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Taalpunt opent deuren
Het eerste Taalpunt van de gemeente Peel en Maas beleefde op woensdag 1 juli haar vuurdoop. Wethouders Anget Mestrom en Wim Hermans openden op creatieve wijze het fysieke
punt. Het is vooral bedoeld om de laaggeletterdheid binnen de gemeente op de kaart te zetten en is te vinden bij het al bestaande informatieloket Wegwijzer van Vorkmeer in het Huis
van de Gemeente in Panningen. Inwoners kunnen zich tijdens het dagelijks spreekuur van de Wegwijzer melden aan het loket met vragen over taal, rekenen of digitale vaardigheden.
Het Taalpunt zorgt vervolgens dat die mensen verder geholpen worden door ze bijvoorbeeld door te sturen naar de juiste initiatieven, cursussen en andere mogelijkheden die al te
vinden zijn in Peel en Maas. Het punt is een samenwerking tussen Bibliotheek Maas en Peel, Vorkmeer, en de gemeente. / Beeld: Jac Willekens

Evalueren tot en met 1 januari 2021

Stop op nieuwe aanvragen huisvesting arbeidsmigranten
Gemeente Peel en Maas gaat de komende tijd het beleid rondom de huisvesting van arbeidsmigranten
evalueren. Zolang die evaluatie bezig is, worden nieuwe aanvragen niet meer behandeld. Dat is minimaal tot 1 januari 2021 het geval, zo liet de gemeente weten. Volgens verantwoordelijk wethouder
Paul Sanders was de stop al een halfjaar geleden gepland en heeft het niets te maken met de kritiek die
de huisartsenpraktijk Maasbree onlangs uitte.
De gemeente besloot al in het begin
van dit jaar dat er een moment
moest komen waarop het huisvestingsbeleid van arbeidsmigranten
bekeken wordt. Dat zei wethouder Paul Sanders bij een speciaal
ingelast en (vanwege de verkoudheid van de wethouder digitaal)
persgesprek op donderdag 25 juni.
“We zijn heel tevreden over het
beleid, maar we hadden dit evaluatiemoment al lang geleden inge-

pland om het beleid eventueel
tussentijds aan te kunnen passen”,
aldus de wethouder.

Alleen concrete aanvragen
In de tijd dat er geëvalueerd wordt,
gaat de gemeente geen nieuwe
aanvragen voor huisvesting van
arbeidsmigranten aannemen.
De plannen die al in behandeling zijn bij de gemeente, worden
wel nog afgehandeld. Het gaat om

6 plekken waar in totaal 777 plekken voor arbeidsmigranten gecreëerd worden. Principeverzoeken
worden niet behandeld. “Alleen als
er een concrete aanvraag ingediend
is”, vertelde de wethouder. De zes
initiatieven verrijzen waarschijnlijk nog dit jaar. “Sommige voor de
zomer al.”
De stop is ingesteld omdat de
gemeente ‘dreigde over te lopen’,
vertelde Sanders. “Toen het beleid

is ingesteld vorig jaar mei kregen we meteen zo’n tien aanvragen binnen. Het laatste driekwart
jaar droogde de plannen vrijwel
op.” Veel aanvragen die vorig jaar
waren ingediend moesten begin
dit jaar behandeld worden door
de gemeente. “De behandeling
kost veel tijd”, legde Sanders uit.
“Vooral de omgevingsdialoog.”
De ambtenaren ‘liepen over’, aldus
de wethouder. “De aanvragen moeten binnen bepaalde tijd behandeld
worden en we merkten dat het te
veel werd. Daarom werd al begin
dit jaar informeel in het college
besloten om een stop in te zetten.
Nu hebben we dat bekrachtigd.”

Kritiek huisarts
De stop heeft volgens Sanders niets
te maken met de commotie die de
afgelopen weken ontstond in vooral
Maasbree. Nadat omwonenden
kenbaar hadden gemaakt zich grote
zorgen te maken over een plan voor
175 arbeidsmigranten op camping
De Flierenhof uitte huisartsenpraktijk Maasbree flinke kritiek op de
gemeente. De praktijk liet weten de
grote toestroom van patiënten in
de toekomst niet aan te kunnen als
de gemeente onbeperkt toestemming blijft verlenen voor huisvesting in de regio Maasbree.
Lees verder op pagina 03
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Parkeerplaatsen of woningen?

Discussie over oud postkantoor laait weer op
Wat moet er gebeuren met het oude postkantoor aan de Raadhuisstraat in
Panningen? De gemeente kocht het pand eerder dit jaar aan en wilde er
parkeerplaatsen van maken. Ondernemers en vastgoedeigenaren in het
centrum zijn groot fan van dat plan. Politieke partijen AndersNu,
Lokaal Peel&Maas en PvdA/GroenLinks willen echter (sociale) huur
woningen op de plek. De discussie werd vorige week nieuw leven ingeblazen.
Politieke partij PvdA/GroenLinks plaatst
iedere week een filmpje op sociale media. Afgelopen week ging het
over het voormalige postkantoor in
Panningen. “Dat was toevallig”, vertelt
Raf Janssen, raadslid namens de partij.
“We willen iedere week iets aankaarten en nu was het oude postkantoor
aan de beurt.” De discussie over het
pand werd een paar maanden geleden
ook al gevoerd in de politiek, maar verschoof naar de achtergrond vanwege
de coronacrisis. Door het filmpje laait
de discussie weer op.

(sociale) huurwoningen op de plek.
“Hoeveel sociale huurwoningen zijn
er in Panningen op zo’n mooie plek?”,
vraagt Janssen zich af. “Het is de perfecte locatie voor mensen met een
kleine portemonnee om dicht bij het
centrum te wonen.” Janssen kreeg
naar eigen zeggen ook een telefoontje
van een particuliere investeerder die
interesse heeft om een combinatie van
parkeerplaatsen half in de grond met
huurwoningen erboven te financieren.
“We willen heel graag dat dat idee
onderzocht wordt.”

Sociale huurwoningen

C3 Living

De gemeente kocht in het begin van
het jaar het pand waar jarenlang het
postkantoor in gevestigd was. Het idee
van de gemeente was om veertig
tot zestig parkeerplaatsen te realiseren op de locatie. Volgens wethouder Paul Sanders is de locatie perfect
voor parkeerplekken en kan door het
slopen van het pand verpaupering
tegen worden gegaan. Met dat laatste argument waren PvdA/GroenLinks,
Lokaal Peel&Maas en AndersNu het
eens. Over de invulling hadden ze wel
zo hun mening.
De drie partijen willen namelijk

Op het filmpje van PvdA/GroenLinks
dat op Twitter verscheen, reageerde
Vivian Kersten van C3 Living uit
Panningen in haar enthousiasme dat
het bedrijf wel mee wilde denken.
“Het klopt dat we graag een plan
opzetten voor deze locatie”, laat C3
Living weten. “We gaan echter eerst
het gesprek aan met de politiek, dat
is wel zo netjes aangezien we het nog
niet bij hen aangekaart hebben. We zijn
met spoed op zoek naar percelen om
woningen te plaatsen voor woonurgenten, vandaar dat we reageerden op het
Twitterbericht.”
C3 Living was overigens niet de investeerder die Janssen aan de lijn had.
“Dus er zijn al twee investeerders die
een plan willen maken”, laat hij weten.
“We willen graag met het college in
gesprek over wat er mogelijk is.”

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

Ondergeschoven kindje
Nadat het standpunt van de drie
raadspartijen eerder dit jaar duidelijk

werd, slaakten vastgoedondernemers
en pandeigenaren van het centrum
een noodkreet. Ze lieten toen weten
dat meer parkeerplaatsen heel hard
nodig zijn. “Ik krijg regelmatig te
horen dat een bedrijf afziet van een
winkel in Panningen. Puur en alleen
vanwege een gebrek aan parkeerplaatsen”, vertelde Norbert Panken
van SatinVastgoed.nl, een bedrijf dat
winkelruimte verhuurt, verkoopt en
beheert voor vastgoedeigenaren destijds.
Een combinatie van parkeerplaatsen en huurwoningen hoeft niet
slecht te zijn, denkt Panken. “Maar ik
denk dat de parkeerplaatsen dan
een ondergeschoven kindje worden.
Parkeerplaatsen in de grond leggen
is een dure operatie. Dat betekent
vaak dat er niet al te veel parkeerplekken worden gerealiseerd. Juist

terwijl we een maximalisatie van het
aantal parkeerplaatsen nodig hebben.
De noodzaak is duidelijk. Er zijn veel
parkeerplekken verdwenen en die er
wel nog zijn, staan op veel momenten vol. We hebben er meer nodig.”
Panken is het volledig eens dat er
meer (sociale) huurwoningen moeten komen in Panningen. “Alleen niet
op de plek van het oude postkantoor.
Parkeerplaatsen moeten dicht bij het
centrum liggen, voor woningen geldt
dat niet. Die kunnen gerust een paar
straten verder gebouwd worden.
Daar zijn meer plekken voor geschikt.
Voor parkeerplaatsen is het postkantoor de perfecte locatie.” Panken
merkt niet dat de politieke partijen
interesse hebben in de parkeerproblematiek. “Na onze noodkreet heb ik
veel reacties gehad van de ondernemers, maar vanuit de politiek heb ik

helemaal niets gehoord. Als ze eens
een keer kwamen praten met mij,
zouden ze misschien snappen wat
het probleem is.”

‘Onderzoek bezig’
De gemeente laat weten bezig te
zijn met een onderzoek. “Tijdens dit
proces is niets uitgesloten. We willen graag breed kijken en alle mogelijkheden meenemen”, schrijft de
gemeente in een reactie. “Na de
zomer hopen we gesprekken te hebben met onze partners, gemeenteraad en anderen. Daarna zal er
een voorstel richting de gemeenteraad gaan. Wij streven ernaar om dit
onderzoek, met voorstel, voor eind
van het jaar voor te leggen aan de
gemeenteraad.”
Wordt ongetwijfeld na de zomer vervolgd.
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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.

Interpellatiedebat afgewezen

VVD-raadslid Heldens teleurgesteld in coalitiegenoten
De gemeenteraad van Peel en Maas gaat niet nog voor het zomerreces in gesprek over corona. Het interpellatiedebat werd aangevraagd door
VVD-raadslid Teun Heldens. Hij wilde samen met de andere raadsfracties en het College van B&W een gesprek aangaan over de coronacrisis
en wat er opgepikt wordt in de samenleving. Coalitiegenoten van de VVD, CDA en Lokaal Peel&Maas, bleken geen trek te hebben in het debat,
tot grote teleurstelling van Heldens.
Een interpellatiedebat is een gesprek
dat is aangevraagd door een raadslid
over een onderwerp dat niet op de
agenda staat. Ieder raadslid mag het
aanvragen waarna een meerderheid
van de raad het goed moet keuren.
Het middel werd in de tienjarige
geschiedenis pas twee keer eerder
gebruikt. Een keer in 2011 (thema
brandweer) en een keer in 2012
(thema arbeidsmigranten). In veel
andere gemeentes is het overigens
zo dat slechts een derde van de raad
het debat moet goedkeuren.
Heldens vroeg het debat aan om
samen met de andere raadspartijen
te kunnen praten over de gevolgen
van de coronacrisis en wat ze allemaal opgepikt hebben in de samenleving. “Ik wil niet dat we als raad
achteraf terug gaan kijken op wat
het college allemaal gedaan heeft”,

legt hij uit. “We moeten die kaders
nu al vaststellen. Er is veel onduidelijkheid in de gemeenschap over de
maatregelen en de gevolgen van de
coronacrisis. Wij wilden die met alle
raadspartijen en het college samen
bespreken, zodat we konden afspreken welke kant we opgaan met het
beleid.”
De twee coalitiegenoten van de
VVD voelden echter niets voor het
plan van Heldens. Fractievoorzitter
Sander Janssen van Lokaal
Peel&Maas liet via een schriftelijke
reactie weten een interpellatiedebat niet het juiste middel te vinden
om over het onderwerp in gesprek
te gaan. De partij ziet meer in een
raadsbijeenkomst na de zomer.
“Er is op dat moment waarschijnlijk meer zicht op de financiële kant
van deze crisis.” Heldens laat weten

dat CDA Peel en Maas met eenzelfde
reactie kwam. PvdA/GroenLinks en
AndersNu lieten aan de VVD’er weten
wél open te staan voor het debat.

