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Eindelijk weer blazen
De instrumenten van de diverse fanfares, harmonieën en andere muzikale verenigingen kunnen afgestoft worden. Sinds vorige week hebben zij toestemming om weer te repeteren.
Weliswaar met de nodige restricties vanwege het coronavirus, maar bij veel verenigingen bleek het enthousiasme onder de leden groot. De afgelopen dagen kwamen in onder meer Meijel
en Kessel muzikanten weer bij elkaar om samen muziek te maken en in Maasbree staat de eerste repetitie weer gepland. “Godzijdank mogen we weer”, laat dirigent Frank Steeghs van
Harmonie Eendracht Meijel weten. “De muzikanten hebben drie maanden verlof gehad. Nu is iedereen blij om samen muziek te maken en om elkaar weer te zien.” Lees verder op pagina 07

Gemeente trots op ‘moeilijkste kadernota ooit’
Vanwege de coronacrisis en de gevolgen daarvan die nog grotendeels onduidelijk zijn, was het volgens economiewethouder Paul Sanders van gemeente Peel en Maas de moeilijkste kadernota van Peel en Maas ooit.
Op maandag 15 juni werd de voorzet voor de begroting van 2021 gepresenteerd in het Huis van de Gemeente.
Ondanks de financiële tegenslag vanwege corona investeert de gemeente volgend jaar ruim 9,5 miljoen euro.
In een speciale presentatie van de
kadernota, volledig op 1,5 meter
afstand, was op maandag 15 juni het
volledige College van B&W aanwe
zig. De vier wethouders en de burge
meester kregen allemaal de tijd om
hun eigen portefeuille toe te lichten
en te vertellen wat er op de planning
staat qua uitgaven in 2021. Bij vrijwel
alle onderwerpen werd een kantteke
ning geplaatst dat veel afhankelijk is
van hoe het coronavirus zich ontwik
kelt.
Door het sluimerende virus was het

volgens wethouder van economie
en financiën Paul Sanders dit jaar erg
lastig een kadernota op te stellen.
“Er is veel onzekerheid over hoeveel
het coronavirus ons gaat kosten en
hoeveel minder inkomsten we gaan
krijgen”, vertelde hij. Ook over de
bijdrage van het Rijk, de grootste
inkomstenbron van de gemeente,
bestaat nog veel onzekerheid.
Daar komt pas in september meer
duidelijkheid over. “We zijn trots dat
we toch zoveel kunnen blijven inves
teren, niks hebben hoeven te schrap

pen en voldoende financiële ruimte
hebben”, aldus wethouder Sanders.
De gemeente gaat volgend jaar
‘gewoon’ investeren in diverse
wegen en riolen. Zo gaan in Egchel de
Muldersweg, Rector Thomassenstraat,
de Van Agchellstraat en de
Gielenhofweg op de schop. Verder is
de brug naar Meijel aan vervanging
toe. De gemeente heeft 550.000 euro
gereserveerd voor een reconstruc
tie van de burg. Ook worden de zes
tennisvelden van TV Grootveld in
Panningen aangepakt en wordt er

een eigen veegwagen aangeschaft
door de gemeente.

We hebben voldoende
financiële ruimte
Om te zorgen dat verenigingen en
stichtingen niet ten onder gaan aan de
gevolgen van het coronavirus richtte
de gemeente een coronafonds op.
Dit jaar wordt er 500.000 euro in het
fonds gestopt en volgend jaar wordt
dat bedrag aangevuld tot 1,5 miljoen
euro. De gemeenteraad velt tijdens de
behandeling van de begroting 2021
een oordeel over dat plan.

Illegale huisvesting
Burgemeester Wilma Delissen-van
Tongerlo gaf in haar bijdrage een toe
lichting op het feit dat de gemeente
voor de komende vier jaar ieder jaar
50.000 euro heeft gereserveerd voor
de aanpak van illegale huisvesting
van arbeidsmigranten op recreatiepar
ken. “We hebben gemerkt dat de aan
pak iets is van de lange adem. Het is
niet zomaar opgelost.” De afgelopen
tijd legde de gemeente verschillende
recreatieparken boetes op vanwege
de illegale huisvesting. “Het doel is
niet om geld te verdienen met die
boetes. We willen zorgen dat de ille
gale bewoning stopt.”
Lees verder op pagina 00
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Club Ultra al maanden dicht door corona

‘Ik denk dat wij de laatste in de rij zijn
die open mogen’
Na een eerste jaar waarin veel geleerd en geïnvesteerd moest worden, was 2020 het jaar waarin Club Ultra financieel de vruchten zou
gaan plukken. Tot 7 maart leek er geen vuiltje aan de lucht en stevende de discotheek af op een prima voorjaar. Het coronavirus en de
maatregelen die volgden brachten die blijdschap tot een abrupt
einde. “We kunnen het opvangen, maar het moet niet al te lang
duren.”
Club Ultra opende in januari 2019
de deuren van wat voorheen Club
Palladio (Kubke in de volksmond)
was. Na een goed eerste half
jaar waarin de discotheek regel
matig tot de nok toe gevuld was,
brak in de zomer van vorig jaar
het moment van de onvermijdelijk
terugval aan. De twee jonge onder
nemers Jip Haanen (Panningen,
20) en Remco Heussen (Egchel, 23)
die de club draaiden, hadden het
lastig. “We hadden de zomer fout
ingeschat en wat klappen gehad”,
vertelt Haanen. “We konden wat
zakelijk inzicht en financiële hulp
gebruiken.”
De twee ondernemers kwamen
uit bij Enzo en Gino Venezia, zoons
van eigenaar van het pand Nino
Venezia en vanaf het begin betrok
ken bij Club Ultra. “Volgens mij
waren wij werknemer nummer 2
en 3”, vertelt Enzo. “We hebben
vanaf het begin hier gewerkt als
bijvoorbeeld muntenverkopers en
zo is dat uitgegroeid tot wat we nu

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

doen.” De broers brachten geld in
en zorgden met hun kennis van een
eigen bedrijf leiden (de twee heb
ben een drukkerij in Venlo) voor de
nodige expertise binnen de directie
van Ultra.

Gunstige vooruitzichten
Afgelopen winter verliep meer dan
prima met regelmatig een volle
zaal, vertellen de directieleden.
Op 7 maart was de zaal nog hele
maal uitverkocht (1.500 perso
nen) voor Herrie met Gerrie en de
vooruitzichten voor de rest van de
maand waren gunstig. “De kaart
verkoop liep gesmeerd”, vertelt
Gino. “We hadden een paar ‘dikke’
concepten staan en de verwachting
was dat we die allemaal zouden
uitverkopen. Ook de avonden in
mei liepen al prima.”
Het bleek de laatste avond van Club
Ultra dit jaar tot nu toe. Op donder
dag 12 maart maakte de regering
bekend dat evenementen met meer
dan honderd personen niet waren
toegestaan. “Dat was wel balen,
ja”, vertelt Enzo. “Zeker omdat we
op weg waren om te zorgen dat we
de zomer zouden kunnen overbrug
gen. In de zomermaanden zijn we
sowieso gesloten, maar de huur
loopt wel door. Het is dus belangrijk
dat we in de winter genoeg geld
verdienen om ervoor te zorgen dat
we die stille maanden door kunnen
komen.”

De laatste avond dat club Ultra geopend was, 7 maart, stond de zaal vol
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februari duren
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In plaats van een uitverkochte zaal
moesten de vier mannen gaan
bedenken hoe ze ervoor kon
den zorgen dat de zaak overeind
bleef. Met bezuinigingen, zo bleek.
Heussen was de enige met een
vast salaris en drukte zwaar op de
begroting. “Wij hebben alle drie
een nulurencontract”, vertelt Enzo.
“Daarom hebben we afscheid moe
ten nemen van Remco.” De arties
ten die al geboekt waren, komen
op een later tijdstip alsnog langs,
de brouwerij nam de drank terug
en met het bedrijf dat het licht en
geluid regelt, werd overeenstem
ming bereikt. Met de verhuurder,
de vader van Enzo en Gino, werden
afspraken gemaakt over betalin
gen. “We hebben die gesprekken
gevoerd als huurder, niet als zoons”,
vertellen Enzo en Gino. “Onze vader
wil natuurlijk ook gewoon maande
lijks zijn geld krijgen.”
Persoonlijk kunnen de drie directie
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leden het inkomstenverlies opvan
gen. Enzo en Gino hebben hun
drukkerij waar Jip fulltime werkt.
“De baan bij Club Ultra is voor ons
meer een hobby, een weekend
baan. We vinden het gewoon hart
stikke leuk om te doen”, vertellen
de twee Venlose broers. “De bedoe
ling was dat we dit jaar ook nog
geld zouden gaan verdienen aan
die weekendbaan, maar door het
coronavirus gaat dat heel erg las
tig worden. Het moet ook niet tot
februari duren, want dan hebben
we een groot probleem.”

Niet rendabel
Waar andere horecagelegenheden
inmiddels voorzichtig hun deuren
weer openen, zal dat bij Club Ultra
niet het geval zijn. “We mogen
opengaan met maximaal dertig
bezoekers”, vertelt Enzo. “Maar dat
is niet rendabel. We zijn aan het
onderzoeken of het met honderd
gasten (toegestaan vanaf 1 juli,

red.) wel zo is.” Haanen: “Maar je
moet jezelf afvragen wie er dan
komt. Iedereen moet dan kunnen
zitten bijvoorbeeld, op 1,5 meter.
Dansen mag niet. Een terras zou bij
ons alleen achter het gebouw kun
nen. Dan denk ik dat mensen liever
in het centrum gaan zitten ergens.
Dat is de hele reden waarom we in
de zomer normaal niet open zijn.”
Enzo vroeg de gemeente of er iets
mogelijk was op de parkeerplaats,
maar daar is een vergunning voor
nodig en die worden nu niet afge
geven. De drie jonge ondernemers
snappen het overigens wel dat
discotheken dicht moeten blij
ven. “Ik denk dat jongeren met
een drankje op het lastig vinden
om afstand te houden”, zegt Gino.
“Ik denk dat wij de laatste in de rij
van bedrijven zijn die weer open
mogen”, vult Haanen aan. “Het is
gewoon afwachten.”
Ze missen het enorm, die men
senmassa’s die op de muziek op

en neer gaan en genieten van hun
avondje uit. “Dat is wat we zojuist
zeiden”, vertelt Haanen. “Je moet
dit alleen doen als je het leuk
vindt en wij vinden het geweldig.
We missen het enorm, de sfeer,
die gezelligheid.” Om toch nog
wat leven in het gebouw te heb
ben, gaven de drie toestemming
aan Otto Wunderbar en wat andere
artiesten om vanuit de grote zaal
van Ultra, een livestream uit te zen
den op vrijdag 12 juni. “De arties
ten hadden het geregeld, maar het
is niet erg dat Club Ultra weer wat
in beeld komt”, vertelt Haanen die
niet verwacht dat de discotheek
vergeten wordt door de jeugd.
“Juist niet. Ik denk dat ze straks
weer staan te springen om hier op
stap te gaan.”

