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Een schone speelplaats
Een schone plek om te spelen. Dat willen de kinderen van basisschool De Liaan in Helden graag. Om mensen daarvan bewust te maken en te zorgen dat er geen zwerfafval meer op de
grond wordt gegooid, moesten er bordjes komen die duidelijk maken waar de rotzooi thuishoort: de prullenbak. In januari werd het idee door de kinderraad aangenomen en op maandag 6 juli werd het eerste bordje, ontworpen door de kinderen zelf, officieel onthuld. Burgemeester Wilma Delissen-Van Tongerlo was aanwezig om het moment bij te wonen. Na de
zomer worden de bordjes in de rest van de gemeente geplaatst. De kinderraad bestaat sinds vorig jaar. Alle basisscholen van de gemeente zijn vertegenwoordigd. De leden mogen
onderwerpen inbrengen en stemmen of de ideeën uitgewerkt gaan worden. / Beeld: Karin Jacobs

Vergunning nieuwe stal in Meijel

Varkenshouder Verhoijsen krijgt wederom gelijk van Raad van State
De Raad van State heeft de Beringse varkenshouder Verhoijsen voor de derde keer in drie jaar tijd gelijk
gegeven. Wederom vond de rechter dat de gemeenteraad geen aanvullende eisen mag stellen aan een nieuwe
beoogde stal in Meijel. Familie Verhoijsen is vanzelfsprekend blij met het oordeel, Frits Berben van PvdA/
GroenLinks laat weten het verlies te nemen en feliciteert de varkenshouder met het resultaat.
Varkenshouder John Verhoijsen
diende al jaren geleden een vergunningaanvraag in voor een nieuwe
varkensstal bij de vestiging van het
bedrijf aan de Peelweg in Meijel,
midden in een glastuinbouwgebied.
Het College van B&W stemde in met
de vergunning, maar de gemeenteraad stemde, met uitzondering van
het CDA, tegen, omdat ze liever geen
nieuwe varkensstal in een gebied
dat bedoeld is voor glastuinbouw zag
verschijnen. Daarop volgde de eer-

ste uitspraak van de Raad van State:
Verhoijsen had gelijk, de beslissing
van de gemeenteraad werd vernietigd en de vergunningsaanvraag
moest opnieuw behandeld worden.
In 2018 mocht de gemeenteraad
voor de tweede keer stemmen over
de vergunning. Een meerderheid
(PvdA/GroenLinks, VVD en Lokaal
Peel&Maas) wilde instemmen, mits
de stal aan aanvullende eisen zou
voldoen. Ook daar was de Raad van
State het niet mee eens. De gemeen-

teraad mocht dergelijke zaken niet
eisen. Wederom werd het raadsbesluit van tafel geveegd.

Scheepsrecht
Driemaal is scheepsrecht moet familie Verhoijsen (drie dochters van
John zijn inmiddels mede-eigenaar)
gedacht hebben toen begin dit jaar
het onderwerp weer bij de gemeenteraad voorlag. Weer stelden PvdA/
GroenLinks, VVD en Lokaal Peel&Maas
aanvullende eisen. Volgens hen had-

den ze de eerste keer de eisen niet
goed verwoord en zou het dit keer
wel lukken. Woensdag 1 juli diende
de zaak en wat bleek? De beslissing

van de gemeenteraad werd voor de
derde keer vernietigd.
Lees verder op pagina 08

BARBECUE & BUFFET
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com
Eenvoudig online
te bestellen
geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

Vanaf 10 p. gratis gebruik
gas-BBQ, borden en bestek

Ook ideaal
voor bedrijven

02

nieuws \ 0907

Scholen bundelen krachten in Fusieschool De Riet

De Wissel en Nieuweschool na zomer samen verder
Basisscholen De Wissel en Nieuweschool in Panningen gaan na de zomervakantie samen verder. Stichting Prisma, verantwoordelijk voor
het onderwijs op beide scholen, besloot te fuseren om zo ‘de aanwezige kennis en expertise te bundelen en versterken’. Ook gaat het om twee relatief kleine scholen die op een steenworp afstand van elkaar af liggen, waardoor samengaan voor de hand ligt.

Nieuweschool en De Wissel (achtergrond) liggen op een steenworp afstand van elkaar

De twee basisscholen openden hun deuren allebei in 1980.
De Nieuweschool werd toentertijd opgericht als openbare basisschool De Regenboog. Zo’n honderd
meter verderop verrees het nieuwe
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pand van De Wissel. Dertig jaar lang
bestonden de twee scholen naast
elkaar, maar daar komt op 1 augustus
een einde aan. Op die datum fuseren de twee instellingen en gaan ze
verder onder de voorlopige naam
Fusieschool De Riet.

Voordelen
Koen Verwold is samen met Peggy
van Ratingen sinds 1 januari directeur van de twee scholen. De taak van
de twee interim-bestuurders is om
de fusie zo goed mogelijk te rege-

len. Dat is tot nu toe goed gelukt,
vindt Verwold. “De bereidheid tot
fuseren is heel groot”, vertelt hij.
“Onder de leraren, ouders en ook de
kinderen. Iedereen ziet de voordelen.
Het is eigenlijk heel soepel gegaan.”
Volgens de interim-directeur denken
de personeelsleden op onderwijskundig gebied over veel onderwerpen hetzelfde. “Samen met het team
is een nieuwe missie opgesteld en
komend jaar wordt er een visie voor
de langere termijn opgesteld.”
De nieuwe school (niet te verwar-

ren met de Nieuweschool) gaat het
onderwijs voor zo’n 275 kinderen
regelen. De leerlingen worden verdeeld over de twee bestaande gebouwen. De onderbouw komt in het ene
pand en de bovenbouw in het andere.
“Bij de onderbouw worden klassen
volledig gemixt”, vertelt Verwold.
“Er komen dus leerlingen van beide
scholen bij elkaar in de klas. Bij de
bovenbouw moet dat gedurende het
jaar gebeuren. Ze beginnen dus in
dezelfde klas als waar ze nu het jaar
mee eindigen.”

OBS De Fontein
Naast De Wissel en Nieuweschool
komen ook de leerlingen van OBS
De Fontein naar Panningen. Die zitten nu nog in Helden bij basisschool
De Pas. “Met hen wordt een samenwerking opgezet”, vertelt Verwold.
“Dus geen fusie. Ze krijgen eigen klassen. We willen van het geheel, de drie
scholen en kinderopvang Hoera, een
expertisecentrum maken waar onderling kennis gedeeld kan worden.
Dat kan bijvoorbeeld door gezamenlijke projecten te doen.”
De klassen van de fusieschool worden niet groter dan voorheen, vertelt
Verwold. En ook kunnen alle leraren gewoon aanblijven. De naam,
Fusieschool De Riet, is geen blijvertje, vertelt Verwold uit. “Er komt een
nieuwe naam. De ouders en kinderen
worden daar bij betrokken. We streven er naar om op 1 januari 2021 een
nieuwe naam te hebben.”
In de toekomst moet er een gebouw
komen waar de fusieschool, de kinderopvang en OBS De Fontein samen
in passen. “Of dat ver- of nieuwbouw
moet worden, is nog niet duidelijk”,
vertelt Verwold. “Dat gaan we komend
schooljaar uitzoeken.” Verwold start
samen met Van Ratingen in ieder
geval komend schooljaar nog op als
interim-directeurs.

De ouders en kinderen
worden betrokken
bij het kiezen van een
nieuwe naam

Tekst en beeld: Rob Dieleman

Goedkeuring van onderwijsminister

Agora-onderwijs volgend jaar van start
Initiatiefgroep Agora Maas en Peel kan volgend jaar van start met Agora-onderwijs in Peel en Maas. Onderwijsminister Arie Slob stuurde op
woensdag 1 juli een brief aan de groep dat vanaf het begin van het schooljaar 2021-2022 de openbare middelbare school leerlingen les kan
gaan geven. “Wij zijn superblij”, laat Odilia Rens van de initiatiefgroep weten. “Nu is het eindelijk definitief. Er gaat Agora-onderwijs komen
in Peel en Maas.”
In de brief die de initiatiefgroep
kreeg, staat onder meer dat de
minister van oordeel is dat voldoende ouders in de omgeving Peel
en Maas hebben aangegeven Agoraonderwijs te willen. ‘Tevens zijn er
voldoende potentiële leerlingen voor
een openbare scholengemeenschap
voor mavo, havo en vwo in het voedingsgebied’, schrijft de minister. In
de brief bevestigt de minister dat
de overheid de financiering voor de
nieuwe school op zich neemt en dat
er per 1 augustus 2021 les gegeven
kan worden.

Handtekeningen
De initiatiefgroep Agora Maas en
Peel kwam al jaren geleden met
het idee om Agora-onderwijs te
beginnen in Peel en Maas. Een eerste voorstel werd in oktober 2018
door de provincie en het College
van B&W van Peel en Maas afge-

wezen. Op aanwijzing van de provincie zocht de initiatiefgroep een
samenwerking met het Bouwens,
maar die liep in februari van vorig
jaar op niets uit. Daarop besloten
de initiatiefnemers een handtekeningenactie op te starten om zo
aan de minister te laten zien dat er
behoefte is aan Agora-onderwijs in
deze regio.
Er werden 281 ouderverklaringen
opgehaald, waarmee de belangstelling bewezen werd. De initiatiefgroep bereikte daarna alsnog
overeenstemming met het Bouwens
over een gezamenlijke locatie en
de gemeente stuurde een aanvraag
naar het ministerie voor de financiering van de Agora-school. Die is
nu officieel goedgekeurd. “Nu is het
echt definitief”, vertelt Odilia Rens.
“Het traject dat we de afgelopen
3,5 jaar, sinds het idee ter sprake
kwam, hebben doorlopen, was alle-

maal voorbereiding. Nu gaat het om
het ‘echie’.”

Bouwens
De Agora-school moet in het hetzelfde gebouw als middelbare
school het Bouwens in Panningen
gevestigd gaan worden, zo werd in
maart van dit jaar bekendgemaakt
door initiatiefgroep Agora Maas
en Peel, onderwijsstichting LVO en
gemeente Peel en Maas. Het eerste
gesprek tussen de twee middelbare scholen liep vorig jaar op niets
uit, maar na een bemiddelingstraject besloten de scholen alsnog
dat ze, als twee onafhankelijke
scholen, naast elkaar in hetzelfde
pand kunnen huizen. Binnen enkele
weken gaan de initiatiefgroep,
het Bouwens en de gemeente om
tafel om alles te regelen, geeft
Rens aan. “We weten nog niet precies wanneer en waar we precies

terecht kunnen op het Bouwens.
Dat gaan we tijdens het overleg
bespreken. We kunnen nu wel
zaken gaan opstarten.” Zo kan de
initiatiefgroep beginnen met het
zoeken van coaches (de naam
voor leraren bij Agora-onderwijs)
en het opzetten van kijk- en informatieavonden door het jaar heen.
“Dat soort processen gaan nu
lopen.”
Misschien wel de grootste hobbel
is genomen voor de initiatiefgroep.
“De voorbereiding zit erop, nu gaat
het echte werk beginnen.”

We kunnen nu zaken
gaan opstarten

Tekst: Rob Dieleman
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Broer Thei over verdwijnen brug

De herinnering aan de inspanningen van Math Sieben
De Math Sieben-brug is een wezenlijk onderdeel van de huidige Maasoever in Kessel. De brug achter Kasteel De Keverberg werd vernoemd naar
de man die namens het gehandicaptenplatform Kessel streed voor een betere toegankelijkheid voor mindervaliden in het dorp. In het plan voor
de nieuwe Maasboulevard verdwijnt de brug, tot verdriet van broer van Math, Thei Sieben. “Het liefst wil ik dat de brug blijft, maar anders moet
hij hergebruikt worden.”

willen liever niet dat de brug verdwijnt, maar als het echt moet, dan
moet er wel een gedegen alternatief gevonden worden, vinden
ze. “We gaan niet de barricade op.
Bij een protest krijg je alleen maar
verliezers, dus daarom denken we
mee over alternatieven.”

De brug gaat niet
zomaar verdwijnen

Alternatieven

Na een auto-ongeluk op zijn 21e zat
de geboren en getogen Kesselnaar
Math Sieben daarna de rest van zijn
leven in een rolstoel. Omdat Kessel
in die dagen weinig tot geen rekening hield met mensen die een
beperkte bewegingsvrijheid hadden, was het lastig voor Math en
andere mindervaliden om zich te
verplaatsen in het dorp. “Er werd
veel te weinig rekening mee
gehouden”, vertelt broer Thei, die in
totaal vijftien jaar wethouder was
in gemeente Kessel.
Math beschouwde het als zijn persoonlijke taak om het dorp toegankelijker te maken. “Hij stopte er zijn
volledige ziel en zaligheid in”, vertelt Thei. De inspanningen van Math
resulteerden er volgens Thei onder
meer in dat er door het hele dorp
heen stoepen verlaagd werden, de
school zo gebouwd werd dat mindervaliden er goed terecht konden en er werd iets geregeld om
de Maasoever aan te pakken. Die
vormde het dieptepunt qua bereikbaarheid.

Grof schandaal
“We hadden toen natuurlijk al die
prachtige ligging aan de Maas”,
vertelt Thei. “Er was toen wel een
mogelijkheid om achter het kasteel

langs bij de Maas te lopen, maar
eigenlijk was het een grof schandaal. Vanaf de Maas tot aan het
kasteel was geasfalteerd. Je kon er
lopen, maar het was levensgevaarlijk. Elke maand werd er bij hoog
water wel weer een stuk uit het
asfalt geslagen en dan kwam er
iemand om dat gat weer op te vullen. Schandalig eigenlijk.”
Dankzij de inspanningen van Math
lukte het de gemeente Kessel om
op verschillende plaatsen subsidie los te peuteren. In 2005 kon de
oever aangepakt worden en het
‘pièce de résistance’ werd de brug
die de naam van Math zou gaan
dragen en ervoor zou gaan zorgen
dat ook rolstoelers en mensen met
een kinderwagen langs de Maas
konden struinen. “Helaas heeft
Math zelf dat niet meer mee mogen
maken”, vertelt Thei. Zijn broer
overleed twee jaar eerder, in 2003,
op 55-jarige leeftijd.
Zeventien jaar lang doet de burg
nu dienst als verbinding tussen de twee stukken Maasoever
aan weerszijden van Kasteel
De Keverberg. Een paar jaar geleden kwam het idee van een
nieuwe Maasboulevard bovendrijven waarbij de gehele oever
een opknapbeurt gaat krijgen.