‘Bijzonder treurig
Heldens is zeer teleurgesteld over
de reactie van CDA en Lokaal
Peel&Maas. “Onbegrijpelijk dat ze
dit willen laten liggen tot na het
zomerreces. Ik vind het bijzonder
treurig dat de twee grootste partijen de andere drie fracties het
debat onthouden. Nu wordt er door
het college een plan opgesteld zonder te peilen wat de gemeenteraad
ervan vindt. We kunnen wel vragen
stellen aan het college, maar dan
krijg je niet het raadsbrede debat
dat wij voor ogen hadden. We
vragen niet om een miljoen euro,
maar om een keer in gesprek te

gaan met z’n allen.”
Heldens laat weten het standpunt
van CDA en Lokaal Peel&Maas niet
zonder slag of stoot te accepteren. “We gaan de mogelijkheden
die we hebben om vragen te stellen, benutten.” Hij geeft aan dat
de partij erover denkt om vragen
te stellen in het vragenhalfuurtje
van de gemeenteraadsvergadering, een passage in de kadernota
op te nemen over het onderwerp
en schriftelijke vragen in te dienen.
“We gaan niet de tent op z’n kop zetten, maar je kunt wel input vanuit
ons verwachten. We gaan niet twee
maanden wachten.”

Tekst: Rob Dieleman
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Stop op nieuwe aanvragen huisvesting
arbeidsmigranten
“Er worden nog steeds gesprekken
gevoerd met de huisarts en de informatie die de praktijk aangeleverd heeft
wordt meegenomen in de evaluatie”, zo
laat de gemeente weten. Met de stop op
aanvragen lijkt de gemeente precies te
doen wat de huisartsenpraktijk vroeg.
Echter heeft het één niets met het ander
te maken, aldus wethouder Sanders.
“Wij zien geen relatie tussen de komst
van arbeidsmigranten en de drukte bij
de huisartsen. De migranten die bij Kafra
wonen (huisvesting voor 316 arbeidsmigranten aan de Midden Peelweg naast
de McDonalds, red.), zijn volgens de
huisvester nog nooit bij de Maasbreese
praktijk geweest. Ook die van Work&Stay

(750 arbeidsmigranten, red.) komen vrijwel nooit daar.”
Het kan volgens de wethouder wel
zo zijn dat arbeidsmigranten die in
Maasbree werken bij de huisarts aangaan. “In Maasbree zitten veel bedrijven
waar veel arbeidsmigranten werken.
Misschien dat zij naar de dichtstbijzijnde praktijk gaan als ze klaar zijn
met werken. Dat zien we bijvoorbeeld
ook bij supermarkten. We hebben om
meer informatie van de huisartsen
gevraagd, zodat we daar naar kunnen kijken.” Een betere spreiding van
huisvesting over de regio is wel één
van de zaken die de komende tijd ter
sprake komt in het evaluatiemoment.

Sanders: “Dat hadden we van tevoren
niet voorzien. Een oplossing voor de concentratie vinden, is echter lastig. We zijn
afhankelijk van initiatiefnemers.”
Momenteel wonen er in Peel en Maas
ongeveer 3.500 arbeidsmigranten.
Die wonen op de grote huisvestingslocaties, maar ook op plekken waar kleinschalige huisvesting is gerealiseerd.
Met de 777 aanvragen die nog behandeld gaan worden, komt het totaal van
arbeidsmigranten in Peel en Maas op
4.277. Vanaf 1 januari kunnen in principe weer gewoon aanvragen worden
ingediend, aldus de wethouder.

Aanleiding nog onbekend

Verdachten schietpartij
Maasbree op vrije voeten
De zes verdachten die werden opgepakt na de schietpartij in
Maasbree op maandag 22 juni, zijn weer op vrije voeten. Ze zijn in
voorlopige vrijheid gesteld in afwachting van het verdere verloop
van het onderzoek, zo laat de politie weten. Ze blijven wel verdachte.
De politie tast nog in het duister
over de aanleiding van de schietpartij die op de avond van 22 juni
plaatsvond op de Dorpsstraat in
Maasbree. “We zijn nog bezig met
het onderzoek en hopen ook dat

getuigen die zich nog niet gemeld
hebben dit alsnog doen”, aldus
een woordvoerder van de politie.
Eén persoon raakte gewond bij de
incident. Hij is inmiddels ontslagen
uit het ziekenhuis.

Tekst: Rob Dieleman

Besluit gemeente over huisvesting

Omwonenden: goed besluit,
maar mosterd na de maaltijd
De stop op nieuwe aanvragen voor huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten komt nadat de afgelopen
weken vanuit diverse kanten zorgen werden geuit. Omwonenden van nieuwe initiatieven in Meijel en
Maasbree lieten in de HALLO weten bang te zijn voor de gevolgen van de komst van zoveel nieuwe mensen in
relatief dunbevolkte gebieden. Ze zijn blij met de stop die de gemeente aankondigde, maar hebben er zelf
weinig aan.
“Een goede zaak dat de gemeente
eindelijk luistert naar de bevolking van
Maasbree om een einde te maken aan
de explosieve groei van opvang van
arbeidsmigranten.” Dat is één van de
reacties die Ingrid Roosch kreeg nadat
ze in de buurtwhatsapp vroeg wat
omwonenden vinden van het besluit
van de gemeente. Roosch is omwonende en tegenstander van het plan
om 175 arbeidsmigranten te vestigen
op camping De Flierenhof. De reactie eindigt echter met kritiek op de
gemeente: “Het tijdelijk stoppen lijkt
een ingreep, maar is het niet. Mosterd
na de maaltijd. Daarmee neem je de
burgers wederom niet serieus”, aldus
buurtbewoner Goverdien Hauth.
Een andere buurtbewoner denkt dat
de gemeente met de stop de aandacht
wil afleiden. “Zowel huisartsen, buurtbewoners, inwoners van Maasbree
als de wijkagent spreken geregeld
hun zorgen uit. Vanuit mijn optiek
wordt hierdoor het spreekwoordelijke

vuur aan de schenen van wethouder
Sanders gelegd en probeert hij nu
met deze ‘stop’ een rookgordijn op te
werpen. (...) Door dit artikel wil men
de aandacht afleiden van wat er speelt
en intussen de vergunningen erdoor
drukken. Een te hoge werkdruk voor
de betrokken ambtenaren is natuurlijk
onzin: daarvoor kunnen extra mensen
worden ingehuurd.”

Nieuwehof Meijel
Vanuit Meijel komt hetzelfde geluid.
Omwonende Wiljan Oomen uitte
samen met andere buurtbewoners in
de HALLO van 14 mei zijn zorgen over
de komst van vierhonderd arbeidsmigranten op camping Nieuwehof in
Meijel. Oomen noemt het gemeentelijke besluit net als de Maasbreese
omwonenden mosterd na de maaltijd.
“Zeker voelt dat wrang. Hopelijk heeft
het wel nog effect op de aanvraag
(van Nieuwehof, red.), maar zoals
het nu beschreven staat niet, denk

ik.” De gemeente heeft nog altijd,
ondanks de kritiek in het stuk in de
HALLO, geen contact opgenomen met
de omwonenden in Meijel. “We hebben niets meer vernomen”, aldus
Oomen.

D O LLE DAG EN
3 HALEN 2 BETALEN*

(tenzij anders aangegeven)

KORTINGEN TOT 50% OP SCHOENEN
Graag tot ziens bij:

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

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur

Infoavond Maasbree
In Maasbree besloot de gemeente een
informatieavond op te zetten over het
plan bij camping De Flierenhof. Een uitnodiging voor de avond op woensdag
1 juli viel op zaterdag 27 juni op de
deurmat bij omwonenden. Bij een aantal buurtgenoten althans. “Slechts een
gedeelte kreeg de brief”, aldus Roosch.
“Het is duidelijk een last-minute-actie
van de gemeente. Zeer ergerlijk dat
niet iedereen de brief heeft gekregen
en bovendien zo kort van tevoren zodat
zo min mogelijk mensen het gepland
kunnen krijgen. De buurt wordt niet
serieus genomen.”
De namen en adressen van de omwonenden zijn bij de redactie bekend.

Romeense pindief veroordeeld tot acht
jaar gevangenisstraf
De rechtbank in Den Bosch heeft een 19-jarige man, die lid was van een Romeense bende, tot een gevangenisstraf van acht jaar en zes maanden veroordeeld. Volgens de rechtbank heeft de verdachte zich zes keer schuldig gemaakt aan het plegen of medeplegen van diefstal met geweld en dertien keer aan het plegen of
medeplegen van diefstal. In Maasbree beroofde hij een 73-jarige vrouw.
De verdachte heeft volgens de rechtbank in de periode tussen 11 maart
en 8 juli 2019 negentien diefstallen
gepleegd door samen met een (of
meer) medeverdachte(n) oudere mensen af te leiden bij een pinautomaat.
Als het slachtoffer ging pinnen en de
pincode invoerde, ging de man naast of
gedeeltelijk voor het slachtoffer staan
om het slachtoffer af te leiden met
een krant, folder of een stuk papier.
Dit papier werd door de man voor het
scherm van de pinautomaat gehou-

den, zodat het zicht hierop verdween.
Tegelijkertijd drukte de man op het
toetsenbord een bepaald bedrag in.
Bij de diefstal in Maasbree maakte hij
een bedrag van 800 euro buit door
het slachtoffer aan de kant te duwen.
‘Uit de aangifte van aangever/benadeelde blijkt dat zij na het invoeren van
haar pinpas, pincode en het invoerbedrag voelde dat zij naar links werd
geduwd’, zo staat te lezen in de uitspraak van de rechter.
Op het moment dat het geld uit de pin-

automaat kwam, zag de man kans om
dit ongezien te pakken en er vandoor
te gaan. De rechter noemde de delicten buitengewoon laf en gewetenloos.
De slachtoffers merkten veelal pas
thuis dat er geld van hun bankrekening
was weggenomen. De verdachte sloeg
ook in Wanssum, Lottum, Horst en
Grubbenvorst toe. Doordat de pinautomaten voorzien zijn van camera’s,
staan veel van de berovingen op beeld.
De medeverdachten kregen een gevangenisstraf van vijf jaar.

ADVERTENTIE WEEK
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“Enne gojje mins blieft altied leave”
Op zaterdag 27 juni 2020 overleed in de leeftijd van 72 jaar

Annie Peeters - Peeters
“Antje”

Wiet Peeters
Liefste mam van
Marc
Luc
Families Peeters
Kanaalweg 3, 5993 AZ Maasbree.
Annie is in “Saldersbron”, Venloseweg 1, 5971 CG Grubbenvorst
waar gelegenheid is om persoonlijk afscheid van haar te nemen
op donderdag 2 juli van 18.30 uur tot 20.00 uur.
Op zaterdag 4 juli 2020 om 10.30 uur zullen we in besloten kring
afscheid nemen van Annie. Het zou fijn zijn als u dan een kaarsje
brandt en zo in gedachten met ons verbonden bent.

Stil en onverwacht ben je van ons heengegaan.
Je hebt altijd voor ons klaargestaan.
Zorg en liefde heb je gegeven, zo was je hele leven.
Je was een schat voor ons allen.
Je te moeten missen zal ons heel zwaar vallen.

Bèr Janssen
54 jaar in liefde verbonden met

Gerrie Janssen-van der Kop
trotse pap van Anita
Patrick
Familie Janssen
Familie van der Kop
Correspondentieadres:
Eelserstraat 24, 5986 AP Beringe
Donderdag 2 juli is er gelegenheid voor een laatste groet
aan Bèr tussen 19:00 en 20:00 uur in het Huis van troost
en afscheid, Patersstraat 52 in Panningen.

Een bijzonder woord van dank aan iedereen die Annie tot
steun is geweest.

De dienst is zaterdag 4 juli om 10:30 uur te volgen via
livestream: https://iframe.dacast.com/b/158028/c/554194

Annie Peeters - Peeters
“Antje”

Bèr Janssen
Pas nog samen een motorrit gemaakt
De benzinegeur hangt nog in de lucht
Maar plots valt de motor stil...

Antje was jarenlang een trouw sportlid van Volharding.
We zullen haar spontaniteit gaan missen.
Wij wensen Wiet, Marc en Luc veel sterkte.

Wij wensen Gerrie, Anita en Patrick en familie veel sterkte.

Germie en de maedjes van Groep 7
Bestuur en leden Volharding Maasbree

Motorclub Van Alles Get

Vier generaties

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

Panningen, * 28 maart 1943
Beringe, † 27 juni 2020

Annie hield van bloemen, maar een donatie voor “Longoncologie
Viecuri” wordt ook zeer op prijs gesteld. Hiervoor staan
Collectebussen bij Annie.

