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Eenzaamheid tegengaan
Middels een kaart die ze voor het raam hangen, kunnen ouderen in Meijel aangeven in welke vorm ze hulp nodig hebben. Het doel van dit initiatief, bedacht door Bertine van Heugten
en Willy Stemkens van Dorpsontmoeting Meijel, is om eenzaamheid tegen te gaan. Lees meer op pagina 03.

Op 23 locaties kan er gestemd worden

Peel en Maas zorgt voor twee extra stembureaus
in de gemeente
Zes stemlokalen in gemeente Peel en Maas voldoen niet aan de aangescherpte eisen die zijn aangesteld
vanwege de coronacrisis. De gemeente is daarom op zoek gegaan naar alternatieven. Ook zijn er in totaal
twee stembureaus meer dan voorheen om te zorgen voor een nog betere spreiding tijdens de Tweede
Kamerverkiezingen.
In Peel en Maas zijn er in totaal
23 stembureaus voor de Tweede
Kamerverkiezingen. Dat zijn twee
stembureaus meer dan voorheen.
“We hebben voor zes bestaande locaties alternatieven gevonden, omdat
zij niet voldeden aan de extra eisen
die zijn gesteld vanwege corona.
De stembureaus die zijn vervallen

hadden vaak geen ruimte van 100
vierkante meter beschikbaar. Om een
coronaproof stembureau in te richten
is dit aantal meters wel noodzakelijk.
Er zaten tussen de afgevallen locaties
ook scholen en verzorgingshuizen bij,
vanwege corona beperken we het
contact tussen mensen zo veel als
mogelijk”, laat een woordvoerder van

de gemeente weten.
In Panningen is basisschool De
Wissel komen te vervallen en is het
gemeenschapshuis In Kepél als alternatief aan de lijst toegevoegd. DOK
6 is toegevoegd als extra locatie.
In Maasbree is Mafcentrum vervangen voor de sporthal en in Meijel
het Oranjehotel en het zorgcentrum

door de St. Nicolaaskerk. Het tweede
stembureau komt in D’n Binger. In
Baarlo zijn Sjiwa en Unitas de alternatieven voor het zorgcentrum en
basisschool de Diamant. De sporthal in Kessel is de vervanger voor
Wozoco Hof van Kessel. In Helden
voldeden alle bestaande locaties aan
de eisen, maar er is wel een extra
locatie toegevoegd, namelijk de St.
Lambertuskerk.

tegen het coronavirus kunnen alle
inwoners van 70 jaar en ouder per
brief stemmen of op maandag en
dinsdag hun stem uitbrengen in de
vroegstembureaus. In Peel en Maas
zijn er in totaal 4 vroegstembureaus
die op maandag 15 en dinsdag 16
maart open zijn. Dat zijn Sjiwa in
Baarlo, Gemeenschapshuis de Paort
in Kessel, D’n Binger in Meijel en De
Houbereij in Panningen.

Vroegstembureaus
Om risicogroepen te beschermen

Lees verder op pagina 02
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Veerponteigenaar voelt zich niet verantwoordelijk

Ophef over volle ‘ouderenveerpont’ Baarlo - Steyl
Op social media verscheen een foto, genomen op zondag 21 februari, van een vol veerpont tussen Baarlo en
Steyl. Tot verontwaardiging van vele Facebookgebruikers stond het pontje vol met ‘ouderen’ en het leek erop
dat niet iedereen de anderhalvemetermaatregel wist te waarborgen. Veerponteigenaar Ton Paulus voelt zich
niet verantwoordelijk en zegt dat het aan de mensen zelf is om hun ‘gezonde verstand’ te gebruiken. “We zijn
niet van de handhaving.”
Lagen de pontjes kortgeleden nog stil
door de sneeuw en het ijs, werd er
in het weekend van 20 en 21 februari weer volop gevaren. Door het
warme weer trokken velen erop uit
om te genieten van het buitenleven.
Op Facebook verschenen foto’s van
het pontje tussen Baarlo en Steyl die
volstond met name met ‘ouderen’.
Het gros van de Facebookgebruikers die
reageerden leek niet te begrijpen dat

dit was toegestaan, terwijl bijvoorbeeld
de horeca nog altijd dicht moet blijven. De eigenaar van het veerpont Ton
Paulus heeft zelf geen Facebook, maar
hij heeft wel telefoontjes en berichtjes
gekregen met vragen over de drukte
op het pontje. Hij voelt zich echter niet
verantwoordelijkheid voor de mensen
die gebruikmaken van het pontje en de
coronamaatregelen niet in acht nemen.
“Wij zijn niet van de handhaving.

wat te verdelen. “Maar dat willen ze
dan ook weer niet, ze willen direct
mee en niet wachten op de volgende.
Ook zijn zij zelf verantwoordelijk om
een mondmasker te dragen, ook al is
dit laatste niet verplicht op dit pontje.
Ik vind het onterecht als er mensen zijn De mensen moeten hun eigen gezonde
verstand gebruiken en de maatregelen
die zelf op het pontje hebben gestaan
in acht nemen, daarvoor zijn wij niet
en klagen over de drukte. We hebben
verantwoordelijk.”
op de meeste pontjes maar één schipPaulus is overigens blij dat hij weer
per als werknemer, die houdt alles in
eens een drukker weekend heeft
de gaten en doet zijn best, maar kan
nooit waarborgen dat iedereen zich aan gehad en er wat geld in het laatje is
gekomen. “Wij hebben ook maanden
de anderhalvemeterregel houdt.”
Daarnaast is Paulus van mening dat de geen inkomen gehad, en we krijgen
naast de subsidie van de NOW-regeling
mensen zelf ook kunnen wachten tot
ook verder geen enkele subsidie of
een volgend pontje, om zo de drukte

sponsoring. Dus het was voor ons welkom. Wij moeten ook ons hoofd boven
water houden. En dat is heel letterlijk
genomen in dit geval.” Een woordvoerder van de gemeente Peel en Maas laat
weten dat sprake is van verdeelde verantwoordelijkheid. “De veerman dient
toe te zien dat de fietser-voetganger
voldoende afstand houdt van anderen en de overheid zorgt voor toezicht
en handhaving. “Signalen over toenemende drukte, met name bij goed
weer, worden meegenomen bij regulier toezicht en overleg met de exploitant van de veerponten in onze regio.”
Tekst: Roosje Delsing

Passen en meten om rooster in te vullen

Het Bouwens van der Boijecollege mag per 1 maart weer open
De middelbare scholen in Nederland mogen per maandag 1 maart weer open. Dat maakte Mark Rutte dinsdag
23 februari bekend tijdens een persconferentie. Annemarie Lukassen, rector van het Bouwens, geeft aan dat
het een hele puzzel wordt om alle leerlingen weer te kunnen ontvangen.
“We zullen moeten berekenen hoeveel capaciteit we beschikbaar hebben
in het rooster. Het zal een hele puzzel worden om alle leerlingen weer
te kunnen ontvangen”, aldus rector
Annemarie Lukassen.
De rector spreekt van een verschil
met de situatie voor de zomervakantie vorig jaar. Tijdens de vorige sluiting in juni waren er namelijk geen
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examenleerlingen. “Die zijn er nu wel
en ontvangen al een hele poos fysiek
onderwijs. Omdat zij ook 1,5 meter
afstand moeten houden, wordt een
klas of cluster soms verdeeld over
twee lokalen. Het is afhankelijk van
de manier waarop we ons onderwijs
gaan inrichten en voor welke vakken leerlingen op school komen, of er
meer docenten nodig zijn. De examen-

leerlingen zitten nu soms ook verdeeld
over twee naast elkaar liggende lokalen. Inmiddels weten we dat de examens door zullen gaan, maar dat er
een extra tijdvak ingepland is. Ook zijn
er aanpassingen gedaan in de eisen
om te kunnen slagen, ten gunste van
de leerlingen. De voorbereidingen zullen op korte termijn gestart worden.”
Volgens Lucassen hebben zowel

docenten als leerlingen er alles aan
gedaan om zich zo goed mogelijk aan
te passen aan het online lesgeven.
“Maar uit de berichten hoor ik dat
leerlingen vooral de sociale contacten
op school missen.”

