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De grootste wenskaart
Frank Faessen uit Baarlo maakte in Art Center de Raay de grootste wenskaart van Peel en Maas. Hij verzamelde en verbond maar liefst 15.000 wenskaarten die door de basisschoolleerlingen van Peel en Maas werden getekend en geschilderd. De wenskaarten worden voor de feestdagen verspreid. Lees verder op pagina 05

Duurzaamheidsagenda aangenomen
De gemeenteraad van Peel en Maas heeft dinsdag 15 december ingestemd met de duurzaamheidsagenda.
Daarmee zijn de uitgangspunten voor windenergie en een zonneladder voor het goedkeuren van zonneparken
aangenomen. Alleen de VVD stemde tegen, zij wil niet dat er agrarische gronden worden opgeofferd voor de
aanleg van zonneparken.
In de duurzaamheidsagenda is onder
andere opgenomen dat landbouwgronden alleen benut kunnen worden
voor zonneparken als er sprake is van
minimaal 50 procent lokaal coöperatief eigendom per initiatief. Daarover
ontstond tijdens de raadsvergadering
discussie. Volgens Raf Janssen van
PvdA/GroenLinks moet er niet geknield
worden voor het grote geld. “We hechten waarde aan energietransitie die
lokaal in eigendom is.” Geert Segers
van de VVD zag daar geen heil in.
“Investeringen kunnen alleen opgedragen worden door kapitaalkrachtige
partijen. Wij zijn blij dat de wethouder opmerkt dat 50 procent lokaal
ondernemerschap niet haalbaar is.”

Wethouder Paul Sanders legde namelijk uit dat het juridisch niet mogelijk om
alleen lokale initiatieven in behandeling te nemen. “We kunnen het juridisch
niet opleggen, we moeten iedereen
een kans bieden, maar we streven naar
100 procent lokaal eigenaarschap.”
Een ingediende motie van PvdA/
GroenLinks en AndersNu haalde tijdens
de raadsvergadering geen meerderheid. Zij vroegen het college om met
gerichte voorstellen te komen om de
intensieve veehouderijen in te perken
zodat de luchtkwaliteit substantieel
wordt verbeterd. Volgens Raf Janssen
van PvdA/GroenLinks is er teveel fijnstof in de lucht. Teun Heldens van de
VVD noemde de motie kortzichtig, dom

en onacceptabel. “Er wordt te veel
de schuld gelegd bij de veehouderij.
We kunnen ook de A76 dichtgooien,
dat helpt ook tegen de fijnstof.” John
Timmermans van het CDA vond de
motie ook totaal verkeerd geplaatst en
kort door de bocht. “Er wordt de conclusie getrokken dat het hoge fijnstofpercentage door de veehouderij wordt
veroorzaakt. Het gaat hier in gemeente
Peel en Maas om één geval waar het
fijnstofgehalte wordt overgeschreden.
De rest inperken gaat te ver.” Volgens
Henk Boots van Lokaal Peel en Maas
houdt fijnstof niet op bij gemeentegrenzen. “Ik zou daarom liever een onderbouwd onderzoek willen zien met waar
de risico’s liggen.”

Vanwege de feestdagen wordt de Persberichten voor de uitgave van
HALLO van week 52 mogelijk donderdag 7 januari graag aanleveren
later bezorgd. In week 53 vóór maandag 4 januari 17.00 uur via
verschijnt er geen HALLO. redactie@hallopeelenmaas.nl en
De eerste HALLO van 2021 advertenties vóór dinsdag 5 januari 16.00 uur
verschijnt op donderdag 7 januari. via advertentie@hallopeelenmaas.nl
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Werkgroep Maasboulevard Kessel bedenkt lokale
acties om geld in te zamelen
De realisatie van de Maasboulevard in Kessel komt steeds dichterbij. De aanbestedingstrajecten zijn afgerond, de aannemers worden binnenkort bekendgemaakt en het geld wordt
langzaam bij elkaar gesprokkeld. De Werkgroep Maasboulevard is volop bezig met het bedenken en uitzetten van lokale acties om geld in te zamelen voor de realisatie van het project.
In 2018 pakte de Kesselse gemeenschap het idee op om de Maasoever in
Kessel op te knappen en te verfraaien,
zodat het dorp niet meer met de rug
naar de Maas ligt. Er werd een werkgroep opgericht die bestaat uit negen
inwoners van Kessel en twee medewerkers van de gemeente. Provincie
Limburg was positief over de plannen
en stelde 500.000 euro subsidie ter
beschikking. Gemeente Peel en Maas
bracht eenzelfde bedrag in, wat een
totaal van één miljoen euro opleverde.
De plannen van de werkgroep waren
echter geraamd op een kostenpost van
1,2 miljoen euro. De overige 200.000
euro zou de werkgroep door middel
van subsidies uit fondsen, sponsoring
en het vermarkten van deelprojecten
bij elkaar zoeken.

Tegenvaller
Het werven van de fondsen bleek
een enorme tegenvaller. “De fondsen
zijn met name gericht op culturele of
maatschappelijke projecten. We hebben gemerkt dat ze niet happig zijn
op de realisatie van fysieke zaken, dat
was tegen onze verwachting in”, legt
Har Timmermans lid van de Werkgroep
Maasboulevard uit. Volgens Gabor
Kovacs, één van de initiatiefnemer van
het Maasboulevard project, heeft het
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werven van fondsen heel veel tijd en
energie gekost. “Dat maakt het extra
jammer. We hebben kleine tot grote
fondsen benaderd om ons project te
steunen, we hebben maar een beperkt
geldbedrag opgehaald.”
Het binnenhalen van sponsoren
werd door de coronacrisis ook lastiger. Timmermans: “In deze tijd is het
moeilijk om bedrijven aan te schrijven.
Maar we hebben een aantal lokale
ondernemers gevonden dat ons wil
helpen met het vermarkten van hun
producten. De pergola is bijvoorbeeld
al in de maak. We zoeken voor de acht
banken op de loswal nog sponsoren.”

Lokale acties
Het overige openstaande bedrag wil
de werkgroep bij elkaar krijgen door
het opzetten van lokale acties. De eerste actie is inmiddels gestart. “Het is
mogelijk om voor 49 euro een kinderkopje te laten graveren met je naam
of logo erop. Het is een laagdrempelige actie voor de gewone burger die
geïnteresseerd is in een stukje steen
van de Maasboulevard”, legt Kovacs
uit. Timmermans: “Daarnaast willen
we witte en rode wijn verkopen inclusief etiket met daarop een shot van de
Maasboulevard. Ook loopt er een inzamelactie voor statiegeldflessen, willen
we een kijkdag organiseren waarbij
de mensen tegen een geringe vergoeding een kijkje kunnen nemen in
de bouwput en willen we paling gaan
verkopen.” De lopende acties zien er
succesvol uit, vertelt Timmermans.
“We gaan de goede kant op. We blijven positief. Het gaat ons in de hui-

dige coronatijd lukken om het geld bij
elkaar te krijgen.”
Met de lokale acties probeert de werkgroep het project nog persoonlijker te
maken en te zorgen dat de inwoners
van Kessel de Maasboulevard gaan
omarmen. “Het is de bedoeling om
bewustwording te creëren en de inwoners naar het project toe te trekken”,
aldus Kovacs. Volgens hem is het nu
al te merken dat het project beweging
brengt in het dorp. “Inmiddels hebben enkele inwoners besloten om het
achterstallig onderhoud van het kerkhof op te pakken. Dit wordt gezien als
een spin-off van de Maasboulevard.

Ook is er interesse om dit voorjaar, als
de werkzaamheden starten, te beginnen met sloepverhuur op de Maas.
Ze staan te trappelen om elektrische
sloepen te verhuren.”

Schema
Ondanks de coronacrisis loopt de planning op schema. Binnenkort wordt
bekendgemaakt welke aannemers
met het project aan de slag gaan, legt
Luuk van Lier, adviseur infrastructuur bij gemeente Peel en Maas, uit.
“Er hebben zich tijdens de aanbestedingsprocedures vier partijen aangemeld voor het hoofdproject en vier

voor de groenvoorziening”, legt hij uit.
“We hebben niet per se gekeken naar
de goedkoopste aannemers, maar wel
naar de beste prijs- kwaliteitsverhouding. Daarnaast willen we zo weinig
mogelijk overlast voor de inwoners
van Kessel en willen we met lokale
ondernemers in zee gaan.” De bedoeling is dat de werkzaamheden in
maart starten en dat het project in
september is afgerond. De laatste ontwikkelingen zijn te volgen op
www.dorpsoverlegkessel.nl
Tekst: Jeanine Hendriks
Beeld: Gemeente Peel en Maas

College stemt in met komst veertig arbeidsmigranten in Grashoek
Het College van B&W van gemeente Peel en Maas stemt in met de realisatie van een huisvestingslocatie voor arbeidsmigranten aan de Kievit 29 in
Grashoek. De gewenste ontwikkeling bestaat uit het realiseren van een logiesgebouw voor het huisvesten van veertig arbeidsmigranten, die
werkzaam zijn binnen het bedrijf, met bijbehorende parkeervoorziening.
Op 22 juni heeft het college besloten
diverse initiatieven die opgestart zijn
op basis van het beleid ‘huisvesting
short-stay arbeidsmigranten’ uit 2019
te bevriezen. Destijds is besloten alleen
nog initiatieven te behandelen waarvoor op het moment van beslissen een
concrete aanvraag omgevingsvergunning is ingediend. De gemeente heeft
voor de huisvestingslocatie aan de
Kievit 29 eerder, onder voorwaarden,
medewerking uitgesproken. Daarna is
op 7 augustus 2019 een aanvraag
omgevingsvergunning ingediend.
De locatie is in de loop van dit jaar
overgedragen aan de eigenaar van het

naastgelegen glastuinbouwbedrijf die
de huidige bedrijfsvoering gaat voortzetten in combinatie met bedrijf aan de
Kievit 29A. Op de locatie Kievit 29 ligt
een bouwvlak van circa 4,1 hectare met
een bedrijfswoning en een tuinbouwkas waarin aardbeien worden geteeld.
Op de naastgelegen locatie aan de
Kievit 29A is ook een glastuinbouwbedrijf gevestigd met een bouwvlak ter
grootte van 7,5 hectare. Hier worden
komkommers geteeld. De eigenaar
heeft nu plannen om een logiesgebouw te realiseren voor het huisvesten van veertig arbeidsmigranten met
bijbehorende parkeervoorziening voor

beide bedrijven. Alle arbeidsmigranten
beschikken over een fiets. Daarnaast
wil de eigenaar twee auto’s beschikbaar stellen voor de arbeidsmigranten,
ruimte bieden voor recreatievoorzieningen op het perceel en contact leggen
met de plaatselijke voetbalclub.
Het gebruik van het te realiseren
gebouw is toegestaan zolang het
bedrijf van initiatiefnemer behoefte
heeft aan arbeidsmigranten voor het
verrichten van de werkzaamheden
op de bedrijven van initiatiefnemer.
Zodra langer dan één jaar geen gebruik
is gemaakt van het gebouw voor huisvesting van arbeidsmigranten, zal het

een vervolgfunctie kennen die agrarisch gerelateerd is en daarmee passend is binnen de huidige bestemming.
In de huidige situatie zijn de arbeidsmigranten op een andere locatie gehuisvest. In de nieuwe situatie zullen de
arbeidsmigranten vanuit de huisvestingslocatie zich te voet verplaatsen
naar de nabijgelegen bedrijfslocaties
van aanvrager aan de Kievit.
Het ontwerp-besluit wordt zes weken
ter inzage gelegd en er is de mogelijkheid om een zienswijze te indienen.
Indien hiertoe aanleiding bestaat, zal
de vergunning bij de verlening worden
aangepast.

Peel en Maas onderzoekt ondertekening Schone Lucht Akkoord
Wethouder Rob Wanten gaat de gemeenteraad van Peel en Maas binnen drie maanden inlichten of de gemeente het Schone Lucht Akkoord gaat
ondertekenen. Op dit moment is de gemeente er nog niet over uit en wil zij eerst de consequenties van het akkoord onderzoeken.
Met deze toezegging trokken PvdA/
GroenLinks en AndersNu hun aangekondigde motie tijdens de gemeenteraadsvergadering op dinsdag
15 december in. Daarin wilden de

partijen het college verzoeken aan
de minister van Infrastructuur en
Waterstaat kenbaar te maken dat de
gemeente Peel en Maas het Schone
Lucht Akkoord wil ondertekenen.

De overige partijen gaven aan deze
motie niet steunen. Zij vroegen zich af
wat de gevolgen zijn van het ondertekenen van het akkoord. Wethouder Rob
Wanten meldde dat die consequenties

nog niet in kaart zijn gebracht door de
gemeente. “Dat zijn we nog aan het
onderzoeken. Voordat we tekenen, willen we eerst duidelijk in beeld brengen
wat het akkoord voor gevolgen heeft.”
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Markt ingezakt

Vergoedingen voor inzamelacties gaan omlaag
Scholen en verenigingen die meehelpen met inzamelingsacties krijgen hiervoor vergoedingen. Voor oude
kleding, oud ijzer en oud papier was formeel gezien nog geen goede juridische grondslag, maar dat wordt nu
opgenomen in de beleidsregels, zo besloot het college van Peel en Maas. Sommige vergoedingen zijn nu echter
lager dan voorheen.
Voor textiel is het college een contract aangegaan met het inzamelingsbedrijf Regain Recyclables BV uit
Cuijk. Zij betalen 10 tot 25 cent per
kilogram, afhankelijk van de kwaliteit
van de stoffen. De markt voor textiel
is de afgelopen jaren ingezakt, vertelt
het college. De vergoeding die de

verenigingen daarvoor krijgen gaat
van 20 cent naar 10 cent per kilo voor
een container, en van 35 cent naar
20 cent voor huis-aan-huis inzameling. Voor oud ijzer geldt dat verenigingen dit zelf wegbrengen naar
verwerkers en een vergoeding aan de
poort krijgen.

Voor oud papier blijft de vergoeding
hetzelfde. Het voorgaande contract,
waarbij verenigingen 42 euro per ton
ingezameld oud papier kregen, loopt
door tot en met 2022. Naar schatting loopt de totale hoeveelheid oud
papier terug, waardoor verenigingen
in totaal iets minder geld ontvangen.