Tekst: Rob Dieleman
Beeld: Joeri Greve,
Bram van Oosterhout
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Vragen PvdA/GroenLinks over
omstandigheden arbeidsmigranten
De fractie van PvdA/GroenLinks in Peel en Maas wil dat de werk- en leefomstandigheden van arbeidsmigranten in de gemeente verbeterd worden. De partij besloot daarom een serie vragen te stellen aan het College van
B&W van Peel en Maas over het onderwerp. In de vragen wordt door de fractie veel aandacht besteed aan de
coronamaatregelen die momenteel gelden.
De coronamaatregelen bij arbeids
migranten en hun huisvestingsloca
ties hadden al langer de gemoederen
bezig in het hele land. Regelmatig
komt in het nieuws dat migranten met
te veel mensen in één unit wonen,
te weinig afstand kunnen houden tij
dens het werk en vervoerd worden in
busjes waar te veel mensen in zitten.
PvdA/GroenLinks vraagt zich daarom
af of het college bereid is de huis
vestingslocaties en het vervoer voor
arbeidsmigranten in de gemeente na
te gaan om te zien of de maatregelen
worden nageleefd.
Verder vraagt de partij zich af of het
college in gesprek wil gaan met werk
gevers en uitzendbureaus om afspra
ken te maken over een inrichting van
de werkplek waarbij maximale vei

ligheid voor arbeidsmigranten wordt
gegarandeerd. Ook wil de fractie dat
dat er in overleg wordt gegaan met
uitzendbureaus om af te spreken dat
arbeidsmigranten te alle tijden zelf in
het bezit zijn van het pasje en de polis
van hun zorgverzekering in het geval
dat die door het uitzendbureau wordt
geregeld.
Ook wil PvdA/GroenLinks weten of het
college bereid is om bedrijven die zich
in Peel en Maas willen vestigen met
de intentie om arbeidsmigranten te
huisvesten, pas toestemming te geven
als er goede afspraken zijn gemaakt.
Daaronder verstaat de partij passende
huisvesting waarbij de bewoners over
voldoende leef- en woonruimte kun
nen beschikken en die niet hoeven te
verlaten als het arbeidscontract wordt

opgezegd. Om een goed beeld te krij
gen van hoeveel arbeidsmigranten er
eigenlijk in de gemeente wonen, wil
PvdA/GroenLinks een actueel over
zicht van arbeidsmigranten en de
plekken waar ze gehuisvest zijn.

Huisartsenpraktijk Maasbree
De partij heeft ook vragen over de
zorg die de huisartsenpraktijk van
Maasbree onlangs uitte. De praktijk
liet via Facebook weten niet garant
te kunnen staan voor de zorg van alle
inwoners van Maasbree als er arbeids
migranten in grote getale blijven bij
komen. PvdA/GroenLinks vraagt zich
af of die zorgen ook in andere kernen
van de gemeente spelen.
Het college heeft de vragen in behan
deling.

CDA wil informatie over
verkabeling hoogspanning
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Gemeente trots op
‘moeilijkste kadernota ooit’
Toeristenbelasting
De toeristenbelasting wordt in
2022 opgesplitst naar toeristenen een verblijfsbelasting.
De toeristenbelasting blijft de
komende jaren op 1 euro staan,
maar de verblijfsbelasting moet
in 2022 naar 1,20 en daarna
doorgroeien naar 1,30 euro
in 2024. “Dat doen we zodat
meer arbeidsmigranten
zich gaan inschrijven in het
gemeenteregister”, liet wethouder
Sanders weten. “Ingezetenen in
de gemeente hoeven immers geen
verblijfsbelasting te betalen.”
Voor de post ‘Onvoorzien’
wordt volgend jaar extra geld
gereserveerd. De gemeente
merkte de laatste jaren dat het
bedrag van 150.000 euro dat
voorheen gereserveerd stond,
niet voldoende is. Er werd de
afgelopen jaren steeds vaker
een beroep gedaan op de post.
Daar komt de onzekerheid over
de gevolgen van het coronavirus
en de bijdrage vanuit het Rijk bij.
Daarom wordt in 2021 250.000

euro in de post gestoken en dat
bedrag loopt op tot 400.000 euro
in 2024.

Laagste OZB in
Limburg

Lokale lasten
De lokale lasten stijgen volgend
jaar licht. De onroerendezaak
belasting gaat met 2 procent
omhoog, de afvalstoffenheffing
gaat naar verwachting met 5 euro
omhoog en de rioolheffing stijgt
met 1,5 procent. “Voor een gemid
deld huishouden betekent dit een
beperkte stijging van 1,95 pro
cent”, schrijft de gemeente.
“Voor de Onroerend Zaakbelasting
voor woningen (OZB) en toeristen
belasting is Peel en Maas de laag
ste van Limburg.”

Tekst: Rob Dieleman

Het gebrek aan informatie vanuit het College van B&W van Peel en Maas over de verkabeling van hoogspanningslijnen in Kessel en Kessel-Eik zit CDA Peel en Maas dwars. Volgens de partij is de laatste keer dat de
gemeenteraad informatie kreeg over het onderwerp in augustus vorig jaar geweest. De fractie heeft vragen
over de kwestie bij het college ingediend.

In het voorjaar van 2019 kwamen de
hoogspanningslijnen die over Kessel
en Kessel-Eik lopen regelmatig terug
in het nieuws. Na een onderzoek
van de Gezondheidsraad kwam naar
voren dat er aanwijzingen waren dat
kinderen die in de buurt van hoog
spanningslijnen wonen een één tot
tweemaal grotere kans hebben om
kanker te krijgen dan kinderen die er
niet bij in de buurt wonen. CDA’er Roel
Boots stelde toentertijd vragen aan
het College van B&W van Peel en
Maas over de kwestie. Ook volgde
de oprichting van de werkgroep
Hoogspanning die zich namens de
dorpsoverleggen van Kessel en KesselEik verdiepte in de materie.
De commotie die ontstond zette
wethouder Paul Sanders er toe aan
netbeheerder TenneT opdracht te

geven een onderzoek te starten of
het mogelijk was om de hoogspan
ningslijnen onder de grond te plaat
sen (verkabelen). Daarna kwam er
vanuit het college geen nieuws meer
over het onderwerp. Het CDA wil nu
weten of het onderzoek naar het ver
kabelen al afgerond is. Als dat wel het
geval is wil de partij weten waarom
de gemeenteraad daar nog niet over
geïnformeerd is. Als het nog niet is
afgerond wil het CDA weten hoe dat
kan en wanneer resultaten te ver
wachten zijn.
Verder wil de partij weten wanneer
de raad een standpunt van het college
kan verwachten over het onderwerp.
Dus of de gemeente bereid is de naar
verluidt 10 miljoen euro die nodig zal
zijn, wil investeren. De rest van de
kosten voor het verkabelen komen

voor rekening van TenneT. Als laatste
wil het CDA nog weten hoe het col
lege ervoor gaat zorgen dat de raad in
de toekomst beter geïnformeerd blijft
over de hoogspanningslijnen.
“Helaas moeten we constateren dat
er vanuit het college slecht wordt
gecommuniceerd over dit onder
werp”, schrijft de partij bij de vragen.
“De laatste keer dat er formeel met de
raad over dit onderwerp is gecommu
niceerd, dateert van 25 augustus 2019.
Tussentijds hebben we informeel de
vinger aan de pols gehouden, echter
formele terugkoppelingen aangaande
het proces laten naar onze mening
veel te lang op zich wachten.”
Het college neemt de vragen in
behandeling.
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Dieven hebben het op Berings industrieterrein
gemunt
Het industrieterrein in Beringe is de afgelopen week tot tweemaal toe uitgekozen als werkgebied van een
groep dieven. Bedrijven aan de Slootsekuilen kregen te maken met ongewenste, nachtelijke bezoekers. Het
gedupeerde BR Machinery laat weten dat de inbrekers aan de kant van het kanaal de terreinen van de bedrijven zijn binnengekomen.

maakt. “Het waren kruimeldieven”,
aldus het bedrijf. “Ze zijn over machi
nes geklommen om in het bedrijf te
komen en hebben wat gereedschap,
camera’s die nog in de doos zaten en,
opmerkelijk genoeg, een tostiapparaat
meegenomen.” De tweede keer wis
ten de dieven het bedrijf niet binnen
te komen.

Vier plekken

De eerste keer dat de dieven langs
kwamen, was in de nacht van maan
dag 8 op dinsdag 9 juni. In de nacht
van zaterdag 13 op zondag 14 juni
volgde een tweede bezoek. Volgens

BR Machinery waren het twee keer
dezelfde inbrekers. “Op de camera
beelden die we hebben, zijn twee
keer dezelfde mensen te zien”, laat
het bedrijf weten. “We denken dat ze

bekend waren in de buurt.”
Bij de eerste inbraak werd bij het
bedrijf dat machines als heftrucks,
kiepers en aanhangwagens ver
koopt alleen kleine dingen buitge

Beide keren werd het hek aan de ach
terkant van het bedrijf, de kanaalkant,
kapot geknipt. Ook bij andere bedrij
ven aan de Slootsekuilen was dat het
geval, aldus BR Machinery. “Ik weet
van vier plekken waar het hek is open
geknipt. Bij meerdere bedrijven is ook
ingebroken.” De politie kreeg inder
daad op beide avonden een melding
van poging tot inbraak, waarbij hekken
waren ingeknipt, zo laat een woord
voerder weten. “Het gaat om twee
keer drie meldingen bij in totaal vijf
bedrijven. De tweede keer is er niets
buitgemaakt, de eerste keer wat kleine
spullen.” Of het om dezelfde daders
gaat, weet de politie niet. “We zien wel
overeenkomsten in de werkwijze, maar
het onderzoek moet uitwijzen of het
dezelfde personen waren.”

De politie zegt bij zo’n zaken vaker te
surveilleren. “Maar zij hebben ook niet
genoeg mensen om constant langs
te rijden”, laat BR Machinery weten.
“Daarom hebben we beelden van de
inbraak op onze Facebookpagina gezet.
Misschien dat iemand ze herkent. Wat
moeten we anders doen? We kunnen
niet hier in de struiken gaan liggen en
wachten tot ze nog een keer langsko
men. We hebben er geen zin in dat ze
nog een keer komen. Na de eerste keer
hadden we al niet verwacht dat de die
ven nog een poging zouden wagen.”
Een woordvoerder van de politie laat
weten dat het korps bezig is met
onderzoek. “We hebben wat camera
beelden gekregen, die we nu aan het
bekijken zijn. Als er mensen zijn die
meer informatie hebben, kunnen ze
zich melden bij ons. Tips zijn altijd wel
kom.” Contact opnemen met de politie
kan via 0900 88 44 of Meld Misdaad
Anoniem via 0800 70 00.

Tekst: Rob Dieleman
Beeld: BR Machinery

Varkenshouder voor derde
keer naar Raad van State

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

#kempencreëert

Voor de derde keer in drie jaar tijd stapt de familie Verhoijsen naar
de Raad van State. De Beringse varkenshouders willen een extra
stal bouwen bij hun vestiging in Meijel, maar de gemeenteraad
hield dat tot driemaal toe tegen. Een meerderheid van de raad wil
aanvullende eisen stellen aan de nieuwe stal. De Raad van State
stelde de varkenshouder de eerste twee keer in het gelijk.
John en Truus Verhoijsen zijn samen
met drie van hun dochters eige
naar van varkensstallen in Beringe
en Meijel. Omdat het bedrijf wil
groeien, wilde de familie een
extra stal neerzetten in Meijel.
Die nieuwe stal moest naast de
al bestaande stal aan de Peelweg
in Meijel komen. In 2017 kwam
de vergunning voor het gebouw
bij de gemeenteraad. Het College
van B&W van Peel en Maas had al
ingestemd, maar de gemeente
raad stemde, met uitzondering van
het CDA, tegen. De Raad van State
veegde die beslissing van tafel.
In 2018 kwam het voorstel weer bij
de raad terecht. PvdA/GroenLinks,
VVD en Lokaal Peel&Maas wilden
instemmen met de stal, mits er vol
daan werd aan aanvullende eisen.
Verhoijsen was het daar niet mee
eens en stapte weer naar de rechter.
In november gaf de Raad van State
de varkenshouder wederom gelijk.
Verhoijsen besloot het nog een
derde keer te proberen en begin
maart besliste een meerderheid van
de partijen (PvdA/GroenLinks, VVD
en Lokaal Peel&Maas) dat ze vast
houden aan de aanvullende eisen,
voordat er gebouwd mag wor
den. De vervolgstap van de familie
Verhoijsen laat zich raden. “We zijn
wederom in hoger beroep gegaan
met dezelfde uitgangspunten als

voorheen”, laat Judith Verhoijsen,
één van de dochters die inmiddels
mede-eigenaar is van het varkens
bedrijf, weten.

