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Verhalen langs de grens
Bij Museum Peel en Maas in Helden was op zondag 30 november de presentatie van het boek Verhalen langs de grens. Voor dit project hebben leerlingen tussen de 14 en 18 jaar uit
heel Limburg en net over de grens gesprekken gevoerd met negentigers met als doel om terug te blikken op hun bevrijding. In Peel en Maas zijn in dit kader vier interviews
afgenomen, waarvan er drie geplaatst zijn in de verhalenbundel. Het verhaal van Bjorn Vervoort uit Kessel siert zelfs de voorpagina. In verband met de coronamaatregelen konden
de senioren niet bij de boekpresentatie zijn. / Beeld: Jac Willekens

Vreugde bij circusfamilie Freiwald

Olifant Buba mag bij circusfamilie blijven
Olifant Buba mag bij circus Freiwald blijven. Dat maakte minister Carola Schouten dinsdag 1 december
bekend op verzoek van de Tweede Kamer. Er werden door de Tweede Kamer twee moties aangenomen die
bepaalden dat Buba niet naar Frankrijk hoeft te verhuizen.
De PVV diende een motie in om de
olifant in Nederland op te vangen in
een ‘Buba-waardig verblijf’. Het CDA
wilde dat het dier bij de circusfamilie
Freiwald zou blijven. Beide moties
werden met een ruime meerderheid
van de Tweede Kamer aangenomen.
De vreugde is groot bij de circusfamilie, laat Janneke van Luijt weten.
Circus Freiwald staat momenteel op
haar terrein in Beringe. “Er kwamen
honderden telefoontjes met felicitaties binnen dinsdag 1 december. Lutz
Freiwald liep op z’n laatste benen.

De stemming is hier blij, vol ongeloof
dat het nu eindelijk gelukt is, emotioneel en moe gestreden. Alles komt
er nu uit. Maar in hoofdzaak zijn we
uitzinnig van vreugde.”

Rechter
Dierenrechtenorganisaties laten echter
weten naar de rechter te stappen om
het besluit van minister Schouten aan
te vechten dat olifant Buba bij Circus
Freiwald kan blijven. Animal Rights en
Bite Back dreigen ook het circus zelf
voor de rechter te slepen.

Uitstel vertrektermijn
Ook heeft de gemeente Peel en Maas
besloten dat het circus op het terrein
van Janneke van Luijt in Beringe mag
blijven. In verband met de voortdurende maatregelen in het kader van
corona heeft de burgemeester uitstel
van de vertrektermijn voor het circus
tot 1 maart 2021 gegeven. De circusfamilie had echter uitstel tot 1 juni
gevraagd. De gemeente wilde daar
geen gehoor aangeven. “We volgen
als gemeente de landelijke maatregelen rondom corona op. De wet

tijdelijke maatregelen Covid-19 ging
per 1 december in en geldt voorlopig voor drie maanden. De laatste
verscherpingen zijn tot 1 maart 2021
afgeroepen. Tot die tijd blijven we de
situatie volgen en kijken we hoe die
dan is”, laat een woordvoerder van
de gemeente weten.
De circusfamilie had de gemeente
om drie dingen gevraagd: verblijf
verlengen tot 1 juni, een financiële
bijdrage en eventueel een andere
standplaats waar ze wel mogen
staan. “De aanvang van de circustournee begint eigenlijk pas half
maart. Dus 1 maart is een lastige
datum. Maar meer zat er kennelijk
niet in. Een financiering in welke

vorm dan ook, zit er ook niet in.
En hoewel Peel en Maas een plattelands gemeente is, is er kennelijk geen ander stukje grond voor
het circus. Dus ze blijven hier staan.
Voor mij geen probleem hoor.
We willen aan alle kanten meewerken, maar de mogelijkheden zijn
beperkt. Het circus zit muurvast.
Gelukkig gaat de regering zich ermee
bemoeien. Dus we hopen dat de dieren goed verzorgd de winter doorkomen. Het is nu even een kwestie van
afwachten”, laat Van Luijt weten.

Tekst: Jeanine Hendriks
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Pius terein krijgt open en duurzaam karakter

Gebiedsvisie Pius Park Panningen in de maak
Na 3,5 jaar overleg te hebben
gepleegd, is nu eindelijk een
gebiedsvisie voor de herontwikkeling van het Pius Park in
Panningen in de maak. De projectgroep hoopt na het afronden van
het papierwerk aan de slag te
kunnen met de eerste ideeën.
Het huidige Pius Park omvat verschillende instanties zoals de middelbare
school Het Bouwens, het sportcomplex, een moskee, een woon-zorgcentrum en sinds kort een nieuwe
woonwijk. Toch mist er een duidelijke, samenhangende visie, vindt Ine
Jacobs, één van de kartrekkers van de
herontwikkelingsplannen. “Het gebied
ziet er sober uit en het bevat donkere
paadjes. Het is de bedoeling dat de
23 partners, die hebben aangegeven
mee te werken, binnen het gebied met
elkaar samenwerken om er één geheel
van te maken.” Het Pius Park krijgt
een open, uitnodigend en duurzaam
karakter.

Het is de bedoeling dat
alle partners op het
park samenwerken om
er één geheel van te
maken

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

Relaxpark
Volgens Ine heeft de projectgroep
meerdere ideeën om het gebied tot
een geheel te maken, maar is het de
vraag of alles mogelijk is. “Daarom zijn
we met Bureau Los Stad om Land aan
de slag gegaan met het opstellen van
een gebiedsvisie. Met het Huis voor
de Sport Limburg zitten we samen om
onze organisatiestructuur te bepalen.”
Onlangs hebben de raadsleden van
gemeente Peel en Maas een rondleiding gehad door het park. Ine hoopt
dat wanneer de gebiedsvisie klaar is
en goedgekeurd wordt door de raad,
ze als eerste aan de slag te kunnen
gaan met het ‘relaxpark’, het groene
hart van het Pius Park.
Het groene parkje tussen de nieuwe
woonwijk en Het Bouwens wordt

de publiekstrekker van het terrein.
De invulling van dit park is mede
door ideeën van leerlingen van Het
Bouwens ontstaan. “Het wordt een
ontmoetings- en bewegingszone,
waar ook plaats wordt gemaakt voor
het bijbehorende kunstwerk hang-,
kiss-, and stayspot dat momenteel
nog in depot ligt. Het plein wordt het
centrale hart van het Pius Park waar
mensen kunnen zitten, tot rust kunnen
komen, maar ook kunnen sporten.
In het park worden hindernissen
geplaatst die gemaakt zijn van
natuurlijke materialen die uitnodigen
om creatief bezig te zijn. Denk daarbij
aan boomstammen die gebruikt
kunnen worden als balanceerbalk.
De leerlingen van Het Bouwens en
de volleybalvereniging zien ook

graag een beachvolleyveld eraan
toegevoegd.”

Groene sportzone
Een andere belangrijke vernieuwing
staat gepland op de huidige parkeerplaats tegenover het tennisterrein en
Thyascomplex. Het idee is om daar een
groene sportzone te maken, de hekken te verwijderen of te verplaatsen,
en een open uitstraling te creëren.
“Met deze openbare sportzone kunnen
we bijdragen aan het Beweegakkoord
Peel en Maas door alle beweegvormen
van het Athletic Skills Model aan te bieden. Niet elke sport behandelt namelijk
alle tien de beweegvormen. De trainingen kunnen dus aangevuld worden
door ze in de sportzone te laten plaatsvinden. In de sportzone zijn net als in

het groene hart natuurlijke beweegmogelijkheden te vinden. Het gebied is
daarnaast omkaderd door een groenstructuur met wandelpaden.”
Het Pius Park moet beter zichtbaar en
toegankelijk worden door het creëren
van diverse doorgangen voor wandelaars en fietsers. Daarom wil de projectgroep dat het gebied deels autoluw
wordt. “Vanuit de centrale parkeerplaats met een kiss and ride plek kan
de bezoeker, de scholier en de sporter
op veilige paden in een groene omgeving naar de eindbestemming. Door
de aanleg van diverse ‘ommetjes’ voor
bewoners en trimrondes voor sporters,
is het terrein zowel via Helden, Egchel
als Panningen bereikbaar.”
Tekst: Jeanine Hendriks
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Jeugd speelt met problemen door coronacrisis

‘Jongeren hebben juist nu een extra
steuntje in de rug nodig’
Uit een recent onderzoek van I&O Research kwam naar voren dat jongeren zich veel slechter zijn gaan
voelen door de coronacrisis. Eenzaamheid, stress, depressie, het gevoel van machteloosheid, spelen bij de
jeugd op. Stichting Vorkmeer herkent deze problemen bij de jongeren van gemeente Peel en Maas.
De stichting zet zich in om hen perspectief te bieden.
Veel jongeren worstelen met school,
vooral dankzij de eerste coronagolf, waarbij de scholen moesten
sluiten. Ze raken achter op schema,
zijn onzeker over hun prestaties en
vragen zich af of ze het allemaal wel
gaan halen. Bij Vorkmeer merken
ze dat jongeren door de coronacrisis
minder perspectief op hun toekomst
hebben. “Ze hebben het gevoel alsof
alles wordt afgepakt. Vuurwerk mag
bijvoorbeeld niet meer en ze mogen
niet meer bij hun vrienden zijn en
naar feestjes omdat de keten dicht
zijn. Dat zorgt voor eenzaamheid,
ook al zullen jongeren het niet snel

zelf toegeven”, vertelt jongerenwerker Vincent Admiraal.

Eigen identiteit
Jongeren zijn tot hun jeugdjaren nog
erg op zoek naar hun eigen identiteit
en nog bezig met zichzelf te ontwikkelen. De coronacrisis heeft daar
momenteel invloed op, zo stelt de
jongerenwerker. “Een vriendengroep
is bij die ontwikkeling erg belangrijk. Het verschil met volwassenen is
dat zij een crisis als deze makkelijker
kunnen relativeren. Onze hersenen
ontwikkelen zich totdat we 21 jaar
zijn en jongeren vinden het daardoor

soms moeilijk om oorzaak-gevolg
te begrijpen. Nu is de oorzaak, het
virus, duidelijk en het gevolg, alle
maatregelen, ook, maar het blijft
moeilijk om te begrijpen waarom.”
Volgens Admiraal zitten er meer jongeren door coronacrisis thuis zonder werk. “Dat sprong er voor ons
uit. Daardoor komt verveling steeds
vaker voor. Ze vinden het niet leuk
om veel thuis te zitten, en daar
komen nog eens irritaties bij door
bijvoorbeeld thuiswerkende ouders.”
Er is echter geen gebrek aan ambitie
onder de jongeren, vertelt Admiraal.
“Er ontstaan veel nieuwe ideeën

en ze vragen zich af wat ze kunnen doen. Vaak willen jongeren iets
doen, maar dan kan het niet altijd.”
Vorkmeer blijft zich inzetten om
jongeren dat stukje perspectief te
geven. “We willen graag met jongeren in gesprek gaan en helpen en ze
een extra steuntje in de rug geven
waar het nodig is, zodat zij zichzelf
vooruit kunnen helpen.”

Vaak willen jongeren
iets doen, maar dan
kan het niet altijd

Tekst: Koen van Meijel

0312 \ nieuws

03

Hardrijders en zwaar verkeer in Egchel
Het Dorpsoverleg Egchel heeft geconstateerd dat er niet alleen te hard wordt gereden op de Jacobusstraat
en de Gielenhofweg in Egchel, maar dat er ook een duidelijke toename is van het zware vrachtverkeer op
die wegen. Daar is de weg volgens het dorpsoverleg niet op berekend en vraagt daarom nu de gemeente
om een oplossing.
In het verleden is de situatie rondom
de Jacobusstraat en de Gielenhofweg
al vaker onderwerp van gesprek
geweest bij de gemeente. Ook zijn
er al eens snelheidsmetingen gehouden, met als gevolg dat de inrich-

ting van beide wegen enigszins
aangepast is om de snelheid af te
remmen. Er liggen nu ook plannen
voor nieuwe verkeersremmende
maatregelen op een deel van de
Gielennhofweg bij Giel Peetershof.

Twee leden van het Dorpsoverleg,
die aan de Gielenhofweg wonen, zijn
in overleg met de gemeente over
de geplande herinrichting van die
weg ter hoogte van Giel Peetershof.
“Zij zullen de verkeersoverlast daar

in eerste instantie inbrengen met
daarbij de vraag of er van die elektrische ‘smileys’ geplaatst kunnen
worden. En of er mogelijkheden zijn
het zware vrachtverkeer niet of minder over deze wegen te laten rijden.
We wachten even af wat daarop de
reactie is en bekijken daarna wat
we meer willen en kunnen doen”,
aldus Patrick van ‘t Hooft, secretaris van Dorpsoverleg Egchel. Volgens

één van de leden van het dorpsoverleg zou de inrichting van met name
de Jacobusstraat ook niet voldoen
aan de norm voor een 30-kilometerzone, volgens VVN. Van ‘t Hooft:
“Daar gaan we mogelijk nog naar
kijken.”

Opgelucht ademhalen zit er voorlopig niet in voor de familie Janssen

Varkenshouder in bebouwde kom maakt doorstart
Het College van B&W van gemeente Peel en Maas heeft geen bezwaar tegen het opnieuw opstarten van een
varkensbedrijf zonder luchtwassers in de bebouwde kom van Beringe. De buurvrouw dacht eindelijk van de
overlast verlost te zijn en probeert het besluit aan te vechten.
Er klinkt wanhoop door de telefoon.
En hulpeloosheid. “Ik weet niet wat
ik er mee moet”, zegt Gerrie Janssen.
Ze doelt op de juridische strijd die ze
voert met het varkensbedrijf vlak naast
haar huis. “Ik wou dat iemand me erbij
kon helpen.”
Sinds afgelopen zomer staat ze er alleen
voor. Het was een treurige samenloop
van omstandigheden. Haar man en haar
buurman stierven vlak na elkaar. En dat
terwijl ze in een juridisch conflict verwikkeld waren. Gerrie is het niet eens
met de doorstart die buurman Theelen
aan de Eelserstraat in Beringe met zijn
varkensbedrijf wil maken.

Stoppersregeling
De zoon van de varkenshouder zet
het bedrijf voort. Gerrie moest in haar
eentje naar de hoorzitting over de
bezwaren die ze had aangetekend.
De varkenshouder was niet aanwezig,
hij liet het over aan zijn jurist.

Het varkensbedrijf van de maatschap
Theelen met ruim duizend biggen
deed mee aan de stoppersregeling.
Zijn stallen liggen al bijna een jaar
leeg, bij nader inzien wil hij toch weer
een doorstart maken met zijn bedrijf
zonder luchtwassers in de bebouwde
kom.
De bezwarencommissie van de
gemeente heeft de bezwaren ongegrond verklaart. Van het college mag
de varkenshouder zijn bedrijf dus
gewoon voortzetten, maar buurvrouw
Gerrie wil toch naar de rechtbank om
het besluit aan te vechten, ook al staat
ze er alleen voor.
Sinds dat begin dit jaar de stallen
van de buurman leeg lagen, kunnen
ze bij Janssen opgelucht ademhalen.
Letterlijk. De overlast is enorm, stelt
Gerrie. “De stank, maar ook de stof
die in de lucht zit. Kom maar eens bij
ons op het dak kijken. Dat kunnen we
schoonmaken, maar na een jaar zit er

weer een laag stof op. Mijn zoon heeft
zwaar astma. Sinds er geen varkens
meer zijn, is het een stuk vooruitgegaan met zijn longinhoud. We hebben
last van ratten, muggen en vliegen.
Mijn dochter kan soms niet slapen
van het geschreeuw van de varkens. Een raam open zetten kan niet.
Het kelderraam staat altijd op een kier,
maar daar stinkt het soms alsof je in
een varkensstal zit.”