Plannen herontwikkeling voormalig SIF-gebouw
unaniem aangenomen
De erfpachter van het voormalige SIF-terrein aan het Industrieterrein Panningen 4 in Panningen kan aan de
slag met de herontwikkelingsplannen. De locatie zal gebruikt gaan worden als evenementenlocatie, educatieruimte, bedrijfsruimte voor productie en als crematorium met een afscheidsruimte. De raad van gemeente
Peel en Maas heeft dinsdag 15 unaniem het voorstel aangenomen.
De activiteiten zullen in hoofdzaak
plaatsvinden binnen de bestaande
industriële bebouwing. Daarbij wordt
ingezet op duurzaamheid en het zo
energieneutraal mogelijk realiseren
van de nieuwe functies. Eerder zetten
Tiny Valckx van Lokaal Peel en Maas
haar vraagtekens bij de verkeersveiligheid op het terrein. Volgens het

college is er in het plan rekening
gehouden met de verkeersafwikkeling
van rouwstoeten en evenementenbezoekers. ‘De inschatting is nu dat met
de voorgenomen ontsluitingen en parkeerplaatsen de verkeersafwikkeling
en parkeersituatie goed geregeld kan
worden. Mocht in de toekomst blijken
dat dit niet het geval dan zal Rendiz

aanpassingen verzorgen. Hierover
zijn afspraken gemaakt met Rendiz’,
antwoordt het college schriftelijk.
De raadsleden uitten zich na de
beantwoording van de schriftelijke
vragen positief over de plannen.
Zij noemden het een mooie ontwikkeling dat het terrein eindelijk een
nieuwe invulling krijgt.
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Landbouwverkeer toestaan

Verzoek tot open stellen weg
vak Kessel-Masbree van N277
Het college van Peel en Maas wordt door de gemeenteraad
opgeroepen om bij de provincie Limburg te verzoeken over te
gaan tot het openstellen van het wegvak Kessel-Maasbree van
de Midden Peelweg (N277). De aanleiding hiervan was een
motie die tijdens de raadsvergadering op dinsdag 15 december
werd ingediend door VVD, AnderNu en CDA.
Volgens Jeanne Hesen van
de VVD wordt de N562
(Molenstraat/ Roggelseweg in
Helden) op dit moment intensief gebruikt door landbouwverkeer. “Met het openstellen
van wegvak Kessel-Maasbree
van de Midden Peelweg wordt
de bebouwde kom in Helden en
Baarlo onttrokken aan dat verkeer. Per 1 januari wordt kentekening voor (Land)bouwverkeer
een feit, dat lijkt ons een goede
aanleiding om de N277 open te
stellen.”

Argument
Sandy Janssen van Lokaal Peel
en Maas vond het vreemd
dat landbouwverkeer op de
gehele Midden Peelweg is
toegestaan behalve bij in het
gedeelte waarover de motie

gaat. “Welk argument gebruikt
de provincie hiervoor?”, vroeg
hij zich af.

Destijds nog
geen afslag

Nieuwe poging
Wethouder Paul Sanders
legde uit dat dit al eens eerder aan provincie Limburg is
gevraagd. “Destijds was daar
nog geen afslag, die is er nu
wel. Ook worden kentekens
voor landbouwverkeer ingevoerd. Het is een goed moment
om een poging te doen om
opnieuw te vragen om de weg
open te stellen.”

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

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

aangepaste
openingstijden

Kerst
thuis genieten!

tijdens de feestdagen
21 december t/m 27 december

Gourmet- en fonduepakketten
Luxe vleessoorten

voor een gezellige avond

om heerlijk mee te kokkerellen

Kant-en-klaar vlees

even opwarmen en smullen maar

Huisgemaakte producten

proef het ambacht op je bord

maandag t/m woensdag van 7.00 tot 20.00 uur
donderdag (kerstavond) van 8.00 tot 17.00 uur
vrijdag (1e kerstdag) GESLOTEN
zaterdag (2e kerstdag) 9.00 tot 18.00 uur
zondag van 9.00 tot 18.00 uur

28 december t/m 3 januari
maandag t/m woensdag van 7.00 tot 20.00 uur
donderdag (oudjaarsavond) van 8.00 tot 17.00 uur
vrijdag (nieuwjaarsdag) GESLOTEN
Van maandag 28 t/m donderdag 31 december

de lekkerste oliebollen van Bakkerij Gommans
en Bekkerie ut Bruedje bij ons verkrijgbaar

Samen maak je ‘t verschil

Baarskampstraat 29 Kessel 077-462 18 26 www.phicoop.nl

04

nieuws \ 1712

Poorterweg versierd en verlicht

Inwoners Koningslust adopteren kerstbomen
Kerstmis zonder kerstbomen is als Rudolph zonder zijn rode neus. De kerstboom is in december het stralend
middelpunt in bijna iedere woonkamer. Vanwege alle negatieve dingen door de coronacrisis organiseerde
Mario Smits uit Koningslust daarom een positiviteitsactie: een straat vol verlichte kerstbomen die inwoners
van Koningslust konden adopteren.

“Of hij vijftig kerstbomen kon sponseren. Onverwachts kreeg ik groen licht.
Ook de gemeente Peel en Maas wilde
mij helpen en ik heb een bijdrage
gekregen vanuit kleine dorpskernen
en zo kreeg de actie steeds meer een
beeld.”

Onverwachts gaven
veel mensen gehoor
aan de oproep

Kerstboomeigenaar

Al die negativiteit was Mario Smits
uit Koningslust helemaal zat. “Je voelt
dat er constant zo’n negatieve sfeer
hangt. Dat is toch jammer? Daarom

besloot ik dat het genoeg was en
Kerstmis is bij uitstek het feest waarbij we positief zijn.” Het idee van de
kerstbomen kwam bij Mario ineens

op. “Uit het niets”, zegt hij. “Ik wil
kleur geven aan deze periode.”
Mario trok de stoute schoenen aan en
klopte aan bij een kerstbomenteler.

Een bijzonder
cadeau...vind je
in Venlo

Mario stopte bij buurtbewoners
van de Poorterweg, de straat waar
hij woont, een briefje in de bus of
ze een kerstboom wilden adopteren. “Onverwachts gaven zo veel
mensen gehoor aan deze oproep.
In een mum van tijd waren bijna
alle vijftig kerstbomen geadopteerd.
Deze zijn inmiddels geplaatst aan
de Poorterweg door tien vrijwilligers die zich spontaan aan hebben
geboden. Iedereen die ‘eigenaar’ is
van een kerstboom, mag deze versieren op zijn eigen manier. Nu is de
Poorterweg ontzettend mooi verlicht
en versierd.”

Gestolen kunstwerk
De actie is volgens Smits een groot
succes. “Dit gaan we volgend jaar
gewoon weer doen, waarom niet?
Een leerpuntje van dit jaar is dat we de
mensen wel moeten doorgeven dat ze
geen breekbare kerstballen in de kerstbomen moeten hangen. Er sneuvelt er
regelmatig eentje als de wind wat harder waait.” Smits vertelt ook over een
speciale kerstboom. “Deze was ontzettend mooi opgedirkt. Blijkbaar zo mooi
dat iemand ermee vandoor is gegaan.
De kerstboom is helaas gestolen.”
Smits denkt dat het niet gaat om een
kwajongensstreek. “Er zijn geen resultaten van vernielingen of iets anders.
Ik denk dat de boom is meegenomen
omdat deze zo ontzettend mooi was.
Het heeft dus ook weer een positieve
kant, maar wel heel jammer voor de
eigenaar.” Smits is uiteindelijk verrast
van alle positieve reacties die hij heeft
ontvangen. “Ik kreeg zelfs persoonlijke bedankjes in mijn brievenbus met
daarin soms giften. Dit geld wordt voor
volgend jaar gebruikt en om de teler
te bedanken. Iemand zei nog tegen
mij dat dit de leukste actie van dit
jaar was. Van zo’n compliment gaat je
kersthartje toch sneller van kloppen?”
Tekst: Niels van Rens

Vacature

Woonbegeleider
Thomashuis (18u)
Thomashuis Blerick
is een kleinschalige
woonvorm voor
mensen met een
verstandelijke
beperking. Wij bieden
24 uurszorg in een
warm, veilig en prettig
thuis.
Aandacht, respect,
geborgenheid en
acceptatie zijn
kernwoorden in ons
Thomashuis.

Blerick

Wij zijn per direct op zoek naar een
zelfstandige, flexibele multi-tasker
die van alle markten thuis is en
het hart op de juiste plaats heeft.
Heb jij een relevante opleiding
op niveau 3 of 4, ervaring met de
doelgroep, rijbewijs B en ben je
integer en betrouwbaar?
Dan bieden wij jou een
fantastische werkplek in een
klein team waar gezelligheid en
warmte de boventoon voeren.
Een jaarcontract met kans op
verlenging en een passend salaris.
Wil je solliciteren stuur ons dan een
mail met jouw motivatie en CV.
Sluitdatum 28-12-2020.
E blerick@thomashuis.nl
I www.thomashuis.nl/blerick
T 06 - 22 94 35 39 /
06 - 14 80 40 10
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Gemeente doet aan ‘reëel begroten’

Peel en Maas houdt tekort sociaal domein beperkt
Terwijl verschillende gemeentes in Noord-Limburg moeten bezuinigen om de alsmaar stijgende zorgkosten
binnen het sociaal domein op te vangen, komt gemeente Peel en Maas er relatief nog goed vanaf. Jaarlijks
heeft de gemeente een tekort van 7 a 8 ton, vergeleken met regiogemeentes valt dat mee. Wethouders Wim
Hermans en Anget Mestrom leggen uit waarom.
Onder het sociaal domein vallen alle
inspanningen die de gemeente verricht
rond werk en inkomen, zorg en ondersteuning en jeugd. In 2015 kregen alle
gemeentes in Nederland de kosten
van het sociaal domein op hun bordje.
Volgens het Rijk staan gemeentes dichterbij de burgers en kunnen zij makkelijker schakelen. Dat is volgens Wim
Hermans, wethouder Jeugd, Participatie
en Cultuur, waar. “Maar we kregen er
te weinig middelen voor terug van het
Rijk. Op een begroting van 100 miljoen
kost het sociaal domein jaarlijks 40 miljoen. Feitelijk heeft gemeente Peel en
Maas jaarlijks een tekort van 7 á 8 ton
op het gebied van sociaal domein.
In de begroting van 2021 is dat tekort
meegenomen terwijl we de voorgaandejaren gebruikmaakten van een reservepotje. Door de kosten in de begroting
op te nemen, maken we de kosten voor
de raad inzichtelijker en duidelijker.
Dat noemen we reëel begroten.”

Zware zorg voorkomen
Volgens wethouder Hermans heeft
gemeente Peel en Maas vergeleken
met buurgemeentes relatief min-

der tekort op het sociaal domein.
Anget Mestrom, wethouder zorg en
ondersteuning, vult aan dat Peel en
Maas veel investeert aan de voorkant om zwaardere zorg te voorkomen. Denk hierbij aan eetpunten,
infoloketten en dorpsontmoetingen.
Op het terrein van jeugd is de inzet van
gezinscoaches daarmee vergelijkbaar.
Wethouder Hermans: “In Peel en Maas
is er een twintigtal gezinscoaches in
dienst, die op vaste momenten werkzaam zijn bij de huisartsenpraktijken.
De huisarts verwijst de cliënten indien
nodig eerst door naar de gezinscoach
die de problemen binnen een gezin
vaak kunnen oplossen zonder dat er
meer specialistische jeugdzorg nodig
is. Het aannemen van gezinscoaches
is een investering geweest voor de
gemeente, maar heeft geleid tot een
halvering van doorverwijzingen naar
duurdere, meer specialistische jeugdzorg. Ondanks dat er minder jeugd is,
heeft een deel van deze groep wel
langere intensievere zorg nodig. Het is
soms niet in te schatten hoeveel geld
dat gaat kosten”, vertelt wethouder
Hermans.”

Hulp bij het huishouden
Voorheen waren de kosten van een hulp
bij het huishouden in gemeente Peel en
Maas inkomensafhankelijk. Inmiddels
voert een landelijk ingevoerd abonnementstarief voor elke inwoner ongeacht inkomen de kosten op. “Landelijk
is daardoor een stijging van 15 procent
te zien in de aanvragen van hulp bij het
huishouden. In Peel en Maas is deze
toename 5 procent. Het zegt wel wat
dat Peel en Maas daar flink onder zit
ondanks dat regio Noord-Limburg de
meest vergrijzende regio van Nederland
is. Hulp bij het huishouden wordt bij ons
met hulp van de kernen georganiseerd.
De dorpsondersteuners spelen hierbij
een belangrijke rol. Ik kan het verschil
in de landelijke toenemende kosten niet
duiden, maar weet wel dat de dorpsondersteuners een gesprek voeren óf en
hoeveel hulp passend is.”

nog niet duidelijk in kaart zijn. “Er is
momenteel nog geen extreme toename
aan kosten binnen het sociale domein.
Het UVW vindt ook het aantal uitkeringen lager dan verwacht. De gevolgen
blijven nog uit in de regio, maar we
zijn voorbereid. Waarschijnlijk zullen
we medio juni weten hoe we ervoor
staan”, legt wethouder Hermans uit.
Op dit moment leven er relatief weinig inwoners van Peel en Maas van een
uitkering. De gemeente scoort boven
gemiddeld in Nederland op het gebied
van uitstroom. Dat wil zeggen dat de
inwoners relatief snel begeleid worden
naar (deeltijd) werk.

Ondanks de coronacrisis en de tekorten, ziet wethouder Mestrom de toekomst rooskleurig in. Per 2022 werken
de regiogemeentes weer met elkaar
samen om gezamenlijk de inkoop van
de zorg te regelen. “Door gezamenlijk
zorg in te kopen, staan we sterker bij de
zorgaanbieders en kunnen er prijsafspraken worden gemaakt. Daarnaast kan er
efficiënter worden gewerkt en houden
we meer grip. De gemeente denkt altijd
na over de verbetering van de zorg en
de beperking van kosten. Hierbij staat de
kwaliteit voor de burger voorop.”
Tekst: Jeanine Hendriks

Kwekerij Brummans
Vosberg 16a, Panningen
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Onverwachte kosten
Toch zijn er binnen het domein altijd
indicatoren die kunnen leiden tot
onverwachte kosten. Een onverwachte
kostenpost dit jaar is de coronacrisis waarvan momenteel de gevolgen

Openingstijden tijdens de feestdagen

maandag 21, dinsdag 22, woensdag 23 en donderdag 24 december
van 9.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.30 uur
Eerste en tweede kerstdag en vrijdag 1 januari gesloten

Koninklijke onderscheiding voor
Jan Thijssen
Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo heeft vrijdag 11 december de Koninklijke onderscheiding Lid in
de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt aan Jan Thijssen (74) uit Kessel.
Thijssen zet zich al zeventien jaar in
als vrijwilliger sociaal en maatschappelijk. Zo is hij sinds 2005 vrijwilliger bij Vrijwilligers Vervoer Kessel en
Kessel-Eik waar hij alle voorkomende
werkzaamheden verricht met in het bij-

zonder het vrijwilligersvervoer naar en
van de dag voorzieningen. Naast deze
taak is hij sinds 2003 ook vrijwilliger bij
het Eetpunt Kessel- Eik waar hij naast
het vrijwilligersvervoer ook assisteert
bij het koken, boodschappen doen of

het spelen van een spel met de deelnemers. Tot slot is hij sinds 2008 vrijwilliger bij Zorgboerderij Odahoeve waar hij
vele klussen in en rondom het gebouw
verricht buiten de tijd dat hij het vrijwilligersvervoer verzorgd.