Een werkgroep bestaande uit
leden van Dorpsoverleg Kessel, de
gemeente en dorpsbewoners hield
zich met het idee bezig. “Een supergoed plan”, vindt Thei. Alleen het
feit dat de Math Sieben-brug geen
plekje meer heeft op de toekomstige oever vindt de broer van de
naamgever teleurstellend.

De gemeenteraad besliste onlangs
extra geld beschikbaar te stellen
waardoor het volledige plan doorgaat en de Math Sieben-brug dus
verdwijnt. Wel zegde wethouder
Paul Sanders na vragen van diverse
partijen toe dat er een alternatief
voor de brug gevonden gaat worden. Hij zou niet zomaar verdwijnen.
Thei en nog een paar medestanders

In het nieuwe plan zou de kapotte
kazemat aan de Maas een grote
rol gaan spelen. “Misschien kan er
daar een brug omheen gemaakt
worden waarbij de brug van Math
of in ieder geval delen gebruikt
worden”, vertelt Thei. “Dat is in
de buurt van de huidige plek en
het is bedoeld voor mindervaliden, precies wat Math voor ogen
had.” Een ander alternatief is om
de brug naar Kessel-Eik te verplaatsen. “Bij De Musschenberg is een
gedeelte van het fietspad heel steil
en slecht toegankelijk voor mindervaliden. Wellicht kan de brug daar
gebruikt worden.”
Thei gaat de alternatieven aandragen en vervolgens een antwoord
van de gemeente afwachten.
“Ik heb er wel vertrouwen in,
over de ambtelijke medewerking
van gemeente Peel en Maas ben ik
uitermate tevreden. De brug gaat
niet zomaar verdwijnen”, belooft
hij. “De herinnering aan de inspanningen van Math moet blijven
bestaan.”
Tekst en beeld: Rob Dieleman

Besparing
Al bij één van de eerste informatieavonden over de Maasboulevard
in 2018 werd door een dorpsbewoner aangehaald dat de brug niet
zomaar zou mogen verdwijnen.
Thei hield zich lange tijd bewust
buiten de discussie. “Anders zou
het te veel ‘wij tegen zij’ worden,
terwijl we dit samen moeten oplossen.” Toen een paar maanden geleden bekend werd dat de werkgroep
een paar onderdelen van het plan
moest gaan schrappen om zo geld
te besparen, rekende Thei zich rijk.
“Als de brug gewoon zou blijven liggen, zou dat een flinke besparing
opleveren.” De werkgroep wilde
niet en gaf als reden dat als de
brug zou blijven liggen, de subsidie van de provincie (500.000 euro)
niet door zou gaan. “De opstelling
van het dorpsoverleg valt me erg
tegen”, zegt Thei.

Brug ‘hot issue’ gemeenteraad
Bij de laatste raadsvergadering, op dinsdag 23 juni, was de Math Sieben-brug een belangrijk onderdeel
van de discussie over de Maasboulevard. Diverse politieke partijen vroegen aandacht voor de brug.
CDA-raadslid Roel Boots was samen met PvdA/GroenLinks-raadslid Frits Berben verantwoordelijk
voor het plan om extra geld in het plan te stoppen om zo toch alle delen te kunnen realiseren. Boots is
blij dat met de toezegging van w
 ethouder Sanders dat hij zich gaat inzetten voor een alternatieve plek
van de brug. “Ik zal er op toezien dat de wethouder deze afspraak ook nakomt”, laat hij weten. “De brug
heeft veel e motionele waarde in het dorp.”
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Vernield wegkruis vervangen en gezegend
Er staat sinds woensdag 1 juli weer een wegkruis aan de Roffart in Baarlo. Onbekenden vernielden in februari
het vorige kruis, met Jezusbeeld, dat tevens een rijksmonument was. Er werd een nieuw kruis gemaakt dat op
1 juli door kapelaan Te Boekhorst werd ingezegend.

Het wegkruis bij de stuw in Baarlo
verdween begin dit jaar vrijwel volledig. Het rijksmonument stamde
uit de periode rond 1700 en bevatte
een kruis met daarop een Jezusbeeld
van witte klei. Het echtpaar dat het
beheer van het kruis doet, trof slechts
een stukje arm en hand van het
Christusbeeld aan toen ze uitkwamen
bij het vernielde monument. Zelfs het
hout van het kruis was weg. “Ik vermoed dat het gestolen is”, vertelt
Ed Groenendaal, penningmeester
Stichting kruisen en kapellen BaarloMaasbree. “We hebben toen meteen
een getuige-oproep gedaan, maar die
heeft niks opgeleverd. Dat hadden
we eerlijk gezegd ook niet verwacht”,
aldus Groenendaal. Het was vooral
voor de beheerders van het kruis een
emotioneel verlies. “Ze hebben het
jaren verzorgd en dan tref je het zo
aan. Het was honderden jaren oud en
dan verdwijnt het gewoon. Daar word
je wel emotioneel van.”
Het was niet de eerste keer dat het
monument het zwaar te verduren had.
In februari 2000, precies twintig jaar
voor de afgelopen vernieling, werd het
kruis door een verkeersongeluk bijna
onherstelbaar beschadigd. Het corpus
lag toentertijd in zeven stukken op
de grond. Een kunstenaar uit Beesel
wist de schade te herstellen, waarna
pastoor Verhaag het inzegende. Een
restauratie zat er dit keer met alleen

maar een stukje arm en hand dat over
was, niet in.

Inzegening
Geen wegkruis op de locatie was geen
optie voor de stichting en daarom
werd besloten een nieuw kruis met
Jezusbeeld te laten maken. “Als we
niet meteen actie hadden ondernomen, was er nooit meer een wegkruis daar verschenen.” De stichting
betaalde voor het nieuwe monument
dat op 1 juli onder belangstelling van
diverse mensen gezegend werd door
kapelaan Te Boekhorst.
Zekerheid dat dit kruis wel tot het
einde der tijden blijft staan, heeft de
stichting niet. “Wat kun je doen tegen
vandalisme?”, vraagt Groenendaal zich
af. “Er is niets tegen te doen”, geeft
hij antwoord op zichzelf. “Het is niet te
verzekeren. Het is net als bij kluisjes
in kapelletjes. Die worden nog steeds
regelmatig vernield in ons gebied.
Er zit een paar euro in en het kost ons
een paar honderd euro om een nieuw
kluisje te kopen. Het is lastig te begrijpen wat dit soort vandalen bezield.”
Wellicht dat de komst van een nieuw
wegkruis ervoor zorgt dat eventuele vandalen besluiten het monument met rust te laten. “Laten we het
hopen.”
Tekst: Rob Dieleman
Beeld: Jac Willekens

Voorkomen van faillissement

De Keverberg krijgt subsidie van
gemeente
Stichting Behoud Kasteel de Keverberg krijgt een subsidie van 30.000 euro vanwege de gevolgen van de
coronacrisis. Gemeente Peel en Maas is juridisch eigenaar van het kasteel en wil met de bijdrage voorkomen dat de stichting in de financiële problemen komt en misschien zelfs failliet gaat. In dat geval zou
het kasteel in handen van derden kunnen komen. Een scenario dat de gemeente wil voorkomen.
Het kasteel heeft nog te weinig
eigen vermogen om daaruit te kunnen putten, zo is te lezen in het
beslisdocument van het College
van B&W over de subsidie. Zo werd
vorig jaar een winst van 718 euro
geboekt. ‘Terwijl een structurele
winst van minimaal 50.000 euro per
jaar noodzakelijk is om alle kosten te
dekken en reserves op te bouwen’,
aldus de gemeente. Voor 2020 verwachtte de stichting door de coronacrisis ondanks interne maatregelen
en een beroep op overheidssteun
een tekort van tussen de 50.000 en
120.000 euro.
Om ervoor te zorgen dat het kasteel

niet failliet gaat, besloot het college een subsidie van 30.000 euro
te verstrekken. Het belangrijkste
argument van de gemeente voor de
bijdrage is dat het wil voorkomen
dat het kasteel in handen van derden komt. Dat zou kunnen gebeuren
als de stichting achter het kasteel
failliet gaat. Gemeente Peel en Maas
is juridisch eigenaar van het kasteel
en vindt dat het pand van bijzondere betekenis voor is de gemeente.
‘Het is een zeer belangrijk rijksmonument, maakt deel uit van de
historische kern van Kessel en dient
een economische belang’, aldus
het college.

Omdat de stichting aangaf het
niet meer te gaan redden zonder hulp vanuit de gemeente,
werd een plan voor extra subsidie opgesteld. De gemeente
wil geen lening of garantstelling
doen, omdat de stichting dan na
de coronacrisis jaarlijks extra kosten heeft aan het terugbetalen en
de rente. De 30.000 euro is gebaseerd op een aanvraag van 60.000
euro voor 2020 en 2021. Door de
helft te verlenen kan de gemeente
een vinger aan de pols houden
en in de toekomst beslissen of
ook de tweede 30.000 euro wordt
toegekend.

Wilson Varela nieuwe deken Horst-Helden
Pastoor Wilson Varela wordt benoemd tot deken van het dekenaat Horst-Helden. Hij volgt deken
Alexander de Graaf Woutering op, die plebaan deken van Roermond wordt. Dat heeft het bisdom
Roermond zaterdag 27 juni bekendgemaakt.

ADVERTENTIE WEEK
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Wilson Varela (41) werd geboren in
Colombia, maar is inmiddels meer
dan 20 jaar in Nederland en heeft
sinds 2018 ook de Nederlandse
nationaliteit. Hij werd tot priester
van het bisdom Roermond gewijd
in het jaar 2009. Sinds die tijd was
hij kapelaan en pastoor geweest in

de parochiefederatie RoermondOost/Maasniel-Asenray.
De nieuwe deken komt niet alleen
naar Horst en Helden. Hij wordt
vergezeld door kapelaan Miguel
Pascual Coello, gewijd tot priester
van het bisdom Roermond in 2016
en sindsdien kapelaan in de paro-

chies van Onze-Lieve-Vrouwe Sterre
der Zee en Sint-Pieter in Maastricht
en een transeunt-diaken die volgend jaar tot priester wordt gewijd.
Het is nog niet bekend wanneer
Varela naar zijn nieuwe dekenaat
komt.
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Kessel zwaar getroffen door virus, cijfers niet representatief

Uitslagen coronatest laten verwacht beeld zien
De uitslagen van de testen die stichting IMtest in april, mei en juni deed in Kessel laten een verwacht beeld zien:
Kessel is zwaar getroffen door het coronavirus. Al zeggen de cijfers niet al te veel, aldus Dorien van Doorn
(stichting IMtest) en Anja Garritsen, directeur van Innatoss, het bedrijf dat het bloed onderzocht. “We hebben
individueel aangetoond of iemand corona had, we hebben geen beeld gecreëerd van de hele Kesselse bevolking.”

Iedereen die dacht het coronavirus gehad te hebben, kon zich op
bepaalde dagen in april, mei en juni
laten testen bij een mobiel laboratorium in Kessel. Verantwoordelijk

voor die tests waren stichting IMtest
en medisch laboratorium Innatoss
Laboratories, gespecialiseerd in
virustests. Een test af laten nemen
kostte 70 euro. De aanmeldingen

stroomden meteen binnen, vertelt
Dorien van Doorn. “In totaal meldden meer dan achthonderd mensen
zich aan. Die kwamen echter lang
niet allemaal opdagen.”

Percentages
Op dinsdag 6 juli kwamen Van Doorn
en Garritsen naar Kessel om in drie
groepen uitleg te geven aan deelnemers aan de tests. Wat betekent
de uitslag? Hebben de mensen die
positief testten antistoffen aangemaakt? Waarom kreeg iedereen verschillende waardes doorgestuurd?
De twee vrouwen wilden persoonlijk
antwoord komen geven op de vele
vragen die heersten. “Dat is veel fijner dan via de mail of telefoon”, vertelt Garritsen. “Persoonlijk contact is
belangrijk en kan veel onduidelijkheid wegnemen.”
Uit de cijfers die tijdens de bijeenkomsten werden gepresenteerd,
bleek dat 44 procent van de Kesselse
inwoners die een test liet doen
(186 personen), corona heeft gehad.
Als ook de personen worden meegenomen die in de omgeving van
Kessel wonen (postcode 599X), komt
het percentage uit op 39 procent
van de geteste personen (283 in
totaal, dus inclusief de inwoners van
Kessel). Als alle deelnemers uit de
regio worden meegeteld (postcode
598X en 599X) blijft het percentage
rond de 40 procent hangen. In totaal
werden 358 personen uit de regio
getest bij het mobiele laboratorium.

Niet representatief
Ten opzichte van andere plaatsen,
waar IMtest en Innatoss werkzaam
waren, blijkt de Peel en Maas-regio
veel positieve coronagevallen te
hebben. Amsterdam (15 procent),
Oss (24 procent), Uden, Erp, Gemert
(rond de 30 procent) hadden allemaal lagere percentages. Toch zeggen de cijfers niets over hoe zwaar

Kessel getroffen is, willen Van Doorn
en Garritsen benadrukken. “Het zegt
slechts iets over het individu.
We hebben maar 186 Kesselnaren
getest. Die mensen hadden klachten
gehad en waren bereid om 70 euro
te betalen. Van die mensen heeft
44 procent corona gehad. Het is niet
representatief voor heel Kessel.”
Graag zouden IMtest en Innatoss
zien dat de GGD een dorpsbreed
onderzoek gaat doen in Kessel.
“Dan kunnen er echt conclusies aan
verbonden worden. Zeker als er
terugkerende tests komen”, vertelt
Garritsen. “Dan kan gemeten worden of er antistoffen worden aangemaakt, bij welke groep dat het
meeste het geval is en of de mensen
met veel antistoffen wederom ziek
zijn geworden. We zitten nu te vroeg
in het proces om over die zaken officieel iets te zeggen. De overheid zou
in dat soort grootschaligere onderzoeken moeten investeren.”

Mobiel lab
Van Doorn kondigde nog aan dat het
mobiele laboratorium de komende
tijd nog regelmatig in Kessel te
vinden is. “We willen een schema
waarbij het lab eens in de twee
weken in Kessel staat. Iedereen in
Kessel of omgeving kan zo te weten
komen of hij of zij corona heeft
gehad.” De test kost nog steeds
70 euro. Aanmelden kan via
www.innatoss.nl of neem voor meer
informatie contact op via info@
stichtingimtest.nl of sanne.vanthullenaar@innatoss.com
Tekst: Rob Dieleman
Beeld: Sanne van ‘t Hullenaar

Hallo jongens en meisjes! Wie is er
op zoek naar een leuke bijbaan in de
omgeving van gemeente Peel en Maas?
De vakantie staat weer voor de deur. Gelukkig krijgen we
langzaam aan steeds meer bewegingsvrijheid. Mogelijk ben
jij op zoek naar jouw ideale bijbaan, voor een extra zakcentje.
Weet je niet waar je moet zoeken, of vraag je je af wat nu wel of
niet kan? Bel of app ons, dan kijken we samen met jou naar de
mogelijkheden.

