.
Een leven lang gegeven, dat was je wil.
Je strijd is gestreden,
vol zorg en moed.
Verbazingwekkend krachtig,
’t Is op. Zo is het goed.
Verdrietig en aangeslagen hebben wij afscheid moeten
nemen van onze lieve mam, schoonmoeder en oma

Josien Croonenbroek-Wetzels
weduwe van

Jan Croonenbroek

Deze jong

Edwin Zelen
wurd 14 juni 50 joar

Ze overleed in de leeftijd van 67 jaar.

Proficiat en unne
sjoene daag gewinst van
pap, mam, Leon, Fieke,
Anne, Willem en Emma



Kessel: Tanay Croonenbroek
Kessel: Linda en Micha van Overbeeke
Levi en Jari
Familie Wetzels
Familie Croonenbroek

Gruuëts zien wae mèt de
geboorte van ozze dochter

Kessel, 7 juni 2020
De afscheidsdienst zal plaatsvinden op het Kerkplein te
Kessel op vrijdag 12 juni om 11.00 uur.

3 juni 2020
Dochter van
Marc & Manon
Cappetijn
Van Wisstraat 1
5988 BL Helden

Peet Steeghs
Uitvaartzorg

Dankbetuiging

Elin

Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling,
fijne brieven en kaarten die wij mochten ontvangen
na het overlijden van onze mam en oma

Nelly Hendriks-van der Sterren
Met trots kijken wij als familie terug op de mooie en
waardige afscheidsdienst in de kerk. Het is voor ons
een fijne en troostrijke gedachte dat mam en oma in
haar leven voor velen zoveel heeft betekend.
Hèlen en Clim de Meulemeester-Hendriks
Rens, Lynn
Maasbree, juni 2020

Maasbree
06 38 43 79 56

Aandacht,
rust, tijd én....
betaalbaarheid

Dankbetuiging
Langs deze weg willen wij iederen bedanken voor de kaarten,
bloemen en andere blijken van medeleven die we hebben
ontvangen na het overlijden van

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Panningen, juni 2020

Ger Veugelers
Zorgzame mam en trotse oma van
Ruud en Claudia,
Tren, Roy, Kyra
Jeroen en Joyce,
Sara, Suze, Lauren

Op 9 juni hebben wij in besloten kring afscheid genomen
van mien maedje, os mam en oma.
Correspondentieadres:
Karel Appel Straat 39 5995 CN Kessel

Op 2 juni 2020 is euverleje

Els Veugelers-van den Beucken
Binne ôs vriendenclub waas Els ziër enthousiast,
en zee zoot altiëd vol met de meist geweldige ideeën.
Of ’t noê um ’n optraeje op “Eg Kessels” waas,
of um deilname aan de vastelaovesoptoch,
op ’t gebied van de creativiteit waas Els ôze onbetwiste NUMMER EIN.
Aug ziëne Ger en de kinjer en kleinkinjer
ware ziene groête trots.
Weej winse Ger en zien gezin hiël vuûl sterkte
um dit zwaore verlees te drage.

Vriendenclub “De Aoj Jeugd”
Jet, Funs Mia, Jan Bep, Sjaak Mariet, Wim Gusta, Jan, Thei en Gertje

Dankbetuiging

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

Piet Reinders

zeggen wij u hartelijk dank.

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Panningen, juni 2020

www.janssenuitvaart.nl

Ons bereikte het droevige bericht
van het overlijden van ons lid

Frans was een graag geziene en enthousiaste deelnemer
op onze clubmiddagen.
Wij wensen familie en naasten
heel veel sterkte bij dit grote verlies.
Bestuur en leden
Beugelclub De Treffers Maasbree

De

ffers
Tre

Panningen

Liefdevolle echtgenote van

Frans Knorr

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

t. 077-3078642

Els Veugelers-van den Beucken

Berta Beurskens-Janssen

Kitty en Twan: 077-3512798

samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

Dankbaar voor alles wat ze voor ons heeft betekend,
hebben we na een oneerlijke strijd veel te vroeg
afscheid moeten nemen van mien maedje, os mam en oma

Els, weej zulle dich noêts vergaete,
en bedankt veur alles wasse veur ôs gedaon hubs!

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl

THANATOPRAXIE

“Ich hûb genote van ’t laeve,
zoelang as ich kos”
Els

Beugelcl
ub
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Maasbree

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven na het overlijden
van mijn man, onze vader, opa en overgrootvader

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

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

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

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

fienbosuitvaartzorg.nl

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

Piet van Lier
willen wij iedereen heel hartelijk bedanken.

Lies van Lier-Kessels
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
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Huil niet omdat ik er niet ben,
maar glimlach omdat ik er was.
Wij zijn dankbaar voor de tijd die we samen hebben
kunnen genieten, we missen je… en zullen je voorbeeld
om te genieten graag voortzetten.

Tiny Rooijakkers-van der Zwaan
echtgenote van

Frits Rooijakkers
* Deurne, 8 juni 1959
Helenaveen

† Helenaveen, 3 juni 2020

Vervolg voorpagina

Raadsfracties delen zorgen Huisartsenpraktijk
Maasbree
De VVD vindt dat arbeidsmigranten
in Peel en Maas op een fatsoenlijke manier gehuisvest worden.
“Wij horen geen verontrustende
berichten”, vertelt fractievoorzitter
Geert Segers. “Maar als er inderdaad
problemen zijn bij de huisartsenpraktijk juichen wij een gesprek tus-

sen de praktijk en de gemeente toe.
Praten is altijd goed.”
Lokaal Peel&Maas is blij dat de
huisartsenpraktijk haar zorgen uit.
“Op dit moment hebben wij nog
geen signalen dat er acute problemen zijn”, aldus fractievoorzitter
Sander Janssen. “Vanuit het col-

lege is er een gesprek gepland
met de huisartsenpost Maasbree.
Dit gesprek, en de uitkomst daarvan,
wachten wij graag af voordat we
eventuele vervolgstappen nemen.”

Tekst: Rob Dieleman

Frits

Asten

Frank en Marion
Koen, Bjorn

Meijel

Luc en Marjanne
Sander, Jeroen

Grashoek
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Kelly en Niels
Amy, Tim

Familie Rooijakkers
Zinkskeslaan 30
5759 PJ Helenaveen
We hebben in besloten kring afscheid genomen.

Leefde hult dich in laeve
auch as dich d’r neet mier bès.
“‘t kumt good”
In liefde hebben wij jou moeten loslaten

Hans Peeters
Beringe, 21-3-1958
Leefde van Ted

Venlo, 31-5-2020

Nefkens

Sammy-Jo en Mitch
Bob en Joëlle
Tom
Tonnie Peeters-Verrijt en Jo Peeters
Wij hebben in kleine kring afscheid genomen van Hans.
Afscheid
De tijd schrijdt voort en blijft niet staan,
en de mens doet mee, je ziet ze komen en gaan.
Ook voor mij zal deze wereld ooit vergaan,
misschien is ’t wel een afscheid met een enkele traan.
Toch hoop ik vurig, als ik ga, hier vandaan,
dat ik in je hartje, voor altijd blijf bestaan.
Hans
Correspondentieadres:
Uitvaartverzorging Lies Oosterveld
Ulingsheide 1B, 5932 NA Tegelen

Onderscheiding voor ‘redder René’
Het leven van de Baarlose Jhenna van der Coelen werd 25 jaar geleden gered door Kesselnaar René
Bruijnen. Vorige week verscheen hun verhaal in HALLO Peel en Maas. In het kort: het shirt van de toen
3-jarige Jhenna raakte verstrikt in een draaiend onderdeel van een voersilo. Daardoor werd ze aan het
rad opgehangen en raakte ze ernstig gewond aan haar gezicht, armen en benen. René was als loonwerker toevallig ter plekke, bleef rustig en redde met zijn acties het leven van de peuter. Jhenna zou afgelopen 30 mei eigenlijk gaan trouwen en had René uitgenodigd. Door de coronacrisis werd het feest
afgelast, maar Jhenna wilde de verrassing die ze voor René had geregeld toch overhandigen.
Daarom ging ze langs bij haar redder om de speciaal gemaakte onderscheiding (in de vorm van een
voersilo) bij René op te spelden. “Het was een bijzondere en gezellige avond en voor René een grote
verrassing”, laat Jhenna weten.

Kraampjes met eigen in- en uitgang

Raadhuisplein bij weekmarkt
getrokken
De volledige weekmarkt is sinds woensdag 10 juni weer terug in Panningen. Door de coronacrisis werd
de markt een paar weken stilgelegd en de laatste tijd waren alleen foodstandhouders welkom. Door de
nog steeds geldende maatregelen heeft de gemeente een gedeelte van het Raadhuisplein betrokken bij
de weekmarkt.

Wij willen iedereen hartelijk danken voor de manier waarop
jullie met ons hebben meegeleefd tijdens de ziekte van mijn
lieve man, trotse pap en superopa

In deze verdrietige periode hebben wij veel steun en troost gehad
aan alle berichtjes, appjes, kaarten en de overweldigende opkomst
tijdens het laatste rondje van Sjraar door Egchel.
Dit heeft ons goed gedaan en zal een blijvende herinnering zijn.
Dankjewel hiervoor.
Ans, Christiaan en Joyce, Monique en Michaël, Sam en Liv

Voor de coronacrisis begon, besloeg
de weekmarkt altijd de Markt en
een gedeelte van de Raadhuisstraat.
Om te zorgen dat iedereen genoeg
afstand kan houden, is er nu voor
gekozen ook op een stuk van het
Raadhuisplein marktkramen neer
te zetten. Op 10 juni was de eerste keer dat alle standhouders weer
welkom waren. Alle kraampjes hebben een eigen in- en uitgang waar
de standhouders zelf verantwoordelijk voor zijn. ‘Wordt niet voldaan aan de RIVM-richtlijnen, mag
de markondernemer niet openen

totdat dit wel geregeld is’, aldus de
gemeente.