Contract met kermisexploitanten in Peel
en Maas verlengd
Doordat acht kermissen in Peel en Maas vanwege het coronavirus niet door zijn gegaan, hebben diverse
kermisexploitanten gevraagd om de pactperiode te verlengen. Het College van B&W van gemeente Peel en
Maas heeft besloten hier gehoor aan te geven en de verpachtingsperiode met één jaar, tot en met 2023, te
verlengen en ook de overeenkomst met kermismeester Ebisch-Events met één jaar te verlengen.
In 2020 hebben alleen de kermissen in
Kessel-Eik en Grashoek doorgang kunnen vinden. Diverse kermisexploitanten
hebben om die reden gevraagd om de
pactperiode met één jaar te verlengen.
Met de verlenging van de pachtperi-

ode tot en met 2023 wil de gemeente
tegemoet komen aan de wens van de
kermisexploitanten om hen enigszins
te compenseren voor het zeer slechte
kermisseizoen in 2020.
Kermismeester Piet Ebisch stelt blij te

zijn met de verlenging van zijn contract. Ebisch: “2020 is een verloren jaar.
We hopen dat volgend jaar de kermissen weer door kunnen gaan, anders
wordt het funest voor de branche.”

Vervolg voorpagina

De grootste wenskaart
Frank Faessen wilde een verbindende
factor zijn in het crisisjaar 2020 door
samen met basisschoolgaande kinderen wat te betekenen voor anderen. Hij
benaderde alle zestien basisscholen in
de gemeente om samen de grootste
wenskaart van Peel en Maas te maken.
“Ik bracht ongeveer 3.000 leerlingen
vijf wenskaarten waar ze op school op
mochten tekenen, kleuren schilderen en

schrijven. Die heb ik uiteindelijk opgehaald en zondag 13 december in het
Art Center langs elkaar gelegd. Zo ontstond de grootste wenskaart van Peel
en Maas.” De 15.000 enveloppen zijn op
de laatste schooldag van het jaar weer
terug naar de scholen gaan, zodat de
kinderen ze met kerst kunnen uitdelen
aan degene waar zo voor gemaakt zijn.
“Tevens zetten we per schoolklas een

klassikale wens op een grote rozenwenskaart. Deze grote rozen overhandig ik aan Omroep P&M, zij zullen de
kaarten bezorgen bij mensen uit onze
gemeente die dit jaar een verwarmend
hart onder de riem verdiend hebben in
het kader van ‘Maak ut Waor’.”
Tekst: Jeanine Hendriks
Beeld: Jac Willekens
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Op dônderdig 10 december 2020,
euverleej in de laeftiëd van 65 jaor

Leo Vullings

Piet Haenen

* Grubbenvorst 17 augustus 1936

Sophia Haenen - Hoefnagels
Leeve pap, schoënvader en opa van
Rick en Jaimie, Aimée
Frank en Monique
Carlijn en Sander, Loïs
Max

Truus en Leon
Same 100 jaor
Préficiat van
pap, mam
en de hél bups!

Plettenbergstraat 28
5993 EM Maasbree
rhaenen_86@hotmail.com

In plaats van blome lever ein vrijwillige beejdrage aan
KWF Kankerbestrijding. Heejveur kint geej donere op
IBAN NL23 RABO 0333 7779 99 t.n.v. KWF Kankerbestrijding.

Te koop gevraagd land- en
tuinbouwmachines o.a. ploeg frees
kieper mesttank hark schudder
spitmachine bloter tractor enz
tel. 06 19 07 69 59.
Wij zoeken per januari voor ons huis
in het buitengebied van Maasbree een
poetshulp voor 2 dagen in de week.
Welke dagen is bespreekbaar.
Bel of app....06 26 39 04 47.
Van Roy Kasseien Grashoek
06 18 92 50 99 Historische bouwmat/
tuin/home/deko. Elke vr en za 9-17 u
Open dagen 26, 31 dec en 2,3 jan
10-17 u.
Baby-massage en yoga.
Heerlijk ontspannen voor ouder en
baby. Lon’s Care Bloeinest.
Voor de feestdagen hebben we
ook dit jaar vele groentesoorten
vers en betaalbaar. Het adres voor
aardappelen eieren champignons prei
witlof spruiten bloemkool sla tomaten
kk boontjes brocolli kool enz. Maandag
21 dec zijn we ook open. Kwekerij
Brummans Vosberg 16a Panningen.
Kerstmis is in aantocht. En ondanks
deze gekke tijden kunt u bij ons
terecht voor Ilex takken. Ilex, je weet
wel, die takken met die rode besjes.
Tevens ook nog verkrijgbaar groene en
rode skimmia. Op = op. Loosteeg 19 te
Panningen.
Breien is troostend en rustgevend.
Helaas, voorlopig zijn wij gesloten.
Voor vragen of bestellingen
0628404240. WIJ BEZORGEN OOK!
Breimode en Handwerken ‘t Schippertje.
Volg ons op facebook en insta
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

Mia Vullings-Welles
Baarlo: Mia
Kessel-Eik: Irene en Hans
Denise
Baarlo: John en Moniek
Dries, Pleun

Na een liefdevolle verzorging in Sint Jozef Wonen & Zorg
te Meijel geven wij kennis van het overlijden van ons pap,
schoonvader, opa en overgrootopa

Wilhelmus Joseph Reinders
echtgenoot van

Maria Mechtildis Smeets †

wordt 17 december 90 jaar
Proficiat van ons allemaal

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

Echtgenoot van

De uitvaart zal vanwege de huidige maatregelen
in besloten kring plaatsvinden.

Louis Cuijpers

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

† Baarlo 14 december 2020

Correspondentieadres:
Prinses Christinestraat 3, 5991 XL Baarlo

Weej heije gaer same met uch aafscheid genome van
Piet. Helaas is det door de ömstandigheje van noow neet
meugelik en neme weej dônderdig 17 december um
11.00 oor in beslote kring aafscheid. D’r is gelaegenheid öm
de dins te volge via Livestream. De link daoveur kint geej
aanvraoge op boven genumd emailadres.

Ozze pap, opa

Leven is willen vasthouden,
en toch moeten loslaten

Pap overleed op de leeftijd van 101 jaar.
Carlijn, Sander, Loïs en familie,
weet dat er aan jullie wordt gedacht tijdens deze
moeilijke dagen en de dagen die komen gaan.
Wij wensen jullie veel sterkte en kracht toe.

Piet Haenen
Renske, Esther, Fleur, Janny, Josine, Kim, Laura, Maud, Roos,
Sharon, Steffie, Wilke, Rianne en Elle

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Meijel, 14 december 2020
Correspondentieadres:
Familie Reinders, Schoolstraat 36, 5243 VC Rosmalen
Vanwege de huidige situatie zal de uitvaartdienst in besloten
kring plaatsvinden in de parochiekerk H. Jozef in Beringe,
gevolgd door de begrafenis op de r.-k. begraafplaats aldaar.

Dat de herinnering een troost moge zijn.

Mien Joosten-Stammen

* Panningen, 14 maart 1927 † Panningen, 14 december 2020
echtgenote van Hanny Joosten † 1997
Huissen:
Cuijk:
Panningen:
Haelen:
Panningen:

Helmie en Ton de Koning-Joosten
Riny Joosten
Jos † en Maria Joosten-Oliveira
Peter † en Dorthy † Joosten-Kusters
Martha en Theo Bos-Joosten
Oma’s kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Toos Aarts-Brummans
“Toos van Klomp ziene Huub”

* Panningen, 26 februari 1929

† Venlo, 12 december 2020

echtgenote van

Ooit tot ziens
Correspondentieadres: Martha Bos-Joosten,
Ringovenstraat 27D3, 5981 AK Panningen
Het afscheid zal in besloten kring plaatsvinden.

De ontelbare brieven, kaarten, telefoontjes,
bloemen en de overweldigende belangstelling die wij
mochten ontvangen na het overlijden van

Riek van Doormalen-Wouters
hebben ons een enorme steun gegeven om haar verlies te verwerken.
Familie van Doormalen
Meijel, 10-12-2020

Ze was een klein en warm mens
Kind met de kinderen
Lief, gastvrij en tevreden
We zullen haar missen
Maar het is goed zo…

Piet Aarts †
Wijchen:

Maya † en Jan Joosten – Leontine
Dennis en Brenda, Joanne, Jay
Linda ♥ en Rob

Herpen:

Yvonne en Alfons Olde Loohuis
Nico en Jhon, Jachim, Felan, Noam
Jimi en Jenna, Nola, Filou
Gilles en Laura
Wout en Diede

Budel-Dorplein:

Twan en Yvonne Aarts
Correspondentieadres:
Twan Aarts
Rector van Nestestraat 197
6024 AM Budel-Dorplein

Het afscheid zal in besloten kring plaatsvinden.
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Bezwaren Voltweg Maasbree ongegrond verklaard
Het College van B&W van gemeente Peel en Maas heeft besloten de bezwaarschriften tegen de tijdelijke omgevingsvergunning voor het realiseren
van een tweede uitrijweg op de bedrijfslocatie van Work and Stay op het adres Voltaweg 9 / Schorweg in Maasbree ongegrond te verklaren. Drie
bezwaarmakers maakten bij de bezwarencommissie kenbaar dat zij de weg niet geschikt vonden voor zwaar werkverkeer van Work and Stay. Zij
vrezen voor overlast.

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

T 077 - 2061585
www.arendseuitvaartzorg.nl

samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

t. 077-3078642
Panningen

Baarlo
Kessel
Maasbree

www.vooraltijdbijzonder.nl

www.janssenuitvaart.nl

Claudia van Haeﬀ |06-15156046

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

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

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

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

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

fienbosuitvaartzorg.nl

Op locatie Voltaweg staan woonunits
van Work and Stay opgeslagen die
modulair kunnen worden gebouwd,
gerepareerd en verplaatst indien nodig.
Het gebruik van de Schorweg maakt
vervoer tussen Krayel en Voltaweg makkelijker en sneller voor Work and Stay.
De tractorsluis in de weg is echter een
belemmering. Met omwonenden en
gemeente is Work and Stay in overleg
om hiervoor een oplossing te vinden.
Maar de omwonenden zijn faliekant
tegen het verwijderen van de tractorsluis zijn. Omwonenden willen een
Schorweg die enkel toegankelijk is voor
belanghebbenden, bijvoorbeeld mensen

die daar grond hebben. Drie omwonenden maakten dan ook bezwaar tegen de
omgevingsvergunning.

Autovrij
Volgens één van de drie bezwaarmakers is de Schorweg totaal ongeschikt
om te dienen als uitweg voor Work
and Stay met als doel om de rijafstand
tussen de twee locaties te beperken.
Hij benadrukte tijdens bijeenkomst
van de bezwarencommissie dat de
onveilige verkeerssituatie, die er ter
plekke al is, met dit besluit zal toenemen. Een tweede bezwaarmaker
voegde daar aan toe dat de weg niet

geschikt is voor zwaar materieel. ‘In
destijds gemeente Maasbree is afgesproken dat de Schorweg niet als
ontsluitingsweg zou dienen voor het
aanwezige industrieterrein. De aan
de Schorweg aanpalende bedrijven
gebruiken voor de verkeersbewegingen ook allen de Hagelkruisweg en de
Groesweg.’ De derde bezwaarmaker
liet weten dat omwonenden meerdere keren overleg hebben gehad met
Work and Stay en dat de omwonenden
daarin benadrukten om de Schorweg
autovrij te maken. Hij vraagt zich af
wie de verkeersbewegingen gaat controleren en handhaven.

Het college heeft laten weten te handhaven als klachten komen over de
tien verkeersbewegingen die maximaal zijn toegestaan. Het college zegt
dat de door bezwaarmakers aangehaalde punten van de tractorsluis en
een te nemen verkeersbesluit niet
zijn meegenomen in het bestreden
besluit. Met de afdeling verkeer wordt
bekeken in hoeverre die punten van
invloed zijn op het besluit. Het argument van de verkeersveiligheid is
volgens het college al meegenomen in
de fase van de meldingsplicht van de
uitweg. In de fase van de vergunningverlening is dat niet meer aan de orde.

Werkgroep Leefbaar Peel en Maas overhandigd petitie
aan gemeente
Werkgroep Leefbaar Peel en Maas heeft op dinsdag 15 december aan gemeente Peel en Maas een petitie
overhandigd met 2.494 handtekeningen tegen de opening van de biomassacentrale in Egchel. Tevens maakte
de werkgroep kenbaar op advies van provincie Limburg in gesprek te willen gaan met de gemeente en Wijnen
Square Crops.
De petitie is erop gericht om de biomassacentrale van Wijnen Square
Crops tegen te houden. De werkgroep heeft inmiddels geconcludeerd dat dit op korte termijn niet
gaat gebeuren en vraagt het college
nu om de overlast die ze momenteel
ervaren zo klein mogelijk te maken
en de nadelige gevolgen voor de
gezondheid te beperken. “We zouden graag zien dat de gemeente
Peel en Maas gaat zorgen voor een
aantal, door RIVM goedgekeurde,

professionele meetstations in elke
windrichting rondom de centrale.
En waarvan wij continue de meetgegevens kunnen zien, zodat de
gemeente als de meetresultaten
daartoe aanleiding geven, kan ingrijpen. In eerdere gesprekken met de
gemeente is deze vraag al vaker
aan de orde geweest, onder andere
wijzend op fijnstofmeters in de
gemeente Venray, maar tot nog toe
was er geen respons of actie”, legt
Diny Kuypers, die spreekt namens

een grote groep van verontruste
inwoners.
Ook wil Werkgroep Leefbaar Peel en
Maas het advies van de commissie
Mobiliteit en Duurzaamheid van de
Provincie Limburg opvolgen om in
gesprek te gaan met gemeente en
de familie Wijnen met als doel de
overlast zoveel mogelijk te beperken. “We willen dat advies opvolgen
en staan open voor een oplossingsgericht gesprek, gericht op het
zoveel mogelijk voorkomen en/of

beperken van de overlast door de
biomassacentrale. We willen daar
graag binnenkort meer concrete
afspraken met ze over maken.”
Gemeente Peel en Maas heeft laten
weten ook open te staan voor een
gesprek. Daarnaast wil de werkgroep aandacht vragen voor het
besluit van gemeente Venray om
overlast door het stoken van houtkachels en openhaarden te beperken. “Zo mogen daar bij windstil
of mistig weer de houtkachels niet
gebruikt worden, hetgeen in de APV
opgenomen gaat worden zodat er
gehandhaafd kan worden. Misschien
is dat een idee voor Peel en Maas?”,
vraagt Diny Kuypers zich af.

Nieuw initiatief ‘nne Zonnige daag! maakt ‘beperkte’
wensen in Peel en Maas waar
Marc Martens uit Helden is de initiatiefnemer van het nieuwe wensenprogramma ‘nne Zonnige daag!.
Samen met Omroep P&M en stichting de Zonnebloem gaat hij wensen van mensen met een beperking uit de
gemeente Peel en Maas waarmaken.
“Hoe simpel kan het zijn”, begint
Marc Manders uit Helden. “Iemand
heeft een wens om een keer een
bepaalde stad in Nederland te
bezoeken, maar door een beperking
wordt het lastig. Hoe mooi is het
dan om diegene hiermee te helpen
en de dag van zijn of haar leven te
gunnen.” Volgens Marc heeft hij het
zo geregeld. “Een lach op een snuit
van zo’n iemand, dat is het mooiste
wat er is.”

