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Lege kroegen
Het kabinet besloot als gevolg van het oplopende aantal coronabesmettingen de horeca vanaf woensdagavond 14 oktober te sluiten. De horecasluiting valt de ondernemers in
Peel en Maas zwaar; ze teren momenteel weer in op hun reserves. Naar eigen zeggen gaan ze een spannende tijd tegemoet die ze niet kunnen voorspellen. Ze hopen dat de huidige
coronamaatregelen snel worden versoepeld, zodat hun ondernemingen overeind kunnen blijven. Lees meer op pagina 05.

Iniatiefnemer is niet op de hoogte gebracht

Bouwstop voor zonnepanelenkas Meijel
De kas aan de Roggelsedijk in Meijel waarop tot verbazing van de omwonenden zonnepanelen zijn
gepland, krijgt een tijdelijke bouwstop. Initiatiefnemer Xaam Solar weet nergens van.
De bouw van de zonnepanelenkas is
al zo goed als afgerond. De meeste
zonnepanelen liggen al op het dak,
toch moet de bouw worden stopge
legd. De inspectie van de gemeente
Peel en Maas heeft een afwijking
geconstateerd tussen de huidige situ
atie en die in de vergunning.
Dit blijkt uit een schrijven van het
team Vergunningen, Toezicht en
Handhaving van de gemeente, dat
in bezit is van HALLO Peel en Maas.

Volgens de gemeente is de bouwstop
nog niet formeel, wel is deze aange
kondigd bij de initiatiefnemer.

Kapconstructie
De aanwezigheid van zonnepanelen
op het dak speelt daarbij volgens de
gemeente geen rol. Zonnepanelen
op bedrijfsgebouwen zijn volgens het
bestemmingsplan gewoon toege
staan. Het zijn de afmetingen van
de kapconstructie die niet aan de

omgevingsvergunning voldoen. De
spanten staan anders dan is ver
gund, meldt de gemeente. Een van
de omwonenden weet te melden
dat de vergunning rekening houdt
met de weersomstandigheden zoals
wind en sneeuw. De bouw van de
huidige kapconstructie is echter
aangepast aan de afmeting en de
zonnepanelen. Het aanzicht is daar
door anders. De bouw kan volgens
de gemeente pas een vervolg krij

gen als de situatie wordt gewijzigd,
of wanneer de omgevingsvergunning
wordt aangepast. De bouwstop is
nog niet formeel, maar is wel aange
kondigd bij de initiatiefnemer Xaam
Solar uit Bladel. De verantwoordelijke
projectleider weet nergens van. “We
hebben eerder wel al een bouw
stop gehad. De tuinbouwkas die we
realiseren is op punten aangepast en
nu zijn de werkzaamheden in volle
gang.” Ook bij algemeen directeur
Maurice Schoenmakers is de aankon
diging nog niet binnengekomen. “Ik
weet van niks.”

Verkapte zonneweide
Buurtbewoners ageren al lang tegen
de komst van deze zonnepanelen
kas. Volgens omwonenden is het een
verkapte zonneweide. Van de komst
is de buurt op voorhand niet op de
hoogte gesteld. “Het zijn misschien
goede bedoelingen, maar wij heb
ben van tevoren niet eens een beetje
voorlichting gekregen”, vertelt Jan
Oostdam, een van de buurtbewoners.
“Ik kom uit Zuid-Holland. Het is geen
porum, zeggen ze bij ons.”
Lees verder op pagina 03
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Stichtingen en verenigingen krijgen steun van fonds

Vrijwilligers houden dorpshuizen overeind
Verenigingen blijven vanwege de nieuwe coronamaatregelen weg bij dorpshuizen en multifunctionele accommodaties in Peel en Maas. Omdat de accomodaties veelal draaien op vrijwilligers, komt de financiële klap
echter vaak minder hard aan. Soms wordt het horecadeel uitbesteed aan een commerciële uitbater. Voor hem
zijn het barre tijden.

Sonnemans hier eetcafé ‘’t Gemeinte
hoës’. “Ze hebben een prachtige start
gehad met volle terrassen”, weet
Math. “Drie maanden hebben ze goed
kunnen draaien. Maar corona betekent
natuurlijk wel een tegenslag.”
Behalve het MFA heeft Maasbree ook
een MAF. Maar het Mafcentrum redt
het wel, zegt voorzitter Theo Roeven.
“Natuurlijk draaien we tekort als we
niet open kunnen. Want de kosten
voor het gebouw en de verzekerin
gen lopen gewoon door. Maar we zijn
een stichting, dus hoeven er niet van
te eten”, stelt hij. En dat scheelt veel.
En financieel staat het Mafcentrum er
niet slecht voor. “Als de horeca ook
in december dicht moet blijven, dan
gaan we daarna gewoon weer open”,
zegt Roeven beslist.

Geen carnaval

Het Hoës van Bree in Maasbree heeft
een multifunctionele accommodatie
(MFA) en een horecagedeelte.
Het MFA is nog gewoon open voor de
verenigingen die er gebruik van willen
maken, maar het is wel veel minder
geworden. Hoeveel kan Math Steijvers,
secretaris van de stichting niet

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

Oplage 19.275 exemplaren

inschatten. “Maar financieel heeft dat
zeker consequenties.”
Het MFA draait voor het belangrijkste
deel op vrijwilligers, maar betaalt ook
een conciërge en een paar dames van
de huishoudelijke dienst die parttime
werken. “Als we tot kerst dicht moeten
blijven, moeten er misschien maat

regelen worden genomen”, zegt hij.
Wellicht dat er dan aanspraak gedaan
moet worden op het coronasteunfonds
van de gemeente of een andere maat
regel. “Maar alles gebeurt in overleg
met de gemeente en de exploitanten
van het horecagedeelte.”
Sinds juli runnen Huub en Marion

In Koningslust doet Dorpshuis de
Sprunk dienst als multifunctionele
accommodatie. Vrijwel alle verenigin
gen blijven weg. “We hebben geen
inkomsten”, zegt secretaris Charles
Ottenheijm. “We houden wel het licht
brandend en de deuren open, maar
dat kunnen we niet aan de verenigin
gen doorberekenen.”
Over enkele weken verhuist ook de
basisschool naar de Sprunk. “Dan heb
ben we weer huurinkomsten”, zegt
Charles. “Maar dat dekt alleen het
schoolgedeelte. Het kan natuurlijk niet
zo zijn dat school het gemeenschaps

We wachten af
hoe we het volhouden

Tekst: Marc van der Sterren

Handhavingstraject op De Berckt
tijdelijk geschorst
Er zijn nog 25 arbeidsmigranten gevestigd op vakantiepark De Berckt in Baarlo. Dat laat het College van B&W
van gemeente Peel en Maas weten na vragen van PvdA/GroenLinks. Omdat De Berckt in beroep is gegaan
tegen de opgestelde dwangsom van de gemeente, kan er niet gehandhaafd worden.
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Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
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komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
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databankrecht.
Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
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huis moet bekostigen.”
Het horecagedeelte is uitbesteed
aan Wim van Dommelen. In maart
kon hij nog gebruikmaken van
steunmaatregelen van de gemeente.
“Daar heb ik even het personeel van
kunnen aanhouden, maar toen dat
te lang aanhield, was dat niet meer
rendabel.” Enkele parttimers, een
halve tot driekwart fte, werden op
non-actief gezet.
Na de eerste golf waren de inkom
sten nog minimaal, verengingen lieten
minder achter en feestjes bleven uit.
Nu ligt alles een maand stil. Alleen
aan de catering verdient hij nog een
beetje, “maar ook dat is mondjes
maat.” Omdat er geen feestjes geor
ganiseerd mogen worden, hoeft Wim
nog nauwelijks buffetten of barbecues
te bezorgen.
“Ik heb het geluk dat ik nog een
regeling kon treffen met de stichting
rond huur en energie. Maar het wordt
heel dun. We wachten af hoe lang we
het volhouden.” Eén ding weet hij wel
zeker: 2020 wordt wederom een bar
jaar, carnaval is immers al afgelast.

Vakantiepark De Berckt mag officieel
al jaren geen arbeidsmigranten meer
huisvesten op het recreatieve gedeelte
van het park. In samenspraak met de
gemeente werd de oplossing gezocht

in het verplaatsen van de migranten
naar het voormalig stockcarcircuit aan
de andere kant van de weg. Het lukte
Oostappen Groep niet om binnen de
gestelde termijn te voldoen aan de

verplaatsing. Daarom werd verschil
lende keren de tijdelijke vergunning
verlengd.
Er zaten tot vorig jaar ongeveer
zevenhonderd arbeidsmigranten

gehuisvest op het park. De gemeente
heeft opgemerkt dat er langs de
Berckterheideweg geen arbeids
migranten meer worden gehuis
vest. Tijdens een controle in juni is
er geconstateerd dat er nog onge
veer 25 arbeidsmigranten aanwezig
waren langs de Napoleonsbaan. De
gemeente besloot toen om de plan
nen van Oostappen Groep niet langer
meer uit te stellen en op 24 juni een
last onder dwangsom op te leggen als
het park niet aan de gestelde eisen
ging voldoen.
Volgens de gemeente ging het om
een boete van 250.000 euro per week
die kon oplopen tot een maximum
van 1 miljoen euro als de arbeidsmi
granten na 20 oktober het park nog
niet hadden verlaten. Het bedrijf kon
in bezwaar en beroep gaan tegen de
dwangsom, laat de gemeente weten.
Dat heeft Oostappen Groep op het
laatste moment gedaan, aldus de
woordvoerder van de gemeente.
“Op het laatste moment is er door
De Berckt een voorlopige voorziening
ingediend bij de rechtbank. Daar is
nog niet op beslist. De rechter heeft,
omdat ze de zaak niet tijdig kunnen
behandelen, besloten om te schorsen
en dat betekent dat het handhavings
traject geschorst is tot twee weken na
de uitspraak van de voorzieningen
rechter”, aldus de woordvoerder.
Tekst: Jeanine Hendriks
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Bouwstop voor zonnepanelenkas Meijel
Weinig begrip
Volgens hem ziet een kas met
zonnepanelen er niet uit. “Het past
niet in de omgeving. Een gewone kas
wel, daarmee verdienen mensen uit
de omgeving hun brood.”
ALgemeen directeur Schoenmakers
heeft weinig zin om zich opnieuw te
moeten verantwoorden. “Die discussie
is al lang gelopen.” Hij heeft weinig
begrip voor het standpunt van de
omwonenden. “We hebben het met
de buurt besproken, toen kregen we
de handen op elkaar. Ik heb daar niks
meer aan toe te voegen.”

4,5 miljoen
Volgens Oostam is het de
initiatiefnemers niet te doen om
de zonnepanelen of om het gewas.
“Onder die panelen groeit echt niks.
Het is hen gewoon begonnen om de
4,5 miljoen subsidie die ze krijgen.”
Schoenmakers noemt het onzin.
Volgens hem gaat het om een
exploitatiesubsidie. “Daarvoor zul je
vijftien jaar goed moeten presteren.

Dus ik zal wel degelijk eerst met een
gewas inkomsten moeten genereren.”
Wat Schoenmakers betreft gaat de

beginnen dan ook pas te leveren,
eerder is Enexis nog niet klaar, aldus
Schoenmakers.

bouw gewoon door, in maart zal
er bamboe en rabarber worden
aangeplant. De zonnepanelen

Tekst en beeld: Marc van der Sterren

‘Ambtenaar van het jaar’

Ambtenaren Peel en Maas genomineerd
Twee ambtenaren van de gemeente Peel en Maas zijn genomineerd voor de landelijke titel ‘Ambtenaar van
het jaar 2020’. Het gaat om Nicole Teluij-van Engelenburg en Kirsten Werps.
De website publiekdenken.nl, een
kennisplatform voor professionals
werkzaam in de publieke sector,
organiseert de verkiezing Ambtenaar
van het jaar’ dit jaar de tiende editie.
De twee genomineerden uit Peel en
Maas staan in de Publiek Denken top

100, waarin het platform ambtenaren
heeft opgenomen die een excellente
prestatie hebben geleverd of een
bijzonder verhaal te vertellen heb
ben. “Een Ambtenaar van het jaar
is een succesvol sleutelfiguur bij de
overheid die een voorbeeld stelt voor

anderen”, aldus de organisatie.
Nicole Teluij-van Engelenburg, senior
adviseur communicatie van de
gemeente Peel en Maas wordt in de
top 100 omschreven als “verbinder,
betrokken, open, passie voor haar vak.
Ze geeft workshops en is naast haar

werk nog werkzaam voor de perso
neelsvereniging en de veiligheids
regio.”
Kirsten Werps is adjunct directeur
van de gemeente Peel en Maas
en straalt volgens Publiek Denken
kracht en vertrouwen uit. “Dat is nu
tijdens deze coronaperiode extra
tot uitdrukking gekomen. Peel en
Maas is zeer hard getroffen.” Kirsten

was de hele periode voorzitster van
Team Bevolkingszorg en steunde
en motiveerde de ambtenaren
in de directe uitvoering. “Zij nam
daadkrachtige beslissingen, ging met
getroffen ondernemers in overleg
en zocht naar oplossingen binnen de
regelgeving.”