Vrienden
Dat kan de 13-jarige Gijs Smedts uit
Baarlo beamen. “Ik ben er wel blij
mee dat de scholen weer opengaan,
omdat ik dan mijn vrienden weer
kan zien. Ik heb vooral mijn vrienden
gemist en ook wel de uitleg in de klas.

De online lessen vond ik aan de ene
kant heel fijn, want ik kan niet goed
stilzitten en heb soms moeite met
concentreren. Bij online les valt dit
minder op. Maar aan de andere kant
is het ook saai, want je zit de hele tijd
alleen. Toch is het wel fijn dat ik in de
winter niet in de kou naar school heb
hoeven te fietsen. Ik denk dat normale
lessen toch wel beter zijn voor iedereen. Daarbij heb ik dan, denk ik, weer
meer ritme en motivatie.”
Tekst: Jeanine Hendriks

35 extra woningen Maasbreese nieuwbouwwijk
In den Bosch II
In het noordelijke deel van de nieuwbouwwijk In den Bosch, worden nog eens 35 extra woningen gebouwd. Er komen bouwkavels voor particulieren, sociale huurwoningen en koopwoningen. Dat maakt de gemeente Peel en Maas bekend.
In den Bosch is gelegen achter
de Molenstraat in Maasbree, op
loopafstand van de kern. Op een
aantal plekken in de nieuwbouwwijk
wordt nu volop gebouwd. Ook de
overige beschikbare bouwruimte
in het noordelijk deel van In den
Bosch fase II wordt de komende tijd
ingevuld. Daardoor komen er ruim
35 nieuwe woningen bij. Er komen
bouwkavels voor particulieren,
sociale huurwoningen via Wonen
Limburg en op een beperkt aantal
kavels gaat een projectontwikkelaar
koopwoningen bouwen.

De gemeente laat weten dat er is
gekeken naar een evenwichtige
invulling van de nu nog beschikbare
ruimte. Een evenwicht is gevonden in een mix van type woningen
voor verschillende doelgroepen.
Zo is er ruimte voor particulieren
om hun droomhuis te gaan bouwen, op grotere en kleinere kavels.
Wonen Limburg wil graag invulling
geven aan de behoefte aan sociale
huurwoningen. De gemeente gaat
een projectontwikkelaar zoeken om
betaalbare koopwoningen te bouwen,
die in de toekomst relatief eenvoudig

tot levensloopbestendige woningen
kunnen worden omgevormd. Verder
is een gedeelte van de bouwkavels
gereserveerd voor mensen die samen
iets willen gaan bouwen via een collectief particulier opdrachtgeverschap
(CPO-initiatief).

Diversiteit
Wethouder Rob Wanten laat weten
goed gekeken en geluisterd te hebben naar de behoefte in Maasbree.
“In het plan zien we daardoor een
mooie mix van woningen voor
diverse doelgroepen. Dat komt

de diversiteit in de wijk zeker ten
goede.” Het plan is om tenminste
vijftien sociale huurwoningen te realiseren. Het dorpsoverleg laat in een
reactie weten blij te zijn dat er weer
gebouwd wordt. “Er worden met deze
vervolgstappen voldoende en ook
kwalitatief goede woningen gerealiseerd voor alle doelgroepen.”
Wonen Limburg gaat de plannen uitwerken zodra er een overeenkomst
is met de gemeente over de grond.
Daarna kan de planning worden
gemaakt.

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst
Vervolg voorpagina
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Peel en Maas zorgt voor twee extra stembureaus
in de gemeente
Extra stembureaulid
Op ieder stembureau zijn nu landelijk
niet drie maar vier leden verplicht
aanwezig. Het extra stembureaulid
moet erop letten dat de
coronamaatregelen worden nageleefd
zoals het dragen van een mondkapje.
“Voorheen was ten alle tijden een
minimum van drie stembureauleden
verplicht en hadden wij er altijd vier.
Nu is de minimale verplichting vier
en plaatsen wij vijf stembureauleden

per locatie. Zo komen wij bij pauzes
nooit onder het verplicht aantal van
vier. Daarnaast zijn er door corona
extra taken die op het stembureau
uitgevoerd moeten worden.” De vijf
leden hebben allen de taak om op het
naleven van de coronamaatregelen
te letten. “Daarbij wordt een van
de stembureauleden ingezet als
gastheer/gastvrouw. Ondanks het
verhogen van het aantal leden,
heeft de gemeente voldoende

vrijwilligers om alle stembureaus
te bemensen.” Over groepsvorming
maakt de gemeente zich geen
zorgen. Op haar website komt op
15, 16 en 17 maart een overzicht
van de opkomst te staan. Ook kan
iedereen zien waar het op dat
moment druk is. “Wij verwachten
door de coronaproof inrichting, de
extra locaties en een gastheer/
gastvrouw die zorgt dat er niet meer
kiezers dan toegestaan in het lokaal

zijn, geen problemen opleveren met
groepsvorming. Daarnaast geven
we via Twitter een signaal af als het
druk is bij de stembureaus zodat
inwoners daar rekening mee kunnen
houden. Overigens merken we dat
het overgrote deel van onze inwoners
zich aan de coronamaatregelen
houdt”, laat de gemeente weten.

Tekst: Jeanine Hendriks
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Plannen naar verwachting pas voltooid als netwerk is verzwaard

Initiatiefnemers zonnepark en windmolens niet
geschrokken van vol energienetwerk
Omdat het verdeelstation van Enexis in Helden momenteel vol is, worden nieuwe wind- of zonne-energieprojecten in gemeente Peel en Maas de komende tijd afgewezen. Dorpscoöperatie Steingood Beringe, initiatiefnemer van zonnepark de Schorf, en de Renewable Factory, initiatiefnemer van windpark Groote Molenbeek in
Grashoek, laten weten niet geschrokken te zijn van deze ontwikkeling. Hun plannen zitten nog in de beginfase
en zijn naar verwachting pas klaar als het netwerk uitgebreid is.
Volgens Enexis zijn er de afgelopen
jaren naast windparken veel energieprojecten gerealiseerd en enorm
veel verzoeken binnengekomen
om te leveren op het energienetwerk. Deze groei zorgt voor transportschaarste, waardoor Enexis code
oranje heeft aangekondigd voor onder
andere het verdeelstation in Helden.
“We schrikken niet van de netwerkproblemen van Enexis, maar de
gemeente moet wel voortvarend
worden met het uitschrijven van een
tender voor zonneparken”, laat Thijs
Rutten van Dorpscoöperatie Steingood
weten. Dan kunnen de initiatiefnemers van De Schorf namelijk een aan-

vraag indienen bij de gemeente en bij
Enexis. Dorpscoöperatie Steingood en
duurzaam energiebedrijf Pure Energie
hebben een concreet plan gemaakt
voor zonnepark De Schorf van
27 hectare nabij Beringe. De verwachte
productie van een zonnepark van deze
omvang is minimaal circa 21 miljoen
kiloWattuur per jaar. Daarmee kan het
circa 8 procent van het totale elektriciteitsverbruik in de gemeente Peel en
Maas opwekken.
Rutten: “De uitbreiding van het
verdeelstation in Helden hangt samen
met het aantal aanvragen die bij Enexis
binnenkomen. Hoe langer de gemeente
wacht met de tender, hoe langer het

duurt voordat Enexis de stations kan
verzwaren. Daarnaast is het voor ons
ook economisch minder aantrekkelijk,
omdat de subsidies voor energieprojecten elk jaar lager worden.”