Voor iedereen
Marc kwam met het idee omdat hij
een uitzending zag van Verborgen
Verlangens, een initiatief vanuit
de Zorggroep en het Groene Kruis.
“Hiermee verwezenlijken ze ook
wensen van mensen, alleen is dit
voornamelijk voor leden van de
Zorggroep en het Groene Kruis. Het
raakte mij enorm. Ik dacht: ik ga hetzelfde doen, alleen dan voor iedereen uit de gemeente Peel en Maas.”

Marc besloot contact op te nemen
met de Zonnebloem waaraan hij het
idee uitlegde. “Daar waren ze enorm
enthousiast. Via via kwam ik weer
bij Omroep P&M en zo begon het te
lopen. Ze vonden het een geweldig
idee.”

Actieweek
In de actieweek ‘Maak ’t Waor’ van
Omroep P&M, die van 16 tot 23
december zal plaatsvinden wordt

‘nne Zonnige daag! gelanceerd.
“We gaan dus wensen vervullen voor
mensen met een beperking”, legt
Marc uit. “Deze doelgroep heeft het
moeilijk, vooral nu in de coronatijd.
Het is niet altijd even gemakkelijk
om voor hen ‘even’ iets te regelen of
een uitstapje te maken. Daar willen
wij hen graag bij helpen. Als het het
juiste moment is, vanwege Covid-19,
dan willen we beginnen met wensen
waarmaken. Het is de bedoeling dat
ieder kerkdorp van Peel en Maas in
2021 aan de beurt komt.”
Tekst: Niels van Rens

Verdachte situaties melden

Golf van diefstal in Peel en Maas
In verschillende delen van de gemeente Peel en Maas zijn in de nacht van maandag 14 op dinsdag 15
december opvallend veel inbraken en diefstallen geweest, melden wijkagenten Luc Janssen en Jennifer
van der Stoep.
Voor de derde keer in drie weken
tijd werd er bij hetzelfde bedrijf
in Kessel ingebroken. De schade
bedraagt tienduizenden euro’s.

In Maasbree vonden twee woninginbraken plaats. Op het eerste adres
werden twee sleutelkastjes van de
muur gestolen. Eentje daarvan werd

opengebroken, waardoor de inbreker toegang kreeg tot de woning.
Diverse sieraden en geld werden
gestolen en de slaapkamer van de

88-jarige bewoonster werd overhoop gehaald. Op het tweede adres
woont een 97-jarige bewoonster.
Ook hier werd de woning overhoop
gehaald en zijn er sieraden en geld
gestolen. Beide slachtoffers hebben
niets van de inbraken meegekregen.
In Baarlo vond de diefstal van een

Volkswagen Tiguan plaats. De politie
onderzoekt deze zaak.
De wijkagenten sporen inwoners
aan om verdachte situaties altijd te
melden. “Wij komen liever tien keer
voor niks dan die ene keer te laat
waar we ook op tijd hadden kunnen zijn”
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15-vragen aan

Julia Cortenbach Meijel
hartje New York. Het liefste zou ik
dan met vrienden en familie gaan.
En dan zes weken lang.

Hoe ziet jouw ideale weekend
eruit?
Op vrijdagavond helemaal niks doen.
Op zaterdag met vrienden afspreken.
En dan in de avond uitgebreid eten.
Op zondag zou ik dan het liefste een
leuke activiteit doen.

Wat vind je echt niet leuk om te
doen?
Ik vind het echt niet leuk als ik in de
ochtend vroeg op moet staan voor
school. Het liefste zou ik dan nog
heel lang blijven liggen.

Waar ben je voor aan het sparen?
Ik ben wel aan het sparen. Maar niet
voor iets specifieks.

Wat is je favoriete app op je telefoon?
Mijn lievelingsapp is TikTok omdat
je daar leuke filmpjes op kan zetten,
dansjes en stukjes spel kunt zien.
Ik vind het ook erg leuk om naar
andere mensen te kijken.

Wat is jouw droomberoep?
Mijn droomberoep is om actrice te
worden en in grote musicals te spelen. Het liefste zou ik later met vriendinnen samen willen zingen.

Wat is de beste grap die je ooit
gehoord hebt?
Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Julia Cortenbach
12 jaar
Meijel
Valuascollege Venlo

Wat vind je het allerleukste vak
op school?
Ik vind op school de zanglessen
heel erg leuk. Ik heb twee keer
in de week zang met mijn hele
klas. Bij zang mogen we bekende
liedjes zingen en een keer in de
zoveel tijd hebben we dan een
optreden.

Wat is je favoriete hobby?
Ik hou heel erg van zingen.
Daarom doe ik op school ook de
topklas musical. Dan doe je in
plaats van gym en tekenen dus
dansen, zingen en spel.

Liever voor altijd online lessen of
voor altijd de lessen fysiek op
school?

aan. En dan het liefste ook nog met
muziek aan.

Ik zou er liever altijd fysiek bij zijn.
Want met online lessen krijg je alles
toch niet zo goed mee dan dat je er
zelf echt bij bent . En als je op school
bent, ben je ook bij vrienden en zit je
niet alleen op je kamer.

Liever goed in alle taalvakken of
goed in alle rekenvakken?

Wat was je laatste miskoop?

Wat is het lekkerste dat je ooit
hebt gegeten?

Het spel Party en Co. Het zag er zo
leuk uit en op de reclame leek het
ook leuk. Maar uiteindelijk heb ik het
één keer gespeeld en daarna nooit
meer.

Waar maak je het liefst je huiswerk?
Ik maak het liefste huiswerk op
mijn kamer met heel veel lichtjes

Ik zou liever goed zijn in taalvakken.
Dan versta je meer mensen. En als je
iets in een andere taal wil gaan zingen, snap je ook wat je zingt.

Het lekkerste wat ik ooit heb gegeten is de chocolademousse van mijn
moeder. Deze vind ik heel erg lekker.

Naar welk land zou je heel graag
op vakantie willen?
Ik zou heel graag naar Amerika
willen. Dan ga ik shoppen en naar
een theater. En boek ik een hotel in

De beste grap was bij mij in groep 7.
Onze juf zei dat er een gym-citotoets
was en iedereen geloofde het. De
opdrachten waren dat je met je mond
moest schrijven of dat je de opstelling
van een voetbalteam moest weten.
Uiteindelijk verraadde de juf zichzelf
omdat ze heel erg hard ging lachen.
Niemand had door waarom ze aan
het lachen was totdat wij de opdrachten gingen na lezen. Het was 1 april.

Als je een dagje uit mag kiezen in
Nederland. Waar wil je dan heen?
Ik zou zelf een keer naar Madame
Tussauds willen gaan met familie en
dan zou ik heel veel foto’s maken.
En dan gaan we in de avond bij een
restaurant eten en dan in een hotel
slapen.
Tekst: Lotte Thijssen

HET IS TIJD VOOR

actie!

VOOR BINNEN ÈN
BUITEN. 9% BTW

Vestiging Sevenum
Van Vlattenstraat 169
5975 SE Sevenum

T 077 467 23 25
E info@dirckxgroep.nl
W www.dirckxgroep.nl

word nu gratis lid van de vvv-venlo
kidsclub tot het einde van dit seizoen!
Meer info op onze website!

Hoi

Column

Verzend
kosten
Online schoppen heeft zeker
weten een heleboel voordelen
en ik doe het dan ook graag.
Maar één ding blijft toch wel
irritant: de verzendkosten.
Verzendkosten maken soms
niet heel veel uit, een paar euro
extra betalen bij een grote
bestelling is vaak niet zo’n
groot probleem. Maar meestal
zijn ze toch wel lastig. Zo heb ik
bijvoorbeeld weleens dat ik
maar één ding nodig heb (en dit
is dan goedkoop), zoals een
product van 3 euro.
Verder heb ik helemaal niks nodig
van de site en kan ik ook niks vinden wat ik misschien ook nog zou
willen kopen, maar je krijgt wel
pas bij 20 euro gratis verzending.
Uiteindelijk betaal je dadelijk drie
keer zoveel voor het product terwijl je er nog steeds hetzelfde voor
krijgt, tenzij je allemaal andere
dingen in je mandje gooit die je
eigenlijk niet echt nodig hebt.
Wat ook lastig is, is als je geen verzendkosten hoeft te betalen vanaf
een best groot bedrag, bijvoorbeeld 50 euro, dan moet je namelijk veel meer dingen toevoegen
om aan de gratis verzending te
komen. Ik kan me voorstellen dat
een paar euro extra betalen misschien niet heel erg is, maar wat
ook vaak voorkomt, zijn die superdure verzendkosten. Bij sommige
sites heb je misschien wel meer
dan 20 euro verzendkosten, bijvoorbeeld als je uit Amerika iets
bestelt. Het kan dan zelfs zijn dat
er op die site geen bedrag is waarbij je gratis verzending hebt, dus
je moet wel die twintig euro extra
betalen als je het product echt wilt,
hoe goedkoop of duur je product
ook is. Dat had ik dus laatst nog,
toen ik cadeautjes aan het kopen
was voor Kerst. Verzendkosten
kunnen vaak irritant zijn, maar
ze horen natuurlijk wel bij online
shoppen. Als je op een site iets
bestelt waarvan ze ook een winkel hebben kun je daar natuurlijk
gewoon heen, maar helaas zit dat
er de komende tijd ook niet in.
Dat wordt tijdens het onlineshoppen dus (hoge) verzendkosten
betalen of je winkelmand vullen
met dingen die je niet nodig hebt!
Waarvoor kies jij?

*Actie geldig tot 1 maart

Lisa
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Adver torial

Maasbreese Robin Timmermans over werken in Greenport

‘vidaXL laat me verder kijken dan mijn vertrouwde
omgeving, zonder die te verlaten’
De Maasbreese Robin Timmermans werkt sinds januari 2020 als Junior Buyer Europe bĳ vidaXL, één van de
grootste bedrĳven in Greenport Venlo. Robin zocht naar een groeiend bedrĳf met doorgroeimogelĳkheden.
“Het is een understatement om te zeggen dat vidaXL aan die criteria voldoet. Dat ik daarnaast niet uren per
week in de auto hoef te zitten of moet verhuizen, is veel waard. Voor mĳ is het de perfecte combinatie.”

onder de indruk van wat hier allemaal gerealiseerd is. Het is gewoon
indrukwekkend dat bedrijven zoals
Michael Kors, Nunner en natuurlijk
vidaXL zich hier vestigen. En dat
allemaal binnen een kwartiertje
van Maasbree.”

Ik heb nu
het beste van
beide werelden

Werken in eigen regio

Na haar studie Modemanagement
in Doorn werkte Robin een aantal jaren aan de inkoopzijde in de
modebranche. De mogelijkheid
om door te groeien, vond ze niet

bij haar vorige werkgever. In de
zoektocht naar een nieuwe uitdaging belandde ze al snel bij vidaXL.
“Ik was nog niet zo bekend met de
ontwikkelingen die in Greenport

Venlo plaatsvonden. De eerste keer
dat ik hier kwam, voor mijn sollicitatiegesprek, schrok ik dus wel
even. Ik dacht echt ‘wow’, wat
staat hier allemaal. Ik was enorm

Robin wilde heel graag werk vinden in haar eigen regio. “Ik heb
hier mijn sociale netwerk met
vrienden en familie. Dat wil ik
niet opgeven. Zonder de mogelijkheden die in Greenport geboden
worden, had ik waarschijnlijk een
stuk langer moeten reizen. Ik heb
nu het beste van beide werelden”,
vertelt Robin die enthousiast is
over haar eerste jaar bij vidaXL.
“Ik zit op kantoor bij mensen uit
onder andere Colombia, China
en Rusland. Daar leer ik enorm
veel van. Ook qua doorgroeimogelijkheden zijn hier veel opties.
Mijn werk bij vidaXL laat me verder kijken dan mijn vertrouwde
omgeving, zonder die te verlaten.”
Het Greenport gebied heeft ze

inmiddels wat beter leren kennen.
“Hier is altijd bedrijvigheid, volop
ontwikkeling”, zegt Robin die ook
oog heeft voor de natuurrijke
omgeving. “In de pauzes gaan we
regelmatig een stukje wandelen
over de Greenport Bikeway langs
het spoor. Dan heb je écht het
gevoel dat je in het groen bent.”

Hoogopgeleide functies
Onder jongeren en net-afgestudeerden leeft nog het idee dat de
randstand opgezocht moet worden
om carrière te maken. Onterecht,
vindt Robin. “In Greenport zijn
steeds meer hoogopgeleide functies in bijvoorbeeld marketing en
commercie.” Cijfers bevestigen
dit beeld. Een groot deel van het
werknemersbestand van vidaXL is
hbo- of wo-opgeleid. “Hier liggen
allemaal bedrijven die groeien.
Ik zie Greenport juist als een
ideaal gebied om je carrière een
boost te geven.”

greenportvenlo.nl

Vier nieuwe eigenaars

Directiewissel bij EP:Tummers
Bram Verhaegen, voormalig directeur van elektrovakspeciaalzaak
EP:Tummers, heeft op vrijdag 11 december de sleutel overgedragen
aan een nieuwe directie. Dit heeft hij gedaan om de groei, ambitie en
bijbehorende doelstellingen verder te ontwikkelen.
Een nieuwe directie van vier eigenaren zullen als team aan de slag
gaan bij het bedrijf. De nieuwe
directie bestaat uit: de 35-jarige
Dennis van Soest, met veel interne
werkervaring, de 46-jarige Chiel
van Rijn, voormalig bedrijfsleider van de V&D en directeur
Media Markt Venlo, de 52-jarige
Erick Gielen, mede-eigenaar bij
Hotraco-Group en de 60-jarige René
Willemsen, expert in de IT-sector.
Verhaegen vertelt: “Ik ben meer
dan overtuigd dat de combinatie
van al deze ervaring en competenties de toekomstige professionalisering en beoogde groei van Tummers
zal borgen. De nieuwe directie staat
klaar om deze doelstellingen te realiseren. Om een juiste overdracht te
bewerkstelligen zal ik vanaf heden
de komende periode primaire vanuit de achtergrond beschikbaar blijven ter ondersteuning en inwerking
van de nieuwe directie.” Verhaegen
geeft aan dat hij na de verkoop van
het bedrijf nu de kans krijgt om
aandacht te geven aan dingen die
voor hem belangrijk zijn, zoals zijn

groeien. Medio 2021 willen ze een
megastore openen op het retailpark

Sittard/Geleen. Daarnaast hopen ze
in januari de vergunning te krijgen

gezondheid en tijd voor de mensen
om zich heen.

Recordjaar
Ondanks de zware coronatijden was
2020 voor EP:Tummers een recordjaar.
Het bedrijf laat weten ruim 30 miljoen
euro aan verkoopomzet te hebben
gemaakt. “Naast privé heeft corona
ook zakelijk de nodige gevolgen.
Waar we medio maart met zijn allen
verschrikkelijke doemscenario’s door
het hoofd lieten gaan is inmiddels duidelijk dat corona zakelijk de wereld ook
op zijn kop zet. Horeca en leisure hebben het zeer zwaar, terwijl de branches
gericht op alles in en om het huis een
ongekend goed jaar meemaken.”