Laatste fase bouwproject Kuukven
van start
Het startsein voor de tweede en laatste fase van woningbouwproject Kuukven in Baarlo is op woensdag 1 juli gegeven. Nieuwe bewoners begroeven tijdens het symbolische moment een tijdscapsule onder
hun nieuw te bouwen huizen. De laatste fase bestaat uit achttien woningen, acht levensloopbestendige
boerderijwoningen en tien twee-onder-een-kap-woningen. Op één levensloopbestendige woning na,
zijn alle huis inmiddels al verkocht.

Jongerenwerk Peel en Maas
Vincent: 06-26946032
Michel: 06-11762760
Wil je op de hoogte blijven?
Volg ons op Facebook via Jongerenwerk Peel en Maas.

meer met mensen!
(077) 307 73 50 - vorkmeer.nl
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Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Opgeruimd? Niets weggooien!
Ik kom de kleine spullen graag bij u
ophalen! 06 46 48 87 15.
Te koop woonhuis met bedrijfsruimte
Kanaalstraat 65 Beringe
06 22 29 95 44, 077 306 19 91.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

Kitty en Twan: 077-3512798

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

echtgenoot van

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

Maar op ’n keer
ben je aan je laatste beetje toe.

Ben Deckers
echtgenoot van

Mia Deckers-Doors
In de leeftijd van 83 jaar.
Mia

Maasbree: Hai en Karin
Mandy en Tom
Mariska en Rick
Koningslust: Thei en Anja
Kevin en Renske
Anouk
Kessel: Ria en Crit
Kelly en Bart, Raff

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

Het is je dikwijls zelf ontgaan,
je zegt “ik ben wat moe”

Sjaak van Smidjes Handrie

Truus Peeters-Vervoort † 9 april 2020
Aandacht,
rust, tijd én....
betaalbaarheid

en alle beetjes die je stierf,
’t is vreemd maar die vergeet je.

Jac Peeters

Maasbree, * 27 februari 1936
Panningen, † 2 juli 2020

THANATOPRAXIE

Sterven doe je niet ineens
maar af en toe ’n beetje

Nog geen 3 maanden nadat we afscheid hebben genomen
van ons mam, oma en superoma, hebben we nu geheel
onverwacht afscheid moeten nemen van onze pap,
opa en superopa

René en Lenny
Lars, Nina en Floor
Roel en Karin
Guus en Sara

De uitvaart heeft op 2 juli in besloten kring plaatsgevonden.
Een warmer en mooier afscheid van mijn man, vader,
schoonvader en opa hadden we ons niet kunnen wensen.
We willen u hartelijk danken voor alle blijken van medeleven:
de lieve berichtjes, vele kaarten en de hartverwarmende erehaag.

Correspondentieadres: Familie Peeters
de Remer 4, 5984 NK Koningslust
Dankbetuiging

Peet Steeghs
Uitvaartzorg

De crematiedienst heeft in besloten familiekring
plaatsgevonden.
Een speciaal woord van dank voor de medewerkers en
vrijwilligers van de Groenling, ‘t Plattelandshoés en huisarts
van de Pas voor de goede zorg en begeleiding van Jac.

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

Maria Gijsen-Dings
Peter en Mieke
Anton en Irma
Mariëlle en Ed, Anna, Maartje

Maasbree
06 38 43 79 56

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl

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

Jan Janssen
‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

Marie Jacobs-Koopmans

Baarlo, juli 2020

‘Marie van de Heuvelhooker Bekker’
Uw warme reacties zijn niet alleen voor ons een grote steun,
maar laten ook zien hoe belangrijk zij voor anderen was.

regio Peel en Maas

fienbosuitvaartzorg.nl
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken
voor het medeleven na het overlijden van

(tante) Anna Beurskens

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Ongelooflijk hoeveel kaarten, lieve woorden en belangstelling
tijdens de erehaag wij mochten ontvangen na het overlijden
van ons moeke, schoonmoeder, oma, omi

Toos Janssen-Walraven, kinderen en kleinkinderen

077 308 28 33
06 30 921 961

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

Dankbetuiging

“An van Meule Kuëb”
Namens
neven en nichten van familie Beurskens
kinderen Van Leer

Kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen

Gezocht: huishoudhulp voor in Kessel.
Bij voorkeur op vrijdagmorgen.
Tel. 06 29 47 24 34.
Stoffen, cursussen, workshops,
naai- en quiltartikelen. Cassandra
Creatief Kloosterstr. 64a Grubbenvorst
www.cassandracreatiefwebshop.nl
Voor aardbeienplanten,
groenteplanten o.a. winterprei,
fruitbomen en klein fruit
naar Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom, tel. 077 398 35 52.

Dank je wel
voor de vele prachtige kaarten en bloemen
en andere blijken van medeleven
bij het overlijden van mijn

Frans
Tini Knorr-Naessens

Te koop zoete morellen zelf plukken
€ 1,-/kg, Dahlia’s, rozen, nieuwe
aardappelen € 5,-/5 kg, appels.
Van Lankveld Tienraijseweg 2,
5864 CJ Meerlo 06 53 13 01 32.

Wij bezorgen onze eigen geteelde
nieuwe aardappelen (Frieslanders)
gratis bij u thuis. Min. 5 kg. Absoluut
de lekkerste. Tevens uien te koop.
Tel. 077 307 88 53.
Op zoek naar een handyman met
groene vingers voor alle klusjes in en
om huis? Bel Maurice 06 13 06 53 05.
Mooie edelhert-geweien te koop,
12 tot 30 enden. www.hertenhouderij.nl.
Bel vrijblijvend 06 11 05 17 19.
Gezocht huishoudhulp in centrum
Panningen voor 6u per week.
Interesse? Mail je reactie met naam,
leeftijd en ervaring naar eba@live.nl.

High Tea €19,50 p.p.
Brasserie VIOS - Beringe
Reserveren op BrasserieVIOS.nl

Boerderijwinkel de Vlegert
bij ons 3 kilo nieuwe aardappelen
voor 3 euro, ook diversen zelfgeteelde
groente. Lorbaan 41b Grashoek.

Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info & tips:
karelheines.nl. 06 50 96 29 15.

Blauwe bessen te koop, ook zelfpluk.
Kloosterstraat 59 Helden.
Tel. 06 24 39 88 71.
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Nog een
jaartje D’n
Um in Meijel
Het had één groot feest moeten zijn op
zondag 5 juli met de feesttent als
stralend middelpunt. Het OLS zou na 65
jaar weer in Meijel gehouden worden
na de glorieuze winst vorig jaar. Het
terrein was klaar, de sponsors geregeld
en de organisatie stond in de startblokken. Maar zoals bekend gooide corona
roet in het eten. Het OLS is doorgeschoven naar 2021, D’n Um blijft nog een
jaartje langer in Meijel. Op de oorspronkelijke datum, 5 juli, kwamen de
leden van St. Willibrordus op het
beoogde feestterrein bij elkaar voor
een gezellig samenzijn. Meijel is klaar
voor OLS 2021, wilden ze maar zeggen.

Windmolens draaien volgend jaar

Windpark Egchelse Heide heeft financiering rond
Windpark Egchelse Heide (WEH) heeft de financiering van 27 miljoen euro bij elkaar. Dat betekent dat het
windmolenpark aan de slag kan met de daadwerkelijke bouw van de turbines. In het tweede kwartaal van
volgend jaar moeten de vijf windmolens in het buitengebied van Egchel en Beringe draaien.

Energiecoöperatie Peel Energie is
medeaandeelhouder van het windmolenpark. Vanaf half maart konden
via de coöperatie obligatieleningen
gekocht worden voor de financiering
van de windmolens. In totaal moest
dat 3 miljoen euro opleveren om zo
de benodigde 10 procent eigen vermogen te hebben, een eis die banken stellen voordat de financiering
geregeld wordt. Peel Energie laat
weten meer dan 3 miljoen euro te
hebben binnengehaald.

75 procent
De coöperatie wilde vooral inwoners van Peel en Maas de kans
geven om de obligaties aan te
schaffen. ‘Om hen in de gelegenheid te stellen te participeren in
het windmolenpark’, schrijft WEH.
‘Aanvankelijk liep de inschrijving
voorspoedig’, aldus het windmolenpark. ‘Maar de coronacrisis gooide
even roet in het eten. Het vertrouwen in de economie ebde weg,
maar kwam na enkele weken weer
terug, waardoor na zes weken
inschrijving de teller ruim boven de

grens van 3 miljoen euro uitkwam.’
Volgens WEH komt ruim 75 procent
van het opgehaalde bedrag van
inwoners uit Peel en Maas.

Bouw
De aanbestedingen voor de diverse
onderdelen van het bouwproject zijn de laatste tijd gedaan.
Daardoor kunnen in juli en augustus de toegangswegen en bouwplaatsen van de turbines gebouwd
worden. In september volgt het
heiwerk en in het vierde kwartaal
worden de funderingen gestort.
In het tweede kwartaal van volgend jaar moeten de vijf turbines
aan het draaien zijn.
WEH maakt verder bekend dat
tegelijk met de bouw van de windmolens een half miljoen euro wordt
geïnvesteerd in verduurzaming van
de woningen binnen een straal van
duizend meter rondom de turbines.
Het windmolenpark gaat jaarlijks
60.000 euro in een omgevingsfonds
stoppen waar duurzame projecten
in de nabijheid van het park gerealiseerd kunnen worden.

vormgever
Wij zoeken een flexibele multimedia

kempencreeert.nl/vacature

#kempencreëert
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JN Maasbree gaat eigen
groenonderhoud doen

Man veroordeeld voor ramkraken
in Baarlo

De afdeling Jong Nederland Maasbree gaat voortaan zelf het
groenonderhoud op het terrein verzorgen. De jeugdvereniging
krijgt het beheer overgedragen van gemeente Peel en Maas die de
verantwoordelijkheid van terreinen zoveel mogelijk bij verenigingen wil neerleggen. Dat is te lezen in een collegebesluit.

Rechtbank Oost-Brabant heeft op woensdag 7 juli een man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 54 maanden voor het plegen van diverse inbraken en ramkraken. Samen met vier anderen was de man onder meer
actief in Baarlo. In augustus 2017 was de bende betrokken bij een inbraak en een ramkraak in Baarlo waarbij
voornamelijk elektrisch gereedschap gestolen werd.
Net na 23.00 uur ‘s avonds op 6 augustus 2017 vond een rambraak plaats bij
HD Tools, een bedrijf gelegen aan de
Kieënweg in Baarlo. De bende ramde
de rolpoort van het bedrijf en maakte
een grote hoeveelheid elektrisch
gereedschap buit. De waarde daarvan
liep in de duizenden euro’s. De week
ervoor was hetzelfde bedrijf ook al
het doelwit geweest van een inbraak
waarbij gereedschap was gestolen.
Naast de inbraak en ramkraak in
Baarlo waren ook bedrijven in
Eindhoven, Helmond, Oisterwijk en

Het terrein van Jong Nederland
Maasbree aan de Breestraat werd
voorheen bijgehouden door de
buitendienst van de gemeente.
De komende vijf jaar neemt de jongerenclub het heft in eigen hand.
Het krijgt daarvoor een jaarlijkse
vergoeding van 3.215 euro vanuit de gemeente. Het overdragen
van de onderhoud is naar aanleiding van het beleid van gemeente
Peel en Maas om de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van
accommodaties zoveel mogelijk bij

verenigingen, gemeenschappen en
organisaties zelf neer te leggen.
Jong Nederland Panningen nam
begin vorig jaar het groenonderhoud van het eigen terrein al over.
Met Jong Nederland Baarlo is de
gemeente nog in gesprek. Met de
blokhutten heeft de gemeente
geen enkele bemoeienis, zo is te
lezen in het collegebesluit. Het gaat
alleen om het groenonderhoud van
de buitenterreinen.
Beeld: Google Streetview

Someren het doelwit van de bende
die uit zo’n vijf personen zou bestaan.
Ook bij de bedrijven in Brabant werd
voornamelijk elektrisch gereedschap
gestolen. Voor al die zaken samen
werd de man op 7 juli veroordeeld.
De rechtbank achtte het bewezen
dat de man een leidinggevende rol
speelde in een criminele bende en
betrokken was bij al de genoemde
inbraken. Hij kreeg een gevangenisstraf van 54 maanden opgelegd, met
aftrek van het voorarrest. Ook moet
hij een bedrag van 6.000 euro betalen

aan één van de benadeelde bedrijven.
Opmerkelijk is dat de straf die de
rechtbank oplegde, hoger is dan die
werd geëist door de officier van justitie. Die vroeg om een gevangenisstraf van 32 uur en een geldboete van
10.000 euro. De rechtbank achtte de
geldboete niet passend. De langere
gevangenisstraf werd opgelegd omdat
de rechtbank van oordeel is dat de
straf die de officier van justitie eiste
niet voldoende was gezien de ernst
van de bewezen strafbare feiten.

Korte Heide in Maasbree

Vergunning voor twintig arbeidsmigranten
Eén van de zes initiatieven voor huisvestingslocaties die wel nog gaan verschijnen dit jaar, heeft op dinsdag
23 juni een omgevingsvergunning gekregen van gemeente Peel en Maas. Het gaat om een locatie voor twintig
arbeidsmigranten aan de Korte Heide in Maasbree.
Op de locatie wordt een bestaand
gebouw verbouwd om het geschikt
te maken voor de huisvesting, laat
de gemeente weten. Per wanneer de
arbeidsmigranten op de locatie komen
wonen, is nog niet bekend. “Er moet
namelijk eerst verbouwd worden en

de exploitatievergunning moet verleend zijn voordat er gehuisvest kan
en mag worden”, aldus een woordvoerster van de gemeente.
De gemeente verwacht niet dat er
bezwaren binnen gaan komen over de
huisvesting. “De ontwerp omgevings-

vergunning heeft ter inzage gelegen
en tijdens die periode zijn geen zienswijzen ingekomen. Daarom verwachten we geen beroep.” Op de locatie
aan de Korte Heide zijn sinds 2015 al
achttien arbeidsmigranten gehuisvest.