Verdrietig zijn wij door het overlijden van

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

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

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

fienbosuitvaartzorg.nl

samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

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

T 077 - 2061585
www.arendseuitvaartzorg.nl
Baarlo
Kessel
Maasbree

in liefdevolle herinnering

Biny Madou-Peeters
herenigd met haar echtgenoot

www.vooraltijdbijzonder.nl
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Claudia van Haeﬀ |06-15156046

Frans Madou c
5 Steyl, 12 augustus 1948
c Baarlo, 24 juni 2020
Baarlo: Susanne en Arno
Kyara, Rebecca
Baarlo: Frank c
Venlo: Thea en Douwe c
Tegelen: Pieter en Annie
Panningen: Jan en Fieke

Fay Boumans zag iets meer dan twee maanden geleden het levenslicht. Met de komst van de jongste telg werd de vier generaties volgemaakt. Superoma Tona Crienen-Lenders, oma Petra
Driessen-Crienen en mama Lizzy Driessen uit Baarlo zijn allemaal
supertrots en blij met de geboorte van kleine Fay.

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

Correspondentieadres: Op de Bolleberg 5, 5991 XE Baarlo Lb

Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

Heel veel dank gaat uit naar dr. Te Riele en de medewerkers
van Groene Kruis Baarlo voor alle liefdevolle zorg
die Biny van hen heeft mogen ontvangen.

Te koop duurzaam
levensloopbestendig appartement,
centrum Horst,€ 317.500 zie:
www.dekuyperij.nl

Familie Peeters
Familie Madou

Vier generaties door
geboorte Fay

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

Op wens van Biny heeft het afscheid
in besloten kring plaatsgevonden.

T.k. gevraagd land- en
tuinbouwmachines o.a. ploeg frees
kopeg spitmachine bloter weidesleep
schudder hark maaier mesttank kipper
tractor enz. Tel. 06 19 07 69 59.

0207 \ nieuws
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Rotzooi in Kessel-Eikse natuur ‘erger dan ooit’
Andere jaren werd er regelmatig wat rotzooi gevonden en waren er ook wel illegale vissers te vinden in
natuurgebied De Weerdbeemden in Kessel, maar de afgelopen maanden liep het de spuigaten uit.
“Dealen, illegaal vissen, rotzooi, harde muziek, feestjes, noem het maar op. Het lijkt hier af en toe wel een
discotheek”, vertellen toezichthouders van het gebied.

fijne plek vinden om te ‘chillen’, maar
het lijkt tegenwoordig op zaterdagavond wel een discotheek.” Inclusief
de harde muziek en drank die daar
normaal bij komt kijken.

Visvergunning

IVN Helden zette begin juni verschillende foto’s van de rotzooi in de Weerdbeemden op Facebook

Dorpsoverleg Kessel-Eik is bezig met
het maken van een plan voor natuurgebied, de Maasoever, De Weerdbeemden
en De Musschenberg, die een stukje
verderop ligt. In de toekomst moeten
de gebieden een toeristisch trekpunt
worden voor fietsers, wandelaars en
dagjesmensen. Een strandje, aanlegsteiger en goede wegen moeten daar
voor zorgen. “Een ander voordeel dat
we met zoveel aanloop willen bewerkstelligen, is dat het niet meer zo’n
afgelegen, rustig punt is”, vertelt Jan
Reinders, lid van het dorpsoverleg en
de werkgroep die zich bezighoudt met
het verfraaien van de gebieden.
Toen de HALLO belde over vermeende
overlast in het natuurgebied ging Jan

Heldenaar
opgepakt voor
overval uit
2013
Een 27-jarige Heldenaar is op
dinsdag 30 juni opgepakt door de
Brabantse politie. Hij zou in 2013
betrokken zijn geweest bij een
gewelddadige overval in
Eindhoven waarbij iemand werd
vastgebonden. Door nieuwe aanknopingspunten had de politie al
een vermoeden dat één van de
daders uit Peel en Maas kwam.
Bij de overval in november 2013 drongen meerdere daders een kraakpand
binnen aan de Clovislaan in Eindhoven.
Twee mensen raakten lichtgewond.
Het lukte de politie toentertijd niet om
de zaak op te lossen. Onlangs bracht
politie Peel en Maas naar buiten dat
er nieuwe zaken aan het licht waren
gekomen. Eén van de daders zou
afkomstig zijn uit de gemeente Peel
en Maas. Er werd een oproep geplaatst
aan alle inwoners om eventuele informatie te delen met de politie. Door de
nieuwe resultaten kon de politie de
Heldenaar oppakken.

zelf op onderzoek uit. Hij kwam uit bij
de toezichthouders van HSV Leudal.
Die visclub is verantwoordelijk voor
het controleren van vissers bij de vijvers die in De Weerdbeemden liggen.
“Toen ik hoorde wat zij allemaal vertelden, schrok ik”, vertelt Jan. “In het
dorp is wel bekend dat in het gebied
vaker mensen zijn die er niet thuis
horen, maar dat er zoveel overlast
was, was ons onbekend.”

Ontploft
Die toezichthouders zijn Knoben uit
Haelen en Driessen uit Baarlo, die niet
met hun volledige naam in de HALLO
willen. Ze vertellen over wat ze allemaal meemaakten de afgelopen tijd.

“Sinds de lockdown, door het coronavirus, is het ontploft”, vertelt Driessen.
“Ik kom ongeveer drie keer per week
hier vissen, al jaren lang. Het is een
prachtig stukje natuur. Je zit er rustig
en lekker dicht bij de Maas.”
Van dat rustige was echter niks meer
over. “Bij mooi weer staan er tig auto’s
aan de Maas en bij de vijvers”, vertellen de toezichthouders. Hangjongeren
die een feestje hebben op het strandje
of een vuurtje maken in de natuur,
arbeidsmigranten of Duitsers die aan
het vissen zijn, Volkswagen Golfjes die
met onduidelijke redenen het natuurgebied binnenrijden, het gebied blijkt
in de coronatijd populair te zijn geworden. “Ik snap dat jongeren het een

Driessen is namens HSV Leudal controleur en kan mensen die aan het
vissen zijn in de visvijvers in De
Weerdbeemden vragen naar hun visvergunning. Als ze die kunnen tonen,
houdt het handhaven wel op. Luc
Knoben mag ook de vissers aan de
Maas controleren. Maar ook bij hem
houdt het op bij ‘foei’ zeggen. “Ik kan
zeggen dat ze weg moeten als er geen
goede vergunning getoond wordt.
Hebben ze wel een vergunning, dan
kan ik niks meer.” Op zaterdagavonden naar de luidruchtige groepjes
gaan, doen ze liever niet. “Wie weet
wat er dan gebeurt.”
Dat mensen het een fijne visplaats
vinden, is niet zo erg, leggen Driessen
en Knoben uit. “Maar de rotzooi die
ze achterlaten. Dat is soms echt niet
normaal”, vertelt Driessen. “Ik maak
altijd een rondje voordat ik ga zitten.
De laatste tijd kost het me een flinke
tijd om alles op te ruimen wat er nog
ligt.” Knoben. “Ik ben nu al vaak meer
aan het controleren dan aan het vissen. Ik ben ook maar een vrijwilliger.”
Naast de rotzooi van de vele vissers
en hangjongeren, komen er regelmatig auto’s voorbij die weinig te zoeken
hebben in het gebied. De toezichthouders weten niet precies wat die
komen doen, maar ze hebben wel een
vermoeden. “Er stoppen auto’s op rare
plekken. Iemand stapt uit, gaat de
bosjes in en komt vrij snel weer terug.
En dat een paar keer per avond. Ik durf
niet te gaan kijken, maar ik kan wel
raden dat het illegaal is.”
Melding maken bij instanties heeft
weinig zin, vertelt Knoben. “Ik heb wel

eens arbeidsmigranten betrapt op het
illegaal fileren van vissen. Met hun
legitimatiebewijzen in de hand heb ik
de politie gebeld. Het had geen prioriteit.” De visclub stuurde al mails naar
de gemeentes Leudal en Peel en Maas
en vroeg gesprekken aan. “Gemeente
Peel en Maas liet weten dat ze geen
boa’s hebben die op het onderwerp
gericht zijn, bij de gemeente Leudal
hebben we nog een concrete gesprekken op gang gekregen.”
De toezichthouders zouden graag zien
dat de gemeente boa’s gaat inzetten
in het gebied. Zo ligt de verantwoordelijkheid straks niet meer alleen bij
de vrijwillige controleurs. “Als de politie of een boa een maand lang iedere
week zou controleren, waren de helft
van de problemen zo opgelost.”

Gemeente en politie
Gemeente Peel en Maas laat weten
geen meldingen over het gebied
binnen te hebben gekregen en zegt
graag in contact te komen met de
toezichthouders. “Dan kunnen we in
afstemming met klagers en in gezamenlijkheid met politie de eventuele overlast onderzoeken. Onze boa’s
zijn voor de gehele gemeente Peel
en Maas, dus ook De Weerdbeemden,
bevoegd.”
De politie zegt wel degelijk af te
weten van de problematiek in het
gebied. “De betreffende wijkagent is
op de hoogte van de zaken die hier
spelen”, laat een woordvoerder weten.
“En dit heeft zeker onze aandacht.
Regelmatig wordt dit gebied meegenomen in de surveillance en meldingen die hierover binnenkomen, nemen
wij uiteraard serieus. Wij blijven dit
gebied structureel checken en monitoren.”
Tekst: Rob Dieleman
Beeld: IVN Helden

Oh, zit dat zo!

De coronareserve
De coronacrisis heeft op veel bedrijven een grote impact op bedrijfsresultaten en liquiditeiten verdwijnen als sneeuw voor de zon.
Omdat de winstbelasting een jaar na ijlt, worden nu de belastingaangiften gedaan over het jaar 2019. Voor veel ondernemingen was
2019 een goed jaar en gaat het dus over een flink te betalen belastingbedrag. Juist nu het zo lastig is krijgt de ondernemer deze belasting voor de kiezen.
te verwachten verlies dat in 2020
wordt geleden als gevolg van de
coronacrisis.
Daardoor wordt het inkomen over
2019 gedrukt en is dus minder
belasting verschuldigd over 2019.
In de belastingaangifte 2020
wordt dat dan weer rechtgetrokken. Het uitgangspunt dat elk
belastingjaar zijn eigen kosten
draagt, wordt voor deze sympathieke regeling tijdelijk opzij
gezet.

Om ondernemers door de crisis heen te helpen is daarom,
in het rijtje coronamaatregelen, de fiscale coronareserve
bedacht. De ondernemer mag in
zijn winstberekening over het jaar
2019 rekening houden met het

Is er al belastingaangifte gedaan
over 2019? Ook dan kan de
coronareserve worden toegepast door alsnog een nieuwe
belastingaangifte 2019 in te dienen rekening houdende met de
coronareserve. De reeds betaalde
belasting over 2019 komt dan bij
de ondernemer terug.

De regeling kan alleen worden
toegepast als er (na verwachting) ook daadwerkelijk verlies
wordt geleden in 2020. Is de verwachting dat de onderneming
ondanks de coronacrisis, over het
hele jaar 2020 bezien per saldo
geen verlies maakt, dan kan de
regeling niet worden toegepast.
De belasting over 2019 moet dan
gewoon worden betaald, ook al
leidt dat tot liquiditeitsproblemen.
Eventueel kan nog wel gebruik
worden gemaakt van de regeling
voor tijdelijk uitstel van betaling.
Maar dat gaat over een relatief
korte periode.
Tot slot is van belang dat deze
regeling vooralsnog alleen geldt
voor de Vennootschapsbelasting,
dus voor ondernemingen die
gedreven worden in de vorm

van een Besloten Vennootschap
(BV). Kleine ondernemers die
geen BV hebben en onder de
Inkomstenbelasting vallen komen
hiervoor niet in aanmerking.
Dat is een gemiste kans.