Naast privé heeft
corona ook zakelijk de
nodige gevolgen

Het bedrijf laat weten in 2021
zeker niet te stoppen met

Experts in beweging

voor de nieuwbouw van een grote
winkel in Heythuysen.
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Huis van de Gemeente

Openingstijden tijdens
feestdagen

Duurzaamheidsagenda
vastgesteld

•
•
•
•

In de gemeenteraad van 15 december is de Duurzaamheidsagenda “Beleef Samen Duurzaamheid” vastgesteld. Met deze duurzaamheidsagenda geven we aan wat we als gemeente
belangrijk vinden. We hebben aandacht voor de landelijke opgave vanuit het Klimaatakkoord op het gebied van afval, energie en klimaat maar ook voor onze eigen ambities.

Donderdag 24 december geopend tot 13.00 uur
Vrijdag 25 december én zaterdag 26 december gesloten
Donderdag 31 december geopend tot 13.00 uur
Vrijdag 1 januari én zaterdag 2 januari gesloten

Milieupark

Kom alleen naar het Milieupark als het echt noodzakelijk is!
Op vrijdag 25 december, zaterdag 26 december én
vrijdag 1 januari, is het Milieupark gesloten.

Inleveren van kerstbomen
9 januari uitgesteld
Door de lockdown moeten we de inzameling van kerstbomen op 9 januari uitstellen.
Wij informeren u zo snel mogelijk over de nieuwe datum. Bewaar uw kerstboom zolang in
de tuin. Dank voor uw begrip!

Afvalinzameling
rondom de feestdagen
• De inzameling van vrijdag 25 december (Eerste Kerstdag) verschuift naar zaterdag
19 december. LET OP! We halen alleen restafval (zakken) op! Dus geen GFT inzameling!
• De inzameling van vrijdag 1 januari (Nieuwjaarsdag) verschuift naar zaterdag 2 januari.

Duurzaamheid is zoveel meer dan alleen klimaat en energieneutraliteit. Het gaat ook over ons
welzijn en onze sociale leefomgeving. Denk aan onze gezondheid, armoedebestrijding, voedsel en
schoon drinkwater.
Samen met u als inwoner willen we graag verder vorm geven aan de duurzaamheidsagenda.
U wordt komende tijd via de “Iedereen Doet Wat”-campagne betrokken en wij horen graag over
uw eigen initiatieven. We nodigen u van harte uit om bij gelegenheid tips, ideeën, en initiatieven
aan te dragen.
Duurzaamheid is van ons allemaal, we gaan samen aan de slag!

Post aan en van gemeente
Door corona kan het voorkomen dat uw post later bij ons wordt
bezorgd. Of dat onze post later op uw deurmat valt. Digitale post
komt altijd op tijd aan! Stuur daarom uw post digitaal naar ons via
info@peelenmaas.nl of houd rekening met extra bezorgtijd.

Bekendmakingen

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

Kijk voor de online afvalkalender op onze website: afvalkalender.peelenmaas.nl

Gooi nooit (frituur)vet
door gootsteen of toilet,
maar recycle het!
Heel Peel en Maas bakt rond de feestdagen. December is dé maand van de oliebollen
en appelbeignets.
Wat doet u met de gebruikte olie of het vet?
Spoel olie of vet nooit door de afvoer of het toilet. Het vet stolt in het riool en zorgt
voor verstoppingen. Het verhelpen van die verstoppingen kost geld.
Lever olie of vet gratis in bij het Milieupark of bij uw supermarkt. Dit is goed voor het
milieu want er wordt biobrandstof van gemaakt.

Plaats/locatie

Straat/omschrijving

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

Bong 53
Graaf van Kesselstraat 6
Helling 59
Sprunklaan 4
Kampweg 31
Kaumeshoek 6A
Molenheg 3
Egchelseweg 43
Roggelseweg 141
Vliegertsdijk 25
Dekeshorst 15
Hermanshof 9
Kaupmanshof 21
Nachtegaalstraat 10
Pastoor Knippenberghstraat 29
Zandberg 1B
Op de Lundert sectie G nr. 7613
Lanterdweg 12
Kuiloven
Lange Heide 11
Lange Heide 24
Molenstraat 29 (achter)
Olivier van Noortweg 7
Venloseweg 25
Venloseweg 7a
Heufkesweg 1
Vieruitersten 18
Dr. Ariensstraat 45
Algemene verkoopvoorwaarden uitgifte bouwkavels
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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

14 december 2020
14 december 2020

www.peelenmaas.nl

14 december 2020

Nederland in lockdown
Nederland in lockdown
Het coronavirus verspreidt zich razendsnel. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we onze contacten tot een
minimum beperken. Van Nederland
15 december t/m in ieder geval
19 januari gelden de volgende maatregelen:
in lockdown
Heb je klachten?
Heb jeBlijf
klachten?
thuis.
thuis.
HebBlijf
je klachten?
Laat
je testen.

Werk thuis, tenzij het
niet anders kan.

.

Houd 1,5 meter afstand.

Is het druk? Ga dan weg.

Hoest en nies in je
elleboog.

Draag een mondkapje
waar dat verplicht is.

.

Was vaak je handen.

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

.

Laat je testen.

Winkelen en boodschappen

Thuis
Ontvang max. 2 personen per dag
(excl. kinderen t/m 12 jaar). Voor de
periode 24 t/m 26 december geldt:
ontvang max. 3 personen per dag.

Niet-essentiële winkels dicht.
Onder andere supermarkten,
drogisterijen, groentewinkels en
tankstations open.

Groepen

Vervoer en reizen
Blijf zoveel mogelijk thuis en reis
alleen met het ov voor noodzakelijke reizen.
Reis niet naar het buitenland
en boek geen reis tot half maart.

Alcoholverbod na 20.00 uur.
Binnen en buiten: groep van max.
2 personen of 1 huishouden.

Onderwijs en kinderopvang*
Contactberoepen

Publiek toegankelijke locaties

Het uitoefenen van niet-medische
contactberoepen zoals kappers,
tatoeëerders en schoonheidsspecialisten verboden.

Onder andere musea, bioscopen,
theaters, dierenparken,
bibliotheken, zwembaden en
pretparken dicht.

Sport
Horeca en evenementen
Eet- en drinkgelegenheden dicht.
Ook in hotels, incl. roomservice.
Bestellen bij restaurants mogelijk.

Evenementen verboden.

Onderwijs op afstand voor po, vo,
mbo, hbo, wo en alle overige
onderwijs-, trainings- en
educatieve activiteiten. Onder
andere examens, praktijklessen en
onderwijs voor kwetsbare leerlingen
uitgezonderd.
Kinderopvang dicht.

Buiten met max. 2 personen op
1,5 meter afstand. Kinderen t/m 17
jaar en topsporters uitgezonderd.

Er is noodopvang voor kinderen
van ouders met cruciale beroepen
en kinderen in een kwetsbare
positie.

Binnensportlocaties dicht.
* Dit geldt van 16 december t/m in ieder geval 17 januari.

Geen wedstrijden en groepslessen. Topsporters uitgezonderd.

alleen samen krijgen we
alleen
samen
we
corona
onderkrijgen
controle
corona
onder controle
alleen samen
krijgen we
corona onder controle

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351
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Beleef Samen Duurzaamheid
De gemeente Peel en Maas wil in de toekomst niet alleen evenveel energie opwekken als verbruiken, maar ook circulair zijn en niet onbelangrijk
Klimaatbestendig. Om deze ambitie te bereiken gaan we de komende jaren aan de slag met projecten die te maken hebben met Duurzaamheid. Zo
gaan we samen met inwoners, bedrijven, scholen, instellingen en verenigingen op weg naar een energieneutraal Peel en Maas in 2050!

Afval is grondstof

Energieneutraal
Peel en Maas zet zich in voor de lokale opwek van
duurzame energie, zodat we in 2050
energieneutraal zijn. We realiseren schone en
toekomstbestendige energie in de omgeving,
zodanig dat onze inwoners daar profijt van
hebben.

Ene
r

Circula
ire E
co

We doen het samen

mie
no

tie
i
s
n
a
r
t
gie

Peel en Maas gaat slim om
met grondstoﬀen en
materialen. In 2050 hebben
we een circulaire economie.
We hebben geen afval meer,
verspillen geen voedsel en al
onze materialen en
gebouwen komen uit en
keren terug in gezonde
kringlopen. We willen met de
Circulaire economie een
impuls geven aan onze lokale
economie.

Duurzaamheid is onze norm en werkwijze.
We stimuleren duurzame initiatieven en
zoeken samen naar oplossingen.

Klimaatadaptatie

Klimaatbestendige
Gemeente
Peel en Maas beperkt de gevolgen
op overstromingen en de nadelige
gevolgen van extreme hitte,
droogte en hevige regenval. We
zoeken met inwoners naar de
kansen die bijdragen aan een
prettige en gezonde
leefomgeving.

Mijlpalen
• Meest energieopwekkende gemeentehuis
Nederland
• Innovatieve ijsverwarming
• Giel Peetershof Gasloos
• Windpark Egchelse Heide
• Uitstekende afvalscheiding
• Gebiedsinrichting Ringovenpark
• Mensontwikkelbedrijf
• Project Kwistbeek
• Waterklaar
• Wijk klimaatadaptief

Transitie 1: Energie
Transitie 2: Circulaire Economie
Transitie 3: Klimaatadaptatie
Opwekken
duurzame
energie

Lokale iniatieven

Biodiversiteit

Besparen

Vergroenen

Van het aardgas

Bewustwording

Voorlichting

Vouchers

Minder afval
Meer hergebruik

Circulair inkopen
en aanbesteden

Deelvervoer
Mobie

Schone
leefomgeving

Beperken
hittestress en
wateroverlast

Meer informatie?

www.peelenmaas.nl
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VVD Peel en Maas

Fijne feestdagen
Elk jaar opnieuw wensen we elkaar bijna tot in den treuren fijne
feestdagen, een fijne jaarwisseling en het beste voor het nieuwe jaar.
Dit jaar kunnen we het verhaal van vorig jaar niet met goed fatsoen
afstoffen en zomaar hergebruiken. Er is heel wat aan de hand in de
wereld en onze gemeente werd dit voorjaar zwaar getroffen door
Covid-19.
Heel wat mensen moeten dit jaar
iemand missen aan het kerstdiner,
iemand die ook in betere tijden niet
meer terug komt. Anderen verkeren
in de ogenschijnlijk ‘gelukkige’ situ-

Lokaal Peel&Maas

atie geen naasten te hebben verloren, maar om elkaar te beschermen
pijnlijke keuzes te moeten maken dit
jaar. Tradities van hele families die
samenkomen worden dit jaar voor

het eerst in jaren doorbroken door
kerstmis in een ‘lockdownsituatie’.
We beseffen dat dit een moeilijke tijd
zal worden voor iedereen en hopen
dat de aangekondigde maatregelen van het kabinet en een vaccin in
het vooruitzicht ons snel naar betere
tijden leidt. Voor nu kunnen wij u
namens het hele team niets anders
dan het beste toewensen voor de
feestdagen. Maak er samen wat van
en denk aan elkaar. Eenzaamheid

wordt voor veel mensen een grote
vijand. Een telefoontje, kaartje of
bloemetje kan een veilig alternatief
zijn en wordt nu misschien wel meer
dan ooit gewaardeerd. Zorg goed
voor elkaar en blijf vooral gezond.

Namens team VVD Peel en Maas,
Teun Heldens, Fractievoorzitter

Samen

Samen. Een woord met een dubbele betekenis het afgelopen jaar. We willen heel graag samen zijn, samen
breken aan sociale contacten.
dingen ondernemen en gezellig samen zijn. Door alle coronamaatregelen is het echter bijna onmogelijk om Er is vooruitzicht op een vaccin.
Dit is echter niet gelijk de oplosinvulling te geven aan deze behoefte.
dit normaal? Nee, natuurlijk niet.
Je wilt dit soort gelegenheden vieren of meemaken met de mensen
die je dierbaar zijn.
Aan de andere kant moeten we
samen koesteren om het coronavirus er onder te krijgen. We moeten ons gedrag aanpassen om zo

Groepsgrootten zijn beperkt en
activiteiten die ooit zo vanzelfsprekend waren zoals op kantoor
werken en concerten, theater en
bioscoop bezoeken kan niet of
mag niet meer. Zelfs verjaardagen, huwelijken en uitvaarten zijn
beperkt qua aantal mensen. Is

CDA Peel en Maas
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snel mogelijk weer terug te kunnen naar de zaken die we zo graag
samen doen. Het is een bittere
pil en zure appel waar we doorheen moeten. Eenzaamheid is het
tegenovergestelde van samen.
Ook dit zien we helaas ontstaan.
Mensen zijn eenzaam door het ont-

sing. We zullen met z’n allen nog
zeker enkele maanden van niet
samen zijn moeten doorstaan. Dat
is geen mooi vooruitzicht maar het
vooruitzicht op het weer samenzijn
is misschien die stip waarop we
moeten focussen.
Vanaf deze plek wil ik u allemaal prettige feestdagen wensen.

Schenk binnen de mogelijkheden
toch wat extra aandacht aan elkaar.
Stuur dat persoonlijk kaartje of
cadeautje of bel die vriend of kennis eens op. Laten we hopen op
het jaar 2021 waarin samen weer
normaal is.