Verbouwing
Gerrie begrijpt niet dat het kan, in de
bebouwde kom. “We hebben geen
onenigheid met de buren. We hebben
ook geen problemen met een boerderij
naast ons. Toen we hier kwamen wonen
hadden we nergens last van, het begon
pas na de verbouwing in 2013.” Van een
zeugenbedrijf werd het toen een bedrijf
met enkel gespeende biggen.
De dichtstbijzijnde stal ligt slechts
16 meter van haar woonhuis. “En

alle ventilators staan aan onze kant.”
De varkenshouder deed mee met de
stoppersregeling omdat hij een kinderboerderij wilde beginnen, weet Gerrie.
Daar was ze wel blij mee geweest.
Maar daarvoor kreeg Theelen geen vergunning van de gemeente. Dus willen
ze nu een doorstart maken, waar de
familie Janssen tegen procedeert.
Gerrie meent dat ze wel een zaak heeft,
want het advies van de bezwarencommissie is op punten tegenstrijdig.
Zo staat er dat het aantal van 1.453 biggen, die oorspronkelijk vergund waren,
omlaag gaat naar 1.197 biggen, omdat
er de laatste jaren op verschillende peildata veel minder dan de 1.453 biggen
gehouden werden.
De overlast die de familie Janssen
ondervindt, staat dus
los van het aantal dieren dat in

de oorspronkelijke vergunning staat.
De bezwarencommissie kijkt echter
enkel naar de data in de vergunningen
en concludeert dat de toewijzing van
een lager aantal biggen leidt tot een
afname van de geurbelasting. Ze weet
nog niet hoe ze het aan moet pakken.
“Ik zal de rechtsbijstand weer eens
bellen”, zegt Gerrie.
Varkenshouder Theelen is niet bereikbaar voor commentaar.

We hebben last van
ratten, muggen en
vliegen

Tekst: Marc van der Sterren
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sinterklaas
cadeaus!
ga nu naar onze (online) fanshop en
scoor de leukste sinterklaascadeau’s!

Bouwens wint Gouden Schoolkantine
Schaal 2020
Het Bouwens van der Boijecollege in Panningen heeft de Gouden Schoolkantine Schaal 2020 van het
Voedingscentrum gewonnen. De schaal is een blijk dat de school inzet op een gezonde schoolkantine.
Het Bouwens heeft samen met cateraar ZoVital deze actie gewonnen. De school moest aan verschillende
richtlijnen van het Voedingscentrum voldoen. De actie was in opdracht van het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

elke
werkdag
op
ko avond
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Weer in Peel en Maas

Strengere beperkingen

Carbidschieten tijdens de
jaarwisseling in Peel en Maas
toegestaan
In gemeente Peel en Maas wordt carbidschieten niet verboden
tijdens de jaarwisseling. Wel zijn er strengere beperkingen en
voorwaarden verbonden aan het schieten van carbid.

Kwakkelweer
Het is een beetje kwakkelweer deze dagen, maar zeker niet oninteressant voor de winterliefhebber.
Er komen een aantal lagedrukgebieden afzakken vanuit de Noorse zee en deze blijven een aantal dagen in
onze omgeving rondtollen. Er is sprake van meerdere kernen. Meestal zullen deze kernen echter ten noorden van ons liggen, zodat de wind uit richtingen tussen west en zuid waait. Met een omweg bereikt ons dan
polaire lucht via de oceaan, zodat het nog niet echt koud wordt. De temperatuur ligt rond 5 graden overdag
en rond het vriespunt ‘s nachts en dat is normaal voor januari. Vooral in de hoger gelegen gebieden kan er af
en toe een sneeuwbui vallen, met name zondag. Op de lager gelegen delen uit dit zich in enkele hagelbuien
met af en toe een natte sneeuwvlok. Intussen komt er meer hogedruk in de regio van Groenland en in het
hoge noorden. Als deze blokkade van hogedruk sterk genoeg wordt, kan dit zachte lucht vanuit de oceaan
tegenhouden en dan wordt het spannend voor de winter. Wordt vervolgd. / Tekst en beeld: Nicky de Bruijn

Ben jij die proactieve en
flexibele receptionist(e) die
graag wil werken binnen een
internationale omgeving?
Dan ben jij degene waar wij
naar zoeken!

Hotraco Group is een internationaal opererende groep van innovatieve en technisch hoogstaande bedrijven die
zich toelegt op systeemontwikkeling en systeemintegratie van met name op besturingstechniek georiënteerde
oplossingen. Bij de Hotraco Group werken ongeveer 230 medewerkers.
Ter uitbreiding van ons team zoeken we een bekwame en enthousiaste:

Receptionist(e) (16 tot 20 uur per week)
Ben jij goed in het regelen en uitvoeren van
ondersteunende werkzaamheden? Ben jij
oplossingsgericht, flexibel ingesteld en sociaal?
Dan zoeken wij jou! Wij bieden een veelzijdige functie
met veel contacten binnen en buiten de organisatie.
Taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.:
• Beantwoorden en doorverbinden van de inkomende
telefoontjes;
• Ontvangen van bezoek;
• Mailboxbeheer, postverwerking en agendabeheer
spreekkamers;
• Beheer en uitgifte kantoorbenodigdheden;
• Beheer en uitgifte bedrijfskleding;
• Gewerkte uren van productiepersoneel vastleggen;
• Diverse (administratieve) ondersteunende taken.
Wij vragen:
• Minimaal 2 jaar werkervaring in een
vergelijkbare functie;

• Goede kennis van de Nederlandse,
Engelse en Duitse taal;
• Je beschikt over uitstekende communicatieve
vaardigheden en bent een gezellige collega;
• Je bent accuraat en nauwkeurig;
• Je hebt een positieve, proactieve en
oplossingsgerichte instelling.
Wij bieden:
Een functie waarbij contact met collega’s, klanten
en anderen belanghebbenden centraal staat. Je
kan je bijdragen leveren aan verdere groei en
professionaliseren van onze organisatie. Ook
ontvang je een goed salaris met prima secundaire
arbeidsvoorwaarden op grond van de CAO van het
Metaalbewerkingsbedrijf.
Meer informatie
Meer informatie over Hotraco Group kun je
vinden op www.hotraco.com.

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

Wil jij werken bij een innovatieve en groeiende organisatie?
Stuur dan je CV met motivatie naar: hrm@hotraco.com t.a.v. Kim Scheepers (HR Officer).

Carbidschieten is verboden tenzij
het schieten plaatsvindt in de nacht
van 31 december op 1 januari van
22.00 uur tot 02.00 uur en het vrije
schootsveld minimaal 75 meter is
en hierin geen openbare wegen
of paden liggen. Daarnaast mag er
alleen worden geschoten in een
richting afgewend van de woonbebouwing vanaf een locatie die
gelegen is buiten de bebouwde
kom op een afstand van tenminste 75 meter van woonbebouwing,
300 meter van inrichtingen voor
intramurale zorg, 300 meter van
inrichtingen waar dieren worden
gehouden.
“Men moet dus aan alle voorwaar-

den voldoen. Ook de maatregelen die gelden voor corona zoals
niet samenkomen met meer dan
drie mensen, drukte vermijden en
afstand houden, blijven van toepassing”, laat een woordvoerder
van de gemeente weten.
In het overleg met alle burgemeesters van Noord- en MiddenLimburg is afgesproken dat iedere
gemeente zelf over het carbidschieten een besluit neemt.
In gemeente Venray heeft de
burgemeester beslist om het te
verbieden. Ook Zuid-Limburg heeft
gezamenlijk bekendgemaakt een
verbod in te stellen.

Trajectcontrole op de N275
gaat van start
Op de Venloseweg, de provinciale weg tussen Nederweert en
Koningslust, staan al meer dan een jaar camera’s voor snelheidscontroles. Door technische problemen en tests konden deze niet
worden gebruikt. Op maandag 30 november zijn ze op actief gezet.
Op provinciale wegen vallen relatief meer verkeersslachtoffers
dan andere wegen. Om dit tegen
te gaan, werkt het Openbaar
Ministerie al enige tijd aan de
intensivering van de controle
en handhaving. De N275 staat
bekend als een weg waar de
snelheid vaak wordt overtreden. Ongevallen komen dan
ook met enige regelmaat voor.
Het Openbaar Ministerie laat
weten dat snelheidsovertreders
op dit traject automatisch een

boete van het Centraal Justitieel
Incassobureau kunnen verwachten.

Langer traject
Deze trajectcontrole werkt
anders dan een normale flitspaal. De snelheid wordt over een
langer traject gemeten, waarna
er een gemiddelde uitrolt. Op de
N275 geldt een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur.
Hierop zal in beide richtingen
worden gecontroleerd.

VieCuri regiopoli Panningen
verhuist naar Pantaleon
De regiopoli van VieCuri in Panningen verhuist in de loop van 2021
naar Pantaleon Medisch Centrum. De verhuizing betekent dat de
patiënt in Pantaleon terecht kan voor een combinatie van onder
andere ziekenhuiszorg, huisartsenzorg, apotheek, tandarts en
andere zorgprofessionals.
Momenteel leveren zowel
Diagnostiek voor U als VieCuri
vanuit Panningen eerstelijns
diagnostiek. Dit zijn onderzoeken
ter ondersteuning van eerstelijns zorgverleners (vooral huisartsen en verloskundigen) zoals
bloedonderzoek, weefselonderzoek, een echo of een röntgenfoto. Door het regievoerderschap
van VieCuri is in goed overleg met
Diagnostiek voor U en de huisartsen van Pantaleon besloten dat
Diagnostiek voor U zich zal concentreren op haar verzorgingsgebied in Zuidoost-Brabant en
VieCuri deze kans benut om haar

Regiopoli Panningen te vestigen
in Pantaleon.

Verhuizing
Verhuizing Diagnostiek voor U zet
tot 1 januari 2021 de dienstverlening in Pantaleon voort. VieCuri
bereidt op dit moment de verhuizing naar het gezondheidscentrum
voor. Waarschijnlijk vindt dit gefaseerd plaats in de eerste helft van
2021. De dienstverlening die in de
huidige Regiopoli plaatsvindt, gaat
in zijn geheel over naar Pantaleon.
Denk dan aan radiologie, bloedafname, spreekuren van diverse specialisme en ECG.
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Aandacht voor discriminatie

Kyano en Pam zijn in gesprek met burgemeester
voor beeldje in Meijel
Kyano Jessen (12) en Pam van Enckevort (11) uit Meijel zijn met burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo
van de gemeente Peel en Maas in gesprek om een beeld te plaatsen in hun dorp over het onderwerp discriminatie. Deze actie hebben de twee basisscholieren van Den Doelhoef opgezet om meer aandacht voor dit onderwerp te vragen.

bij de burgemeester. Ook hebben we
tijdens deze actie mensen ingelicht
waarmee we bezig waren. Uiteindelijk
hebben we ongeveer 250 handtekeningen opgehaald en daarmee zijn
we naar de burgemeester gestapt.”
Inmiddels is het project al een aantal
weken afgerond, maar Kyano en Pam
gaan stug door. Een stoere actie voor
twee jonge tieners. “We hadden ook
echt niet verwacht dat we uitgenodigd
zouden worden. Dit is wel echt cool.”
Burgemeester Wilma Delissen-van
Tongerlo nam Kyano en Pam uiterst
serieus en luisterde goed mee volgens de twee initiatiefnemers. “Ze
vond het plan van het beeld zo’n goed
idee dat ze gaat kijken wat er mogelijk is. We wachten dus nu af waar de
burgmeester mee komt. We zijn heel
benieuwd.”

Ontwerpactie
De bedoeling is dat het beeldje bij
de nieuwe basisschool, de vervanger
van Den Doelhoef, komt te staan.
“Als we akkoord hebben vanuit de
burgemeester gaan we binnen de
school een wedstrijd houden voor
het mooiste beeldje. Iedereen mag
meedoen en het winnende idee
wordt uiteindelijk uitgewerkt en komt
dan als het goed is bij onze nieuwe
school te staan. Hier verbinden we
dan nog een keer een prijsje aan.”
De twee geloven nog steeds niet wat
er is gebeurd. “Dit hadden we nooit
gedacht”, zegt Pam trots. “We zijn heel
benieuwd naar het eindresultaat.”
Tekst: Niels van Rens

Gemeente vraagt jongeren
eigen coronaposter te maken
Het idee om een beeld te plaatsen
ontstond niet zomaar uit het niets.
Kyano en Pam vormden een groepje
in een project op basisschool Den
Doelhof in Meijel. Alle leerlingen
mochten een politieke partij oprichten
om ergens aandacht voor te vragen.
Kyano en Pam besloten het te hebben over discriminatie. “We vinden het
niet normaal dat we in deze tijd nog
van discriminatie spreken”, zegt Pam.
“Je mag gewoon niemand beoordelen op zijn of haar huidskleur of op

welk geslacht iemand valt. Iedereen
is gelijk.”

We willen graag een beeld
dat aandacht vraagt voor
discriminatie

Naar de burgemeester
Daarom vonden de twee het tijd om

aandacht te vragen voor het onderwerp. “Het allerbelangrijkste is het
karakter van iemand”, vervolgt Pam
stellig. “Daar draait het om en niet om
iemands huidskleur.” De twee scholieren wilden nog een stapje verder en
besloten een handtekeningenactie op
te zetten. “We willen heel graag dat
er in Meijel ergens een beeld komt te
staan dat aandacht vraagt voor discriminatie”, zegt Pam. “Daarom zijn we
in Meijel handtekeningen gaan verzamelen om dit duidelijk te maken

Vlees met smaak, dat is ons motto!

Gemeente Peel en Maas is een campagne gestart om jongeren te
stimuleren een eigen coronaposter te maken. Het is de bedoeling
dat jongeren tot 28 jaar een eigen foto met een aanvullende boodschap aanleveren waarin ze uitleggen met welk doel ze zich aan de
coronamaatregelen houden.
Met de poster kunnen jongeren
laten zien wat de slogan ‘daar doe
ik het voor’ voor ze betekent. Van
alle foto’s en boodschappen die
de gemeente iedere twee weken
binnenkrijgt, kiest ze de meest
originele foto. Hiervan maakt de

gemeente een poster. De poster
wordt opgestuurd naar de desbetreffende persoon samen met een
cadeaubon. De poster komt op het
Bouwens te hangen en op verschillende plaatsen in Peel en Maas.