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 - 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 - 49 46 28
www.innovista.nu
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Noeëts mier
Altied un helpende hank,
Altied un loesjterend oer,
Altied idderein in zien waerde laote,
Noeëts get vraoge vur uch zelf,
Noeëts waas get te veul um te doon,
Noeëts mier……. wae zulle uch misse, Altied.
Bedroefd maar dankbaar dat we haar zo lang in ons
midden mochten hebben, nemen wij nu afscheid van

Lenie Krijnen - Verlaak
Kessel, * 29 oktober 1922
Helden, † 28 juni 2020

Met grote bewondering en respect hebben we
je afstand zien doen van alles wat je lief en dierbaar
was en hebben we je los moeten laten.
Rust zacht lieve man, vader, schoonvader en superopa

Wim Theelen

Beringe, * 11 mei 1941

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Weduwe van George Krijnen †
Levenspartner van Harrie Vallas
Tante van :

Hij had de schoonheid van de akkers lief
’t land van vruchtbaarheid en ruimte
tot ook zijn dromen kleiner werden
een tuintje, een plaatsje, dieren en wat gerief
...maar nu een hemel zonder grenzen

Venlo, † 30 juni 2020

54 jaar in liefde verbonden met

Jack
Marlie en Eric
Merel en Sonny
Veerle

“Oma” van:

uit Beringe
60 jaar getrouwd.
Van harte gefeliciteerd
van kinderen en kleinkinderen!

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

Correspondentieadres:
Eelserstraat 22, 5986 AP Beringe

Hannie en Jac
Jos en Betsy
Hans en Hélène

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

Op maandag 6 juli nemen we in besloten kring afscheid
van Wim.

Marian en Herm
Joop en Kit
Harrie †
Coen en Inge
Jan en Anja

Speciaal een woord van dank aan Dr. van Kemenade en
aan de zorgmedewerkers van de afdeling cardiologie
VieCuri voor de goede zorg.

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

Mieke

Pleegmoeder van:

Piet en Lies Jacobs

Maria Theelen-Vossen

Ria en Jo
Ine en Jacques
Peter en Mien
Mien en Tom
Hen † en Nelly
Rie † en Jeannette †
Elly en Jean

Op donderdag 2 juli zijn

Karin

Wie wil mij drie uur per week in Meijel
helpen met huishoudelijk werk?
06 40 75 67 70.

Tom, Marieke, Ellen en Anne

Op zaterdag 4 juli nemen we in besloten kring afscheid van
Lenie.

De herinneringen kleuren onze toekomst

Speciaal een woord van dank aan onze huisarts Frank van
Kemenade. Ook de medewerkers van Proteion zeggen we
hartelijk dank voor hun goede zorgen.

Vol bewondering hebben wij onze lieve moeder, schoonmoeder
en oma haar leven zien loslaten.

Correspondentieadres: ’t Höltje 7, 5988 CA Helden

Verdrietig, maar bovenal dankbaar voor al haar liefde, zorg en
betrokkenheid nemen we afscheid.

Mia van den Beuken
Gevraagd in Panningen:
huishoudelijke hulp voor 6u per
week met veel ervaring! Weet jij van
aanpakken? Stuur je reactie met naam,
leeftijd en ervaring naar liliv@home.nl.
Te koop partij metalen bedden,
stapelbedden, hufterproof, matrassen,
kantinetafels en stoelen, gebruikt,
ideaal voor groepsaccommodatie e.d.
Hagro, 077 398 80 37.

High Tea €19,50 p.p.
Brasserie VIOS - Beringe
Reserveren op BrasserieVIOS.nl
Overheerlijke dikke zoete kersen.
Lange Heide Maasbree (tegenover
nr40) 06 42 34 82 63.
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.

Maria Dorothea Gerarda

* Panningen, 26 maart 1923
† Panningen, 28 juni 2020
echtgenote van

Harrie Bos † 26 april 1961
Den Haag Martin Bos
Arnhem Petra en Jos Selten-Bos
Londen
Martijn Selten en Natasha Chan
Rotterdam Jeroen Selten en Daphne de Leeuw

Kempen creëert

Zichtbaarheid
#kempencreëert

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.

In besloten kring zullen we haar op 3 juli begeleiden naar haar
laatste rustplaats op het kerkhof aan de Kerkstraat in Panningen
waar zij begraven wordt bij haar man, onze vader Harrie Bos.
Mgr. Nolensstraat 38
5981 TN Panningen

Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen, g.g.
roosters stapelblokken enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
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.
Voetreflex.
Zomerbehandeling met verzorging.
www.mayproosten.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.
Mooie edelhert-geweien te koop,
12 tot 30 enden. Bel vrijblijvend
06 11 06 17 19.
Te koop nieuwe oogst groene spercie
en gele wasboontjes, vastkokende
frieslanders aardappelen, koolrabi
prei eigen teelt, verder vele soorten
vollegrond- en kasgroenten,
vers van goede kwaliteit en niet
te duur. Kwekerij Brummans
Vosberg 16a Panningen.
Gezocht: huishoudhulp voor in Kessel.
Bij voorkeur op vrijdagmorgen.
Tel. 06 29 47 24 34.

0207 \ jongeren
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15-vragen aan

Josje Kessels Meijel
met ons gezin, omdat ik enig kind
ben. Dat maakt het altijd extra leuk.

Ben je een ochtend- of een
avondmens?
Ik ben echt een avondmens. Ik hou
heel erg van uitslapen en als ik vroeg
moet opstaan, heb ik een ochtend
humeur.

Welke serie of film moet iedereen
gezien hebben?
Ik ben op het moment de serie Grey’s
Anatomy aan het kijken. Deze serie
gaat over een aantal studenten dat
een opleiding gaat volgen in het ziekenhuis. De meeste afleveringen gaan
over het alledaagse levens van de
hoofdpersonages als chirurgen, hoewel er ook zeer veel aandacht naar
hun persoonlijke levens gaat. Ik denk
dat deze serie mij zo aanspreekt,
omdat ik zelf de opleiding verpleegkunde volg. Deze serie heeft 16 seizoenen en gaat nog steeds door. Je
moet er echt van houden.

Wat is je grootste blunder?
Ik ben best onhandig. Ik zeg of doe
wel eens dingen die ik beter had kunnen laten.

Hoe ga jij de zomervakantie
vieren?

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Josje Kessels
17 jaar
Meijel
Summa college zorg
en welzijn Eindhoven

Wat is er voor jou veranderd
sinds het corona-virus Nederland
binnen kwam?
Voor mij is er erg veel veranderd.
Er waren veel evenementen waar ik
naar toe zou gaan afgelopen voorjaar en komende zomer. Die zijn
allemaal gecanceld. Ook zou ik
komende zomervakantie een week
met mijn vriendinnen naar Lloret
de Mar aan de Spaanse kust gaan,
maar die vakantie gaat ook niet
door.

Hollands
zomerweer
Deze week hebben we te maken
met gemiddeld Hollands
zomerweer. De wind komt uit de
richting zuidwest en soms uit
het noordwesten. Het is vrij
wisselvallig weer, maar grote
neerslaghoeveelheden vallen er
vanaf eind deze week niet meer.
De temperatuur is voor velen
een verademing ten opzichte
van een week eerder met
circa 22 graden. De foto is
gemaakt met vrij uitzicht op de
Maas in Kessel, op de benauwde
26e juni.
/ Beeld en tekst: Nicky de Bruijn

Welk advies zou je iemand van
jouw leeftijd geven om deze tijd
goed door te komen?
Veel gaan werken en op afstand naar
een terrasje gaan. Ik heb gemerkt
dat ik deze tijd prima door kan
komen op die manier. Werken neemt
best veel tijd in beslag, dus dat is
wel fijn.

Waarvan word je enthousiast?
Op vakantie gaan. Ik vind op vakantie gaan altijd heel leuk, omdat je
dan even weg bent uit je dagelijks
leven. Ik hou dan vooral van zonvakanties. Hotel of camping maakt me
niks uit, ik heb het altijd naar m’n
zin. De afgelopen jaren is er altijd
iemand mee geweest op vakantie

Ik ga deze zomer nog een aantal keer
weg. Ik ga nog twee keer een paar
daagjes weg in Nederland en ik ga
nog een week naar Italië. Verder ga ik
nog leuke dingen doen met vriendinnen, zoals een terrasje pakken of naar
de stad of iets dergelijks. Ook hoop ik
dat ik veel kan werken.

Waar zou jij graag op vakantie
willen?
Ik zou graag nog een keer naar de
Verenigde Staten op vakantie willen. Heel cliché, maar toch vind ik
dat je een keer in dat land moet zijn
geweest. Daar zijn zoveel dingen
te zien en te doen en het is daar zo
anders dan in Nederland. Dat zou ik
graag een keer willen meemaken.

jaarmarkt hier in Meijel. Ik vond het
altijd heel leuk om met mijn vriendinnen over de jaarmarkt te lopen.
We kochten dan altijd tasjes, telefoonhoesjes of hoesjes voor over een iPad.

Om wie lach jij het meest?
Om mijn vrienden en vriendinnen. Er is
altijd wel iets of iemand dat we allemaal echt grappig vinden en waar we
echt lang over door kunnen lachen.

Wat is je laatste miskoop geweest?
Kleren. Ik koop heel vaak kleren waar
ik later spijt van heb dat ik ze aangeschaft heb. Dan vind ik een kledingstuk later toch iets te groot of iets te
klein of vind ik de kleur weer minder
mooi om te combineren.

Wat is je droomberoep?
Ik zou graag in het ziekenhuis willen werken. Ik zou dan op de kraamafdeling of de kinderafdeling willen
werken. Ik zit nu in het eerste jaar
verpleegkunde op het MBO. Na het
mbo wil ik de hbo-opleiding verpleegkunde gaan doen.

Als je één dag met iemand van
leven mag ruilen. Wie zou je dan
kiezen?
Ik zou dan met een hele rijke
beroemdheid willen ruilen.
Gewoon om die ervaring een keer
mee te maken. Het lijkt me leuk om
voor een dag heel veel geld te hebben
en alles te kunnen doen wat ik wil.

Wat zou je het liefst doen als je
alleen thuis bent?
Ik zou dan de hele dag lekker niks
doen. Lekker uitslapen en een beetje
serie kijken. En ik zou ‘s avonds vrienden uitnodigen en een feestje houden.

Weer in Peel en Maas

Column

Hitte
Vorige week waren er een paar
dagen waarop het best wel
heet was. Zo’n dagen waarop
je eigenlijk alleen je
zwemkleren aan kan hebben,
zodra je namelijk iets meer
kleding aan hebt dan dat is het
al veel te warm.
Sommige mensen hebben niet zo
veel last van zo’n enorme hitte,
maar veel mensen ook weer wel.
Het is dan wel fijn als je binnen
kan zitten, bijvoorbeeld met
een ventilator aan, of buiten in
de schaduw. Of natuurlijk lekker
in het zwembad als je deze op
hebt staan. Het is bij dat laatste
heerlijk om elke paar uur gewoon
weer even in het water te duiken.
Nu we niet meer elke dag op
school hoeven te zijn hoef ik ook
niet te wachten tot ’s middags
voordat ik in het zwembad kan.

Je kunt tussen de
vakken door even
het water in

Waar ben je voor aan het sparen?
Ik ben aan het sparen voor een klein
autootje. In maart word ik namelijk 18,
dus dan zou ik een auto goed kunnen
gebruiken. Een auto is ook handig voor
als ik stage heb, want meestal moet
ik dan vroeg beginnen en is het nog te
vroeg voor het openbaar vervoer.

Wat is het eerste dat je van je eigen
geld kocht?
Dat kan ik me eigenlijk niet meer heel
goed herinneren. Ik denk iets op de

Hoi

Tekst: Lotte Thijssen

Dat is wel een voordeel van de
online lessen. Je kan gewoon
heerlijk tussen de vakken door
even het water in als je veel
tussenuren hebt. En als je niet
zo veel tussenuren hebt, hoeven
de meesten gelukkig nog steeds
minder lang te wachten dan
eerst, omdat de lessen nu korter
duren. Maar ook als je geen
zwembad hebt, zou je op zo’n
hete dagen zoals die van vorige
week lekker af kunnen koelen
tussendoor. Je kunt nu heerlijk
je eigen ventilator bij je in de
buurt zetten om toch nog een
beetje de dag goed door te
komen.
En ik denk dat het ook wel
veel scheelt dat je niet nog
hebt moeten fietsen in de zon
of in een bloedhete auto hebt
moeten rijden voordat je op
school of werk aan komt, omdat
je nu thuis les hebt of thuis
werkt. Zo’n hete dagen kunnen
best lastig zijn, maar gelukkig
zijn er veel manieren om het
voor jezelf toch een beetje koel
te houden. Hopelijk is dit bij
iedereen goed gelukt, bij mij in
ieder geval wel.