Vervolg voorpagina

Varkenshouder Verhoijsen krijgt wederom gelijk van Raad van State
Frits Berben (PvdA/GroenLinks), één
van de kartrekkers tegen de komst
van de nieuwe stal, zegt dat de raad
nu haar verlies moet nemen. “Het is
een teleurstelling voor ons, dat kunnen we wel zeggen. Nu moet je ook
reëel zijn. Een keer moet je zeggen: wat wij willen, gaat niet lukken.
Dit zeg ik overigens op eigen titel, ik
kan niet voor Lokaal Peel&Maas en
VVD spreken. Wij als PvdA/GroenLinks
gaan niet meer in beroep tegen de
komst van de nieuwe stal. We kunnen de familie Verhoijsen alleen maar

feliciteren met de voor hen gunstige
uitkomst van de rechtszaak.”
De familie Verhoijsen is uiteraard verheugd dat de rechter voor de derde
keer in haar voordeel heeft gesproken.
“Dit betekent dat we met onze aanvraag (voor een nieuwe stal. red.) de
juiste weg bewandeld hebben. Dat is
nu voor de derde keer bevestigd”, laat
Judith, jongste dochter van John en
mede-eigenaar van het bedrijf, weten.
Judith vindt de felicitaties van Berben
opmerkelijk. “We hebben van hem
nooit iets vernomen. Geen enkel mon-

deling contact.” Judith weet niet wanneer de aanvraag opnieuw behandeld
gaat worden door de gemeenteraad.
“We zijn wel benieuwd hoe ze met
deze uitspraak omgaat.”
De varkenshouder uit Beringe laat het
er niet zomaar bij zitten. De gemeente
kan een schadeclaim verwachten, laat
Judith weten. “Natuurlijk hebben we
schade geleden omdat de gemeenteraad tot drie keer toe het ontwikkelingstraject van ons bedrijf heeft
verhinderd. We hebben ons juridisch
moeten laten bijstaan vanaf de eerste

keer dat de gemeenteraad onze uitbreiding met onredelijke aanvullende
eisen heeft tegengehouden. De geleden schade laten we door een externe
partij bepalen.”
Berben snapt dat Verhoijsen een claim
gaat indienen. “Als de familie daar
recht op heeft, moet ze dat ook krijgen.” Het raadslid heeft geen spijt van
de drie keer dat zijn partij niet zonder
meer instemde met de vergunningaanvraag. “We wisten van begin af
aan dat dit de uitkomst zou kunnen
zijn”, vertelt hij. “We staan nog steeds

achter onze standpunten: een betere
luchtkwaliteit en minder intensieve
veeteelt.” Berben hoopt nu dat het
beleid aangepast gaat worden, zodat
bij een volgende zaak de gemeenteraad wel gelijk krijgt bij de Raad van
State. “We gaan de wethouder vragen
nieuw beleid op te stellen. Zo kunnen
we in de toekomst dergelijke stallen
tegenhouden. Voor nu moeten we ons
verlies nemen.”

“Europese samenwerking is van groot belang,
dat weten wij in Limburg als geen ander”
Een jaar geleden werd ik verkozen tot Europarlementariër, dat heb
ik te danken aan de grote steun die ik kreeg uit mijn regio. Het is
dan ook een grote eer dat ik u het afgelopen jaar heb mogen
vertegenwoordigen in Brussel.
De Europese Unie voelt voor veel mensen als een ver-van-mijn-bed-show.
Ik zie het dan ook als mijn opgave om de verbindende schakel te zijn
tussen de EU en onze regio. Zo zijn er veel kansen voor lokale
ondernemers.

“Ik zie het als mijn opgave
om de verbindende schakel
te zijn tussen de EU en
onze regio.”

Tekst: Rob Dieleman

Europa

Een mooi voorbeeld is dat Ondernemend Venlo in samenwerking met
wethouder Erwin Boom, Rabobank Venlo en het LWV, 1.8 miljoen
euro aan EU-subsidies ophaalde voor het verduurzamen van
bedrijventerreinen. Ondernemend Venlo vertegenwoordigt 1256
bedrijven met circa 40.000 werknemers. Dit betekent de Green Deal
dus voor onze provincie, een geweldige kans!
Inmiddels heb ik al veel vragen van mensen kunnen beantwoorden.
Heeft u vragen over de Europese Unie of wilt u mij iets meegeven?
Neem dan contact met mij op via het emailadres:
vera.tax@europarl.europa.eu. Of kijk op onze website voor meer
informatie - europa.pvda.nl.
Ik wens u een fijne zomer in goede gezondheid!

0907 \ winkel & bedrijf

Eetcafé

Maasbrees echtpaar neemt exploitatie
MFA op zich
Huub en Marion Sonnemans zijn de nieuwe uitbaters van het horecagedeelte van MFA ‘t Hoës van Bree in Maasbree. De twee nemen ook het
beheer van het multifunctioneel centrum op zich. Het echtpaar
bestierde de afgelopen periode ook al de horeca nadat gastrobar Bruiz
(onderdeel van Niens) failliet ging. Op vrijdag 10 juli wordt eetcafé
‘t Gemeintehoës officieel geopend.

wordt ook niet te sjiek. Verenigingen
kunnen straks aan een tafel zitten om
na te praten van een vergadering of
repetitie onder het genot van een speciaalbiertje en borrelplankje bijvoorbeeld. Koken is altijd een passie van
me geweest, dus er komen wel hapjes
op de lunch- en dinerkaart. In Beringe
was de catering ook de hoofdzaak,
de frietkraam deden we erbij.”

Beperkt open

Nadat horecabedrijf Niens in oktober vorig jaar failliet werd verklaard, betekende dat voor het MFA
in Maasbree dat er geen exploitant meer was voor het horecagedeelte (gastrobar Bruiz). Het bestuur
ging op zoek naar een nieuwe uitbater en vond die in eigen dorp.
Maasbreenaren Huub en Marion
Sonnemans, eigenaren van cafetaria
en catering De Lekkerbek in Beringe,
werden gevraagd en stemden in
met het tijdelijk overnemen van de
exploitatie.
Toen er een definitieve exploitant
aangesteld moest worden, kwam het
echtpaar Sonnemans weer in beeld.
“Ik dacht eerst: ben ik niet te oud
hiervoor?”, zegt Huub (58). “Het ligt

me absoluut en zo’n kans krijg ik niet
meer. En dan ook nog eens lekker
dichtbij in ons eigen dorp. Daarom
hebben we beslist om de kans aan te
grijpen.” Er is veel behoefte aan een
heropening van de horeca in het pand,
zegt Huub. “De mensen staan te springen. We hebben al zoveel reacties
gehad. Heel erg leuk. Verenigingen die
in het pand activiteiten hebben, voor
zover dat kan met de coronamaatregelen, kunnen straks weer na afloop
gezellig naborrelen.”

Naast het horecagedeelte gaan Huub
en Marion ook het beheer van het
MFA op zich nemen. “We moeten
zorgen dat de zalen schoon zijn en
dat alles klaarstaat als er een activiteit gaat plaatsvinden. Het huren van
zalen blijft gewoon bij Stichting MFA
liggen. Wij moeten ook gewoon een
zaal huren als we iets willen organiseren.”
Een eetcafé openen midden in de
coronatijd, is dat eigenlijk wel verstandig? “Dat is wel jammer inderdaad”, vertelt Huub. “We kunnen nu
slechts beperkt open. Maar van de
andere kant is het zo dat we nu rustig
kunnen opstarten. Dan kunnen we
kijken hoe alles gaat lopen. Marion
en ik gaan voorlopig zeven dagen
in de week werken. Het koken ga ik
bijvoorbeeld zelf doen. We hebben er
veel zin in.”
Het bestuur van stichting MFA is blij
dat er een nieuwe exploitant gevonden is. “Het functieprofiel past Huub
en Marion als een jas”, laat het
bestuur weten. “’t Gemeintehoës
Aete & Drinke is een verrijking voor
de dorpskern Maasbree.”

09

Onder nieuwe naam

Doorstart voor Rendiz
Horeca
Rendiz Horeca uit Panningen vroeg als gevolg van de coronacrisis
haar faillissement aan op 2 juni. Inmiddels is op woensdag 1 juli
een doorstart gerealiseerd, laat curator Peter Brouns van Boels
Zanders Advocaten weten. Rendiz Horeca gaat verder onder de
nieuwe naam Rendiz Hospitality Horeca.
Rendiz Horeca exploiteert restaurant De Ringoven in Panningen en
lunchroom Staatsie 1866 in Horst.
Als onderdeel van de Rendiz Groep
zijn medewerkers van Rendiz
Horeca werkzaam bij de Bekkerie
in Boekend de Graasj in Roermond,
Koffieschenkerij Genuujerie en
kinderboerderij en pannenkoekenrestaurant Hagerhof in Venlo en
Toffe Dag. Daarbij worden dagbesteding- en werkervaringsplekken
geboden voor mensen met een
beperking of achterstand op de
arbeidsmarkt.
Door de gedwongen bedrijfssluiting als gevolg van het coronavirus kwam Rendiz Horeca in
financiële problemen en zag zij
zich genoodzaakt om haar eigen
faillissement aan te vragen. De
rechtbank Limburg verklaarde
het bedrijf op 2 juni failliet en

benoemde Peter Brouns tot curator.
De versoepeling van de overheidsmaatregelen voor de horeca
maakte het voor de curator
mogelijk om de activiteiten van
de diverse horecagelegenheden
tijdens het faillissement voort te
zetten. Deze voortzettingsperiode
is benut om over een doorstart
te onderhandelen en dit is uiteindelijk gelukt. “Zowel de locatie in
Panningen als de locatie in Horst
blijft open. Van de 81 werknemers behouden in totaal 36 vaste
krachten en 15 oproepkrachten of
weekendmedewerkers hun baan”,
laat curator Brouns weten.

Zowel Panningen
als Horst blijft open

Vlees met smaak
Dat is ons motto!

Restaurant wordt eetcafé
Het restaurant dat er lag, wordt een
eetcafé. “Het wordt niet echt een
kroeg”, aldus Huub. “Je kunt bijvoorbeeld niet aan de bar zitten, maar het

Tekst: Rob Dieleman
Beeld: ‘t Gemeintehoës Aete & Drinke

Aanbieding:
Geldig van 9 juli t/m 29 juli 2020

Runderpoulet
Bavette

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

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

www.herefords.nl

Tijd voor beweging, tijd voor golf, tijd voor
een sprankelend aanbod op

Neem deel aan de gratis “inlooplessen”

Grillig zomerweer
We hebben deze week te maken met typisch grillig zomerweer waarbij er ook al enkele gestage regenzones over
zijn getrokken. Deze regen is goed voor de bodem en daarmee alle planten, omdat er door de matige intensiteit
genoeg tijd is voor opname in de grond. De temperaturen liggen deze week rond de gemiddelde waarde van
22 graden of zelfs iets daar onder. Op moment van schrijven (dinsdag) is het onzeker wat er vrijdag gaat gebeuren. Er komt dan een lagedrukgebied, dat eerder tropische storm Edouard was, vlak ten noorden van Nederland
langs. Er zijn zelfs berekeningen die het laten uitlopen op een zomerstorm. Deze optie is echter niet zo waarschijnlijk. In het kielzog van het lagedrukgebied kunnen dan wel een paar actieve opgelijnde buien meetrekken.
Vanaf zondag krijgen we rustiger zomerweer. De foto is gemaakt op de Ondersestraat in Kessel. Op de foto zijn
de bijzondere lichtende nachtwolken te zien van zondag 5 juli. / Tekst en beeld: Nicky de Bruijn

en/of
Doe mee aan “ Golfstart” van de NGF en je

krijgt 6 lessen voor € 99,- + baanpermissie
Schrijf je nu in als lid voor 2021 en
golf de rest van 2020 voor slechts € 250,Voor meer info: www.depeelsegolf.nl
of bel 077- 4678030 / 2
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

De Math Sieben-brug moet op zijn
plek blijven liggen
De Math Sieben-brug ligt sinds 2005 achter Kasteel De Keverberg in Kessel om de Maasoever toegankelijker te maken voor mindervalide mensen. De brug werd vernoemd naar Math Sieben, een voorvechter van het toegankelijker maken van Kessel voor mensen die niet goed ter been
zijn of in een rolstoel zitten. In de plannen voor de nieuwe Maasboulevard verdwijnt de brug. Wel heeft de wethouder toegezegd een alternatieve
locatie of gebruik te gaan onderzoeken.
Maar waarom kan de brug niet blijven? Het scheelt
een hoop geld als die gewoon op zijn plek blijft
liggen. Met wat aanpassingen kan de brug nog
jaren mee. De subsidie van de provincie zou
vervallen als de brug blijft liggen, maar er is vast
wel iets te regelen met de provincie. Het gaat om
een brug met emotionele waarde die vernoemd

is naar iemand die zich ingezet heeft voor een heel
mooi doel.
Aan de andere kant is het zo dat de brug niet gaan
verdwijnen. Hij wordt slechts verplaatst of anders
gebruikt. Dat kan net zo’n mooie herinnering
aan Math opleveren als op de huidige locatie.
Voor het gehele plan is het noodzakelijk dat de

brug verdwijnt, maar de toegankelijkheid van de
Maasoever neemt juist toe, dus het is volledig in de
geest van Math Sieben.

De Math Sieben-brug moet op zijn
plek blijven liggen. Wat vindt u?

Pastoraaltje

Column

Geen racisme?