Energiedoelstelling ligt stil
Ondanks dat netwerkproblemen bij
Enexis de Dorpscoöperatie Steingood
en Pure Energie niet afschrikken,
vindt Rutten het wel zuur voor de
gemeente dat de energiedoelstelling
nu stil ligt. “Enexis zal zo’n twee jaar
nodig hebben om uit te kunnen breiden. Voordat wij de vergunning voor
de Schorf rond hebben en daadwerkelijk kunnen beginnen met de aan-

leg, zijn we twee à drie jaar verder.
Ons doel is om in 2024 het zonnepark
te realiseren. We onderzoeken wel of
het mogelijk is om samen te werken
met projecten met windmolens. Als
de zon schijnt is er vaak weinig wind
en andersom ook. Wellicht kunnen we
gebruikmaken van elkaars energienetwerk.”

Waterstof
Ook Paul Sjoerds van het groene-energiebedrijf Renewable Factory (REF)
laat weten dat het bedrijf niet in de
problemen komt met hun plan om
langs de snelweg A67 in het buitengebied van Grashoek windmolens te
realiseren. “Momenteel wachten we
op de evaluatie van het eerste windpark in Peel en Maas. Stel dat we een
aanvraag indienen bij de gemeente,
dan zijn we naar verwachting vijf jaar
verder voordat we kunnen bouwen.”

Vanwege de transportschaarste
van gas onderzoekt het bedrijf ook
de mogelijkheid om waterstof te
gebruiken als energie. “Waterstof kan
vijftien keer meer energie vervoeren dan gas. Wij zien de locatie langs
de A67 als een potentieel interessante plek voor een watertankstation,
omdat daar veel vrachtwagens rijden.
Dat station kan de corridor vormen
tussen distributiecentra en havens”,
aldus Sjoerds.

Ons doel is om in 2024
het zonnepark te
realiseren

Tekst: Jeanine Hendriks
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Eenzaamheid tegengaan

Te hoge WOZ-waarde?

Gratis WOZ-scan!
U heeft hem wellicht al gezien: de aanslag gemeentelijke
belastingen met daarop de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand. Op basis van deze WOZ-waarde betaalt u onroerende zaak-,
inkomsten-, waterschaps- en mogelijk ook vennootschapsbelasting.
In veel gevallen is de WOZ-waarde
door uw gemeente te hoog vastgesteld of zijn er bijzondere
omstandigheden die een lagere
WOZ-waarde rechtvaardigen.
WOZ-Consultants is samen met
Groengoed Makelaardij gespecialiseerd in het voor hun clienten GRATIS verlagen van de
WOZ-waarde. Als gevolg hiervan
betaalt u als eigenaar van een
woning al snel honderden euro’s per
jaar minder belasting. Voor eigenaren van grote en middelgrote
bedrijven gaat dit al snel om (tien)
duizenden euro’s per jaar.

dekt de door ons gemaakte kosten.
Als de gemeente uw WOZ-waarde
niet verlaagt bent u ons niets
verschuldigd en dragen wij de
gemaakte kosten volledig.

Fantastisch, regel het maar…
Bezwaar maken tegen de hoogte
van de WOZ-waarde moet binnen
6 weken nadat u de aanslag
gemeentelijke belastingen
heeft ontvangen. Daarom is het
belangrijk dat u zo snel mogelijk
contact met Groengoed Makelaardij
opneemt om ervoor te zorgen dat
het bezwaarschrift tijdig wordt
ingediend.

Gratis. Hoe kan dat..?

Doordat de Dorpsontmoeting
Durnééve in Meijel momenteel dicht is
en de ouderen dus niet anderen kunnen ontmoeten, bedachten Bertine
van Heugten en Willy Stemkens een
initiatief waarmee ze eenzaamheid
in het dorp kunnen tegengaan. Een
Meijels bedrijf ontwierp de kaart, de
medewerkers van Oppe Koffie vouwden ze en de vrijwilligers van Dur
Neeve duwden ze vorige week bij
2.600 huishoudens in Meijel in de bus.
De kaart heeft drie kanten: één met
een pictogram van een oor, waarmee
de mensen aangeven een luisterend
oor nodig te hebben of een praatje te
willen maken met iemand. Eén met
een pictogram van een kopje koffie,
waarmee ze aangeven met iemand
koffie te willen drinken, een spelletje
te doen of een wandeling te maken.

Met het laatste pictogram van de
open hand wordt hulp gevraagd met
het halen van boodschappen of het
verrichten van huishoudelijke taken
of klusjes. “Het gaat om diensten die
de een voor de ander kan doen. Vaak
weten mensen niet hoe ze hulp moeten vragen en met deze kaart, die ze
voor het raam kunnen zetten, is dat
makkelijker. Een voorbijganger spot
de kaart en kan meteen hulp bieden
op gepaste afstand”, legt Bertine van
Heugten uit van Dorpsontmoeting
Meijel uit.
“Wij kunnen als vrijwilligers wel bij
de mensen een praatje gaan maken,
maar daar hebben ze op de lange termijn niks aan. Nu kunnen ze een band
opbouwen met hun buurtbewoners.
De buurt is daarnaast er bewust van
dat iemand in de straat hulp nodig

heeft. Het is een klein gebaar dat
een groot verschil maakt, want we
merken echt dat de mensen aan het
vereenzamen zijn. Met dit initiatief
kunnen we daarnaast het Peelgeluk
vergroten. Tot nu toe hebben we
veel p
 ositieve reacties gekregen op
het idee. Mochten er andere dorpen
geïnteresseerd zijn, dan willen we het
idee zeker met ze delen.”

Het is een klein gebaar
dat een groot verschil
maakt

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

Indien de gemeente de WOZwaarde verlaagt op basis van het
bezwaar van WOZ-Consultants en
het taxatierapport van Groengoed
Makelaardij worden de gemaakte
proceskosten via een regeling uit
de Wet vergoed. Deze vergoeding

077 398 75 76
info@groen-goed.nl
www.groen-goed.nl

Wij zijn gespecialiseerd in:
√ Vervaardigen van nieuwe gebitsprotheses
√ Protheses op implantaten (klikgebit)
√ Immediaat protheses (na het trekken van de tanden, noodgebit)
√ Partieële en frame protheses (gedeeltelijk gebit)
√ Rebasen (passend maken van de huidige gebitsprothese)
Nieuw
in
√ Kroon en brugwerk
Pannin
gen
Verder bieden wij u:
√ Geen verwijzing nodig van een tandarts
√ Vergoeding via uw zorgverzekeraar
√ Reparaties klaar terwijl u wacht
√ Het verhelpen van pijnplekken
√ Vrijblijvend advies
Kerkstraat 78, Panningen, 077 307 16 20
√ Eerste consult gratis
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Vier generaties

Dankbetuiging

Iedereen die eraan heeft
bijgedragen om mijn
100e verjaardag tot een
onvergetelijke dag te maken,
mijn hartelijke dank.