Lisa
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Versoepelen van maatregelen kan alleen als het coronavirus onder controle blijft.
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Hulpbehoevenden

Voorwaarden en meer informatie:
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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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

Raadsvergadering 7 juli 2020
Op dinsdag 7 juli 2020 is om 16.00 uur een Raadsvergadering.
In verband met het Coronavirus is dit een vergadering in aangepaste vorm. Dit betekent
het volgende:

www.peelenmaas.nl

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.

• De gemeenteraad vergadert fysiek in het Huis van de Gemeente
• 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 7 juli 2020 08:00 uur schriftelijk aan bij de griffi
(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 7 juli 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.

Nationaal hitteplan
Voorkom gezondheidsproblemen door warm weer
Weet wat u moet doen als het warm wordt!

ONDERDEEL B: OPINIERENDE VERGADERING
6. Kadernota 2021 (2020-042)

Drink voldoende

Houd uzelf koel

Drink water, thee of koffie.
Ook als u geen dorst heeft,
want ouderen hebben
minder dorstgevoel. Matig
het gebruik van alcohol..

Blijf in de schaduw en
beperk lichamelijke
inspanning in de middag
(tussen 12:00 en 18:00 uur).

Tip: Zorg dat u altijd een flesje water bij de hand hebt,
zeker als u naar buiten gaat of met de auto op pad gaat.

ONDERDEEL C: BESLUITVORMENDE VERGADERING
7. Kadernota 2021 (2020-042)
ONDERDEEL D: SLUITING
8. Sluiting.

Houd uw woning koel

Zorg voor elkaar

Houd de zon en warmte
zoveel mogelijk buiten uw
woning, bijvoorbeeld met
zonwering, ventilator of
airconditioning.

Let bij warm weer extra op
mensen in uw omgeving
die misschien uw hulp
kunnen gebruiken.

Tip: Zorg voor extra koele frisse lucht door het openen van
ramen en/of deuren op tijdstippen dat het buiten is afgekoeld.

Op basis van de omstandigheden ten tijde van het opstellen van deze publicatie
vindt de raadsvergadering - gelet op de van kracht zijnde coronamaatregelen en
de fysieke mogelijkheden van ons Huis van de Gemeente - zonder publiek plaats.
Indien hier wijzigingen in optreden, communiceren wij hier in ieder geval via de
website van de gemeente Peel en Maas over. Uiteraard borgen wij de openbaarheid
van deze vergadering door de vergadering live via onze internetpagina uit te zenden.

Tip: Maak gebruik van de koelere ochtend en avond voor uw
boodschappen of wandeling. Neem een verkoelend
(voeten)bad of een douche.

Tip: Ga een keer extra langs of bel ze op en vraag wat u kunt
doen.

Medicijnen en hitte
Sommige medicijnen kunnen bij hitte tot gezondheidsproblemen leiden doordat de water- en
zouthuishouding in het lichaam verstoord wordt. Dit kan leiden tot uitdroging, te weinig zweten
en onwel worden.
Overleg met uw apotheek of huisarts als u vragen heeft over het gebruik van uw medicijnen tijdens hitte.

Container niet vol?
Is uw container niet vol?
Sla dan een inzamelbeurt over, dan blijven wij effectief inzamelen.
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in
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Vanuit
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Wij adviseren u graag over de vele mogelijkheden....
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• KEUKENRENOVATIES
• NIEUWE
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• KEUKENRENOVATIES
• INBOUWAPPARATUUR
• NIEUWE
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KEUKENRENOVATIES
• INBOUWAPPARATUUR
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- 0475-520489
Vrijkenstraat
3 Roggel - 0475-520489
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Voor www.acpkeukenrenovaties.nl
deVoor
actuele
openingstijden
van van
de actuele
openingstijden

onzeVoor
showroom
kuntopeningstijden
u kunt
onze uwebsite
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onze
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Actuele weersinformatie

Meer informatie

Actuele temperaturen, weersverwachtingen en
weerswaarschuwingen in uw regio kunt u vinden op
de website van het KNMI via www.knmi.nl

Kijk voor meer informatie op www.rivm.nl/hitte
of neem contact op met de GGD in uw regio..
Contactgegevens kunt u vinden via www.ggdghor.nl

LOSLATENDE
FOLIE
OPOP
LOSLATENDE
FOLIE
LOSLATENDE FOLIE OP
UW
KEUKENKASTJES?
UW
KEUKENKASTJES?
UW KEUKENKASTJES?
WIJ LOSSEN
HET OP!
WIJ LOSSEN
HET OP!
WIJ LOSSEN HET OP!

✓ Snel
✓ Snel
✓ Snel
✓ Betaalbaar
✓ Betaalbaar
✓ Betaalbaar
✓ Effectief
✓ Effectief
Effectief
✓✓
✓ Effectief
Effectief
✓ Effectief
✓ Duurzaam
✓ Duurzaam
Duurzaam
✓✓
✓ Duurzaam
Duurzaam
✓ Duurzaam
advies
✓ Vrijblijvend
advies
✓ Vrijblijvend
✓ Vrijblijvend advies
info@defoliedokter.nl • Telefoon: 06-29316150 • www.defoliedokter.nl

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

info@defoliedokter.nl
• Telefoon:
06-29316150
• www.defoliedokter.nl
info@defoliedokter.nl
• Telefoon:
06-29316150
• www.defoliedokter.nl
info@defoliedokter.nl • Telefoon: 06-29316150 • www.defoliedokter.nl Tel 06 22 20 93 47 | www.abridak.nl
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Discussie over Jaarrekening werpt schaduw vooruit naar Kadernota

Raad beslist: extra geld voor Maasboulevard
Kessel, hogere lening voor starters
Zuinig omspringen met gemeentegeld is prima, maar soms mag het van de gemeenteraad best een onsje meer zijn, voor de goede zaak. Zo zou je opstelling van de raad kunnen typeren,
nadat een ruime meerderheid twee raadsvoorstellen zodanig wijzigde dat er méér geld voor wordt vrijgemaakt. Ze komt er extra geld voor het project Maasboulevard Kessel, en kunnen
starters op de woningmarkt straks een hogere lening krijgen.
De besluiten vielen in de raadsvergadering van vorige week dinsdag. Het was naar alle
waarschijnlijkheid (voorlopig?) de laatste die niet in de raadzaal plaatsvond maar online
werd gehouden.
Voorschot op Kadernota
Het eerste agendapunt waar de raad zich over boog waren de zogeheten ‘Jaarstukken’,
waaronder de Jaarrekening. De jaarstukken zijn een uitvoerige, feitelijke terugblik op vorig
jaar rond de vragen: hebben we gedaan wat we van plan waren, en heeft het gekost wat
we dachten? De Jaarrekening wordt altijd gecontroleerd door een accountant, en die had
ook deze keer zijn zegen erover gegeven.
De raad kon zich in grote lijnen vinden in de jaarstukken (die een klein financieel overschot
laten zien). De meeste fracties namen wel de gelegenheid om wat opmerkingen te
plaatsen en vragen te stellen.

moet gaan. Alleen AndersNu vond het plan simpelweg te duur en ‘niet passend bij de maat
van Kessel’.
Wethouder Paul Sanders had alle begrip voor het amendement, maar wees er wel op dat
25% lokaal aanbesteden ‘een hele opgave’ wordt. Bij de stemming was alleen AndersNu
tegen het (aangepaste) voorstel. De Kesselse Maasboulevard kan nu dus toch in zijn geheel
worden aangepakt.
Hogere starterslening
Ook het volgende agendapunt was al in de commissievergadering aan de orde geweest.
Het college stelt voor om de regeling voor een starterslening voor huizen te verruimen.
Voortaan komen huizen tot 225.000 euro daarvoor in aanmerking (dat was 200.000).
De maximale lening zou ook omhoog moeten: van 30.000 naar 34.000 euro (nieuwbouw)
en van 35.000 euro naar 39.000 (bestaande huizen).

Fractievoorzitter Sander Janssen van Lokaal Peel en Maas wees erop dat de Jaarrekening
slechts in balans is door een beroep van bijna vier miljoen euro uit reservepotjes.
Dat baarde hem enige zorgen. En, zei hij, het inwoneraantal groeit weliswaar licht, maar
is dat wel genoeg om de gemeente leefbaar te houden? Hij vroeg ook aandacht voor het
advies van de accountant om cybersecurity zeer serieus te nemen. Ook steunt zijn partij
de aanbeveling van de accountant om jaarlijks openbaar te maken wat de gemeente heeft
gedaan om de integriteit van ambtenaren te garanderen.
Geert Segers, fractievoorzitter van de VVD, maakte zich niét zo’n zorgen over de financiën.
‘Onze financiële positie blijft sterk.’ Hij sorteerde wel alvast voor op de behandeling van de
Kadernota, op 7 juli. Dan discussieert de raad over de uitgangspunten voor de begroting
voor 2021. Hij wees, zoals eerder ook al, op de stijgende tekorten in het budget voor het
Sociale Domein (zorg, uitkeringen e.d.). De gemeente moet steeds meer zelf bijpassen,
bovenop het geld dat ze hiervoor krijgt van het Rijk. Wat de VVD betreft moet de gemeente
óf een uitgaveplafond instellen óf structureel bezuinigen in het Sociale Domein.
Dat was tegen het zere bene van de PvdA/GroenLinks-fractie, maar woordvoerder Raf
Janssen kondigde aan er bij de Kadernota op terug te komen. Hij weersprak Segers’
woorden dat de gemeente er financieel goed opstaat. Dat lijkt alleen maar zo door een
meevaller in de grondexploitatie, vindt PvdA/GroenLinks. De gemeentelijke financiën zijn
juist zorgwekkend, omdat er grote uitdagingen voor de deur staan. Janssen zei verder dat
het college de laatste tijd te weinig actief is op sociaal terrein, daar waar Peel en Maas toch
jarenlang een voortrekkersrol had.
Voor het CDA waren de Jaarstukken prima in orde, en Peter Craenmehr van AndersNu greep
ze aan om nogmaals aan te dringen op meer informatie vooráf over initiatieven; hij vindt dat
de raad te vaak áchteraf wordt geïnformeerd, zodat bijsturen niet meer mogelijk is.
Wethouder Paul Sanders (VVD) zei in zijn reactie op de inbreng van de fracties dat de
gemeente ‘trots’ mag zijn op de cijfers in de Jaarrekening. Hij zegde Lokaal Peel en Maas
toe de adviezen van de accountant over cybersecurity en integriteit over te nemen. Hij zei
verder uit te kijken naar de door sommige fracties al aangekondigde discussie bij de
behandeling van de Kadernota.
Extra geld Maasboulevard
Rond het volgende agendapunt was er minder politiek verschil van mening. Het ging over
de verfraaiing van de Kesselse Maasboulevard, en dan vooral of er éxtra geld moet komen
om het oorspronkelijke plan toch in zijn geheel uit te voeren.
Het voorstel van het college was om twee onderdelen te laten vervallen, omdat het plan
anders te duur uitvalt. Dan nog blijft een tekort over van ruim twee ton, geld dat door
fundraising opgebracht moet worden door een werkgroep uit het dorp. Het college stelt
de raad voor om voor dat bedrag een krediet (en een garantstelling) te verstrekken.
In de commissievergadering van eind mei gingen echter meteen al stemmen op om
de twee geschrapte onderdelen toch mee te nemen. Nu niet de héle Maasboulevard
meenemen zou doodzonde zijn en flink afbreuk doen aan de hele uitstraling, vonden
vooral PvdA/GroenLinks en het CDA. Die twee partijen kwamen nu dan ook met een
wijzigingsvoorstel (amendement) voor ruim een ton extra, zodat het plan in zijn geheel
kan worden gerealiseerd.
Het voorstel kreeg bijval van VVD en Lokaal Peel en Maas, na een kleine aanpassing.
Daarin staat dat minimaal 25% van het aan te besteden bedrag naar lokale aannemers

Eind mei was al in de Commissievergadering gebleken dat een raadsmeerderheid dat niet
ver genoeg gaat. Het CDA diende daarom nu een wijzigingsvoorstel in dat hogere leningen
mogelijk maakt: tot 40.000 euro voor nieuwbouw, en 45.000 voor bestaande woningen, in
beide gevallen tot een aankoopsom van maximaal 225.000 euro. Het amendement werd
ingediend ook namens VVD, Lokaal Peel en Maas en PvdA/GroenLinks. De partijen hopen
met de extra verruiming dat er zich meer kandidaten melden dan de zeven die vorig jaar
gebruikt hebben gemaakt van de regeling.
Alleen Anders Nu zag de verhoging van de bedragen niet zitten. Peter Craenmehr, die een
verleden heeft als hypotheekadviseur, vond dat je het jongeren niet te gemakkelijk moet
maken te lenen. Je moet hen ‘tegen zichzelf beschermen. Ze kunnen beter bij hun ouders
aankloppen’, zei hij.
Portefeuillehouder Rob Wanten (CDA) kon wél goed leven met het amendement, dat
jongeren ‘een nog betere start geeft.’ Het gewijzigde voorstel werd aangenomen met
alleen de stem van eenmansfractie AndersNu tegen.
Minimumloon en verhuurdersheffing
Aan het eind van de vergadering diende PvdA/GroenLinks nog twee moties ‘vreemd aan
de dag’ in. Dat zijn moties die geen relatie hebben met een van de agendapunten.
In de eerste roept de fractie het college op een signaal naar Den Haag af te geven om het
minimumloon te verhogen naar €14,50. De partij vindt dat tal van mensen in bij voorbeeld
de thuiszorg of de logistiek onmisbaar werk doen, maar nauwelijks rond kunnen komen.
De motie stuitte op scepsis bij andere fracties. De VVD vond hem sympathiek, maar
woordvoerder Teun Heldens zei dat het beter is om de kwestie bij partijgenoten in
Den Haag aan te kaarten. ‘Inkomenspolitiek, daar gaat het Rijk over.’ Het CDA vond dat
ook en Lokaal Peel en Maas zei dat het voorstel te duur zou uitpakken voor ondernemers.
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AndersNu steunde de motie wél, maar meer steun kreeg PvdA/GroenLinks niet, dus de
motie werd verworpen.

samenwerkingsverbanden, te weten de Maasveren, de Veiligheidsregio en de BsGW
(Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen).