Gemeente blijft handhaven op Stille Wille
Het actief handhaven op illegale huisvesting van arbeidsmigranten op bungalowpark Stille Wille in Meijel
is een traject van de lange adem, stelt het College van B&W van de gemeente Peel en Maas. Het college
vindt dat het juist gehandeld heeft en zal ook blijven handhaven.
Begin september heeft de raad van
State vier dwangsommen van de
gemeente Peel en Maas vernietigd.
Slechts twee dwangsommen hoefde

Stille Wille daadwerkelijk uit te
betalen. Het college ziet zich in deze
uitspraak “bevestigd in de juistheid
van onze aanpak”, blijkt uit een

antwoord op vragen die gesteld
zijn door de raadsfractie van PvdA/
GroenLinks. “Samengevat kunnen we
stellen dat de handhaving correct is

uitgevoerd.”
Dat de proceskosten hoger uitval
len dan de dwangsommen opleve
ren is volgens het college inherent
aan de aanzienlijke inspanningen die
gepaard gaan met het aantonen van
juridisch bestendige bewijslast. Het
is het college vooral om het resultaat

te doen. “Bij de betreffende bunga
lows is geen sprake meer van strijdig
gebruik. En dat is uiteindelijk het doel
van handhaving: opheffen en/of her
stellen van de overtreding.”

Tekst: Marc van der Sterren

redacteur
Wij zoeken een
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Verzelfstandigen
Herman Vaessen groeit
waardoor wij op zoek zijn naar

VOORMAN
HOVENIER AANLEG

+

Het College van B&W van gemeente Peel en Maas stelt de gemeenteraad voor om het bevoegd gezag van de
openbare school voor voortgezet Agora onderwijs over te dragen aan LVO zodra het officiële moment zich
voordoet. Dit op verzoek van de initiatiefgroep Agora Maas en Peel en stichting Limburgs Voortgezet
Onderwijs (LVO).

VOORMAN HOVENIER
ONDERHOUD

+
+

LVO krijgt bevoegd gezag over
nieuwe Agora-school

De initiatiefgroep Agora Maas en Peel
heeft eind 2017 de gemeente verzocht
een openbare school voor voortgezet
onderwijs (OVO) te stichten. Daar stond
zowel de gemeente als het ministerie
positief tegenover. Nadat de betrok
ken partijen, LVO, de initiatiefgroep
en gemeente, met elkaar in gesprek
zijn gegaan, is er een intentieverkla
ring opgesteld en naar het college
en de raad verstuurd. In deze verkla
ring wordt de gemeente verzocht in

te stemmen met het verzelfstandigen
van de school en het gezag over te
dragen aan het LVO. Het besluit om de
openbare school te verzelfstandigen is
expliciet de bevoegdheid van de raad,
die dinsdag 3 november haar goedkeu
ring geeft. De school wordt gehuisvest
in hetzelfde gebouw als het Bouwens
van der Boijecollege. “Met het initia
tief voor een Agora School wordt de
gemeente Peel en Maas wat betreft de
keuzemogelijkheden voor leerlingen

weer een stukje rijker. Synergie tussen
de nieuwe school en het Bouwens is
zeer zeker wel denkbaar”, aldus Eugène
Bernard, voorzitter van College van
Bestuur van LVO.

De keuzemogelijkheden
voor leerlingen
worden rijker

Van vroeger tot nu

Meijel

PROJECTLEIDER ONDERHOUD

ZELFSTANDIGE
BOOMVERZORGER

ALLROUND
MEDEWERKER

+

INTERESSE IN EEN VAN DEZE
VACATURES KIJK SNEL OP:

HERMANVAESSEN.NL

In Meijel zijn nog altijd twee gemeentehuizen te vinden. De oudste is die aan de Schoolstraat. Die deed
tot 1961 dienst. Toen werd het nieuwe raadhuis aan het Raadhuisplein in gebruik genomen. Het pand
aan de Schoolstraat deed vervolgens nog jarenlang dienst als jongensschool. Meijelse historicus
Herman Crompvoets ging er nog naar school. Eén van de lokalen had een plat dak. ‘Dat was voor de
voetballers een crime, omdat altijd de ballen daarop vlogen. Dan moest je via de regenpijp omhoog.
Er waren er die dat in een seconde konden, maar er waren er ook die halverwege bleven steken met
hoogtevrees’, schrijft Crompvoets. Op de achtergrond is de kerk van Meijel te zien die na de oorlog
gebouwd werd omdat de ‘Kathedraal van de Peel’ vernield was door de Duitsers. De kerk is onlangs
nog volledig gerenoveerd. / Tekst: Uit De aaw jóngessjool” (Kieveloeët 2006) van Herman Crompvoets,
beeld: collectie ansichtkaarten Theo Verheijen, onlangs overleden deelnemer PeelenMaasNet en Jac Willekens
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Een leven zonder paard
Is als longen zonder lucht
Verdrietig, maar met veel mooie herinneringen en trots op
wie hij was, nemen wij afscheid van mijn lieve partner,
onze lieve pap, trotse opa en superopa

Sjraar Zeelen
in liefde verbonden met

Bertha van Berlo-Bankers
in de leeftijd van 82 jaar.
Bertha
Ans en Johan
Rick
Niek
André en Christel
Germie en Rob
Evi

Nieuwe schuilplek in Grashoek
Rene van Ophoven plaatste woensdag 21 oktober een nieuwe schuilplek voor wandelaars en fietsers op de
Helenaveensweg/Belgenhoek in Grashoek. Volgens Van Ophoven gaf de gemeente hem de opdracht om een
nieuwe houten schuilplek te maken, omdat de vorige oud en versleten was. In Kessel komt binnenkort ook
een nieuwe schuilplek, vanwege het afbranden van de voormalige schuilplek. De gemeente zoekt daar nog
naar een andere locatie.
Vervolg voorpagina

Lacroix is er niet van overtuigd dat de
horeca over drie weken weer open is.
“We zien het wel, ik sta er nuchter in.

We hebben ondanks de maatregelen
een goede zomer gehad, waardoor we
financieel body hebben. Ik red het wel
de komende weken, maar het is een
spannende tijd, omdat je niet weet
wat er gaat veranderen.”
Daarover is Peeters het met hem eens.
“Er is geen stip aan de horizon. De eer
dere maatregelen, zoals de aanschaf
van mondkapjes en een luchtbehan
delingssysteem, die we troffen, gaan
ten koste van onze buffer. We hopen
op wederom steun van de overheid.
Ik denk dat de meeste horecaonder
nemers daarvan afhankelijk zijn en
het niet zonder redden. Ons personeel
kost 20.000 euro per maand. Maar het
is ons laatste scenario om personeel
te ontslaan; wanneer we weer open
mogen hebben we de werknemers
hard nodig.”

Lat-relatie
Om inkomsten te generen, is Dok6
een lat-relatie aangegaan met klan
ten. Voor een bepaald bedrag kunnen
klanten een lat bestellen, die ze na de
lockdown kunnen inleveren voor een
5-gangendiner of borrelarrangement.
‘Op deze manier blijven we in contact
met de klanten en kunnen we wat
verdienen. Elke week evalueren we

Baarlo
Kessel
Maasbree

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

www.vooraltijdbijzonder.nl

Toch goede zomer

Jacqueline en Hans
Lian en Pim, Duuk,
John en Monique, Joep
Angelique en Peter
Rob
Linda en Youp
Bianca en Antonio
Danique
Lenny en Bram

Lege kroegen
Martijn Lacroix van Café Tinus in
Panningen heeft een dubbel gevoel bij
de sluiting van de horeca. “Ik ben er
niet blij mee, maar aan de andere kant
zien we de laatste weken de besmet
tingen stijgen. Een maand geleden
had ik een sluiting niet verwacht,
maar een lockdown zat er nu gezien
de besmettingen wel aan te komen.
Ik heb de laatste weken dus ook geen
investeringen gedaan, wel had ik
genoeg ideeën. Ik vond het verstandi
ger om af te wachten”, legt hij uit.
Die investeringen deed DOK6 horeca
wel. Eigenaar Lucas Peeters plaatst
een grote tent over het terras om ook
de wintermaanden door te komen.
Echter gooide het coronavirus roet in
het eten. “We hadden een sluiting niet
verwacht. Het is triest. We waren met
goede moed en optimisme begonnen
met de aanleg van een wintertuin. We
voelen ons een schipper aan het roer,
terwijl we niet kunnen sturen. Het
voelt alsof de horeca als enige wordt
gepakt, omdat de winkels in het cen
trum het druk hebben.”

Bart en Liesbeth
Emma en Jorn
Tessa

Claudia van Haeﬀ |06-15156046

om onze ideeën bij te stellen.”
Bij De Heere van Meijel hebben ze
lering getrokken uit de eerste golf,
vertelt Mieke Basten. “De take away is
dit keer alleen in het weekend open.
En we doen ook geen lunch meer, net
als voorheen.” De volle week afhaal
menu’s bereiden bleek meer te kosten
dan het opbracht. De slijterij mag wel
nog open. “Daar organiseren we nog
acties voor”, zegt Basten. En ook de
outdoor-activiteiten kunnen in kleine
groepen nog plaatsvinden. Maar al
met al draait de Heere van Meijel nu
op ongeveer 20 procent, schat Mieke.
“Zwarte cijfers worden er over het jaar
2020 in ieder geval niet geschreven.
Maar op deze manier trachten we de
schade enigszins te beperken.”

We trachten
de schade
te beperken

Helmond, 18 oktober 2020
Molenweg 5
5761 CV Bakel
De afscheidsdienst vindt in besloten kring plaats.

Langzaam vervagen herinneringen
Gleden gedachten weg
En nam je afscheid van ons
Nu nemen wij afscheid van jou

Mia Heldens - Janssen
Koningslust, * 15 augustus 1946
Helden, † 15 oktober 2020
echtgenote van

Jeu Heldens †
Tekst: Jeanine Hendriks
en Marc van der Sterren,
Beeld: Jac Willekens

HAN-MARK
ARENDSE

Mam en oma van:

Patrick en Anita
Deveney en Jan
Randy en Isis
Jürgen
Miranda en Sjoerd
Stan
Job
Jans

Correspondentieadres: Familie Heldens
Poorterweg 111, 5984 NM Koningslust

U I T VA A R T Z O R G

T 077 - 2061585
www.arendseuitvaartzorg.nl

We hebben in besloten kring afscheid genomen van mam.

05

06

familie \ 2210
23 oktober 2020

50 JAAR GETROUWD
Henk en Tini Lenders-Joosten

Louis Litjens en
Riny Litjens-Bouten
22 oktober 2020 50 jaar getrouwd zijn.
Pap en mam, van harte gefeliciteerd met
jullie gouden huwelijk. We hopen nog
vele jaren met jullie samen te mogen
genieten in goede gezondheid en liefde.
We hebben veel bewondering voor jullie
zorg voor elkaar!
Veel liefs en we gaan er samen een mooi
weekend van maken!

Hartelijk gefeliciteerd
pap en mam / opa en oma!

Nicolle, Monique, Barry, Ramon, Petra,
Raoul, Astrid, Rogier, Nicole, Christian,
Eileen, Marie-Louise, Tim en alle
11 kleinkinderen!

Twan en Sacha, Senna
Bianca en Johan, Dany en Rinske, Yara
John en Jolanda, Juul, Pien

Truus GroetelaersManders
wordt 25 oktober
102 jaar

Lars Ebisch
Maasbree, * 8 juli 1982

Maasbree, * 19 oktober 2020

Zoon van:
Broer en oom van:

Proficiat van ons allemaal
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade.
Direct geld en vrijwaring, snel
opgehaald. Tel. 06 52 85 93 48.
Te koop bloeiende violen
en bosviolen
M. Verhees,
Egchelseweg 18, Panningen
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
Verloren: op 4 oktober, bruine stenen
hanger (agaat), bloemmotief.
Grote emotionele waarde.
Wie kan hem mij terugbezorgen?
Tel. 077 307 24 51.
Brasserie Vios - Beringe
Lunchen & Dineren á la carte
www.brasserievios.nl/menukaart
/a-la-carte/
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.
Verloren gouden armbandje,
waarschijnlijk Veersepad Kessel op
9-10-2020. Tel. 06 53 96 21 48.
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info & tips:
karelheines.nl. 06 50 96 29 15.

Erg verdrietig, maar dankbaar voor al het goede dat hij ons
gegeven heeft, hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve
pap en opa en mijn levenspartner

Jan Zelen

Johannes Hendrikus Maria
echtgenoot van

Annie Zelen-Schuijers †

Wim en Rinie
Anke en Jan-Thijs
Thijs
Niels

Correspondentieadres: Familie Ebisch
Piet Petersstraat 32, 5993 DC Maasbree
De afscheidsdienst vindt in besloten kring plaats.

“El,
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oma Kessel-Eik,
Kessel-Eik, kleine
kleine oma
oma is
is euver
euver gegaon.
gegaon.
Häor
Häor leefde
leefde veur
veur de
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dingen die
die ‘t
‘t laeve
laeve sjoeën
sjoeën make
make haet
haet ze
ze aan
aan
os
door
gegaeve”.
os door gegaeve”.

2004

levenspartner van

Stien Korsten – van Dijk
* Panningen, 9 augustus 1939
† Panningen, 18 oktober 2020
Maurice en Steffie
Miel, Fleur, Gies, Babs
Diede, Jesse
Correspondentieadres:
Achter de kazerne 2
5981 HL Panningen

Het leven was nooit goed
maar slechts genoeg

Oos mam, oma en Superoma

Voor wie leeft in eenvoud,
is het leven eenvoudig.

We zijn verheugd dat onze ouders

Stien

Vanwege de huidige omstandigheden zijn wij helaas genoodzaakt
om het afscheid en de crematie in besloten kring te laten
plaatsvinden.
Wij zouden het fijn vinden als u uw persoonlijke herinnering
aan Jan met ons wilt delen via:
www.goemansuitvaartzorg.nl/condoleanceregister.