Wordt niet voldaan
aan regels, dan niet
open

Fietsenstalling
De fietsenstalling op het
Raadshuisplein verhuisde een
klein stukje: naar de stoep tus-

sen de parkeerplaats en de
Raadshuisstraat. De stalling op de
kop van de Markt is op dezelfde
plek als voorheen te vinden.
In principe mochten de weekmarkten gedurende de hele coronatijd
doorgaan met alleen foodstandhouders, maar burgemeester
Wilma Delissen-van Tongerlo vond
dat niet verstandig en besliste
dat de markt helemaal niet door
mocht gaan. Op 13 mei ging de
weekmarkt weer van start met
foodstandhouders.
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Tegel

Geen boete

Maasbreese Judith wint
journalistieke prijs

Waarschuwingen voor
kroegen in overtreding

De in Maasbree woonachtige Judith Janssen heeft een Tegel gewonnen. Ze kreeg de journalistieke prijs voor
de serie Project 46 die ze het afgelopen halfjaar samen met haar collega Rik van Hulst maakte voor Dagblad
De Limburger. In de serie werden de verhalen achter verkeersslachtoffers opgeschreven en in podcasts
opgenomen.

De gemeente Peel en Maas en politie hebben gezamenlijk zes
waarschuwingen uitgedeeld aan kroegen tijdens de heropening
van de cafés en terrassen op tweede pinksterdag. Bij een hercontrole afgelopen weekend bleken twee kroegen wederom zich niet
aan de regels te houden. Tegen die kroegen is proces-verbaal
opgemaakt, maar ze hoeven geen boete te betalen.
De gemeente laat weten dat ze
over het algemeen het pinksterweekend als goed verlopen ziet.
Toch waren er zes horecagelegenheden die zich niet aan de coronamaatregelen gehouden hebben
tijdens de heropening van de
terrassen. “Het gaat om overtredingen als onvoldoende afstand
houden van bezoekers, inrichting
van het terras en evenementachtige activiteiten met een dj”,
aldus een woordvoerster van de
gemeente. “Dit terwijl alle horecaondernemers op de hoogte waren
van de regels voor de heropening
van de terrassen.”

Verbetering
De kroegen werden eenmalig
gewaarschuwd en er werd om verbetering gevraagd. “We hebben
ook aangekondigd dat we bij een

De Tegel is een journalistieke prijs die
sinds 2006 wordt uitgereikt. Er zijn
veertien categorieën waarin journalisten in de prijzen kunnen vallen.
Janssen en Van Hulst kregen de Tegel
in de categorie Regiojournalistiek.
Janssen laat op Facebook weten
erg trots te zijn op het winnen van
de prijs. “Yes yes yes yes yes yes!
Gewonnen!”, schreef ze op het soci-

ale medium. De twee journalisten
van De Limburger kregen de prijs op
maandag 8 juni vanwege de coronacrisis via een livestream uitgereikt in de
Centrale Bibliotheek in Den Haag.

Limburg vielen. In plaats van kleine
stukjes in de krant probeerden ze te
achterhalen wat er exact gebeurd is
bij de verkeersongevallen, wie precies
de slachtoffers waren en welke impact
hun overlijden had.

Verhaal
In Project 46 gingen Janssen en Van
Hulst op zoek naar het verhaal achter
de verkeersslachtoffers die in 2018 in

WIJNEN SQUARE CROPS BV ZOEKT EEN ONDERHOUDSMONTEUR VOOR DE
VESTIGINGEN GRUBBENVORST EN EGCHEL.

Service- / onderhoudsmonteur

FUNCTIE OMSHRIJVING
Je gaat aan de slag als onderhoudsmonteur. Je werk bestaat uit het verrichten van correctief en preventief
onderhoud aan het machinepark inclusief de randapparatuur. Storing zoeken en het oplossen van storingen hoort
ook bij je taak, evenals het repareren, modificeren en verbeteren van bestaande machines.

Dat is de missie van Wijnen
Square Crops, een bedrijf waar
passie voorgroenten en
professioneel ondernemen hand
in hand gaan!
Met recht mogen we stellen dat
Wijnen Square Crops de ‘titel’
draagt Master in Growth.

Technisch inzicht en inventiviteit zijn bij deze functie van groot belang. Niet alleen volgens het boekje werken,
maar als dat nodig is, ook net even verder denken. Je werkt aan installaties die werktuigbouwkunde en
elektrotechniek combineren. Om bij deze complexe machines storingen op te lossen, heb je kennis van beide
disciplines. Daarnaast word je ook ingezet in de techniek van de tuinbouwkassen zoals klimaatbesturingen,
warmtekrachtkoppelingen, water technische installaties en oogsthulpmiddelen. Daarnaast ga je deel uitmaken van
een onderhoudsploeg, naast de technische kennis zijn collegialiteit en goede communicatieve vaardigheden zijn
hierbij van belang. Ook ben je bereid om storingsdienst te draaien.
FUNCTIE EISEN
- Min. MBO niveau 2/3 elektrotechniek of mechatronica;
- Opleiding bij voorkeur aangevuld met vak gerelateerde cursussen;
- In het bezit van rijbewijs B;
- Werkervaring vanaf 0 jaar. Leergierig zijn is belangrijker;
- Goede contactuele eigenschappen, oplossingsgericht denken, een
flinke dosis doorzettingsvermogen en een flexibele werkinstelling.
Wat maakt deze baan leuk en interessant?
- Een van de modernste en grootste glastuinbouwbedrijven van
Europa;
- Geavanceerde techniek en nieuwe machines en installaties;
- Leuke en behulpzame collega’s (Technische dienst bestaat uit 7
monteurs);
- Werkzaamheden verdeeld over 2 vestigingen dus veel afwisseling;
GEBODEN
- Goede verdiensten conform CAO en uitzicht op vastigheid;
- Dagdienst;
- Auto van de zaak als je mee in storingsdienst gaat werken;
- Wijnen Square Crops BV ondersteund kennisgroei en bieden ook opleidingen
aan.
INTERESSE?
Interesse in deze functie? Reageer dan snel door jouw CV te mailen naar koen@square-crops.com. Ook kun je
direct online solliciteren via onze website: http://www.square-crops.com
Voor nadere informatie over deze vacature kun je contact opnemen met
Koen Saris: 06-40702161.

Het waren geen
grote dingen
Bij een hercontrole afgelopen
weekend bleek dat er bij twee
van de zes cafés wederom overtredingen vastgesteld zijn. Er werd
volgens de gemeente een procesverbaal opgemaakt. Een boete
hangt daar echter niet aan vast,
laat de woordvoerster weten.
“De overtredingen zijn geconstateerd door de politie en de bedrijven zijn er op aangesproken.
Het waren geen grote dingen, dus
er is geen boete uitgedeeld.”

Rechtgezet rouwcentrum
In het artikel ‘Panningse buurt ontstemd over tweede rouwcentrum’
van vorige week is een foutje geslopen. In het verhaal staat dat het
rouwcentrum aan de Schout van Merwijckstraat van Janssen
Uitvaartverzorging is. Rouwcentrum & Afscheidshuis Panningen
wordt echter geëxploiteerd door Stichting Rouwcentrum Panningen
en is beschikbaar voor alle uitvaartondernemers. De stichting heeft
als beheerder het team van Janssen Uitvaartverzorging

Beeld: Sharon Brabant

MONTEUR MET ROOD, GEEL EN GROENE VINGERS!

Groenten van topkwaliteit, die
met de meest moderne
technieken en op duurzame wijze
worden geproduceerd.

eerstvolgende overtreding procesverbaal zullen opmaken”, laat de
woordvoerster weten.

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

Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
06 223 712 88 • renevanophoven@gmail.com

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

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

DOE HET ZELF
OF LAAT HET ONS MAKEN

SCHUTTINGEN m
TUINPOORTEN EN
il.co
37 12 88 • renevanophoven@gma

Meijelseweg 3 • Beringe • 06 22
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Wensbus Baarlo-Maasbree wacht nog af

Meeste stichtingen voor dorpsvervoer langzaam
weer de weg op
Drie van de vijf dorpsvervoeren in Peel en Maas zijn weer voorzichtig
opgestart met het vervoeren van mensen. De busjes van de HEP
(Helden, Egchel, Panningen), Dorpsvervoer Meijel en Vrijwilligers
Vervoer Kessel rijden weer, maar zeer beperkt. Alleen Wensbus
Baarlo-Maasbree heeft besloten nog te wachten en de busjes nog even
te laten staan. GBK (Grashoek, Beringe, Koningslust) gaat binnenkort
weer beginnen.
Gemeente Peel en Maas heeft,
samen met welzijnsorganisatie
Vorkmeer, een coördinerende rol
over de verschillende groepsvervoerstichtingen die actief zijn binnen de
gemeente. “We hebben tijdens de
coronacrisis contact gehouden met
alle stichtingen”, laat een woordvoerster van de gemeente weten.
Of er weer gestart kan worden met
rijden, heeft de gemeente aan de
stichtingen zelf over gelaten. “Ook in
welke vorm en hoe ze het aanpakken, regelen ze zelf. We hebben geen
format aangeleverd.”

kan dat voorlopig niet anders.”
De passagiers en chauffeurs moeten de nodige maatregelen in acht
nemen. Per auto kan maar één
persoon meegenomen worden.
Verder moet de passagier zelf in
kunnen stappen en zelf de gordel
om kunnen doen, tussen de vooren achterstoelen is een doorzichtig
scherm aangebracht en de chauffeur draagt handschoenen en een
mondkapje. “In de auto is ontsmettingsmiddel aanwezig.” Van de passagiers wordt verwacht dat ze zelf
een mondkapje meenemen.
Eén van de busjes van Vrijwilligers Vervoer Kessel bij de presentatie in 2018

Helden, Egchel, Panningen

Niet alles zal direct
weer oud en vertrouwd
aanvoelen

Meijel
Dorpsvervoer Meijel is vanaf 8 juni
weer begonnen met rijden. Elf weken
lang reden de auto’s niet, maar het
bestuur van de Meijelse stichting acht
de tijd weer rijp om voorzichtig op
te starten. “Er zijn de nodige voorzorgsmaatregelen genomen om het
vervoer zo veilig mogelijk te laten
verlopen”, laat het bestuur weten.
“Niet alles zal direct weer oud en
vertrouwd aanvoelen, maar helaas

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.
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.
Opgeruimd? Niets weggooien! Ik
kom de kleine spullen graag bij u
ophalen! 06 46 48 87 15.
Processierups?
Laat ze verwijderen door een
professional. Voor meer info
www.versleijenplaagdierbeheer.nl
Voor aardbeien- en groenteplanten,
fruitbomen en klein fruit
naar Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom tel. 077 398 35 52.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
Te koop: zoete kersen, zelfpluk
2 euro/kg. Morellen vanaf 20 juni
zelfpluk 1 euro/kg. Stamrozen 10
euro/stuk. struikrozen en klimrozen.
Van Lankveld Tienraijseweg 2, 5864 CJ
Meerlo. Tel. 06 53 13 01 32.
Tuinman gevraagd voor een halve
dag per week. Bij interesse kunt u
bellen naar 077 465 21 35.
Nieuwe aardappelen en diverse
voorjaarsgroenten. Boerderijwinkel
De Vlegert Verlinden Lorbaan 41b
Grashoek. Zorg voor kleingeld.