Fractie

Denk ook aan onze verenigingen
De afgelopen negen maanden stonden voor velen bijna geheel in het teken
van het coronavirus. Toen op 27 februari het eerste officiële ziektegeval in
Nederland werd vastgesteld, konden we niet vermoeden dat driekwart
jaar later de hele samenleving de enorme gevolgen van dit virus dagelijks
voelt. De vele overledenen en zieken, het is echt verschrikkelijk.
Ook voor het verenigingsleven in
Peel en Maas is deze tijd erg moeilijk.
Het diverse en actieve verenigingsleven in Peel en Maas is een rijkdom,
wat we met z’n allen nóg meer gaan
waarderen als de richtlijnen te zijner

PvdA/GroenLinks Peel en Maas

tijd zijn versoepeld. Maar zo ver zijn
we nog lang niet, helaas.
Het CDA heeft al sinds jaar en dag
de overtuiging dat verenigingen het
cement van de samenleving zijn.
Het is ons veel waard om verenigin-

gelen financieel in de problemen zijn
geraakt het met dit steunfonds gaan
redden. Want als deze pandemie een
keer voorbij is, willen we dat iedereen
die dat wil nog steeds gebruik kan
maken van al het goeds dat verenigingen in onze samenleving brengen.
Let een beetje op elkaar. Ook op de
mensen achter onze verenigingen.
Roger Gielen en Roel Boots,
raadsleden

Lage grondwaterstand is probleem van ons allen

Vijftig jaar geleden stonden in de winter veel weilanden onder water. Als het vroor, dat deed het toen nog
iedere winter, kon je daar prachtig schaatsen.
Al dat water maakte de landerijen
minder toegankelijk. Daarom waren
de boeren blij dat bij ruilverkavelingen brede sloten werden aangelegd
waardoor het water snel afgevoerd kon
worden en het land in het voorjaar eerder bewerkt kon worden. Het gevolg
was wel dat als het peil van het grondwater in de zomer ging zakken, het

gen door deze crisis heen te helpen.
Daarom is het CDA ook nog steeds
groot voorstander van het ‘Corona
Steunfonds’ dat unaniem door de
gemeenteraad werd gesteund.
Hierdoor kunnen verenigingen en
stichtingen die door de vele coronamaatregelen in nood verkeren, een
financiële aanvraag doen met een plafond van 30.000 euro per aanvraag.
We hopen dat dit fonds verenigingen
en stichtingen die door alle maatre-

minder makkelijk weer aangevuld
werd. Aanvankelijk was dat niet zo’n
probleem, maar dat veranderde toen
in de landbouw het sproeien een normale zaak werd, mede vanwege de
toename van droge zomers. De gewassen op de akkers dreigen te verdrogen.
Dus moet er meer gesproeid worden.
Dat sproeien gebeurt vaak ook nog

in de felle zon, waardoor veel water
verdampt. De laatste jaren wordt het
probleem nog nijpender doordat al in
het najaar akkers vol gelegd worden
met zwart plastic, om in het voorjaar enkele weken winst te boeken bij
het oogsten van met name asperges.
Behalve dat dit een lelijke ontsiering
van het landschap is, vergroot het de

kans dat in de zomermaanden sneller een verbod op beregening van de
akkers afgekondigd moet worden.
Ook burgers die al vroeg in het jaar
beginnen met het besproeien van
hun tuin, leveren een bijdrage aan de
problematiek van de lage grondwaterstand. Dat is niet alleen schadelijk voor
landbouwgewassen, maar ook voor
groen in de straten, voor plantsoenen
en voor alle natuur. De wortels kunnen niet meer aan het water komen

met als gevolg bladverlies en uiteindelijk afsterven. Om dit probleem te
voorkomen moeten boeren en burgers verstandiger en zuiniger omgaan
met water. De gemeente kan stimuleren dat het regenwater langer wordt
vastgehouden door beken anders in te
richten en regenwater af te koppelen
van de riolering.
Annigje Primowees, Frits Berben,
Raf Janssen, raadsleden

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.
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Avondklok kan per direct ingaan
Het kabinet presenteerde maandag 14 december de nieuwe coronamaatregelen. Nederland is vanaf nu weer in lockdown.
Tot en met 19 januari zijn alle winkels, met uitzondering van essentiële zaken zoals supermarkten en drogisterijen, gesloten. Ook mag
je maar met een groepje van maximaal twee
mensen buiten zijn en maximaal twee gasten
thuis ontvangen. Ook wordt naar het buitenland reizen dringend afgeraden tot en met half
maart. Het kabinet hoopt hiermee de stijgende
coronabesmettingen een halt toe te roepen.
Opvallend is dat er geen avondklok wordt

ingesteld, ook niet met Oud en Nieuw. In België
bijvoorbeeld geldt al langer een avondklok. Van
middernacht tot 05.00 uur mogen er geen mensen over straat, ook niet tijdens Oud en Nieuw.
Zou het niet veel beter zijn wanneer Nederland
hier ook voor kiest? Nu is het tijd voor harde
maatregelen. Als mensen zich om wat voor reden
dan ook niet aan de regels willen houden om
zoveel mogelijk thuis te blijven, dan is een avondklok misschien de enige andere optie. Drastisch

misschien, maar alleen met harde maatregelen
krijgen we het virus er onder.
Met een avondklok wordt onze vrijheid echter
nog verder ingeperkt. En we mogen al zo weinig.
Mogen we dan ook niet meer ‘s avonds de hond
uitlaten? Je kunt je ook afvragen hoe dit te handhaven is.

Avondklok kan per direct ingaan. Wat vindt u?

Pastoraaltje

Column

Coronakerst

Er is een nieuw woordje: coronakerst! Ja, door de lockdown vanwege corona zal Kerstmis dit jaar
niet gevierd kunnen worden zoals
andere jaren. En dat is natuurlijk
vreselijk jammer. Want voor velen
Verschillende horecaexploitanten deden maandag 7 december mee aan Black Monday. Een initiatief vanuit de horecabranche om meer aanhoort bij kerst samenkomen met
dacht te vragen voor deze sector. Door de coronacrisis heeft de horeca onder flinke verliezen geleden en houden veel bedrijven het niet lang
familie en of vrienden, samen
meer vol. Moet de horeca een nieuw steunpakket krijgen?
eten en toch ook voor velen naar
de nachtmis in een volle kerk of
sector een nieuw steunpakket geven zodat ze het toch Met de nieuwe maatregelen ziet het er niet naar uit
Daarnaast is en blijft het een verhitte discussie:
samen naar de levendige kindat de horeca binnenkort weer open kan. Op woenslanger kunnen volhouden. Op onze Facebook-pagina
horeca nu open of niet? Ongeveer anderhalve
derkerstdienst. Maar door corona
dag 9 december kondigde de overheid een grotere
kwamen verschillende reacties binnen.
week voor de aankondiging van de lockdown op
moeten we onze plannen allemaal
tegemoetkoming aan, met 3,7 miljard euro extra
maandag 14 december riep Koninklijke Horeca
Hoewel er veel voorstanders zijn van het steunpakbijstellen. Gezondheid gaat voor.
voor de aanpassing van het huidige steunpakket.
Nederland aan eigenaren van restaurants en cafés ket, hadden anderen liever gezien dat de horeca
Een arts zei: “Kerst zal dit jaar
Met ingang van de lockdown heeft de overheid aanom hun pand op zondag 17 januari gewoon te ope- gewoon open zou gaan. Een voorbeeld komt van
geen feestdag worden, maar een
gekondigd dat er nog meer steun voor ondernemers
nen, tegen de regels van de overheid in. Maar vol- Marc Greijn, die zich afvraagt: “Waarom de horeca
dag van strijd tegen het virus.”
onderweg is.
niet gewoon open? Gezien het oplopende aantal
gens de eerste richtlijnen vanuit de overheid om
Ik hoorde al iemand voorstellen
het coronavirus tegen te gaan was dit al geen slim geregistreerde besmettingen is de horecasluiting
om Kerstmis te verschuiven naar
totaal zinloos.”
plan. Aan de andere kant kan de overheid deze
de zomer en dan samen te feesten in de tuin met een barbecue.
Natuurlijk, we hebben sneeuw
en kou niet nodig om Kerstmis te
vieren. Daar weten ze in Australië
alles van. Maar Kerstmis is toch
veel meer dan met velen samenkomen om te eten en te drinken.
Hoe dan ook, Kerstmis gaat altijd
door. Alleen nu anders. Kleiner en
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ker het kerstkind en zijn boodschap
van licht en vrede. Want het gaat
toch om aandacht en zorg voor
elkaar. Al is het op afstand. Laten
we verstandig omgaan met deze
Ingezonden brief
kerst. Niet alleen thuis, maar ook
in de kerk wordt het heel beperkt.
Het wordt klein en saai zonder
koren, muziekgezelschappen en
Jeanne Hesen van de VVD pleit voor meer groen (en dus biodiversiteit) in de bebouwde omgeving. Echter voor het buitengebied heeft ze nog
kerstspel door de verklede kindevraagtekens, immers zo stelt ze, zijn de maatregelen voor meer biodiversiteit (duurzame landbouw) niet bewezen en het economisch model is
ren. Maar Kerstmis wordt het zeker.
niet rendabel.
En onze kerken zullen veel langer
open zijn om gespreid en coronabiodiversiteit en economie lijken te
Ik denk dat deze vraag niet zo zwart- win-win oplossingen wel degelijk
sterfte door ziektes en plagen.
proof naar de kerststal te komen,
conflicteren. Voor de landbouw is
mogelijk zijn.
wit gesteld moet worden. Het lijkt
Kortom vraagstukken, die vragen om
een kaarsje op te steken en wat
drainage en waterafvoer in natte
Een voorbeeld, om deze lastige
erop dat er een keuze moet worden
oplossingen die op korte termijn renkerstsfeer op te snuiven. Welkom!
tijden van belang, in droge tijden is
materie concreet te maken, is het
gemaakt tussen duurzame landdabel zijn, maar die op lange termijn
Ik wens iedereen een mooie, fijne
beregening noodzakelijk. Nu staan
bouw met meer biodiversiteit of aan gebruik van glyfosaat in de akkerook geen te grote belasting en risico
en intieme coronakerst. Zalig kerstandere de andere kant de economie, bouw. Wegen de nadelen voor mens vennen en natuurbeken droog en
zijn voor mens en natuur.
feest.
die op korte termijn meer rendement en natuur op lange termijn op, tegen verdwijnt het waterleven, bomen
hebben door de lage grondwateroplevert. Oplossingen liggen vaak in de korte termijn voordelen voor de
stand minder water en zijn minder
het het grijze tussengebied, dat min- akkerbouwer? De waterhuishouHarrie Peeters
vitaal, wat resulteert in bomender goed te definiëren is, maar waar ding is een ander voorbeeld, waar
IVN Helden
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Horeca moet nieuw steunpakket krijgen
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Biodiversiteit en/of economie?

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan
zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die
elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Pastoor Peter van der Horst
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Geplukt

Petra Gielen Kessel
Deze Kesselse heeft stevig in haar schoenen moeten staan om te kunnen werken in een branche die gedomineerd wordt door mannen. Maar dat
is voor haar nooit echt moeilijk geweest. Het sleutelen aan auto’s is bij deze automonteuse met de paplepel ingegoten. Deze week is Petra Gielen
(43) uit Kessel geplukt.

ze aan de slag ging. “Ze hebben me
daar altijd op hun handen gedragen.
Dat was ook echt niet omdat ik ‘de
dochter van’ was. Ik wist er gewoon
veel van. Ze wisten dat ze bij mij niet
de geintjes konden uithalen die ze bijvoorbeeld bij stagiaires uithaalden, dat
lukte bij mij niet.”

Generaties

“Ik ben als 16-jarige in het
wereldje gerold,” vertelt Petra.
“Dan sta je meteen tussen al die
mannen. Toen zat ik nog echt in de
pubertijd, dus de jongens op school
wilden mij wel echt op de proef
stellen. Maar omdat mijn achtergrond zo goed was vanuit thuis, en
omdat ik wist waar ik over praatte,
kon ik die jongens wel overbluffen.” Petra is de dochter van Chris
Schreurs. Haar opa startte ooit een
autobedrijf in Kessel, dat vervolgens door haar vader werd overgenomen. Het autobedrijf was aan
huis, dus vanaf het moment dat ze
kon lopen was ze al in de werkplaats te vinden. “Ik was altijd wel
met iets aan het sjouwen, zoals
banden.”
Als kind wist Petra altijd dat ze
iets met auto’s wilde doen en op

16-jarige leeftijd begon ze bij een
garage waarbij ze werkend kon leren.
“Ik heb nooit iets anders gewild,
omdat ik het altijd zo gaaf vond. Leren
was niet mijn sterkste punt, dus heb
ik de combinatie van werken en leren
gedaan. Techniek heeft me altijd wel
geraakt, maar ik vond elektronica
altijd heel lastig.” Gedurende haar
carrière is Petra bij veel verschillende
bedrijven aan de bak geweest, eerst
vooral als monteuse, later ook steeds
meer aan de andere kant, zoals als
receptioniste. “Het is voor mij altijd
auto’s geweest. Ik heb nooit echt interesse gehad in iets anders. Als ik iets
anders zou doen, dan zou het iets met
handenwerk zijn. Ik weet nog toen
ik op de mavo zat, dat ik vaak vragen kreeg als ‘wil je dat echt doen?’.
Ik wist wel dat ik iets met handenarbeid wilde doen, maar wat had ik dan
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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moeten doen? Meubelmaker worden?
Nee, ze hebben me nooit van auto’s af
kunnen brengen. En uiteindelijk doe ik
dat nog steeds.”

Mannenwereld
De passie voor auto’s is haar altijd
bijgebleven. Iets wat vrij uniek is,
want veel automonteuses zijn er niet.
“Overal waar ik gewerkt heb was ik wel
de enige vrouw in zo’n bedrijf, als monteur in ieder geval. Bij de administratie
werken soms twee of drie dames, maar
daar stopt het dan mee. Ik zat toch wel
altijd tussen de mannen.”

Gelukkig heeft ze altijd het gevoel
gehad dat ze als vrouw in de mannenwereld werd gerespecteerd. “Maar je
moet wel heel erg sterk in je schoenen staan. Bij een van de bedrijven
waar ik heb gewerkt kwamen wel
vaker ‘stadse’ mensen. Die vonden
soms dat dat echt niet kan, een meisje
in zo’n mannenberoep. Je moet er
op een gegeven moment echt boven
staan. Maar ik heb dat nooit echt als
nadelig ondervonden. Het gaat er ook
een beetje om hoe het bedrijf en het
team met je omgaat.” Een voorbeeld
daarvan is het eerste bedrijf waar

Het bedrijf dat twee generaties voor
haar werd opgebouwd zal zij echter niet voortzetten. “Iedereen heeft
altijd gevraagd ‘ga jij het niet overnemen?’, maar ik heb enkele jaren
geleden gezegd dat ik dat niet zou
doen.” Het is erg lastig om een eigen
bedrijf te starten, legt Petra uit. “Het is
een eenmansbedrijf dus dan zou je
echt alles moeten doen. Het stukje
elektronica, waar ik niet zo goed in
ben, wordt tegenwoordig ook steeds
belangrijker. Ik heb toen besloten dat
ik het helemaal niet of helemaal wel
zou doen en dus koos ik ervoor om
het niet te doen. Het was voor mij vrij
moeilijk, en voor mijn vader ook. Maar
hij heeft mijn keuze wel gerespecteerd.”
In haar familie is de band tussen ouder
en kind altijd ontzettend belangrijk
geweest, en dat is het nu nog steeds.
“Ik kon altijd bij mijn vader als bij mijn
moeder terecht met mijn problemen
of met mijn vragen, dat is altijd wel
heel hecht geweest. Nu heb ik twee
schatten van dochters, eentje van
12 en eentje van 9.” Vol trots praat
Petra over haar gezin. “Wij hebben
wel een hele goede klik, ze kunnen
me alles vertellen. Ze hebben altijd
wel chic gevonden dat ik in een mannenwereld zit. Als ik bij mijn vader
bezig was met mijn auto dan gingen
ze mee, en dat vonden ze altijd wel
gaaf,” lacht ze, “maar allebei hebben
ze er niks mee.”
Tekst en beeld: Koen van Meijel
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Artiesten Peel en Maas maken
lied voor wensenactie
Een elftal artiesten uit Peel en Maas heeft samen een lied opgenomen dat het themanummer is van de wensenactie van Omroep
P&M, Maak ‘t Waor. Het nummer werd woensdag 16 december
gepresenteerd.