Een warmer en mooier afscheid van onze lieve,
stoere pap en pake

Jan de Korte
hadden we ons niet kunnen wensen.
Hartverwarmend was het dat zo velen ons bij het
afscheid terzijde stonden. Het neemt het verdriet
niet weg, maar geeft ons het gevoel dit niet alleen
te dragen.
We danken u voor uw steun en vriendschap,
bloemen lieve kaarten en brieven.
kinderen en kleinkinderen

El
-- Schell
ElVossen
Vossen
Schell
echtgenote van
echtgenote van

Dankbetuiging

Jan
Jan Vossen
Vossen

Wat een warmte ontvingen wij bij het overlijden van

Zij
Zij overleed
overleed thuis
thuis in
in de
de leeftijd
leeftijd van
van 87
87 jaar.
jaar.
Jan
Jan
kinderen,
kinderen, kleinkinderen
kleinkinderen en
en
achterkleinkinderen
achterkleinkinderen
Kessel,
Kessel, 15
15 oktober
oktober 2020
2020
Sint
Corneliusstraat
Sint Corneliusstraat 55
55 -- 5995
5995 XT
XT
We
We hebben
hebben woensdag
woensdag 21
21 oktober
oktober in
in besloten
besloten kring
kring afscheid
afscheid van
van
haar
haar genomen.
genomen.

Adriana (Ad) Schreurs - Kouters
Alle kaarten, lieve woorden en bezoekjes geven ons kracht
om het enorme gemis een plek te geven.
Ook gaat onze dank uit naar uw donatie voor
stichting Leven rond de Dood
Bedankt!
Theo, kinderen en kleinkinderen

EVERS Uitvaartverzorging 0475 582458
EVERS Uitvaartverzorging 0475 582458

Helaas hebben wij moeten vernemen dat onze oud-voorzitter

samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

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

fienbosuitvaartzorg.nl

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

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

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Leo van Heugten
van ons is heengegaan. Leo was jarenlang een trouw
onderdeel van het bestuur en daarnaast een trouwe fan
in het aanmoedigen van onze vereniging.
Wij wensen zijn vrouw en familie heel veel sterkte en kracht.
Bestuur en leden MD Meijel
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Geplukt

Jehad en Manal Kahlous Baarlo
Met volle tevredenheid wonen ze al zes jaar in Baarlo. Jehad en Manal. Ooit willen ze wel eens terug naar Syrië. Behalve hun drie kinderen.
“De jongste wil niet eens weg uit Baarlo.” Deze week worden zij geplukt.

het bedrijf, mensen werden ontsla
gen, “maar ik mocht blijven”, vertelt
hij trots. Aan de productielijn heeft hij
ook de taak collega’s aan te sturen.
Het werkt bevalt hem, maar hij leert
graag verder zodat hij ook machines
kan bedienen.

Overblijfmoeder
Voor Manal is het moeilijker om een
baan te vinden die haar aanstaat.
Als architect komt ze niets snel
aan de slag. “Er zijn in Nederland
al veel studenten die stage lopen,
daar kom ik niet tussen.” Maar ze
blijft niet de hele tijd thuis zitten.
Via de Stichting Groen Licht in Venlo
volgt ze nog steeds Nederlandse
les, ook nu ze haar inburgerings
diploma al gehaald heeft. “Bij die
stichting werken gepensioneerde
leraren die vrijwillig les geven”,
legt ze uit. En ze gaat elke woens
dag naar het taalcafé van de biblio
theek. Daarnaast is ze vrijwilligster
bij de basisschool van haar zoontje.
“Ik ben overblijfmoeder.” En bij de
dagvoorziening voor ouderen helpt
ze één dag in de week. “Dat is veel
moeilijker dan op de basisschool”,
vertelt ze. “Ik kan de mensen moei
lijker verstaan. Ze praten veel dia
lect.”

Geen ziekenhuis

Zes jaar wonen ze nu in Baarlo.
Gevlucht uit Douma, vlak buiten
Damascus, de hoofdstad van Syrië.
Jehad (53) en Manal (48) Kahlous
woonden daar met drie kinde
ren, een huis en allebei een baan.
Jehad werkte in de textielindustrie,
Manal was architect. Ze hadden
een gelukkig leven, tot de oorlog
uitbrak. Damascus werd als tweede
stad gebombardeerd, met alle

plaatsen eromheen. “Ons huis kapot,
de fabriek… de hele stad. Alles kapot”,
zegt Jehad. Zijn vrouw voegt toe: “We
zijn gevlucht voor de kinderen. Met z’n
tweeën waren we misschien gebleven,
maar er is echt geen toekomst meer.”

Van textiel in Aleppo
naar plastic in Baarlo

Puzzel

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Oplossing vorige week:

5

4
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

Eerst zijn ze gevlucht binnen Syrië,
naar een andere provincie. Daarna
ging de reis naar Egypte. Vanuit het
vluchtelingenkamp besloten vader en
zijn oudste zoon samen de oversteek
naar het vasteland te wagen, om
later het gezin te laten overkomen.
Dus voeren ze over de Middellandse
zee naar Italië. “Dat was echt heel
gevaarlijk”, blikt Jehad terug. “Vijftien
dagen op een boot.”
Uiteindelijk bereikten ze Nederland.
Eerst bleven ze een paar maanden
in het AZC in Heerlen, daarna kwa
men ze in Baarlo terecht. Ze zijn erg
tevreden. “Het is een rustig dorp.
Aardige mensen. Goede buren”, zegt
Jehad. De kinderen gaan naar school.
Rami (21) studeert grafische vorm
geving in Roermond, waar ook zijn
broer Sami (19) naar school gaat. Hij
studeert ICT aan de MBO. De jong
ste, Qusai (12) zit in groep 7 van de
basisschool.

9

Sinds het begin heeft Jehad elk
baantje aangegrepen dat hij kon
krijgen. “Dat is goed om de taal
te leren. En om tussen de mensen
te komen”, zegt hij. Voor hij een
verblijfsvergunning had, mocht
hij uitsluitend vrijwilligerswerk
doen. Dus werkte hij eerst bij
het milieupark en later bij Hoeve
Braamhorst, waar mensen met
niet aangeboren hersenletsel een

dagbesteding krijgen. “Ik mocht hen
helpen in de werkplaats, met zagen
en timmeren.”
Drie jaar geleden zijn Jehad en Manal
geslaagd voor het inburgeringsexa
men. Daarvoor hebben ze een inten
sieve cursus moeten volgen, met
vooral veel taal. Ze moeten examen
doen in luisteren, spreken, lezen en
schrijven. “Spreken is voor mij het
moeilijkst”, zegt Jehad. En het klinkt
inderdaad nog best gebrekkig. “Maar
voor KNM ben ik meteen geslaagd.”
Kennis van de Nederlandse
Maatschappij is een onderdeel over
de Nederlandse cultuur, gebruiken,
geschiedenis en politiek. “Dat vind ik
heel interessant”, zegt Jehad enthou
siast. “Ik kijk ook graag het journaal
en hou altijd het nieuws bij.”

In Baarlo hebben ze hun draai
gevonden. Ze zijn blij dat ze hier zijn
en niet in Syrië. “Het gaat daar heel
slecht”, vertelt Jehad. “Ik heb drie
zussen en mijn vrouw heeft twee
zussen en drie broers.” Regelmatig
spreken ze hun familie. “Maar het
is heel moeilijk. Er is geen school
meer, geen ziekenhuis. Er is haast
geen water en heel weinig eten.
Het is heel duur.” Misschien, ooit,
als de oorlog voorbij is, willen
ze wel eens terug. “Ik mis mijn
familie”, zegt Manal. Maar de
kinderen willen niet mee. Qusai,
de jongste, wil niet eens weg uit
Baarlo. “De oudste twee gaan in
Roermond naar school. Ik heb wel
eens voorgesteld naar Roermond
te verhuizen”, laat Jehad zich
ontvallen. “Maar Qusai wil echt niet.
Al zijn vriendjes wonen hier.” En uit
Baarlo vertrekken willen ze zelf ook
niet. “We wonen hier goed.”

Ik mis
mijn familie

Kessel
Na het behalen van zijn inburgerings
examen mocht Jehad solliciteren voor
een echte baan. Hij kon aan de slag in
een magazijn van een schoenenwin
kel in Panningen. Daar heeft hij bijna
tweeënhalf jaar gewerkt. Daarna
werkte hij bijna een halfjaar bij Bejo
Zaden in Kessel, waarna hij werkloos
thuis zat. “Nee, dat is niet fijn. Ik wil
iets doen.”
Nu werkt hij al ongeveer een jaar bij
Wicro Plastics in Kessel. Daar staat hij
aan de productielijn waar onderdelen
voor kinderwagens worden gemaakt.
Wegens corona ging het minder met

Tekst en beeld: Marc van der Sterren

uw textiel
Hygiënisch schoon
virus- en bacterie
vrij

Tel. 077-3072462
vanhalstomerij.nl
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Woningoverval

Verdachten uit
Kessel aange
houden
De politie heeft zondag 18 oktober twee verdachten aangehouden voor de woningoverval in
Venray van half augustus.
Daarbij werd een vrouw met
haar baby overvallen. Het gaat
om een 34-jarige man en een
21-jarige vrouw woonachtig in
Kessel. De politie kwam hen op
het spoor door het ingestelde
onderzoek.
Half augustus werd een woning aan
de Doormanstraat in Venray over
vallen door een onbekende man en
vrouw die aanbelden bij een appar
tement, waar op dat moment de
bewoonster alleen met haar baby
thuis was. Toen ze de deur opende,
werd ze door de man vastgehouden
terwijl zijn vrouwelijke compag
non de woning binnenging. In het
Pools werd er gevraagd om geld. In
het programma Opsporing Verzocht
werd aandacht besteed aan deze
overval. De politie sluit meerdere
aanhoudingen niet uit.

Vanaf volgend jaar beautysalon

Taste wordt tijdelijk afhaalrestaurant
Cateringbedrijf Ria Joosten gaat twee maanden een afhaalrestaurant draaiende houden in het pand van
wijnbar Taste in Panningen. Vanwege coronamaatregelen ziet de eigenaar zich gedwongen de deur eerder te
sluiten dan gepland.
Geen afscheidsfeestje in wijnbar Taste.
Dat is wat de eigenaren Mirko Renker
(35) en Malon Vee (30) nog het meest
aan het hart gaat. “Vrijdag en zaterdag
kwamen er nog vaste klanten langs bij
de boedelverkoop. Ze hadden tranen
in de ogen”, vertelt Mirko. “We hadden
nog zeven evenementen gepland. Als
corona niet zo hevig had toegeslagen,
hadden die allemaal nog dit jaar plaats
gevonden.”
Om gezondheidsredenen kan Mirko zijn
horecaonderneming niet meer voort

zetten. De huur was daarom al opge
zegd per 31 december. “De laatste
anderhalf jaar heb ik zes buikoperaties
gehad. Er is één arts in Nederland die
snapt wat er met mij aan de hand is,
die zit in Amsterdam. Maar wegens
corona word ik in de wacht gezet”,
vertelt de horecaondernemer. “Ik kan
nooit meer dan 50 procent werken.”
Hun hele kapitaal zit in de inboedel
die momenteel verkocht wordt. “Het
is allemaal eigen kapitaal dat we er
in hebben gestoken. Zonder lening. In

feite is het dus ons pensioen”, vertelt
Mirko. De verkoop loopt goed, alleen
het meubilair dat op maat gemaakt is,
gaat minder hard.
De eigenaren hebben een goede
partner gevonden in Cateringbedrijf
Ria Joosten uit Neer. Zij gaat er
twee maanden een afhaalservice
runnen. “Zo steunen ze ons met het
betalen van de huur”, vertelt Mirko.
Daarna, vanaf januari, wordt de beauty
salon van de aangrenzende kapper
Change uitgebreid.

Mirko gaat het rustig aan doen. Hij is
afkomstig uit Zwitserland en hoopt
op een invalidenverzekering uit zijn
thuisland. “Met de inkomsten van de
inboedel zoeken we een woonhuis. Iets
makkelijks.” Malon heeft een manage
mentdiploma en ervaring in de horeca.
“Maar het is in deze tijden erg moeilijk
een baan te vinden.”