De tweede motie van PvdA/GroenLinks partij haalde het wél. Daarin wordt het college
gevraagd om bij het Rijk aan te dringen op afschaffing van de in 2013 ingevoerde
verhuurdersheffing (extra belasting) voor woningcorporaties. Die drukt zó zwaar op de
corporaties dat er minder (sociaal) wordt gebouwd en huurders extra worden belast.
De motie kreeg steun van het CDA en van de meeste Lokaal Peel en Maas-raadsleden.
Alleen Tiny Valckx van die partij zei de consequenties niet te kunnen overzien en stemde
daarom tégen. De meeste VVD-raadsleden stemden ook tégen omdat ze vrezen dat
afschaffing geen garantie is voor meer sociale woningbouw, en mogelijk slechts leidt tot
meer geld in de kas van de verhuurders. VVD-raadslid Heldens stemde als enige in zijn
fractie wél voor de motie. In zijn ogen draagt de verhuurdersheffing wel degelijk bij aan de
‘schandalig hoge huren die ik om me heen hoor.’

De volgende raadsvergadering is op dinsdag 7 juli. Die vergadering vindt weer plaats in
het gemeentehuis, met inachtneming van de anderhalve meter-regels. Op de agenda staat
dan de Kadernota, waarin het college de groten lijnen uitzet voor de begroting voor 2020.

De motie haalde het met 21 stemmen vóór en vijf tegen. Het college zal dus een brief naar
Den haag sturen waarin wordt gevraagd de verhuurdersheffing af te schaffen.
Hamerstukken
In het eerste deel van de vergadering waren overigens al een aantal andere agendapunten
als hamerstuk unaniem goedgekeurd. De meeste waren in de Commissievergadering
al behandeld (en op deze pagina’s besproken) en toen raadsbreed min of meer
akkoord bevonden. Ze werden nu zonder verdere discussie met een hamerklap van de
burgemeester officieel goedgekeurd.
Het betrof het Omgevingsplan Kwistbeek, het Bestemmingsplan 13 woningen Dorpshart
Grashoek, en drie herzieningen/wijzigingen van kleine bestemmingsplannen. Ook werden
enkele zogeheten ‘zienswijzen’ zonder verdere discussie goedgekeurd. Een zienswijze
is een commentaar in briefvorm op bijvoorbeeld een ontwerp-begroting van een partij
waarmee de gemeente samenwerkt. De door speciale raadswerkgroepen opgestelde
zienswijzen op de agenda gingen over de begrotingen van enkele gemeentelijke

Lokaal Peel&Maas

impressie van overloopgebied de Baendj

Maasboulevard; prachtige samenwerking inwoners en gemeente
Een groep enthousiaste Kesselnaren haalde plannen op in het dorp.
Een idee was de Maasboulevard verfraaien. Nog meer kunnen genieten aan de Maas. De loswal moest gerenoveerd worden en daarvoor
was budget gereserveerd. Er werd een mooi plan gemaakt met behulp
van schetsen, waarop de look en feel voor de toekomstige
Maasboulevard tot uiting kwam.
Ook de provincie werd enthousiast en zegde 500.000 euro subsidie
toe. Ook vanuit de gemeente kwam
500.000 euro subsidie. In samenwerking met inwoners van Kessel en de
gemeente werden plannen concre-

CDA Peel en Maas

ter uitgewerkt. De Maasboulevard
vanaf het veer tot en met camping
Gravenhof, een plek vol beleving van
de Maas en natuur. Spaanse trappen
ter hoogte van het restaurant, opknappen van de haven, de kazemat krijgt

een prominente plaats, verfraaiing
met bloemen en bomen.
De plannen pasten in eerste instantie niet in het budget. Twee onderdelen uit het plan waren daarom
niet meegenomen in het raadsvoorstel. In een amendement (wijziging)
werd gevraagd toch geld beschikbaar te stellen voor deze onderdelen. Dat bedrag betrof 160.000 euro.
Lokaal Peel&Maas vond het belangrijk hierover met de taad overleg
te plegen. Extra geld bovenop sub-

sidie vraagt zorgvuldigheid. Lokaal
Peel&Maas heeft na intensief overleg
vóór gestemd. De Maasboulevard kan
nu in zijn totaliteit verfraaid worden.
Een groep Kesselse mensen draagt hier
door eigen inzet óók aan bij. Aandacht
is gevraagd voor de Math Sieben-brug.
Deze loopbrug kan niet terugkomen en
verdient op z’n minst als ‘symbool’ een
mooie alternatieve plek.
Saskia Vervoort-van den Heuvel,
raadslid

Verhoging starterslening in Peel en Maas
Op dinsdag 23 juni 2020 heeft de gemeenteraad met een grote meerderheid een amendement met betrekking tot een verhoging van de starterslening in Peel en Maas aangenomen. Het amendement is op initiatief van
het CDA uitgewerkt en mede ingediend door bijna alle andere fracties.
Een van de belangrijkste redenen om
dit amendement in te dienen, is dat
er op de huidige woningmarkt zelden nog een woning te koop is onder
de 200.000 euro. Hierdoor beschikt
een starter niet altijd over voldoende
financiële middelen om tot koop over
te gaan. Vanuit het CDA vinden we het

belangrijk om starters ook een kans
te bieden om hun eerste woning te
kopen. Middels deze starterslening kan
een starter namelijk een hoger geldbedrag lenen dan dat de bank normaal
verstrekt. Om als starter gebruik te
maken van deze starterslening, dient
deze aangevraagd te worden bij de

gemeente. De starterslening bedraagt
ten hoogste 20 procent van de kosten
van de aankoop van de woning met
een maximum van 40.000 euro voor
een nieuwbouwwoning en 45.000 euro
voor een bestaande woning. Reden
voor dit onderscheid is dat de doorstroom op de woningmarkt gestimuleerd wordt.
De huidige situatie, naar aanleiding van
het coronavirus, gaat de samenleving
maar zeker de starters op de woningmarkt nog hard treffen. Bijbaantjes

vallen weg, flexcontracten worden niet
verlengd en men heeft vaak nog geen
grote buffer. Daarom hopen we hiermee een starter, wat overigens niet
alleen jongeren hoeven te zijn, op de
woningmarkt net dat duwtje in de rug
te kunnen geven om een eerste eigen
woning te kopen.
Meer informatie over de starterslening
is te verkrijgen via de gemeente.
Roger Gielen en Ebie Peeters,
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.
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Het oude postkantoor moet
plaatsmaken voor parkeerplaatsen
De gemeente heeft eerder dit jaar het oude postkantoor aan de Raadhuisstraat in Panningen gekocht. Het pand werd aangekocht met als doel
om 40 tot 60 parkeerplaatsen te realiseren op de locatie. Vlak na de aankoop lieten verschillende politieke partijen uit de gemeenteraad weten
liever (sociale) huurwoningen op de plek te zien dan parkeerplaatsen. Daar is volgens hen meer behoefte aan.
Ondernemers en vastgoedeigenaren lieten al
weten dat het wel eens voorkomt dat winkels
niet naar Panningen komen omdat er te weinig parkeergelegenheid is. Als de gemeente
leegstand in het centrum wil tegengaan, kunnen er dus beter parkeerplaatsen neergelegd
worden. De parkeerplaatsen in het centrum
staan op piekdagen als woensdag, vrijdag en

zaterdag vaak helemaal vol. Nieuwe plekken zijn
nodig.
Van de andere kant is het zo dat het al druk
genoeg is in het centrum. Er is voldoende parkeergelegenheid, alleen moeten de mensen wat
verder lopen. Er is een groter gebrek aan betaalbare huurwoningen in de buurt van het centrum.
Bovendien ziet dat er waarschijnlijk ook veel

mooier uit dan een perceel vol parkeerplaatsen.
Een combinatie tussen parkeren en wonen zou
helemaal goed zijn.

Het oude postkantoor moet plaatsmaken voor
parkeerplaatsen. Wat vindt u?

Corona heeft mijn zomer verpest
Het coronavirus heeft de zomer van mensen in Peel en Maas niet verpest. Dat kunnen we concluderen uit de stemmen op de poll van vorige
week. Een grote meerderheid van 82 procent liet weten dat ondanks de maatregelen die ingesteld zijn, haar of zijn zomer niet te laten verpesten
door het virus.

VVD Peel en Maas

nog uit den boze. Binnen de Europese Unie is wel
het een en ander mogelijk. Maar wellicht dat het
stemgedrag op de poll te verklaren is omdat veel
mensen dit jaar kiezen voor een vakantie in eigen
land of juist helemaal niet op vakantie gaan. Dat
kan net zo leuk zijn als een reis. Het hoeft de

zomer nog niet te verpesten.
Het wordt misschien niet de beste zomer, maar
dat hoeft niet automatisch te betekenen dat het
een slechte zomer wordt.

Beweegakkoord Peel en Maas

De bindende kracht van sport is uniek. Sport verbroedert, verbindt en haalt sociale drempels weg. Sport brengt onze inwoners samen. Vanuit
het oogpunt dat iedereen moet kunnen sporten en bewegen is er in 2018 een Nationaal Sportakkoord gesloten.
Het sportakkoord is gericht op
versterking van de sport en het
stimuleren van samenwerking
tussen sport- en beweegaanbieders. Onderdeel van het Nationaal
Sportakkoord is de regeling Lokaal
Sportakkoord. In de gemeente kan
een sportakkoord gesloten worden
en dan komen er middelen vrij om
het akkoord uit te voeren.
In maart 2019 heb ik aan het col-

lege gevraagd of onze gemeente
van plan is om met een lokaal
Sportakkoord aan de slag te gaan
en heb ik een positief antwoord
gekregen. In de maanden mei en
juni van dit jaar is er vervolgens
gebouwd aan het Beweegakkoord
Peel en Maas. In drie online bijeenkomsten is er met sport- en
beweegaanbieders gesproken
over mogelijkheden, kansen,

PvdA/GroenLinks Peel en Maas

ambities en acties. Het lokale
Beweegakkoord is een set van
afspraken gericht op drie focuspunten: Inclusief sporten en bewegen,
Vitale sport- en beweegaanbieders
en Vaardig in bewegen.
Op 17 juni 2020 is het
Beweegakkoord ondertekend
door alle betrokken partijen en
is het startsein gegeven om dit
akkoord uit te voeren. Geweldig,

mijns inziens hebben we deze kans
gegrepen en zal hiermee worden bijgedragen aan toekomstbestendige verenigingen en aan de
gezondheid van onze inwoners en
leefbaarheid in onze kernen.

Suzan Hermans, raadslid

Strijdt voor hoger minimumloon

Van de VVD wisten we het: bij die partij moet je niet zijn als je op wilt komen voor mensen met een kleine portemonnee. Bij CDA en Lokaal
Peel&Maas ligt dat anders. De C van het CDA wijst naar christelijke waarden als eerlijk delen en solidariteit. Je mag verwachten dat zo’n
partij steun geeft aan een voorstel om het kabinet te laten weten dat het minimumloon omhoog moet, omdat er ook in Peel en Maas te veel
werkende armen zijn.
PvdA/GroenLinks had zo’n voorstel
ingediend. CDA zei NEE tegen
dit voorstel. Vooral jammer voor
de vele huishoudens in onze
gemeente die nauwelijks of niet
rond kunnen komen, omdat het
loon waarvoor ze moeten werken
te laag is. Het hoofdargument
van het CDA om ons voorstel
niet te steunen, was dat niet
de gemeenteraad, maar de

landelijke politiek hierover gaat.
Dat argument werd even later
door het CDA zelf onderuitgehaald.
Het CDA steunde namelijk wel ons
voorstel om bij het kabinet aan te
dringen op de afschaffing van de
verhuurdersheffing. Daar gaat de
gemeenteraad ook niet over, maar
het is wel een zaak die voor veel
inwoners van groot belang is.
Zo is het ook met de verhoging van

Column

Herinneringen

Bespreking poll week 26

Misschien gelden er nog restricties als straks
de zomervakantie voor scholieren en de
vakantieperiode voor veel werkende mensen weer begint. Zo kan het lastig worden om
te vliegen of reizen naar bepaalde landen en
vakanties naar verre landen lijken voorals-

Karin vertelt

het minimumloon: de raad gaat er
niet over, maar voor veel mensen
in Peel en Maas is zo’n verhoging
van groot belang. Het had bij de
C van het CDA gepast om voor de
belangen van die medeburgers
in het krijt te treden. Dat heeft
het CDA nagelaten. En Lokaal
Peel&Maas deed dat evenmin.
Mensen die waarde hechten aan
solidariteit en die op willen komen

voor de belangen van mensen
met een kleine beurs, hoeven niet
te rekenen op steun van CDA en
Lokaal Peel&Maas. Het is maar dat
u het weet.

Annigje Primowees, Frits Berben en
Raf Janssen, raadsleden

Je zou pas jarig zijn geweest.
Weken hik je er al tegenaan,
wetend dat er niets te vieren is.
Je voelt alleen de leegte van het
gemis. Toch zijn het niet altijd
die speciale dagen waarop je
dat extra voelt.
Die dagen doe je juist extra
moeite om je familie om je
heen te hebben, zodat je het
verdriet kunt delen. Die dag dus
ook en zo werd het niet alleen
een zware dag, maar kon er ook
gelachen worden. En dan ineens
vanuit het niets, als die dag dan
achter je ligt, en je kijkt er met
een tevreden gevoel op terug,
dan duikelen de herinneringen
weer over je heen. En zeker
die van je laatste verjaardag,
misschien wel een van de meest
dierbare herinneringen.
Die dag wilden we je verrassen
met een uitje, want we wisten
hoe zwaar je het had met
je eigen gemis. Een verdriet
zó groot dat ook wij als je
kinderen dat niet meer konden
verzachten. Je moest er even uit,
weg van alles, weg van je eigen
herinneringen. En dus hadden
we van alles voor je geregeld.
Je moest je dus laten verrassen,
terwijl jij degene was die altijd
alles onder controle wilde
hebben. Maar je ging erin mee,
ondanks dat die dag veel dingen
bevatte waar je eigenlijk niet
van hield. Vroeg opstaan, met
de trein reizen, de excursie naar
de stroopwafelfabriek.
Gelukkig bleken het
siroopwafels, en die wilde je
dan, om ons een plezier te
doen, wel een kans geven.
Het weer werkte ook niet echt
mee, maar ´s avonds konden
we nog net een momentje
in de zon pakken, terwijl we
genoten van een hamburger op
een gitzwart broodje. Nog zo´n
ding, maar wat was hij lekker!
En ondertussen maakten we
plannen voor je volgende
verjaardag, als je 65 zou worden.
Want dit was toch wel een hele
mooie dag geweest, vond je.
Die dag is er niet meer van
gekomen, maar deze warme
herinnering blijft. En daar mag
dan best zomaar een traantje bij
rollen.

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.
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Ontwikkeling vrouwen- en damesvoetbal

VV Baarlo krijgt sponsorcontract ING
Voetbalclub VV Baarlo werd op
dinsdag 23 juni verrast door
Sarina Wiegman. De bondscoach
van de Oranjeleeuwinnen maakte
bekend dat de Baarlose vereniging
een sponsorcontract voor drie jaar
krijgt van ING. De club krijgt het
contract omdat ze in het voorjaar
een plan heeft ingediend om het
meiden- en vrouwenvoetbal verder
te ontwikkelen.
De Baarlose voetbalclub nam op dinsdagavond 23 juni deel aan een online
bijeenkomst toen ze werd verrast
door Wiegman. Samen met Steven
Sedee, manager sportsponsoring ING,
kondigde de bondscoach aan dat VV
Baarlo een driejarig sponsorcontract
krijgt van ING. De vereniging diende,
net als tweehonderd andere clubs,
afgelopen voorjaar een plan in om het
meiden- en vrouwenvoetbal verder te
ontwikkelen. Op basis van het voorstel
werd gekozen voor VV Baarlo en 59
andere clubs die eveneens een sponsorcontract krijgen.
VV Baarlo heeft al jaren twee vrouwenteams en sinds vijf jaar ook een
meidenteam O17. “Hun kampioenschap in de najaarscompetitie afgelopen seizoen heeft de nodige publiciteit
gekregen”, vertelt voorzitter van de
club Jules Dorssers. “Dit heeft er mede
voor gezorgd dat we een behoorlijk aantal nieuwe meiden bij de club
verwelkomen. Hierdoor krijgen we

komend seizoen een tweede meidenteam, MO15. Wij zijn bijzonder blij
met de huidige teams en trots dat we
komend seizoen een tweede meidenteam krijgen. Met het sponsorgeld
kunnen we het meiden- en vrouwenvoetbal bij VV Baarlo nog verder ontwikkelen en aantrekkelijker maken.”
De vereniging heeft al ideeën hoe
het geld te besteden. “Campagnes
inrichten om meer meiden en vrouwen enthousiast te maken om te

komen voetballen bij onze mooie
club”, vertelt Dorssers. “Vrouwelijke
trainers en bestuurders aantrekken,
dat kan een enorme bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het
meiden- en vrouwenvoetbal. En we
kunnen er met deze sponsoring voor
zorgen dat alle meiden- en vrouwenteams goed gekleed naar wedstrijden gaan, zodat de teams ook echt
uitstraling hebben.”

Limburgse
BOUWMATERIALENHANDEL BV
Industrieterrein 9E

Vennootstraat 13

is een
dynamisch bedrijf met
2 vestigingen,
5981jong,
NK Panningen
5804
CN Venray
in Venray en Panningen. Wij leveren alle

Tel: 077-3066190
Tel:
0478-516632
voorkomende
bouwmaterialen,
behalve
keukens

Fax: 077-3066199
Fax:
en sanitair,
aan zowel bedrijven
als0478-516052
particulieren.
E-mail: info@limburgsebouwmaterialen.nl
Website: www.limburgsebouwmaterialen.nl

Wij zijn op zoek naar een:

MAGAZIJNMEDEWERKER
voor onze vestiging in Panningen met enige kennis van
bouwmaterialen.
Werkzaamheden:
laden en lossen van vrachtwagens;
helpen van klanten;
voorraad bijhouden;
omgaan met een heftruck;
flexibele instelling;
goede communicatieve vaardigheden;
houdt van aanpakken.

WEEKENDHULP

Museum weer geopend
De geschiedenis van Peel en Maas is weer te bewonderen. Op woensdag 1 juli heropende Museum Peel en
Maas in Helden de deuren na maandenlang gesloten te zijn geweest vanwege het coronavirus. De heropening werd aangegrepen om een nieuw object te presenteren. Het gaat om een beademingsapparaat van het
Panningse bedrijf Stogger dat veel media-aandacht kreeg in de afgelopen coronaperiode. Wethouder Wim
Hermans, museumvoorzitter Henk van Dijck en technisch directeur van Stogger, Stefan Dorssers, waren
aanwezig bij de presentatie van het apparaat. / Beeld: Jac Willekens

Repair Café Meijel kan weer repareren
Repair Café Meijel gaat op zaterdag 4 juli weer open. De plek voor het repareren van onder meer huishoudelijke apparatuur, kleding en tablets was de afgelopen maanden gesloten vanwege het coorna virus. De balie is
op de plek waar eerst de ingang van stichting Durnééve was aan het Raadhuisplein in Meijel.
Het repaircafé is in de oneven weken op
zaterdag te bezoeken tussen 09.30 en
11.30 uur. De kapotte spullen kunnen
voorlopig ingeleverd worden bij de
balie waarna de vrijwilligers proberen
het probleem te verhelpen. Er wordt

samen afgesproken wanneer de spullen
weer opgehaald kunnen worden. Zo kan
de 1,5 meter afstand gewaarborgd
worden. “Helaas kan het gezellige
bakje koffie nog niet samen gedronken
worden”, laat de organisatie van Repair

Café Meijel weten. De service is gratis,
maar voor klein materiaal kan iets in
rekening gebracht worden. Een vrijwillige donatie is het potje is altijd welkom
voor de aanschaf van extra gereedschap, aldus het repaircafé.

om te werken op zaterdag van 8.00 uur tot 12.00 uur
en eventueel in de vakanties.
Werkzaamheden:
opruimen;
inruimen van materialen;
helpen van klanten.
Reacties gaarne schriftelijk of via onderstaand
e-mailadres t.a.v. de heer H. Litjens.
Voor vragen kun je je richten tot onze vestiging in
Panningen, telefoonnummer 077 306 61 90.

Industrieterrein 9E
5981 NK Panningen

Vennootstraat 13
5804 CN Venray

INFO@LIMBURGSEBOUWMATERIALEN.NL
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Geplukt

Mariet van Knippenberg Kessel
Tot net voor haar vijftigste leefde Mariet van Knippenberg (66) zoals ze dacht dat anderen wilden dat ze
zou leven. Toen het besef kwam dat ze daar niet gelukkig van werd, scheidde ze van haar man, leerde ze
mensen van over de hele wereld kennen via internet en vertrok ze uiteindelijk naar de VS om daar te gaan
wonen. In april dit jaar keerde ze terug om van haar pensioen te genieten in haar eigen Kessel. Deze week
wordt Mariet geplukt.

kennen in een periode dat ze veel in
chatrooms doorbracht om zo nieuwe,
buitenlandse mensen te leren kennen. “Het klikte tussen ons. We hadden dezelfde interesses en in 2006
vroeg hij of ik hem op wilde komen
zoeken.”

Verenigde Staten

“Ik ben altijd heel erg verbonden gebleven aan Kessel”, vertelt Mariet. “Ik heb sinds 1975
niet meer in het dorp gewoond,
maar het dorp is nooit uit mijn
hart gegaan.” Sinds april is Mariet
weer terug in het dorp waar ze
geboren werd, 45 jaar nadat ze
vertrok. Ze hield altijd de connectie met Kessel, zelfs toen ze
in de Verenigde Staten woonde.
“Veel van mijn familie woont hier
nog. Ik ben zelfs verbaasd hoeveel
mensen me herkennen als ik in de
supermarkt kom.”
Dat komt ook doordat ze aan de
basis stond van de Facebookpagina
Herinneringen aan Kessel, hoe het
was en is. “Ik had op een gegeven moment wat tijd over tijdens
mijn tijd in Amerika en toen heb

ik de pagina opgezet. Ik hou ook echt
van geschiedenis en dan met name
die van Kessel. Ik heb verschillende
boeken over de historie van het dorp.
Ik vind het heel leuk om te zien dat
veel andere mensen het ook mooi
vinden om beelden en verhalen van
vroeger terug te zien. Zo kon ik vanuit de andere kant van de wereld toch
nog iets betekenen voor de Kesselse
mensen.”