De afschuwelijke dood van George
Floyd heeft heel wat losgemaakt.
En nog steeds! Protesten tegen
racisme in heel de wereld. Toch
lijkt het alsof het wat aan onze
streken voorbij gaat. Alsof racisme
vooral een Amerikaans probleem
is, en wat Nederland betreft, enkel
De poll van vorige week bleek een thema aan te snijden dat leeft onder de bewoners van Peel en Maas. Er kwamen veel stemmen en reacties
in de grote steden van de randbinnen. Een meerderheid van de stemmers bleek te kiezen voor het plan om parkeerplaatsen te maken op de plek van het oude postkantoor in
stad voorkomt. Maar niet in onze
Panningen. Zij stemden ‘eens’.
Limburgse steden en dorpen. Is dat
te hebben met het vinden van een parkeerzo? Of houden wij gewoon niet zo
gebouwen verbouwen.” Net als Lodie Ueberbach.
Pieter Maessen vroeg zich af waarom er
plek. “Probleem wordt mijns inziens overdreven.
van het polariserende debat?
“Gewoon parkeerplaatsen maken, zodat Panningen
woningen op die plek zouden moeten komen.
Maar ook Limburg wordt steeds
in trek blijft bij onze bezoekers. Er zijn mede door
“Waarom die sociale huurwoningen niet op
Soms even zoeken ja, maar geen probleem. Zou ook
veelkleuriger. Van zwart tot wit en
parkeerdrama’s in gemeentes om ons heen al
de kale plek waar de Wietel heeft gestaan?”
de fiets stimuleren niet beter zijn?” Wade Oyer vindt
zoveel tinten bruin er tussen in.
Ine Jacobs was het met hem eens. “Andere plek- genoeg ondernemers ten onder gegaan!”
het dure parkeerplekken. “Woningen is een beter idee
Is hier geen racisme en discriminaTheo Geurts liet weten nooit een probleem
ken genoeg om woningen te zetten. Of oude
naar mijn mening met een tekort aan woningen.”
tie? Ik zelf merk het niet zo. Maar
laatst schrok ik van de opmerking:
‘Mijn buurman gaat verhuizen.
Ik hoop niet dat er van die zwarten
komen te wonen.’ Geen racisme
in Limburg? Daar kunnen alleen zij
dagelijks vers van eigen
over oordelen die het betreft: menland (geschilde) asperges, BPG Wijnen
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hij is. Dat kon alleen omdat hij van
de mensen daar alle kansen kreeg.
Wespenbestrijding Peel en Maas
Dat zal ook hier zo zijn. Ik ben
Ook voor andere plaagdieren!
blij met hem. En ook met al die
WERKZAAMHEDEN Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend het nieuwsblad HALLO bezorgen.
andere mensen met een kleur die
uw textiel
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl
mee willen doen. Als we hen open
Hygiënisch schoon
tegemoet treden, kunnen zij onze
virus- en bacterie
vrij
gemeenschap verrijken.

Bespreking poll week 27
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Constant Plaagdier Preventie
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Tel. 077-3072462
vanhalstomerij.nl

pastoor Peter van der Horst
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gemeente

nieuws

week 28 / 09 juli 2020 / Informatie van en over de gemeente

Uitreiking
Koninklijke
onderscheidingen
Burgemeester Delissen - van Tongerlo
is op 24 april jongstleden bij de
12 gedecoreerden uit Peel en Maas langs
geweest. Zij mocht uit naam van Zijne
Majesteit Koning Willem-Alexander het
heugelijke nieuws brengen dat ze officieel
benoemd zijn tot Lid in de Orde van OranjeNassau. De onderscheidingen konden door
de coronacrisis niet uitgereikt worden.
Vrijdag 3 juli was het dan zo ver. De Koninklijke
onderscheidingen zijn tijdens een feestelijk
moment in het Huis van de Gemeente
overhandigd aan de 12 gedecoreerden.
Van harte gefeliciteerd en draag het met trots!

Bedankt
voor jullie
enthousiasme
Alle kinderen uit de kinderraad bedankt
voor jullie enthousiasme! Wij bedanken
ook scholen, leerkrachten, ouders en
iedereen die voor een onvergetelijke
ervaring gezorgd heeft tijdens de
kinderraad 2019/2020.
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VVD Peel en Maas

Buitendijks
Het besluit van minister Van Nieuwenhuizen voor bescherming van
‘binnendijkse’ gebied langs de Maas, als de dijkverhogingen en aanverwante maatregelen een feit zijn, is logisch. Het geeft duidelijkheid
voor al die bewoners en bedrijven binnendijks, die hier lang over in
onzekerheid zijn geweest.
Er zijn veel partijen bij betrokken:
onze gemeente, de provincie, het
Waterschap, Rijkswaterstaat en het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Heel mooi als het allemaal klaar is.
Binnendijks is opgelost, nu het doel
richten op de ‘buitendijkse bescher-

CDA Peel en Maas

ming.’ Al die bewoners en bedrijven
in de buitendijkse gebieden behoren
ook tot onze inwoners. Zij wonen en
werken meestal al decennialang hier
en gaan met de tijd mee door in te
spelen op innovatie en functiewisseling. Tevens wordt er een mooi land-

schap vol variatie onderhouden. Daar
genieten de inwoners en vele recreanten ook van. Kijk maar eens naar
de vele fietsers en wandelaars langs
de Maas. Wat we niet zien is als er
onverhoopt hoog water komt.
De zorgen voor hun producten en
levende have. Je kunt wel roepen
“dan hadden ze daar niet moeten
gaan zitten met hun bedrijven.”
Makkelijk gezegd, als je als familie daar al enkele eeuwen woont en
werkt. Dan is het erg wrang dat je

mag mee betalen aan waterschapslasten voor hedendaagse en toekomstige maatregelen te bekostigen. Dit
terwijl je ‘buitendijks’ het nakijken
hebt. Daarom de aandacht geven en
werk maken van wat wel mogelijk is
om te organiseren. Hier een landbouw effectrapportage voor inbouwen, is mijn inziens niet meer dan
logisch.

Gemeenteraadslid Jeanne Hesen

Zomer
Na een intensieve behandeling van de kadernota gaat de gemeenteraad met zomerreces. We nemen even
wat gas terug en laden ons op voor het nieuwe politieke seizoen, dat na de zomer weer van start gaat.
Heeft u zaken die echt niet kunnen wachten? Laat het onze raadsleden dan evengoed weten. Er is altijd
een weg u ook tijdens het zomerreces te helpen of uw vraag te beantwoorden.
Tijdens de behandeling van
de kadernota hebben wij als
fractie gesproken over tal van
onderwerpen en in het bijzonder
gepleit voor onder andere
blijvende aandacht voor de zorg
voor elkaar, extra stimulering
van de woningmarkt, een

PvdA/GroenLinks

Kinderraad

website van CDA Peel en Maas.
Wij wensen u een prettige zomer.

Fractie

Hoe is de kwaliteit van de bodem in onze gemeente?

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur heeft eind juni een rapport uitgebracht met als titel
‘De bodem bereikt’. Dat rapport gaat over de kwaliteit van de bodem, onder andere in landbouwgebieden. De raad waarschuwt dat het niet al te best gesteld is met de bodem. Dat blijkt onder meer uit de
afwezigheid van regenwormen in de bodem. Dat is een slecht teken.
Regenwormen zorgen ervoor dat
de bodem vitaal en gezond blijft.
Ze graven tunnels en zorgen daardoor voor voldoende zuurstof in
de bodem en voor goede menging
van de grond. Daarmee houden
ze tegelijkertijd de zuurgraad en
het vochtgehalte op peil. We heb-

woonondersteuner en het worden
van de gezinsvriendelijkste
gemeente van Nederland. Na de
zomer gaan we met de raad in
gesprek over de gevolgen van de
coronacrisis. Wilt onze bijdrage
rondom de kadernota nog eens
rustig nalezen? Kijk dan op de

ben de proef op de som genomen
en her en der in de grond gespit.
We kwamen geen wormen tegen.
Dat heeft enkele oorzaken. De mest
die uitgereden wordt, bevat te
veel chemicaliën. De wormen kunnen daar niet in leven. Diep ploegen is niet goed voor wormen.

De bodem droogt uit en de wormen gaan dood. Zonder het werk
van de wormen neemt de kwaliteit
van de bodem af: deze kan minder
water opnemen en vasthouden, de
vruchtbaarheid gaat achteruit en de
opslag van organische stof (koolstof) is minder waardoor te veel

boeikasgassen worden uitgestoten
in plaats van afgebroken en opgeslagen. Zonder regenwormen geen
leven. Daarom lanceren wij de volgende stelling: zolang boeren geen
waarde hechten aan regenwormen
deugt hun bedrijfsvoering niet.
We hebben de raad voorgesteld om
de kwaliteit van de bodem in kaart
te (laten) brengen, evenals de kwaliteit van lucht en water. Op basis
van deze objectieve gegevens kunnen we met z’n allen gesprekken

voeren over wat we kunnen doen
om de kwaliteit van bodem, lucht
en water beter te maken. Voor het
behoud van welvaart en welzijn,
voor onszelf en zeker voor onze kinderen en kleinkinderen.

Annigje Primowees, Frits Berben en
Rad Janssen, raadsleden

Laatste keer met mediakids op pad
Vorige week zijn we voor de laatste keer van dit schooljaar weggeweest met de mediakids van de kinderraad. Samen met Omroep
P&M hebben we opnames gemaakt bij De Nieuwe School en bij De
Wissel in Panningen. Hiervan komt weer een programma op tv.
Het was jammer dat we even niet
verder konden door corona, maar
nu hebben we het toch nog kunnen afsluiten. Alle kinderen uit de
kinderraad hebben ook nog een
mooie kaart, een oorkonde en een
persoonlijk fotoboekje gekregen.
We zijn door het jaar heen op veel
scholen geweest, we hebben bij
de vergaderingen verslagjes en
foto’s gemaakt, we hebben de
scholen verrast waarvan de voor-

stellen waren gekozen. Verder hebben we ook stukjes gemaakt voor
de HALLO. Eigenlijk te veel om op te
noemen. Het was een hele leuke en
leerzame tijd. We wensen de kinderen van volgend jaar heel veel succes
en we wensen iedereen een mooie
zomer.

Mediakids
Inge, Pip, Luuk en Vinnie

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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Geplukt

Cor Geurtjens Meijel
Prestatiegericht als hij is, weet de Meijelse Cor Geurtjens (64) in het bedrijfsleven en bij verschillende verenigingen de juiste richting aan te
geven. Als een echte teamplayer heeft Cor nogal wat bestuursfuncties op zijn naam staan en steekt hij op dit moment, samen met zijn vrouw
Toos, graag de handen uit de mouwen als vrijwilliger bij Meijel Schoon en het OLS. Verder speelt hij klarinet en is hij erelid van LTC Meijel. Deze
week wordt Cor geplukt.

om mijn zegje te doen.” Naast een
bestuurlijke rol speelde Cor ook
klarinet bij de vereniging. Omdat hij
veel met sporten bezig was, besloot
hij te stoppen met het spelen van
het instrument. “Achteraf gezien was
dat de grootste fout die ik gemaakt
heb. Daarom ben ik onlangs weer
begonnen bij de harmonie.”
In de muziekloze tijd ging Cor
tennissen bij LTC Meijel en ook daar
werd een beroep gedaan op zijn
talent als bruggenbouwer. Hij werd
benoemd tot voorzitter. “Ik heb me
hard gemaakt voor een nieuw clubhuis
en nieuwe banen. Dat was een leuk
project om te doen en we hebben
denk ik een prachtige tennislocatie
neergezet.” Inmiddels is Cor geen
voorzitter meer, maar komt hij er wel
nog regelmatig om een balletje te
slaan en mag hij zich erelid van de
vereniging noemen.

Sponsorcommissie OLS
Toen het OLS vorig jaar op zoek moest
naar vrijwilligers, was het niet gek dat
de organisatie bij verenigingsman pur
sang Cor uitkwam. Die zei ja tegen een
rol in de sponsorcommissie. “Ik mag de
inkoop en de sponsoring doen, wat ik
erg leuk vind. We zaten goed op schema,
maar we hebben nu ook een tijdelijke
lockdown. We hopen aan het einde van
dit jaar weer te kunnen beginnen voor
de editie van volgend jaar.”
Het plan van Cor voor over vijf jaar is
om nog een betere muzikant te worden en vooral natuurlijk fit te blijven.
“De bestuurlijke taken wil ik in de toekomst wat minder gaan doen, maar
het vrijwilligerswerk dat ik doe, zal ik
zeker blijven doen.”
Cor, geboren en getogen in Meijel,
heeft samen met Toos twee
kinderen, Martine (36) en Hugo
(34), en twee kleinkinderen,
Thomas (4) en Elien (2). Cor komt
zelf uit een groot gezin. “Ik heb
vijf zussen die ouder zijn dan ik en
twee jongere broers.” Op jonge
leeftijd had Cor plannen om de
verfzaak van zijn ouders over te
nemen. Het liep toch wat anders.
Na de opleiding MTS
Procestechniek in Roermond

is Cor ruim tien jaar werkzaam
geweest bij Volvo in Born. In die
tijd volgde hij de hbo-opleiding
Chemische Techniek om vervolgens
aan de bak te gaan bij Euramax
Coated Product in Roermond.
“Daar heb ik meer dan dertig jaar
gewerkt in allerlei leidinggevende
functies.” Toen Cor stopte met
werken, was hij Plant Manager
van een fabriek in Roermond en
Engeland. “Ik heb altijd gezegd
dat als ik ging stoppen met

Puzzel

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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werken, ik mij maatschappelijk
blijf inzetten.” Zo geschiedde.

Meijel schoon houden
Cor was en is op bestuurlijk vlak actief
bij Harmonie Eendracht, de Rabobank,
de tennisclub, de woningcoöperatie,
de ondernemersvereniging, de
muziekschool en het dorpsoverleg.
Nadat Cor stopte met werken,
meldde hij zich meteen aan bij de
opruimorganisatie Peel en Maas
Schoon. Samen met drie anderen
richtte hij vervolgens Meijel Schoon
op, waar onder meer een adoptieplan
uitrolde. “Dat is een plan waarbij we
adoptanten zoeken die een bepaald
gebied in Meijel schoonhouden.
Inmiddels hebben we veertig
adoptanten die in het dorp zwerfafval
ophalen, maar we kunnen er natuurlijk
altijd meer gebruiken. Onze slogan is:
‘Jij vindt Meijel Schoon toch ook op zijn
mooist?’.”
Het initiatief loopt goed en met z’n
allen halen ze gemiddeld tussen de
vijftienhonderd en tweeduizend afvalzakken op per jaar. “Ik ben ongeveer
één keer in de twee weken ruim twee
tot drie uur bezig met mijn adoptiegebied en je merkt dat doordat de
gebieden schoongehouden worden,
Meijel steeds schoner wordt.” Samen
met Toos heeft Cor een adoptiegebied rondom hun huis. “Je bent toch
sportief bezig, omdat je veel aan het
wandelen bent. Het is ook nog eens
resultaatgericht en je levert een maatschappelijke bijdrage.”

Hartafwijking
Twaalf jaar geleden kreeg Cor een
ICD, een soort pacemaker, na een
onderzoek in het ziekenhuis van
Maastricht. Een ICD kan ingrijpen bij
hartfalen. “In Maastricht stelden ze
vast dat ik een erfelijke hartafwijking
heb. Mijn hartspier is op plaatsen
te dik wat kan leiden tot een
hartstilstand.” Cor ging voor een
routineonderzoek naar het ziekenhuis
in Roermond om te kijken hoe fit hij
was. Fit was hij, maar toch was een
ICD nodig. “Die zit er inmiddels al
twaalf jaar in.”
De enige beperking die Cor hiermee
heeft, is dat hij geen heftige
inspanningen kan doen, maar
fanatiek blijft hij altijd. De Nijmeegse
Vierdaagse die hij vorig jaar liep en de
City Swim in Roermond waar hij voor
een goed doel zwom, laten zien dat
Cor een echte doorzetter is. “Ik zwem
drie keer in de week en probeer veel
te wandelen. Wel moet ik ervoor
zorgen dat mijn hartslag laag blijft
tijdens het sporten, zodat ik mijn hart
niet extra belast.”