Het is eigen kapitaal
dat we in de zaak
hebben gestoken

Carnavalsworkshops tijdens corona
De coronamaatregelen doen een stevig beroep op de creativiteit van ondernemers. Zo ligt de verkoop van carna- “Carnaval is een omkeerritueel en dit
keer dwingen de omstandigheden ons
valskleding stil. Mieke Nillesen uit Baarlo geeft in haar winkel ’t Kallebeske nu kleinschalige workshops.
Mieke, die niet alleen in Baarlo maar
ook in Reuver een carnavalswinkel
bestiert, begrijpt het gevoel dat vas
telaovend van ons wordt afgenomen.
Ze is het hier echter pertinent mee
oneens. “Vastelaovond is zóveel meer
dan samen feesten op het plein of in
de zaal. Het is een explosie van crea

tiviteit. Van samen dingen verzinnen,
samen dingen maken en kleur aan
brengen in een donkere tijd.”
Volgens haar kunnen we het carnava
leske ook beleven binnen de geldende
richtlijnen. Het toeleven naar de carna
val is volgens haar best mogelijk. Ook
al wordt er in haar winkel momen

teel geen carnavalskleding verkocht.
In plaats daarvan geeft ze klein
schalige workshops waarmee men
sen hoeden, brillen of jassen kunnen
pimpen. Zo kunnen carnavalsvierders
alvast werken aan hun outfit voor een
volgende carnavalsviering of om het
huis meet te versieren in februari.

om Carnaval zoals we dat kennen om
te draaien”, vindt Mieke. “Ik vind dat
we het de traditie verplicht zijn om
daar een poging toe te doen.”
’t Kallebeske verzorgt de workshops
vanuit het atelier in Baarlo. De winkel
blijft geopend voor een vrijblijvend
bezoek op afspraak.
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Publieke figuren dienen zich extra
bewust te zijn van hun voorbeeldfunctie
Koning Willem-Alexander zwichtte onder de druk en keerde, een dag na aankomst, alweer terug van zijn ‘vakantie’ naar Griekenland. Minister
Grapperhaus werd op zijn vingers getikt nadat de gasten op zijn bruiloft niet de anderhalvemeterregel naleefden en burgemeester Ryan
Palmen oogstte naast lof ook veel kritiek toen hij zijn twijfels uitsprak over het kabinetsbeleid.
Allemaal figuren met een voorbeeldfunctie. Je
zou dus denken dat zij zich daar extra bewust
van zijn wanneer ze iets zeggen of doen.
Koningin Máxima’s gevleugelde uitspraak “Hij
was een beetje dom”, voldoet dan niet meer
om het akkefietje onder het tapijt te vegen. Als
vakantiereizen worden afgeraden wegens het

toenemend aantal besmettingen, dan moet je niet
het vliegtuig pakken naar Griekenland voor een
weekje zon.
Aan de andere kant: ook mensen met een voor
beeldfunctie zijn maar gewoon mensen en maken
fouten. Omdat zij publieke figuren zijn wordt er
extra op hen gelet en krijgen ze, als ze de fout

ingaan of een niet zo’n handige opmerking maken,
bakken met kritiek over zich heen. Je kunt je afvra
gen of dat wel zo terecht is.

Publieke figuren dienen zich extra bewust te zijn
van hun voorbeeldfunctie. Wat vindt u?

Bespreking poll week 42

Maatregelen tweede coronagolf kwamen te laat
Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge maakten dinsdag 13 oktober nieuwe maatregelen bekend. Het is namelijk officieel: Nederland
heeft te maken met een tweede coronagolf en daarom gaan we in een gedeeltelijke lockdown. We hadden toch al veel eerder aan kunnen zien
komen dat het de verkeerde kant opgaat? Bijna dagelijks wordt er een recordaantal besmettingen gemeld en daarbij worden mensen laks.
Het kabinet had veel eerder strenger moeten
optreden, dan waren de gevolgen nu veel beter
te overzien. Aan de andere kant is het voor de
regering natuurlijk heel lastig zulke keuzes te
maken. Je moet met zoveel belangen rekening

houden, je kunt dan niet zomaar ineens de boel op
slot gooien.
Hetty Peeters, Van de Vondervoort noemt het
angstcreëerders. Cor Roelofs is het daar niet mee
eens. “Het was logisch dat na de vakanties die vele

Nederlanders gemaakt hebben naar het buitenland,
waar de code oranje was, er een nieuwe uitbraak
zou komen. Er zijn gewoon te laat maatregelen
genomen, wat veel zieke mensen kost.”

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

Vlees met smaak
Dat is ons motto!

Meld je aan als vrijwilliger!
Wil jij als betrokken burger graag je steentje bijdragen aan
‘het goede leven in Peel en Maas’? Meld je dan aan als vrijwilliger!
Vorkmeer zoekt enthousiaste dorpsgenoten, die nieuwe
statushouders willen begeleiden en ondersteunen, zodat zij zich zo
snel mogelijk thuis voelen in Peel en Maas.

Aanbieding
Rundergehakt
Gehaktbal
Saucijs

Geldig van 22 oktober
t/m 11 november 2020

Tijdelijke openingstijden:
maandag, dinsdag,
donderdag, vrijdag
09.00 - 17.00 uur
woensdag gesloten
zaterdag 08.30 - 13.00 uur

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

www.herefords.nl

Ook Buurtbemiddeling is op zoek naar sociaal betrokken inwoners.
Als bemiddelaar zet je je in om conﬂicten tussen buren weer bespreekbaar te maken, zodat zij samen naar oplossingen kunnen zoeken.
Wil je meer weten over één of beide vrijwilligersfuncties?
Kijk dan op www.vorkmeer.nl/vacatures voor meer informatie.
Als betrokken burger/vrijwilliger kun jij het verschil maken.

Karin vertelt

Column

Verbouwing
Alhoewel dit niet bepaald de
ideale periode is voor een
verbouwing, zitten we er nu
toch middenin. We waren
tenslotte niet de enigen die
bedacht hadden dat, als we dan
toch niet op vakantie konden,
we net zo goed de verbouwing
naar voren konden halen. De
eerste uitdaging was dus, in de
lente al, om iemand te vinden
die goed was en tijd had. Dat
lukte, en dus besloten we er
toch maar voor te gaan.
Vervolgens ga je op zoek naar de
juiste spullen, waarin iedereen
weer z’n eigen wensen heeft. Er
is ook zoveel om uit te kiezen.
Zeker nu je ook op internet kunt
shoppen, zijn de mogelijkheden
eindeloos, en mogelijk de
keuzestress dus groter. Maar
samen werden we het snel eens.
En dan maar hopen dat alles goed
gaat, en alles compleet, heel en
op tijd is. Ook dat lukte.
Maar een verbouwing is nooit
zonder tegenslagen. Toen we
dachten dat alles geregeld was,
kwam het verzoek om drie weken
later te starten. Tja, dat moest dan
maar. Daar kwam nóg een dag bij.
Inmiddels zijn ze vijf dagen bezig
geweest, en is er flink gesloopt,
en de basis weer opnieuw
opgebouwd. Tegels en een
flinke laag cement van de muren
gesloopt, leidingen opnieuw
aangelegd, en muren opnieuw
voorzien van een dikke laag stuc.
Het plafond moet alsnog opnieuw
gedaan worden, want een muurtje
moest er onverwacht uit. Wat op
papier lijkt te kunnen, kan in de
praktijk net die ene centimeter
zijn die je mist. Het lijkt bij dit
huis te horen, want dat is niet de
eerste keer, ondanks uitvoerig
meten vooraf. We passen ons wel
aan het huis aa n.
Vandaag zou week twee moeten
starten, maar alles ligt even
stil. Ook installateurs kunnen
ziek worden tenslotte. Gelaten
accepteren we het, dit heb je niet
in de hand. Verbouwen is goed
plannen, en vervolgens steeds
opnieuw je planning bijstellen.
En de kids, die vinden het prima
dat ze weer mogen gaan logeren.
Wordt vervolgd.

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

Karin
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Vier nieuwe leden

Vacatures Adviesraad
Sociaal Domein
Wilt u een bijdrage leveren aan het welzijn van de inwoners van Peel en Maas?
Dan zijn wij op zoek naar u!
De Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Peel en Maas is op zoek naar vier nieuwe
leden. De adviesraad adviseert het college van B&W over (beleids)initiatieven binnen het
sociaal domein. Een unieke kans om inspraak te hebben in het beleid en invloed te hebben
op het welzijn van de burgers van Peel en Maas.

Steun Provincie
De Provincie Limburg draagt € 375.000,- bij aan de herontwikkeling van de vmbolocatie in Panningen. Gedeputeerde Andy Dritty en wethouder Rob Wanten
tekenden afgelopen week de gezamenlijke samenwerkingsagenda. Zo draagt de
provincie bij aan het versnellen van goede woningbouwplannen en aan verbetering
van woon- en leefomgeving.

Steunfonds Corona 2020
voor verenigingen en
stichtingen in gebruik
Het college en de gemeenteraad van Peel en Maas hebben samen besloten een steunfonds
Corona op te zetten. Het steunfonds Corona is bedoeld om verenigingen en stichtingen
te helpen die als gevolg van de coronacrisis in de financiële problemen raken. We willen
voorkomen dat het voortbestaan van deze verenigingen/stichtingen in gevaar komt.
Het verenigingsleven is namelijk van grote waarde voor de leefbaarheid in de kernen.
Aanvragen steunfonds Corona 2020
Voor het jaar 2020 is 500.000 euro beschikbaar
gesteld. De aanvragen voor het steunfonds
Corona 2020 kunt u van maandag 19 oktober
2020 tot en met zondag 31 januari 2021 indienen.
Via het aanvraagformulier kunt u uw aanvraag
indienen. Op www.peelenmaas.nl vindt u
met het zoekwoord ‘steunfonds corona’ het
digitale aanvraagformulier en de uitgebreide
uitvoeringsregeling.
Voorwaarden
Om gebruik te kunnen maken van het steunfonds Corona, is er een aantal voorwaarden
opgesteld waaraan een vereniging of stichting moet voldoen.
• Het gaat om een vereniging, stichting of andere rechtspersoon zonder winstoogmerk
• De aanvrager is gevestigd in Peel en Maas en is met zijn activiteiten zijn in hoofdzaak
gericht op Peel en Maas
• Het voortbestaan van de vereniging is in nood, door financiële problemen als gevolg
van de coronacrisis
• De aanvrager heeft niet eerder een subsidie ontvangen van de gemeente Peel en Maas
voor de (gevolgen van de) coronacrisis in hetzelfde steunfonds Corona.
Vragen?
Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar steunfondscorona@peelenmaas.nl.

Nieuwe restafvalzakken
medio 2021
Restafvalzakken zijn nu gratis voor iedereen. Hierdoor worden nu (te) veel zakken
afgehaald en ook voor andere dingen gebruikt. De raad beslist eind dit jaar of er voor
restafvalzakken betaald moet worden. Het voorstel is € 2,50 per rol.
Dat betekent dan dat we medio 2021 nieuwe restafvalzakken gaan uitgeven. Ze zullen er anders
uitzien. De oude restafvalzakken kunt u na de ingangsdatum medio 2021 niet meer gebruiken.

Interesse? Ga dan naar de uitgebreide beschrijving van de vacatures op
www.adviesraadsociaaldomein-peelenmaas.nl en stuur ons uw sollicitatie.

Bekendmakingen in
Hallo Peel en Maas
Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van vorige week. Inhoudelijke informatie
vindt u op: www.officielebekendmakingen.nl en zoek op ‘Peel en Maas’. Voor specifiekere
informatie: zoek op ‘plaats/locatie’ en/of ‘straat/omschrijving.
Bekendmakingen week 43: 12 t/m 18 oktober
In onderstaand overzicht staan de bekendmakingen van vorige week
Heeft u vragen? Neem contact op via 077-306 66 66.

Bekendmakingen
In dit overzicht staan alle bekendmakingen van vorige week. Meer informatie
over de bekendmakingen leest u op www.officielebekendmakingen.nl >
zoekterm ‘Peel en Maas’
U kunt aan dit overzicht geen rechten ontlenen.

Plaats/locatie

Straat/omschrijving

Baarlo
Beringe
Beringe
Egchel
Grashoek
Helden
Helden
Helden
Kessel
Kessel
Kessel
Kessel
Koningslust
Koningslust
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Meijel
Meijel
Meijel
Panningen
Panningen
Peel en Maas
Peel en Maas

Rembrandtstraat 15
Meijelseweg 48
Vreedepeelweg 19
Egchelseweg 43
Kwakvors 4
Baarloseweg 51
Past. Knippenberghstraat 29
Zandberg 1A
Kasteelhof 4
Kerkplein 6
Maasboulevard
perceel K 927
De Brentjes 39
Veldleeuwerik 15
Korte Heide 4
Lange Heide 9
Tongerveldweg 36
Hagelkruisweg 7
Nederweerterdijk 27
Zonnedauw 77
Burg. Engelsstraat 2
Raadhuisstraat 110
Bekendmaking subsidieplafond voor steunfonds corona 2020
Uitvoeringsregeling steunfonds corona 2020

Tip: meld u aan voor de e-mailservice op www.overheid.nl. U ontvangt dan automatisch een
bericht over de bekendmakingen in Peel en Maas. Handig en u mist geen berichten. U kunt zelf
aangeven hoe vaak u de informatie wilt ontvangen. Gewoon rechtstreeks in uw mailbox en 24
uur per dag, 7 dagen per week te bekijken op een moment dat het u uitkomt
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Voorkom dat u onbewust een ander besmet

De CoronaMelder-app: voor iedereen beschikbaar
Het Coronavirus is er nog. Daarom kan vanaf nu iedereen de CoronaMelder-app gebruiken.
De app informeert u als u mogelijk bent besmet. Zo kunt u voorkomen dat u onbewust een
ander besmet. Elke download helpt om de verspreiding van corona te stoppen. In de App
Store en de Google Play Store staat CoronaMelder voor u klaar. Het downloaden van de
app is altijd vrijwillig.