Pierre Bongers
Jacobusstraat 9a, Egchel

Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je sterft
‘t is vreemd, maar die vergeet je

Pierre Giesbertz
echtgenoot van

Gerry Wassen
* Kessel, 13 februari 1936

† Kessel, 22 februari 2021

Kessel: Gerry Giesbertz - Wassen
Beringe: Leon en Will Giesbertz - Steeghs
Beringe: Inge en Ves Jacobs - Giesbertz
Tim
Fleur en Maen
Siem

Vier generaties in Egchel
Doordat de 33-jarige Kelly Reijnen uit Egchel is bevallen van een tweeling zijn er vier generaties binnen de
familie. De tweeling Iva en Jason Bartels werd op 14 december geboren en zijn de kleinkinderen van de
53-jarige Diana Reijnen. Superoma Elly Reijnen-Vermeulen (74 jaar) is supertrots op haar achterkleinkinderen.

Familie Giesbertz
St. Corneliusstraat 37
5995 XT Kessel
Vanwege de huidige situatie zal het afscheid in besloten
kring plaatsvinden.

Adver torial

Risicomanagementadviezen
Voor de wereld is hij een van de velen,
voor ons was hij de hele wereld.
Dankbaar voor alle liefde en humor die hij ons tot het eind
heeft gegeven, hebben wij afscheid genomen van

Hans Doesburg
* Rotterdam, 13 maart 1936

† Venlo, 17 februari 2021

echtgenoot van

Willy Doesburg-van der Staal
pa van

Meer dan verzekeren alleen
Als ondernemer doe je wat je het beste kunt: ondernemen. Aan alle activiteiten die je als ondernemer
uitvoert zĳn ook risico’s verbonden die financiële gevolgen kunnen hebben of zelfs de continuïteit van je
bedrĳf in gevaar kunnen brengen. Denk bĳvoorbeeld aan het uitbreken van een brand, langdurig ziek
personeel of een klant die je aansprakelĳk stelt. Als ondernemer heb je doelstellingen. Om die te behalen,
is het belangrĳk dat je weet wat ze in de weg kan staan. Als erkend MKB-adviseur en Gecertificeerd Risk
Management Consultant ben ik in staat om risicomanagementadviezen te geven op het hoogste niveau.
Je krĳgt bĳvoorbeeld ook een beeld van de risico’s op het gebied van bedrĳfsactiviteiten,
bedrĳfsmiddelen, veiligheid, mobiliteit, personeel, milieu en vergunningen.
Mijn naam is Maikel Leenders,
directielid en Gecertificeerd Risk
Management Consultant van
Leenders & Gielen Adviseurs.

Hans Doesburg
Ondernemen zit bĳ
ons in het bloed

Ringovenpark 40
5981 AK Panningen
Naar wens van Hans heeft het afscheid, gevolgd door de
crematie in kleine kring plaatsgevonden.

Wij danken iedereen voor de hartverwarmende belangstelling,
de lieve woorden, kaarten en bloemen na het overlijden van
mijn vrouw, mam en oma

Graag ga ik met jou in gesprek
over jouw bedrijf en jouw passie.
Samen kijken we naar de risico’s
die zich voordoen in jouw bedrijf.
Vervolgens zoeken we naar
de maatregelen die genomen

kunnen worden om deze risico’s
te voorkomen, te beperken,
zelf te dragen of over te dragen.
De risico’s die je uiteindelijk
niet zelf wilt of kunt dragen,
kunnen worden afgedekt met een
verzekering.
Ben je nieuwsgierig geworden?
Neem dan vrijblijvend contact
met me op. Ik bespreek graag
jouw persoonlijke situatie en
behoefte. Je kunt mij bereiken via
telefoonnummer 077 3071791 of
via mail maikel@leendersgielen.nl

Wellicht spreken wĳ elkaar snel!

Mien Peeters - Berben
Dit geeft ons veel steun en troost.
Henk Peeters
Nicole en Rik, Thijs en Eva
Leon en Ellis, Janne
Marian en Jan-Cees, Loek, Jaap en Ollie
Panningen, februari 2021

077 307 17 91
info@leendersgielen.nl
www.leendersgielen.nl
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Geplukt

Joke Ghielen Panningen
De coronalockdown was voor Joke hét moment waarop ze besefte dat het tijd was om van haar passie haar werk te maken. Ze zei haar baan als
kinderopvangleidster op en ging als schrijfster aan de slag. En met succes: komend jaar mag ze voor de tweede keer het script schrijven van de
Heldense Revue. “Ik dacht: je kunt beter spijt hebben van iets dat je hebt geprobeerd maar niet goed is gegaan, dan spijt hebben van iets wat je
nooit hebt geprobeerd.” Deze week wordt Joke Ghielen (58) uit Panningen geplukt.

Joke wordt samen met haar
tweelingbroer in 1963 in Helden
geboren en groeit op in een huis
gelegen aan de rand van het bos.
Met warme gevoelens denkt ze
terug aan haar geboorteplaats.
“Ik heb daar een fantastische jeugd
gehad in een fantastisch dorp,
waar mijn hart eigenlijk nog altijd
heen wil gaan.” Want inmiddels
woont Joke al jaren in Panningen.
De reden van vertrek komt door,
je raadt het al, de liefde. Ze komt
René tegen die een eigen gara-

gebedrijf in Panningen heeft. “Er was
geen discussie over mogelijk, ik kon
verhuizen. Maar ik heb wel direct
gezegd: één keer ga jij nog mee terug
naar ‘Helje-Durp’.” Of dat er nog van
gaat komen is de vraag, want het
wonen in het centrum, vlakbij de winkels en uitgaansgelegenheden, bevalt
Joke stiekem ook erg goed.
Daarnaast heeft Joke het geluk dat haar
tweelingbroer in hun ouderlijke huis
woont. “Dat is een extraatje dat hij
daar is gebleven, ik kan altijd nog terug
naar ‘huis’. Dan kijk ik daar door het

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.

5
3

7

1

4

9

8

8
3

1

8

6

2

3

5

2

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

6

2

1

4

7

8

Oplossing vorige week:

9

9

8

8

2

3

1
3

5

7

1

9

3

6

4

2

8

2

8

9

7

4

1

3

6

5

3

6

4

5

8

2

7

1

9

1

4

3

8

7

5

6

9

2

9

5

8

2

6

3

1

7

4

6

2

7

4

1

9

5

8

3

4

9

5

6

2

7

8

3

1

7

1

2

3

5

8

9

4

6

8

3

6

1

9

4

2

5

7

raam naar buiten, naar het bos, en dan
zie ik dat er bijna niks is veranderd. Dan
zie ik dat beeld dat ik heb vanuit mijn
geliefde jeugd er nog altijd is.”