Ook bij de busjes van de HEP gelden strenge maatregelen. De stichting begon dinsdag 8 juni weer met
rijden. “Alleen ritten met een medische noodzaak naar bijvoorbeeld de
tandarts en dokter en naar de dagopvang”, vertelt rittenplanner Twan
Vestjens. “Dus geen private ritten
naar bijvoorbeeld een zus in Meijel
of de weekmarkt in Panningen.”
De reden dat ze toch rijden naar de
dagopvang is omdat volgens het
bestuur van de HEP de noodzaak
daarvoor groot is. “Mensen verheugen zich daarop en hebben het echt
gemist. Daarom hebben we besloten
daar ook heen te rijden.”
In de HEP-busjes kunnen twee
personen meegenomen wor-

Wij bezorgen onze eigen geteelde
nieuwe aardappelen (Frieslanders)
gratis bij u thuis. Min. 5 kg. Absoluut
de lekkerste. Tevens uien te koop. Tel.
077 307 88 53.
Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.
Hortensia aanbieding: (div. soorten)
3 voor € 12.00 of 10 voor € 35.00.
Verder mooie vlinderstruiken e.a. vaste
planten. Info www.veld-tuinplanten.nl
of 06 40 32 71 08. Open za. van 9.3016.30 uur (do. en vrij. na tel. afspraak)
Oude Heldenseweg (naast 13a) in
Maabree.
Te koop nieuwe oogst heerlijke
Friesland aardappelen koolrabi
peultjes slasoorten prei, alles
eigen teelt, op is op. Het adres voor
verse betaalbare vollegrond- en
kasgroenten, ook oude oogst vast en
kruimige prima aardappelen. Kwekerij
Brummans Vosberg 16a Panningen.
Te koop duurzaam
levensloopbestendig appartement,
centrum Horst,€ 317.500 zie:
www.dekuyperij.nl
Kusters Engineering zoekt:
vakantiemedewerker montage.
Min 18 jr. en in bezit van VCA met
technische kennis. T: +31 77 354 33 34
/ jobs@royaldutchkusters.com

den. “Eentje voorin en eentje achterin”, vertelt Vestjens. De beperkte
ruimte is vooralsnog geen enkel
probleem. “Normaal vervoeren we
zo’n 25 mensen per dag. Nu hebben we één of twee aanmeldingen.
De behoefte is klein. Ook omdat veel
mensen eigen vervoer hebben geregeld.” Qua chauffeurs komt dat goed
uit. “Veel chauffeurs zitten in de
risicogroep. Van de dertig chauffeurs
die we normaal rond hebben rijden,
zijn er nu maar vijftien beschikbaar.
En we zijn blij dat we die nog gevonden hebben.”

Kessel en Kessel-Eik
Bij Vrijwilligers Vervoer Kessel en
Kessel-Eik zijn ze al een paar weken
geleden weer begonnen met rijden. In een zeer afgeslankte vorm
dan. “We rijden alleen naar de
Dorpsontmoeting en zorgboerderij Oda Hoeve. Voor de rest ligt het
stil”, vertelt bestuurslid Cees van
der Knaap. “Alleen structurele ritten
en alles wordt gedaan met inachtneming van duidelijke richtlijnen.
Zo hebben chauffeurs de beschik-

king over ontsmettingsmiddel en
mondkapjes.”

Baarlo-Maasbree
Bij stichting Wensbus BaarloMaasbree hebben ze besloten de
bussen aan de kant te houden.
“We vinden het risico nog te groot op
dit moment”, vertelt Bèr Theunissen
van de stichting. “Onze bussen zijn
niet ingericht op de coronamaatregelen. Er is een groot risico dat
de chauffeur in contact komt met
de passagiers.” De bus blijft in de
stalling tot nader order, vertelt
Theunissen. “Wij vinden het ook niet
leuk. We willen graag weer aan de
slag, maar we wachten de ontwikkelingen voorlopig nog af.”

Grashoek, Beringe, Koningslust
Dorpsvervoer GBK heeft de dorpen
Grashoek, Beringe en Koningslust
in het verzorgingsgebied. Op maandag 29 juni gaat één van de twee
busjes weer rijden. “Er is echt
weer behoefte aan, merken we”,
vertelt Piet Geurts, secretaris bij
Dorpsvervoer GBK. “We denken ook

dat het wel kan. Het risico kunnen
we grotendeels uitsluiten door alle
maatregelen.” In het busje kunnen
maximaal drie personen, met mondkapje en op afstand, en ook bij GBK
mag de chauffeur niet meehelpen
bij het in- of uitstappen.
Bij GBK worden geen ‘plezierritten’ uitgevoerd. “Alleen naar
Dorpsontmoetingen, dagbestedingen of ritten met medische noodzaak.” GBK koos voor 29 juni omdat
er in de tussentijd nog het een en
ander afgestemd moet worden.
“We moeten overleggen met de
chauffeurs, passagiers en de plekken waar we heen rijden om zeker
te weten dat alles goed verloopt”,
vertelt Geurts. “We kunnen ook niet
verzekeren dat we precies op de
tijden kunnen rijden dat passagiers
willen vanwege de beperkte capaciteit. Het kan iets later of eerder
worden.”

Tekst: Rob Dieleman
Beeld: Ger Bos, Stichting Vrijwilligers
Vervoer Kessel

MIEREN
RATTEN
MUIZEN
DUIVEN
WESPEN
VLIEGEN
HOUTWORM
ZILVERVISJES
BEL: 06 55 81 85 77
VOOR BEDRIJF
EN PARTICULIER
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week 24 / 11 juni 2020 / Informatie van en over de gemeente

10 juni tot en met 4 september

Groot onderhoud wegen 2020
Elk jaar voeren wij onderhoud uit aan de wegen in Peel en Maas. Dit jaar zijn de
werkzaamheden gepland van 10 juni tot en met 4 september 2020. Hoogmartens
Wegenbouw voert de werkzaamheden uit.

De werkzaamheden bestaan vooral uit:
• scheuren herstellen
• asfaltlagen aanbrengen
• bermverhardingen maken
• rode fietsstroken maken
Aanwonenden en bedrijven krijgen vooraf bericht over de start en de impact van de
werkzaamheden. Overlast wordt zoveel mogelijk beperkt. De meeste straten blijven open of
gaan voor een korte tijd dicht. Als er een straat langer geheel dicht gaat plaatst de aannemer
omleidingsborden.
Op deze locaties is onderhoud nodig:

Landelijke en lokale informatie
coronacrisis
Het coronavirus raakt iedereen. Ook u als inwoner of ondernemer van Peel en Maas.
Op onze website www.peelenmaas.nl staat veel landelijke en lokale informatie die te
maken heeft met de coronacrisis.

Baarlo
Braamhorst
Pratwinkel
De Berckt
Brangk
Ingweg

Napoleonsbaan - Pratwinkel
Hert - Braamhorst
Gehele weg
Gehele weg
Gehele weg

Helden
Oude Dijk

Zandberg - Baarloseweg

Kessel
Keizersbaan
Spurkt
Neerstraat
Haagweg

Kruispunt Keizersbaan / Donk
Spurkt 1 t/m Spurkt 4
Fietspad, Maasstraat - Schoor
Fietspad, diverse reparatievakken

Maasbree
Lange Heide
Sevenumse Dijk
Wilhelminalaan

Kruispunt Lange Heide - Schorweg
Provincialeweg - Westeringlaan
Diverse reparatievakken

We hebben de informatie verdeeld in onderwerpen, zoals bijvoorbeeld:
• jeugd en gezin;
• hulp bij geldzorgen
• ondernemen en horeca;
• kinderopvang en onderwijs;
• toezicht en handhaving;
• sport en cultuur.

Meijel
Bloemendaalseweg
Steeghsweg
Jan Truijenstraat
Zonnedauw
Langstraat
Platveld
Fietspad kanaal van Deurne

Roggelsedijk - Peelweg
Platveld - Langstraat
Bushalte
Kerkstraat - Molenstraat
Aansluiting met Roggelsedijk
Aansluiting met Roggelsedijk
Asfaltgedeelte

Mocht u informatie missen, laat het ons weten via e-mail: info@peelenmaas.nl
of telefoon: 077-306 66 66.

Panningen
18 Novemberring
Laagheide
Fleurkesweg

Gehele ring
Loosteeg - Laagheide
Slinkstraat - Fleurkesweg

Gemeente Peel en Maas feliciteert journalisten
Judith Janssen uit Maasbree en collega Rik van Hulst
met het winnen van een ”Tegel” voor hun ‘Project 46’.

Vragen
Neem dan contact op met Theo van Gend via 0652304343 (gemeente Peel en Maas) of
met Will Naus zia 06-28397366 (Hoogmartens). Buiten kantoortijden kunt u een e-mail
sturen aan: th.v.gend@civieltechnischbureau.nl of will.naus@hoogmartens.nl.
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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

27 mei 2020

www.peelenmaas.nl

27 mei 2020
27 mei 2020

Basisregels voor iedereen
Basisregels voor iedereen

Ben je ook benauwd en/of heb
je koorts? Dan moeten alle
huisgenoten thuisblijven.
Ben je ook benauwd en/of heb
je koorts? Dan moeten alle
Heb je klachten?
huisgenoten
thuisblijven.

.

Blijf thuis.
Heb je klachten?

Ben je ook benauwd en/of heb
je koorts?Laat
Dan moeten
alle
je testen.
Blijf
thuis.
huisgenoten
thuisblijven.
vanaf 1 juni

je testen.
Heb je Laat
klachten?
vanaf 1 juni

Vermijd drukte.
Houd 1,5
meter iedereen
Basisregels
voor

Werk zoveel
mogelijk thuis.
Werk zoveel
mogelijk thuis.