Jonge bestuurder
Het fanatisme van Cor bij het
sporten, is ook terug te vinden bij de
verschillende bestuurlijke taken die hij
in het bedrijfs- en vrijwilligersleven
heeft gehad. Zo zat Cor al op zijn
achttiende in het bestuur van
Harmonie Eendracht. “Het was uniek
dat ik mij kandidaat stelde op die
leeftijd en ik was zeker niet te bang

Het was uniek dat ik mij
kandidaat stelde op die
leeftijd

Tekst: Lotte Thijssen

MIEREN
RATTEN
MUIZEN
DUIVEN
WESPEN
VLIEGEN
HOUTWORM
ZILVERVISJES
BEL: 06 55 81 85 77
VOOR BEDRIJF
EN PARTICULIER
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Onduidelijkheid over coronaregels

Kuus oeht Kepèl eerste met schrappen
liedjesavond

Presentje van Zonnebloem
Maasbree

De Kuus oeht Kepèl uit Panningen is de eerste carnavalsvereniging van Peel en Maas die besloten heeft de
eigen liedjesavond af te gelasten. Er is volgens de vereniging te veel onduidelijkheid over de regels omtrent
het coronavirus. De Kuus denkt de ingeslagen weg van afgelopen jaar niet te kunnen waarborgen vanwege de
maatregelen.
“Ondanks de steeds meer versoepelende maatregelen in strijd tegen
het coronavirus is er nog steeds veel
onduidelijkheid”, aldus de Panningse
vereniging. “Hierdoor zijn wij van
mening dat we de ingeslagen weg van
vorig jaar, met vooral een spectaculaire avond in november waarbij we
de groepen een geweldig podium bieden, niet kunnen waarborgen.”
Een alternatief is voor De Kuus oeht
Kepèl geen optie, laat ze weten.

“Er zijn verschillende alternatieven
bekeken, van een virtueel liedjesfestijn tot een podium met live-verbinding naar meerdere zalen, maar dit
alles doet ons inziens teveel afbreuk
aan de beleving die bij deze activiteit
hoort.”
De vereniging had in 2018 slechts
één inschrijving voor de liedjesavond.
Door extra op de activiteit in te zetten, stonden er vorig jaar elf groepen
op het podium. “Het is jammer dat we

nu die lijn niet door kunnen zetten”,
laat het bestuur weten. “Zeker na al
het werk dat we vorig jaar erin gestoken hebben. Maar van de andere kant
is de kans op afbreuk wel erg groot als
je met al die beperkingen aan de slag
moet gaan.”
De Panningse liedjesavond staat voor
volgend jaar gepland op zaterdag
13 november.

Kom werken én
leren op onze
bedrijfsschool!
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Zonnebloem Maasbree kon de afgelopen tijd niet de geplande activiteiten uitvoeren. Om toch in contact te blijven met de gasten werd een
coronakruiswoordpuzzel verspreid. Na een loting kwamen er drie
winnaars uit de hoge hoed die allemaal een tegoedbon ontvingen.
Mevrouw Vaessen-Severijns, mevrouw
Peeters-Smets en mevrouw HaenenBovee kregen de tegoedbon omdat
ze de kruiswoordpuzzel in het dialect op wisten te lossen. Er loopt nog
een wedstrijd wie van de gasten de
hoogste zonnebloem kan kweken. Ook
de komende maanden staan er nog
opdrachten voor de gasten op stapel,

zo laat Zonnebloem Maasbree weten.
De zonnebloemloterij loopt eveneens
nog steeds. Loten kunnen besteld
worden waarna ze thuis afgeleverd worden. Bestellen kan bij Twan
Smets via 06 57 10 02 10, Annie van
Ninhuijs 06 10 05 01 33, Marie -Louise
Haarmeijer 077 465 19 01 of Mia
Zeelen 06 38 90 88 50.

Kledinginzameling Team
Maasbree
Team Maasbree gaat op donderdag 16 juli kleding en textiel inzamelen voor het goede doel. Het team doet ieder jaar mee aan Alpe
d’HuZes om geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding. Het
fietsevenement voor het goede doel is afgelast, maar het geld dat
het team ophaalt wordt meegenomen naar de editie van volgend
jaar.
Normaal houdt Team Maasbree
altijd in april een textiel- en kledinginzameling. Door het coronavirus werd die echter afgelast. Op 16
juli wordt het ingehaald en kunnen mensen tussen 08.00 en 16.00
uur terecht op het Kennedyplein in
Maasbree om hun oude kleren of
textiel af te leveren. De vergoeding
die het team krijgt, gaat volledig
naar het goede doel. Gebracht worden: kleding, schoenen, tassen en

riemen, huishoudtextiel, gordijnen,
knuffels, lappen groter dan 25 bij
25 centimeter, lakens en dekens.
Alles moet in dichte zakken aangeleverd worden. Dekbedden, kussens, tapijten, matten en ernstig
vervuilde en natte textiel. Mensen
die niet in gelegenheid zijn om
spullen in te leveren, kunnen contact opnemen met Team Maasbree
via teammaasbree@gmail.com of
06 46 41 20 76.

KVW Maasbree organiseert
thuiseditie
Opleiding Eerste monteur
elektrotechnische industriële installaties
en systemen (bbl niveau 3)
Samen met het Summa College bieden wij een unieke
BBL-opleiding aan. Je werkt vier dagen per week aan
mooie projecten, bij ons of bij een van onze opdrachtgevers. De vijfde dag krijg je les. Doordat theorie en
praktijk perfect op elkaar aansluiten ontwikkel jij je
razendsnel tot allround elektromonteur. Kijk voor meer
informatie op www.vandorenbedrijfsschool.nl

De Vlonder 3, 5427 DB BOEKEL

Als de kinderen niet naar KVW kunnen komen, dan komt KVW
naar de kinderen toe. Dat is het idee van KVW
(Kindervakantiewerk) Maasbree. Eerder werd al bekend dat de
editie van dit jaar niet doorgaat vanwege het coronavirus, maar
de organisatie maakte onlangs bekend dat er een thuiseditie komt
deze zomer.
KVW Maasbree gaat in de week
waarin eigenlijk alle activiteiten
zouden plaatsvinden, nu online aan
de slag. Dat gaat voornamelijk via
het YouTube-kanaal van de jeugdvereniging. Daar wordt iedere morgen om 09.00 uur de dag geopend.
Tijdens die opening worden challenges en spellen bekendgemaakt
die de kinderen thuis kunnen
uitvoeren. De organisatie belooft
dat iedereen de materialen die

nodig zijn, in huis heeft. ‘Het zijn
enkel huis-, tuin- en keukenspullen.’ De uitleg over de spellen is op
de website van KVW Maasbree te
vinden. Om 16.00 uur volgt door
middel van een live-verbinding de
afsluiting van de dag. De foto’s en
filmpjes die de kinderen gedurende
de dag doorgestuurd hebben, worden dan getoond. De KVW-week is
van maandag 13 tot en met vrijdag
17 juli.

0907 \ verenigingen
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Rundje Koeberg maakt terugkeer
Het maandelijkse wandel- en fietsevenement Rundje Koeberg keert op zondag 12 juli terug. Na een drie
maanden durende onderbreking vanwege het coronavirus is het zondag weer mogelijk te wandelen,
hardlopen en fietsen over de vooropgezette routes.
Rundje Koeberg begint altijd bij
gemeenschapshuis Kerkeböske in
Helden. Vanuit daar kunnen wandelaars en hardlopers beginnen aan
hun route die 5, 10 of 15 kilometer lang is. Er zijn geen pauzeplaatsen. De afstand voor de recreatieve
fietsers is 25 kilometer. Mensen
met coronagerelateerde klachten

zijn niet welkom en zowel binnen
als buiten moet 1,5 meter afstand
gehouden worden van elkaar.
De looproute naar de inschrijftafel
en koffie-en-vlaaitafel zijn duidelijk
aangegeven. Het inschrijfformulier
is online te vinden. De wandelaars
van de 5 of 10 kilometer vertrekken tussen 08.00 en 09.30 uur.

Bij de 15 kilometer moet er gestart
worden tussen 08.00 en 09.00 uur.
De hardlopers gaan tussen 08.00
en 09.30 uur van start. De fietstocht
begint om 09.15 uur. Kijk op
www.rundjekoeberg.nl voor meer
informatie en het inschrijfformulier.

Meijel blijft dit jaar verstoken van motorcross
Motorsportvereniging MCC Meijel heeft besloten de motorcrossen van dit jaar niet door te laten gaan.
De wedstrijden waren gepland voor september en oktober. Er zijn door de coronacrisis te veel onzekerheden ontstaan over onder meer de veiligheid van bezoekers en deelnemers.
Het organiseren van de motorcrossweekenden vergt een lange
voorbereidingstijd, zo laat het
bestuur van MCC Meijel weten.
Omdat er volgens de vereniging nog

te veel onzekerheden zijn of een
wedstrijddag te zijner tijd op een verantwoorde wijze vorm gegeven kan
worden, heeft ze besloten de edities
van dit jaar af te gelasten. Het coro-

navirus en de daarmee samenhangende beperkingen zijn de oorzaak
van de onzekerheid. De wedstrijden
stonden gepland op 12 en 13 september en 24 en 25 oktober.

Cheque voor Zwembad
Kessel
Zwembad Kessel heeft een cheque van 361,64 euro gekregen van
Jumbo Panningen. Bij de supermarkt konden de afgelopen weken de
statiegeldbonnetjes ingeleverd worden ten gunste van het zwembad
in Kessel. Op donderdag 25 juni werd het bedrag dat door de klanten
van de Jumbo werd gedoneerd, bekendgemaakt. Ook werd de cheque
overhandigd.

HEP-busjes rijden weer normaal
De busjes van dorpsvervoerder HEP rijden weer volgens de normale roosters. Door de versoepelingen die
de regering onlangs doorvoerde met betrekking tot de coronaregels, kunnen de busjes weer alle zitplaatsen benutten, zo laat het bestuur van Stichting Seniorenvervoer Helden Egchel Panningen weten.
Door de versoepeling is ook de
behoefte aan vervoer voor ouderen en
mensen die slecht ter been zijn toegenomen, zo laat de stichting weten.
‘De mensen uit de doelgroep willen
weer naar de dagbesteding, de medi-

sche zorg of simpel naar de kapper
gebracht worden’, schrijft de stichting.
Sinds maandag 6 juli wordt er weer
volgens de normale roosters gereden. Mondkapjes en vooraf reserveren
blijft verplicht. Voorafgaand aan de rit

wordt een gezondheidscheck uitgevoerd. De dorpsvervoerder is door de
toegenomen vraag op zoek naar vrijwilligers die één keer per drie of vier
maanden kunnen helpen. Bel voor
meer informatie met 06 42 04 70 75.

Toch zomeractiviteiten voor Kesselse
en Kessel-Eikse jeugd
Het was een aantal Kesselnaren een doorn in het oog: de afgelasting van alle zomerse activiteiten voor de
jeugd. Het groepje zag dat door de versoepelingen allerlei zaken weer mogelijk zijn en besloot om drie vrijdagen in de zomer in te richten met jeugdactiviteiten. Acht verenigingen uit Kessel en Kessel-Eik sloten zich aan
bij het initiatief.
Het jaarlijkse voetbalkamp, de
allereerste versie van de Kinder
vakantieweek en het kamp van Jong
Nederland, allemaal activiteiten die
de jeugd van Kessel en Kessel-Eik deze
zomer afgelast zag worden. En als dan
ook nog de originele vakantieplannen niet door konden gaan, zou er een
karige zomer resteren voor veel jongeren. Dat zinde een groepje betrokken
Kesselnaren niks. Ze besloten diverse
verenigingen in Kessel en Kessel-Eik te
benaderen om alsnog wat activiteiten
op touw te zetten.
“We zaten met een paar man van
het voetbalkamp bij elkaar en toen
is het idee ontstaan”, vertelt Luc van
Hensberg, één van de initiatiefnemers.
“Wat kunnen we wél organiseren,
vroegen we ons af.” Daaruit ontstond het idee om elke vrijdag van de
zomervakantie een activiteit te organiseren voor kinderen in de leeftijd van
6 tot en met 14 jaar. Maar dat was iets
té enthousiast, vertelt Luc. “Dan hadden we heel veel moeten regelen.
Daarom hebben we het bij drie dagen
gehouden.”

Verenigingen enthousiast
De initiatiefnemers zochten contact

met diverse (jeugd)verenigingen in
Kessel en Kessel-Eik en acht van hen
bleken mee te willen werken. KVW
Kessel, Jong Nederland Kessel-Eik,
voetbalvereniging VV Kessel, sportvereniging KSV Kessel, volleybalclub VC
Kessel, Muziekvereniging Kessel, tennisclub LTV Kessel en Zwembad Kessel
sloten zich bij het initiatief aan.
De verenigingen stellen hun locaties
ter beschikking en indien mogelijk
ook materialen. “Iedere vereniging
krijgt tijdens één van de vrijdagen een
eigen blok met activiteiten die ze zelf
mag opzetten”, vertelt Luc. “Ook zij
moesten inschatten wat er mogelijk
is. Zo is het voor een muziekvereniging lastig om voor alle deelnemende
kinderen instrumenten te regelen.
Zij hebben dus iets anders bedacht.
Ook bij bijvoorbeeld de tennisclub
is er wat meer voorbereiding nodig
dan bij, zeg maar, de volleybalvereniging. Tennisrackets en -velden zijn wat
schaarser dan een veld met een volleybalnet.”