Kinderen
Joke en René hebben twee zoons:
Joris (29), die inmiddels een eigen
woning in Helden heeft en Max (26)
die nog gezellig onder de vleugels bij
pap en mam woont. Een mannengezin, maar daar heeft Joke nooit moeite
mee gehad. “Ik heb geboft met twee
hele lieve zonen.” Joke heeft liefde
voor kinderen en niet alleen voor haar
eigen. Ruim dertig jaar werkt ze met
kinderen, waarvan de laatste jaren als
kinderleidster bij Hoera Kindercentra.
In haar vrije uurtjes besteedt Joke veel
tijd aan haar diepgewortelde passie:
schrijven. “Ik schrijf al verhalen sinds
ik een pen kon vasthouden. Opstellen
schrijven op school? Ik hield ervan.
Ik weet nog dat we in de lagere klas
een opstel moesten schrijven over de
dierentuin. Bijna alle kinderen begonnen het opstel met: ‘Ik was met mama
en papa in de dierentuin’. Terwijl ik
begon met: ‘Ik ben een leeuw en ik
woon in de dierentuin’. Ik weet nog
dat de lerares het ontzettend bijzonder
vond dat ik vanuit een ander perspectief kon vertellen.”

Schrijven
Door de jaren heen schrijft Joke over
uiteenlopende onderwerpen en ze
bewaart het merendeel. Zo maakte
ze columns over haar kinderen, toen
ze jonger waren. Bijvoorbeeld over

de eerste keer dat haar zoon naar de
brugklas ging. “Hij ging op de eerste
dag met een instelling naar school
alsof hij de hele wereld aankon. En na
één week als brugpieper zat hij al
bij ons op de bank te huilen en zei:
‘ik weet eigenlijk nog niet zoveel van
het leven, ik moet nog veel leren.’
Ik weet nog dat de kinderen toen blij
waren dat mijn columns in een doos
terecht kwamen en niet de wereld
ingingen. Maar we hebben ze nog weleens teruggelezen en tegenwoordig
kunnen ze er gelukkig wel om lachen.”
Hoewel Joke veel schrijft, belandt het
grote deel van de artikelen in de doos
in plaats van dat ze worden gepubliceerd. “Dan kwam toch die onzekerheid naar boven. Ik dacht: wie wil dat
nou lezen?” Wel schrijft ze zo nu en
dan sketches en ‘buuttes’ voor zittingen van De Dörper Kuus. En in 2016
krijgt ze de vraag om het script voor
de Heldense revue 2018 te schrijven. “Na een halve fles wijn durfde
ik ‘ja’ te zeggen, maar de volgende
dag werd ik wakker en dacht ik: ‘wat
heb ik gezegd?’” Toch gaat Joke de
uitdaging aan en schrijft het stuk
‘Kammeräöj’. De zaal wordt meerdere dagen uitverkocht en Joke voelt
dat dit is wat ze wil. “Ik heb een hele
lange tijd van mijn leven gezocht naar
wat ik wilde worden, maar toen wist
ik het.” Dat Joke’s schrijftalent niet
ongezien bleef, bleek toen ze vervolgens ook nog eens werd gevraagd om
de Beringse revue van 2020 te schrijven. De uitvoering is echter helaas
door corona uitgesteld. Al het intensieve schrijven en het plezier dat ze
eraan beleeft, bezorgde Joke tijdens
de eerste lockdown een ‘nu of nooit
momentje’. Hoe graag ze ook met kinderen werkte, schrijven was haar lust
en haar leven. “Ik dacht: als ik het nog
wil, dan moet ik het nu gaan doen.
Ik wil al mijn aandacht in het schrijven
steken en niet alleen in gestolen uurtjes een revue schrijven of ‘s nachts een
liedje voor de zittingen maken. Ik wilde

er overdag ook gewoon de tijd voor
hebben.” Met de steun van haar man
om ‘te doen wat haar gelukkig maakt’,
zegt Joke haar baan op. “Corona heeft
mij echt de stap doen zetten om mijn
droom te waarmaken. Ik dacht: je kunt
beter spijt hebben van iets dat je hebt
geprobeerd maar niet goed is gegaan,
dan spijt hebben van iets wat je nooit
hebt geprobeerd.”

Dankbaar
Inmiddels heeft Joke haar werk kunnen maken van schrijven. Ze schrijft
uiteenlopende opdrachten, van ‘buuttes’ voor zittingen tot in memoriams
voor begrafenissen. Alle opdrachten
vindt ze leuk, al gebeurt er op dit
moment zo weinig door corona, dat de
meeste opdrachten het schrijven van
in memoriams schrijven zijn. “Het is
mooi en dankbaar werk, maar het
luchtige schrijven is hetgeen waar ik
de meeste voldoening uithaal. En aangezien er nu bijna niks doorgaat, is de
balans zoek. Het wordt tijd dat er weer
power komt en we onze creativiteit
kunnen loslaten.” Een lichtpuntje voor
Joke is dat ze ook nog voor een andere
grote opdracht is gevraagd. Ze mag
wederom het script schrijven voor de
Heldense revue, die, als het mogelijk
is, in 2022 op het toneel staat. Daar is
ze voorlopig nog wel even zoet mee.
Joke is dankbaar dat ze mag doen in
het leven waar ze altijd van gehouden
heeft. Toch wil ze zichzelf geen geboren schrijfster noemen. “Dat zeg je
niet over jezelf. Maar ik kan wel zeggen dat ik gemaakt ben om iets met
letters te doen. Ik ben ontzettend blij
dat ik voor mijn passie ben gegaan.
Zo zie je maar weer dat je niet heel
ver hoeft te gaan om elke dag een
beetje geluk te vinden.”

Door corona besef ik
dat ik mijn droom wil
waarmaken

Tekst en beeld: Roosje Delsing

VRIJWILLIGER WORDEN BIJ
KASTEEL DE KEVERBERG?
In september van dit jaar is het alweer 6 jaar geleden dat Kasteel
De Keverberg werd herbouwd! Inmiddels hebben vele duizenden mensen
het kasteel al bezocht en vinden er volop activiteiten plaats. Helaas ligt
nu natuurlijk alles stil door de coronamaatregelen. Wij kijken echter graag
vooruit. Binnen de organisatie van het kasteel is een groep vrijwilligers
werkzaam die zich vol passie inzetten om alle gasten een warm welkom te
geven. Dit team kan nog wat versterking gebruiken vanaf komend voorjaar!
Wil je weten wat dit vrijwilligerswerk inhoudt? Kom vrijblijvend een keer
kennismaken, wij vertellen je graag wat het vrijwilligerswerk inhoudt en
leiden je dan ook rond. Stuur ons een e-mail naar
info@kasteeldekeverberg.nl of neem telefonisch contact op via
077 - 760 06 66, je bent van harte welkom!

Kasteel De Keverberg | Kasteelhof 4 | 5995 BX Kessel

www.kasteeldekeverberg.nl
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Verdrietig, maar dankbaar voor alles, hebben wij toch vrij
onverwachts afscheid moeten nemen van mijn lieve vrouw,
zorgzame moeder en fantastische oma.

Tiny Kempen-Zeetsen

Na een langdurige met moed gedragen ziekte hebben we
afscheid moeten nemen van “os leef mam” en oma

Beta Wilms-Nelissen
“Beat van Jolf ”
echtgenote van

echtgenote van

Wie Wilms †

Ton Kempen
* 14 december 1949

† 15 februari 2021
Ton

“Wie van Trenke”

Helden, 16 februari 2021
Molenstraat 124, 5988 NT Helden

Het afscheid heeft op zaterdag 20 februari in kleine kring
plaatsgevonden.