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Kerstaanbieding

Kessel rondom Baarloseweg
(prijzen geldig van 14-12-2020 t/m 24-12-2020)

Ossenhaas aan het stuk € 49,00 per kg
Speciale openingstijden voor Kerstmis:
Carpaccio 80 gram € 2,50 per stuk
14-15-16-17-18 december 09.00-17.00 uur
Entrecote € 29,50 per kg
19 december 08.30-15.00 uur
21-22-23 december 09.00-17.00 uur
Kogelbiefstuk € 26,50 per kg
24 december 09.00-15.00 uur
Rosbief € 19,00 per kg
Vanwege werkzaamheden is de winkel
Runderrollade € 14,50 per kg
gesloten van 25 december t/m 4 januari 2021.
Vanaf 5 januari 2021 staan wij weer voor u klaar!
Tournedos € 52,00 per kg

Meijel buitengebied
Meijel rondom Langveld

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

Herefords Slagerij B.V. | Donk 1A, 5995 PL Kessel | 077 303 18 79

www.herefords.nl

Handelstraat 17 5961 PV Horst
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Bewustwording in verkeer

Project Veilig op Weg
uitgebreid naar heel NoordLimburg
In Horst in de Maas werd op een andere manier gestreden voor
verkeersveiligheid. In plaats van strengere regels heeft de
gemeente de nadruk gelegd op gedragsbeïnvloeding en bewustwording in het verkeer. Vanwege het succes in deze gemeente
wordt het programma nu verder uitgebreid naar Peel en Maas en
alle overige gemeentes in Noord-Limburg.
In 2018 werd Horst aan de Maas
benaderd door het regionaal mobiliteitsplatform Trendsportal om als
eerste gemeente van Nederland
dit project op de proef te nemen.
Het doel van dit programma is om
de verkeersveiligheid te bevorderen, maar vanuit de inwoners zelf
en niet de gemeente. Inwoners die
vinden dat er te hard in hun buurt
gereden wordt, kunnen de hulp
van de gemeente inschakelen voor
het starten van een campagne.
De gemeente faciliteert deze buurtcampagnes.

Provincie
Ton Peeters gaat als regionale
kartrekker het project in de rest
van de regio ondersteunen met het
opzetten van eigen Veilig op Wegteams, tot de gemeentes op eigen

benen kunnen staan. Zodra blijkt
dat het programma in heel NoordLimburg een succes is, ziet de
provincie het wel zitten om het in
de rest van Limburg toe te passen.
Het project krijgt momenteel al
financiële steun van de provincie.
“De provincie onderstreept het
belang van het project,” vertelt
gedeputeerde Verkeersveiligheid
Carla Brugman-Rustenburg.
“Het doel van Veilig op Weg is het
aanleren en stimuleren van veilig
gedrag door verkeersdeelnemers
kennis, houding en motivatie bij
te brengen. Dat sluit aan bij ons
provinciale doel om te streven
naar nul verkeersslachtoffers.
Dit project ondersteunen wij dus
graag, als dat binnen onze mogelijkheden valt.”

Het verhaal van Maher Issheibar
De weg naar werk is voor iedereen anders, iedereen heeft zijn eigen verhaal. Neem het verhaal van Maher
Issheibar. Maher is afkomstig uit Syrië en woont sinds november 2017 met zijn vrouw en zes kinderen in
Panningen. Twee maanden geleden kwam Maher via een regulier werktraject van gemeente Peel en Maas
bij NLW Groep terecht. Hij kreeg hier een proefplaatsing in het magazijn aangeboden met het doel door te
groeien tot volwaardig allround magazijnmedewerker. Inmiddels heeft hij de certificaten voor heftruckchauffeur en reachtruckchauffeur behaald en vergaat het hem zo goed dat hij onlangs een contract tekende
bij NLW. Maher: “Ik wil graag bij NLW blijven, ik voel me hier veilig en ben blij hier te werken”. Nieuwsgierig?
Lees het hele verhaal op www.nlw.nl. / Tekst en beeld: NLW Groep

Bouwcenter Driessen te Venlo is tezamen met Bouwcenter
Swinkels en Betoncenter Swinkels een familiebedrijf dat zich heeft
gespecialiseerd in de verkoop en levering van bouw- en afbouwmaterialen.
Een enthousiast team verkoopt en levert een breed assortiment
bouwmaterialen, hout- en plaatmateriaal, keukens, badkamers, tegels en deuren
aan zowel de professionele verwerker als de particulier. Voor onze vestiging
Bouwcenter Driessen te Venlo zijn wij per direct op zoek naar een:

KOM
WERKEN
BIJ BOUWCENTER
DRIESSEN

CHAUFFEUR/
MAGAZIJNMEDEWERKER

De werkzaamheden bestaan uit:
Als chauffeur op onze keukenwagen lever je
voornamelijk keukens in de regio Venlo. In de
meeste gevallen is dit bij de eindklant/ consument.
Altijd in dagdienst. Al doet een uitzondering zich wel
eens voor, ook dan kun jij prima schakelen. Zit je niet op
de vrachtwagen dan ben je actief op het magazijn. De ritten
worden ingepland en samen met de magazijnmedewerkers
maak je alles klaar voor het transport. Het is voor jou een
uitdaging om de juiste materialen op de juiste plek te krijgen.
Daarbij hoort ook een praatje met de klant.

Wij vragen:
• Een klantvriendelijke instelling
• Enthousiasme voor keukens
• In bezit van een geldig C rijbewijs, CE is een pré
Informatie/ sollicitatie
Als je geïnteresseerd bent in bovenstaande functie
en/ of je wilt meer weten, neem dan contact
op met Esther Swinkels 06-21895650
Jouw reactie met CV kun je sturen naar
esther.swinkels@bouwcenterdriessen.nl

Van Heemskerckweg 2 | 5928 LL Venlo | T (077) 323 64 00
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Statencommissie ontevreden over situatie en proces
rondom biomassacentrale Egchel
De biomassacentrale in Egchel kreeg onlangs een natuurvergunning van de provincie Limburg. Dat viel
echter niet goed bij de buurtbewoners, die al meer dan een jaar proberen om het project tegen te gaan. Naar
aanleiding van een brief van de werkgroep Leefbaar Peel en Maas besprak de Statencommissie Mobiliteit en
Duurzaamheid op vrijdag 27 november het proces rondom de biomassacentrale. De commissieleden keken
kritisch naar de situatie en vroegen zich af of de vergunning nog kan worden ingetrokken.
“Er komt een nieuwe biomassacentrale
midden in Peel en Maas, terwijl er landelijk steeds meer vragen gesteld worden over fijnstof en de gezondheid van
de bevolking”, schrijft de verontruste
buurtbewoner Diny Kuypers in een
brief naar de provincie. Volgens haar
werd ze van tevoren niet door firma
Wijnen was geïnformeerd, ondanks
dat ze maar 300 meter van de locatie
woont. “Uiteraard schrokken we van
deze plannen vanwege de te verwachten stankoverlast, maar vooral vanwege te verwachten risico’s voor onze
gezondheid door uitstoot van fijnstof
en andere gevaarlijke stoffen.” Ze verzamelde 2.500 handtekeningen van
andere bezorgde inwoners. De bewoners hopen dat de provincie de natuurvergunning kan intrekken.

Verbod
De Statencommissie Mobiliteit en
Duurzaamheid reageerde geschokt op
de brief. Odin Westen van GroenLinks
vroeg zich af hoe het zo mis heeft kunnen gaan. “Is het juridisch correct dat

deze centrale mag starten? Welke vergunningen zijn hiervoor nodig?” vroeg
Peter Loomans van de Partij voor de
Dieren. Ron Piepers van PvdA wilde
weten welke mogelijkheden er nog
zijn. “Stel dat er niks meer mogelijk
is, hoe gaan we hier dan mee om?
Hoe gaan wij handhaven op die vergunning?” Teun Heldens van de VVD herinnerde het college eraan dat zij vorig
jaar samen met CDA, SP, Forum voor
Democratie en PVV een motie heeft
ingediend die de import van hout voor
houtstookcentrales moest verbieden.

Vergunningen
Voor het bouwen van een biomassacentrale zijn er drie vergunningen
nodig: een bouwvergunning die de
gemeente moet afleggen, een milieuvergunning, ook een verantwoordelijkheid van de gemeente, en een
natuurbeschermingsvergunning,
waar de provincie voor verantwoordelijk is. De provincie test voor een
natuurbeschermingsvergunning of de
stikstofuitstoot van de centrale bin-

nen de toegestane hoeveelheid van
een Natura 2000-gebieden blijft.
Omdat het gebied met minder stikstofoxiden wordt belast, slaagt de centrale voor de test. “Wij moeten dan
vanuit ons wettelijk handelingskader
de vergunning dan ook verstrekken.
Voor de handhaving van milieu- en
stankoverlast is de gemeente verantwoordelijk, voor stikstof de gemeente”,
aldus gedeputeerde Hubert Mackus.

te gaan met Wijnen om mediation
met de bewoners op gang te krijgen.
GroenLinks steunde dit idee. “Want de
burgers moeten absoluut gehoord
worden.” Jorge Wolters Gregório van
SP: “Ik vraag de Gedeputeerde om
minimaal een brief naar het College
van B&W van Peel en Maas te sturen,
namens deze zaal, om al deze gezinnen serieus te nemen in hun klachten.”
Ook adviseert hij bewoners om direct
handhavingsverzoeken in te dienen bij
de gemeente zodra er overlast is.

gemeente waarin ze vroegen om de
gemeentelijke vergunningen in te trekken. Echter heeft gemeente Peel en
Maas besloten om het advies van de
bezwarencommissie op te volgen en
de bezwaren ongegrond te verklaren.
‘De huidige vergunning ziet toe op een
activiteit die past binnen de agrarische
bestemming en de gestelde normen.’
Volgens de gemeente zijn daarnaast
de individuele leden van de werkgroep
geen belanghebbenden en de werkgroep geen rechtspersoon binnen het
besluit.

Bezwarencommissie
Werkgroep Leefbaar Peel en Maas
diende eerder een bezwaar in bij de

Tekst: Koen van Meijel en
Jeanine Hendriks

Mediation
Ondanks dat de biomassacentrale
volgens de regels mag gaan draaien,
lieten de commissieleden toch weten
erg ontevreden te zijn over de situatie
en het proces. De PVV en Forum van
Democratie gaven aan absoluut geen
voorstander te zijn. Emma Palmen
van het CDA wilde geen mening vormen. “Wettelijk gezien is er zorgvuldig gehandeld, dus ik kan er niks van
vinden.” Wel pleit ze voor een betere
communicatie tussen de gemeente
en de bewoners en adviseert ze
Gedeputeerde Staten om in gesprek

Pools restaurant Chopin failliet
Het Poolse restaurant Chopin in Maasbree is failliet verklaard.
Rechtbank Limburg sprak op dinsdag 1 december het
faillissement uit.
Het restaurant opende in november
2018 haar deuren, maar heeft in de
tijd die volgde met veel problemen
te maken gehad. Zo moest het restaurant na een maand tijdelijk sluiten wegens onjuiste papieren en

vond er afgelopen juni een schietpartij ter hoogte van het restaurant
plaats. Wegens het coronavirus
zijn de deuren van het restaurant
sinds 30 september niet meer open
geweest.

Adver torial

Fysio Centrum Meijel en Beringe is klaar voor de toekomst...
Fysio Centrum Meĳel en Beringe (FCM/FCB) heeft tĳdens de coronaperiode niet stilgezeten. Er is op
verschillende manieren aan de toekomst gewerkt. Zo is de verhuizing in Beringe naar de nieuwe locatie
van Beringe Buiten een feit. Het team is nu ook beschikbaar voor sporters, mensen met kanker en oedeem
en de oudere mens. Psychosomatische fysiotherapie maakt het plaatje compleet.

Ria: Wat is de grootste uitdaging in
je beroep? Ik ben graag de spin in
het web. Het geeft mij voldoening
als ik ervoor kan zorgen dat het voor
de patiënten een prettige praktijk is
waarin het team van therapeuten,
waar ik trots op ben, professioneel
met hun vak bezig kunnen zijn.

Maurice: Doe je zelf ook aan sport en
heb je ooit een blessure gehad? Ja ik
doe aan handbal. Op 16 jarige leeftijd kreeg ik een enkelblessure.
Hierdoor ben ik in aanraking gekomen
met fysiotherapie. Dit heeft goed uitgepakt. Ik heb de opleiding gedaan en
me gespecialiseerd tot master manuele therapie. Het is een mooi beroep
waar ik veel mensen ontmoet. In vergelijking met andere specialisten heb
je als fysiotherapeut meer tijd samen
met de patiënt.

Kim: Hoe ziet je dag als fysiotherapeut eruit? Een dag als fysiotherapeut is nooit hetzelfde. Met heel

veel passie voer ik echografie onderzoek uit voor mijn eigen patiënten
maar ook voor collega’s en andere
praktijken. Ik ondersteun huisartsen
om onder echobegeleiding precies op
de juiste plek te injecteren. Ik begeleid verschillende groepen fysiofitness
maar ook patiënten met etalagebenen. Door looptraining, leefstijladviezen en algehele fitheidstraining kan ik
helpen om de loopafstand zonder pijn
te vergroten. Het geeft mij een goed
gevoel als ik zie dat ze meer plezier in
bewegen krijgen.

Bram: Wat is het leukste aan de
nieuwe locatie in Beringe? Op dit
moment ben ik me aan het bijscholen tot MSc sportfysiotherapeut, de
nieuwe locatie in Beringe is lekker
ruim met veel mogelijkheden om
sport specifiek te revalideren dankzij de omliggende velden (voetbal,
tennis). Ik kijk enorm uit naar de
samenwerking met huisarts Jolanda
Verstraten omdat ik weet dat zij erg

bedreven is in het behandelen van
sporters.

Femke: Wat is jouw specialisatie?
Als fysiotherapeut richt ik me op de
oudere mens en daarom ben ik me
nu aan het specialiseren tot geriatrisch fysiotherapeut. De afwisselende patiëntenpopulatie vind ik een
van de leukste kanten van het vak.
Het klinkt misschien gek omdat je
vooral met ouderen werkt, maar echt
iedere patiënt is anders. Daarbij is
oud een ruim begrip. Er zijn 90-jarigen die nog hardlopen en 60’ers die
in een rolstoel zitten. Je hoort prachtige verhalen, het gaat niet alleen
over medische zaken. Bij FCM/FCB
kan ik vanwege de combinatie tussen
praktijk, Sint Jozef Wonen en Zorg en
de mogelijkheden binnen het nieuwe
centrum in Beringe, me daar volledig
op richten.

2020 heb ik mijn maatschap deel van
een fysiotherapiepraktijk verkocht
om mijn droom na te jagen: een
praktijk opzetten, gespecialiseerd in
het behandelen van patiënten met
oedeem en/of oncologie met als
doel: FIT BIJ OF NA KANKER. Dit in
samenwerking met alle bijbehorende
disciplines. Het werken met patiënten
met kanker en oedeem is voor mij
inspirerend, motiverend en speciaal.
Iedere oedeem en/of oncologische
patiënt heeft een bijzondere voorgeschiedenis. Het geeft mij voldoening
samen met de patiënt een zorgop-maat programma op te stellen.
Dat betekent dat er duidelijk rekening
wordt gehouden met je eigen mogelijkheden op dat moment. Dat kan
zijn om pijn te verminderen, conditie, spierkracht en vaardigheden te
verbeteren na operatie, bestralingen
of behandeling met chemotherapie.
Ook kunt u indien u veel vocht in het
weefsel heeft voor een behandeling
voor oedeemtherapie bij mij terecht.

In het team van FCM/FCB heb ik een
fijne werkomgeving gevonden om dit
te realiseren.

Danielle: Waar ben je trots op
als fysiotherapeut bij FCM/ FCB?
Trots ben ik vooral op mijn fantastisch
team, iedereen zet zich voor meer dan
100 procent in om onze patiënten van
kwalitatieve en persoonlijke zorg te
voorzien, ik mag me dan ook de trotse
eigenaar noemen van deze praktijk.
Zelf heb ik me gespecialiseerd in het
werken met patiënten met lichamelijke klachten die in stand worden
gehouden door stress, spanning of
het op de verkeerde manier omgaan
met chronische pijn. Die specialisatie,
psychosomatische fysiotherapie, is vrij
dun gezaaid en maakt dat we in deze
praktijk verder kijken dan alleen de
fysieke klacht.
Graag willen wij u begeleiden om
klachten te verminderen of kwaliteit
van leven te verbeteren. Bel of mail
gerust we staan voor u klaar!