Coronamaatregelen
Het aantal opgaves loopt gestaag, vertelt Luc. “We hebben ook alleen nog
maar positieve reacties gekregen van

ouders, kinderen en ook de gemeente.
De gemeente vindt het prima, zo lang
we ons aan de coronamaatregelen
houden. Dat gaan we uiteraard doen.
Als er te veel kinderen of begeleiders op één plek dreigen te komen,
dan moeten we zorgen dat we uit
kunnen wijken naar andere locaties.
Daar wordt rekening mee gehouden.”
De vrijwilligers die nodig zijn als begeleiders hoeven niet per se vanuit de
verenigingen te komen, aldus Luc.
“Iedereen in Kessel en Kessel-Eik mag
zich aanmelden. Het liefst hebben we
er zoveel mogelijk, omdat we ze dan
kunnen verdelen over de vrijdagen.”
Vrijdag 17 juli is de eerste dag bij Jong
Nederland Kessel-Eik. Daarna volgen
op vrijdag 31 juli (sportpark VV Kessel)
en vrijdag 21 augustus (Zwembad
Kessel, tennispark LTV Kessel en de
sporthal).
Neem voor meer informatie contact op
met Luc van Hensberg via 06 22 43 89
94 of Ruud Hillen via 06 18 71 77 99.
Vrijwilligers en kinderen kunnen zich
opgeven via kesseleneikmakenerhetbestevan@gmail.com

Tekst: Rob Dieleman

Crazy 88 in Maasbree
De schoolverlaters van basisschool De Violier in Maasbree moesten
zich op vrijdag 3 juli in allerlei bochten wringen om te voldoen aan
alle opdrachten die ze opgedragen kregen. Ze deden namelijk mee
aan het spel Crazy 88 waarbij de leerlingen konden kiezen uit
88 gekke opdrachten waarmee ze punten konden verdienen. Van elke
gehaalde opdracht moest overigens bewijsmateriaal aangeleverd
worden. Hoeveel zou de menselijke piramide op de foto aan punten
opgeleverd hebben?

Geen acties, toch donaties
Ontwikkelingswerk Meijel
Ontwikkelingswerk Meijel organiseert jaarlijks een loterij, fancyfair en kienavonden om zo geld op te halen voor projecten in
ontwikkelingslanden. Door de coronacrisis zijn die allemaal
komen te vervallen.
Toch gaat de organisatie de projecten die ze steunt een bedrag
van 2.000 euro uitkeren. Het geld
komt uit de eigen reserves.
Ontwikkelingswerk Meijel teert
op de eigen reserves in omdat het
vindt dat de mensen die afhankelijk

zijn van de steun, niet in de steek
gelaten moeten worden. Om toch
nog wat geld op te halen, kunnen
er de komende week statiegeldbonnen ingeleverd worden bij de
COOP en Jumbo in Meijel.
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Eer voor gevallen militairen

Graven adopteren om de bevrijders te herdenken
Het Venray War Cemetery biedt sinds kort de mogelijkheid om graven van Engelse militairen uit de Tweede Wereldoorlog te adopteren. Een uitgelezen kans voor Baarlonaar Geert Beeks om de herinnering aan de soldaten die omkwamen in zijn dorp in 1944 extra cachet te geven. Hij ontdekte
zelf vijftien Britse militairen die nog nergens geëerd werden en heeft nu van twee het graf geadopteerd.

Beeks vindt het ook belangrijk om
te vermelden dat er ook veel Britse
militairen liggen die omkwamen in
bijvoorbeeld Helden, Maasbree en
Kessel. “Ook zij mogen niet vergeten
worden en hun graven kunnen eveneens geadopteerd worden.”

Margraten

Beeks verscheen een paar weken
geleden in de HALLO met zijn verhaal over de herinnering aan omgekomen geallieerde soldaten bij de
bevrijding van Baarlo. Volgens de
gepensioneerde geschiedenisleraar
en oud-militair zijn de vijftien Britse,
voornamelijk Schotse, militairen zo
goed als vergeten. Daarom was het
adopteren een uitgelezen mogelijkheid om de mensen die zijn dorp
bevrijdden wél de eer te geven die ze
volgens hem verdienen.

Beeks ontdekte in militaire
verslagen vijftien namen van Britse
militairen die tijdens de bevrijding
omkwamen in Baarlo. Hij probeerde
ze onder de aandacht te brengen
van het Baarlose comité 4 mei en
historische werkgroep De Borcht,
maar dat leverde niet het gewenste
resultaat op. “Ze worden nog steeds
niet genoemd bij de jaarlijkse
dodenherdenking en ze staan
nergens op een monument”, aldus
Beeks.

Thomas Bell
Toen hij kennisnam van het feit dat
de Britse militairen op het Venrayse
oorlogskerkhof geadopteerd konden
worden, aarzelde hij geen moment.
Hij koos twee van de vijftien soldaten
die hij ‘ontdekt’ had uit om hun graven te adopteren. “Mijn broer heeft op
een ander kerkhof een graf van een
zekere soldaat Bell geadopteerd. Bij de
vijftien Britse militairen zat ook een
Bell (Thomas), dus ik besloot om die
te pakken.” Hij vond nog iemand met

de voornaam Thomas en dat werd zijn
tweede adoptiegraf.
Waarom niet alle vijftien de graven
van de omgekomen militairen adopteren? “Ik wil ook andere mensen in
Baarlo de kans bieden om een omgekomen bevrijder van ons dorp te kunnen eren. Verder word je geacht af
en toe een bloemetje bij het graf te
leggen en vijftien bloemetjes kopen
iedere keer is me iets te gortig. Als er
graven van bevrijders van Baarlo
overblijven, pak ik die er wel nog bij.”

Het steekt Beeks dat de Britse militairen vergeten worden, maar dat
er bij het Amerikaanse oorlogskerkhof in Margraten een wachtrij is.
“Dat terwijl de Amerikanen in onze
gemeente geen dorp bevrijd hebben,
dat waren voornamelijk de Britten”,
vertelt hij. “Ik wil niets afdoen aan
de Amerikaanse inspanning, maar ik
zou het mooi vinden als mensen de
bevrijders van hun eigen regio eren.”
Inmiddels is al een groot deel van
de graven in Venray geadopteerd.
Dat doet Beeks deugd. “Als de graven
geadopteerd worden, betekent dat dat
er mensen zijn die regelmatig langs
gaan. Dan wordt die persoon dus niet
vergeten.”
Het adopteren is een goed begin,
maar Beeks wil graag nog meer eer
voor de gevallen militairen. “Ik ben
bezig met het oprichten van twee
monumenten. Het gaat nog wel even
duren voordat ik dat definitief geregeld heb, maar ik ben er volop mee
bezig.”
Kijk voor meer informatie over het
adopteren van graven op Venray
War Cemetery op
www.adoptiegraven-venray.nl

Tekst: Rob Dieleman

Waslijn

Kunst de grens over
Met een speciaal project willen kunstenaars Gereon Riedel en
Ans Joosten op zaterdag 11 juli laten zien dat er weer
grensoverschrijdende verbindingen gezocht worden. Ze gaan een
fysieke waslijn over de Nederlands-Duitse grens realiseren.
Joosten, van Lab del Art Peel en Maas, en Riedel werkten in het
verleden vaker samen.
Het project ontstond uit de
samenwerking die Gereon Riedel
van E1 Atelier Grevenbroich en
Ans Joosten van Lab del Art Peel
en Maas al eerder met elkaar
hadden in het partnerschapsverband tussen Stadt Grevenbroich
en Stichting Cultuurpodia Peel en
Maas. Het idee voor het project
ontstond tijdens de beginperiode
van de coronacrisis. ‘Veel mensen werden ziek, velen overleden’,
schrijft Cultuurpodia Peel en Maas.
‘Ook ontstonden er weer grenzen. Er waren weer Nederlanders,
Duitsers en Belgen en andere nationaliteiten.’

Universeel verdriet
Om de verbinding tussen de landen
weer te herstellen wordt op 11 juli
om 12.00 uur bij de grensovergang
van Tegelen naar Kaldenkirchen

aan de Kaldenkerkerweg in Tegelen
een fysieke lijn over de grens
getrokken. Aan de lijn worden zakdoekjes gehangen als symbool voor
het universele verdriet. Ook wordt
tegelijkertijd teruggedacht aan het
einde van Tweede Wereldoorlog
75 jaar geleden. ‘Toen was er ook
universeel verdriet over de vele
slachtoffers, maar ook vreugde
vanwege de bevrijding.’

Burgemeester
Naast beide kunstenaars,
Ans Joosten en Gereon Riedel, zijn
ook burgemeester Klaus Krützen
van Grevenbroich en de leden van
Lab del Art en Stichting Cultuurpodia
Peel en Maas aanwezig bij het evenement. Geïnteresseerden zijn welkom een kijkje te komen nemen,
laat Cultuurpodia weten.

Afsluiting aspergeseizoen
Het AspergeGilde Peel en Maas heeft op woensdag 24 juni het aspergeseizoen gesloten. Aspergetelers
bezorgden in kleine groepjes op Sint Jan de laatste asperges van dit jaar bij de sponsoren, vrienden en
vrijwilligers van het AspergeGilde. Vervolgens werd in kleine groepjes op diverse locaties geborreld en
nagepraat over het bijzondere aspergeseizoen. De coronamaatregelen bezorgden de aspergetelers veel
extra uitdagingen, met name op personeelsgebied, maar daarentegen waren de aspergeprijzen naar
tevredenheid.
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Goede start De Maasruiters
De leden van De Maasruiters uit Kessel konden zondag 5 juli weer van start met hun sport. Het werd een
prima begin van het nieuwe seizoen. De ruiters waren actief bij een springwedstrijd van manege Het Zwarte
Water in De Mortel.
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Pieter Trines wint eerste
wedstrijd seizoen
Flink wat maanden later dan gepland, was het op zaterdag 4 juli
dan toch tijd voor de eerste viswedstrijd van het seizoen voor
HSV De Ruisvoorn uit Helden. Pieter Trines wist de seizoensouverture te winnen door in totaal 6.630 gram vis uit het water te halen.
De traditionele loting moest op
afstand gebeuren en kijkers konden niet al te dicht bij de vissers
in de buurt komen. Dat vanwege
de coronamaatregelen die ook
bij visvijver De Breëerpeel gelden. Tijdens de wedstrijd om de

Discus Ebisch-prijs eindigde Oscar
Huidekoper met 2.780 gram op
de tweede plek achter Pieter.
Derde werd Martin Sanders met
2.610 gram. Mat Gellen werd vierde
met 1.770 gram en Sjraar Dorssers
vijfde met 1.630 gram.

KeepersXperienceXL in Meijel
De keepersactiviteit KeepersExperienceXL vindt op zaterdag
18 juli plaats in Meijel. Op de velden van voetbalclub RKMSV kunnen jonge doelmannen een dag lang deelnemen aan allerlei trainingen en spelvormen.

Roxan Coenen met Samira van de Beekerheide

Cheyenne Heijmans wist met haar
paard Tiësto de eerste plek te halen
in de klasse CB. Ook in de klasse BL
wist Cheyenne de eerste prijs te veroveren. Dit keer met Amadeus. Roxan

Coenen behaalde met Samira van
de Beekerheide in de klasse CB een
tweede plek. Voor Loys Bergs met
Goldy was er een tweede prijs in de
klasse CL.

De dag begint om 09.30 uur en
duurt tot ongeveer 16.30 uur wanneer de certificaten uitgereikt worden. Ook wordt dan de bokaal voor
‘Keeper van de dag’ overhandigd.
Gedurende de dag staan vier thema’s centraal. Die worden allemaal
afgesloten met een spelvorm.
Alle jeugdkeepers en -keepsters

uit de regio kunnen zich inschrijven, ongeacht niveau of klasse.
De deelnemers worden ingedeeld
in een groep waarmee hij of zij een
plezierige en leerzame dag kan
beleven.
Meer informatie en inschrijven kan
via www.challenge-arena.nl

Klaar voor de brugklas?
Kijk voor meer informatie op de
Facebookpagina.

Wij helpen graag bij het regelen van
de bankzaken.
Tekst: Maja Dorssers, paarden
sportvereniging De Maasruiters
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Impex Heemskerk BV, gevestigd op het Freshpark te Venlo,
is een handelsbedrijf in groente, fruit, aardappelen en
champignons. Door eigen import en aankopen op diverse
veilingen in Nederland en België zijn wij in staat
om concurrerende prijzen te bieden. Onze afzetlanden
zijn Nederland, Duitsland en België. Het gehele jaar
bieden wij onze klanten een compleet assortiment van
verse producten.
Voor uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar:

Orderpicker

groente en fruit m/v
(38 uur per week)
Hoeijmakers Groep
Baarskampstraat 11
5995 AS KESSEL
T 077 - 358 67 00
E info@hoeijmakers.nl
I www.hoeijmakers.nl

Oproepkracht

CE-chauﬀeur m/v

nachtdienst (25-30 uur per week)
Hoeijmakers Groep
Baarskampstraat 11
5995 AS KESSEL
T 077 - 358 67 00
E info@hoeijmakers.nl
I www.hoeijmakers.nl
Hoeijmakers Groep
Baarskampstraat 11
5995 AS KESSEL
T 077 - 358 67 00
Hoeijmakers
Groep
E info@hoeijmakers.nl
I www.hoeijmakers.nl
Baarskampstraat
11

5995 AS KESSEL
T 077 - 358 67 00
E info@hoeijmakers.nl
I www.hoeijmakers.nl

Hoeijmakers Groep
Baarskampstraat 11
5995 AS KESSEL
T 077 - 358 67 00
E info@hoeijmakers.nl
I www.hoeijmakers.nl

Impex Heemskerk BV, gevestigd op bedrijventerrein Fresh Park Venlo, is
een handelsbedrijf in groente, fruit, aardappelen en champignons. Door de
eigen import en aankopen op diverse veilingen in Nederland en België zijn
wij in staat om concurrerende prijzen te bieden aan haar klanten. Onze
afzetlanden zijn Nederland, Duitsland, België, Frankrijk, Zwitserland en
Zweden.
Het hele jaar bieden wij onze klanten een compleet en divers assortiment
van versproducten.

Reacties graag per e-mail naar info@impexheemskerk.nl
of per post naar Venrayseweg 120.a, 5928 RH Venlo

Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar:
CE-chauffeur dagdienst (38 uur per week)

Oproepkracht CE-chauffeur nachtdienst (25-30 uur per week)
Reacties graag per e-mail naar info@impexheemskerk.nl of per post
naar Venrayseweg 120a, 5928 RH Venlo

Fresh Park Venlo 3805

Fresh Park Venlo 3805
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15-vragen aan

Britt de Waal Kessel
al vaak halve films gekeken.

Wanneer heb je voor het laatst
iemand geholpen?
Laatst heb ik een vriendin in nood
geholpen, ze wist even niet wat ze
moest doen. We hebben toen gebeld
waardoor ze toch niet helemaal
alleen door het donker naar huis
hoefde te fietsen. We hebben pas
opgehangen toen ze weer thuis was.