Niet langs de deur

Jong Nederland Helden organiseert toch
oliebollenactie
Jong Nederland Helden organiseert jaarlijks een oliebollenactie. Dit jaar pakt de organisatie het iets anders
aan in verband met het coronavirus. De activiteit wordt gehouden op maandag 28 december.
Normaal gesproken worden de oliebollen gebakken in de keuken van
blokhut Oos Hoes, maar nu buiten op
het podium, waar volgens de organisatie gemakkelijk 1,5 meter afstand

gewaarborgd kan worden. De kinderen van Jong Nederland mogen
niet met de oliebollen langs de deur.
Voor meer informatie, stuur dan een
mail naar oliebollen@jongnederland-

helden.nl of bel via 077 307 59 23.
Ook via de Facebookpagina van Jong
Nederland Helden is meer informatie
te verkrijgen.

Onthulling nieuwe naam

Jeugdafdelingen SV Panningen en SV Egchel
samen verder als PEC’20
Tijdens de eerste coronagolf was
de gemeente Peel en Maas de
zwaarst getroffen gemeente van
Nederland. Om het jaar toch met
een lichtpuntje af te sluiten, organiseert de lokale omroep van
Peel en Maas tot en met woensdag 23 december de actie ‘Maak
’t Waor’, waarin wensen van
inwoners worden vervuld. Het lied
‘Maak same den daag’ is het themanummer van de actie. De tekst
van de hand van Marijke Gijsen uit
Helden, componist is Niek Dirkx.
Elke kern van de gemeente Peel
en Maas wordt door één zanger of

zangeres vertegenwoordigd.
Chantal Spreuwenberg (Maasbree),
Dali Lucker (Egchel), Kiki Boumans
(Kessel-Eik), Lisa Selen (Kessel),
Sandra Korsten (Helden), Simone
Loozen (Koningslus), Staf Martens
(Beringe) Rob Kömhoff
(Panningen), Dorus Guntlisbergen
(Meijel), Geert Geurts (Baarlo) en
Harm Timmermans (Grashoek) zijn
te horen in het nummer.
Burgemeester Wilma Delissen- van
Tongerlo lanceerde ‘Maak same
den daag’ woensdag 16 december
in de ochtendshow van ‘Maak ’t
Waor’.

De jeugdafdelingen van SV Panningen en SV Egchel gaan vanaf het aankomende seizoen verder als PEC’20.
De voetbalclubs hebben op zaterdag 12 december deze nieuwe naam, het nieuwe logo en het nieuwe tenue
bekendgemaakt.
De naam PEC’20 staat voor
Panningen Egchel Combinatie 2020.
Het jaartal 2020 is gekozen omdat
in dit jaar de basis is gelegd voor
de samenwerking. De tenues zijn
half oranje, half groen van kleur.
Deze kleuren zijn een verwijzing
naar de clubkleuren van de beide
verenigingen. “Het is een resul-

taat geworden waar we als besturen trots op zijn”, laat Mark Daniels
van SV Panningen weten. “We zijn
heel blij dat we ons nieuwe logo en
onze nieuwe naam nu bekend kunnen maken”, vertelt René Sillekens,
bestuurslid bij SV Egchel. De commissie zocht al sinds april naar een
geschikt moment voor deze onthul-

ling. Van een algehele fusie is geen
sprake, willen de clubs nog benadrukken. “Het gaat nu alleen om de
jeugdafdelingen”, vertelt Sillekens.
“Maar we zijn wel aan het bekijken
of we de senioren op termijn nader
tot elkaar kunnen brengen. Maar dat
staat nog in de kinderschoenen.”

Simonshoekse bossen

Beroepschrift motorcross Meijel ingetrokken
Xmas Eve Live Bingo bij Sjiwa
Jongerencentrum Sjiwa in Baarlo organiseert op donderdag 24
december, kerstavond, een online bingo genaamd Xmas Eve Live
Bingo. Er treedt tijdens de show onder andere een dj op.
Met een bingokaart kunnen de
deelnemers meespelen om verschillende prijzen te winnen die
dezelfde avond nog bij de winnaars
thuis worden gebracht. DJ Willie

is de presentator en dj van deze
avond. Tijdens de bingo zijn er ook
diverse muziekrondes.
Via www.sjiwa.nl is informatie te
vinden over deze activiteit .

Het beroepschrift tegen de omgevingsvergunning voor het jaarlijks houden van motorcrossevenementen
in de Simonshoekse bossen in Meijel is ingetrokken. Dat betekent dat de tijdelijke omgevingsvergunning
onherroepelijk is geworden.
Op 18 maart 2019 is aan MCC Meijel
een tijdelijke omgevingsvergunning voor de duur van vijf jaar verleend voor het jaarlijks houden van
twee weekenden voor het houden
van motorcrossevenementen in de
Simonshoekse bossen in Meijel.
Tegen deze omgevingsvergunning

was bezwaar ingediend en tegen
de beslissing op het bezwaarschrift
was beroep ingediend bij de rechtbank. Op 17 december zou de zitting bij de rechtbank plaatsvinden.
Op 7 december heeft de gemeente
van de rechtbank bericht ontvangen
dat het beroepschrift ingetrokken

is. Daarmee is de tijdelijke omgevingsvergunning onherroepelijk
geworden. Met deze vergunning kan
de motorcross voorlopig vooruit in
afwachting op de definitieve vergunning. De gemeente verwacht die
in het eerste kwartaal van 2021 ter
inzage te kunnen leggen.

VAKGARAGE
PEETEN BV

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

VOOR EEN MOOIE EN SFEERVOLLE BADKAMER
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Presentje adoptanten Meijel Schoon
Openingstijden:
ma gesloten
di-vr 09.30 tot 17.30 uur
za 09.30 tot 15.00 uur

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

Alle Meijelse inwoners die een steentje bijdragen aan een schoner Meijel hebben vrijdag 11 december een
presentje ontvangen. Maar liefst 47 adoptanten doen de slogan ‘Vind jij Meijel Schoon ook op z’n mooist’ eer
aan door in weer en wind zwerfafval op te ruimen. Als bedankje voor hun inzet wordt door de gemeente Peel
en Maas aan alle adoptanten die actief zijn in de gemeente een presentje aangeboden. Op de foto Plonie Van
de Kerkhof die namens het team Meijel Schoon, het presentje aan een van de adoptanten uitreikt. Heb je ook
interesse om Meijel schoner te maken? Stuur een e mail naar meijelschoon@dorpsoverleg.nl
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AED’s in Peel en Maas vervangen
Een aantal gemeentelijke AED’s in Peel en Maas wordt deze maand vervangen door een nieuwer model. Het
gaat om AED’s die niet in particulier bezit zijn. De gemeente zorgt samen met stichting Hart voor Peel en
Maas voor de coördinatie van alle gemeentelijke AED’s.
De AED’s worden vervangen op de
Tongerveldweg in Maasbree, gemeenschapshuis ‘t Erf in Egchel, basisscholen de Liaan en de Pas in Helden en
sporthal aan de Piushof in Panningen.
Automatische Externe Defibrillatoren
(AED’s) zijn een medisch technologisch
levensreddend hulpmiddel voor slacht-

offers van een hartstilstand. Voordat
professionele hulpverlening aanwezig is kunnen burgerhulpverleners een
slachtoffer van een circulatiestilstand
helpen door middel van reanimatie en
het gebruik van een AED. Door binnen 6
minuten te beginnen met reanimeren en
het gebruik van een AED apparaat wordt

de overlevingskans van een slachtoffer tot 70 procent groter. Hierbij geldt
dat hoe sneller wordt begonnen met de
reanimatie en hoe sneller een AED wordt
ingezet, hoe groter de kans op een succesvolle reanimatie. Voor meer informatie over de gemeentelijke AED’s, kijk dan
op www.hartvoorpeelenmaas.nl

Jubileum Muziek onder de Toren verplaatst
De tiende editie van Muziek onder de Toren in Panningen ging dit jaar niet door vanwege het coronavirus.
De organisatie heeft de activiteit verzet naar volgend jaar.
Muziek onder de Toren wordt daarom
gehouden in het weekend van zaterdag 31 juli en zondag 1 augustus.
Dan wordt er ook speciale aandacht

besteed aan het tienjarig jubileum.
De werkgroep Cultuur in Hartje Peel en
Maas, die Muziek onder de Toren organiseert, heeft deze beslissing geno-

men. Voor meer informatie, kijk dan
op de Facebookpagina van Muziek
onder de Toren.

XMAS party SV Grashoek
De jaarlijkse XMAS-party van voetbalvereniging SV Grashoek wordt dit jaar in een ander jasje gestoken.
Vanwege de coronamaatregelen is er deze keer een digitale editie.

Verrassingen voor gasten
Zonnebloem Maasbree

De activiteitencommissie van SV
Grashoek gaat vrijdag 18 december
vanaf 20.00 uur een digitale party
organiseren. De avond wordt live uitgezonden en bestaat uit informatieve

en luchtige interviews afgewisseld
met een quizgedeelte waarvoor teams
(in lijn met de coronaregels) zich
inmiddels hebben kunnen geven. Er is
echter ook de mogelijkheid om indivi-

dueel te kijken zonder dat je als team
je hebt ingeschreven. Kijk voor meer
informatie op www.svgrashoek.nl

De afdeling vierde dit jaar 2020 haar 30-jarig bestaan en wilde wel
iets extra doen dit jaar, ook omdat de jaarlijkse sinterklaas- en
Kerstviering niet door kon gaan. Al vanaf september hebben de
vrijwilligers en de Kerstcommissie gewerkt aan een cadeau met
een mix van Sint en Kerstgeschenken. Op zaterdag 12 december
werden deze uitgedeeld. Volgens de vereniging was het een schot
in de roos.

Mondkapjesactie voor
stichting Leergeld
Museum Peel en Maas, de bibliotheek Maas en Peel en atelier Oet
de Verf zetten zich in voor stichting Leergeld. Zij hebben een
herbruikbaar mondkapje ontworpen, gemaakt door Peel en Maas,
voor Peel en Maas. De opbrengst gaat naar stichting Leergeld.
De mondkapjes zijn te verkrijgen
op verschillende plekken in de
gemeente Peel en Maas. Bij onder
andere de bibliotheek, de VVV’s en
bij museum Peel en Maas zijn de
mondkapjes verkrijgbaar. Stichting
Leergeld ondersteunt gezinnen bij
bijvoorbeeld de aanschaf van een

laptop of een fiets. Dit zijn gezinnen die dergelijke grote investeringen niet zomaar kunnen
betalen. Vanaf zaterdag 19 december is het mondkapje verkrijgbaar.
Voor meer informatie, mail dan
naar info@museumpeelenmaas.nl

Sterrentocht door Peel en Maas
In het begin van de coronaperiode werd in het hele land een berentocht opgezet. Gezinnen gingen samen op
pad om in hun dorp verschillende beren voor de ramen te ontdekken. Dit bracht de medewerkers van kindcentrum Meijel op het idee om tijdens de kerstvakantie een sterrentocht te organiseren voor heel Peel en Maas.
De kinderen van kindcentrum Meijel vragen de mensen in Peel en Maas sterren voor het raam te hangen.

Vier liedjes in halve finales LVK
Vier liedjes uit Peel en Maas zijn doorgedrongen tot de halve
finales van het Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer (LVK). Dat
werd maandag 14 december bekendgemaakt.
Uit Grashoek staat Prins & Aod
Prinse Graashook met ‘Stilte
Veur de Storm’ in de halve finales. Ook De Batjakkers uit Egchel
met het lied ‘Mèt aafstand (in
alaafstand)’, Pim & Chantal uit Kessel
met ‘Ongerein’ en ‘Hang de slingers same op’ van De Breurkes uit
Panningen doen mee. In totaal doen

er 25 liedjes uit Noord-en MiddenLimburg mee met de halve finale.
Uit de gemeente Venray zijn dit er
vijf en uit de gemeente Horst aan de
Maas één. Uit Zuid-Limburg zijn er
twintig inzendingen. Op de vrijdagen
8, 15 en 22 januari worden de halve
finales uitgezonden op L1 Radio en
op Facebook.

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

WIJ PLAATSEN
VAKKUNDIG ZELF
UW BADKAMER
EN TEGELWERK

Fijne kerstdagen
en een voorspoedig 2021

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

VAN HÖVELLSTRAAT 21, HELDEN
T 077 307 54 40 M 06 27 33 59 79 WWW.VERKOO.NL
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Coronafeestdagen
LET OP:
Ook tijdens de kerstdagen is
het aantal kerkgangers beperkt
tot 30. Voor de vieringen van
Kerstmis is OPGAVE absoluut
nodig! Kijk bij de kerkberichten
van uw parochie naar wat
daar als aanwijzing staat:
telefonische aanmelding of
aanmeldbriefjes. Wilt u met
Kerst meerdere keren naar
kerk? Geef anderen ook een
kans! Onze kerken zijn geopend
voor gebed en de kerststal te
bekijken. Kijk per parochie.
Met ziekteverschijnselen: blijf
thuis en kijk naar de Mis op
TV. Houdt ook in de kerk de
1 ½ meter! Een mondkapje
wordt dringend aanbevolen.
Blijf gezond! Zalig Kerstfeest
en zalig Nieuwjaar.
STEUN:
Als u vw de coronacrisis,
waar ook uw parochie keihard
de financiële gevolgen van
ondervindt, een extra kerstgift
wilt overmaken, dan wordt
dat bijzonder gewaardeerd.
Een enveloppe in de bus kan
ook. Heel hartelijk dank.