Het afscheid vond op vrijdag 19 februari plaats in het crematorium te Blerick.

Oos moe, is neet miër ...

Het is niet fijn om dood te zijn,
Dat maakt me soms een beetje bang.
Het doet geen pijn om dood te zijn,
Maar dood zijn duurt zo lang.

An van der Elsen-Gommans

In alle rust is overleden

echtgenote van

Wiel van der Elsen †

Gerda Roes

In de leeftijd van 91 jaar

Geboren 03-04-1946
Overleden 11-02-2021

Stevensweert:

Grashoek:

Putaruru (NZ):

Jac en Rina
Randy
Jacqueline
Thijs en Hannie
Melanie en Eloy
Kevin en Anne-Cécile, Camilla

May en Con

Den Haag:

Fieke en Leo
Diede
Sam

Beegden:

Beringe:

Grashoek:
Wessem:
Grashoek:

Zaandam

De crematie heeft 16 februari in kleine kring plaatsgevonden.
Onze dank gaat uit naar hen die haar de laatste periode
een blijk van steun en medeleven hebben gegeven.

Een echte Meijelnaar is niet meer...

Nog zo vol levenslust onverwacht van ons weggegleden.
Met verdriet in ons hart, maar dankbaar dat hij zolang bij ons
mocht zijn, nemen wij afscheid van mijn allerliefste maatje,
onze trotse pap, schoonvader en opa

Will en Ria
Maik en Sem
Stan
Lynn en Clim
Teun

Piet Heijnen

Antoinette en Bert
Rosalie en Dion
Thom en Anouk
Anke en Mike
Lieke
Job en Lyn

Grashoek, 16 februari 2021
Correspondentieadres: Rosalie van Mullekom
Kievit 36A, 5985 NG Grashoek
De uitvaartdienst heeft op zaterdag 20 februari in besloten kring
plaatsgevonden.

0475-495021 | www.riajoosten.nl

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

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

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

fienbosuitvaartzorg.nl

Rian en Peter
Kris en Timo
Gé
Loes

Maria en Johan

Afscheid en ontmoeten

J. Wijngaard-Roes en familie

Nellie en Jan
Anna
Robyn en Blake
Ben

Wessem:

13 februari 2021
Dochter van
Maurice Kessels
en Ellen Kersten
Kardinaal de Jongstraat 14
5986 BG Beringe

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Pimi

Iepenstraat 32, 5993 XS Maasbree

Moe, oma Laika van

Jinte Kessels

Zij overleed, in haar eigen vertrouwde omgeving,
in de leeftijd van 88 jaar.

Roger en Jolanda
Sjoerd, Maud
Ruud en Christa
Naomi, Kaylie

Geboren

Peet Steeghs
Uitvaartzorg

Maasbree
06 38 43 79 56

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl

echtgenoot van

Door Gommans
* Meijel, 14 januari 1934

† Weert, 17 februari 2021

Meijel: Door Heijnen - Gommans
Krimpen aan den IJssel: Mariet en Arie
Annemiek
Vincent
Broekhuizenvorst: Rian † en Jan
Joep
Marloes †
Eva
Meijel: Anja en Broer
Bart
Rob
Correspondentieadres: Kerkveld 1, 5768 BA Meijel
De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op dinsdag 23 februari in
de St. Nicolaaskerk te Meijel, waarna we pap, opa te rusten hebben
gelegd op het kerkhof aldaar.

samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

eigen afscheidscentrum
vijf 24-uurs kamers
begeleiden en ontzorgen
voor élke verzekering

077-3661314 | www.bobnoten.nl
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Ik boek alvast mijn zomervakantie 2021,
ongeacht wat het perspectief qua maatregelen is
Het eerste warme weekend van het jaar is een feit. Even waanden we ons in de lente en konden we naar buiten om wat vitamine D tot ons te
nemen.
Stonden we in het weekend van valentijn in
Peel en Maas nog de auto te krabben en met de
schaatsen op het ijs, konden we afgelopen weekend ineens ‘met zonder jas’ naar buiten. Een ijsje
eten, wandelen, skeeleren, niks was te gek op
deze officieel winterse februaridagen. De warme
zonnestralen doen men wellicht denken aan een
belangrijk onderwerp dat voor velen nog onzeker is in welke vorm ze het kunnen ‘vieren’ dit
jaar: de zomervakantie. Het afgelopen jaar viel
voor veel mensen het plan voor hun zomervakantie in duigen. Vliegtuigen vlogen niet en in

Nederlandse vakantiehuisjes mocht je maar met
een beperkt groepje bij elkaar zitten. Vele vakanties werden geannuleerd of verzet. De grote vraag
luidt dan ook: zal de zomervakantie van 2021 door
kunnen gaan? Zullen de grenzen open zijn? En zullen we weer met een grote groep mensen bij elkaar
kunnen komen, zodat die familie- of vriendenvakantie toch gewoon door kan gaan? Het is een vraag
waar nog niemand een antwoord op heeft. Maar
toch zullen er al mensen zijn die hoop hebben en
hun zomervakantie 2021 alvast boeken. Daarnaast
wachten anderen weer tot er meer duidelijkheid is,

wat er weer voor kan zorgen dat, indien de grenzen opengaan, de prijzen de pan uit rijzen. Mensen
hebben behoefte aan perspectief en met het boeken van de zomervakantie geef je jezelf dit deels,
ongeacht of deze door kan gaan of niet. Wat doet
u? Geeft u uzelf al wat perspectief, ongeacht of het
wellicht valse hoop is, of wacht u liever?

Ik boek alvast mijn zomervakantie 2021,
ongeacht wat het perspectief qua maatregelen is.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 07

Ik heb geld bespaard door de coronacrisis
Uit cijfers van De Nederlandsche Bank blijkt dat Nederlanders nog nooit zoveel hebben gespaard als in het jaar 2020, maar liefst 42 miljard euro.
Door de lockdowns was het merendeel van het
jaar de horeca gesloten, vele vakanties moesten
worden geannuleerd en op het einde van het
jaar moesten zelfs alle niet-essentiële winkels
hun deuren sluiten. Geen museum bezoeken,
geen festival, niet je net gekregen loon in de

kroeg spenderen en ook niet uiteten bij je lievelingsrestaurant. De coronamaatregelen zorgden
ervoor dat Nederlanders meer geld gingen sparen
dan ooit tevoren. Of dat in Peel en Maas ook zo is,
is nog maar de vraag. Er zijn ook mensen die door
de coronacrisis er juist financieel op achteruit zijn

gegaan. Die problemen hebben gekregen, omdat
zij bijvoorbeeld hun zaak moesten sluiten en geen
inkomsten konden genereren. Mensen die juist hun
spaargeld hebben moeten aanbreken om te eindjes
aan elkaar te knopen.

Een buurtzame
bank is een
vertrouwd gezicht
in de buurt.
Al 100 jaar.

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

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

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

Auto’s gevraagd, alle merken
loop, sloop of schade. Direct geld
en vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.

Te koop gevraagd land en
tuinbouwmachines o.a ploeg frees
kieper mesttank hark schudder
spitmachine bloter tractor enz
Tel. 06 19 07 69 59

De Lazaristen in Panningen zoeken
versterking van hun team van
coördinatrices. Bekijk de vacaturetekst
op www.vincentianmovement.nl onder
het kopje ’nieuws’.