.

afstand.
Houd 1,5 meter
afstand.

Vermijd drukte.

Was vaak je
handen.
Was vaak je
handen.

.

Blijf thuis.

Stap
voor stap
- wat kanHoudwanneer?
Vermijd drukte.
1,5 meter
Werk zoveel
Laat je testen.
mogelijk thuis.
Stap voor stap
- wat kanafstand.
wanneer?
vanaf 1 juni

Was vaak je
handen.

STAP 1

STAP 2

STAP 3

STAP 4

STAP 1

2
1 STAP
juni

1STAP
juli3

STAP 4
1 september

Stap voor stap - wat kan wanneer?
Contactberoepen
STAP 1

Contactberoepen
Buiten sporten op
1,5 meter afstand
Buiten sporten op
Contactberoepen
1,5 meter afstand
Bibliotheken
Buiten
sporten op
Bibliotheken
Zwembaden
1,5 meter afstand
Zwembaden
(Speciaal)
Bibliotheken
basisonderwijs en
kinderopvang
(Speciaal)
Zwembaden
basisonderwijs
100% open en
kinderopvang
vanaf 8 juni
100%
open
(Speciaal)
vanaf
8 juni en
basisonderwijs
kinderopvang

Versoepelen
maatregelen
100%van
open
vanaf
juni
kan alleen
als 8het
coronavirus
Versoepelen
vanblijft.
maatregelen
onder controle
kan alleen als het coronavirus
onder controle blijft.
Versoepelen van maatregelen
kan alleen als het coronavirus
onder controle blijft.

1 juni
Terrassen
STAP 2

Terrassen
Bioscopen
1 juni
(max.
30 personen)
Bioscopen
Terrassen
(max. 30 personen)
Restaurants/cafés
(max. 30 personen)
Bioscopen
Restaurants/cafés
(max. 30 personen)
Culturele instellingen
(max. 30 personen)
Restaurants/cafés
Culturele instellingen
(max. 30 personen)
Musea / monumenten
Culturele
instellingen
Musea
/ monumenten
In het openbaar vervoer
(max.
30 personen)
is het dragen
van een
niet-medisch mondkapje
In
het openbaar vervoer
verplicht.
is
het
dragen
van een
Musea
/ monumenten
niet-medisch mondkapje
verplicht.
2 juni:

1 juli

Sport- en
verenigingskantines
STAP 3
Sport- en
verenigingskantines
Bioscopen
(max. 100 personen)

1 juli

Bioscopen
Sporten
(max. 100 personen)
verenigingsRestaurants
/
cafés
kantines
(max. 100 personen)
Restaurants /
cafés
Bioscopen
Culturele
(max. 100 personen)
instellingen
(max. 100 personen)
Culturele /
Restaurants
instellingen
cafés
Georganiseerde
(max. 100 personen)
samenkomsten
(max. 100 personen)
Georganiseerde
Culturele
samenkomsten
instellingen
(max. 100 personen)
Sportscholen

Sauna’s

Sauna’s
Casino’s
Casino’s
Voorzieningen
Sauna’s
campings en
vakantieparken
Voorzieningen
campings en
Casino’s
vakantieparken
Voorzieningen
campings en
vakantieparken

1 september
Alle STAP
sporten
4
(binnen en buiten),
incl. wedstrijden en
Alle sporten
betaald
voetbal
1 september
(binnen en buiten),
incl. wedstrijden en
18+voetbal
betaald
Sekswerkers
Alle sporten
en
coffeeshops
18+
(binnen
en buiten),
incl. wedstrijden en
Sekswerkers
betaald voetbal
en coffeeshops
STAP 5
Datum
18+
onbekend:
STAP 5
Sekswerkers
Datum
en coffeeshops
onbekend:
Evenementen

STAP 5
Datum
Evenementen
onbekend:
Discotheken

Georganiseerde
Sportscholen
samenkomsten
(max. 100 personen)

Evenementen
Discotheken

15 juni:
Praktijklessen en
Sportscholen
toetsing
MBO
15 juni:

Tentamens en
praktijklessen
hoger
onderwijs
Tentamens
en

onderwijs

Praktijklessen en
toetsing MBO

praktijklessen
hoger onderwijs

2 juni:
Voortgezet (speciaal)
onderwijs

15 juni:
Praktijklessen en
toetsing MBO

Tentamens en
Voorwaarden en meer informatie:
praktijklessen
rijksoverheid.nl/coronavirus
hoger onderwijs

In
het openbaar
vervoer
Voortgezet
(speciaal)
is
het
dragen
van
een
onderwijs
2niet-medisch
juni:
mondkapje
Voortgezet
(speciaal)
verplicht.

Discotheken

of bel 0800-1351
Voorwaarden en meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

Voorwaarden en meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus

12

politiek \ 1106

Lokaal Peel & Maas

De Kinderraad in coronatijd
In de zomer van 2019 is hard gewerkt om vorm te geven aan de
Kinderraad van Peel en Maas. Kinderen een stem geven in de besluitvorming over onderwerpen die zij belangrijk vinden.
Na een intensief traject met allerlei
opdrachten en uitleg over hoe een
‘echte’ gemeenteraad werkt, zijn alle
basisscholen in Peel en Maas aan
de slag gegaan met het maken van
raadsvoorstellen. 22 januari heeft de
eerste officiële kinderraadsvergadering plaatsgevonden. Na een goede
vergadering is een aantal raads-

CDA Peel en Maas

voorstellen aangenomen. Zoals het
organiseren van een klimaattocht,
speeltoestellen voor kinderen met
een beperking en ook organisatie
van activiteiten voor ouderen. De kinderen gingen met de uitwerking
ervan aan de slag.
Helaas gooide begin maart corona
roet in het eten. Enorm jammer!

Vanwege het positieve effect ervan
op de gemeenschap, maar ook voor
henzelf heel jammer voor hun ontwikkeling. Best wel heel knap als je
je op die leeftijd kandidaat durft te
stellen als raadslid en wethouder, als
spreekbuis van je leeftijdsgenoten.
Over heel “volwassen” onderwerpen.
Er is afgesproken dat de input van de
huidige kinderraadsleden niet verloren mag gaan. Zo wordt deze betrokken bij speeltoestellen voor kinderen
met een beperking. Ondanks corona

moeten die er komen.
In Peel en Maas vinden we de
Kinderraad een heel mooie en
belangrijke manier van overleggen
met de kinderen. We zetten er volop
op in dat er volgend schooljaar weer
een grote groep enthousiaste kinderen wil meedenken over ontwikkelingen voor jongeren in deze gemeente.
Wij zien jullie graag!

Saskia Vervoort, raadslid

Ook aandacht voor Math Sieben Brug bij Maasboulevard
In de afgelopen jaren is vanuit de dorpsgemeenschap een mooi plan
ontwikkeld langs de Maasoever van Kessel. De dorpskern krijgt
daarmee een vernieuwd gezicht naar de Maas en de Maasoever een
kwaliteitsslag. Het toerisme krijgt hierdoor ook een extra impuls.
Het CDA vindt het belangrijk dat dit plan vanuit de gemeenschap is
ontstaan en zo kan vertrouwen op een breed draagvlak. Kortom, er
ligt een prachtig plan dat waardering verdient.
Vanwege een financieel tekort
dreigen twee gebiedsdelen in dit
plan echter te worden geschrapt.
Daarmee kan het plan niet in z’n
geheel worden uitgevoerd. Er ont-

PvdA/GroenLinks Peel en Maas

staat dan het beeld van een ‘gatenkaas’, waar sommige gebiedsdelen
er prachtig bijliggen en tussengelegen delen niet worden vernieuwd.
Voor de CDA-fractie onaanvaardbaar.

voor de Math Sieben Brug. Deze brug
is geplaatst door de voormalige
gemeente Kessel, nog in uitstekende
staat en heeft bij vele inwoners een
emotionele waarde. Wij willen weten
wat de reden is dat deze brug niet
kan blijven. Als de brug écht niet kan
blijven, dan vragen wij van het college een plan hoe de brug in Kessel,
Kessel-Eik of een andere kern uit Peel
en Maas kan worden hergebruikt.
Roel Boots en Michel van Lieshout

Beter anders met water

Als je Meijel binnen fietst vanuit Beringe zie je een bosje sparren. Allemaal dood. Eerst verzwakt door
droogte en vervolgens aangetast door de letterzetter, een vraatzuchtige kever. Het is geen fraai gezicht.
Toch is het goed dat dit bosje daar nog even blijft staan, zolang de bomen niet omvallen. Het dode bosje
wijst ons erop dat er iets mis is met het klimaat en met het grondwater.
Al enkele jaren valt er weinig regen
en deze krijgt niet de kans om weg
te zakken in de bodem. We hebben niet alleen de straten verhard, maar ook tuinen vol gelegd
met tegels. Het regenwater loopt
heel snel het riool in. Hetzelfde
geldt voor water dat op daken valt.

Het doet daarnaast afbreuk aan het
prachtige plan.
Met een beperkt extra budget kan
het plan wel integraal worden uitgevoerd. Het CDA gaat daarom in de
raadsvergadering van 23 juni samen
met PvdA/GroenLinks een amendement indienen voor een extra
krediet voor de uitvoering van het
plan. Daarmee doen we recht aan de
kwaliteit en het draagvlak voor dit
mooie plan.
Daarnaast vraagt het CDA aandacht

Hup weg, het riool in.
In het buitengebied krijgt het regenwater ook geen kans meer om
ter plekke in de grond te zakken.
Alles is geëgaliseerd. De lage plekken zijn opgehoogd en de waterloopjes om de akkers enigszins
droog te houden, zijn dichtgegooid

en vervangen door grote rechte
beken die het water zo snel mogelijk kunnen afvoeren. De akkers zijn
toegankelijk voor zware machines.
De opbrengst is groter dan vroeger.
Nog wel. Maar we kunnen niet op
deze voet doorgaan.
Al jarenlang is het grondwater

aan het zakken. De akkers moeten steeds eerder, steeds vaker
en steeds langer besproeid worden. Vaak gebeurt dat de hele
dag door, in de felle zon. Dat kan
beter ‘s nachts gebeuren, want dan
verdampt er minder water. Beter
anders met water. Dat geldt niet
alleen voor de boeren die regenwater moeten gaan bufferen; wij
allemaal moeten leren anders om te
gaan met water: bewuster, zuiniger
en slimmer. Als PvdA/GroenLinks

zullen we in de raad aandringen op
een nieuw allesomvattend gemeentelijk waterplan voor het beheer van
afvalwater, hemelwater en grondwater. Beter Anders, ook met water!