Fysio Centrum Meijel
Fysio Centrum Beringe
fysiocentrummeijel.nl | 077 466 91 70

Wilma: Wanneer heb je voor het
laatst iets moedigs gedaan? In maart

oofwvo.nl | 06 21 34 44 61
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Degene die ik liefheb verlaat ik,
om degene die ik liefhad terug te vinden...

“Ich heb un schoën leave gehad, ‘t is good zoë.”

Jan van Mullekom
Jan van Toontje

Op zaterdag 28 november 2020
overleed in de leeftijd van 91 jaar

echtgenoot van
Tiny van Mullekom-Madou

Riet Engels - Feller

*23 mei 1939

Grashoek

echtgenote van

27 november 2020

Daan Engels †
lieve mam, trotse oma en omi van
Maasbree Marlies en Noud
Ellis en Har, Milan
Jos en Lieke, Ferre, Revi
Laura en Rob, Lot
Weert Miep en Wil
Suzanne en Geert
Yvonne en Jason
Maasbree Jos en Marly
Daan
Loekie en Daan

Marion en Huub Jimmy en Bo, Lizzy en Mani, Emmy
Corina en Martin Tjeerd en Bo
Manfred en Anja Max en Kim

Familie Feller
Familie Engels

De afscheidsdienst heeft 3 december plaatsgevonden.
Bedankt voor alle lieve woorden kaartjes en medeleven.

Correspondentieadres: Parallelweg 5, 5993 BG Maasbree
Wij hebben in familiekring afscheid genomen.
Een bijzonder woord van dank aan de medewerkers van
Proteion Thuiszorg en Zorgappartement Broekstraat voor
de liefdevolle verzorging.

Soms is ‘t beater iets moeis te verleeze
Beater verleeze dan dat ge ‘t noeit het gehad
Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het
overlijden van Erelid van CV de Graasvraeters

ENIGE EN ALGEMENE KENNISGEVING
Tot ons verdriet is op 30 november ten gevolge van
Corona overleden mijn lieve man, ozze pap en opa

Jan van Mullekom
Jan was dit seizoen 5x11 jaar lid van CV de Graasvraeters.
Wij wensen Tiny, kinderen en kleinkinderen veel sterkte
in deze moeilijke tijd.

Jan Ketelings
Venlo, * 2 mei 1942

Bestuur en leden
CV de Graasvraeters Graashook

Blerick, † 30 november 2020
echtgenoot van

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

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

www.vooraltijdbijzonder.nl

Joke Ketelings-Peeters
Baarlo
Kessel
Maasbree

Claudia van Haeﬀ |06-15156046

pap, schoonvader en opa van:
Maasbree: Peter-Paul en Dorrie
Linsay en Rik
Ian
Baarlo: Lisette en Twan
Vicky en Sander
Kay
Beau en Dylan
Correspondentieadres:
Cederstraat 10, 5993 XK Maasbree

samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

Donderdag 3 december hebben we in besloten
familiekring afscheid genomen.

t. 077-3078642
Panningen

Te koop: Taxus Baccata. Mooie volle
planten, diverse maten uit onze eigen
kwekerij. Tel: 06 19 82 14 95.

www.janssenuitvaart.nl

Te koop gevraagd land- en
tuinbouwmachines o.a. ploeg frees
kieper mesttank hark schudder
spitmachine bloter tractor enz
tel. 06 19 07 69 59.
Te koop 1.35 ha landbouwgrond en
1 ha bos nabij Gruise Epper Egchel.
Telefoon 06 11 05 17 19.

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

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

fienbosuitvaartzorg.nl

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

T 077 - 2061585
www.arendseuitvaartzorg.nl

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

Nordman kerstbomen: tot 2m
€ 12.50, tot 3m € 15,--, tot 4m €
25,--, vanaf 4m in overleg. Opstals
Neerseweg 42 Helden 06 26 48 76 26.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

Mooie kerstbomen te koop. Diverse
soorten en maten. Verkoop vanaf
zaterdag 28 november. Maandag
t/m zaterdag van 10.00-17.00 uur.
Ottenheijm, Tuindersweg 20, Panningen.
Te koop houtkachel Rika Mexx 250.00
motor grasmaaier merk Stiga 55 cm
250.00 tel. 06 50 50 12 66.
Nordmann kerstbomen t.k. ook
Zilverspar, Fraseri, Omorika.
Alle maten en evt. uitzoeken op
perceel. Ma t/m zat van 9.00 tot
18.00 uur. Zon van 10.00 tot 12.00 uur.
MTS Lemmen Peelstraat 78 Beringe.
Tel. 06 54 31 73 10.
Te huur gemeubileerde woningen in
Meijel voor urgente woning zoekenden.
Vanaf €1300 incl. T 06 11 34 41 78.
Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.
Kerst is weer in aantocht. Wij
hebben leuk groen om dit mee aan
te kleden. Momenteel beschikbaar Ilex
takken met rode bes, Rode en groene
skimmia en mooie bladhulst die niet
prikt. Loosteeg 19 Panningen.
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info & tips:
karelheines.nl. 06 50 96 29 15.
Mooie kerstbomen te koop in Neer.
Verkoop vanaf zaterdag 28 november
2020; diverse soorten en maten.
Ma t/m za open vanaf 10.00-17.00 uur.
Zondag 29-11 + zondag 6-12 open
van 10.30-16.00 uur. Adres: Cafe Otje,
Napoleonsweg 4, Neer.
Vanaf 1 december t.k. kerstbomen.
Omorika en Nordmann, alle maten.
Ma/za 9.00-17.00u zo.10.00-14.00u.
Fam. Janssen Hertsteeg 7 Beringe.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
Mooie kerstbomen te koop in
Panningen.
Diverse soorten en maten.
Vanaf zaterdag 28 november. Adres:
Verhees Perkplanten, Egchelseweg 18
te Panningen. Maandag t/m zaterdag
09.00-17.00 uur.
Tk perceel landbouwgrond aan
Helenaveenseweg in Grashoek, +/1.30 ha. Prijs: € 6.50 m 06 55 12 69 96.
Zwanger? Welkom bij Lekker Laeve!
Zwanger & Fit, Yoga of voorlichting,
alles kan! www.lekkerlaeve.nl

Kerstbomen
grote maten
Nordmann
+ standaards
verkoop vanaf 28 nov.
06 - 30 07 27 01

H.Hoeben

Braamhorst 5 Baarlo

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

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

0312 \ nieuws

Een beeld van inwoners in coronatijd

Eerste exemplaren Veerkracht
uitgereikt
De eerste exemplaren van het boek Veerkracht zijn woensdagmiddag 25 november uitgereikt aan gedeputeerde Ger Koopmans en burgemeester Wilma Delissen van de gemeente Peel en Maas.
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Hoe gaat gemeente
Peel en Maas de cultuur
compensatie besteden?
Vanwege de huidige coronacrisis hebben veel cultuurinstanties
hun deuren moeten sluiten en hun plannen moeten schrappen.
Om deze culturele organisaties te compenseren, krijgt gemeente
Peel en Maas vanuit het ministerie Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap 230.142 euro. Het CDA vraagt zich af hoe de gemeente
dit geld gaat besteden.
De minister van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap biedt landelijk een
som van 150 miljoen euro aan
de cultuursector aan. Gemeente
Peel en Maas krijgt 230.142 euro.
Het CDA vraagt zich af wat hiermee
gedaan wordt en stelt daarom het
college een drietal schriftelijke vragen. Wat gaat het college met deze

extra middelen doen en volgens
welke kaders? Zijn deze middelen
geoormerkt of breed inzetbaar?
Kan het college bij de jaarrekening
2020 of bij de eerste bestuursrapportage van 2021 aangeven hoe
met de ingekomen budgetten en
uitgaven wordt omgegaan?

‘t Heljes Pedje moet complete
opfrisbeurt krijgen

Het boek Veerkracht schetst een beeld
van inwoners uit Peel en Maas in
coronatijd. Het boek is gemaakt door
tekstschrijfster Karin Jacobs, fotograaf
Dick Holthuis en vormgever Dennis
Vredeveldt. Tijdens de eerste coronagolf werd de gemeente Peel en Maas
hard getroffen door het virus, terwijl
er op dat moment nog maar weinig

over bekend was. Het viel de makers
op hoe de mensen met het virus
omgingen.

Uitdaging
“Ondanks alle zorgen was er veel
saamhorigheid, creativiteit en souplesse”, aldus Jacobs. “Dat was de
aanleiding om een half jaar gele-

den, vlak nadat de grote golf was
gaan liggen, te starten met het project Veerkracht”, vult Vredeveldt aan.
Holthuis: “Voor mij lag de uitdaging in
het vangen van de momenten in deze
bijzondere tijd, daarnaast is het ook
een tijdsbeeld geworden.” Voor meer
informatie over het boek, kijk dan op
www.veerkrachtpeelenmaas.nl

Vier generaties

De werkgroep Heljes Pedje is al enkele jaren bezig met de herinrichting van ‘t Heljes Pedje. De huidige Nachtegaalstraat en straat
Aan de Koeberg zijn aan een fikse opfrisbeurt toe. Dat kwam naar
voren tijdens een bijeenkomst van de Dorps Ontwikkelings Visie
(DOV). Zo moet het pad een grote beleving worden, waarbij de
aandacht gaat naar een veilige omgeving voor wandelaars en
fietsers.
Een belevingspad voor jong en oud,
daar gaat de werkgroep voor. Het
gebied bevat al een aantal onderdelen die hieraan bijdragen, zoals
‘t Kerkeböske, Jong Nederland, het
instituut voor natuureducatie (IVN)
en het bosgebied. Om het pad tot
zijn recht te laten komen wil de
werkgroep verlichting aanbrengen
voor de veiligheid ‘s nachts en willen ze bankjes en speeltoestellen

plaatsen. De werkgroep wil ook
informatieborden over de geschiedenis plaatsen en het IVN heeft
interesse getoond in de aanleg
van een natuureducatiecentrum in
de omgeving. Hierdoor moet het
‘t Heljes Pedje niet alleen ontspannend maar ook educatief worden.
Het Dörper Overleg en de werkgroep ondersteunen het IVN in de
zoektocht naar deze locatie.

Het maatschappelijk werk
is er voor jou!
Al heel wat maanden is alles anders dan anders. De beperkende
maatregelen worden regelmatig aangepast. Hoe gaat de maand
december er dit jaar uitzien? Kunnen we familie en vrienden
uitnodigen voor het kerstdiner? Maak jij je hier zorgen over of heb
je behoefte aan een luisterend oor? Het maatschappelijk werk
van Vorkmeer staat voor je klaar.
Het verlangen naar versoepelende maatregelen wordt alleen maar
groter. Nu de koude en donkere dagen er aankomen is het naar
buiten gaan ook niet meer voor iedereen mogelijk. Eenzaamheid
wordt hierdoor steeds meer gevoeld.
Het maatschappelijk werk is er voor jou!
Je kunt bij ons terecht als je het even niet meer weet,
of als de problemen zich blijven opstapelen. Ook als je je
eenzaam voelt en gewoon eens een praatje wilt maken.
Je kunt ons bellen via 077 307 73 50.
Of mail je vraag naar ondersteuning@vorkmeer.nl.
Onze dienstverlening is gratis. We nemen zo snel mogelijk contact
met je op en hopen dat we jouw steuntje in de rug kunnen zijn.

Liz en Milou maken twee keer vier
Een speciale vier generaties voor superoma An van Lier. Zij werd twee keer superoma van Liz Nijssen en
Milou Schoof. De twee kersverse baby’s komen uit Baarlo en Maasbree. De moeder van Liz is Mieke Thijssen
en de moeder van Milou is Anne Thijssen. Trotse oma is Annemie Thijssen.

meer met mensen!
(077) 307 73 50 - vorkmeer.nl
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Fotowedstijd gemeentegids
2021 Peel en Maas
Door het coronavirus zijn inwoners van Peel en Maas in eerste instantie minder op stap
geweest met de fotocamera. In de 2e helft van 2020 trok Peel en Maas er massaal met de
camera op uit. Ruim 700 foto’s werden aangeleverd. De 1,5 meter-maatregel bleek toch
geen belemmering te zijn. Wij zijn blij met de foto’s en hoge kwaliteit. En dit jaar een
extra moeilijke keuze uit de prachtige foto’s. We gaan ze zo breed mogelijk gebruiken bij
activiteiten en presentaties in Peel en Maas. Het kan dus zomaar zijn dat u uw ingezonden
foto voorbij ziet komen.

(gft)afval

Het wordt weer kouder
Door het koude weer komt het regelmatig voor dat het (gft)afval in de container
vastvriest. U moet zelf maatregelen nemen om dit te voorkomen.
Is de inhoud van uw container toch vastgevroren? Schud of steek de inhoud dan goed los
voordat u deze aan de weg zet. Containers waarvan de inhoud is vastgevroren, kan de
afvaldienst niet legen. De vuilnisauto rijdt ook niet terug voor vastgevroren containers of
voor containers die te laat buiten staan.

1e

Jongeren, wisten jullie dat...
Een ID-kaart lenen, uitlenen of
namaken, lijkt onschuldig. Maar dat is
identiteitsfraude. Dit kan vervelende en
ernstige gevolgen hebben. Zo kan iemand
voor twee jaar zijn of haar paspoort
kwijtraken.
Het Nederlandse paspoort en de
identiteitskaart zijn documenten waar een
groot vertrouwen en waarde aan wordt
verbonden. Niet alleen in Nederland, maar
ook in het buitenland. De betrouwbaarheid
van onze documenten kan in de verdrukking
komen door een zo te zien onschuldige
handeling van het even (uit)lenen.
2e

3e

Bekendmakingen
Hieronder de uitslag:
1e prijs: Monique Vermazeren uit Koningslust
Monique maakte op 2 juni 2020 de foto van haar kleinkinderen aan de Maas in Baarlo. Deze foto
vindt u straks terug op de kaft van deze gemeentegids. Het was een mooie dag en de kinderen
hebben lekker gespeeld aan de Maas. Water, stenen en zand en dan ook nog in het water
mogen gaan in de ‘golven’ is dan net dat stapje extra wat het voor de jongens bijzonder maakt.
Een mooie foto van twee broertjes van 5 en 3 jaar die met hun voeten in de Maas staan. Ze lijken
diep in gedachten, staren in het water naar de striemen van het water die door een voorbij
varend vaartuig zijn gemaakt. Misschien dagdromen deze jongens wel over hun onbegrensde
mogelijkheden….. Beleving ten top.
2e prijs: Marco Hermans uit Helden
Marco stuurde onderstaande foto in die hij maakte op de markt in Baarlo, zijn geboortedorp
waar hij nog altijd graag komt. Een foto met een hele mooie kleurschakering. In Baarlo liggen
zijn roots en er zijn dus veel jeugdherinneringen. Het kunstwerk op de markt geeft een mooie
verzameling van Baarlo weer. In het midden de kerk, het café met de 3 leilindes en de pastorie
aan de markt, kasteel d’Erp, de watermolen, de Sprunk en ook de ronde kleuterschool de
‘Engelbewaarder’. Uiteraard ontbreekt een knoop van Tajiri niet. Dit kunstwerk is ook het
startpunt van kunstroute 4, een mooie tocht die je door een groot deel van Baarlo leidt.
De foto is genomen op 23 juni 2020.
3e prijs: Stan Verdellen uit Baarlo
Een zonsopkomst die de vormen van de knoop van Tajiri extra benadrukt. Stan bezorgd iedere
donderdagmorgen de Hallo. Hij zag de zonsopgang en vond het een mooie foto waard. Daarom
is hij een paar dagen later ‘s morgens teruggegaan met zijn fototoestel en heeft deze mooie
foto gemaakt. De eerste donderdag had hij goed gekeken hoe laat het was en is de donderdag
erop iets eerder terug gekomen om de foto te maken zodat de zon precies goed stond. Zo zie je
maar de morgenstond heeft goud in de mond.
Wij danken alle inzenders voor het insturen van de prachtige foto’s.