Wij bezorgen onze eigen geteelde
aardappelen (Frieslanders) gratis
bij u thuis. Min. 5 kg. Absoluut de
lekkerste. Tevens uien te koop.
Tel. 077 307 88 53

GEZOCHT...koopwoning met Tuin of
huurwoning..of boerderijwoning.
71 en 58 jaar. m. 06 44 84 09 27
Zelfstandig Optidee Adviseur
Peggy Wismans www.optidee.nl/
peggy-wismans Tel. 06 48 55 07 30
Verloren in meijel gouden ketting
met hangertje sterrebeeld stier.
Zeer dierbaar. Tel. 06 50 27 83 69

Pastoraaltje

Column

Somber?
Na bijna een jaar corona blijkt
volhouden een opgave. Het
duurt zo lang en de beperkingen
om het virus met zijn varianten
eronder te krijgen, werden
alleen maar strenger. Winkeliers,
kappers en sportscholen en
vooral de mensen van de horeca
worden keihard geraakt. Maar
ook gewone mensen lijken het
steeds minder te trekken. De rek
is er wat uit. Er is veel gemopper
en somberheid. In het begin van
de crisis ging het vooral over
eenzame ouderen. Er zijn er velen
die nauwelijks nog contacten
hebben. Gemeenschapshuizen
en Dorpsontmoetingen zijn
gesloten. Er is veel eenzaamheid
en stil lijden. De laatste tijd
blijkt hoeveel jongeren het
zwaar hebben, zo lang zonder
hun echte contacten met
vrienden en klasgenoten. Jonge
mensen hebben dat nodig om
zich te ontwikkelen. Ouderen
hebben meer meegemaakt
in hun leven en zijn blijkbaar
sterker geworden. Hoe verder?
De vastelaovend is bijna
ongemerkt voorbijgegaan. En na
een bijzondere aswoensdag is het
nu de vasten, de veertigdaagse
tijd voor Pasen. Al zal menigeen
het gevoel hebben al bijna
een heel jaar in de vasten te
zitten, met alles wat niet mag
en niet kan. De kunst is om te
zien wat nog wel kan. Zeker
met wat aandacht voor elkaar.
Gelukkig kunnen we wel naar
buiten. Velen hebben genoten
van de winterpracht en nu van
het zachte weer. Maar wat mij
ook goed doet, is het luisteren
naar muziek. Muziek kan je hart
raken en opbeuren. Smaken
verschillen en ieder heeft zijn
eigen voorkeur. Of het nu Mozart
is of Bruce Springsteen, als je
er maar positiviteit uithaalt.
Ik heb de Messiah van Händel
weer uit de kast gehaald.
Prachtige muziek en teksten over
geboorte en dood, over lijden
en leven. Muziek vol troost en
hoop. Iedereen kent wel het
Halleluia. Daar wordt je toch blij
van. In deze lockdown verlangt
iedereen naar iets positiefs, naar
bevrijding, naar weer samen
mooie dingen kunnen doen.
Als dat geen echt paasverlangen
is? Het komt goed. We proberen
er de moed in te houden.

Pastoor Peter van der Horst
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17 maart 2021 van 7.30 tot 21.00 uur

Tweede Kamerverkiezingen

Wie mag stemmen?
Bij de Tweede Kamerverkiezingen mogen alle kiezers van 18 jaar en ouder met een Nederlandse
nationaliteit een stem uitbrengen.

ook een geldig identiteitsbewijs mee. U bent verplicht dit te tonen in het stembureau. Voor deze
stemming geldt dat het identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) maximaal
5 jaar verlopen mag zijn. De stemlokalen zijn geopend van 7.30 tot 21.00 uur.

Wat heeft u nodig om te stemmen?
• Uw (onbeschadigde) stem(plus)pas.
• Geldig identiteitsbewijs; paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Het identiteitsbewijs mag niet
langer dan vijf jaar verlopen zijn (geldig tot 18 maart 2016 of een latere datum).

Anders door corona
• Het aantal stembureaus wordt uitgebreid van 21 naar 23 stembureaus.
• Iedere locatie wordt coronaproof gemaakt o.a. qua afstand, looproutes.
• Op elk stembureau is een extra stembureaulid die toeziet op het naleven van de
coronamaatregelen.

Stem(plus)pas kwijt, niet ontvangen of onleesbaar?
Dan kunt u een vervangende stem(plus)pas aanvragen. Dit kan schriftelijk of persoonlijk in het
Huis van de Gemeente.
• Het schriftelijke verzoek moet uiterlijk 12 maart 2021 om 17.00 uur bij de gemeente binnen
zijn.
• Persoonlijk moet het verzoek ook uiterlijk op 12 maart 2021 om 17.00 uur zijn gedaan. Dit kan
alleen bij de medewerkers van Burgerzaken. Loop binnen of maak een afspraak.
Vindt u later uw ‘oude’ stem(plus)pas terug? Dan kunt u daar niet mee stemmen. Dat kan
uitsluitend met de nieuwe stem(plus)pas.
Wanneer wordt de kandidatenlijst bezorgd?
De kandidatenlijsten (één per huishouden) worden uiterlijk op 11 maart bezorgd.
NIEUW: Hoe werkt het briefstemmen voor 70-jarigen en ouder?
U kunt uw stem uitbrengen per brief. U ontvangt uiterlijk 3 maart hiervoor een stempluspas.
Uiterlijk 11 maart ontvangt u het briefstembiljet (kandidatenlijst) met briefstemenvelop, een
voorgeadresseerde retourenvelop en uitleg over het briefstemmen.
1) Maak op het briefstembiljet uw keuze. Dit mag met elke kleur.
2) Doe alleen het briefstembiljet in de envelop met de tekst ‘briefstembiljet’. Plak de envelop
dicht.
3) Eerder ontving u uw stempluspas. Pak deze erbij en zet uw handtekening op de
stempluspas.
4) Pak nu de retourenvelop. Stop in de retourenvelop:
a. de dichtgeplakte envelop met uw briefstembiljet en
b. de stempluspas waarop u uw handtekening heeft gezet.
Plak de retourenvelop dicht. Een postzegel is niet nodig!
5) Zorg dat uw briefstem vóór woensdag 17 maart om 21.00 uur aankomt:
a. Doe uw briefstem vóór vrijdag 12 maart 17.00 uur op de post
of
b. lever deze in bij het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1 in Panningen.
Dat kan op werkdagen van woensdag 10 maart t/m dinsdag 16 maart van 8.30 tot
17.00 uur. En op zaterdag van 8.30 tot 12.00 uur en op maandagavond tot 19.30 uur.
Ook kunt u tijdens de verkiezingsdag van 7.30 tot 21.00 uur uw briefstem afgeven.
Bekijk ook het instructiefilmpje stemmen per brief op www.peelenmaas.nl > Verkiezingen >
Stemmen voor 70 jarigen en ouder.
Hoe kan ik iemand machtigen?
U kunt dit op twee manieren doen:
1) Vul het volmachtbewijs achter op uw stem(plus)pas in en geef dit -met een kopie van uw
identiteitsbewijs- mee aan een kiezer uit Peel en Maas die voor u gaat stemmen.
of
2) Vraag een schriftelijke volmacht aan bij het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente
(077-306 66 66) of download het formulier. Kijk voor meer informatie op www.peelenmaas.nl
Zorg dat uw aanvraag uiterlijk 12 maart om 17.00 uur bij de gemeente binnen is. Loop binnen
of maak een afspraak.
Waar kunt u stemmen op 17 maart?
U kunt met een stem(plus)pas overal binnen Peel en Maas stemmen. U vindt hiernaast een
overzicht van de adressen van de stemlokalen. Neem bij het stemmen naast uw stem(plus)pas