Annigje Primowees, Frits Berben en
Raf Janssen, raadsleden

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

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

VADERDAG
CADEAUTI PS
20% KORTING OP:
Diverse heren overhemden / Schoenen
Pierre Cardin poloshirts / Herenpyjama’s
Heren zomerjassen
Graag tot ziens bij:

Doolgaardstraat 8
Horst aan de Maas
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

500 m winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur
2

Adrem Poort- en Afrasteringsprojecten te Sevenum is op zoek naar:
-

Vakvolwassen hekwerkmonteurs
Leerling hekwerkmonteurs
Elektromonteurs

Ben jij energiek, leergierig, weet je van aanpakken en heb je een flexibele
werkhouding? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Heb je interesse of wil je meer weten over deze uitdagende en
afwisselende baan bij Adrem? Mail dan naar m.ewals@adrem-eu.com.
Deckersgoedtweg
Deckersgoedtweg 4
4
5975 RR
RR Sevenum
Sevenum
5975

info@adrem-eu.com
info@adrem-eu.com
www.adrem-eu.com
www.adrem-eu.com

077
077 462
462 1572
1572
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

In deze coronatijd is de
arbeidsmigrant extra kwetsbaar
Overvolle busjes, werkplekken waar geen 1,5 meter afstand genomen kan worden en met zes personen op een kleine kamer wonen.
Voor arbeidsmigranten is het lastig om de coronamaatregelen na te leven. Zij zijn vaak niet alleen van hun werkgever afhankelijk als het
gaat om hun werkplek, maar ook het vervoer er naartoe en hun huisvesting. Ze zijn dus extra kwetsbaar.
Donderdag 4 juni ging het landelijke
Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten
in gesprek met regionale bestuurders en
ondernemers over deze kwesties. Het gesprek
ging over drie belangrijke vraagstukken in
relatie tot arbeidsmigranten die in coronatijd
een extra risico vormen voor arbeidsmigranten:

huisvesting, gezamenlijk vervoer en de werkplek.
Het Aanjaagteam wilde weten wat bedrijven
en gemeenten kunnen doen om de situatie van
arbeidsmigranten te verbeteren.
Maar is dit ook niet een verantwoordelijkheid
van de mensen zelf? Als Nederlanders het gevoel
hebben niet veilig te kunnen werken, kunnen ze

dat toch ook bij hun werkgever melden? Datzelfde
geldt voor het vervoer en huisvesting. Je moet
natuurlijk wel je mond open doen.

Pastoraaltje

In deze coronatijd is de arbeidsmigrant extra
kwetsbaar. Wat vindt u?

Bespreking poll week 23

Er komen te veel arbeidsmigranten in Maasbree
Maasbree wordt onevenredig belast met de komst van arbeidsmigranten ten opzichte van andere kernen. Dat is de conclusie die getrokken kan
worden bij de uitslag van de poll vorige week. Een grote meerderheid van 82 procent van de stemmers liet weten dat er te veel arbeidsmigranten
in Maasbree komen wonen. Zeker als het plan bij camping De Flierenhof (175 personen) doorgaat.
Om de hand in eigen boezem te steken: de poll
van vorige week was wat kort door de bocht
opgesteld. Een betere stelling was misschien
geweest: arbeidsmigranten moeten beter over

de regio verspreid worden. Het was niet al te moeilijk voor te stemmen voor de poll die in de HALLO
verscheen. Misschien dat er daarom zo’n groot verschil in voors en tegens naar voren kwam.

Helaas kwamen er geen reacties op de poll binnen
die altijd op Facebook wordt geplaatst, waardoor we
niet precies weten waarom mensen een bepaalde
keuze gemaakt bij het stemmen.
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Plantenkwekerij de Kemp is een familiebedrijf met meer dan 55 jaar ervaring in de
vermeerdering en opkweek van aardbei- en aspergeplanten, vruchtboomonderstammen
en rode bessenplanten. Wij zijn korte termijn op zoek naar een
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In deze functie ben je verantwoordelijk voor het inrichten, analyseren en
optimaliseren van diverse processen. Je adviseert het management op zowel
operationeel, tactisch als strategisch niveau en levert daarmee een actieve
bijdrage aan de ontwikkeling van Plantenkwekerij De Kemp.
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Ben jij die analytisch sterke persoonlijkheid met overtuigingskracht en wil je een bijdrage
leveren aan de professionalisering van ons bedrijf, dan is deze baan zeker iets voor jou!
Voor een uitgebreide functiebeschrijving, kijk op onze website:
http://www.dekemp.nl/nl/het-bedrijf/vacatures.
Jouw CV met motivatie kun je sturen naar Cora van Rijn: c.vanrijn@dekemp.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
Plantenkwekerij De Kemp
Kempweg 15, 5964 ND Meterik, Nederland | Tel. +31 77 3982430
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Column

40 jaar
Ik kom nog even terug op mijn
priesterjubileum. Ondanks de
coronabeperkingen was het een
mooie mis. Heel beperkt, intiem
en toch indrukwekkend.
En dan het applaus daarna buiten en al die andere geweldige reacties die ik heb gehad.
Zoveel kaarten, telefoontjes,
prachtige bloemen, attenties.
Heel veel reacties op het artikel in
HALLO. Ook via Facebook. En zulke
mooie dingen werden geschreven. Het heeft me echt geraakt en
goed gedaan. Ik werd er vaker stil
en verlegen van.
Geweldig als je mag ervaren dat
je inzet voor de gemeenschap
door velen gewaardeerd wordt.
Ik heb het altijd een voorrecht
gevonden dat je als priester zo
dicht bij het lief en het leed van
mensen mag komen. Bij hun
feesten en hun zorgen en hun
pijn. Ook wat de kerk betreft.
Je probeert dan iets voor ze te
betekenen. Soms een mooie
preek, een bemoedigend woord.
Of enkel door begripvol te luisteren. Als beginnend kapelaantje
dacht ik nog: Als ik maar mooi
de mis doe en het geloof uitleg,
dan komt het wel goed. Nee dus.
Er is meer nodig. Mensen staan
nu anders in het leven en maken
soms andere keuzes. Daar moet je
mee om leren gaan.
In deze afgelopen 40 jaren heb ik
veel geleerd van mooie ervaringen, van wijze mensen, van fijne
collega’s, van enthousiaste vrijwilligers en natuurlijk van mijn eigen
fouten. En een mens kan ook
leren van teleurstellingen. Want je
blijven inzetten voor een kerkgemeenschap die je al jaren achteruit ziet gaan in aantal en vitaliteit,
valt soms zwaar. Niet dat ik de
moed opgeef, integendeel, maar
ik wil wel realistisch zijn. De kerk
van de toekomst zal er zeker
anders uitzien dan nu.
De dag na mijn jubileum werden
we opgeschrikt door het plotselinge overlijden van collega Louis
Verhaag. Een groot verlies. In de
kerk van de toekomst zullen er
ook priesters zijn, maar veel minder. We zullen kerkzijn dus anders
moeten organiseren. Maar ik hoop
op meer actieve leken, parochianen dus, jonger en ook diverser.
Alleen zo kan de kerk er ook voor
de komende generaties zijn.

pastoor Peter van der Horst
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Afgeslankte vorm

Met kopje

Waarschijnlijk doorstart voor
horecatak Rendiz
De horecatak van sociale onderneming Rendiz gaat waarschijnlijk een doorstart maken. Dat laat curator
Peter Brouns weten. Onder het gedeelte dat op dinsdag 2 juni failliet werd verklaard, vallen restaurant
De Ringoven in Panningen, Staatsie 1866 in Hegelsom en werknemers die aan andere takken van Rendiz
verhuurd werden. De doorstart moet in afgeslankte vorm doorgang vinden.
“De eigenaren van Rendiz hebben aangegeven zelf een doorstart te willen
maken”, vertelt curator Peter Brouns.
Van een overname door een ander
bedrijf is dus geen sprake. Niet alle
werknemers van het failliete gedeelte
kunnen straks terugkeren, vertelt
Brouns. “Door de coronamaatregelen is
het minder druk bij de horecazaken, dus
er zijn minder mensen nodig. Misschien
dat het in de toekomst weer opgeschaald kan worden als de maatregelen

afgelopen zijn.”
De Ringoven is ook na de faillietverklaring open gebleven voor klanten.
Staatsie 1866 is nog gesloten. Brouns
weet niet precies wanneer de doorstart
definitief is. “Dat kan aan het einde van
deze week zijn, maar ook volgende
week.” Naast de twee horecabedrijven viel er onder de failliete horecatak
ook personeel dat verhuurd werd aan
andere gedeeltes van het overkoepelende Rendiz.

Rendiz Horeca BV ging failliet vanwege
de gevolgen die de horecalockdown
met zich meebracht, laat de curator
weten. “Er kwam geen geld binnen,
maar de kosten liepen door. Op een
gegeven moment raken de bronnen uitgeput.” Vorig jaar wist Rendiz Horeca BV
nog een kleine winst te boeken, vertelt
Brouns. “Maar je ziet dat veel bedrijven in de problemen komen nu door de
coronamaatregelen.” De totale schuld
van Rendiz bedraagt zo’n 3,5 ton.

Een eigen koffie voor
Panningen
Bij café Momus is sinds kort een echt Pannings koffiemerk te koop.
Het gaat om het gloednieuwe Kepèlse koffie dat speciaal ontwikkeld werd voor het dorp. Bij de koffie is ook een bijpassend kopje
ontworpen met daarin de contouren van een paar bekende gebouwen in Panningen. Het nieuwe merk beleefde bij de heropening van
de weekmarkt op woensdag 10 juni haar officiële presentatie.

Ben jij gepassioneerd over
alles wat te maken heeft met
applicaties en gebruikers?
Wil je een uitdagende baan en
een bijdrage leveren aan onze
internationale groeiambities?
Reageer dan nu!