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
Baarlo
Beringe
Helden
Helden
Helden
Kessel
Kessel
Maasbree
Maasbree
Meijel
Meijel
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen
Peel en Maas
Peel en Maas

Napoleonsbaan Noord 4
Napoleonsbaan Noord
Hoevenstraat 2
Neerseweg 48
Kesselseweg 10
Klaproos 24
Haagweg 58
Karreweg-Zuid 1
Molenstraat 29 (achter)
Bestemmingsplan “De Fabriek Maasbree”
Heufkesweg 24
Tiendschuur 8
Markt 65
Dr. Poelsplein 16
Graafschap Kesselstraat 23
Loosteeg 19A
Industrieterrein Panningen 4
PFAS-Bodemkwaliteitskaart Regio Limburg Noord
Ontwerp partiële herziening Beheersverordening
Buitengebied Klavertje 4
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Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
Postbus 7088, 5980 AB Panningen
5981 CC Panningen
077 - 306 66 66

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

www.peelenmaas.nl

Mondkapje verplicht vanaf 1 december
Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is een mondkapje per 1 december verplicht in onder andere winkels, musea, restaurants, theaters en het onderwijs (basisschool
uitgezonderd). Voor contactberoepen zoals kapper en rijinstructeur, moeten zowel klant als professional een mondkapje dragen. In het OV was een mondkapje al verplicht, maar dit
geldt nu ook in stations en bij bus- en tramhaltes. Iedereen van 13 jaar en ouder die geen mondkapje draagt, kan een boete van € 95 krijgen. Het verplicht dragen van een mondkapje
geldt in eerste instantie voor 3 maanden.
Een mondkapje moet neus en mond volledig
bedekken en ontworpen zijn om verspreiding
van virussen tegen te gaan. Medische mondneusmaskers zijn voor gebruik in de zorg,
mondkapjes zijn geschikt voor gebruik in
winkels, op school, in het OV en bij de kapper.
Gebruik bij voorkeur mondkapjes die te
koop zijn bij de drogist of de supermarkt.
Een spatscherm (faceshield) is niet toegestaan
omdat deze neus en mond niet volledig afdekt.
Dat geldt ook voor een sjaal of bandana.
Publieke binnenruimten, stationsgebouwen
en luchthavens
De mondkapjesplicht geldt in alle openbare
binnenruimten, stationsgebouwen en
luchthavens. Voorbeelden van openbare
binnenruimten zijn winkels, musea, benzinestations, restaurants, cafés, theaters en
concertzalen. Wanneer mensen aan tafel
gaan in een restaurant of gaan zitten in een
theaterzaal, mag het mondkapje af. Bij opstaan
om naar het toilet of naar buiten te gaan, moet
het mondkapje weer op. In gebouwen die
bedoeld zijn voor het belijden van godsdienst,
zoals kerken, moskeeën, tempels en
synagogen, is een mondkapje niet verplicht.
Onderwijs
In het voortgezet onderwijs, voortgezet
speciaal onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs moeten
leerlingen, studenten, leraren en ander
personeel een mondkapje dragen als door
het schoolgebouw lopen. Het mondkapje kan
af tijdens de les, wanneer iedereen een vaste
zit- of staanplaats heeft. Het dragen van een
mondkapje hoeft niet wanneer een docent
voor de groep staat, maar wel bij een ronde
door het klaslokaal. Gym, zang, toneel, dans
en bepaalde vormen van praktijkonderwijs zijn
uitgezonderd van de mondkapjesplicht.
Contactberoepen en zorgverleners
Bij contactberoepen is anderhalve-meterafstand houden praktisch niet mogelijk.
Daarom is het dragen van een mondkapje
verplicht bij bijvoorbeeld rijles, kapper en
nagelstylist. Dit geldt voor de klant en voor
de beoefenaar van het contactberoep.
Zorgverleners zoals huisartsen en fysiotherapeuten hoeven dat niet. Toch zal ook
daar vaak worden gevraagd een mondkapje
te dragen. Ziekenhuizen en zorginstellingen
hebben eigen regels voor mondkapjes of
andere persoonlijke beschermingsmiddelen.
Patiënten, bezoekers en zorgverleners moeten
deze volgen.
Uitzonderingen
De verplichting van een mondkapje geldt niet
voor mensen die door een beperking of ziekte
geen mondkapje kunnen dragen of opzetten.
Politie en boa’s kunnen mensen vragen aannemelijk te maken dat deze uitzondering voor
hen geldt. Mondkapjes zijn ook niet verplicht
tijdens sporten, acteren, muzikale repetities of
optredens en het geven van interviews op radio
en tv.
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Commissievergadering van 24 november

Brede steun voor nieuwe koers NLW en
metamorfose SIF
De raad staat positief tegenover het plan om de voormalige sociale werkplaats NLW klaar te
maken voor de toekomst. Dat bleek uit de voorbereidende (online) commissievergadering
van de gemeenteraad, vorige week dinsdag. Ook het bestemmingsplan voor het SIFfabriekscomplex lijkt het zonder problemen te gaan halen. Het voornemen van Rendiz om
de hallen om te bouwen tot een multifunctionele accommodatie werd goed ontvangen.
Op 15 december besluit de raad definitief over NLW en SIF.

Die is blij met het initiatief, maar men had wel nog allerlei vragen. Gaan het plan niet
voor verkeers- of parkeerproblemen zorgen? Hoe zit het bij de evenementen (zoals
theatervoorstellingen) met concurrentie met Dok6? Wat is de uitstoot van het crematorium?
Enkele van de vragen kon portefeuillehouder Paul Sanders (VVD) meteen beantwoorden.
Parkeer-of verkeersproblemen verwacht hij niet, want er is veel parkeerruimte bij het gebouw.
De evenementen worden ook kleiner dan in de aanvankelijke plannen. De uitstoot van het
crematorium is goed onderzocht en mede door het gebruik van filters past hij binnen de
milieurichtlijnen. Sanders zegde verder toe preciezer te gaan uitzoeken of de plannen van Rendiz
nadelig kunnen zijn voor Dok6. In de raadsvergadering van 15 december komt hij hierop terug.
Dan zal de raad ook een besluit nemen over het SIF-complex.
Gemeentelijke belastingen
Traditioneel staat in de vergadering ná de begrotingsbehandeling ook het vaststellen van de
nieuwe gemeentelijke belastingtarieven en leges op de agenda. Tot politieke discussies leidden
de lokale lasten dit jaar, anders dan veel andere jaren, nauwelijks nog.
Zoals al bekend wil het college de OZB iets verhogen, zodat de opbrengst 2% hoger wordt.
Daarover maakte dit keer geen enkele fractie een opmerking. PvdA/GroenLinks herhaalde dat zij
de ‘matrassenbelasting’ voor het Milieupark (€10,-) maar niks vindt. Peter Nouwen (CDA) vond
het OZB-verschil tussen woningen en bedrijfswoningen buitenproportioneel. Ook waren er wat
opmerkingen over het eventueel verhogen van de kostendekkendheid van de leges. Die zijn nu
bijna 66% kostendekkend. Portefeuillehouder Sanders zei dat verhoging maar in beperkte mate
mogelijk is door allerlei verplichtingen. Ook vindt Sanders het in sommige gevallen niet redelijk
om hogere leges te vragen, bijvoorbeeld als het om een klein project of initiatief gaat.
Een ruime raadsmeerderheid heeft al met al geen problemen met de nieuwe tarieven. Alleen de
PvdA/GroenLinks-fractie ziet sommige deelvoorstellen niet zitten. Dat geldt voor de nieuwe
Milieuparktarieven en ook voor de volgens die partij te beperkte stijging van verblijfsbelasting.
Op 15 december komt het onderwerp nogmaals aan de orde en brengen de fracties hun stem uit.

Welke kant moet het op met NLW, de sociale werkvoorziening van Peel en Maas, Horst
aan de Maas en Venray? Het bedrijf heeft woelige jaren achter de rug. Sinds 2015 mogen
sociale werkplaatsen van Den Haag geen nieuwe mensen meer aannemen. Mensen met een
arbeidsbeperking moeten nu, met allerlei begeleiding en subsidie, naar een plek in het reguliere
bedrijfsleven. De afgelopen tijd speelde bij NLW ook nog eens een intern conflict tussen de
Ondernemingsraad van NLW en de toenmalige directeur.
Het college legt de raad nu een toekomstplan voor, voor de periode tot 2030. Daarin staat
dat de drie gemeenten deels op eigen kosten de sociale werkplaats overeind gaan houden
voor de zittende werknemers. NLW zal verder eigen inkomsten genereren door diensten aan
te bieden, zoals beschutte werkplekken aan bedrijven en het uitvoeren van bijvoorbeeld
salarisadministratie van derden. Tegelijk gaat NLW meer dan nu aan de slag om - in het kader van
de Participatiewet - mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar werk bij een
extern bedrijf. Het jaarlijkse financiële tekort op NLW neemt met deze plannen af van ongeveer
twee miljoen euro naar zo’n half miljoen.
De raad bleek welwillend te staan tegenover het voorstel. Raf Janssen (PvdA/GroenLinks) was
er blij mee, omdat het in zijn ogen min of meer een voortzetting is van het goede beleid van
de laatste jaren. ‘Een aantal mensen zal nooit de mogelijkheid hebben mee te draaien in het
reguliere bedrijfsleven. Voor die mensen moete we deze voorziening blijven koesteren.’ De VVD
miste in het voorstel de mening van de Ondernemingsraad, en diverse fracties hadden vragen of
het gesubsidieerde NLW geen oneerlijke concurrentie oplevert voor het reguliere bedrijfsleven.
Ook wilden enkele partijen weten wie straks bestuurlijk toezicht houdt op NLW.
Wethouder Hermans (CDA), portefeuillehouder in het college, zei in zijn reactie dat de OR
formeel in dit traject geen rol heeft, maar wel degelijk in het hele proces is meegenomen.
Na aandringen vanuit met name de VVD zegde hij toe te proberen om vóór de raadsvergadering
van 15 december toch een reactie van de OR te presenteren. Hermans zei verder dat de precieze
invulling van het toezicht op de NLW iets voor een later stadium is, maar ook op dit punt zien
diverse fracties liever dat daarover al eerder iets wordt voorgesteld. Op de vragen over oneerlijke
concurrentie wees Hermans erop dat opdrachten voor NLW niet aanbestedingsplichtig zijn; het
gaat immers om het uitvoeren van een wettelijke taak om mensen met arbeidsbeperkingen aan
het werk te houden of te helpen.
De raad neemt op 15 december een besluit over het NLW-voorstel.
Metamorfose SIF
‘Sociale onderneming’ Rendiz, sinds 2016 eigenaar van de voormalige SIF-fabriek in Panningen,
heeft grote plannen met de grote fabriekshallen. In het linkerdeel is een crematorium met
afscheidsruimte gepland, het smalle, diepere middendeel wordt evenementenlocatie en rechts
wordt een ruimte met mogelijkheden voor educatie en bedrijfspresentaties. De achterste
hal wordt nu al gebruikt als productieruimte. De herontwikkeling en het gebruik moeten zo
duurzaam mogelijk gebeuren. Het college legt nu het benodigde bestemmingsplan aan de
raad voor.

Hamerstukken

Enkele andere agendapunten werden in de commissievergadering van vorige
week slechts kort, maar volgens de hele raad afdoende behandeld. Zij komen op
15 december als hamerstuk aan de orde.
Dat geldt bijvoorbeeld voor enkele kleine wijzigingen in de Verordening maatschappelijke
ondersteuning. Één daarvan is dat de Dorpsontmoetingen in verschillende dorpen de
mogelijkheid krijgen om maximaal twaalf euro te vragen voor deelname. Tot nu toe was het
maximum negen euro. Het is aan de dorpen zélf of ze gebruik maken van de mogelijkheid
om enkele euro’s meer te vragen. Lokaal Peel en Maas had nog een vraag over de 275 euro
die mensen moeten betalen bij hulp in geval van huiselijk geweld. Geldt dat ook voor
mensen die heel krap bij kas zitten? Portefeuillehouder Anget Mestrom (Lokaal Peel en
Maas) meende te weten dat daarvoor regelingen bestaan, maar beloofde het nog even na
te gaan. Het agendapunt zal in de raadsvergadering van 15 december waarschijnlijk als
hamerstuk snel worden afgetikt.
Dat geldt ook voor de op details gewijzigde Verordening schuldhulpverlening. Daarin wordt
nu duidelijk vastgelegd dat de gemeente binnen uiterlijk acht weken na een eerste
gesprek moet besluiten of mensen in aanmerking komen voor schuldhulpverlening. In de
praktijk gebeurt dat nu ook al, zei wethouder Hermans. Op een vraag van commissielid
Nicole Koopmans (VVD) kon Hermans melden dat dit jaar tot nu toe 27 trajecten voor
schuldhulpverlening zijn gestart. Dat is vergelijkbaar met andere jaren. Het aantal mensen
dat zich voor schuldhulpverlening meldde lag met 144 een stuk hoger. Maar in veel gevallen
was een gesprek voldoende of zagen mensen toch af van een traject, wist Hermans.
Ook de aanpassing van het bestemmingsplan Boschlaan in Maasbree nam weinig tijd in
beslag. Daar worden tien levensloopbestendige woningen gebouwd, maar die wijken qua
vorm af van wat in het oorspronkelijke plan stond. Dat vond de onafhankelijke adviseur van
de gemeente, de Dorpsbouwmeester, geen probleem, en de raad ook niet. Commissielid
Fred Peters (PvdA/GroenLinks) nam de gelegenheid te baat om wethouder Rob Wanten
(CDA) te vragen naar de stand van zaken rond de bouw van sociale huurwoningen,
zowel in dit gebied als elders. In een eerdere vergadering had Wanten al gemeld dat de
gemeente streeft naar 100 extra sociale huurwoningen. Daarover is hij in gesprek met de
woningcorporaties, antwoordde hij Peters. ‘We zitten er achteraan.’