Schadeclaim
“We wachten nu op reactie van
de Raad van State”, laat Judith
weten. “Als we er vanuit gaan dat
de Raad van State ons wederom
gelijkt geeft, verwachten we dat
de aanvullende voorwaarden van
de gemeenteraad niet van kracht
zijn en vernietigd worden. Uiteraard
gaan we dan inventariseren hoeveel
schade we hebben geleden door de
opstelling van de gemeenteraad.
Als onze juridische adviseur stelt dat
de gemeenteraad hiervoor verant
woordelijk is, dan zullen we daar
een schadeclaim neerleggen.”
Judith, haar zussen en hun ouders
willen de ‘frustrerende’ periode
achter zich laten. “Wij willen graag
vooruit met ons bedrijf, de volgende
generatie staat te trappelen om het
bedrijf verder te ontwikkelen”, laat
Judith weten. “Wij durven te stel
len dat het te veel tijd en geld heeft
gekost wat betreft het doorlopen
van de procedures gedurende de
afgelopen jaren. Na 7 jaar staan wij
precies op het zelfde punt als bij
start van de eerste aanvraag.”
Tekst: Rob Dieleman
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Vijf agenten korps Horst/Peel
en Maas ontslag aangezegd
De politiechef van de eenheid Limburg, Inge Godthelp-Teunissen, kondigde op woensdag 10 juni aan dat ze het
voornemen heeft om vijf medewerkers van het basisteam Horst/Peel en Maas te ontslaan. Vier andere medewerkers worden teruggeplaatst in rang, overgeplaatst of ze moeten verlofuren inleveren. De maatregelen
werden genomen naar aanleiding van een disciplinair onderzoek naar misdragingen binnen het korps.
De politie kreeg in april vorig jaar
signalen binnen over het gedrag
van vier agenten van het basis
team Horst/Peel en Maas. De vier
werden buiten functie gesteld en
er werd een onderzoek gestart.
Daaruit bleek dat nog eens vijf
medewerkers betrokken waren bij
misdragingen. Zeven van de negen
agenten werden geschorst, één
werd buiten functie gesteld en één
werd niet gestraft.

Plichtsverzuim
In het persbericht dat de politie
naar buiten bracht over het onder
zoek wordt niet duidelijk wat de
gestrafte agenten precies gedaan
hebben. Ze zouden zich schuldig
hebben gemaakt aan ernstig plichts
verzuim door pesterijen, ondermij
nend gedrag, intimidatie, schending
van het ambtsgeheim en misbruik
van bevoegdheden. Specifieke zaken
worden niet genoemd. In het disci
plinair onderzoek werd een periode
van 2017 tot en met 2019 bekeken.
In totaal werden 160 (oud-)mede
werkers gehoord.

Strafbare feiten
De directeur korpsstaf van het lande
lijk korps van politie had de regie en
coördinatie op het onderzoek om de
schijn van belangenverstrengeling
te voorkomen. Omdat er tijdens het
onderzoek vermoedens van strafbare
feiten naar boven kwamen, is het
Openbaar Ministerie een strafrechte
lijk onderzoek begonnen. Na afronding
van het onderzoek besloot waarne
mend politiechef eenheid Limburg,
Inge Godthelp-Teunissen, om vijf van
de negen geschorste werknemers ont
slag aan te zeggen. Voor vier anderen
geldt dat ze terug worden gezet in
rang of functie, overgeplaatst worden
naar een ander team of er worden ver
lofuren ingevorderd. De werknemers
krijgen vier weken de tijd om hun
zienswijzen op het besluit in te die
nen. Daarna kunnen ze nog bezwaar
aantekenen tegen het definitieve
besluit en eventueel nog in beroep
gaan.

‘Vertrouwen geschaad’
Godthelp-Teunissen gaf in een reactie
aan dat agenten een voorbeeldfunc

tie hebben. “De gedragingen van deze
medewerkers staan haaks op alles
waar de politie voor staat. Burgers en
medewerkers moeten kunnen ver
trouwen op een professionele, veilige
en betrouwbare politieorganisatie.
Integriteit is de basis van ons politie
werk. Als het vertrouwen daarin wordt
geschaad, en daar was in dit geval
sprake van, treden we op.”

De gedragingen staan
haaks op waar de politie
voor staat

Burgemeester: goed dat
politie durft in te grijpen
Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo laat in een reactie
weten niet te denken dat het imago van de politie in Peel en Maas
geschaad is. Ze denkt dat mensen door de disciplinaire maatregelen die zijn aangekondigd, zien dat de politie niet bang is om in te
grijpen. “Wat dat betreft is dit ook een situatie die juist helpt in het
imago van de politie.”
De burgemeester geeft wel aan dat
de situatie die ontstaan is na het
onderzoek nooit goed is voor het
imago van een organisatie. “Maar de
keerzijde is ook dat mensen hieruit
het vertrouwen mogen halen dat de
politie niet bang is om in te grijpen,
ook niet richting eigen mensen”, laat
ze weten. “Daarnaast denken we dat
mensen het over ‘de politie’ hebben,
niet zozeer over een team van de
politie in een regio. En daarvan zien
de mensen dat de politie er is als je
ze nodig hebt en dat de mensen die
op straat aan het werk zijn hun best
doen.”

Veiligheid
De waarnemend politiechef zegt dat
het gedrag van de agenten grote
impact heeft gehad op het team.
“En ik kan me voorstellen ook op
andere plaatsen in de organisatie”,
aldus Godthelp-Teunissen. “We tolere
ren geen gedrag waarin sprake is van
misbruik van bevoegdheden, onpro
fessioneel optreden, pesterijen en
andere misdragingen.”
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De veiligheid in de twee gemeen
tes (Horst aan de Maas en Peel
en Maas) is met het schorsen van
de negen agenten nooit in het
geding geweest, vertelt Delissenvan Tongerlo. “De werkzaamheden
zijn meteen opgevangen vanuit
andere districten. We hebben met
een ondersteuning vanuit andere

teams gehad.” Het misdragen van
de politiemedewerkers zorgde
ook niet voor wantrouwen naar de
politie toe, aldus de burgemeester.
“Er was geen verschil met de situatie
ervoor.”

Mening
De burgemeester werd niet inhou
delijk op de hoogte gehouden van
het onderzoek, wel procesmatig.
Ze kan dus ook niet zeggen of de
straffen voor de agenten terecht
waren. “Het is lastig een mening te
hebben over de disciplinaire maat
regelen”, laat ze weten. “We kennen
de inhoud van de onderzoeken en
de achterliggende gedragingen niet.
En het gaat om mensen. Feit blijft
dat burgers op een integere poli
tie moeten kunnen vertrouwen.”
Ze is wel blij dat het onderzoek nu is
afgerond. “Het is immers al ruim een
jaar geleden dat de eerste agenten
geschorst werden. En uiteraard moet
zo’n onderzoek zorgvuldig plaatsvin
den; daar heeft iedereen recht op.”

Gemeente wijst bezwaren Stille Wille af
Gemeente Peel en Maas heeft de bezwaren van bungalowpark Stille Wille in Meijel naast zich neergelegd en
gaat door met het opleggen van een boete. Volgens de gemeente is het bungalowpark verantwoordelijk voor
illegale huisvesting van arbeidsmigranten op het park. Stille Wille vindt niet dat de boete bij haar terecht
moet komen, maar bij de bewoners van de woningen.
Volgens de gemeente zijn in de peri
ode van 5 november 2018 tot en met
2 september 2019 negen toezicht
houders ter plekke geweest in Meijel
voor in totaal 32 controles. Bij drie

woningen werd geconstateerd dat er
sprake was van illegale bewoning van
arbeidsmigranten. Daarop besloot de
gemeente een boete op te leggen.
Stille Wille diende daar een bezwaar

schrift op in, omdat het park het niet
eens is met wie de boetes moeten
betalen.
Het bungalowpark had verschillende
argumenten waarom zij vindt dat

een boete niet terecht is. Zo vindt het
Meijelse park dat er geen sprake is
van een overtreding. In het bezwaar
schrift is te lezen dat het park zegt
helemaal niet verantwoordelijk te zijn
voor de huizen die in overtreding zou
den zijn geweest. ‘De Stille Wille is (...)
geen grondeigenaar, woningeigenaar,
verhuurder of beheerder. Zij heeft
slechts grond gepacht/gehuurd en
in erfpacht uitgegeven.’ Volgens het
bungalowpark kan zij niet als overtre
der worden beschouwd. De bewoners,
gebruikers of huurders van het pand
moeten volgens Stille Wille worden
aangeschreven.
Ook zegt het park niet te weten wie
er allemaal in de bungalows woont
en zou ook niet de bevoegdheden
en mogelijkheden hebben om alle
woningen iedere week te controleren.
Het bungalowpark heeft de bewo
ners van de overtredende woningen
gevraagd te stoppen met de overtre
dingen, maar weet zelf ook bij veel

woningen niet aan wie het verhuurd
wordt.

‘Boete terecht’
Volgens het college is Stille Wille wel
degelijk aansprakelijk voor de over
tredingen en kan zij er een einde aan
maken. De bezwarencommissie van de
gemeente is het eens met het college.
Het maakt volgens de commissie niet uit
wie er aangesproken wordt en bij wie
de boetes belanden, zo lang dat orgaan
maar onderdeel is van de overtreding.
‘Zij moeten onderling uitmaken wie van
hen de last zal voldoen.’ De commis
sie oordeelt dat Stille Wille wist van de
overtredingen en dat het wel controles
had kunnen uitvoeren. De boetes moe
ten dus betaald worden, zo geeft de
commissie aan. De boete is 1.800 euro
per overtreding met een maximum van
7.200 euro. Stille Wille kan nog naar de
bestuursrechter stappen om de boetes
aan te vechten. Het park laat weten zich
daar nog over te beraden.

GEZOCHT!

Terug op het podium
Nadat het podium van DOK6 Theater in Panningen maandenlang voornamelijk stof aan het vangen was,
stond er op woensdag 10 en donderdag 11 juni weer een voorstelling op het programma. Josje Korsten en
Ann Philipsen speelden hun voorstelling Broebels. Het theater was al omgebouwd tot de huiskamerbioscoop die al jaren in de zomer plaatsvindt. Dat was geen probleem voor Josje en Ans. “Het waren mooie
avonden in een sfeervolle huiskamer-zaal, mede dankzij de muzikale omlijsting door Sandra Korsten en
Theo Reijnders”, aldus de twee. Door de coronamaatregelen konden maar dertig bezoekers per voorstelling
in de zaal. In totaal kwamen verspreid over twee dagen 45 mensen kijken naar Broebels.

ZATERDAG/VAKANTIEHULP
Op zoek naar een uitdagende en afwisselende bijbaan
met gezellige collega’s bij een boomkwekerij?
Neem dan contact met mij op:
Wil Thijssen / 06 - 53 65 22 08
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familie \ 1806
Het zorge is veurbeej
Rust now maar oet
Zeer bedroefd, maar met een onuitwisbare herinnering aan haar
leven, hebben wij afscheid moeten nemen van ôs mam en lieve
oma

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

Thei Smets †

echtgenote van

Zij overleed na een liefdevolle verzorging, in haar zorgappartement
aan de Broekstraat te Maasbree, in de leeftijd van 86 jaar.