Hotraco Group is een internationaal opererende groep van technisch hoogstaande bedrijven.
We zijn een snelgroeiende, toonaangevende organisatie die zich toelegt op het ontwikkelen en produceren van
op besturingstechniek georiënteerde oplossingen voor de agri-, de industrie- en de waterbehandelingssector.
We onderscheiden ons door innovatie, kwaliteit en onze hoogstaande technische kennis van de sectoren waarin
we actief zijn. Bij de Hotraco Group werken circa 275 medewerkers en in het Hotraco Development Center
(R&D) circa 25 personen. Onze gedreven medewerkers maken het verschil in onze organisatie.
Ter versterking van ons team zijn wij per direct op zoek naar een:

Full Stack Designer (m/v - fulltime)
Als Full Stack Designer dek je het hele spectrum af van
UX-research, UI-design, Interactie-design en Front-Enddevelopment. We zoeken een creatieve geest die de
wensen van onze klant goed kan interpreteren, zich kan
verplaatsen in de eindgebruiker, kan denken in userinteractie én attractieve vormgeving, en die ook nog
eens de kwaliteiten bezit om het ontwerp daadwerkelijk
te implementeren. De werkverdeling zal ongeveer
50-50 zijn (ontwerp-realisatie).
In de ontwerpfase maak je gebruik van Adobe-XD om
via prototypes een vroege terugkoppeling van onze
stakeholders te krijgen. De realisatie vindt plaats in
HTML5, CSS, TypeScript en Angular/Ionic.
Je gaat samenwerken met collega’s in ons Applicatie
Team die ook (legacy) applicaties ontwerpen in C#/
WPF, C++/Qt en Java, maar jouw focus zal liggen op
webdesign.
Naast bedieningsapplicaties voor onze computers
zien we langzaam een verschuiving optreden naar
dashboardapplicaties in een BI/Cloud context. Kennis
daarvan is dan ook een pre.
We proberen ieders kwaliteiten zo goed mogelijk te
benutten en behalen daarmee gezamenlijk een optimaal
resultaat. We zoeken daarom gemotiveerde vakmensen
met kennis, kunde en durf, iemand die ernaar streeft
om zichzelf, collega’s, het ontwerp én het eindproduct
naar een hoger niveau te tillen.

Wij vragen:
• je beschikt over een bachelor- of masterdiploma;
• je bent door je analytische vermogen in staat om
complexe vraagstukken op te lossen, je bent creatief
en denkt oplossings- en resultaatgericht;
• klanten werken graag met jou vanwege je
communicatieve vaardigheden en klantgerichte
houding;
• je hebt kennis van hierboven genoemde talen en
frameworks;
• kennis van BI & Analytics is een pre;
• je communiceert vloeiend in het Nederlands en
Engels;
• je werkt graag in teamverband maar kunt ook
zelfstandig perfect uit de voeten.
Wij bieden:
• een marktconform maandsalaris;
• uitzicht op een dienstverband voor onbeperkte duur;
• uitdaging en samenwerking binnen het netwerk van
de Hotraco Group;
• prettige werksfeer en een hecht team;
• goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO
Metaalbewerkingsbedrijf.

Meer informatie
Meer informatie over Hotraco Group kun je
vinden op www.hotraco.com.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Wil jij werken bij een innovatieve en groeiende organisatie?
Stuur dan je CV met motivatie naar hrm@hotraco.com t.a.v. Guido de Swart (HR Manager)

De koffie wordt momenteel al
geschonken bij café Momus, vertelt
Martine Peeters. Zij stond samen
met mede-eigenaren Geert en Lucas
Peeters aan de basis van het koffiemerk. “Ons contract met de vorige
koffieleverancier liep af en we wilden bekijken wat er allemaal mogelijk was. Telkens als we een lekkere
koffie hadden, viel het kopje tegen
of net andersom. Uiteindelijk stelde
één leverancier de vraag waarom
we niet zelf een merk zouden opzetten.”
Dat idee klonk Martine als muziek
in de oren. “We zijn aan de slag
gegaan en hebben veel verschillende varianten geproefd. We hebben gekozen voor een stevige koffie
met een vriendelijke afdronk. We
hebben daarbij goed geluisterd
naar het advies dat gasten ons
gaven toen we ze om hun mening
vroegen.” Omdat de koffie niet in

zomaar een kopje geserveerd zou
mogen worden, werd grafisch vormgever Dit is Dennis gevraagd een
kopje te ontwerpen. “Hij bedacht
een kopje waarop de drie bekendste
‘landmarks’ van Panningen te zien
zijn: de Ringoven, de toren in het
centrum en de kerk. Heel mooi.”
Het is niet de bedoeling dat Kepèlse
Koffie exclusief bij café Momus
verkrijgbaar gaat zijn. “We zijn
in gesprek met andere zaken in
Panningen waar de koffie ook verkocht kan worden. Het is niet alleen
van ons, maar van het hele dorp.
Daarom is de koffie ook te koop is
voor thuis, zowel gemalen als alleen
bonen.” De koffie wordt al langer
verkocht, maar de officiële presentatie vond op woensdag 10 juni
plaats. Tijdens de heropening van
de weekmarkt had Momus een
eigen kraampje staan waar de koffie
geproefd en gekocht kon worden.

Op afstand bij elkaar

Anderhalvemeterbank reist
door gemeente
Een bankje delen in de buitenlucht en toch 1,5 meter afstand behouden. Dat is lastig op de bestaande zitgelegenheden. Daarom ontwierp kunstenaar Patrick Kusters een bank waarbij de zitters op
precies 1,5 meter van elkaar plaats kunnen nemen. Dankzij
Rabobank Peel, Maas en Leudal reist de bank de komende maanden
door de gemeente.
Kusters is naar eigen zeggen gespecialiseerd in hele grote zitobjecten in
de openbare ruimte. “Daarom ben
ik gaan kijken hoe ik met een mooi
object duidelijk kan maken wat er
bedoeld wordt.” Hij doelt erop dat
het voor veel mensen lastig is om
afstand te houden. Zijn kunstwerk is
confronterend, zo laat Kusters weten.
“Normaal zijn meubels bedoeld
om mensen bij elkaar te brengen.
Nu ook, maar dan op afstand.”

Dankzij Rabobank Peel, Maas en
Leudal reist de bank de komende
tijd door tien dorpen in de
gemeente. “Door de anderhalvemeterbank van Patrick rond te laten
reizen door ons werkgebied laten
we zien dat we op afstand dichtbij blijven én stimuleren we het
bewustzijn rondom de anderhalvemetermaatregel”, aldus directievoorzitter Guul Smeets.
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Geplukt

Ans Houben Grashoek
Als Hans zijn vrouw Ans (65) kwijt is, is de kans groot dat ze in haar atelier annex werkhok zit achter in de tuin. Daar is ze bezig met haar grootste hobby: schilderen. De geboren Neerse woont inmiddels alweer 37 jaar in Grashoek, gaat regelmatig fietsen met Hans en gaat graag op
bezoek bij haar kinderen, maar schilderen neemt het meeste van haar tijd in. Deze week wordt Ans Houben geplukt.

wat het is en ik er weer mee verder
ga.”
Regelmatig exposeert Ans haar
schilderijen. In Neer bij de Friedesse
Molen, in Panningen bij DOK6, bij
verzorgingshuis St. Jozef in Meijel, de
Ankerplaats in Grashoek, plekken in
Helmond, in de hele regio zijn plekken te vinden waar Ans haar werk
te zien is. “Ik ga ook regelmatig naar
kunstmarkten. In Kessel, Gemert en
Panningen bijvoorbeeld.”

Project Rembrandt

Het begin van haar schilderhobby
begon in een periode dat Ans zich
niet geweldig voelde. Ze was net
gescheiden van haar eerste man en
had het even zwaar. Op dat moment
kwam haar creativiteit, waar ze
nooit iets mee gedaan had, naar
boven. “In mijn jeugd hield ik wel
van tekenen, maar we waren thuis
in Neer met elf kinderen. Je snapt
wel dat er geen tijd was voor ‘dat
soort dingen’. Ik moest werken.”
Dat deed ze door de jaren heen
onder meer als administratief medewerkster in Venlo. Maar haar echte
passie volgde op latere leeftijd.

Opleiding
Na de scheiding van haar man
volgde Ans creatieve therapie en kwam ze terecht bij de

Panningse schilder Mat van der Heiden.
Daar maakte ze kennis met schilderen.
“Ik vond het heerlijk. Op die manier
kon ik mijn creativiteit kwijt. Ik heb uit
iets negatiefs iets heel positiefs kunnen halen.” Ze stopte nooit meer met
de hobby. Ans was er zelfs zo mee
bezig dat ze een opleiding volgde in
België. “Daar heb ik alle technieken
geleerd die er zijn. Het was echt een
klassieke, strenge opleiding. Toen ik
daarmee klaar was, ben ik mijn eigen
stijl gaan ontwikkelen.”
Het schilderen deed Ans daarna bij haar
huis in Grashoek. Het dorp dat sinds
1983 haar thuis is. Samen met haar
toenmalige man kwam ze er terecht.
Haar twee kinderen, Michael en Nikki,
groeiden op in het dorp. Later vlogen de twee uit over de hele wereld.
Inmiddels hebben ze zich gesetteld

in Hank bij Breda (Nikki) en Wenen
(Michael). “Nu met de coronacrisis heb
ik ze minder gezien, maar normaal
gesproken zien we elkaar regelmatig.”

Centrum Grashoek
Dat gaat waarschijnlijk wel wat meer
worden, aangezien Nikki zwanger is
van haar eerste kindje. “Dat is wel
spannend”, vertelt Ans. “Gelukkig heb
ik al wat kunnen oefenen met de twee
kleindochters van Hans. Onlangs hebben we wel nog een online babyshower gehad, zodat al haar vriendinnen
toch een beetje bij Nikki konden zijn.”
De Helmondse Hans kwam elf jaar
geleden in het leven van Ans en ging
nooit meer weg. De twee trouwden en
verhuisden later van het buitengebied
van Grashoek naar het dorp. “We zitten
in het ‘centrum’, maar het is nog steeds

Puzzel

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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Internationaal monteur

Verdiep je in de techniek van onze
machines met deze veelzijdige en
internationale functie.

Oplossing vorige week:

9
4

VALUE
ADDING
TECHNOLOGY

Wil jij machines maken voor
geldvernietiging en recycling?