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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Aandacht voor pré-mantelzorgwoningen
Tijdens de begrotingbehandeling enkele weken geleden heeft Lokaal
Peel&Maas aandacht gevraagd voor pré-mantelzorgwoningen. Iedereen
is wel bekend met de mogelijkheden die er in Peel en Maas al zijn om
inpandig of achter een bestaande woning een mantelzorgwoning te
realiseren. Voor het realiseren van een mantelzorgwoning heeft men
geen vergunning nodig, maar het is wel noodzakelijk dit bij de gemeente
te melden.
Het komt wel eens voor dat inwoners op korte termijn mantelzorg aan
een familielid willen verlenen, maar
dat er geen aangepaste woonruimte
beschikbaar is. Een pré-mantelzorgwo-

PvdA / GroenLinks Peel en Maas

ning biedt dan uitkomst! In de praktijk is een pré-mantelzorgwoning een
woonunit of een aangepaste woonruimte in een bestaande woning, die
men kan realiseren op het moment

Wel geld voor het parkeren van
auto’s, geen geld voor betaalbare
woningen. Als kleinste partij maakt
de VVD in het college de dienst uit.
Dat belooft weinig goeds voor veel
jongeren die vanwege de coronacrisis nog minder kansen hebben dan
voorheen. Desondanks nemen jonge-

ren initiatief om toekomstperspectief
te ontwikkelen. Wij hebben voorgesteld die beweging te ondersteunen
door jongeren in staat te stellen een
actiecomité op te richten om leeftijdgenoten te helpen. Ons voorstel werd
aangenomen met dertien stemmen
voor en twaalf tegen. Onze motie

om minima een tegemoetkoming te
geven van 30 euro voor kosten van
de coronacrisis, kreeg ruimere steun:
vijftien stemmen voor en tien tegen.
Uit die tien tegenstemmen blijkt
dat veel raadsleden weinig voeling
hebben met de situatie van minima.
Dat werd bevestigd door het afwijzen

familielid. De wethouder die in het
college is belast met mantelzorgvraagstukken gaf aan dat er al meerdere
aanvragen van burgers hieromtrent bij
de gemeente zijn binnengekomen. De
wethouder heeft toegezegd op termijn
met beleid te komen, waarin het realiseren van een pré-mantelzorgwoning
duidelijk is omschreven. Wij houden u
op de hoogte, zodra dit beleid aan de
gemeenteraad wordt voorgelegd.
Raadslid Wie Naus

van onze moties over het voorkomen
van energiearmoede (3 stemmen
voor en 22 tegen), de oproep aan
het kabinet om het minimumloon
te verhogen, waar landelijk CDA en
zelfs VVD voor zijn (6 stemmen voor
en 19 tegen) en de bouw van betaalbare huurwoningen onder andere
op de plek van het oude postkantoor
in Panningen (6 stemmen voor en
18 tegen). Deze gang van zaken bij
de beschouwingen over de begroting 2021 geeft aan dat een poli-

tieke beweging als PvdA/GroenLinks
hard nodig is in de lokale politiek en
dat het tijd wordt dat mensen in de
gaten krijgen waar hun belangen liggen en wie daarvoor opkomt.

Annigje Primowees, Frits Berben
en Raf Janssen, raadsleden

Samenwerken voor fysieke en mentale gezondheid
Ook in de provincie is de begroting voor volgend jaar onlangs vastgesteld. Het debat stond uiteraard in het teken van de coronacrisis en de
gevolgen hiervan voor de Limburgse samenleving. Als CDA fractie
hebben we aandacht gevraagd voor de gevolgen van de coronacrisis
op de fysieke en mentale gezondheid.
Of het nu gaat om eenzaamheid van
ouderen of de uitzichtloosheid die
sommige ondernemers ervaren, het
zijn zware tijden. We hebben gezocht
naar manieren die aansluiten bij de
rol van de provincie en relatief makkelijk kunnen worden ingevoerd. In

VVD Peel en Maas

dat er nog géén mantelzorgvraag is.
Door wonen met lichte zorg te combineren, kan men alvast anticiperen
op een toekomstige mantelzorgvraag.
Voor ouderen die graag dichtbij hun
kinderen willen gaan wonen, is dit een
goede oplossing. Vereenzaming kan
bij deze vorm van wonen ook grotendeels worden voorkomen. Deze vorm
van wonen met zorg biedt ook mogelijkheden voor ouders of andere
familieleden, die zorg moeten verlenen aan een hulpbehoevend kind of

Voor auto’s is er makkelijker geld dan voor minima

Dit college is bezig flink in te teren op onze reserves. De wethouder van financiën blijft een rooskleurig
beeld schetsen, maar een volgend college zit met de gebakken peren. Heel veel spaargeld is uitgegeven aan
parkeerplekken voor auto’s. Wat ons betreft te veel. Bij voorstellen om geld uit te trekken voor betaalbare
huurwoningen, geeft het college onder aanvoering van de VVD niet thuis.

CDA Peel en Maas

13

het klein en in het groot. Zoals het
terughalen van de geschrapte
beweegprogramma’s voor senioren
op de Limburgse tv.
Zeker nu we zoveel thuis zijn, is het
extra belangrijk om fit te blijven. Om
werken aan gezondheid en ontmoe-

tingen tussen generaties ook voor
de toekomst te borgen hebben we
verzocht om ook sportparken en verenigingsgebouwen in aanmerking te
laten komen voor een renovatie- of
investeringssubsidie.
Ook hebben we gevraagd naar meer
financiële mogelijkheden om de
onderlinge samenwerking en het
samengaan te stimuleren zoals ze dit
bij Beringe Buiten hebben gedaan.
We horen nog voor het einde van het
jaar van het college hoe ze hier vorm

aan willen geven.
Ook hebben we een aanvalsplan
gevraagd voor de arbeidsmarkt.
Er zijn sectoren zoals de horeca en
het toerisme die het enorm moeilijk
hebben en waar mensen hun baan
of bijbaantje zijn verloren, terwijl we
in andere sectoren staan te springen om mensen, zoals in de zorg.
Dat moet en kan door samenwerking
beter.

Wat er de afgelopen periode wel
heeft plaatsgevonden is de verdere
uitwerking van het voorstel van de
kinderen van De Liaan. Zij hebben
‘bewustwordingsbordjes’ ontworpen waarmee ze anderen willen
wijzen op het weggooien van afval.
Deze zijn inmiddels door de leden
van de werkgroep kinderraad naar
de scholen gebracht en zijn op alle
schoolpleinen zichtbaar. Ook zijn er
bordjes ontworpen voor op algemene
speelplekken in onze gemeente.

De bordjes wijzen iedereen erop dat
kinderen graag een schone en veilige
speelplek en speelomgeving willen.
Deze zullen nog worden verspreid.
Een goed thema vanuit de kinderraad
om vooral je eigen rommel op te
ruimen. We kijken weer uit naar alle
mooie initiatieven van de kinderen
uit onze gemeente.

Raadslid, Marlou Absil

Kinderraad in coronatijd
Helaas lopen de activiteiten rondom de
kinderraad anders dan we hoopten door de
coronacrisis. In deze coronaperiode doen we
allemaal veel online. Ook met het vervolg
van de kinderraad zijn we met de werkgroep
aan het bekijken hoe we hier online vorm
aan kunnen geven. Want ook al is alles
anders op dit moment, dat de stem van
kinderen belangrijk is, blijft natuurlijk
bestaan. Hoe we verder gaan in deze periode, komen we graag nog op terug. Hopelijk
kunnen we over een tijdje ook weer fysiek
samenkomen.

Karin Jacobs en Suzan Hermans,
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.

VAKGARAGE
PEETEN BV

TE KOOP Kerstbomen in alle soorten, alle maten
Nederweerterdijk 9 in Meijel
Ma t/m za van 8.00 tot 20.00 uur

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

uw textiel
Hygiënisch schoon
virus- en bacterie
vrij

Tel. 077-3072462
vanhalstomerij.nl
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Verbod op carbidschieten
tijdens de jaarwisseling is wenselijk
Nu tijdens de jaarwisseling het afsteken van vuurwerk verboden is, met uitzondering van categorie 1 vuurwerk zoals sterretjes, komt het carbidschieten ineens in trek.
gemeenten toegestaan. Waar dat het geval is, hebben gemeenten daar tientallen jaren ervaring mee
en wordt het goed voorbereid, aldus Bruls. Je zou
dus kunnen zeggen dat het op die plekken een goed
alternatief is voor het afsteken van carbid. Aan de
andere kant kun je je afvragen waarom het per se
nodig is dat er iets wordt afgestoken met oud en
nieuw? Vuurwerk is verboden om dit jaar de zorg te

Gemeente Venray en alle gemeentes in ZuidLimburg lieten al eerder weten de traditie dit jaar
te verbieden, uit angst dat mensen zonder ervaring
melkbussen gaan afknallen tijdens de jaarwisseling. Een landelijk verbod op carbidschieten komt
er echter niet, zegt voorzitter Hubert Bruls van
het Veiligheidsberaad. Carbidschieten is op grond
van een soms eeuwenoude traditie in sommige

ontlasten die al veel druk ervaart in verband met
corona. Als carbidschieten door onervaren mensen wordt uitgevoerd, bereik je dat doel nog niet.
Afgezien nog van de overlast die het kan veroorzaken voor mensen en dieren.
Verbod op carbidschieten tijdens de jaarwisseling is
wenselijk. Wat vindt u?

Bespreking poll week 48

Feestdagen als Black Friday en Cyber Monday zijn overbodig
Afgelopen vrijdag was het weer Black Friday. De dag na Thanksgiving in de Verenigde Staten gaat daar al jarenlang gepaard met grote
aanbiedingen, waardoor de winkelstraten er ‘zwart van de mensen’ zien. Ondanks dat feestdagen als Black Friday, Cyber Monday en Singles’ Day
voor ons weinig geschiedenis hebben, worden ze hier toch door (web)winkels gevierd. Voegen deze feestdagen wel iets toe? Zijn ze overbodig of toch
handig?
gen. In het verleden kregen dagen als Kerstmis en
Valentijnsdag dezelfde reactie. Maar als we naar de
winkelstraten van afgelopen weekend kijken, dan
zien we een heel ander beeld. Zelfs in coronatijd
staan de Nederlandse straten vol met winkelgangers die de laatste koopjes willen scoren. Steden als

De meningen op onze Facebook-pagina zijn duidelijk. Feestdagen als Black Friday zijn overbodig.
“Jatwerk van Amerikaanse ongein,” noemt Danny
Verhage het in een reactie. “Weg ermee,” schrijft Jos
Janssen. Het zijn reacties die vaak gehoord worden
bij de introductie van nieuwe commerciële feestda-
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Rotterdam en Eindhoven moesten extra maatregelen treffen om de mensenmassa te beheren.
Veel Nederlanders vinden het dus toch wel handig.
Misschien hoeven deze feestdagen cultureel gezien
niks toe te voegen, zolang wij maar onze Sint- en
kerstcadeaus voor een prikkie kunnen inslaan.
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Lieve gasten,
Na veel wikken en wegen hebben we besloten met pijn in ons
horeca hart geen gasten te ontvangen in onze zaak met kerstmis.

We hebben natuurlijk wel overheerlijk
catering aanbod voor 1e en 2e kerstdag.
Diner: voorgerechten, hoofdgerechten, nagerecht.
We hebben ook gourmet voor de liefhebbers!
En niet te vergeten eigen gemaakte chocomousse
en heerlijke bavarois!

Voor meer info kijk op:
www.unitas.info of bel 077 - 477 81 30.

magazijninrichting
venlo

E-ML levert en monteert ENTRESOL
en VERDIEPINGSVLOEREN op uw wensen
compleet voorzien van een CE-certificaat.
0031 (0)6 53 18 02 43 • info@e-ml.eu • www.e-ml.eu

TEELTBEGELEIDER
Kijk voor meer informatie op onze website

www.tacobedrijven.nl/vacatures
Taco Agro B.V. 077 397 66 66 / info@tacobedrijven.nl
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Column

Den Doelhof
Meijel
Bij het lezen van de krant elke
ochtend wil ik nog wel eens
verrast worden door de krantenkoppen. Er zitten soms hilarische
tussen zoals’: EK Atletiek voor
blinden en slechtzienden: Albert
van der Mee grijpt net naast
medailles’ of ‘Arbeidsinspectie
gaat optreden op kermis.’ En wat
dacht u van ‘Bisschoppen worstelen met gebruik van condooms.’ Bij ‘Bierbuik zit deels
tussen de oren’ zie ik de meest
vreemde beelden voor me.
Anderen roepen alleen maar vragen op. ‘Douane neemt Viagrapillen in’ bijvoorbeeld. De kop ‘Den
Doelhof ziet niks in samenwerking
met initiatief voor openbare school
Meijel: Filosofieën botsen’ onlangs
in de Limburger was er ook zo een.
Zo’n kop roept de vraag bij me op
of het belang van de kinderen of
die van de bestaande school bij
het, door het hoofd der school de
heer Engels verwoordde standpunt,
voorop staat.
Den Doelhof zou er ook voor kunnen kiezen om samen in één school
juist de concurrentie in collegialiteit
aan te gaan met de andere vorm.
Kinderen zijn immers niet allemaal
hetzelfde en leren dus ook niet allemaal op dezelfde manier. Daarom
is onderwijs gebaat bij afwijkende
filosofieën, diversiteit, verschillende
onderwijsconcepten en discussie. Dat helpt om kinderen zich te
laten ontwikkelen tot evenwichtige
burgers. Juist in een situatie waarin
samenwerking lastig lijkt, zou je
er alles aan moeten doen om die
samenwerking vorm te geven in
plaats van de hakken in het zand te
zetten. Dat is in het belang van en
dient als voorbeeld voor de leerlingen. Van samenwerking is nog
nooit iemand slechter geworden.
Het delen en bespreken van verschillen leid tot begrip, het onbespreekbaar laten tot verwijdering.
En het argument van het schoolhoofd dat kinderen die niet passen
in het systeem van Den Doelhof
terecht kunnen in de Nieuweschool
in Panningen past niet in deze tijd.
Een tijd waarin alles er op gericht
is om kinderen zo veel mogelijk
binnen het reguliere onderwijs
te houden in de hun vertrouwde
omgeving. Zoek die samenwerking,
zou ik zeggen, want van proberen
kan je leren.
Tom van Bakel

0312 \ enzo
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Geplukt

Toon Peeters Maasbree
Hij is het oudste actieve lid van het Mannenkoor in Maasbree. Deze bezige bij zingt al vanaf kinds af aan. Toch gaat hij na het jubileum van het
koor ermee stoppen, maar achter geraniums zitten is niet aan de 89-jarige besteed. Deze week wordt Toon Peeters uit Maasbree geplukt.

Zingen deed hij als kind al, hij zat
dan ook in het kinderkerkkoor.
“Dat komt vooral omdat wij vroeger voordat we naar school gingen
elke dag naar de kerk moesten.
Het was voor ons een half uur
lopen, maar je kreeg er een punt
voor als je naar de kerk ging.
Ik was wel de enige binnen het
gezin die wilde zingen.”
In die tijd werd er volgens Toon
veel gediscrimineerd binnen het
kerkkoor. “Ik zong tussen de kinderen van boeren, middenstaanders
of ambtenaren. Zij zagen mij als
minder, ik was een ‘arbeidersmenneke’.” Toon kwam uit een groot
gezin van vijftien kinderen, waarvan er twee op jonge leeftijd stierven. Het gezin had het niet breed.
“Mijn vader werkte als arbeider
in de Peel, mijn moeder zorgde

voor de kinderen. Toen mijn ouders
een fiets kregen, ging mijn moeder
vaak naar haar zussen in Meijel, haar
geboortedorp. Daar werden ze de
vijf biggetjes genoemd”, zegt Toon
lachend.
Als kind wilde Toon graag leren, maar
dat mocht niet van zijn ouders. “Ik heb
nooit fatsoenlijk kunnen schrijven, wij
schreven thuis met een stok, we hadden geen pen en papier. Thuis kenden we armoede, de kinderen werden
altijd gevraagd om mee te werken.
We moesten de takkenbossen voor
de haard halen en de tuin omspitten.
We hadden namelijk een grote moestuin.” Op 15-jarige leeftijd maakte
Toon iets mee wat hem nog altijd is
bijgebleven. “Ons huis is in 1946 in
vlammen opgegaan. Ik was op weg
naar huis van het biechten in de kerk
toen ik zag dat er rook uit het huis

kwam. We hadden een petroleumkachel en daarvan is waarschijnlijk een
patroonelement ontploft en omdat
ons huis onder andere van stro was
gemaakt, vatte het snel vlam.”
Het gezin woonde een tijd bij familie
Camps op de Molenstraat. “We aten
met het hele gezin op de trap,
omdat er geen ruimte was voor ons.
Uiteindelijk zijn we naar ons tweede
huis verhuisd, nadat de woning was
opgeknapt na een granaataanslag tijdens de oorlog.”