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 20 december  
H. Mis 09.30 uur Telling bij
binnenkomst
Donderdag 24 december
H. Mis 19.00 uur. Kerstavond – max.
30 aanwezigen. Aanmeldbriefje
verplicht. Verkrijgbaar op: zo. 20/12
voor of na H. Mis van 09.30 uur; di.
22/12 spreekuurtijd 10.30 – 11.30u;
wo. 23/12 van 8-10 u (zolang
voorraad strekt).
Vrijdag 25 december
H. Mis 09.00 uur ! 1ste Kerstdag
– max. 30 aanwezigen.
Aanmeldbriefje verplicht.
Verkrijgbaar: zelfde dagen, als
bovenstaand. Kerststal in kerk te
bezoeken: van 14 tot 16 uur
Zaterdag 26 december
2de Kerstdag geen H. Mis
Kerststal in kerk te bezoeken:
van 14 tot 16 uur
Zondag 27 december
H. Mis 09.30 uur. H. Familie.
Telling bij binnenkomst
Vrijdag 1 januari
H. Mis 09.30 uur. Nieuwjaar.
Telling bij binnenkomst
Zondag 3 januari
H. Mis 09.30 uur. Driekoningen.
Telling bij binnenkomst

Parochie Egchel
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens
Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 20 december
Geen H. Mis
Vrijdag 25 december
H. Mis Kerstmis 11.00 uur t.i.v. Willem
van Gend (sterfdag). Voor deze Mis
moet men zich telefonisch aanmelden
vw max 30 kerkgangers. OPGAVE bij
Thijs Peeters, tel: 06-16324888.
Kerk open vw de kerststal van
14.00 tot 17.00 uur.
Zondag 27 december
Geen H. Mis
Vrijdag 1 januari
H. Mis Nieuwjaar 11.00 uur t.i.v.
pastoor Giel Peeters (sterfdag);
Zondag 3 januari
Geen H. Mis

Parochie Grashoek
Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg
077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 19 december
H.Mis 19.00 uur 4e Zondag van de
Advent T.i.v. Uit dankbaarheid. Max. 30
aanwezigen. Telling bij binnenkomst
Let op: Voor de vieringen rondom
Kerstmis en de jaarwisseling 24-12,
25-12, 27-12, 31-12 en 02 januari
liggen aanmeldbriefjes klaar in de
entree van de kerk.
Af te halen vanaf maandag 21
december 11.00 uur. Het kerkgebouw
is in die week extra geopend van
maandag 21-12 t/m woensdag 23-12
van 11.00 uur tot 16.00 uur.
Donderdag 24 december
H.Mis 18.00 uur. Kerstavond.
Aanmeldbriefje noodzakelijk.
Vrijdag 25 december
H.Mis 10.00 uur 1e Kerstdag
Aanmeldbriefje noodzakelijk
Zaterdag 26 december
Geen H. Mis 2e Kerstdag
Zondag 27 december
H.Mis 11.00 uur t.i.v. Wiel
Spreeuwenberg (jaardienst), Tinus
Spreeuwenberg en Theodora Schoeber.
Aanmeldbriefje noodzakelijk
12.30 uur H. Doopsel van Lina
Stemkens
Donderdag 31 december
H.Mis 18.00 uur t.i.v. de overledenen
in het afgelopen kalenderjaar:
Wim Mesman, Lies Peeters-Martin,
Frans Reinders, Sjraar Hunnekens
Zaterdag 2 januari 2021
H.Mis 19.00 uur t.i.v. Gods zegen voor
het nieuwe jaar.

Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 20 december
H. Mis 10.00 uur 4de zondag Advent
t.i.v. Felix Bruijnen en Catharina
Bruijnen-Driessen en overl. fam.;
overl. fam. Hermans-Peeters en Giel
Welten. max 30 tel. opgave 077
3071488 of 06 21202118
Donderdag 24 december
De H. Communie wordt thuisgebracht
vanaf 09.00 uur
H. Mis Kerstavond 17.00 uur; geen
kleuterkerst; geen koor; OPGAVE 077
3071488 of 06 21202118
H. Mis Kerstavond 21.00 uur; geen
koor, max 30 OPGAVE 077 3071488 of
06 21202118
Vrijdag 25 december
H. Mis Kerstmis 09.30 uur; geen koor,
max 30 OPGAVE 077 3071488 of 06
21202118
H. Mis Kerstmis 11.00 uur; geen koor,
max 30 OPGAVE 077 3071488 of 06
21202118
Kerk open: kerststal bezoek hele dag
tot 17.00 uur.
Zaterdag 26 december
H. Mis 2de Kerstdag 10.00 uur, geen
koor, max 30 OPGAVE 077 3071488 of
06 21202118
Kerk open: kerststal bezoek hele dag
tot 17.00 uur.
Zondag 27 december
H. Mis 10.00 uur – H. Familie t.i.v.
collecte tekstboekjes; max 30
Vrijdag 1 januari
H. Mis Nieuwjaar 10.00 uur – uit
dankbaarheid en om Gods zegen over
2021; max 30
Zondag 3 januari
H. Mis 10.00 uur t.i.v. Anna Janssen
(jaardienst); Giel van Lier en Leen van
Lier-vd Hurk (jaardienst); max 30 tel.
opgave 077 3071488 of 06 21202118

Parochie Koningslust
Misintenties
NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer
De Brentjes 81, 077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 19 december
H. Mis 17.30 uur
Zaterdag 24 december
H. Mis Kerstmis 17.30 uur
Let op: OPGAVE nodig bij pastoor P. van
der Horst 077-3071488 of 06 21202118
De kerk is open vw de kerststal 25 en
26 december van 14.00 tot 16.00 uur.
Donderdag 31 december
H. Mis 17.30 uur Oudjaar – uit
dankbaarheid
Zaterdag 2 januari
H. Mis 17.30 uur Driekoningen

Parochie Meijel
Parochie Helden
Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3,
077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl

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 20 december
H. Mis 11.00 uur 4de Advent. geen
misintenties. Max. 30 aanwezigen.
AANMELDBRIEFJE nodig. Verkrijgbaar
vanaf: ma. 14/12, prikbord kerk
Maandag 21 december
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans – Telling bij
binnenkomst
Dinsdag 22 december
H. Mis 09.00 uur –Telling bij
binnenkomst
Donderdag 24 december
Geen Peuterviering.
H. Mis Kerstavond 19.30 uur. Geen
misintenties, geen Jongerenkoor. Max.
30 aanwezigen. AANMELDBRIEFJE
verplicht. Verkrijgbaar: vanaf ma.
21/12, prikbord kerk.
H. Mis 22.00 uur. geen Misintenties.
geen Kerkkoor. Max. 30 aanwezigen.
AANMELDBRIEFJE verplicht.
Verkrijgbaar: vanaf ma. 21/12,
prikbord kerk.
Vrijdag 25 december
H. Mis Kerstmis 11.00 uur. Geen
misintenties. Geen kerkkoor. Max.
30 aanwezigen. AANMELDBRIEFJE
verplicht. Verkrijgbaar: vanaf ma.
21/12, prikbord kerk.
Kerststal bekijken in de kerk: van
12.00 tot 17.00 uur. Geen Alzelééve.
Zaterdag 26 december
H. Mis 2de Kerstdag 11.00 uur. geen
Misintenties. Geen kerkkoor. Max.
30 aanwezigen. AANMELDBRIEFJE
verplicht. Verkrijgbaar: vanaf ma.
21/12, prikbord kerk.
Kerststal bekijken in de kerk: van
12.00 tot 17.00 uur.
Donderdag 31 december
H. Mis Oud jaar 19.00 uur. geen
misintenties. Max. 30 aanwezigen.
AANMELDBRIEFJE nodig. Verkrijgbaar:
vanaf ma. 28/12, prikbord kerk. Geen
‘Herberg’ bijeenkomst erna.
Vrijdag 1 januari
H. Mis Nieuwjaar 11.00 uur. Geen
misintenties. Max. 30 aanwezigen.
AANMELDBRIEFJE nodig. Verkrijgbaar:
vanaf ma. 28/12, prikbord kerk. Geen
‘Peelneutje’erna.
Zondag 3 januari
H. Mis Driekoningen 11.00 uur. geen
misintenties. Max. 30 aanwezigen.
AANMELDBRIEFJE nodig. Verkrijgbaar:
vanaf ma. 28/12, prikbord kerk.

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
OVERLEDEN: Cor Willems CM, priester
lazarist, 84 jaar. Fons de Vree CM, 85
jaar. Jan de Potter CM, 89 jaar.
Vrijdag 18 december
H. Mis 9.00 Overledenen Fam. JanssenSmeijsters
Zaterdag 19 december
H.Mis 19.00 uur 4e zondag Advent
Dinsdag en Woensdag

H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Voor de vieringen van
Kerstmis dient men zich van
tevoren telefonisch aan te
melden. Aanmelden kan op
telefoonnummer: 077-3071388.
Donderdag 24 december
H. Mis 19.00 uur Kerstavond t.i.v.
Helena en Maria Zegers; Joke Goes
Extra collecte misboekjes
H. Mis 21.00 uur Kerstavond t.i.v.
Taco Schledorn en overleden
grootouders;
Extra collecte misboekjes
Vrijdag 25 december
H. Mis 9.30 uur
Kerk open van 14.00 uur tot 17.00
uur
Zaterdag 26 december
H. Mis 10.00 uur
Kerk open van 14.00 uur tot 17.00
uur
Zondag 27 december
H. Mis 10.00 uur
Dinsdag en Woensdag
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Donderdag 31 december
H. Mis 19.00 uur
Zaterdag 2 januari
H. Mis 19.00 uur Driekoningen t.i.v.
Piet Janssen en To Janssen-van der
Linden en zoon Sjraar

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
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Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4, 077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 20 december
– Vierde zondag van de Advent
H. Mis: 11.00 uur
Lector: Mevr. Marlies Steijvers
Intenties: Jaardienst Ton Peeters en
overleden familie.
Mededelingen
Bijzondere diensten rond Kerstmis
Donderdag 24 december
22.30 uur Nachtmis
Vrijdag 25 december
11.00 uur H. Mis Jèèr Peeters
Donderdag 31 december
18.00 uur – Oudejaarsviering
Kerkbijdrage
Het jaar 2020 loopt langzaam ten
einde. Veel mensen zijn gewend
pas op het einde van het jaar hun
‘kerk-bijdrage’ over te maken.
Wanneer u dit jaar nog niet hebt
bijgedragen, hopen we dat u het
alsnog wilt doen. Het banknummer is NL23RABO 0131005707 t.n.v.
Kerkbestuur, Kerkbijdrage 2020,
Maasbree. Wij danken u hartelijk.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage
NL39RABO0125305311
Iet Dings-Bovendeerdt
077 462 18 60
06 24 21 61 06

Kerkdiensten
Zaterdag 19 december
19.15 uur H. Mis.
Jaardienst Piet en Lena HanssenJanssen. Joke Covax-Theelen en Tivitor
6 wekendienst voor Tiny Boots
-Schatorie. Na deze H. Mis wordt de
urn bijgezet
Donderdag 24 december
20.00 uur H. Mis. Nachtmis.
Voor Pastoor Louis Verhaag.
Zaterdag 26 december
9.30 uur H. Mis. Tweede Kerstdag.
Jung, Wies en Piet Schatorie, Jac en
Nellie Jacobs-Schatorie, Ed Beerens en
voor Tiny Boots-Schatorie.
Vrijdag 1 januari
11.00 uur H. Mis. Nieuwjaar.
Voor de parochie.
Zaterdag 2 januari
19.15 uur H. Mis.
Voor de parochie.
Mededelingen
De kerk in Kessel is geopend op
24 december van 15.00 tot 18.00 uur.
25 december Kerstdag van
10.00 tot 16.00 uur
27 december van 10.00 uur tot
16.00 uur.
De peuter en kleuterdienst is dit jaar in
een andere vorm.
Door de werkgroep is een Kerstspeurtocht uitgezet voor de kinderen.
Dit jaar geen dienst in de Kerk voor
de kinderen, Maar na afloop van de
kerst-speurtocht is het eindpunt in de
kerk bij de kerststal.
De kinderen mogen een kaarsje aansteken en hun knutselstukje hier in
de grote boom hangen. Mochten er

kinderen zijn die geen Kerstspeurtocht
folder hebben ontvangen dan dit even
melden.
Zaterdag 2-1-2021 om 19.15 H, Mis
voor onze Parochie
Er mogen maar 30 personen in de H.
Missen aanwezig zijn.
U kunt zich daarvoor opgeven bij: Arno
Houwen tel. 06-55177046 of bij
Iet Dings tel. 06-24216106
De Kerk in Kessel Eik heeft geen openstelling vanwege de corona. De mensen
van Kessel Eik zijn welkom in Kessel om
de kerk/kerststal te bezoeken.
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

Parochie Baarlo
Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 20 december
9.30 uur H. Mis. Vierde zondag van de
Advent.
Marie Madeleine Baronesse d’Erp.
Jaardienst Louis Jacobs en overleden
familie Jacobs-Tercken.
Donderdag 24 december
18.00 uur H. Mis. Kerstavond.
Gezinsviering.
Cor Driessen wegens verjaardag.
Vrijdag 25 December Eerste Kerstdag
9.30 uur H. Mis.

Voor Frits, Wiel en An Peeters.
Jaardienst Pierre Lenders en Tiny
Lenders-Beurskens, zoon Hay en
schoonzoon Dieter Lantermann. Mien
Janssen-Hunnekens.
Zondag 27 december
9.30 uur H. Mis. Voor de weldoeners
van de kapel van de H. Familie.
Mededelingen
Er mogen maar 30 mensen in de
kerk. U kunt zich daarvoor opgeven.
Tel. 477.1275 of per mail:
kapelaan@parochiebaarlo.nl
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.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties
NL41RABO0125300522
L. Timmermans
077 462 16 78
Kerkdiensten
Zaterdag 19 december
18.00 uur H. Mis. 4de zondag van de
advent
Jaardienst Wies Bruynen- Mertens en
Toni Bruynen.
Donderdag 24 december Kerstavond 21.00 uur nachtmis. Uit
dankbaarheid voor Pastoor Verhaag en
Pastoor Schoenmakers.
Zaterdag 2 januari
18.00 H. Mis. Voor de parochie.
Mededelingen
24 december Kerst avond is om 21.00
uur de nachtmis, s.v.p. de regels van
het RIVM volgen.
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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 vervangende Kapelaan H. te
Boekhorst verzorgt 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
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Kan je bedrijf tijdens de lockdown
wel klanten helpen?
Laat het weten, plaats een advertentie
in HALLO Peel en Maas
adverteren@kempencreeert.nl • 077 208 32 00
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Mail dan je motivatie en cv naar: de heer Rob Wijnen rob.wijnen@bpgwijnen.nl
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Tummers
daar word ik vrolijk van
Het grootste
assortiment
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in de regio!
43,95

38,95
39,95

64,99

26,95

59,95

Wafelijzer ASW281

Wafelijzer 1621

Wafelijzer 171

• Voor hartjes-wafels • Anti-aanbaklaag
• Traploze temperatuurregeling

• 1100 watt vermogen • Voor 4 11x11 wafels
• Anti-aanbaklaag

• Voor hartjes-wafels • Extra grote wafels
• Anti-aanbaklaag

TOT €75,- CASHBACK
I.C.M. EXTRA PLATEN

77,95

79,95

64,95
Multisnack-apparaat SW852D

94,95

64,95
Wafelijzer 1445

• Wafel- en tosti-ijzer in één
• Uit te breiden met 16 verwisselbare platen

99,95

• 930 watt vermogen • Voor 2 Brusselse wafels
• Regelbare thermostaat • RVS behuizing

Wafelijzer CW2437
• Multifunctioneel wafelijzer
• Uit te breiden met extra platen • 2 x 800 watt

99,95

69,95

49,95

84,95

66,95

44,95
Fondue FO2580

Teppanyaki-plaat TY1897

Gourmetset Gourmet Star

• Inox pot met dubbele bodem • Voor 2-8 personen

• Extra lang: 90 cm • Vetopvang • Massieve aluminium bakplaat

• Unieke manier van samen dineren • Aparte units met anti-aanbaklaag

26 december

Zondag

27 december

Maandag

EP:Tummers Roermond
& EP:Tummers Weert geopend
van 11.00 – 17.00 uur.
De overige winkels zijn gesloten.

Alle winkels geopend
van 11.00 – 17.00 uur.

Alle winkels geopend
van 9.30 – 18.00 uur.

Kerstavond

1e Kerstdag

2e Kerstdag

25 december

Alle winkels geopend
van 9.30 – 17.00 uur.

Alle winkels gesloten.

24 december

28 december

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Roermond - Weert - Panningen
Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst