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

3
5

Tekst en beeld: Rob Dieleman

Vacature

Sudoku
4

rustig. We hebben ook redelijk wat
ruimte. We komen allebei van een huis
met veel grond en we wilden niet op
een postzegel wonen. In dit huis kunnen we 100 jaar worden.”
In de tuin van het huis bouwde Hans
voor zijn vrouw een atelier. Daar kan
Ans terecht om te schilderen. “Als ik
haar kwijt ben, moet ik daarheen om
haar te vinden”, lacht Hans. Dat klopt
wel, beaamt Ans. “Hier voel ik me op
mijn best. Schilderen geeft me zoveel
rust. Het gevoel dat je vanuit het
niets iets maakt. Dat maakt het heerlijk.” Ze maakt het ene na het andere
werk, al verschilt de schildertijd danig.
“Soms heb ik inspiratie en maak ik in
een paar uur iets en soms leg ik een
doek aan de kant omdat er voor mijn
gevoel iets niet klopt. Dan kan het zo
een paar weken duren, voordat ik weet

Vorig jaar leek een absoluut hoogtepunt zich aan te dienen voor Ans.
“Ik had me ingeschreven voor Project
Rembrandt, een televisieprogramma.
Daar zouden allemaal amateurschilders aan meedoen en elke aflevering moesten er dan mensen naar
huis. Ik was geselecteerd en zou op tv
komen. Helaas ben ik vorig jaar gevallen en daarbij heb ik nogal wat schade
opgelopen. Ik moest helaas afzeggen.
Een week later begon de coronacrisis
en werd het hele programma opgeschort.” Ans haalde wel iets heel positiefs uit haar selectie. “Het gaf me een
boost. Het is een soort bevestiging dat
ik wel kan schilderen.”
Op z’n tijd verkoopt Ans een schilderij en geeft ze ook les aan mensen die
daar interesse in hebben. “Dat begon
ooit met ZijActief Grashoek die vroegen of ik een keertje wilde uitleggen
hoe ik te werk ging. Zo rolde ik er in.”
Nu komen er regelmatig groepjes om
samen te schilderen en Ans heeft een
kinderkunstgroepje onder haar hoede.
“Het is en blijft een hobby voor me.
Een hobby die veel tijd in beslag neemt,
maar het is toch echt een hobby.”
Als Ans het schilderen dan toch een
keer moe is en het is mooi weer, dan
trekt ze samen met Hans er graag
op uit op de fiets. “Laatst hebben we
nog een rondje Helmond gedaan.
Heel mooi. We gaan ook graag naar
de Maas en de Heldense Bossen.
Genieten van de omgeving.” Maar nog
steeds blijft de beste plek om Ans te
zoeken haar atelier in de eigen achtertuin. “Hier zit ik het liefste.”
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Meer weten over deze vacature?

T + 31 77 354 33 34
jobs@royaldutchkusters.com
www.royaldutchkusters.com
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15-vragen aan

Stacy Vaasen Maasbree
moeder, vader, familie en vriendinnen gewoon altijd in mij geloven en
voor mij klaarstaan. Dat vind ik erg
fijn.

Wat is je favoriete tijd van het
jaar?
De herfst vind ik wel een lekkere tijd
in het jaar, want dan is het niet heel
warm buiten, maar ook weer niet
heel koud. Gewoon precies de goede
temperatuur. En als dan de blaadjes
van de bomen vallen of als de blaadjes verkleuren, vind ik dat altijd erg
mooi om te zien.

Wat kies? Je kunt onder water
ademen of je mag overal de
muziek bepalen.
Ik zou voor onder water ademen
kiezen. Dat lijk me echt heel leuk om
te kunnen, want dan kan ik zo lang
onder water blijven als ik wil.

Wat is het verste dat je ooit van
huis bent geweest?
Dat is Thailand, daar ben ik een keer
op vakantie geweest. Dat is denk ik
wel het verste dat ik ooit van huis
ben geweest, want dat was namelijk
twaalf uur vliegen.

Ben je bij gelovig?
Gelovig ben ik niet echt, maar ik
denk wel dat er na de dood nog een
leven is of dat je dan misschien een
dier wordt.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Stacy Vaasen
13 jaar
Maasbree
het Bouwens

Waarvan word jij enthousiast?
Ik word er altijd enorm enthousiast
van als ik met mijn vriendinnen af
kan spreken en als we dan met z’n
allen gezellig wat leuks gaan doen.
Daar kan ik heel erg van genieten.
Van koken en bakken word ik ook
altijd heel blij, vooral als ik verschillende soorten cake bak. Meestal
breng ik dan ook altijd een stukje
naar de opa’s en oma’s toe om ze
ook wat te laten proeven. Dat vind
ik altijd wel leuk om te doen.

Hoe verras jij iemand het liefst?
Ik ben er niet echt zo van om
iemand te verrassen, maar als ik het
moet dan vind ik het natuurlijk leuk
als die persoon er ook helemaal niks
vanaf weet. Ik vind het vooral leuk
om diegene dan te verrassen met

een confetti-bom of een lekker stuk
cake.

om te doen, want niemand snapt dan
natuurlijk hoe dat kan, behalve ik.

Wanneer was de laatste keer dat
je door de grond wilde zakken?

Wat is het belangrijkste advies
dat je ooit hebt gekregen?

Dat is die ene keer dat ik in de klas
zat en met de stoel door de klas
ging schuiven. Ik dacht toen dat het
ook wel verstandig was om naar
achter te schuiven, maar dat was
helaas niet zo en dus kukelde ik
achterover terwijl iedereen uit mijn
klas het kon zien. Dat was totaal
niet leuk en ik wilde het liefst meteen door de grond zakken.

Dat is het advies dat ik goed ben
zoals ik ben en ook dat als ik iets wil
dat ik er gewoon voor moet gaan.

Wat zou je doen als je een dag
onzichtbaar was?
Ik zou dan een paar grappen uithalen
met mensen, maar dan natuurlijk ook
wel echt hele leuke grappen. Het zou
me ook wel leuk lijken om te gaan
fietsen over straat terwijl ik onzichtbaar ben. Dan fietst er zo’n fiets zonder dat je kan zien dat er iemand op
zit en dat lijkt me heel erg grappig

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

Heb je ooit gespiekt?
Ja, ik had een keer een toets en ik
zat toen achter iemand die best
goed voor die toets had geleerd en
toen heb ik een heel klein beetje
gespiekt.

Wanneer heb je voor het laatst
iemand geholpen?

Wat deed je veel toen je klein was en Ik heb voor het laatst iemand geholpen toen mijn moeder geopereerd
zou je nu ook nog wel willen doen?
Ik deed vroeger veel aan trampolinespringen en creatief bezig zijn. Ik ben
nu nog heel soms creatief bezig,
maar niet echt veel meer. In ieder
geval niet zo veel als vroeger.

Wat doe je als je niet kunt slapen?
Ik lig dan meestal gewoon een
beetje te draaien en doe gewoon
mijn ogen dicht om wel wat uit te
kunnen rusten.

was. Ik heb haar toen bijvoorbeeld
geholpen met klusjes in huis. Toen
pap geopereerd werd, heb ik ook wel
wat gedaan voor hem.

Wat vind je het leukste aan jezelf?
Dat ik zo zorgzaam ben en dat ik zo
creatief ben. Maar ook mijn haar,
omdat ik vind dat het een mooie,
aparte kleur heeft. De sproetjes in
mijn gezicht vind ik ook erg leuk.

Waar ben je het meest
dankbaar voor?
Ik ben er erg dankbaar voor dat mijn

Tekst: Lisa Osinga

Met een glimlach goed kauwen!

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

Bel voor een afspraak 077 35 153 21

Hoi

Column

Schoon
moederdag 0.5
Wist je dat er een internationale
Schoonmoederdag bestaat?
In Nederland nog niet echt
bekend, maar in Amerika daarentegen vieren ze al jaren de dag
van de schoonmoeder op de
laatste zondag van oktober.
Ik vind ook dat schoonmoeders
een eigen dag verdienen.
Want laten we eerlijk zijn,
niet iedere schoonmoeder is een
Cruella de Vil. En omdat oktober
nog zo lang duurt, hebben wij
alvast een Schoonmoederdag 0.5
georganiseerd.
Dé ideale Schoonmoederdagingrediënten: lekkere hapjes, cocktails en een spelletje.
‘s Middags hebben mijn vriend en
mijn moeder, en zijn moeder en
ik apart van elkaar tapasgerechten gemaakt die we ‘s avonds met
z’n alle genuttigd hebben onder
het genot van een zelfgemaakte
cocktail. En ook de wederhelften
van onze schoonmoeders konden
natuurlijk niet achterblijven, dus
die hebben we uitgenodigd voor
het eten. Van tevoren moesten we
bedenken wat we gingen maken.
‘Wat gaan jullie maken?’, vroeg
mijn moeder. Dat ga ik natuurlijk
niet zeggen, maar ik kan je vertellen, het overtreft al jullie verwachtingen!

Wij hebben geluk met
onze schoonmoeders
Koken met je schoonmoeder?
Dat klink bij velen vreemd in de
oren, maar bij ons is dat totaal niet
zo. Ik kan gerust zeggen dat wij
heel veel geluk hebben met onze
schoonmoeders. Die clichédingen
die wel eens gezegd worden over
schoonmoeders hoeven niet altijd
waar te zijn. Wij hebben een superleuke dag gehad. En daar zijn we
trots op.
Jaloers? Dat snap ik best. Je krijgt
ze er namelijk gratis bij en je zult
het er maar mee moeten doen.
En dat pakt niet altijd even goed
uit als ik de verhalen mag geloven. Maar die van mij is gewoon
lief en leuk (hier hoop ik punten
mee te scoren…). Dus niet vergeten, de vierde zondag van oktober:
Schoonmoederdag.
Lotte
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Eerste boekje Kesselse heemkunde smaakt naar meer
Stichting Heemkundekring Kessels Eigen heeft op zaterdag 6 juni haar eerste boekje uitgebracht. In het
schrijven zijn vooral verhalen over de Tweede Wereldoorlog te vinden. De helft van de beschikbare boekjes is
inmiddels al over de toonbank gegaan. De heemkundekring is blij met het eerste werk en hoopt dat er nog veel
gaan volgen in de toekomst.

tuigenverslagen van Kesselnaren over
de Tweede Wereldoorlog opgenomen.
Zo is het verhaal te lezen over de veerpont die zonk in het laatste jaar van de
oorlog. Daarbij kwamen Kesselnaren
en een aantal Duitse soldaten om
het leven. Ook is in het boekje de
kerkrazzia van 8 oktober 1944 meegenomen. Veel Kesselnaren werden
op die dag na de kerkdienst opgepakt en naar Duitsland gedeporteerd.
Verder is te lezen over het opblazen
van de kerk en het kasteel in Kessel op
het einde van de oorlog. Klimatoloog
Thijs Zeelen doet in het schrijven uit
de doeken dat het lastig is om een
vergelijkbare periode te vinden op het
gebied van het weer.