Zij overleed op 90-jarige leeftijd.
Elly †

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

Wien en Marjo
Inge en Emma

077 308 28 33
06 30 921 961

Ans en Ruud, Quin
Dennis en Ivo, Rico
Fenne en Niels

regio Peel en Maas

fienbosuitvaartzorg.nl
Maasbree, 15 juni 2020

Wij nemen in besloten kring afscheid van mam en oma.

U I T VA A R T Z O R G

www.vooraltijdbijzonder.nl

T 077 - 2061585
www.arendseuitvaartzorg.nl

Claudia van Haeﬀ |06-15156046

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.
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.

Een speciaal woord van dank aan de medewerkers van
Broekstraat 65, woning A1, voor de liefdevolle verzorging
van ons mam en oma.

In onze harten zit een leegte, en die leegte ben jij,

Noud Nijssen † 8 mei 2020
Wij willen iedereen bedanken voor alle lieve woorden, bloemen,
de vele kaarten, troost en steun die wij in de afgelopen weken
van jullie hebben gekregen.
Het is voor ons een troostrijke gedachte dat Noud in zijn leven voor
velen zoveel heeft betekend.

Kes

3 juni 2020
Zoon van
Tim Wijnands en Esther Doek
Broertje van Pip
Dekeshorst 16
5988 NX Helden

Familie Smits
Familie Smets
Maasbree, 13 juni 2020
Correspondentieadres: Riny van Wijlick-Smets, Veldstraat 26,
5991 AD Baarlo
Door de huidige maatregelen zal de uitvaartdienst in besloten
kring plaatsvinden.

‘‘Oah, dao krieg ig de kriebels van.’’
Noe hebbe wae de kriebels.
Mam, oma en omi haet ôs verlaote op 14 juni 2020

Nel Ramakers-Bos
echtgenote van

Speciaal woord van dank aan: Dr. Rozenberg,
Team Groene Kruis en TGV, Roland van den Boom
voor de geweldige verzorging en steun aan ons gegeven.
Fam. Jose Nijssen-Welbers
Kinderen en kleinkinderen

Helden, juni 2020

Wie Ramakers †
‘‘Dankjewel veur ôs sjoeene jeugd
en dien leefde veur ôs.’’
Anita en Paul
Daniela en Timo, Vera, Elias, Aron
Sven en Dorothea

Dankbetuiging

Langs deze weg willen we iedereen bedanken
voor de bloemen, vele kaarten en verdere steun
die we mochten ontvangen bij het overlijden van

Hans Van Zon
Els, Eric en familie

Online cursus Numerologie, een
leuke ontdekkingsreis naar jezelf!
Meer info op www.suzannewijers.nl

Geboren

Meijel: Maria en Hay Becks-Smets
Jamie
Robin en Dave
Silke
Baarlo: Ger en Yvonne Smets-Hermans
Stef
Luuke en Han
Janne
Baarlo: Riny en John van Wijlick-Smets
Renske en Raoul
Jens
Guusje

Correspondentieadres:
Familie Thijssen, Kastanjestraat 4, 5993 XC Maasbree

HAN-MARK
ARENDSE

Voor aardbeienplanten,
groenteplanten o.a. winterprei,
fruitbomen en klein fruit
naar Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom, tel. 077 398 35 52.

echtgenote van

Lies Thijssen - Vervoort
Wiel Thijssen †

Baarlo
Kessel
Maasbree

An Smets-Smits

Ons lieve mam en oma heeft eindelijk haar rust gevonden

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

Stoffen, cursussen, workshops,
naai- en quiltartikelen. Cassandra
Creatief Kloosterstr. 64a Grubbenvorst
www.cassandracreatiefwebshop.nl

Warme felicitaties,
een trompetserenade en vele ﬂeurige
bloemen, maakten onze gouden
huwelijksdag onvergetelijk.
Veel dank, lieve mensen!

Harry en Mia Camps-Kersten

Koos en Inge
Jacqueline en Gilian
Graafschap Kesselstraat 23
5995 XE Kessel
We nemen vrijdag in kleine familiekring afscheid van mam,
oma en omi.

Opgeruimd? Niets weggooien! Ik
kom de kleine spullen graag bij u
ophalen! 06 46 48 87 15.
Gezocht wie kan ons helpen bij
tuinieren? Uitspanning Zonnedauw te
Grashoek 06 51 31 57 47.
De Mindfulness trainingen en
sessies zijn weer van start gegaan.
(Vergoeding mogelijk). Individueel
of kleine groep. Sensus, praktijk voor
counseling, coaching en training.
Nieuw: workshop/sessies “inzicht
in persoonlijke veerkracht”.
www.sensus-pvs.nl of T: 06 13 74 75 29.
Kantoor te huur
Meijelseweg 8 Beringe
info 06 53 20 55 80.

Te koop nieuwe oogst 2020
Vosberger vastkokende aardappelen
prei koolrabi peulen tuinbonen
slasoorten. dit alles eigen teelt.
Verder vele soorten vollegrond- en
kasgroenten van goede kwaliteit, vers
en niet te duur. Kwekerij Brummans
Vosberg 16a Panningen.
Te koop duurzaam
levensloopbestendig appartement,
centrum Horst,€ 317.500 zie:
www.dekuyperij.nl
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl en
klik op HALLO-uitgaven.
Via het formulier kunt u uw tekst
opgeven.

1806 \ enzo
Heel bijzonder, heel gewoon,
gewoon een heel bijzonder persoon
Diep bedroefd nemen wij afscheid van
mijn man, onze vader, schoonvader en opa

Henk Opsteegh
Grave, * 25 juli 1943

Venlo, † 10 juni 2020

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
49 jaar in liefde verbonden met

Jeanne Opsteegh-Schoenmakers
Vivian Opsteegh en Ernest van de Voort
Jip, Sjuul
Robbert en Joyce Opsteegh
Thomas, Julian
Judith Opsteegh-Janssen en Roy Janssen
Mees, Jur
Correspondentieadres:
Schout Saelberngenplantsoen 7, 5981 EP Panningen
We hebben op dinsdag 16 juni in besloten familiekring
afscheid genomen van Henk.

Wij hebben je mogen begeleiden in je laatste
levensdagen. Het was fijn om dit samen voor je te mogen
doen. Wij geven u kennis van het overlijden van

Mien Wijhers-Kuhlmann
5 Baarlo, 11 juli 1941

c Venlo, 8 juni 2020

weduwe van

Moeder van: Eddy
Silvio c
Familie Kuhlmann
Familie Wijhers
Correspondentieadres: Dentjenshof 9, 5991 DJ Baarlo
De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de kaarten,
bloemen en andere blijken van medeleven die we hebben
ontvangen na het overlijden van mijn man, pap en opa

Piet Thijssen
Joke Thijssen - van Deursen,
kinderen en kleinkinderen, Jan

samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

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

Reactie wethouder op gesprek

Gemeente werkt aan plan
huisartsenpraktijk Maasbree
Gemeente Peel en Maas wil samen met huisartsenpraktijk Maasbree onderzoeken waar de zorgen van de
praktijk vandaan komen en hoe die op te lossen zijn. De huisartsenpraktijk liet onlangs via Facebook
weten zich grote zorgen te maken over de grote hoeveelheid arbeidsmigranten in het dorp. De praktijk zei
de toename aan patiënten niet aan te kunnen, waardoor de zorg voor alle inwoners in het geding komt.
De Maasbreese huisartsenpraktijk
liet onlangs in twee
Facebookberichten weten dat 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 zorg voor andere
inwoners zou in het geding komen.
Naar aanleiding van die berichten
besloot de gemeente in gesprek te
gaan met de praktijk.
“Dat gesprek heeft op vrijdag 12 juni
plaatsgevonden”, vertelt wethouder
van Zorg en ondersteuning Anget
Mestrom. “Twee Maasbreese
huisartsen en een afgevaardigde
van Cohesie, de organisatie van
huisartsen in Noord-Limburg,
waren daarbij aanwezig. Ze hebben
verteld wat hen dwarszit en waar
hun zorgen liggen”, laat Mestrom
weten. Volgens de wethouder
kwam naar voren dat de problemen
zitten in de grote stroom nieuwe
inwoners waardoor de zorg onder
druk komt te staan, de tijd die de
zorg van arbeidsmigranten kost

en de aandacht voor de totale
zorgketen. “Heel terecht dat de
huisartsenpraktijk zich geuit heeft.
Als het zo ervaren wordt, moet dat
kenbaar gemaakt worden.”

Rol corona
De wethouder laat weten dat de
gemeente met de huisartsenpraktijk
gaat optrekken om samen
te onderzoeken waardoor de
problemen precies komen en hoe
goede zorg, en dan met name
de lokaal, geborgd kan worden.
“We hebben de indruk dat de
coronatijd een prominente rol speelt
in het verhaal”, vertelt Mestrom.
“De zorg voor patiënten duurt nu al
langer vanwege alle maatregelen en
daar komt bij arbeidsmigranten bij
dat er een taalbarrière is.”
Het is volgens Mestrom niet zo dat
er veel huisvestingslocaties zijn bij
gekomen in Maasbree. “Alleen die
van Kafra aan de Midden Peelweg.
De vraag is of door die toevoeging
de problemen zijn ontstaan of dat
ook de coronamaatregelen een
grote rol spelen. We hebben bij

voorbeeld geen idee of de proble
men over een halfjaar nog steeds
spelen. Er zijn geen soortgelijke
klachten uit andere kernen binnen
gekomen.” De gemeente wil gaan
kijken of andere plekken in de regio
Noord-Limburg dezelfde soort pro
blemen als de huisartsenpraktijk in
Maasbree ervaren.
Mestrom wil samen met de huis
artsenpraktijk een plan uitwerken
waarmee naar oplossingen gewerkt
kan worden. “Het is nu te prema
tuur om in te gaan op eventuele
oplossingen of de vraag wie verant
woordelijk is. Het moet eerst onder
zocht worden”, aldus de wethouder.
Of de gemeente een stop op nieuwe
initiatieven voor arbeidsmigranten
huisvesting in Maasbree gaat zetten,
kan Mestrom niet zeggen. “Dat is
een vraag voor het hele college.
Ik moet ze eerst nog uitgebreider
informeren over het gesprek met
de huisartsen.”

Tekst: Rob Dieleman
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Eindelijk weer blazen

Broer Wijhers

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

07

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Dirigent Frank Steeghs is vooral blij dat
Harmonie Eendracht Meijel nog voor
de zomervakantie weer mag begin
nen. “Als de zomervakantie er nog bij
had gezeten, hadden we elkaar zes
maanden niet gezien. Dan zouden er
denk ik grote problemen zijn ontstaan.
De onderlinge band van de leden ligt
ten grondslag aan een muziekvereni
ging. Die band moet onderhouden
worden. Gelukkig kan dat nu weer in
dit eilandje waar we nu op zitten tus
sen de twee periodes van vakantie
in.”
De leden van de Meijelse harmonie
zagen elkaar de laatste maanden wel
online, maar niet fysiek. Daar was
heel erg behoefte aan, vertelt Steeghs.
Vorige week donderdag was de eerste
keer dat de harmonie weer samen
speelde. “Ik merkte dat het enthousi
asme groot was. Vooral het bij elkaar
zijn, samen muziek maken.” Steeghs
merkte ook dat niet repeteren invloed
had op het spel. “Iedereen heeft in
een soort slaapstand gestaan. We zijn
nog niet op de toppen van ons kun
nen. Maar het belangrijkste is dat we
weer repeteren.”

Kesselse fanfare
Ook bij Koninklijke Fanfare Maasoever
in Kessel zagen de muzikanten elkaar
vorige week weer. “De leden ston
den te popelen”, vertelt Dinie Keijsers,
bestuurslid en toekomstig secreta
ris van Muziekvereniging Kessel, de
paraplu waar de fanfare onder valt.

“Het was niet goed om nog langer
stil te zitten. Daarom hebben we als
bestuur besloten weer bij elkaar te
komen.” De verschillende onderdelen
van Muziekvereniging Kessel kon
den zelf de keuze maken om weer te
beginnen. De slagwerkgroep, joekska
pel en fanfare gingen weer van start.
Bigband The Ambassadors wacht de
situatie nog even af.

St. Aldegondis
De fanfare in Kessel heeft minder dan
dertig muzikanten en kan met alle
leden tegelijk repeteren. Verenigingen
met meer dan dertig personen, zoals
Harmonie Eendracht Meijel en Fanfare
St. Aldegondis in Maasbree, moes
ten een andere oplossing bedenken.
“We hebben de fanfare onderverdeeld
in twee groepen”, vertelt Hein Peeters,
secretaris van de Maasbreese fan
fare, die vrijdag 19 juni weer begint.
“Er gaat apart gerepeteerd worden
met de groot koper-groep (bijvoor
beeld trombone en tuba) en de klein
koper-groep (bijvoorbeeld trompet en
bugel).”
Vanaf 1 juli is het in principe moge
lijk om tot honderd personen samen
muziek te maken. De Maasbreese
vereniging bekijkt de komende weken
hoe het samen repeteren bevalt,
voordat een keuze gemaakt wordt
voor een grotere groep. “We heb
ben looproutes, maken de stoelen
steeds schoon, er is geen pauze, de
derde helft wordt overgeslagen en

we houden 1,5 meter afstand”, ver
telt Peeters. “Hoe bevalt het met al
die regels? Daar willen we eerst achter
komen.”

Motivatie behouden
Wat er na 1 september gaat gebeuren,
als evenementen wellicht weer toe
gestaan zijn, is nog helemaal onzeker.
Voor de muziekverenigingen is het
dan ook lastig om optredens te plan
nen. “De programmacommissie is wel
bezig om dingen op te zetten in het
najaar”, vertelt Keijsers. “Zo hebben
we in september een optreden in Stein
staan. We gaan zien of dat doorgaat.”
Keijsers vertelt dat een doel hebben,
fijn kan zijn voor muzikanten. “Het is
plezieriger om ergens naartoe te
werken. Daarom onderzoeken we de
mogelijkheden.”
Dat is ook het geval in Meijel.
“De motivatie behouden is de
volgende uitdaging”, denkt dirigent
Steeghs. “Het vergt inventiviteit
en flexibiliteit van onder meer het
bestuur en mij om toch doelen te
kunnen stellen. We hebben in oktober
weer concerten gepland, maar of die
doorgaan... We lopen over paden die
nog niet betreden zijn. Het is aan ons
om uit te zoeken welke richting de
beste optie is.”

Tekst: Rob Dieleman
Beeld: voorpagina: Lotte Thijssen
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Basisregistratie Personen

Besluit ambtshalve opnemen
adresgegevens in de BRP
Het college van Peel en Maas heeft besloten om de bijhouding van de persoonslijsten
van onderstaande personen op te schorten, omdat uit een ingesteld onderzoek geen
uitsluitsel is verkregen over de huidige verblijfplaats.
Naam
Bielecka
Bornaz
Castiñeiras Ballesteros
González Fernández
González Muñoz
Janowski
Maciaszczyk
Nelissen
Sajdak
Stevanović
Suterska
Widmann
Williams

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

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

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

Voorletters
P.A.

Geb.datum
08-09-1986

Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift bij ons
indienen. Dat doet u binnen zes weken na de datum van dit besluit. Daarmee voorkomt u dat
wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. U stuurt uw bezwaar naar: het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 7088, 5980 AB Panningen

23 juni 2020

Aangepaste Raadsvergadering
Op dinsdag 23 juni 2020 is om 19.30 uur een digitale Raadsvergadering.
In verband met het Coronavirus is dit een vergadering in aangepaste vorm.
Dit betekent het volgende:
• De gemeenteraad vergadert op 23 juni digitaal.
• Voor publiek is de vergadering uitsluitend digitaal te volgen op de website. Dat kan live
en het is mogelijk om de uitzending via de ‘uitzending gemist’ –functie op onze website
terug te kijken.
• Inwoners die gebruik willen maken van het spreekrecht kunnen dit schriftelijke doen.
Lever de bijdrage uiterlijk op dinsdag 23 juni 11:30 uur schriftelijk aan bij de griffie
(griffie@peelenmaas.nl).
De uitgebreide agenda met toelichting per onderwerp en bijbehorende stukken
kunt u raadplegen op de website: www.peelenmaas.eu > Vergaderingen raad >
Raadsvergadering > datum 23 juni 2020.
De vergadering kunt u op internet volgen via de link naar de webcast:
https://channel.royalcast.com/peelenmaas.
Of via www.peelenmaas.eu > Raadsvergadering Live
Agenda
Onderdeel a: vaste agendapunten
1. Opening
2. Vragenhalfuurtje
3. Vaststelling agenda
4. Mededelingen
5. Spreekrecht
Onderdeel b: agendapunten die niet meer in de raadsvergadering besproken worden;
de zogenaamde hamerstukken
6. Vaststelling besluitenlijst van digitale raadsvergadering van 12 mei 2020 (2020-031)
7. Omgevingsplan Kwistbeek (2020-033)
8. Vaststellen “Bestemmingsplan bouw 13 woningen Dorpshart Grashoek” (2020-035)
9. Vaststellen herziening bestemmingsplan Neerseweg 118-120 Helden (2020-037)
10. Vaststellen herziening bestemmingsplan locatie Ontginningsweg 28 Grashoek waarbij
de aanduiding “plattelandswoning” wordt toegekend aan het betreffende perceel
(2020-038)
11. Vaststellen “wijziging bestemmingsplan Poorterweg 119-121 Koningslust”,
herinvulling van intensieve veehouderij naar caravanstalling en omzetten van 1
bedrijfswoning naar Wonen (2020-036)
12. Zienswijzen gemeenschappelijke regelingen (2020-040)
Onderdeel c: agendapunten die in de raadsvergadering besproken worden;
de zogenaamde bespreekstukken
13. Jaarstukken 2019 (2020-039)
14. Garantstelling benodigde extra gelden ten behoeve van uitvoering plan
Maasboulevard Kessel (2020-032)
15. Verordening startersleningen gemeente Peel en Maas aanpassen aan de verruimde
mogelijkheden van de Provincie (2020-034)
Onderdeel d: sluiting
16. Sluiting

Brief van CAK over eigen bijdrage
Mensen die hulp en/of ondersteuning krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo), betalen een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage is in 2020 maximaal € 19,- per maand
en wordt door het CAK geïnd.

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

Facturen CAK
Door een technisch probleem in de systemen van het CAK heeft u (mogelijk) nog geen
facturen ontvangen voor het betalen van de eigen bijdrage. Deze facturen volgen later.
Hierover ontvangt u van het CAK een persoonlijke brief deze maand.
Geen eigen bijdrage april en mei 2020
Veel Wmo-hulp en ondersteuning is door de coronamaatregelen niet geleverd. Daarom betaalt u
voor de maanden april en mei 2020 geen eigen bijdrage.
Meer informatie?
Kijk op www.hetcak.nl/wmo2020.
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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

9 juni 2020

www.peelenmaas.nl

9 juni 2020
9 juni 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
Heb
je klachten?
alle
huisgenoten
thuisblijven.

.

Blijf thuis.
Heb je klachten?

Ben je ook benauwd en/of
heb je koorts?
Dan
Laat
jemoeten
testen.
Blijf
thuis.
alle huisgenoten thuisblijven.

je testen.
Heb je Laat
klachten?

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?

Was vaak je
handen.

STAP 1

STAP 2

STAP 3

STAP 4

STAP 1

STAP 2

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 en
kinderopvang
(Speciaal)
basisonderwijs en
kinderopvang

Versoepelen van maatregelen
kan alleen als het 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.

Terrassen
STAP 2

Terrassen
Bioscopen
(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.
Voortgezet (speciaal)

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

Voortgezet (speciaal)
onderwijs

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)

15
juni
Georganiseerde

samenkomsten
(max. 100 personen)
Voorzieningen
campings en
vakantieparken
Voorzieningen
campings en
vakantieparken

15 juni
15 juni

Voorzieningen
campings en
vakantieparken

Sportscholen

Sportscholen
Sauna’s
Sauna’s
Sportscholen
Casino’s
Casino’s
Sauna’s

Casino’s

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
Praktijklessen en
toetsing MBO
Tentamens
en en
Praktijklessen
praktijklessen
toetsing MBO
hoger onderwijs
Tentamens en
praktijklessen
hoger onderwijs
Praktijklessen
en

Evenementen
Discotheken

Discotheken

toetsing MBO
Tentamens en
praktijklessen
Voorwaarden en meer informatie:
hoger onderwijs
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351
Voorwaarden en meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351
Voorwaarden en meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
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Lokaal Peel&Maas

Goede wegbermen zijn goud waard
Er is de laatste jaren gelukkig veel aandacht voor een ecologisch en
zorgvuldig bermbeheer. Dat is terecht en ook hoogst noodzakelijk.
Onze afdelingen van het IVN zullen dit alleen maar beamen. De vijf
politieke partijen (8 maart 2018) en de gemeenteraad (motie biodiversiteit 25 juni 2019) zijn zich daarvan bewust en steunen het IVN hierin.
Door het intensieve gebruik van ons
land worden bermen en groenstro
ken steeds belangrijker voor vlin
ders, bijen en biodiversiteit in het
algemeen. Door bermen op de juiste
manier te beheren, komen er meer
bloeiende bloemen en krijgen insec

VVD Peel en Maas

ten zoals vlinders en bijen meer kans
om te overleven. Voor een nauwkeu
rig beleid hierin moeten wegbermen
en groenstroken op natuurwaarden
worden gemonitord en in kaart zijn
gebracht.
Soms wordt gekozen voor bloem

we onze gemeente gezond groen
houden, moeten we met zijn allen de
handen in elkaar slaan. We kunnen
onze flora en fauna daar enorm mee
helpen, dat is goed voor de leefbaar
heid, het klimaat en de beleving.
Ecologisch bermbeheer zorgt voor
meer insecten en helpt bij het voor
komen van plagen zoals de eikenpro
cessierups.

aan hoe een groep mensen oplos
singen bedenkt, zonder de sector zelf
erbij te betrekken. Waarom? Dit kost
de sector miljarden, en de garan
tie van resultaat is miniem. Zet een
aantal praktische mensen van elke
bedrijfstak bij elkaar en je zult ver
steld staan van de uitkomsten.
In de praktijk zal terugdringing van
stikstof moeten worden vertaald
naar elke partij. De bouw, transport,
industrie en de agrarische sector.
De miljoenen vliegen je om de oren

voor aanpak natuur, bomenplan
nen, sanering sectoren. Voor iedere
euro moet hard gewerkt worden
door de belastingbetalers. Kijk vooral
naar haalbaarheid en oplossingen.
Verantwoording van budget hoort
hierbij en is enorm belangrijk voor
onze plattelandsgemeente. Alleen
dan blijft er ontwikkelruimte en vei
lige productie van voedsel. Doen jullie
mee?

Joep Hermans, raadslid

Stikstof

Adviescommissie Remkes heeft afgelopen week een advies uitgebracht aan de minister van LNV voor de
terugdringing van stikstof in Nederland. Een fikse reductie van stikstof rondom vliegvelden. En ook in
geluidsoverlast en klachten. De coronacrisis heeft dit duidelijk gemaakt.
Bij DHL, Rockwool Lapinus of Smurfit
Kappa, nergens wordt zo’n inbreuk
gemaakt op interne bedrijfsprocessen
als bij de agrarische sector. Was de
ene beleidsregel nog niet ingevoerd,
had men alweer een andere klaar.
Dat werkt niet, vandaar ook de stakin
gen in oktober 2019.
Een voorbeeld: bij een school zorgt

de gemeente voor huisvesting van
onderwijs, maar mag zich absoluut
niet bemoeien met de inhoud van het
onderwijs. De natuurorganisaties die
nen zelf ook maatregelen te nemen.
Denk maar eens aan de impact van
droogte. Met nog meer bomen plan
ten los je dit niet op. Een volwas
sen boom heeft 600-800 kuub water

PvdA/GroenLinks Peel en Maas

nodig per jaar. Als dit niet van nature
komt, welke maatregelen zijn dan
nodig? Dit moet je praktisch en nuch
ter bekijken en samen met andere
groepen werken aan een goed water
peil voor natuur en landbouw.
Uit genoemd rapport blijkt ook dat de
mest van dieren anders dient te wor
den gescheiden. Dit voorbeeld geeft

De FNV voert actie onder het motto:
Sta op voor 14. Als het minimumloon
opgetrokken wordt naar 14 euro per
uur, krijgen mensen waar ze recht
op hebben: een leefbaar loon. En de
sociale ongelijkheid wordt minder.
De FNV heeft handtekeningen verza
meld voor een eerlijk minimumloon.
Ze wil deze aanbieden aan de lokale

Jeanne Hesen, raadslid

Krijgen coronahelden loon naar werken?

Meer dan één miljoen mensen die onmisbaar werk doen, krijgen hiervoor nauwelijks het minimumloon
van 9,33 per uur. Hiervan kun je niet rondkomen. Al maanden is alom geapplaudisseerd voor werkers in
vitale sectoren. Prachtig, maar rekeningen kun je niet betalen van applaus.

Kinderraad

rijke wegbermen en groenstroken
en soms is de keuze de berm wat
ruiger te laten, zodat kwetsbare
insecten daarin kunnen wegkrui
pen. Als de verkeersveiligheid aan
de orde is, dan is maaien noodza
kelijk. Wegbermen en groenstroken
zijn bijna altijd gemeente-eigendom.
Soms maaien bewoners/particulieren
de gemeentelijke wegbermen. Dat is
jammer en ook funest voor de biodi
versiteit. Het is fijn als onze inwoners
zich hiervan bewust worden. Willen

politiek met het verzoek de oproep
door te geven aan het kabinet.
PvdA/GroenLinks neemt de oproep
graag in ontvangst. Wij doen dat op
de eerste plaats uit respect voor de
vele werkers in vitale beroepen die
ondanks hun karige beloning toch
iedere dag klaarstaan om hun onmis
bare werk te doen. Wij doen dat op

de tweede plaats omdat een ver
hoging van het minimum gunstig is
voor de lokale economie. Als mensen
met een minimuminkomen iets meer
krijgen, besteden ze dat vooral bij de
lokale middenstand. De verhoging
kost meer geld aan salarissen, maar
dat komt terug door meer omzet.
Op de derde plaats nemen we de

petitie graag in ontvangst omdat uit
keringsgerechtigden ook profiteren
van een verhoging van het mini
mumloon. We hebben van de FNV
vernomen dat CDA, VVD en Lokaal
Peel & Maas de petitie niet in ont
vangst nemen. Dat is spijtig. Wellicht
kunnen deze partijen contact opne
men met de gemeenteraad van
Valkenburg. Daar is een motie inge
diend die steun uitspreekt voor de
verhoging van het minimumloon. Die
motie, mede ingediend door het CDA,

is met ruime meerderheid aanvaard.
Wij dienen binnenkort een soortge
lijke motie in. We zijn benieuwd wat
onze collega-fracties doen. Steunen
ze de helden van de coronacrisis?

Annigje Primowees, Frits Berben,
Raf Janssen, raadsfractie

Voorstel De Liaan in Helden
Op 22 januari is ons voorstel in de kinderraad aangenomen. Ons voorstel is als volgt: iedere school maakt waarschuwingsbordjes om te plaatsen bij speelplaatsen, om te voorkomen dat mensen afval zomaar weggooien. Peel en Maas Schoon gaat gastlessen geven. De Liaan doet onderzoek naar een schone omgeving voor speelplaatsen/plekken in de gemeente Peel en Maas.
Door corona is alles wel anders gelopen.
Toch hebben we nog veel kunnen doen.
De gastlessen kunnen nu niet doorgaan.
Wel zijn we druk bezig met de bordjes en
hebben we onderzoek gedaan naar een
schone omgeving. Hiervoor hebben we
een afspraak gehad op het Huis van de
Gemeente. We hebben vragen gesteld aan
Pim Hillen die veel weet van de buiten

dienst. Hij heeft verteld wat de buitendienst
allemaal doet. Dit is onder andere prullen
bakken leeg maken en zwerfafval opruimen.
Hiervoor zijn allemaal routes gemaakt. Dit
gaat best goed, maar er zijn ook plekken
waar iedere keer weer veel rommel ligt.
Ook vroegen we wat beter kan. Hiervan zei
Pim Hillen: “Het gaat niet alleen om oprui
men, maar vooral om er bewust van te zijn.

Het gaat om werken aan een oplossing.”
Dus ons voorstel past hier helemaal bij, we
willen mensen bewust maken van opruimen.
Binnenkort zijn de bordjes klaar en gaan we
ze ophangen. Dit zien jullie nog wel. Denk er
allemaal aan: ruim je afval op!
Toon, Lola en Babs wethouder en
kinderraadsleden DKC De Liaan

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.

VAKGARAGE
PEETEN BV

Wespenbestrijding Peel en Maas
Ook voor andere plaagdieren!

Onderhoud en
reparatie van
alle merken
Constant Plaagdier Preventie
06 39 02 22 51 • Panningen

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

uw textiel
Hygiënisch schoon
virus- en bacterie
vrij

Tel. 077-3072462
vanhalstomerij.nl

Garagebedrijf
W. Aarts

KLAAR VOOR
DE VAKANTIE?
Kanaalstraat 80A | BERINGE
Tel.: 077 - 306 16 01

WWW.GARAGEAARTS.NL
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Het minimumloon moet omhoog
naar 14 euro
Maasbreenaar Fred Peeters is een petitie gestart om zoveel mogelijk handtekeningen binnen te halen van mensen die het eens zijn met het plan
om het minimumloon te verhogen naar 14 euro. Peeters sloot zich aan bij een landelijke actie die ervoor wil zorgen dat er genoeg druk vanuit
gemeentes komt, zodat de landelijke politiek de maatregel gaat opnemen in de partijprogramma’s.
Het is een nobel streven van Peeters, maar of
het gaat lukken is de vraag. Door het verhogen
van het minimumloon moeten bedrijven meer
uitgeven per werknemer, wat er weer voor kan
zorgen dat andere werknemers ontslagen moe
ten worden. Die moeten dan op zoek naar een
andere baan of ze krijgen een uitkering. Verder is
het zo dat het minimumloon in de periode 2011-

2018 meer is gestegen dan normale lonen.
Er is echter uit onderzoek van het Centraal Plan
Bureau gebleken dat het reuze meevalt hoeveel
mensen hun baan verliezen bij een verhoging van
het minimumloon. Daarbij krijgen mensen meer
betaald en kunnen dus ook meer geld uitgeven.
Dat kan weer zorgen voor extra banen. Zo heft het
elkaar op. Het is volgens Peeters wel duidelijk dat

veel mensen geen fatsoenlijk leven kunnen leiden
omdat ze te weinig verdienen. Dat moet aangepakt
worden volgens hem.

Het minimumloon moet omhoog naar 14 euro.
Wat vindt u?

In deze coronatijd is de arbeidsmigrant extra kwetsbaar
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.
veel werkgevers maken nog altijd misbruik van deze
mensen. Maar zonder deze mensen hebben ze een
groot probleem. Zorg er beter voor. Ze verdienen
’t respect.” Dat vindt ook Ingrid Roosch: “Zolang de
werkgever en de huisvester één en dezelfde zijn,
zijn deze mensen overgeleverd aan hun willekeur.
Ziek is geen werk, geen inkomen en je staat op

straat!” Hay van den Munckhof verbaast zich over
de nagenoeg gelijke stand van de poll. “Dat de helft
van de mensen die reageren extra aandacht voor
kwetsbare groepen niet nodig vindt, geeft even
goed te denken. Ik twijfel er wel eens aan of we
echt in een sociaal en verdraagzaam land leven.”

Vlees met smaak
Dat is ons motto!

Aanbieding:
Geldig van 18 juni t/m 8 juli 2020

BBQ-pakket groot
Gemarineerde entrecote
Gemarineerde kogelbief

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

Ons vlees is ook verkrijgbaar bij Plus Gommans in Helden
Herefords Slagerij B.V. | Donk 1A, 5995 PL Kessel | 077 303 18 79

www.herefords.nl
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Column

Satire

Bespreking poll week 24

Of is het de verantwoordelijkheid van de ar
beidsmigranten zelf? Zij moeten ook voor zichzelf
opkomen. Volgens Sandra Heeskens durven zij
dit echter niet. Ze reageert op Facebook: “Als ze
hier aan het werk zijn, ze zijn veel te bang dat
ze weggestuurd worden. Ik denk dat deze groep
in bescherming genomen moet worden want te

TamTom

Met de recente rellen binnen de
politieke partijen Denk en
50Plus kan je een avondvullend
satirisch tv-programma
maken. De werkelijkheid overtreft soms zelfs de satire.
En wat dacht u van onze vergeet
achtige premier die ‘geen actieve
herinnering’ heeft aan belangrijke
gebeurtenissen zoals de bonnetjes
affaire of zeventig doden in Irak?
‘Het staat mij niet bij’, zegt hij dan
terwijl hij er in overige zaken blijk
van geeft over een geheugen als
een ijzeren pot te beschikken.
Politici zetten zichzelf soms zo voor
schut. Daar kan geen satire tegen
op. En dat geldt zeker niet alleen
voor Nederlandse politici. Het
beste voorbeeld daarvan is natuur
lijk Trump. Wanneer hij, met zijn
pruimenmondje en zijn opgeheven
wijsvingertje, bloedserieus staat
te vertellen dat hij Groenland wil
kopen, moet ik mezelf er van over
tuigen dat ik echt naar een actuali
teitenprogramma zit te kijken.
Bij zijn suggestie dat zonnebaden
en injecties met een desinfecte
rend middel helpen tegen het coro
navirus kan ik me niet voorstellen
dat iemand dat serieus neemt.
Maar blijkbaar vergis ik me daarin.
Er zijn Amerikanen die deze sug
gestie omzetten in actie. Trump,
met zijn verwrongen geest, die in
complottheorieën denkt en dictato
riale neigingen heeft.
De man die de recente rellen in
zijn land ziet als een kans om zich
zodanig te profileren dat hij tot
president herkozen wordt door te
dreigen met militaire inzet. De pre
sident van een land dat preten
deert het machtigste land van de
wereld te zijn, maar dat in feite in
menig opzicht een ontwikkelings
land is met een defect gezond
heidssysteem, grote ongelijkheden
en een enorme verdeeldheid.
President van een land waar je
gemakkelijker aan een semiau
tomatisch wapen komt dan aan
een bed in een ziekenhuis. Trump:
als mens zo cynisch en als presi
dent zo angstaanjagend dat de
scherpe kantjes er zelfs met satire
niet af te halen zijn. Maar u weet
het: elk nadeel heeft zijn voordeel.
Voor met de USA bevriende lan
den zoals Nederland is het ook wel
lekker overzichtelijk en gemakke
lijk. Je krijgt alles in één, met een
vriend als Trump heb je immers
geen vijand meer nodig.
Tom van Bakel

12
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Elke Joosten Meijel
hoge rots afgesprongen. Dat vond ik
in het begin heel eng, maar achteraf
viel het wel mee. Ik zou het niet heel
snel opnieuw willen doen.

Wat is jouw droomberoep?
Mijn droomberoep is om later in een
laboratorium te werken, omdat ik
veel van proefjes en experimenten
houd. Ik wil na de middelbare school
ook naar het Summa Laboratorium
College in Eindhoven om uiteindelijk
analist te worden.

Wat is het beste cadeau dat je ooit
hebt gekregen?
Mijn ringen, want die heb ik van veel
verschillende personen gekregen.
Iedere ring heeft een betekenis en
speciale herinnering voor mij.

Waar ben je blij mee?
Dat ik een leuke vriendengroep heb,
waarmee ik regelmatig afspreek.
In de coronatijd was dit lastig, maar
hopelijk kunnen we weer snel
met meerdere personen samen
zijn. Verder hou ik erg van sushi.
Vooral bij Fusion, want dat is mijn
favoriete restaurant.

Wat is de leukste vakantie die je
ooit hebt gehad?

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Elke Joosten
14 jaar
Meijel
Alfrink College Deurne

Wat is er voor jou veranderd
sinds het coronavirus Nederland
binnenkwam?
Ik heb vooral school en mijn vrien
dinnen gemist. Gelukkig konden we
online lessen volgen en nu mag ik
weer voor enkele dagen naar school.
Het liefste ga ik weer gewoon de
hele week naar school. Hopelijk mag
dat na de zomervakantie weer.

Wat mis je nu het meest wat je
normaal wel zou doen?
Het volleyballen, maar zeker ook
mijn volleybalvriendinnen mis ik
heel erg. Normaal zou ik twee keer
per week volleyballen. Ook vind ik
het jammer dat er geen repetities
meer zijn van de harmonie op don
derdag. Gelukkig hebben we elkaar
wel kunnen spreken via Skype.
Sinds een paar weken zijn we weer

begonnen met volleybaltrainingen.
Dat doen we nu buiten. Het zou leuk
zijn als we weer snel wedstrijden
kunnen gaan spelen. De repetities
van de harmonie beginnen geluk
kig ook weer. We starten nu nog
in kleine groepen per instrument.
Dus het begin is gemaakt.

Welk advies zou je iemand van
jouw leeftijd geven om deze tijd
goed door te komen?
Vooral veel contact houden met
familie en vrienden. Dit heb ik veel
gedaan door videobellen. Ook mijn
opa en oma’s heb ik dit geleerd.
Op afstand, maar toch.

Wat heb je geleerd sinds we ons
aan regels moeten houden door
het virus?
Dat we vooral afstand moeten hou
den en vaker handen moeten was
sen. Ook heb ik geleerd om digitaal
contact te hebben met mijn familie.
Dit vond ik erg belangrijk omdat we
elkaar niet konden opzoeken.

Wat doe je het liefst als je alleen
thuis bent?
Op de bank zitten en Netflix kijken
met wat lekkers.

Heb je een bijbaantje?
Nee, helaas nog niet, maar ik zou
graag bij de Jumbo willen werken als
vakkenvulster, maar ik ben nog net
te jong.

Wat kijk je het liefst op televisie?
Ik kijk niet zoveel tv meer,
maar vooral Netflix en YouTube.
Vooral leuke series en films.

Wat kies je? Iedereen kan horen
wat jij denkt, of jij kan horen wat
iedereen denkt?
Dat ik kan horen wat iedereen denkt.
Want het lijkt me wel grappig om te
weten wat mensen denken en het
lijkt me eng dat mensen weten wat
ik denk.

De vakanties naar de Spaanse Costa
Brava. We gaan elk jaar naar het
zelfde huisje op een camping.
Hier ontmoeten we onze vakantie
vrienden. Erg gezellig om elkaar
weer te zien.

Wat is de beste serie die je hebt
gezien?
Dat weet ik zo niet, want ik kijk
heel veel leuke series. Erg leuk vind
ik Friends, Teen Wolf, Once Upon a
Time en Shadow Hunters. Teen Wolf
is vooral spannend en Friends maakt
mij altijd aan het lachen.

Als je één dag met iemand van
lezen mag ruilen. Wie zou je dan
kiezen?
Waarschijnlijk een bekende zanger of
acteur in Amerika. Welke zou me niet
zoveel uitmaken. Maar het lijkt me
wel leuk om een dag beroemd te zijn
en in Amerika te wonen.

Wat zou je nooit meer willen doen?
Ik ben op vakantie van een hele

Tekst: Lotte Thijssen

BINNENKORT BESCHIKBAAR
VOOR DE VERHUUR

VOOR EEN MOOIE EN SFEERVOLLE BADKAMER

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

Openingstijden:
ma gesloten
di-vr 09.30 tot 17.30 uur
za 09.30 tot 15.00 uur

GROTESTRAAT 28 VIERLINGSBEEK • WWW.SFEERBADKAMER.NL • 0478 - 79 65 11

LUXE LEVENSLOOP
BESTENDIGE WONING
gelegen in het hartje van Lottum.
De woning heeft (o.a.):
• een inpandige garage
• een tuin met veel privacy
• een groot overdekt buitenterras.

Hoi

Column

Bijna zomer
vakantie
Over een paar dagen is het al
zomer en voor mijn gevoel is
dat ook best wel te merken.
Bij veel mensen staat het
zwembad al op en het is dan
ook al een paar keer best heet
geweest buiten.
Nu duurt het dus ook nog maar
een paar weken totdat het
zomervakantie is, en dat voelt
eigenlijk best wel vreemd.
Niet alleen omdat er alwéér een
schooljaar opzit en het allemaal
best snel lijkt te gaan, maar ook
omdat we natuurlijk een vrij
groot deel van het jaar niet echt
op school of werk zijn geweest.
Ik heb het gevoel alsof ik nor
maal veel beter een idee zou
hebben van wanneer we wat
precies moeten af hebben de
komende tijd en wanneer de
vakantie ook echt begint, nu is
het voor mij vooral veel meer
‘ergens over een paar weken’.
Wat ik in die paar weken ga
doen, lijkt op het ene moment
ook heel veel en op het andere
moment juist heel weinig.
Volgens mij zijn er een paar
vakken waarbij we een aantal
opdrachten of soort toetsen moe
ten maken en voor andere vak
ken geldt juist dat het allemaal
volgend jaar pas komt. Maar hoe
dat allemaal precies zit, dat weet
ik dus niet precies.
Hoe vervolgens de zomervakan
tie gaat zijn, is denk ik ook wel
iets dat meerdere mensen zich
afvragen. Voor de meesten zal
het helaas waarschijnlijk niet
zijn zoals we een half jaar gele
den dachten. Misschien had je
heel veel gepland staan en gaat
dat allemaal niet door, of mis
schien wilde je juist nog iets
gaan plannen en kan dat nu niet
meer. In ieder geval hoop toch ik
dat we allemaal in de komende
weken tot aan de vakantie en
in de vakantie zelf een beetje
een fijne tijd kunnen hebben,
ondanks alles dat er gebeurt.
En wie weet is alles al weer een
stuk beter tegen de tijd dat de
zomervakantie erop zit. Dat zou
natuurlijk wel fijn zijn.

Pand is van alle gemakken voorzien,
energieneutraal en (nagenoeg)
onderhoudsvrij.
Tel 06 22 20 93 47 | www.abridak.nl

Voor meer informatie: 06 54 21 16 78

Lisa
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Geplukt

Eric Ghielen Beringe
Eric (56) is een telg van de bekende ‘Roedje Ghielen-familie’ uit Beringe. Hij is standvastig, zo blijkt uit het feit dat hij nog nooit aan een andere straat dan de Kievit woonde en maar
één baas heeft gehad. Eric was verder medeoprichter van zaalvoetbalclub Zvv Beringe, prins van carnavalsvereniging De Beringse Kuus en hij is een liefhebber van tuinieren. Deze
week wordt hij geplukt.

De achternaam Ghielen is in Beringe
onlosmakelijk verbonden met het
bekende, groene touringcarbedrijf.
“Roedje was mijn opa”, vertelt Eric.
Veel van de kinderen van Roedje,
ooms en tantes van Eric, belandden
in het bedrijfsleven. “Mijn vader ook.
Die begon een autogarage aan de
Kievit. Aan die weg gingen we met
het gezin dan ook wonen.” Eric ging
er nooit meer weg. Met zijn vrouw
Elles woont hij er, weliswaar in een
ander huis dan waar hij opgroeide,
nog steeds. “Ik heb eigenlijk mijn
hele leven maar aan één straat
gewoond”, vertelt Eric lachend.
Elles en Eric kregen samen twee
zoons, Jurre (22) en Mischa (20).
“Die studeren allebei Recht &
Management in Nijmegen aan de
universiteit”, vertelt Eric. Zelf ging
hij na de havo op het Bouwens naar
de meao in Venlo om daar commer
ciële economie te studeren. “Na die
opleiding vervulde ik de dienstplicht.
Mijn twee oudere broers hadden
allebei vrijstelling gekregen, maar ik
niet. Maar eigenlijk was dat voor mij

niet eens zo verkeerd. Daar heb ik mijn
vrachtwagenrijbewijs gehaald.”

Vrachtwagens
Eric belandde daarna in de vracht
wagensector. Niet als chauffeur ove
rigens. “Ik kwam terecht bij Allers
Bedrijfswagens in Venlo”, vertelt hij.
“Eerst als medewerker bij de werkplaats
en later ben ik bij de verkoop binnen
dienst beland.” Daar zit Eric nog steeds.
“We verhuren en verkopen hier tweede
hands trekkers en opleggers. Als bedrij
ven een trekker willen huren, komen
ze bij mij terecht. Bijvoorbeeld als een
bedrijf een vrachtwagen kapot heeft en
tijdelijk een vervanger nodig heeft.”
Het werk bevalt Eric uitstekend.
“Anders had ik hier niet al 34 jaar geze
ten”, lacht hij. “Het is soms wat druk
en er zijn genoeg weken dat ik meer
dan 40 uur werk, maar dat maakt me
niet zoveel uit. Ik doe het werk graag.”
Om af te schakelen, pakt Eric regel
matig de fiets naar het werk. “Het is
ongeveer drie kwartier fietsen vanuit
Beringe. Vooral op het einde van de
dag is dat fijn. In de auto mis je stukken

Puzzel

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

van de route omdat je hoofd zo vol zit.
Met fietsen heb ik daar geen last van.
Dan neem ik ook geen telefoon op en
ben ik rustig als ik thuis ben.”
De grootste hobby van Eric is zaalvoet
bal. Hij voetbalt niet zelf, maar heeft
zo ongeveer alle andere functies bin
nen Zvv Beringe gehad. “Ik heb de club
mede opgericht in 1990. Ik heb van
jongs af aan gevoetbald bij VV BEVO,
maar op een gegeven moment heb ik
mijn kruis- en kniebanden ingescheurd.
Ik heb het toen nog wel geprobeerd,
maar voetballen ging niet echt meer.”
Dat was net in de periode dat zaalvoet
ballen opkwam. “We besloten toen met

onze vriendengroep om een zaalvoet
balvereniging op te richten.”
Er bleek behoefte te zijn aan Zvv
Beringe. Na één team in het eerste jaar
groeide de club binnen enkele jaren
naar vijf seniorenteams en twee dames
ploegen. “Nog iets later kwam daar
ook nog een jeugdafdeling bij. Die heb
ik mee opgezet.” Eric zat al die tijd in
het bestuur, was coach van het eerste,
tweede, derde, vierde én het eer
ste damesteam en actief bij de jeugd.
Door de jaren heen verhuisde de club
van Neer via Meijel naar Panningen.
“In Beringe is nooit een volwaardige hal
geweest, anders waren we uiteraard in
Beringe gebleven.”
Al het werk bij de club werd Eric een
paar jaar geleden wat veel. “Ik heb
toen alles even op een lager pitje
gezet.” Dat duurde echter niet lang.
“Ik ben weer actief in het bestuur”,
lacht hij. “En ik vang de scheidsrech
ters op die wedstrijden van het eerste
komen fluiten. Het zit gewoon in mijn
karakter. Ik moet iets te doen hebben.
Zvv Beringe zit in mijn bloed.” Of zoals
de voormalig voorzitter het omschreef:
‘Bij Eric stroomt olie door de aderen
vanwege zijn werk, maar het is wel
blauwwitte olie’. Blauw en wit zijn de
kleuren van Zvv Beringe.