In de rij lopen
Maar hoe belandde ze eigenlijk in de
Verenigde Staten? Eigenlijk omdat ze
zichzelf was. In de periode daar voor
was ze dat nooit geweest, vertelt
Mariet. “Zeker in die periode moesten
vrouwen in de rij lopen. Samen met
mijn toenmalige man woonde ik in
Panningen. We kregen twee zoons en

ik werkte in die tijd onder meer bij de
Edah, de Boerenbond en OfficeDepot.
We hadden het niet slecht, maar ik
had het gevoel dat mensen me meer
zagen als de vrouw of de moeder van,
niet als Mariet.”
Dat wilde ze niet meer. Ze besloot
te scheiden van haar man en zichzelf
te zoeken. “Ik ben helemaal alleen
naar onder meer Engeland, Canada
en de VS gereisd.” Ook breidde
ze het contact dat ze had met de
Amerikaanse Martin uit. Die leerde ze

Mariet ging inderdaad op bezoek.
Het contact tussen Martin en Mariet
was geweldig en toen Mariet in
2007 voor de tweede keer landde in
Jacksonville stond Martin met een ring
klaar op het vliegveld. “We zijn binnen veertien dagen getrouwd.” Nog
een jaar later maakte ze de keuze om
naar de VS te verhuizen. “Ik wist: als
ik dit niet doe, heb ik er straks eeuwige spijt van.” Er waren mensen in
Kessel die haar voor gek verklaarde.
“Ik liet mijn kinderen en mijn moeder,
die toen nog leefde, achter. Dat was
moeilijk, maar dit was iets dat ik echt
wilde. Ik ben van mezelf wel rebels,
maar dat had ik nog nooit laten zien.
Mensen zeiden: ‘Mariet, ik herken je
niet meer’. Maar dan zei ik: ‘Dit is juist
de echte Mariet.’”
Eenmaal in Amerika was het lastig om
een baan te vinden, maar het lukte
bij AT&T, een telecommunicatieconcern. Daar ging ze werken als telefoniste voor technische hulp. “Dus als
het internet bij iemand niet werkte,
kregen ze mij aan de lijn.” Het waren
financieel zware tijden, maar met
haar man en diens drie kinderen was
Mariet gelukkig in het land. De ex van
Martin, Kelly, werd zelfs haar beste
vriendin. “Ik ging iedere maand een
weekendje naar haar toe en dan konden we over alles praten.”
Het leven veranderde toen Martin in
2013 kanker kreeg en twee jaar later
overleed. “Ik heb naast mijn 40-urige
baan altijd voor hem gezorgd. Het was
een zware klap. Het was de liefde van

Strakke benen/buik
voor de zomer met LPG

Puzzel

✃

actie
12 behandelingen van 40 minuten

van € 80,- voor

Sudoku

€
52,per keer
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Toen haar pensioen in zicht kwam,
besloot Mariet dat het tijd werd
om terug te keren naar Kessel.
“In Nederland is alles wat beter geregeld. Als ik ooit iets krijg, dan ben ik
liever hier dan in de VS. En mijn familie
woont hier. Mijn oudste zoon Rob woont
in Helden met zijn vrouw en twee dochters. Mijn jongste zoon Frank woont in
Bulgarije met zijn Belgische vrouw en
zoontje. Dat is nog een stuk reizen, maar
het is dichterbij dan vanuit Amerika.
En ook mijn broers en zus wonen in de
buurt.” In april keerde ze definitief terug
naar haar geboortedorp.
In Nederland werd ze meteen opgemerkt. Ze figureerde in een documentaire over hoe zwaar het coronavirus
toesloeg in Kessel, deed interviews met
verschillende kranten en werd gebeld
door Omroep P&M. “Voordat ik ging, heb
ik jarenlang twee programma’s gehad
op de radio. Eentje met klassieke rockmuziek en eentje over poëzie. Dat laatste is sowieso één van mijn hobby’s.
Ik hou heel erg van lezen, maar ook van
het schrijven van gedichten. Ik heb al
twee bundels uitgebracht. Eentje in het
Engels en eentje in het Nederlands.”
Kessel dient dan vaak als inspiratiebron
voor de gedichten die Mariet schrijft.
“Het dorp blijft speciaal voor me. Ik ben
op mijn plek hier, ik ben weer lekker
thuis. Want thuis is Kessel altijd gebleven.”
Tekst en beeld: Rob Dieleman

BON

35% korting
op de

gehele kuur *
*niet geldig in combinatie met andere acties
/ één bon p.p. / geldig tot 24 juli 2020

HEEFT U ÚW REISAPOTHEEK AL OP ORDE?
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

De terugkeer

bel of app: 06 - 20 41 45 01
Cosmetisch Centrum Horst
Industiestraat 15 Horst

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.

8

mijn leven.” Mariet wist niet precies
wat ze moest doen zonder haar man,
totdat ze via een vriend een keer bij
een band ging kijken. “Die speelden classic rock, het genre waar ik al
sinds mijn jonge jaren enorm fan van
ben. Ik ben één keer gaan kijken en
daarna heb ik nooit meer een optreden gemist.”

Wij maken uw reisapotheek graag klaar!
Net als u zullen ook wij deze zomer vakantie vieren. Wellicht ervaart u
hierdoor een iets langere wachttijd bij ons aan de balie.
We hopen op uw begrip, en wensen u alvast een fijne zomer.

Team apotheek Meijel, Dorpsstraat 8

0207 \ service
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Coronamaatregelen kerk

Vw de versoepeling van de
coronamaatregelen mogen
vanaf 1 juli weer meer mensen
naar de kerk. Voor gewone
weekendvieringen is reserveren
niet meer nodig, omdat we dan
de norm van het toegestane
aantal kerkgangers niet overschrijden. Deze is afhankelijk
van de grootte van de kerk, want
de 1 ½ meter afstand moet nog
steeds in acht genomen worden,
voor ieders gezondheid! Dat verschilt dus per kerkgebouw nogal.
Dus volg de aanwijzingen ter
plaatse en houdt afstand!
Nogmaals: ga beslist 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.
Onze koren zingen nog niet.
Misintenties opgeven is weer
mogelijk, al zal er mogelijk
gevraagd worden om te spreiden
vw het aantal kerkgangers.
De collecte kan nog niet worden
gehouden. U kunt uw bijdrage
deponeren in het mandje bij de
uitgang. Dank u wel. Van harte
welkom.

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 5 juli
H. Mis: 11.00 uur
Lector: Mevr. Elly Gooren
Intenties: Petronella Vaessen. Maria
Peeters en overl. familie PeetersHermans-Haenen. Jaardienst overl.
ouders Wiel Lintjens en Mina
Lintjens-Jacobs en kleinzoon Wilco.
Mededelingen
Vanaf 1 juli mogen we de
kerk weer openstellen met
inachtneming van de 1,5 meter
volgens de regels van het RIVM.
U kunt uw handen desinfecteren
bij binnenkomst en vervolgens
neemt u plaats in de banken
waar is aangegeven waar u kunt

Parochie Beringe
Misintenties
NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens het
parochiespreekuur op dinsdagochtend. Ook bij kapelaan Roger Maenen
tel. 077-4661850 of per email
roger.maenen@ziggo.nl.
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur
in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 5 juli
H. Mis 09.30 uur
Woensdag 8 juli
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 5 juli
Geen H. Mis
Zondag 12 juli
H. Mis 11.00 uur

Parochie Grashoek

Parochie Helden
Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Overleden: Rosalie Leenders, 62 jaar;
Lenie Krijnen-Verlaak, 97 jaar
Vrijdag 3 juli
De H. communie wordt thuisgebracht
vanaf 09.00 uur
Zondag 5 juli
H. Mis 10.00 uur t.i.v. Gerard Berghs
(jaardienst); Felix Bruijnen en Catharina
Bruijnen-Driessen en overl. fam.; Lei
van den Beuken en fam. Steijvers;

opnemen met het parochiecentrum in
Panningen 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 4 juli
H. Mis 17.30 uur
Zaterdag 11 juli
Geen H. Mis

Parochie Meijel
Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5, 077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zaterdag 4 juli
H. Mis 19.00 uur (oorspronkelijke
datum OLS-mis) t.i.v. Henk Vlek
en Truus Derckx (jaardienst); Ria
Brummans-Parren (jaardienst)
Maandag 6 juli
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 7 juli
H. Mis 09.00 uur
Donderdag 9 juli
H. Mis 09.00 uur

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

Parochie Koningslust
Misintenties
NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer, De Brentjes 81
077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact

Parochie Panningen

plaatsnemen.
Heeft u verkoudheidsklachten,
blijft u dan thuis.
Vanaf 1 juli zullen er weer intenties
gelezen worden.
De intenties die vanaf 15 maart zijn
vervallen, de periode dat er geen
h. mis was, kunt u weer opnieuw
opgeven

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

Vanaf 1 juli zijn er ook 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 Baarlo

Parochie Kessel-Eik

Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 5 juli
9.30 uur H. Mis.
Jaardienst Gertrude Haenen.
Jaardienst Sef Smedts en Lies SmedtsPeeters.
Mededeling:
Vanaf 1 juli mogen er grotere
aantallen mensen de H. Mis bijwonen.
U kunt uw handen desinfecteren bij
binnenkomst en de voorgeschreven
afstand in acht nemen. Als u
verkoudheidsklachten heeft, blijft u
dan thuis.

Misintenties
NL41RABO0125300522
L. Timmermans
077 462 16 78
Kerkdiensten
Zaterdag 4 juli
18.00 uur H. Mis.
Wiel Teeuwen en Lies TeeuwenSalimans.
Zaterdag 18 juli
18.00 uur H. Mis.
Voor de parochie.
Mededelingen:
De H. Missen worden weer hervat,
per 1 juli.
Met ingang van zaterdag 4 juli is er
voorlopig op de 1ste en 3de zaterdag
van de maand om 18.00 uur de H. Mis
in Kessel-Eik.
Dit is vanwege het overlijden van

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Iet Dings-Bovendeerdt
077 462 18 60
06 24 21 61 06
Kerkdiensten
Zaterdag 4 Juli
19.15 uur H. Mis.
Voor het welzijn van alle parochianen.
Mededeling:
De H. Missen worden weer hervat per
1 juli.
Zaterdag 4 juli om 19.15 uur. Voorlopig
iedere week om 19.15 uur.
De H. Missen worden verzorgt door
kapelaan H. te Boekhorst van parochie
Baarlo.

VAKGARAGE
PEETEN BV

#kempencreëert

creatieve
ideëen

Kerkdiensten
Zondag 5 juli
H.Mis 11.00 uur. T.i.v. Theodora
Schoeber (jaardienst), Tinus
Spreeuwenberg en Wiel
Spreeuwenberg. Let op: Dit is voor 1
keer buiten het normale schema!
Zondag 12 juli
H.Mis 11.00 uur

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88

info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag-, woensdag- en
vrijdagochtend van 08.30 uur tot
11.30 uur.
Kerkdiensten
Overleden: Maria Dorothea Gerarda
Bos-van den Beuken, 97 jaar
Zaterdag 4 juli
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Piet Janssen
en To Janssen-van der Linden en
zoon Sjraar; Nellie van OostaijenVan Nienhuijs en Theo van
Oostaijen en overl. fam.
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

pastoor Verhaag.
De H. Missen worden verzorgd
door kapelaan H. Te Boekhorst van
parochie Baarlo.
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
Kessel/Kessel-Eik
Pastoor Verhaag
077 462 12 65 | 06 50 69 45 07
Kerkbestuur
Secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com

Wespenbestrijding Peel en Maas
Ook voor andere plaagdieren!

Wij ontzorgen u!
Bijvoorbeeld met
de was van uw ouders.
Met contactloze wissel
van wastassen.
www.vanhalstomerij.nl

Constant Plaagdier Preventie
06 39 02 22 51 • Panningen
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Tummers
cm

cm

daar word ik vrolijk van
4K

ULTRA HD

55

32

’’
➞

’’
➞

13

81

9

FullHD

GRATIS
BEZORGD!

339,-

239,-

GRATIS
BEZORGD!

1499,-

899,4K TV KD55XG9505BAEP

FULL HD TV 32PFS5803/12

• 55" (139 cm) • 4K Ultra HD • Smart TV met Android
• Full Array LED • Picture Processor X1 Ultimate

• 32" (81 cm) • Full HD • Smart TV
• 500 Picture Performance Index • Pixel Plus HD

8

8

KG

KG

GRATIS
BEZORGD!

GRATIS
BEZORGD!

1400
T/PM

829,-

699,Wasmachine WAT28695NL

899,-

699,Wasdroger T8DEN86CS

• Energieklasse: A+++ • 1400 t/pm • 8 KG

• Energieklasse: A+++ • Warmtepomp • 8 KG

• i-DOS: bepaalt automatisch de benodigde hoeveelheid
wasmiddel en water voor iedere belading

• Het AbsoluteCare-systeem bepaalt nauwkeurig de
bewegingen van de trommel en de droogtemperatuur

Frank van der Linden

7 veilige winkels in Limburg!
Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst
Kijk voor de actuele openingstijden en adressen op de site | Volg ons ook op Facebook.com/tummerselectro | www.eptummers.nl