Jaarlijks boekje

Henk van Dijck (links) overhandigt exemplaren van het nieuwe boekje

“Het loopt als een trein”, vertelt Henk van Dijck, secretaris van
Heemkundekring Kessels Eigen, over
het eerste werk dat de ‘nieuwe’ historische vereniging naar buiten heeft
gebracht. “We hebben vijftig exem-

plaren laten drukken en alleen al op
zaterdag zijn er 23 verkocht. Een prima
eerste dag.” De stichting werd anderhalf jaar geleden opgericht en wilde
eigenlijk rond het 75-jarig bevrijdingsjubileum een eerste boekje naar

buiten brengen. “Dat is niet gelukt
vanwege de coronacrisis. Nu zijn de
maatregelen wat versoepeld en konden we het wel officieel presenteren.”
In het boekje, dat geen specifieke
naam meekreeg, zijn vooral oogge-

Het moet in in ieder geval niet het
laatste werk worden dat namens de
heemkundekring verschijnt. “We gaan
proberen om ieder jaar een boekje te
presenteren”, vertelt Van Dijck. “Dat is
echter nu nog lastig met de hoeveelheid schrijvers die we hebben. Het is
nog te veel gevraagd van de auteurs
die we hebben. Het is wel de bedoeling
dat we daar op termijn naartoe gaan
werken.” Er zijn nog genoeg Kesselse
verhalen die het verdienen verpakt te
worden in boekvorm, aldus de secretaris van de heemkundekring. “We zijn
bijvoorbeeld bezig met verhalen over

verdwenen cafés. We zagen een artikel
in de HALLO over een café dat niet meer
bestaat een paar weken geleden en we
willen daarmee verder gaan. Dat duurt
nog even waarschijnlijk, maar we zijn
ermee bezig.”
De stichting is momenteel druk bezig
met het inventariseren van belangstellenden van Kesselse historie. Zo kunnen
kopers van het boekje hun naam en
gegevens achterlaten, waarna ze opgenomen worden als steunend deelnemer
van de stichting. Van Dijck: “De mensen die dat doen, worden het hele jaar
op de hoogte gehouden van de onderzoekjes en verhalen waarmee de leden
bezig zijn.” Ook worden de steunende
leden uitgenodigd voor de wekelijkse
activiteit bij de bibliotheek in Kessel tussen 10.00 en 11.00 uur. “Die ligt nu nog
stil vanwege corona, maar we hopen
weer snel aan de slag te kunnen”, vertelt Van Dijck. “Daar kunnen mensen
terecht met vragen over bijvoorbeeld
genealogie, de geschiedenis van boerderijen of historische spullen waar ze
geen plaats meer voor hebben.”
Het boekje met de getuigenverslagen van de Tweede Wereldoorlog is
te krijgen aan de balie van Kasteel
De Keverberg in Kessel.
Tekst: Rob Dieleman
Beeld: Stichting Heemkundekring
Kessels Eigen

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

#kempencreëert

ADVERTENTIE WEEK
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UW AFSPRAAK BIJ VIECURI
Alleen samen kunnen we de zorg veilig houden. Hier ziet u welke maatregelen er zijn genomen vanwege het coronavirus.

Wat doen wij?
In uw afspraakbevestiging (brief, SMS) vragen wij u
of u één van de volgende klachten heeft:
· Keelpijn
· Neusverkoudheid
· Hoesten
· Benauwdheid
· Reuk en/of smaakverlies
· Koorts (38 graden of hoger)
· Diarree
· Spierpijn samen met één
van bovenstaande klachten
Heeft u enkele dagen voor uw
afspraak één van deze klachten?
Bent u in thuisisolatie of heeft u
een huisgenoot die 2 weken voor
uw afspraak positief is getest op
corona?
Bel dan met de polikliniek. Wij overleggen met uw specialist wat voor u
op dat moment de beste optie is.

Wat kunt u zelf doen?
Controleer uw gegevens en kijk
van tevoren waar uw afspraak is
op mijnVieCuri.nl

Krijgt u enkele dagen voor uw afspraak
corona-achtige klachten?
Bel dan met de polikliniek.

Kom niet te vroeg
om drukte in het
ziekenhuis te voorkomen.

Is uw bezoek aan het ziekenhuis
noodzakelijk ondanks uw klachten?
U krijgt dan een mondmasker.
Deze kunt u ophalen bij de receptie.
Dit masker draagt u tot u het ziekenhuis verlaat.

Kom alleen naar het ziekenhuis.
Kan het echt niet anders? Neem dan
maximaal één begeleider mee.

Was of desinfecteer uw handen
voor en na uw bezoek
aan de polikliniek.

Wij schudden geen handen.
Schud geen handen.

1.5M

Houd in de
wachtruimte
voldoende afstand
en neem de hygiënemaatregelen in acht.

Onze medewerkers weten wanneer
ze persoonlijke beschermingsmiddelen
moeten gebruiken.

De ruimtes die u betreedt
worden extra goed
schoongemaakt.

Heeft u vragen? Kijk dan op www.viecuri.nl/coronavirus of
neem contact op met de polikliniek waar u een afspraak heeft.

Blijf niet langer
dan noodzakelijk
in het ziekenhuis.
Volg de juiste
looproutes.
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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.

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage
NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13
077 462 12 65
lajverhaag@parochiekessel.nl
Mededeling
Wegens het overlijden van Pastoor
Louis Verhaag zijn er tot nader kennisgeving geen H. Missen.
Voor de pastorale zorg kunt u
terecht bij administrator deken A.
de Graaf Woutering of kapelaan H.
te Boekhorst (zie parochie Baarlo).

Parochie Baarlo
Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3, 077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 14 juni
9.30 uur H. Mis. Sacramentsdag
Voor het welzijn van alle parochianen.
Mededeling
We mogen de kerk weer open
stellen voor een H. Mis, maar met
beperkingen. 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

Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur
in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 14 juni
H. Mis 09.30 uur. max. 30 aanwezigen.
Telling, bij binnenkomst.
Woensdag 17 juni
H. Mis 09.00 uur
(grote kerk, zij-altaar St.Jozef).
Telling, bij binnenkomst.

Parochie Egchel
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens
Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 14 juni
11.00 uur H. Mis Sacramentsdag.
Max. 30 kerkgangers.
Zondag 21 juni
Geen H. Mis

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

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. Van 11.00
uur tot 14.00 uur is de kerk open.
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
Mededeling
Wegens het overlijden van Pastoor
Louis Verhaag zijn er tot nader kennisgeving geen H. Missen.
Voor de pastorale zorg kunt u
terecht bij administrator deken A.
de Graaf Woutering of kapelaan H.
te Boekhorst (zie parochie Baarlo).

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

Kerkdiensten
Zondag 14 juni
H.Mis 11.00 uur. Max. 30 aanwezigen
met aanmeldbriefje. Dit is af te halen
bij de ingang (entree) van de kerk
vanaf maandag 8 juni.

Parochie Helden
Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 14 juni
H. Mis 10.00 uur Sacramentsdag.
Max. 30 kerkgangers. Aanmelden bij
pastoor 077 3071488 of 06 21202118

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

Zaterdag 20 juni
H. Mis 17.30 uur. Max. 30 kerkgangers.

Parochie Meijel
Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5, 077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zaterdag 13 juni
H. Mis 19.00 uur – max 30 aanwezigen.
Met aanmeldbriefje, verkrijgbaar op
prikbord ingang kerk
Maandag 15 juni
18.30 uur Stille Aanbidding 19.00 uur
Rozenkrans
Dinsdag 16 juni
H. Mis 09.00 uur
Donderdag 18 juni
H. Mis 9.00 uur

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.
Overleden
Wilma van der Meijde-van Hoorn,
64 jaar
Kerkdiensten
Zaterdag 13 juni
H. Mis 19.00 uur Max. 30 kerk
gangers
Zondag 14 juni
14.00 uur H. Doopsel Xavi Gies
Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 09.00 uur in de grote kerk

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

Last van ernstig
overgewicht?

Met een operatie en onze
begeleiding pakt u het aan!

Ook tijdens de coronacrisis informeren wij u graag
over onze behandeling
Op dit moment kunnen de informatiebijeenkomsten op onze locatie niet doorgaan, we mogen
niet met grote groepen bij elkaar komen. Toch willen wij u in deze tijd ook informatie blijven
geven over onze behandeling. Wij doen dit nu telefonisch, via videobellen of een live stream.
Wilt u meer informatie over onze behandeling? Schrijft u zich dan wél in voor de
informatiemiddag. Wij hebben dan uw gegevens en nemen op die dag (overdag) contact met u
op voor vrijblijvende informatie. Wij delen dan ook een video met u waarin uitleg wordt gegeven
over ons hele behandeltraject.
Bedankt voor uw begrip en we hopen u snel online en/of telefonisch te ontmoeten!

De komende voorlichting vindt plaats op:

dinsdag 16 juni
15.30 - 17.00 uur
Aanmelden via www.obesitaskliniek.nl/agenda
Meer informatie: obesitaskliniek.nl/agenda
077 - 30 30 630 - info-venlo@obesitaskliniek.nl
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Jij maakt ‘m super

Jouw keuken, onze inspiratie!

Ook voor de
toekomstige
keukenprinsof prinses!
De keuken
Trend
van 2020

Greeploos
design

9.399,-

12.495,-

Virtual Reality presentatie

compleet met
apparatuur

compleet met
apparatuur

Sorrento Plus Kristalwit hoogglans
HORST

Wallace Zwart Gebeitst

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!