Primitieve tijden
Bij het kerkkoor bleef Toon ondanks
alles wel. Inmiddels is hij al 68 jaar
lid. “In die tijd was alles erg primitief,
we zongen de begrafenismissen uit
oude boeken. Ik heb zelfs een staking
meegemaakt. De pastoor vond dat wij
niet voldeden, omdat er tijdens een

processie maar drie mensen kwamen
opdagen, terwijl het koor uit twintig
man bestond. Omdat de pastoor overleed, duurde de staking maar een half
jaar.”
Toon is inmiddels ook het oudste actieve lid van het Maasbrees
Mannenkoor dat in 1960 is opgericht.
Hij begon als bariton, maar stapte
in de loop der jaren over naar bas.
“Het koor zingt met name Byzantijnse
of Gregoriaanse muziek. Dat zijn
lekkere stukken om te zingen.”
De groep trad onder andere op in
Wales, Dresden, maar ook in de regio.
“Tijdens de concertreizen in Duitsland
vroeg het publiek wel eens aan ons of
we Russen waren. Ook het optreden in
Wales is me bij gebleven. Dat was een
happening. Maar het optreden tijdens
het slotconcert van Rowwen Hèze was
ook een beleving. De verschillende

optredens maken het zingen in het
koor leuk. We missen het. Maar als
het jubileum achter de rug is, ga ik
stoppen. Ik merk dat ik moeite begin
te krijgen met het onthouden van de
teksten.”
Vanwege het coronavirus liggen de
repetities momenteel stil, legt Toon
uit. “We hebben nog geprobeerd om
met halve groepen te zingen, maar
dat kwam niet van de grond. Af en toe
zing ik nog wel achter de computer.
Het is de eerste keer dat ik de kerstmissen in de kerk mis, ik ben vanaf
maart al niet meer in de kerk geweest.
De maandagavond neem je me normaal niet af. Ik miste nooit een repetitie, behalve toen ik negen weken in
Amerika werkte.”
Ondanks dat Toon geen opleiding
volgde, heeft hij wel jaren bij Océ
gewerkt waar hij kopieerapparaten repareerde en monteerde. Voor
zijn werk verhuisde hij tijdelijk naar
Amerika. “Ik had best een goede
naam binnen het bedrijf. De baas
stuurde mij overal naartoe. Zo ben ik
drie weken in Luik geweest en dus ook
negen weken in Amerika. Daar heb
ik geholpen met het monteren van
apparaten. Ik kon bij de baas niks fout
doen”, vertelt Toon lachend.
In 1998 ging Toon met vervroegd
met pensioen. Toch is hij nooit achter de geraniums gaan zitten. “Ik ben
een bezige bij. Ik heb er altijd voor
gezorgd dat de teksten van het koor
georganiseerd en genummerd waren.
Daarnaast help ik drie dagen om
bewoners van In den Clockslagh naar
de dagvoorziening te brengen met de
rolstoel. Als ik naar mijn zoon of dochter ga, ruim ik ook altijd afval op dat
ik op straat tegenkom. Als er sneeuw
valt, zorg ik dat het wordt geruimd.
Zo is er altijd wel wat te doen.”

Thuis kenden
we armoede

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks
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Bedankt Piet!

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Na een loopbaan van ruim 37 jaar
bij Mertens is Piet van der Haas
gestopt met werken.
Piet, bedankt voor de fijne en
constructieve samenwerking en
alle goeds voor de toekomst!

Directie en medewerkers

www.mertens-groep.nl
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15-vragen aan

Evie Nijssen Meijel
Hoi

Column

December
maand feest
maand
Het is weer december en er
staan deze maand altijd een
heleboel feestdagen op de
planning. Allereerst is er
natuurlijk Sinterklaas. Dat is op
heel veel manieren te vieren.
Voor mij is dat van pakjesavond
in de jaren veranderd naar een
soort van surprise waarbij
iedereen voor elkaar een klein
cadeautje koopt, heel gezellig
altijd om deze uit te pakken met
lekker eten erbij. Tijdens het
kopen van cadeautjes de afgelopen dagen merkte ik ook iets op
dat te maken heeft met december: de kou.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Evie Nijssen
13 jaar
Meijel
Peellandcollege

Waar word jij enthousiast van?
Ik word enthousiast van dieren zoals
honden, omdat ze superschattig
en lief zijn. Van mijn ouders mag
ik geen hond, want mijn moeder is
allergisch. Ik heb wel een aquarium
met guppy’s en drie dwergklauwkikkers. Die zijn ook superschattig
en grappig.

Stel je moet kiezen: altijd alles
twee keer zeggen, of je kleren
zijn altijd drie maten te klein?
Kleren die drie maten te klein zijn
zitten niet lekker. Het is ook veel
te koud als je broek en trui te kort
zijn. Daarom zou ik ervoor kiezen
om alles twee keer te zeggen. Dat
is ook heel lastig, maar daar wen je
wel aan.

Waar maak jij je huiswerk het
liefst?
Huiswerk maken doe ik in de woonkamer, samen met mijn zus aan
tafel. Dan is het niet zo stil en het is
gezellig. Ook is er altijd wel iemand
in de buurt voor als ik een vraag
heb. Mijn zus helpt me wel eens en
soms helpen mijn ouders me.

Ben je een ochtend- of een
avondmens?
Er is weinig verschil. Ik sta niet

graag vroeg op, maar als ik naar
school ga, dan moet dat toch.
Ik probeer dan om niet te laat naar
bed te gaan. In het weekend ga ik
wel laat naar bed, maar dan kan ik
uitslapen. Als ik zou moeten kiezen,
ben ik meer een avondmens.

Wat is het lekkerste wat je ooit
hebt gegeten?
Dit is een moeilijke vraag, want
er zijn heel veel lekkere dingen.
Maar ik zou toch kiezen voor de
warme wafels die ze in de pauze op
school verkopen. Die wafels worden
vers gebakken en ze zijn daarom
nog lekker warm.

Wat vind je zelf leuk om de
koken?

Wat zijn je hobby’s?
Een van mijn hobby’s is klarinet spelen. Dat doe ik bij het jeugdorkest
in Meijel. Mijn sport is minitrampoline springen, dat ik bij de Jumpers
in Deurne doe. Ook vind ik het heel
leuk om te tekenen, dat doe ik digitaal en op papier.

Hoe ziet jouw ideale weekend er
uit?
In een ideaal weekend zou ik een
dag naar een pretpark gaan, heel
veel snoep eten en laat naar bed
gaan. De andere dag zou ik een
gezellige dag met mijn familie willen hebben, door een gezelschapsspel te spelen en de hele dag met
puppy’s te knuffelen.

Ik vind koken niet heel leuk, want
ik kan alleen maar een eitje koken.
Bakken vind ik wel heel leuk, dan
maak ik bijvoorbeeld een cake.
Meestal doe ik dat in een vakantie
of in het weekend als ik verder niks
te doen heb.

Welk spelletje vind je het leukst
om te doen?

Als je aan één
televisieprogramma mee moet
doen, welke kies je dan?

Hoe beleef jij deze coronacrisis?

Ik zou aan ‘Steenrijk, straatarm’
mee willen doen, omdat dat het
enige televisieprogramma is dat ik
kijk. Het programma gaat over een
arm en een rijk gezin die een week
ruilen met elkaars leven. Ik ben wel
benieuwd hoe het zou zijn om een
week heel rijk te leven.

Monopoly, omdat ik dat een leuk
spel vind om met mijn familie te
spelen en dat vind ik ook altijd
gezellig. Het is een spel dat lang
duurt en niet snel voorbij is.

In het begin was het een groot verschil, omdat we niet naar school
mochten en digitaal les kregen.
Nu merk ik er niet heel veel meer
van, omdat school en sport gewoon
doorgaan. Het enige verschil is dat
we mondkapjes moeten dragen.

docent daarvan heel aardig is. Het is
toevallig de moeder van mijn vriendin. Sowieso vind ik het zelf al leuk
om te tekenen. Tijdens de coronaperiode heb ik ook veel tekeningen
gemaakt.

Contact via WhatsApp of contact
in het echt?
Contact in het echt, want via
WhatsApp begrijp je elkaar vaak
niet helemaal goed en in het
echt kun je jezelf beter uitdrukken. Je ziet bijvoorbeeld meteen of
iemand iets serieus bedoelt of een
grapje maakt.

Hoe vond jij de online lessen?
Ik vond de online lessen fijn,
omdat ik uit kon slapen. Ook was
ik vaak eerder klaar dan als ik naar
school zou gaan, maar na een tijd
werd het saai, omdat ik mijn vriendinnen niet meer zo vaak zag.

Wat heb je liever: elke ochtend
pizza eten als ontbijt, of elke dag
eten uit de schoolkantine?
Dan kies ik elke dag eten uit de
schoolkantine, want al het eten
wat ze daar hebben is heel lekker. Warme wafels, worstenbroodjes, stokbrood, pizzabroodjes en
nog veel meer. In de ochtend zou ik
geen pizza kunnen eten, een boterhammetje is dan genoeg.

Hoewel het naar mijn idee al
dagen zo voelt, wordt het ook deze
maand winter. Ik hoop zoals elk
jaar op een verzameling sneeuw,
vorig jaar was dit helaas echt niet
het geval. Dus zou het wel leuk zijn
als er dit keer toch minstens één
dag zou zijn waarop alles onder
een dik pak sneeuw ligt. Extra fijn
zou het natuurlijk zijn als dit in
de kerstvakantie is, zodat zo min
mogelijk mensen er last van hebben onderweg. Met een beetje
geluk hebben we dan al sneeuw
met kerst, de feestdag waar we
nu al weken langzaam onbewust
aan wennen door de kerstmuziek om ons heen en het licht van
de kerstboom dat, misschien ook
bij jou thuis, al een tijdje door de
kamer schijnt. Kerst zal dit jaar
heel anders worden, zoals zo’n
beetje alle dingen tegenwoordig.
Voor sommigen komt dat eigenlijk
wel mooi uit: in plaats van ‘sociale
verplichtingen’, zoals je het kunt
noemen, doe je nu zo’n beetje
wat je wilt. Ik vind het wel jammer dat het niet is zoals vorig jaar
en elk ander jaar, maar op zich
is het alternatief ‘gewoon in een
kersttrui op de bank een kerstfilm
kijken’ ook geen straf naar mijn
idee. Dan is er tenslotte nog oud
en nieuw en wordt het al 2021,
waarmee december, en daarmee
heel 2020, afgesloten wordt. Ik ben
wel benieuwd wat er nog allemaal
gaat gebeuren in 2021, maar dat
zien we dan wel. Voor nu hoop ik
dat iedereen een leuke decembermaand heeft met (hopelijk wat
sneeuw en) hele fijne feestdagen!

Wat is je favoriete vak op school?
Tekenen vind ik leuk, omdat de

Tekst: Lotte Thijssen
Lisa
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Kerstactie Muziekvereniging
Kessel

Tafeltje-dek-je Sint Jozef vernieuwt
keuken

Kerstmis anno 2020 wordt anders dan andere jaren. Ook voor
Muziekvereniging Kessel is het dit jaar iets anders. Rond de kerstdagen houdt de vereniging een kerstactie waarbij leden huis-aanhuis gaan om platsen te verkopen. Dit jaar zal dat niet op deze
manier gaan, maar de kerstactie gaat alsnog door. Om de muziekvereniging te steunen kunnen de platsen kunnen dit jaar worden
besteld.

Het Meijelse zorgcentrum Sint Jozef Wonen en Zorg heeft afgelopen week voor het eerst de vernieuwde keuken van de bezorgservice Tafeltje-dek-je in gebruik genomen.

De leden hangen de bestellingen
op zaterdag 12 december in een
plastic tas aan de deur. Mail voor
meer informatie naar info@muziekverenigingkessel.nl
Normaal gesproken zorgt de
muziekvereniging ieder jaar in de
wintermaanden voor verschillende
concerten. Voorbeelden hiervan
zijn Don’t fear the stage met jong

talent, het Top2000 Concert en
kerstconcert in samenwerking met
andere verenigingen of een concert
in de stijl van het Oktoberfest. Om
toch voor troost en saamhorigheid
te zorgen heeft de vereniging dit
jaar op diverse momenten uitvoeringen gedaan, zoals op eerste
paasdag met het Kessels volkslied.

Door buurtvereniging

Oudijzeractie in Koningslust
Buurtvereniging De Brookdiehk in Koningslust organiseert op
zaterdag 12 december in het dorp een oud ijzeractie. De vereniging
vraagt de inwoners om het oud ijzer voor 09.30 aan de straat te
zetten, omdat op dat tijdstip het ophalen start.
Indien inwoners van Koningslust
grote of onhanteerbare stukken aan
straat zetten, vraagt de vereniging

eerst contact op te nemen met Eric
Fontaine. Dit kan via telefoonnummer 06 15 35 62 81.

Het zorgcentrum bezorgt dagelijks
driegangenmaaltijden aan een groot
aantal senioren in Meijel en omstreken. Met de vernieuwde keuken zal de
bereiding een stuk praktischer verlopen. Doordat bijvoorbeeld de keuken
nu compacter is, zijn de loopafstanden korter. “Dat is vooral voor het
bereiden van de warme maaltijden
voor Tafeltje-dek-je bijzonder prak-

tisch,” vertelt Ingrid van Roij, eerste medewerker restaurant bij Sint
Jozef. “Tijdens de verbouwing was het
helaas niet mogelijk om de maaltijden
warm bij de mensen thuis te bezorgen. Ik ben blij dat we iedereen weer
kunnen voorzien van lekker warm
en gevarieerd eten. In deze keuken
werken we met koelvers producten
en geven we de gerechten onze eigen

finishing touch.” De maaltijden worden
dagelijks rond het middaguur door
vrijwilligers rondgebracht aan ongeveer zeventig deelnemers. Normaal
gesproken zouden deze de maaltijden afleveren tot aan de eettafel,
maar vanwege het coronavirus wordt
het eten bij de voordeur afgegeven.
“We zijn alle vrijwilligers enorm dankbaar. Zij zijn echt goud waard.”

Adver torial

‘Sint Jozef, hier voel ik mĳ thuis’ (deel 5)

Sint Jozef en Meijel
De band tussen Sint Jozef en het dorp Meĳel is sterk. Dat is altĳd al zo geweest. En wat
Sint Jozef betreft is de samenwerking en wisselwerking met het dorp van grote waarde.
Voor het vĳfde deel van de serie ‘Sint Jozef, hier voel ik mĳ thuis’, spreken we Gea Roza
(cliëntadviseur van Sint Jozef), Piet Basten (KBO Meĳel) en Lien Hartman (Dorpsondersteuner). Alle drie zĳn ze enthousiast over hun rol en de onderlinge samenwerking.
Ze hebben een gezamenlĳk doel: optimale zorg en welzĳn voor de inwoners van Meĳel!