Is er een liedje waar je speciale
herinneringen aan hebt?
‘I would stay’ van Krezip. We zingen dit bijna altijd als ik met mijn
zus, moeder en tante in de auto zit
als we gaan shoppen of ergens naar
toe gaan met zijn vieren. We zingen
dit omdat we dit allemaal een mooi
nummer vinden en waar we ook
zijn het ons altijd herinnert aan onze
leuke uitjes met de auto.

Wat vertellen je vrienden altijd
over jou?
Toen ik naar Limburg ben verhuisd,
was ik het meisje uit Zeeland met
de harde g en de rollende r. Dat was
de eerste indruk over mij. Nu ze mij
hebben leren kennen, zijn ze eraan
gewend, maar er wordt soms toch
nog eens een grapje over gemaakt.

Wie is favoriete leraar?
Mevrouw Jacobs is mijn favoriete
lerares en mentor, ze is heel lief
en duidelijk. Toen ik vorig jaar uit
Zeeland naar hier ben verhuisd, heb
ik veel steun aan haar gehad. Ze ziet
altijd of het goed met je gaat of niet
en ze probeert je altijd te helpen
wanneer het nodig is.

Hoe treft de coronacrisis jou?

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Britt de Waal
14 jaar
Kessel
het Bouwens

Heb je een bijbaantje?
Ja, ik werk in een restaurant in
Kessel. Ik help daar in de keuken en pas ook op het dochtertje.
Verder heb ik nog een paar oppaskindjes waar ik af en toe op pas.
Ik vind het leuk om bezig te zijn en
anderen te helpen.

Waarvan word jij enthousiast?
Van muziek. Ik zing graag en zit ook
op zangles. Ik zing het liefst de hele
dag door, van muziek word ik vrolijk. Daarbij voetbal ik graag en vind
ik het leuk om naar het strand te
gaan, maakt niet uit of het zomer of
winter is.

Hoe verras jij iemand het liefst?
Ik hou ervan om te zorgen voor mensen waar ik om geef, bijvoorbeeld
door het gezellig te maken thuis,
iets te bakken of klaar te maken en
er daarna samen van te genieten.
Ook vind ik het leuk om iets voor
iemand te kopen waarvan ik weet
dat diegene daar heel blij van wordt.

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Met mijn zus, we maken vaak foto’s
samen. Gekke en leuke foto’s, het
kan niet gek genoeg. Vaak maken
we ook foto’s met mijn bonusbroertjes erbij, zij vinden de filters op
Snapchat heel leuk.

Wat zou je nooit meer over willen
doen?
Blijven zitten. Ik ben in groep 3 blijven zitten en baal daar nog steeds
van, ik vond dat echt niet leuk. Dat is
meer omdat ik bij leeftijdgenootjes in de klas wil zitten, dat verschil
merk ik toch vaak. Op de middelbare
is dat gelukkig toch wel anders dan
op de basischool, omdat je ouder
wordt en makkelijker contacten kan
maken met leeftijdsgenoten uit
andere klassen.

Je hebt altijd groen licht en wind
mee, of kunt foto’s maken door
met je ogen te knippen. Wat kies
je?
Groen licht en wind mee, dan ben ik
vlugger bij vriendinnen en op school.
Zou mooi zijn als het daarbij dan ook
droog is. Mijn telefoon heb ik toch
altijd bij en foto’s zijn snel gemaakt.

Ik knipper ook teveel met mijn ogen,
dus zouden er teveel foto’s gemaakt
worden.

Wie zijn jouw helden?
Mijn ouders, bonusouders en natuurlijk mijn zus, daar kan ik alles tegen
zeggen, niets is teveel. Maar ook
mijn opa en oma. Ondanks de
afstand zien we elkaar toch vaak, ze
komen geregeld naar Limburg toe en
dat is altijd gezellig.

Wat was de laatste keer dat je
door de grond wilde zakken?
Toen ik voor de zoveelste keer mijn
telefoon liet vallen en eigenlijk bijna
niets meer door mijn scherm kon
zien. Dat heb ik best wel vaak, hoe
voorzichtig ik ook ben. Hij valt ook
bijna altijd op het glas dus daar heb
ik wel pech mee.

Wat is de slechtste film die je ooit
gezien hebt?
“The half of it’ was de laatste slechte
film. Ik ben al aan veel slechte films
begonnen, ik vind het moeilijk om
juiste films te kiezen. Vooral met
mijn moeder, dan zijn we al op de
helft en bedenken we dat het toch
echt een stomme film is. We hebben

Ik vond het best een moeilijke
tijd. Ik kon mijn vader en familie in Zeeland niet opzoeken doordat het bij ons in Kessel zo erg was
met corona terwijl het in Zeeland
meeviel. Ik miste mijn vriendinnen ook erg. Het niet naar school
gaan, vond ik in het begin best
leuk, maar steeds thuis zitten werd
ook wel saai. Ik heb ook echt moeten wennen aan het thuis huiswerk
maken, want je moet best veel
discipline hebben om alles thuis te
doen. Toen de onlinelessen begonnen, vond ik dat wel beter. Het naar
school gaan, is nu ook heel anders
omdat je toch afstand van elkaar
moet houden. Ik ben wel blij dat ik
nu weer makkelijker af kan spreken
met vriendinnen en dat we samen
leuke dingen kunnen doen.

Wat is je droomberoep?
Ik wil graag met mensen werken en
voor ze zorgen, wat precies weet
ik nog niet. Maar mij lijkt het leuk
om met baby’s, kinderen en andere
mensen die hulp nodig hebben iets
te gaan doen. Niet direct in de zorg
maar meer in de richting van pedagogiek. Ik vind het voor nu nog lastig
te zeggen wat ik precies wil doen.

Hoi

Column

Familiedag
Vorig weekend stond de
jaarlijkse familiedag op de
planning. Dit jaar werd besloten
om niks te organiseren en enkel
een barbecue te doen en gezellig
samen te zijn. Heel anders dan
dat we gewend zijn, want
normaal worden de
complottheorieën minstens een
aantal maanden van te voren al
geboren.
Elk jaar wordt er een organisatie
gekozen van ongeveer zes
personen die voor de dag- en
avondinvulling zorgen. Eén ding
is belangrijk om te onthouden:
de organisatie heeft altijd gelijk!
En dat is bij de puntentelling
soms nog al een dingetje hoor.
Ik moet zeggen, er worden elk
jaar opnieuw weer erg creatieve
activiteiten bedacht. Dat komt
misschien omdat ieder jaar de
organisatie nog fanatieker is om de
familiedag van het jaar daarvoor te
overtreffen.
Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld
in groepjes een sketch van een
gebeurtenis uit de familie moeten
voorbereiden en voordragen aan
de rest van de familie. Veel van
die sketches hadden natuurlijk te
maken met gênante en minder
handige momenten uit de
familiedaggeschiedenis, zoals
de oom die elk jaar van zijn fiets
viel op weg naar huis. Persoonlijk
was het een van mijn favoriete
familiedagen (hoop niet dat ik de
organisatie van andere jaren nu op
mijn dak krijg), en zeker als je dan
voor het eerst nieuw in de familie
komt. Is dat een goede eerste
indruk?
Na de activiteiten komt het
hoogtepunt van de avond: Paradise
By The Dashboard Light inclusief
dansende tantes en zingende
ooms. De Jupiler-flesjes (passen er
meer van in de koelkast) komen
met nog een hoger tempo de
koelkast uit (hoi dubbele tong) en
het feesten kan beginnen. Hier
komt ook de inspiratie van die
sketches vandaan. Ondanks dat
de activiteiten dit jaar niet door
konden gaan, hebben we toch
een top avond gehad. Organisatie,
bedankt voor de gezellige avond
en tot volgend jaar!

Tekst: Lisa Osinga
Lotte Thijssen
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Coronamaatregelen

Vw de versoepeling van de
coronamaatregelen mogen
weer meer mensen naar de kerk.
Voor gewone weekendvieringen
is reserveren niet meer nodig,
omdat we dan de norm van het
toegestane aantal kerkgangers
niet overschrijden. Deze is
afhankelijk van de grootte van
de kerk, want de 1 ½ meter
afstand moet nog steeds in acht
genomen worden, voor ieders
gezondheid! Dat verschilt dus
per kerkgebouw nogal. Dus volg
de aanwijzingen ter plaatse en
houdt afstand! Bij uitvaarten
steeds overleg over het
maximum aantal kerkgangers.
Nogmaals: ga beslist niet naar de
kerk als u ziekteverschijnselen
hebt! Was thuis al goed
uw handen. In de kerk is
desinfectiemateriaal aanwezig,
maar neem gerust uw eigen
flesje mee. Onze koren zingen
nog niet. Misintenties opgeven
is weer mogelijk. De collecte
kan nog niet worden gehouden.
U kunt uw bijdrage deponeren in
het mandje bij de uitgang. Dank u
wel. Van harte welkom.

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 12 juli
H. Mis: 11.00 uur
Lector: Mevr. Jeanne Senden
Intenties: Jaardienst Anna Verheijen
en Louisa Verheijen. Jéér Kempen
en overl. familie. Pater Harrie
Boots, overl. ouders, kinderen en
familie.
Overleden
Antje Peeters-Peeters,
Kanaalweg 3, 72 jaar.
Gedoopt
zondag 5 juli, Guus Wijnen.
Eucharistieviering
Vanaf 1 juli mogen we de kerk

Parochie Beringe

Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 12 juli
H.Mis 11.00 uur T.i.v. de zieken in onze
parochie
Zaterdag 18 juli
H.Mis 19.00 uur. T.i.v. Henny CuijpersKurvers (jaardienst)

Misintenties
NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens
het parochiespreekuur op dinsdag
ochtend. 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 12 juli
H. Mis 09.30 uur
Woensdag 15 juli
H. Mis 09.00 uur
(grote kerk, zij-altaar St.Jozef)

Parochie Helden
Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3, 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 12 juli
H. Mis 10.00 uur t.i.v. Sjraar Joosten
(zeswekendienst en bijzetting
urn); overl. echtg. Piet en Jacoba
Verschaeren-Janssen; Lucie en Drees
Hermkes-Kartner;

Parochie Egchel
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 12 juli
H. Mis 11.00 uur
Zondag 19 juli
Geen H. Mis

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

Parochie Grashoek
Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg
077 307 52 93

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

weer openstellen met inachtneming
van de 1,5 meter volgens de regels
van het RIVM. U kunt uw handen
desinfecteren bij binnenkomst
en vervolgens neemt u plaats in
de banken waar is aangegeven
waar u kunt plaatsnemen. Heeft u
verkoudheidsklachten, blijft u dan
thuis. Vanaf 1 juli zullen er weer
intenties gelezen worden. De intenties
die vanaf 15 maart zijn vervallen, de
periode dat er geen H.Mis was, kunt u
weer opnieuw opgeven.

Parochie Baarlo

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Iet Dings-Bovendeerdt
077 462 18 60, 06 24 21 61 06
Kerkdiensten
Zaterdag 11 juni
19.15 uur H. Mis
Jaardienst Maria Coenen. Jaardienst
Charles Beckers en overleden ouders
Beekers – Diepenbroek. Jaardienst
Jo Bosch en overleden ouders

Strakke benen/buik
voor de zomer met LPG

✃

actie
12 behandelingen van 40 minuten

van € 80,- voor

€
52,per keer

Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3, 077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 12 juli
9.30 uur H. Mis. Jaardienst Jacques
Segers en Nelly Segers-Brueren. Jaar
dienst Annie van Wylick-Fleuren. Marie
Madeleine Baronesse d’Erp. Jaardienst
Joep Smits en Bertha Smits van Horen.
Overleden
Lies Knippenbergh-Maas 92 jaar en
Gon Ottenheim-van Lomm, 93 jaar.

BON

Kerkdiensten
Zaterdag 11 juli
Geen H. Mis
Zaterdag 18 juli
H. Mis 17.30 uur

Parochie Meijel
Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zaterdag 11 juli
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Pastoor
Jan Schoenmakers (1ste jaardienst);
Bert v. Bree (uit dankbaarheid)
Maandag 13 juli
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 14 juli
H. Mis 09.00 uur
Donderdag 16 juli
H. Mis 09.00 uur

Parochie Panningen
Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88

Mededeling
Vanaf 1 juli mogen er grotere aantallen mensen de H. Mis bijwonen. U kunt
uw handen desinfecteren bij binnenkomst en de voorgeschreven afstand in
acht nemen. Als u verkoudheidsklachten heeft, blijft u dan thuis. Vanaf 1 juli
zijn er ook weer intenties mogelijk. De
intenties kunt u weer opnieuw opgeven, die vanaf 15 maart, de periode dat
er geen H. Mis was zijn vervallen.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties
NL41RABO0125300522
L. Timmermans
077 462 16 78
Kerkdiensten
Zaterdag 11 juli
18.00 H. Mis Voor de parochie.
Mededelingen
Voorlopig is er op de 1ste en 3de
zaterdag van de maand om 18.00 uur
de H. Mis in Kessel-Eik. Dit is vanwege
het overlijden van pastoor Verhaag.

info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag-, woensdag- en
vrijdagochtend van 08.30 uur tot
11.30 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 11 juli
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Bernard
Segers, Gertruda Pubben en Julie
Segers en overl. fam. (gest. jrd.);
Joke Goes; Lei Huijs (vw verjaardag)
Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 09.00 uur in de grote kerk

www.vincentiusparochies.nl
Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88 | 06 21 20 21 18
pet.horst@home.nl
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50 | 06 12 92 28 34
roger.maenen@ziggo.nl
Kapelaan Piet Houben
06 57 58 75 06
phjhouben@onsbrabantnet.nl
Kerkbestuur | 077 307 14 88
kerkbestuur@vincentiusparochies.nl
Misstipendium zon- en feestdagen
€ 25,00 | door de week € 10,00

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

Administrator (pastoor)
Deken de Graaf Woutering
077 398 14 16
a.degraafwoutering@rkhorst.nl
Maasbree/Baarlo
Kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kessel/Kessel-Eik
Pastoor Verhaag
077 462 12 65 | 06 50 69 45 07
Kerkbestuur
Secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com

Met een glimlach goed kauwen!

35% korting
op de

gehele kuur *

MollKunstgebit.nl

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

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

Bel voor een afspraak 077 35 153 21
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Jij maakt ‘m super

5.699,Virtual Reality presentatie

11.995,-

compleet met
apparatuur

compleet met
apparatuur

Empoli Grafietzwart Mat

Felino Alpinwit

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

Klanten beoordelen Superkeukens met een

HORST

8,

3

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

elke zondag geopend