CoronaMelder is een aanvulling op het reguliere bron- en contactonderzoek van de GGD.
Met de app kunnen ook mensen worden geïnformeerd die niet naar voren komen uit het
bron- en contactonderzoek. De app weet niet wie of waar u bent. Ook geeft de app geen
meldingen over actuele besmettingen in de buurt. Daarom is het belangrijk dat u zich blijft
houden aan de basisregels, zoals 1,5 meter afstand houden en vaak uw handen wassen.
Zo gebruikt u CoronaMelder:
1. Download de CoronaMelder-app. Als u een Android-telefoon heeft, vindt u de app in de
Google Play Store. Heeft u een iPhone? Dan vindt u de app in de App Store.
2. Installeer de app. Op het scherm van uw telefoon leest u hoe dit moet.
3. Volg de stappen in de introductieschermen.
4. Zet in de instellingen van uw telefoon bluetooth aan én laat deze aan staan. Alleen dan
kan de app meten of u bij andere telefoons met CoronaMelder in de buurt bent geweest.
5. Ontvangt u een melding? Open CoronaMelder en lees wat u kunt doen en of u zich moet
laten testen.
6. Blijkt u zelf corona te hebben? Dan is het uw eigen keuze of i uw besmetting -samen met
de GGD- wilt melden in de app.
Vindt u het installeren van de app lastig? Vraag dan een familielid of bekende om te helpen.
Ook veel bibliotheken kunnen u helpen bij het installeren. Of bel de Helpdesk CoronaMelder
op 0800-1280. Daar kunt u ook terecht met technische vragen over de app.
Meer weten?
Op www.coronamelder.nl vindt u alles wat u wilt weten over de app. Bijvoorbeeld
dat het downloaden van CoronaMelder altijd vrijwillig is en dat de app niet om uw
persoonsgegevens vraagt. De app weet dus niet uw naam, niet uw e-mailadres en niet uw
telefoonnummer. Ook werkt CoronaMelder niet met locatiegegevens (GPS). De app weet
dus niet wie u bent of waar u bent. Downloadt u CoronaMelder ook om te voorkomen dat u
onbewust anderen besmet?

Geen Sint Maartensvuur 2020
Om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen bij sociale contacten, zijn er geen
evenementen toegestaan. Ook geen Sint Maartensvuren. Kijk voor meer informatie op
het themapagina Noodverordening op onze website.
Het is dus verboden een evenement te organiseren, te laten organiseren, te laten
plaatsvinden of daaraan deel te nemen. Alle huidige aanvragen voor evenementen, ook
voor het stoken van Sint Maartenvuren, zijn daarom afgewezen. Omdat het vooral een
kinderfeest moest zijn, is dit vooral voor de kinderen heel vervelend.

Hoe werkt CoronaMelder?
De CoronaMelder-app stuurt u een melding als u langer dan 15 minuten dicht bij iemand in de
buurt bent geweest, die later het coronavirus blijkt te hebben. Dit kan een bekende zijn, maar
ook een app-gebruiker bij wie u in de buurt was en die u niet kent. Als u een melding ontvangt,
leest u in de app welke maatregelen u kunt nemen en of u zich kan laten testen. Zo weet u na
een melding dat u meer kans hebt om besmet te zijn en kunt u voorkomen dat u onbewust een
ander besmet. Want u kunt het coronavirus al doorgeven, voordat u zich ziek voelt.

PvdA/GroenLinks Peel en Maas

Gebruik aanplakborden
De aanplakborden worden gereinigd van 2 t/m 6 november 2020. Alle posters worden dan
verwijderd. Als u in deze periode een poster wilt opplakken, houd hier dan rekening mee.

Wachten op een woning

Ja, er is woningnood in Nederland en ook in Peel en Maas. In de steden is dit al jaren duidelijk: beleggers
kopen grote hoeveelheden panden op en verhuren die tegen woekerprijzen. Tegelijkertijd wordt het de
corporaties door de verhuurdersheffing, oorspronkelijk een tijdelijke maatregel, onmogelijk gemaakt om
sociale huurwoningen of woningen met een middenhuur te bouwen.
Die praktijken zijn mogelijk gemaakt
door partijen die in een ongebrei
delde markt geloven. De markt zou
immers alles oplossen. Intussen is
gebleken, dat de markt dat dus niet
doet, zeker niet voor mensen met
een normaal of lager inkomen. Die
laat de markt stikken, want daar

is geen winst te behalen. Zo is het
ook in Peel en Maas. De ‘markt’ wil
heel graag bouwen, maar alleen als
dat winst oplevert en dat is niet het
geval bij bouwen voor mensen met
een lager inkomen. In een onlangs
gehouden raadsvergadering werd
gesproken over de regionale woon

visie. De VVD stelde voor om eens
te onderzoeken in hoeverre sta
tushouders onze ‘eigen’ inwoners
verdringen bij het vinden van een
betaalbare woning door de zoge
naamde voorkeursregel. Dat schoot
onze fractie in het verkeerde keelgat.
Sociale woningbouw is geen markt;

mensen zijn min of meer veroordeeld
tot sociale huurwoningen en status
houders al helemaal. Elke gemeente
dient een aantal statushouders te
huisvesten, linksom of rechtsom. En
juist statushouders wachten door
gaans al jaren op een woning in de
asielzoekerscentra. Net als overigens
mensen in en om Peel en Maas. De
VVD zet hier de zwakste groepen
tegen elkaar op en leunt dan glim
lachend achterover: alweer een paar
ontevreden stemmers erbij, afge

snoept van de PVV en FvD. Natuurlijk
weet de VVD wel wat de echte oplos
sing is: grond ter beschikking stellen
tegen betaalbare prijzen en de corpo
raties helpen om te bouwen, bou
wen en nog eens bouwen. Dat is een
echte oplossing. Verdeeldheid zaaien
is dat niet.

Raf Janssen, Frits Berben, Annigje
Primowees, 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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Raad unaniem achter hulp voor noodlijdende verenigingen

Steunfonds corona: raad wil maximale
flexibiliteit
Alle partijen in de gemeenteraad willen dat het college zo welwillend mogelijk kijkt naar
steunaanvragen van verenigingen en stichtingen die door corona in de problemen komen.
Burgemeester en wethouders willen nog even afwachten maar zijn in principe bereid daarin
meer te gaan. Zo sluit het college, op verzoek van de raad, méér dan één hulpaanvraag per jaar
niet uit. Ook de maximumbedragen van 30.000 per aanvraag en 500.000 als plafond voor het
Fonds zijn niet in steen gebeiteld, zo bleek in de raadvergadering van vorige week dinsdag.
De vergadering vond, zoals de laatste tijd gebruikelijk, niet plaats in de raadszaal omdat daar
de vereiste anderhalve meter afstand niet kan worden aangehouden. In plaats daarvan zaten
de raadsleden in de ronde galerij, boven in de centrale hal van het Huis van de Gemeente.
Eerste agendapunt was een terugblik op het gevoerde coronabeleid, mede aan de hand
van een uitvoerige feitenrapport van het college. In een eerdere ‘bijpraatsessie’ hadden
raad en college ook al teruggekeken op de afgelopen acht maanden. De raad had geen
behoefte dat nu weer uitgebreid over te doen. Alle fracties beperkten zich vooral tot het
uitdelen van complimenten aan ambtenaren, college en specifiek aan burgemeester Wilma
Delissen. Zij heeft zich volgens verschillende partijen de afgelopen tijd goed laten zien in de
verschillende (social) media. Peter Craenmehr (AndersNu) zei ook nog dat mensen moeten
ophouden met wijzen naar premier Rutte of wie dan ook: ‘Kijk eerst naar wat je zelf allemaal
doet, voordat je anderen beoordeelt.’

Coronafonds: meer flexibiliteit
De behandeling van het voorstel Corona Steunfonds nam meer tijd in beslag. Het voorstel
voorziet in een subsidiepot van €500.000 euro voor 2020 en eenzelfde bedrag voor volgend
jaar, bestemd voor verenigingen en stichtingen die door corona in financiële problemen
komen. Aanvragen moeten natuurlijk voldoen aan allerlei voorwaarden. Zo moeten clubs eerst
alles geprobeerd hebben om zélf het hoofd boven water te houden. Ook is er in principe een
maximumbedrag per aanvraag van € 30.000 en kan men maar één keer per jaar een aanvraag
doen.
De raad, die het belang van het verenigingsleven ziet, staat achter het voorstel, maar wilde op
allerlei punten wel meer duidelijkheid en soms ook meer flexibiliteit.
De fractie PvdA/GroenLinks vroeg zich af of de beperking tot één keer per jaar wel reëel is,
‘want je kunt niet vooruitkijken’, zei Raf Janssen. Ook het plafondbedrag van € 500.000 moet
wat zijn fractie betreft niet te absoluut zijn. ‘Als een belangrijke organisatie in nood verkeert,
kan het college ons altijd tussendoor om extra krediet vragen.’ PvdA/GroenLinks vindt wel dat
aanvragen voor grotere bedragen extra kritisch bekeken moeten worden.
Fractievoorzitter Sander Janssen van Lokaal Peel en Maas riep verenigingen op om ook elkáár
te steunen. Hij zag ook graag een lokaal, laagdrempelig telefoonnummer voor corona-vragen.
En hij wilde van het college weten hoe de gemeenschapshuizen ervoor staan. Verder vroeg hij
zich af of de gemeente niet ook hulp moet bieden aan nieuwe, maar door corona geschrapte
evenementen en initiatieven. Het gaat vaak om innovatieve leefbaarheidsprojecten die al
kosten gemaakt hebben, alles moesten stilleggen, en die nu niet verder durven uit angst voor
nog meer kosten. ‘We moeten die creativiteit behouden. Stilstand is achteruitgang’, aldus de
Lokaal-fractievoorzitter, die alvast een amendement (wijzigingsvoorstel) hierover aankondigde
Hij vond op dat punt Peter Craenmehr van AndersNu aan zijn zijde. Craenmehr wilde verder
nog weten of ook het wegvallen van sponsorgelden reden is om aan te kloppen bij het
Coronafonds.
CDA-fractievoorzitter John Timmermans zat op een aantal punten op dezelfde lijn als
PvdA/GroenLinks: is maximaal één aanvraag per jaar wel werkbaar, het ophogen van het
budgetplafond moet bespreekbaar zijn, en bij grote aanvragen is achteraf goed toetsen
wenselijk.

Teun Heldens, de nieuwe VVD-leider, vond ook dat de gemeente best dieper in de buidel
mag tasten om een belangrijke stichting of vereniging overeind te houden. ‘Maar die
afweging en die discussie behoort wat ons betreft toe aan de gemeenteraad.’ Hij herhaalde
zijn eerder ook al geuite kritiek aan het college dat het voorstel voor een hulpfonds
veel eerder op tafel had kunnen en moeten liggen. Heldens vroeg ook aandacht voor de
sociale gevolgen van corona (bv eenzaamheid, niets te doen voor jongeren e.d.) en zei
dat zijn fractie daarom ook mede ondertekenaar is van het al door Lokaal aangekondigde
amendement over steun aan nieuwe leefbaarheidsinitiatieven.
‘Fonds had eerder gekund’
Na de fracties was het de beurt aan het college om te reageren op de inbreng vanuit de raad.
Burgemeester Delissen zei richting Lokaal Peel en Maas dat inwoners van Peel en Maas nú
al bij de gemeente terecht kunnen voor (telefonische) vragen rond corona. ‘We hebben ooit
na een persconferentie wel drie- tot vierhonderd vragen gehad.’ Ze zegde wel toe dat het
bestaan van deze vraagbaak weer eens goed bekend gemaakt zal worden. Dat was voor
Lokaal Peel en Maas voldoende.
Wethouder Wim Hermans (CDA) ging namens het college in op andere vragen. Zo zei hij dat
wegvallen van sponsorgelden géén reden is voor geld uit het coronapotje. ‘Een vereniging
zou niet van sponsoring afhankelijk moeten zijn.’ De oproep van diverse fracties tot meer
flexibiliteit bleek bij het college gehoor te vinden. Zo is een eventuele tweede aanvraag
binnen een jaar bespreekbaar, ‘maar we willen eerst ervaring opdoen. We weten nog niet
hoe het zal lopen.’ Voor het ophogen van het plafond zegde Hermans toe terug te komen
naar de raad, mocht dit gaan spelen. ‘Maar wij hebben niet de inschatting dat die 500.000
overschreden zullen worden.’ Aanvragen boven de 30.000 zullen met de raad worden
gedeeld, beloofde Hermans. Op de kritiek van de VVD dat het college eerder met dit
coronafonds had moeten komen gaf hij toe: ‘Dat had eerder gekund.’
Hermans’ collega Anget Mestrom (Lokaal Peel en Maas) ging in op een aantal andere
zaken die de partijen aan de orde hadden gesteld. Naar aanleiding van de kritiek op het
‘late’ Fonds merkte ze op dat het college al vanaf het begin allerlei steunmaatregelen
had getroffen, zoals uitstel van betaling en het niet innen van huur. Ze zei verder nog
geen signalen te hebben van verenigingen die ‘op omkiepen’ staan. En de meeste
gemeenschapshuizen hebben genoeg reserves om het nog even vol te houden, meldde ze
ook. Twee dorpshuizen hebben het wél moeilijk, wist ze.
Mestrom wees verder op bestaande potjes voor nieuwe leefbaarheidsinitiatieven tegen
eenzaamheid en andere sociale corona-gevolgen. Daarvoor hoeft dus geen beroep gedaan
te worden op het voorliggende Corona-noodfonds. Dat was voor PvdA/GroenLinks en CDA
reden om geen steun te geven aan het aangekondigde amendement van Lokaal Peel en
Maas, VVD en AndersNu. Uiteindelijk trokken die drie partijen het wijzigingsvoorstel in.
Lokaal-woordvoerder Saskia Vervoort zei dat de indieners niet op de hoogte waren dat
voor dergelijke leefbaarheidsinitiatieven al geld beschikbaar is. Ze riep het college op om
daar meer bekendheid aan te geven.
Aandacht voor minima
Een motie van AndersNu die het college oproept om maatschappelijke organisaties en
verenigingen nadrukkelijk te wijzen op de voordelen van samenwerking, kreeg met vijf
stemmen geen meerderheid. Volgens CDA en VVD is dit aan de verenigingen zelf en moet
samenwerking ‘van onderop’ komen.
Ook was er nog een korte discussie tussen VVD en PvdA/GroenLinks naar aanleiding van
een gezamenlijke motie van PvdA/GroenLinks en AndersNu. Die partijen zien graag dat
mensen met een minimuminkomen ófwel gratis mondkapjes krijgen ófwel een kleine
financiële tegemoetkoming. Volgens Annigje Primowees van PvdA/GroenLinks zijn het
immers vooral de mensen aan de onderkant van de samenleving die het hardst worden
getroffen door corona. Volgens Teun Heldens (VVD) kosten mondkapjes vrijwel niets en
‘maakt links er een sport van om van alles armoede te maken.’ Wethouder Hermans was
ook niet enthousiast maar zei wel signalen te hebben over schrijnende situaties bij mensen
met een minimuminkomen. Primowees zei daarop de motie in te trekken maar samen met
AndersNu snel met een ander voorstel te komen om iets te doen voor de minima.
Aan het eind van de vergadering kreeg het collegevoorstel voor het instellen van een
Steunfonds Corona, zoals verwacht, de steun van de hele raad.