Rood, geel, groen
Het bloed van Eric is ook een tikkeltje
rood, geel en groen. Zeker sinds 1997.
Toen werd hij prins van carnavalsver
eniging De Beringse Kuus. “Een gewel
dige periode.” Daarna zat hij nog
acht jaar bij de raad en twee jaar bij

diverse commissies. Nog altijd vindt
Eric het hartstikke leuk om tijdens de
vastelaovesperiode op pad te gaan.
“De meeste dagen tijdens carnaval zijn
Elles en ik op stap. In Beringe en ook in
Panningen verschillende dagen.”
Toch is thuisblijven voor Eric geen straf.
“Ik kan echt rustig worden van tuinie
ren. Ik heb een drukke baan en dan
vind ik het heerlijk om op zaterdag in
‘d’n hoof’ te knommelen. We hebben
net de achtertuin helemaal opnieuw
ingericht.” Op zaterdagmiddag staat ook
nog vaak een mountainbike-ritje met
goede vriend Thijs op het programma.
“Wel aangepast aan onze leeftijd”, zegt
Eric. “Door de bossen in Helden naar
Baarlo of gewoon op de weg. Het is
vooral om lekker bezig te zijn.”

Alpe d’HuZes
Mountainbiken doet Eric sinds 2015.
Halverwege 2016 kwam vriend John
met het idee om aan Alpe d’HuZes mee
te doen. “We hebben met het team
‘Peel en Maas guft gaas’ meegedaan.
Ik had voor mezelf een duidelijke drijf
veer. Bij mij is namelijk in 2005 lymf
klierkanker Non-hodgkin vastgesteld.
Daarom wilde ik geld inzamelen voor
het goede doel. Ik ben twee keer de
berg opgekomen.” De ziekte is er nog
steeds, maar onder controle, vertelt Eric.
“Ik ben er eigenlijk niet of nauwelijks
mee bezig.” Hij heeft het druk zat om er
niet aan te hoeven denken. “Ik denk ook
altijd dat ik iets moet gaan doen. Dat is
toch de aard van het beestje.”
Tekst en beeld: Rob Dieleman
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Reis & Spijs

Fietstocht langs wijngaarden
De wijngaarden van Peel en Maas zetten op zaterdag 20 en zondag 21 juni de deuren open.
Deelnemers aan de Reis & Spijs Wijntour komen tijdens een fietstocht door de regio langs diverse wijngaarden waar ze wijn kunnen proeven.
De deelnemers komen tijdens de
tocht over binnenwegen, pitto
reske dorpjes, natuurgebieden
en wijngaarden in de gemeen
tes Peel en Maas en Venlo.
Tijdens de routes worden vijf
locaties aangedaan waar een
wijn-spijscombinatie aangebo

den wordt. Bij golf- en wijndo
mein Kapèlkeshof in Grashoek
en restaurant De Belaeving in
Helden bezoeken de deelne
mers een wijngaard waar lokaal
gemaakte wijn geproefd kan
worden. Andere locaties in Peel
en Maas zijn café-restaurant

Centraal Baarlo en vakantiepark
BreeBronne in Maasbree.
De route is in totaal ongeveer
50 kilometer lang. Elk halfuur is er
een mogelijkheid voor pauze bij
één van de vijf locaties.
Kijk voor meer informatie op
www.reisspijs.nl

Actie Zonnebloem Maasbree

Enveloppen in plaats van huis-aan-huis
Vrijwilligersorganisatie Zonnebloem kan door de coronacrisis momenteel niet zoals gebruikelijk langs
de deuren gaan om loten te verkopen voor de jaarlijkse loting. De afdeling Maasbree heeft als oplossing
bedacht om enveloppen in de bus te doen bij de inwoners van het dorp die in voorgaande jaren ook vaak
loten kochten.
“We kunnen niet zomaar bij ieder
een langsgaan, dus hebben we iets
moeten verzinnen”, laat Zonnebloem
afdeling Maasbree weten. “Onze vrij
willigers mogen wel aanbellen en op
afstande envelop overhandigen of
de envelop in de brievenbus doen.”
De enveloppen worden tussen 20
juni en 10 juli in de bus gedaan bij

mensen die in voorgaande jaren ook
loten gekocht hebben. “Op de enve
lop staat de ophaaldatum vermeld.”
Het is voor de afdeling belangrijk dat
er nog wat geld binnenkomt. “Zo pro
beren we als afdeling toch nog wat
centjes binnen te halen om onze gas
ten wat leuke momenten te bezorgen
in deze barre coronatijden.” Mensen

die geen envelop ontvangen, maar
toch graag loten willen kopen, kun
nen zich melden bij de afdeling.
Dat kan door te bellen naar Twan
Smets via 06 57 10 02 10, Annie van
Ninhuijs via 06 10 05 01 33, MarieLouise Haarmeijer via 077 465 19 01
of Mia Zeelen via 06 38 90 80 50.

Samen 200 jaar oud
De Beringse broers Wiel en Grad Reinders vierden op dinsdag 16 juni
dat ze samen precies 200 jaar oud waren. Wiel, inmiddels wonend in
Sint Jozef Wonen en Zorg in Meijel, en Grad, nog altijd wonend in
Beringe, verkeren allebei nog in goede gezondheid. Dat ondanks hun
leeftijd. Wiel werd geboren op 4 november 1919 en Grad op 28 januari
1921. In dagen gerekend waren zij op 16 juni samen twee eeuwen oud.
Dat feit konden ze vieren met een grote hoop nakomelingen.
Samen hebben de broers namelijk liefst 12 kinderen, 8 aangetrouwden, 25 kleinkinderen, 13 achterkleinkinderen en er zijn nog twee
achterkleinkinderen op komst. Hun echtgenotes Maria (van Wiel) en
Wies (van Grad) overleden enkele jaren geleden. Vanwege het coronavirus konden de broers niet samen op de foto gaan.

Voor iedereen een plekje in de keuken

Ook binnen jouw budget
een extra groot werkblad

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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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 dins
dagochtend. 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
Zondag 21 juni
11.00 uur H. Mis
Het beleid is dat na de 30e
persoon de kerkdeuren gesloten
worden. Wij raden u daarom
ook aan om op tijd te komen.
Indien er interesse bestaat voor
een extra H. Mis zal die mogelijk
om 18.30 uur worden gevierd.
Volgt u binnen de aanwijzingen
op van de vrijwilligers. U kunt
uw handen desinfecteren

Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur
in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 21 juni
H. Mis 09.30 uur -max. 30 aanwezigen.
Telling bij binnenkomst.
Woensdag 24 juni
H. Mis 09.00 uur (grote kerk, zij-altaar
St.Jozef).

Parochie Egchel
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens, Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 21 juni
Geen H. Mis
Zondag 28 juni
11.00 uur H. Mis. Max. 30 kerkgangers.

Parochie Grashoek
Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg,077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 20 juni
H.Mis 19.00 uur. Max 30 aanwezigen

bij binnenkomst. In de banken
is aangegeven waar u wel en
niet kunt plaatsnemen. Heeft u
verkoudheidsklachten, blijft u dan
thuis.

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 ken
nisgeving 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)
Ziekenzalving: 06-55408023

met aanmeldbriefje. Dit is af te halen
bij de Ingang (entree) van de kerk
vanaf maandag 15 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 21 juni
H. Mis 10.00 uur. 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 20 juni
H. Mis 17.30 uur.
Max. 30 kerkgangers.
Zaterdag 27 juni
geen H. Mis

Parochie Baarlo
Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3, 077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 21 juni
9.30 uur H. Mis. Voor het welzijn
van alle parochianen.
Mededeling
We mogen de kerk weer open
stellen voor een H. Mis, maar met
beperkingen. Gelieve te reserve
ren bij de kapelaan of pastorie, en
gelieve de aanwijzingen van de
vrijwilligers op te volgen. U kunt
uw handen desinfecteren bij bin
nenkomst. Meer dan 30 personen
mogen we niet toe laten. Mocht
blijken uit de reserveringen dat dit

Goud voor wijn Vinea Cura
Zorgwijngaard Vinea Cura heeft goud gewonnen bij een wijnkeuring in
het Franse Lyon. De droge witte wijn Populus 2018, gemaakt van het
druivenras souvignier gris, viel in de smaak bij de jury en kreeg het
certificaat voor de beste wijn in de keuring. Vinea Cura is een zorgwijngaard waar mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt terecht
kunnen voor dagbesteding.
Dat de wijn van Vinea Cura goud
won, is volgens de wijngaard behoor
lijk bijzonder. “Dat zei de jury”, laten
eigenaren May, Emile en Bram van
Heijningen weten. “Omdat de wijn
wordt gemaakt van een betrekkelijk
‘nieuw’ druivenras en Frankrijk een erg
traditioneel wijnland is. Nieuwe rassen,
zoals de souvignier gris, gedijen goed
in het Nederlandse klimaat. Dit komt
omdat deze rassen relatief vroeg rijp
en behoorlijk schimmeltolerant zijn.
Het is in Nederland dan ook wat minder

zonnig en er valt net wat meer regen
dan in Frankrijk, waar traditionele ras
sen zoals chardonnay en sauvignon
blanc de boventoon voeren.” De drui
ven worden bij Vinea Cura met de hand
geoogst. “Door de enthousiaste inzet
van de cliënten en vrijwilligers gedu
rende het hele jaar, is het mogelijk om
een geweldige kwaliteit druiven te
oogsten”, laten de eigenaren weten.
“Daarvan wordt door Stan Beurskens, in
overleg met ons, in zijn wijnkelders in
Vijlen deze prachtige wijn gemaakt.”

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
Zondag 21 juni
H. Mis 11.00 uur – max 30 aanwezigen.
Met aanmeldbriefje, verkrijgbaar op
prikbord ingang kerk
Maandag 22 juni
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 23 juni
Mis 09.00 uur
Donderdag 25 juni
Mis 09.00 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.

aantal wordt overschreden, dan zal
er een tweede H. Mis gevierd worden
om 17.00 uur. Als u verkoudheids
klachten heeft, blijft u dan thuis. Vanaf
Sacramentsdag zal er weer wekelijks
de H. Communie worden uitgereikt. Dit
volgens de regels op gepaste afstand.
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 kennis
geving geen H. Missen.

Overleden
Wilma van der Meijde-van Hoorn,
64 jaar
Kerkdiensten
Zaterdag 20 juni
H. Mis 19.00 uur Max. 30 kerkgan
gers
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

Voor de pastorale zorg kunt u terecht
bij administrator deken A. de Graaf
Woutering of kapelaan H. te Boekhorst
(zie parochie Baarlo)
Ziekenzalving: 06-55408023

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
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Jij maakt ‘m super

In onze keuken
Hebben we geen regels
Vieren we vakantie
Kamperen we op de tegels

De keuken
Trend
van 2020

7.699,Virtual Reality presentatie

13.999,-

compleet met
apparatuur

compleet met
apparatuur

Migot Wit Mat

Burton Metaalzwart

Maak een afspraak voor een veilig en persoonlijk advies
www.superkeukens.nl
êêêê

Klanten beoordelen Superkeukens met een

HORST

8,

3

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

elke zondag geopend