Elkaar versterken
“In Meijel zijn er meerdere initiatieven die zich
bezighouden met zorg en welzijn. Op zich loopt
dat goed maar het is tegelijkertijd versnipperd.
We hebben met elkaar besloten dat we nóg
meer op elkaar willen aansluiten. Zo kunnen wij
onze expertise op het gebied van ouderenzorg
delen en daarmee elkaar versterken”, legt Gea
uit. “Daar sluit ik me helemaal bij aan”, gaat Lien
verder. “Als Dorpsondersteuner kom ik bij veel
mensen thuis. Ik zie en hoor veel. De lijntjes
met Sint Jozef en de KBO zijn kort. Voor mij is
dat heel fijn. Als het nodig is, kan ik een beroep
doen op de thuiszorg of hulp bij het huishouden
van Sint Jozef. En een andere keer is het inschakelen van geschoolde ouderenadviseurs of vrijwilligers van de KBO een passende oplossing.”

“De samenwerking met zowel
Sint Jozef als de KBO is enorm
prettig.”
Lien Hartman, Dorpsondersteuner

Infoloket Meĳel

Gea Roza, Piet Basten en Lien Hartman

“Het Infoloket Meijel, waar we nu samen
mee bezig zijn, is een mooi voorbeeld
van onze samenwerking”, gaat Piet verder. “Vanuit de KBO zijn wij een aantal jaren
geleden gestart met het huidige Infoloket.
Ons oud-bestuurslid Huub Grommen heeft
hier destijds het initiatief voor genomen.
Op dit moment zijn we samen met Sint Jozef,
Vorkmeer en Lien Hartman in een speciale
werkgroep bezig om dit Infoloket uit te breiden en onze krachten te bundelen. We willen

straks hét punt zijn waar iedereen terecht kan
voor alle vragen over zorg en welzijn in Meijel.
Mensen kunnen met hun vragen bij het
Infoloket terecht en worden op een deskundige wijze doorverwezen. Door de intensieve
samenwerking kunnen we gebruikmaken
van elkaars expertise en de sociale kaart van
Meijel. Het vernieuwde Infoloket zal in de loop
van 2021 gaan draaien. Via de websites van
KBO Meijel, Peelgeluk en Sint Jozef houden we
u op de hoogte.”

“Als je een brede
samenwerking hebt, kun
je ook preventief goed op
bepaalde thema’s inspelen.”
Piet Basten, KBO Meijel

Thuis voelen
“In de samenwerking merken we dat we ons bij
elkaar thuis voelen. Daar gaat het om!” vervolgt
Gea. “Niet alleen binnen Sint Jozef maar juist
ook in het dorp. Met het Infoloket bereik je
bovendien dat mensen de weg weten te vinden
en dat maakt dat je je in Meijel welkom en thuis
voelt in alle fasen van je leven met welke achtergrond dan ook.”

Sint Jozef wonen en zorg
Kapelkesweg 1
5768 AW Meijel
077 466 78 78
sintjozefwonenenzorg.nl
info@sintjozefwonenenzorg.nl
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Coronavirus

Geen nieuwjaarsduik
op 1 januari
De traditionele nieuwjaarsduik in de gemeente Peel en Maas gaat
dit jaar niet door. Het coronavirus doet de duik de das om.
De nieuwjaarsduik wordt elk jaar op 1 januari georganiseerd.
De organisatie kan de 1,5 meter
afstand niet garanderen voor de
deelnemers en toeschouwers.
De traditionele duik wordt
georganiseerd door stichting
Herberg Papilio en recreatiepark
BreeBronne in Maasbree. Op de

locatie van de laatstgenoemde
zou de duik ook plaatsvinden.
De organisatie hoopt de
nieuwjaarsduik op 1 januari 2022
weer te kunnen realiseren en dat
de de deelnemers en sponsoren
weer van de partij zijn.

Fanfare Eendracht

Wijziging oudijzerinzameling
Baarlo

Boomplantdag in Peel en Maas
In Peel en Maas zijn er bomen en struiken aangeplant in het weekend van zaterdag 28 en zondag 29 november. Deze boomplantdag werd opgezet door GroenPlatform Peel en Maas en de gemeente Peel en Maas.
Plannenmakers hebben plekken gecreëerd, samen met de eigenaren van de gronden. Eén van de plannenmakers is stichting IKL Limburg. Deze organisatie is planmaker van deze actie en was in het weekend
aanwezig met meerdere mensen. Er werden onder andere hoogstamfruit, gemengde hagen, bosjes, bomen
en andere soorten bomen en struiken geplant.

Fanfare Eendracht uit Baarlo organiseert maandelijks een oudijzerinzameling in het dorp. Deze actie wordt altijd gehouden op de
laatste zaterdag van de maand. Omdat het in dan in december
Tweede Kerstdag is, vervalt deze datum en vindt de actie eerder
plaats.
De fanfare uit Baarlo is de enige
organisatie in Baarlo die van de
gemeente Peel en Maas toestemming heeft om oude metalen in

te zamelen. De inzameling vindt
in december vanwege Tweede
Kerstdag een weeek eerder plaats
op zaterdag 19 december.

Op zoek naar
leuk werk?
Of je nu in de agro, food of industrie wilt werken, bij AB Werkt
hebben we tijdelijke én vaste banen! Kijk maar eens hieronder.
Wat pak jij vandaag aan?

Teamleider food (fulltime)
Regio Horst | Vac. Nr. P043695

Met jouw goede communicatieve vaardigheden kan je makkelijk met iedereen
door een deur. Als teamleider geeft jij namelijk leiding aan een ploeg van
ongeveer 8 tot 20 medewerkers op de productie afdeling.

Expeditie medewerker (fulltime)
Regio Horst | Vac. Nr. P043054

Je boerenverstand gebruiken; spreekt dat jou aan? Ter uitbreiding van het team zijn
we op zoek naar een zelfstandige expeditie medewerker. Gezamenlijk zijn jullie
verantwoordelijk voor de levering van het hoogwaardige product aan klanten over de
hele wereld!

Teamleider productie (fulltime)
Regio Bergen | Vac. Nr. P040776

Voor een toeleveringsbedrijf voor de groenten verwerkende industrie zijn we op zoek
naar een gedreven teamleider. Je coördineert en inspireert een ploeg van 3 tot 4
medewerkers om iedere dag te presteren. Iets voor jou?

Meewerkend voorman tomaten (fulltime)
Regio Horst | Vac. Nr. P042996

In deze functie loop jij bij een moderne tomatenkwekerij voorop! Je bent namelijk
verantwoordelijk voor de operationele processen binnen de kas en zorgt dat alle
oogst- en gewaswerkzaamheden soepel verlopen.

Interesse? Neem contact op met Anouk via
horst@ab-werkt.nl of 077 – 398 08 83
ADVERTENTIE WEEK

AB Werkt | Spoorweg 6 | 5963 NJ Horst | ab-werkt.nl
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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 ziekteverschijnselen hebt. In de kerk:
houdt vooral de 1 ½ meter
afstand en ontsmet uw handen.
Een mondkapje wordt dringend
aanbevolen. Wel afdoen bij het
Communie ontvangen! Blijft u
liever thuis: de zondagse H. Mis
op TV is op NPO2 om 10.00 uur.
Om 09.45 uur het Geloofs
gesprek. Blijf gezond!
STEUN: Als u vw de coronacrisis,
waar ook uw parochie keihard
de financiële gevolgen van
ondervindt, een extra gift als
kerkbijdrage wilt overmaken,
dan wordt dat bijzonder gewaardeerd. Een enveloppe in de bus
kan ook. 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 6 december – Tweede
zondag van de Advent
H. Mis: 11.00 uur
Lector: Mevr. Elly Gooren
Intenties:
Petronella Vaessen.
Maria Peeters en overl. familie
Peeters-Hermans-Haenen.
Jaardienst overl. ouders WijnenSmets en overl. familie.
Jaardienst Hay Haenen en overl.
ouders Haenen-Grutters en overl.
ouders Linssen-van Deursen en kinderen; Jaardienst Sjaak Roeven en
dochter Bernie.

Parochie Beringe
Misintenties
NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens het
parochiespreekuur op dinsdagochtend. Ook bij kapelaan Roger Maenen
tel. 077-4661850 of per email
roger.maenen@ziggo.nl.
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur
in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 6 december  
H. Mis 09.30 uur Telling bij binnenkomst
Woensdag 9 december
H. Mis 09.00 uur (grote kerk, zij-altaar
St.Jozef)

Parochie Helden

Kerkdiensten
Zaterdag 5 december
H. Mis 17.30 uur t.i.v. H. Nicolaas en
voor de verwaarloosde kinderen;
Zaterdag 12 december
Geen H. Mis

Parochie Meijel

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

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

Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zondag 6 december
H. Mis 11.00 uur – 2de Advent en H.
Nicolaas. GEEN Misintenties. Max. 30
aanwezigen. AANMELDBRIEFJES noodzakelijk: Verkrijgbaar vanaf: ma. 30.
nov, prikbord kerk. Mondkapje dragen
in de publieke ruimte: als dringend
advies; zo gauw dwingend verplicht is,
geldt dit. Ook door de week
H. Maria, Onbevlekte Ontvangenis
Maandag 7 december
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans – Telling bij
binnenkomst
Dinsdag 8 december
H. Mis 09.00 uur –H. Maria, Onbevlekte
Ontvangenis. Telling bij binnenkomst
Donderdag 10 december
H. Mis 09.00 uur –Telling bij binnenkomst

Parochie Kessel

Parochie Baarlo

Parochie Kessel-Eik

Gezinsbijdrage
NL39RABO0125305311
Iet Dings-Bovendeerdt
077 462 18 60
06 24 21 61 06
Kerkdiensten
Zaterdag 5 december
19.15 uur H. Mis. 2de zaterdag van de
Advent.
Jaardienst voor Mia Hendriks- Sturme
Mededeling:
Met kerstmis is de Nachtmis om
20.00 uur
Het einde van het jaar willen wij U
even herinneren aan de gezinsbijdragen. Banknr gezinsbijdrage is
NL39RABO0125305311

Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3, 077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 6 december
9.30 uur H. Mis. Tweede zondag van
de Advent. Voor het welzijn van alle
parochianen.
Donderdag 10 december
9.00 uur H. Mis.
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.
Kerkdiensten voor de Kerstdagen.
Donderdag 24 december
18.00 uur H. Mis. Gezinsviering.
De kleuterkerstviering van 16.30 uur
vervalt.
Vrijdag 25 December - Eerste Kerstdag
9.30 uur H. Mis.

Misintenties
NL41RABO0125300522
L. Timmermans
077 462 16 78
Kerkdiensten
Zaterdag 5 december
18.00 uur H. Mis. 2de zondag van de
Advent. Voor de parochie
Mededelingen:
Het einde van het jaar 2020 komt
in zicht, mogen we jullie aan
KERKBIJDRAGE voor onze eigen parochie kerk herinneren. Hier voor hartelijk dank.
Jong Nederland bouwt al jaren de
kersstal op in de kerk, v.w. de corona
maatregelen word de kersstal dit jaar
beperkt op gebouwd.( Hopelijk kan in
2021 weer met meerdere personen bij
elkaar de kersstal op gebouwd worden.)
Voorlopig is er de 1ste en de 3de
zaterdag van de maand om 18.00 uur
de H. Mis in Kessel-Eik. De vervan-

Parochie Egchel
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens
Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 6 december
Geen H. Mis
Zondag 13 december
H. Mis 11.00 uur 3de zondag Advent

Parochie Grashoek

Pastorale zorg
Voor de pastorale zorg kunt u terecht
bij pastoor-deken W. Varela
Tel. 398.1416, mobile: 06-11332962, of
kapelaan H. te Boekhorst (zie parochie
Baarlo) Ziekenzalving: 06-55408023

Volksfeestenkalender Baarlo
Stichting Volksfeesten Baarlo brengt zaterdag 12 en zondag 13
december de Volksfeestenkalender rond in Baarlo.
De Volksfeestenkalender wordt
al meer dan dertig jaar in Baarlo
uitgegeven. In de kalender staan
de activiteiten en evenementen
vermeld die het komende jaar in
het dorp plaatsvinden. De kalender
wordt gratis huis aan huis bezorgd.

Kerkdiensten
Zaterdag 5 december
H.Mis 19.00 uur 2e Zondag van
de Advent T.i.v. Pastoor Albert
Raijmaekers (jaardienst)
Max. 30 aanwezigen. Telling bij
binnenkomst

Het eerste exemplaar werd op dinsdag 1 december overhandigd aan
burgmeester Wilma Delissen-Van
Tongerlo. Wie de kalender niet ontvangen heeft, kan contact opnemen met volksfeesten@baarlo.nl

Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3, 077
3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Vrijdag 4 december
De H. Communie wordt
thuisgebracht vanaf 09.00 uur
Zondag 6 december
H. Mis 10.00 uur – 2de zondag
Advent t.i.v. Johannes Janssen en
Maria Haenen; Piet Steeghs (b.g.v.
sterfdag); Jan Van Mullekom (jaardienst);
1ste zondag van de maand: kerk
open voor aanbidding en stil gebed
van 13.00 -15.00 uur

Parochie Koningslust

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 5 december
H. Mis 19.00 uur 2de zondag Advent
t.i.v. Piet Janssen en To Janssenvan der Linden en zoon Sjraar; Adri
Luiten
Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel

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

gende Kapelaan H. te Boekhorst,
verzorg in meerdere parochies de
H.Mis.
De bestelde H.Missen die v.w.
corona niet door zijn gegaan, kunnen weer op nieuw aan gemeld
worden, welke datum de familie
dat wenst.

Administrator (pastoor-deken)
W. Varela
077 398 14 16
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

Kleine ensembles

Eendracht Baarlo gaat kerstmuziek spelen
Fanfare Eendracht Baarlo gaat in de weken voorafgaand aan Kerstmis een aantal dagen kerstmuziek
spelen in het dorp. Kleine ensembles, samengesteld uit fanfare-muzikanten, zullen op enkele locaties in
het dorp te zien en te horen zijn.
De muzikale voorbereiding door
de ensembles is weer begonnen
toen repeteren weer was
toegestaan door de overheid.

Of Fanfare Eendracht Baarlo ook
als gebruikelijk weer muziek kan
maken tijdens de mis op Eerste
Kerstdag zelf, zal afhangen van

wat er kan en mag rondom
Kerstmis.
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Tummers
80 32
cm’’

16 65
5 ’’
cm

daar word ik vrolijk van
GRATIS
BEZORGD!

FullHD

GRATIS
BEZORGD!

329,-

SMART

4K

299,-

FHD TV 32PFS6855/12

ULTRA HD

999,-

SMART

799,-

4K TV UE65TU7170SXXN
• 65” (165 cm) • 4K Ultra HD • HDR • Smart TV
• Crystal processor 4K

• 32’’ (80 cm) • Full HD • Pixel Plus HD • HDR 10

GRATIS
BEZORGD!

GRATIS
BEZORGD!

Scheerapparaat S1121/41
• Afspoelbaar • Zelfslijpende messen
• Voor nat en droog scheren • ComfortCut

9

7

KG

29,99

KG

25,-

1600
T/PM

699,-

699,-

549,-

519,-

59,95

39,-

Elek. tandenborstel D12.513
• Met geïntegreerde timer
• Voor volwassenen

Wasmachine WW90J6603EW/EN

Wasdroger WTH83V75NL

• Energieklasse A+++-30% • Vulgewicht: 9 KG • 1600 tpm
• EcoBubble • Koolborstelloze motor met 10 jaar garantie

• Energieklasse A++ • Vulgewicht: 7 KG • Warmtepomp
• AutoDry • AntiVibration Design

Nóg meer

s
a
a
l
k
r
e
Sint
acnktelieen osnline op
in de wi ptummers.nl
www.e

99,-

59,Heteluchtfriteuse GF252HL
• Voor 800 gr. frietjes • Met snackverdeler
• Bakken, braden en frituren met minder vet

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

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