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

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

www.peelenmaas.nl
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CDA Peel en Maas

Coronasteunfonds in Peel en Maas
Vorige week dinsdag hebben we als gemeenteraad
in samenwerking met het college van B&W besloten
dat er een coronasteunfonds van 1 miljoen euro
wordt ingericht. Hiervan wordt 500.000 euro al in
2020 beschikbaar gesteld, de overige 500.000 euro
is bedoeld voor 2021.
De bedoeling van
dit fonds is dat
verenigingen en
stichtingen die
door de vele coro
namaatregelen in

VVD Peel en Maas

nood verkeren, hier een aanvraag
in kunnen dienen met een plafond
van 30.000 euro per aanvraag. De
gedachtegang om de verenigingen
en stichtingen middels dit steunfonds
een mooi vangnet te geven, sluit

perfect aan bij het gedachtegoed van
het CDA in Peel en Maas. Wij zien
deze verenigingen en stichtingen
met hun vele vrijwilligers namelijk
als cement voor onze samenleving.
Zit of komt uw vereniging of stichting
in nood door de diverse geldende
coronamaatregelen, schroom dan
niet om een aanvraag in te dienen
via de website van Peel en Maas
(www.peelenemaas.nl) en lees even
goed de voorwaarden door. Wilt u
hulp bij de aanvraag, dan staan de

ambtenaren van de gemeente voor u
klaar om hierbij te ondersteunen.
Wij hopen natuurlijk dat dit steun
fonds niet te veel gebruikt wordt,
maar begrijpen dat het momenteel
voor diverse verenigingen en stich
tingen geen haalbare kaart meer is
om zonder steun het hoofd boven
water te houden. Dus maak gebruik
van deze mogelijkheden.
Let een beetje op elkaar.

andere gevolgen die mensen ervaren
door corona. Daarnaast is de cam
pagne vooral ook opbouwend: hoe
helpen we elkaar hier doorheen en
bovenop?
Het kabinet roept gemeenten en
maatschappelijke organisaties op om
met dit thema op lokaal niveau acti
viteiten te organiseren. Bedrijven en
particulieren worden gevraagd om
hun voorbeeld te volgen, binnen de
mogelijkheden die zij hebben.

Namens de VVD heb ik naar aan
leiding hiervan aan het college
gevraagd hoe we dit initiatief kun
nen laten landen in onze gemeente.
En ook of er lopende initiatieven zijn
om eenzaamheid generiek tegen te
gaan, en of hier extra aandacht voor
is in deze moeilijke tijd. We zien de
antwoorden van het college en ook
reacties van lezers graag tegemoet.

Fractie

Aandacht voor elkaar
De coronacrisis is voor velen een moeilijke periode. Buiten alle medische en economische gevolgen blijken er ook veel mensen te zijn die
kampen met sociale en emotionele eenzaamheid.
De VVD-fractie maakt zich ernstige
zorgen over de toename van een
zaamheid als gevolg van de geno
men maatregelen om de verspreiding
van COVID-19 tegen te gaan. Deze
hebben een dermate grote impact
op de mobiliteit en sociale contacten
van inwoners van onze gemeente dat

we vrezen dat aankomende winter
voor velen wel eens heel eenzaam
zou kunnen worden.
Op 6 oktober is de landelijke cam
pagne ‘Aandacht voor elkaar’ van
start gegaan. Hierin wordt de oproep
gedaan om aandacht te geven voor
elkaars verdriet, teleurstellingen en

Karin Jacobs, gemeenteraadslid

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.

Omdat jouw week al druk genoeg is

Zondag 25 oktober
geopend in Someren

Gratis *
montage
Als je jouw keuken in
februari 2021 laat plaatsen

*Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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15-vragen aan

Daan van Mierlo Meijel
toch nog eens met vrienden af te spre
ken.

Wat kies je? Je moet alle klinkers
heel lang uitspreken of je hebt
maar één dag weekend
Ik heb liever maar één dag week
end. Als ik namelijk die klinkers zo
lang moet uitspreken is een dag toch
zo voorbij en kan ik niet alles zeggen
wat ik wilde zeggen, en ik praat nog
al veel.

Wat is jouw droombaan?
Ik heb werkelijk waar geen idee. Ik
weet niet wat ik wil worden en heb
ook nog geen idee waar ik goed in
ben. Ik denk er persoonlijk ook niet zo
veel over na, ik zie wel wat ik er dan
over denk.

Waar ben je voor aan het sparen?
Ik spaar al even voor de nieuwe
PlayStation 5. Die is erg duur dus heb
ik nog niet alles bij elkaar, maar ik
hoop dat ik hem dit jaar kan kopen,
500 euro is niet niks. Toch wil ik het er
graag aan uitgeven. Ik game namelijk
graag.

Wat kies je? TikTok of Instagram?
Instagram natuurlijk, al heb ik, tot
mijn spijt wel TikTok. Ik gebruik
Instagram gewoon meer en vind het
meer iets voor mij.

Wat is jouw favoriete winkel?
Ik denk dan toch wel de Mediamarkt.
Daar kan ik al mijn apparatuur kopen
en heb ik veel keuze. Ik kom er niet
veel, maar als ik er kom, kom ik er ook
met een reden.

Wat was jouw leukste vakantie?

Naam
Leeftijd
School

Daan van Mierlo
13 jaar
Willibrord
gymnasium Deurne
Woonplaats Meijel

Wat doe je het liefst na school?
Lekker niks doen omdat ik geen
huiswerk heb.

Wat kies je: als je schrikt leg je
een ei of je wordt altijd op
straat achtervolgd door een
draaiorgel?
Laat mij maar een ei leggen. Ik
word namelijk helemaal gek als

dat draaiorgel maar achter me aan
blijft komen. Laat mij dan maar eie
ren leggen, daar kan ik tenminste
aan wennen.

Heb je na school veel huiswerk?
Ligt eraan welke dag in de week. De
maandag valt altijd wel mee. Dan
heb je de dinsdag, de woensdag en
de donderdag, op die dagen heb ik
het meeste huiswerk. En de vrijdag
is als het om huiswerk gaat gewoon
verlengd weekend.

Wat is het lekkerste dat je ooit hebt
gegeten?

WT-Broekenweek-najaar2020.indd 2

BROEKEN
WEEK!

Dat was op onze vakantie in Tsjechië,
daar gingen we op aanraden van de
campingeigenaar naar een plek om
te klimmen, Ostas. Maar onze familie
kennende hadden we na het klimmen
natuurlijk honger. Wij dus meth
 anden
en voeten proberen te bestellen,
spreekt er uiteindelijk gelukkig iemand
Engels. En het eten daar was lekker,
niet normaal. Daar heb ik de lekkerste
schnitzel ooit gegeten.

Wat doe je het liefst als het buiten
heel erg koud is?
Dan gaan we meestal een bordspel
lenavond met de familie houden.
Lekker gezellig bordspelletjes spelen en
ondertussen warme chocomel drinken.

Welk liedje kun je de hele dag door
horen?
Geen enkel nummer, ik hou van heel
veel muziek en heb dus niet echt een
favoriet nummer. Ik luister het liefst
naar zo veel mogelijk muzieksoorten
door elkaar, dan heb ik telkens weer
wat anders om naar te luisteren en
dan wordt het ook nooit saai.

2e BROEK HALVE PRIJS!
(TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN)

25 oktober koopzondag
van 13.00 tot 17.00 uur

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

Hoe ga jij om met de rare tijd waar
we nu in leven?
Ik merk overal dat het anders is dan
anders. Mondkapjes op school, niet
met meer dan drie man afspreken en
natuurlijk de 1,5 meter afstand. Toch
wil ik het beste er van maken door

Mijn leukste vakantie was mijn eerste
vakantie naar Tsjechië. Ik was er eerst
niet zo enthousiast over, maar toen we
daar eenmaal waren waaide dat snel
over. We hadden een hele leuke kleine
camping in een klein dorpje. Op 10
kilometer afstand lag het eerste grote
dorpje. Daar in Tsjechië kosten de
meeste dingen niks. Zo kostte een ijsje
ongeveer 25 cent en was uiteten bijna
net zo duur als gewoon zelf koken.
Ook was er heel veel te doen en kon
je met 20 euro al een eind komen.

Wat is het leukste spelletje?
Als bordspel kies ik dan toch voor
Monopoly of Risk. Dat zijn lekker grote
spellen waarin je lekker de machtigste
kan spelen. Dat vind ik altijd wel leuk.
Als videogame gaat mijn keuze uit
naar de Uncharted Franchise, dat vind
ik de beste games om te spelen op de
Playstation. Er zitten puzzels in maar
ook vuurgevechten. Dat maakt het een
leuke game.

Wat is de beste film of serie?
De beste serie is duidelijk The 100.
Een heel leuke maar ook spannende
serie over honderd jeugdcriminelen
die naar de verwoeste aarde worden
gestuurd om te kijken of die bewoon
baar is. De beste films zijn de films van
Adam Sandler, zoals Grown ups, een
complete humoristische film, en daar
hou ik van.
Tekst: Lotte Thijssen

Hoi

Column

Herfst
vakantie
Na een aantal weken school te
hebben gehad was het vorige
week vrijdagmiddag eindelijk
weer herfstvakantie. De herfstvakantie is echt zo’n vakantie
waar iedereen altijd naar
uitkijkt, heb ik het gevoel. Het is
de eerste vakantie na de zomervakantie, dus veel mensen
tellen de dagen echt af, vaak al
zodra het nieuwe schooljaar
begint.
Zeker nu in de coronatijd lijkt het
me dat de meeste mensen wel
even een pauze kunnen gebruiken
door even een weekje thuis te zijn.
Ook ik ben blij dat het weer vakan
tie is. Mijn herfstvakantie bestaat
elk jaar vooral uit een combinatie
van een inhaalslag maken voor
school en ook juist veel relaxen.
Beiden omdat je er juist in de
vakantie de tijd voor hebt. Maar
ik ga ook weer naar Toverland
Halloween dit jaar. Het zal vast
anders worden nu met de (nieuwe)
coronamaatregelen, want je mag
nu nog maar met maximaal vier
mensen die niet uit je gezin zijn
naar binnen en net zoals overal de
laatste paar maanden moet je ook
afstand houden van anderen. Wat
ook anders is dan vorig jaar is dat
ze nu adviseren een mondkapje op
te doen als we naar binnen wil
len. Ook gaat de parade helaas niet
door, een van de hoogtepunten
van de dag. Dat maakt het uitje
waarschijnlijk wel anders, maar
het wordt vast nog steeds leuk.
Dat geldt vast ook voor de Efteling,
waar ik naartoe mag met een
vriendin. Ondanks alle dingen die
anders zijn, is het natuurlijk super
leuk om uit te kijken naar twee
zo’n leuke activiteiten. Voor de rest
ga ik denk ik niet heel veel doen in
deze herfstvakantie, maar dat lijkt
me ook niet meer nodig. Ik hoop in
ieder geval dat iedereen een leuke
herfstvakantie heeft. Dadelijk weer
even een paar weken werken of
naar school en dan is het al snel
weer tijd voor de volgende vakan
tie: de kerstvakantie.

Veel relaxen
in de vakantie

Lisa
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Riet Vaessen en Dré Zelen winnaars OBBK
Jeu de Boulesclub Breetanque Maasbree organiseerde zondag
27 september het Open Brits Boule kampioenschap. Er namen veertien
vaste koppels deel aan het toernooi die onderling in drie rondes gingen
bepalen wie de winnaar werd van dit toernooi.

Clubkampioenschappen
Jeugd LTC Tonido Baarlo
Op het tennispark van LTC Tonido uit Baarlo werden op zaterdag
26 september de jeugdclubkampioenschappen georganiseerd.

Dit jaar werd er in vier verschil
lende categorieën. gestreden
om de felbegeerde wisselbeker.
Uiteindelijk leverde het enkele
winnaars en winnaressen op. In
de categorie Rood eindigde Femke
Crienen op de eerste plaats, Siem
Janssen op de tweede en Stan
Gubbels op de derde plaats. In
de categorie Oranje 2 ging Ward

Boumen er met de eerste plaats
vandoor, Eef Hovens met de
tweede en Novi Boumen werd
derde. Kevin Sneijers werd eer
ste in de categorie Oranje 1, met
als opvolgers Stijn Renders en Tom
Peeters. Raf Brunen ging er met de
eerste plaats vandoor in de cate
gorie tot en met 14 jaar. Lucas van
Heijster werd tweede.

Na de derde wedstrijd was de win
naar bekend. Evenals vorig jaar
waren er maar twee koppels die alle
drie hun wedstrijden wisten te win
nen. Winnaars van dit toernooi wer

den Riet Vaessen en Dré Zeelen. Met
slechts één puntje minder eindigden
Marianne en Piet Bertrams op de
tweede plaats. Mary en Peter Thiede
stonden er na twee wedstrijden

goed voor maar verloren hun derde
wedstrijd en werden derde. De zes
prijswinnaars ontvingen een levens
middelen pakket. De wisselbeker gaat
voor één jaar naar Riet en Dré.

Egchelse judoka verrast met erepromotie
De Egchelse judoka Mark van Dijk is zaterdag 15 oktober in Helden verrast met de erepromotie tot tweede
Dan judo door Judobond Nederland district Limburg.
Mark is al vanaf 2007 lid van judoclub
Helden. Vanaf zijn 16e is hij via de
regionale Trainingscentra RTC Echt
en RTC Eindhoven inmiddels sinds
september doorgestroomd naar
de nationale selectie op het NTC
Papendal. Hier traint en woont Mark
fulltime gecombineerd met zijn studie.
De erepromotie tot tweede Dan
judo heeft Mark te danken aan zijn
uitzonderlijke prestaties in zijn laatste
jaar in de leeftijdscategorie tot 18 jaar
toen hij zilver pakte op het Europees
kamioenschap in Sarajevo en later dat
jaar brons op de YOG (Youth Olympic
Games) Buenos Aires. Tevens heeft
hij in zijn eerste jaar in de -21 jaar
podiumplekken weten te bemachtigen
op nationaal en internationaal niveau.
Ook de start van zijn tweede jaar was
erg hoopvol met een vijfde plaats op
het internationale senioren toernooi in
Visé en een zilveren medaille op het

Nederlands kampioenschap -21jaar.
Voor Judobond Nederland voldoende
redenen om Mark op te nemen in
de nationale selectie op Papendal

waar hij momenteel dagelijks met de
allerbeste junioren en senioren van
Nederland traint.

Weer in Peel en Maas

Voor wie draag jij
een mondkapje?
Herfstweer uit het boekje
De komende tijd is het wat warmer dan normaal met gemiddeld
17 g
 raden. Daarbij blijft het zeker niet droog, omdat deze warme
subtropische luchtmassa’s van de Atlantische Oceaan af komen en
lucht meebrengen uit de Golf van Biskaje bij Portugal. Bij IJsland komt
een groot lagedrukgebied tot ontwikkeling en deze gaat bij ons ook het
weer bepalen. Er is niet veel ruimte voor de zon, maar als hij er door
komt, kan het wel even aangenaam zijn. In de nacht koelt het niet veel
meer af, minimaal een graad of 8. Dit komt door bewolking en een
doorstaande wind. Tijdens het weekend blijft het geruime tijd droog en
lijkt er pas zondag later op de dag een groot regengebied vanuit het
westen te komen. Al met al, herfstweer zoals uit het boekje. Foto is
gemaakt in natuurpark de Groote Peel. / Tekst en beeld: Nicky de Bruijn

•
•
•
•
•

Een volledig bedrukt mondkapje met bedrijfsnaam en logo
Een uniek ontwerp
Een herbruikbaar en uitwasbaar mondkapje
Een basic, premium of deluxe model
Vanaf 25 exemplaren

Meer info? 077 396 13 50 of info@kempencreeert.nl

#kempencreëert
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Bisschop Smeets benoemt
twee nieuwe leden in
belangrijkste adviescollege

Anneke Joosten wordt popcoördinator
Peel en Maas
Om popmuziek in de gemeente Peel en Maas te ontwikkelen en stimuleren heeft de gemeente Peel en Maas
sinds vorige week een popcoördinator. Deze functie gaat naar Anneke Joosten van Leeuwen.

Bisschop Harrie Smeets van Roermond heeft twee nieuwe leden in
het Kathedraal Kapittel, het belangrijkste adviesorgaan van een
bisschop, benoemd. De twee nieuwe leden zijn pastoor Peter van
der Horst van Helden-Panningen en omstreken en pastoor
Harry Quaedvlieg van Geleen.
Peter van der Horst is pastoor van
het parochiecluster Vincentius
waartoe de parochies van Helden,
Panningen, Meijel, Beringe,
Grashoek, Egchel en Koningslust
behoren. Met de benoeming
van de twee nieuwe kanunniken
bestaat het Kathedraal Kapittel
van het bisdom Roermond uit tien
leden. De leden van het Kapittel
worden kanunniken genoemd

en adviseren de bisschop over
belangrijke beleidsbeslissingen. Een
aantal besluiten kan een bisschop
alleen nemen na overleg met of na
instemming van het Kapittel. Ook
speelt het Kapittel een belangrijke
rol bij de benoeming van een
nieuwe bisschop.

Sint Maarten niet naar
Koningslust
Wegens de coronamaatregelen kan Sint Maarten dit jaar niet naar
Koningslust komen.
Hoewel de organisatie een alter
natieve individuele tocht achter
de hand had, ziet ze zich wegens
de aanscherpingen van de regels

genoodzaakt de viering dit jaar af
te gelasten.

Voorzitter Peter Joosten van Stichting
PopPlaza Peel en Maas en voorzitter
John Hausmans van Stichting Myouthic
uit Thorn, het voormalige Kreato, heb
ben een samenwerkingsovereenkomst
getekend. Doel is de ontwikkeling
en stimulering van popmuziek in de
gemeente. Dit heeft er onder meer in
geresulteerd dat Anneke Joosten uit
Kessel door PopPlaza is aangesteld als
popcoördinator. Het samenwerkings

ONLINE
ONLINE
ONLINE
ONLINE
ONLINE
ONLINE

contract concentreert zich op muzie
keducatie voor de jeugd. Met het
samenwerkingsverband met Myouthic
wil PopPlaza andere muziekleraren uit
de regio geenszins uitsluiten, bena
drukt de voorzitter. “Vertrouwen,
goede ervaringen en respect brach
ten ons bij de oude muziekcollega’s
van Myouthic”, vertelt Peter Joosten. “
Met Myouthic delen we de toekomst
visie en opvatting over popmuziek:

het begint bij kinderen en tieners. In
tijden van corona betekent dat niet
stilzitten en afwachten, maar inzet
ten op enthousiasmeren, verbinden en
het bieden van een podium.” PopPlaza
blijft daarom zo veel mogelijk klein
schalige optredens organiseren.

Tekst: Marc van der Sterren,
beeld: Jac Willekens

Lei kon het leien dak op
Lei Segers uit Baarlo kreeg onlangs voor zijn 82e verjaardag wel een
heel bijzonder cadeau. Hij mocht namelijk letterlijk het dak op van de
Petruskerk.
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De 82-jarige Lei is vroeger als dakdek
ker begonnen maar na korte tijd over
gestapt op het loodgietersvak. Toch
zit het dakdekken hem nog steeds in
het bloed en toen hij dan ook zag dat
de halfronde uitbouw van het pries
terkoor van de Baarloose Petruskerk
opnieuw van leisteen werd voor
zien, begon het bij hem te kriebelen.
Hij zou het werk graag van dichtbij
willen zien. Zijn vader Bér, meester
leiendekker, had namelijk de naoor
logse nieuwbouwkerk toentertijd in

1952 van het leiendak voorzien met
Fumé Leisteen die hijzelf uit Frankrijk
had gehaald. Lei’s vrouw Truus deed
navraag bij de familie Verkoelen uit
Beegden, die het werk momenteel
uitvoert, en als extra verjaardagsca
deau mocht Lei naar boven. Daar werd
het een gezellig treffen van dakdek
kers onder elkaar. Met als trofeeën
enkele Fumé leien, die zijn vader Bér
68 jaar geleden nog in zijn handen
heeft gehad, en een foto keerde Lei
huiswaarts.
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Lazaristenklooster in Panningen heeft nieuwe overste

Van ‘God is liefde’ naar ‘Liefde is God’
Wie dacht dat het Lazaristenklooster een ingeslapen instituut was, heeft het mis. Een nieuwe, jonge overste uit Indonesië brengt nieuw elan in
Panningen. Hij wil er een internationaal centrum voor Lazaristen van maken, met oog voor de armen in de breedste zin van het woord. Dat kan
uitstekend in tijden van ontkerkelijking. “De religie is echt niet verdwenen. Mensen die zeggen niet in God te geloven, zorgen toch voor elkaar.
De liefde die zij geven, dat is God.”

groep ouderen, de zieken en andere
mensen in de knel.

Liefde
De ontkerkelijking staat deze ont
wikkelingen allerminst in de weg.
Afkomstig uit een gelovige natie
als Indonesië, is de nieuwe overste
niet geschrokken van het krimpende
geloof. “Ik heb vijf jaar in Frankrijk
gewoond, dus ik had enigszins een
idee.”
De ontkerkelijking is een feit, maar de
nieuwe overste in Panningen gelooft
niet in het verdwijnen van de religie.
“De religie blijft. Het maakt een trans
formatie door. De vorm van beleving
wordt anders. Vroeger vond religiosi
teit plaats binnen de kerk. Nu daarbui
ten. Vroeger vond religiositeit plaats
in de uitdrukking van het geloof. Nu
meer in het doen. “Het gaat niet meer
direct om liefde voor de naasten, maar
meer om het lief zijn voor de naasten.
Het zorgen voor zieken, voor kwetsba
ren en voor armen is gebleven. Ook dit
is liefde. Dus dit is ook religiositeit.
“Voor mij is God liefde. Dat geldt mis
schien niet voor iedereen. Mensen die
zeggen niet in God te geloven, gelo
ven misschien wel in liefde, rechtvaar
digheid, vrede en vreugde. Voor mij is
ook dat een geloof in God.”

Nog zestien oud-missionarissen
wonen in het Lazaristenklooster dat
bijna anderhalve eeuw geleden werd
gebouwd. De vorige overste, Harrie
Jaspers, is 80 en ging een paar jaar
geleden met pensioen. Panningenaar
Tjeu van Knippenberg (83) heeft een
jaar lang vanuit Nijmegen de taken
waargenomen.
Volgens het hoofdbestuur in Rome
is de tijd echter nog lang niet aan
gebroken om het klooster te slui
ten. Ze stuurden een nieuwe, 53 jaar
jonge overste naar Panningen die de
opdracht kreeg iets nieuws te begin
nen.
En nu zit hij hier, Rafaël Isharianto uit
Indonesië. Hij woont al vier jaar in
Nederland. Op 1 juli kwam hij naar
Panningen, daarvoor woonde hij in
Berg en Dal. Hij werkt aan het laatste
hoofdstuk van zijn proefschrift waar
mee hij in Nijmegen wil afstuderen.
Zijn dissertatie gaat over de
houding van middelbare scholieren
in Soerabaja ten opzichte van de
armen. “Die houding wordt niet
zozeer gemotiveerd door religieuze
overwegingen, maar meer vanuit
sociale factoren.”

Internationaal huis
Zijn Nederlands is niet vloeiend, maar
hij weet goed de juiste woorden
te vinden. “Mijn plan was om na
mijn afstuderen naar Indonesië
terug te keren, maar ik werd vanuit
Rome gevraagd om hier overste
te worden.” Bovendien is dit zijn
roeping. “Ik ben lid van de Lazaristen.
Een internationale congregatie
met 3.100 leden. En ik heb een
verantwoordelijkheid richting deze
congregatie.”
Voor deze leden wil hij graag in
het klooster in Panningen een
internationaal huis maken voor
confraters uit verschillende landen

om de Vincentiaanse aanwezigheid te
versterken. “Maar het woord klooster
gebruiken we niet. We noemen het
een huis”, benadrukt Isharianto.
“We zitten hier niet opgesloten, we
moeten juist de straat op om de
armen te helpen.” Samen met andere
instanties willen ze hier in Panningen
een centrum ontwikkelen om deze
Vincentiaanse identiteit te versterken.

Voedselbank
Het huis is groot. Er is ruimte genoeg
voor confraters uit andere landen.
Isharianto noemt als voorbeeld de
Filipijnen en Vietnam. “En het wordt
volledig gericht op het dienen van de
armen.” Het begrip armen benadert
hij zo breed mogelijk. Hieronder vallen
ook de zieken en de kwetsbaren.
Maar dit zijn allemaal doelen voor

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Baarlo rondom Bong
Baarlo rondom Grotestraat
Maasbree rondom Tommelvaeren

de lange termijn. Eerst moet worden
onderzocht wie de meest kwetsbaren
in de regio zijn en waar de nood het
hoogst is. Dit wordt bekeken samen
met de gemeente, de voedselbank en
andere instanties. “Wij zijn slechts een
onderdeel van de maatschappij”, zegt
Isharianto bescheiden.
De groeiende groep armen kan een
doelgroep zijn, maar ook de groeiende

We zitten hier niet
opgesloten, we moeten
juist de straat op om
de armen te helpen

Tekst en beeld: Marc van der Sterren

MEER DAN EEN METSELAAR (M/V)
Ben jij die breed inzetbare metselaar (m/v) en houd je van variatie in
je werk? Ben jij de vakman/-vrouw die voor klanten steeds de juiste
oplossing kan bedenken en maken? En daar trots op is? En daarnaast
ander werk niet schuwt, zoals slopen, beton storten of timmerwerk?

Misschien pas je dan bij ons, want wij zoeken er een teamlid bij! Sijbers
bouw- en timmerbedrijf is gespecialiseerd in verbouwingen, groot en
klein. Om daar goed in te zijn, moet je creatief zijn om het nieuwe op het
bestaande aan te laten sluiten en te bedenken hoe dat het beste kan. En
flexibel, omdat het in de praktijk soms toch anders uitpakt, dan je vooraf
denkt. Vaak werken we bij mensen thuis. Overleg met de klant over de
voortgang en mogelijke overlast, is daarom erg belangrijk.
We zijn vooruitstrevend en blijven ons ontwikkelen. Door opleiding of op
een andere manier. Meer informatie over waar we mee bezig zijn, kun je
vinden op www.sijbersbouwbedrijf.nl

WERKZAAMHEDEN Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl

Interesse? Mail dan je CV en zeker ook jouw motivatie en waarom
je denkt dat je bij ons past, naar info@sijbersbouwbedrijf.nl
t.a.v. Marcel Sijbers. Heb je nog vragen? Mail dan naar bovenstaand
mailadres of bel of app met Marcel (06 - 223 737 83).

Bedenkers en makers
Handelstraat 17 5961 PV Horst

De Hees 70b
5976 NJ Kronenberg

T 077 - 467 29 64
W www.sijbersbouwbedrijf.nl
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3FM Serious Request:
The Lifeline komt naar Kessel
Een aantal dj’s van 3FM loopt tijdens Serious Request: The Lifeline
vanuit Roermond om coronaproof en in estafettevorm hun wandeltocht
af te leggen naar Zwolle. De radiodj’s doen onder andere Kessel aan. De
actie start op vrijdag 18 december.
Drie dj-teams doen mee aan de actie
van de radiozender. Hiermee probe
ren ze zoveel mogelijk geld op te halen
voor het Rode Kruis dat medische hulp
verleners ontlast en verspreiding van
het coronavirus tegengaat. Ze starten
op vrijdag 18 december in Roermond
en eindigen in Zwolle op kerstavond op
donderdag 24 december. De dj’s Sander

Böhmische blaasmuziek

Kapela Pohoda viert eerste lustrum
in mineur
Kapela Pohoda uit Panningen bestaat vijf jaar. Een grootse viering van een eerste lustrum zit er wegens
corona echter niet in.

Hoogendoorn en Timur Perlin vormen
een team, Frank van der Lende en Eva
Koreman zijn aan elkaar verbonden
en Rob Janssen en Wijnand Speelman
lopen samen. Mensen kunnen in actie
komen door geld te doneren, acties op
te zetten en zelf mee te lopen met de
dj’s. Voor meer informatie, kijk dan op
de website van 3FM.

St. Lambertus in de bres voor
hulpbehoevende
Het Koninklijk Schuttersgilde St. Lambertus uit Helden gaat terug naar
het uitvoeren van haar uit oorsprong bedoelde taken: het helpen en
bijstaan van de hulpbehoevende medemensen.
Het Schuttersgilde en haar bescherm
heer dokter Frank van Kemenade zien
de tweede coronagolf met besmet
tingen groeien, wat gaat inhouden dat
er meer mensen behoefte hebben aan
hulp. Ouderen en mensen vanuit een
risicogroep kunnen, mogen of dur
ven niet meer naar buiten of zijn bang
voor besmetting. Daarom wil het gilde
enkele taken zoals boodschappen halen,

tuin snoeien of met de hond wandelen,
overnemen van de hulpbehoevenden.

Rechtgezet
In de HALLO Peel en Maas van donder
dag 8 oktober is een fout geslopen.
In de titel werd vermeld dat schutterij
Hubertus oudijzer komt ophalen. Het
gaat hier om Koninklijk schuttersgilde
St. Lambertus uit Helden.

De kapel werd opgericht in
september 2015 door voorzitter Wiel
Geurts van de Stichting Bevordering
Blaasmuziek (SBB). Doel was met
gepensioneerde amateurmuzikanten
en ervaring in de Böhmische muziek
op kleine schaal te musiceren,
maar al snel groeide het uit tot een

volwaardig amateurorkest onder
muzikale leiding van de oprichter.
Inmiddels heeft zich uit het orkest
een zangduo gevormd met een
vrouwen- en mannenstem, zoals
traditioneel gebruikelijk in de
Böhmische blaasmuziek.
De afgelopen tijd speelde Kapela

Pohoda tijdens ondermeer het zie
kentriduüm, bij de KBO en in bejaar
denhuizen en tijdens muziek onder
de Toren in Panningen. De leden
komen uit een straal van 30 kilome
ter rond Panningen.

Vacatures bij Leolux
Leolux maakt in Venlo de mooiste designmeubelen
op bestelling, helemaal naar de wensen van de klant.
We groeien hard en zijn dringend op zoek naar nieuwe
collega’s (M/V, fulltime).
We zoeken specialisten en allrounders,
met en zonder ervaring:

• Voorbewerkers
• Ervaren stoffeerders
• Ervaren Spuiter
• Operator Leersnijden*
Werk jij graag met hoogwaardige materialen en
weet je van aanpakken? Neem dan snel contact op.
Stuur vóór 30 oktober een bericht (liefst met CV) aan
de afdeling HR, t.a.v. Thalitha Holthuis, twi@leolux.nl
ADVERTENTIE WEEK

*Deze afdeling werkt in twee ploegen
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Coronamaatregelen
LET OP! Vanwege de 2de
coronagolf is het aantal
kerkgangers weer
teruggebracht naar 30.
Helaas kunnen we nu geen
misintenties aannemen waar
veel mensen voor komen.
Kijkt u bij de kerkberichten van
uw parochie naar wat daar als
aanwijzing staat, zoals
aanmeldbriefjes of telefonische
aanmelding. Staat daar niets
vermeld, dan zal het aantal
kerkgangers wel onder
de 30 blijven.
Blijf thuis als u ziekte
verschijnselen hebt. In de kerk:
houdt vooral de 1 ½ meter
afstand en ontsmet uw handen.
Een mondkapje wordt ons
dringend aanbevolen. Wel
afdoen bij het Communie
ontvangen! We houden vol en
bemoedigen elkaar! Blijft u
liever veilig thuis: de zondagse
H. Mis op TV is op NPO2 om
10.00 uur. Om 09.45 uur het
Geloofsgesprek. Blijf gezond!

Parochie Beringe

Parochie Grashoek

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 25 oktober  
H. Mis 09.30 uur
Woensdag 28 oktober
H. Mis 09.00 uur
(grote kerk, zij-altaar St.Jozef)
Mededeling
Op maandag 2 november is
de volgende inzameling van
(bruikbare) kleding, schoenen,
dekens, gordijnen en knuffels.

Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg
077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 25 oktober
H.Mis 11.00 uur t.i.v.
Tinus Spreeuwenberg (verj),
Theodora Schoeber en
Wiel Spreeuwenberg

Parochie Egchel

Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 25 oktober
H. Mis 11.00 uur t.i.v.
Grada Dorssers-Smets (b.g.v. verj.)
en voor Piet Dorssers, Jac Gommans
Als u vw de coronacrisis,
(b.g.v. verj.),
waar ook uw parochie keihard
To Rambags-Janssen (b.g.v. verj.)
de financiële gevolgen van
Zondag 1 november
ondervindt, een extra gift wilt
H. Mis 11.00 uur Allerheiligen en
overmaken, dan wordt dat
Allerzielen. Aansluitend gebed op
bijzonder gewaardeerd.
Een enveloppe in de bus kan ook. het kerkhof. Vw corona aangepast.

Misschien ook omdat u al een
tijdje de collecte hebt gemist?!
Heel hartelijk dank.

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@
hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 25 oktober
H. Mis: 11.00 uur
Lector: Mevr. Marianne
Verhappen
Deze H. Mis wordt opgedragen
tot een bijzondere intentie.
Mededelingen
Overleden:
Wiel Peeters, Breestraat 4,
89 jaar.
Viering Allerheiligen
Zondag 1 november vieren we
het hoogfeest van Allerheiligen
met om 11.00 uur de
eucharistieviering waarin we
alle overledenen gedenken
die sinds Allerheiligen 2019
zijn overleden. Vanwege de
coronaregels mogen slechts
30 personen de dienst bijwonen.
Het lof komt te vervallen; wel
worden om 15.30 uur op het
Kerkhof de graven gezegend.

Na afloop is de kerk open en kunt
u het gedachteniskruisje van uw
dierbare afhalen.
Bijzondere diensten rond
Allerheiligen en Kerstmis
Donderdag 24 december
22.30 uur: Nachtmis
Vrijdag 25 december
11.00 uur: Hoogmis
Donderdag 31 december
18.00 uur: Oudejaarsviering

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage
NL39RABO0125305311
Iet Dings-Bovendeerdt
077 462 18 60, 06 24 21 61 06
Kerkdiensten
Zaterdag 24 oktober
19.15 uur H. Mis. Juup
Giesbertz wegens verjaardag.
Familie Anton en Greta
Timmermans,
John en Har.
Mededeling:
• Voor de pastorale zorg kunt
u terecht bij (voorlopig
waarnemend) administrator
deken E. Smeets in Venray
0478.550740, of kapelaan H.
te Boekhorst (zie parochie Baarlo)
• Ziekenzalving:
06 55 40 80 23

Parochie Helden
Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 25 oktober
H. Mis 10.00 uur t.i.v. alle parochianen
Doopviering 11.30 uur: Guus Kempen
Aanmelden: Vanwege de maatregel
van de Overheid van max
30 kerkgangers vw Corona kan
men zich telefonisch aanmelden
bij de pastoor 06 21 20 21 18
/ 077 307 14 88 in de week
voorafgaand.

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

Parochie Baarlo
Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 25 oktober
9.30 uur H. Mis.
Jaardienst Johannes Beurskens.
Jaardienst Gerardus Hutjens
en Gertruda Koene. Jaardienst
Lies Engels.
Vrijdag 30 oktober
18.30 uur rozenkransgebed in de
St. Annakapel.
Overleden:
Marie Dirkx-Zeetsen,
Napoleonsbaan 6, 103 jaar.
Mededelingen:
• Bij binnenkomst in de kerk kunt
u uw handen desinfecteren
en de voorgeschreven
afstand in acht nemen.
Als u verkoudheidsklachten heeft,
blijft u dan thuis.
• De Allerzielendienst op zondag
1 november om 13.30 uur kan
door de corona maatregelen
géén doorgang vinden. Wel zal er
op het kerkhof om 13.30 uur de

Kerkdiensten
Zaterdag 24 oktober
Geen H. Mis
Zaterdag 31 oktober
Gebeden op het kerkhof 17.00 uur.
Vw corona aangepast.
H. Mis 17.30 uur Allerheiligen en
Allerzielen

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 24 oktober
H. Mis 19.00 uur. GEEN
Misintenties. Max. 30 aanwezigen.
AANMELDBRIEFJES noodzakelijk:
Verkrijgbaar vanaf: maandag
19 oktober bij prikbord ingang
kerk. Mondkapje dragen in de
publieke ruimte: dringend advies;
zo gauw dwingend verplicht is,
geldt dit. Ook, door de week.
Maandag 26 oktober
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans – Telling bij
binnenkomst.
Dinsdag 27 oktober
H. Mis 09.00 uur –Telling bij bin
nenkomst.
Donderdag 29 oktober
H. Mis 09.00 uur –Telling bij bin
nenkomst.

Parochie Panningen
Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum
Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag-, woensdag- en
vrijdagochtend van 08.30 uur tot
11.30 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 24 oktober
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Leo Gommans
(1e jaardienst); Wits Beumers
(1e jaardienst); Nellie van
Oostaijen- van Nienhuis en Theo
van Oostaijen en overl. fam; Joke
Goes; Taco Schledorn
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

graven worden gezegend.
• In de H. Mis van 1 november
om 9.30 uur zal voor elke
overledenen gebeden worden en
een kaarsje worden opgestoken.

kunnen weer op nieuw aan
gemeld worden, welke datum
de familie dat wenst.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties
NL41RABO0125300522
L. Timmermans, 077 462 16 78
Kerkdiensten
Maandag 2 november
19.00 uur. H. Mis. Allerzielen
Miet Bongers Bergs.
Voor alle overledenen van de
parochie van het af gelopen jaar,
en voor alle overleden van onze
parochie.
Mededeling:
• De Allerzielenviering vind plaats
op Maandag 2 nov om 19.00 uur,
tevens zegening van de graven.
Denk a.u.b. aan 1,5 meter afstand.
• Voorlopig is er de 1ste en de 3de
zaterdag van de maand om 18.00
uur de H. Mis in Kessel-Eik.
• Dit is v.w. het overlijden van
Pastoor Verhaag, de vervangende
Kapelaan H. te Broekhorst,
verzorgd in meerdere parochies
de H.Mis.
• De bestelde H.Missen die v.w.
corona niet door zijn gegaan,

Administrator (pastoor)
E. Smeets (Voorlopig waarnemend)
0478 55 07 40
Maasbree/Baarlo/Kessel/
Kessel-Eik
Kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kerkbestuur
Secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com
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Jij maakt ‘m super

In onze keuken
Staat alles in het teken
Van koken met ongeremde passie
én een blusdeken

Wij zoeken
!
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Ervaren/leerling
verkopers gezocht
en back-office
medewerkers!

Ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Voor onze
vestiging van Superkeukens in Horst zijn wij op
zoek naar leuke collega’s! Wij zoeken ervaren/
leerling verkopers en back-office medewerkers.
Word jij onze nieuwe super collega? Bezoek
vandaag nog onze vacaturepagina voor meer
informatie en om meteen te solliciteren!

www.werkenbijimg.nl
www.superkeukens.nl
êêêê

Klanten beoordelen Superkeukens met een

8,3

HORST

Witveldweg 100
(Gevestigd binnen Interchalet)
T. 077-3982234

ROERMOND

Burghoffweg 13
(Gevestigd tegenover Retailpark)
T. 0475-691548

Elke zondag geopend