Gezondheidscheck
Samen met de stem(plus)pas heeft u ook een gezondheidscheck thuis ontvangen. Voordat
u gaat stemmen doet u natuurlijk de check. Heeft u één of meer vragen met JA beantwoord,
komt u natuurlijk niet naar het stembureau. U kunt een volmacht geven aan een andere kiezer.
Dat kan ook op de verkiezingsdag zelf nog. Elke stem telt!
Alle stembureaus zijn toegankelijk voor personen met een lichamelijke beperking en/of chronische
ziekte met uitzondering van de Sporthal D’n Adelaer in Maasbree.
Nieuw
Nieuw

Nieuw
Nieuw

Nieuw

Nieuw
Nieuw
Nieuw

Baarlo
Baarlo
Baarlo
Beringe
Egchel
Grashoek
Helden
Helden
Helden
Kessel
Kessel
Kessel-Eik
Koningslust
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Meijel
Meijel
Meijel
Panningen
Panningen
Panningen

Sjiwa, Hoogstraat 1a
Sporthal ‘de Kazing’, Huissen 3
Unitas, Wilhelminastraat 11a
Gemeenschapshuis De Wieksjlaag, Kanaalstraat 94
Gemeenschapshuis ’t Erf, Kapelaan Nausstraat 5
Gemeenschapshuis De Ankerplaats, Past Vullinghsstraat 3
Dorpscentrum Kerkeböske – Grote zaal, Aan de Koeberg 3
Dorpscentrum Kerkeböske – Gymzaal, Aan de Koeberg 3
Sint Lambertuskerk, Mariaplein 22
Gemeenschapshuis de Paort, Markt 2
Sporthal De Haof, Baarleseweg 3-A
Gemeenschapshuis Kessel-Eik, Lindelaan 4
Gemeenschapshuis De Sprunk, Meester Caelersstraat 30
De Vermaeckerij Niëns, Baarlosestraat 4
Gemeenschapshuis Hoës van Bree, Kennedyplein 5
Sporthal D’n Adelaer, Achter de hoven 4 *
Gemeenschapshuis d’n Binger – zaal 1, Alexanderplein 2
Gemeenschapshuis d’n Binger – zaal 2, Alexanderplein 2
Sint Nicolaaskerk, Kerkstraat 1
De Houbereij, Kerkstraat 70
DOK6, Raadhuisplein 6
Gemeenschapshuis In Kepél, Kerkstraat 27 (ingang Nijverheidsstraat)

Panningen

Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1

* Minder toegankelijk voor personen met een lichamelijke beperking en/of chronische ziekte
Is er ook een kandidatenlijst in braille, grote letters of in gesproken woord?
Alleen in het stembureau in het Huis van de Gemeente in Panningen zijn een kandidatenlijst
in braille, een versie in grote letters en een gesproken versie aanwezig. Wilt u deze speciale
kandidatenlijsten gebruiken als hulpmiddel, kom dan stemmen in het Huis van de Gemeente en
vraag het aan één van de stembureauleden.
Heeft u vragen?
U kunt alle informatie steeds terugvinden op onze website: www.peelenmaas.nl > zoekterm:
‘Verkiezingen’. Hier vindt u ook informatie over:
• Wilt u stemmen in een andere gemeente?
• Wie kan vervoegd stemmen op 15 en 16 maart?
Ook publiceren we alle nieuwe informatie in de Hallo. Voor meer informatie over alle
verkiezingszaken kunt u contact opnemen met het cluster Burgerzaken of mailen naar
verkiezingen@peelenmaas.nl
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Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
Postbus 7088, 5980 AB Panningen
5981 CC Panningen
077 - 306 66 66

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

Samen zorgen we ervoor dat
iedereen veilig kan stemmen!
Ook tijdens de verkiezingen gelden de coronamaatregelen zoals die nu ook
in ons land van toepassing zijn. De stembureaus zijn ingericht volgens de
richtlijnen van het RIVM. Maar wat betekent dit nou precies?

In alle stembureaus in Peel en Maas gelden de huidige coronamaatregelen zodat u veilig kunt stemmen:
Kom alleen naar het stembureau, dus niet met het hele gezin
Verplicht: draag een mondkapje
Bij binnenkomst wast u uw handen met desinfecterende gel
Volg de pijlen in het stembureau
Een gastheer of -vrouw houdt in de gaten of de maatregelen
worden nageleefd
Houd anderhalve meter afstand van elkaar
Er staan kuchschermen
Tussen de stemhokjes is voldoende afstand
Geregeld maken we de stemhokjes schoon
U krijgt uw eigen potlood om te stemmen en neemt die
na aﬂoop mee
Komt u stemmen in een stembureau, doe dan vooraf thuis de gezondheidscheck.

www.peelenmaas.nl

2 maart 2021

Digitale Commissievergadering
Op dinsdag 2 maart 2021 is om 19.30 uur een digitale commissievergadering.
In verband met het coronavirus is dit een vergadering in aangepaste vorm.
Dit betekent het volgende:
• Voor publiek is de vergadering uitsluitend digitaal te volgen op onze website.
Dat kan live en het is mogelijk om de uitzending op onze website terug te kijken.
• Inwoners die gebruik willen maken van het spreekrecht kunnen zich hiervoor
aanmelden tot uiterlijk dinsdag 2 maart 2021, 11.30 uur bij de griffie
(via griffie@peelenmaas.nl of 077 306 6666).
U kunt de agenda, de bijbehorende stukken en de livestream raadplegen op het
raadsinformatiesysteem, onder www.peelenmaas.nl > Bestuur en Organisatie >
Gemeenteraad > Kalender van de gemeenteraad > Datum: 2 maart 2021.
Agenda
Onderdeel a: Vaste agendapunten
1. Opening en korte uitleg door de voorzitter
2. Spreekrecht
3. Besluitenlijst Digitale Commissievergadering van 19 januari 2021 (2021-001)
Onderdeel b: Agendapunten ter bespreking en advisering
4. Verlenging Pilot Zelfsturing 3.0 (2020-015)
5. Machtiging voor uitvoering Wkpb (2021-011)
6. Vaststellen bestemmingsplan van agrarisch naar wonen voor de locatie Steenstraat
59-61 te Panningen (2021-009)
7. Vaststellen herziening bestemmingsplan Lange Heide 11 Maasbree
waarbij de bestemming “agrarisch grondgebonden” wordt gewijzigd in een
“woonbestemming” (2021-010)
8. Vaststellen van het ‘Bestemmingsplan Dorpsstraat-Kurversweg Meijel’ en maximaal
€ 50.000 beschikbaar te stellen uit de reserve herstructureringsfonds (2021-012)
9. Delegatie verklaring van geen bedenkingen bij uitgebreide Wabo
omgevingsvergunningen (2021-014)
10.Zienswijze Kaderbrief 2022 Veiligheidsregio Limburg-Noord (2021-016)
11.Vaststelling controleprotocol en normenkader t.b.v. jaarstukken 2020 (2021-013)
Onderdeel c: Sluiting
Sluiting

Heeft u verkoudheidsklachten, bent u benauwd of heeft u koorts?
Blijf dan thuis!
Om wel uw stem uit te brengen kunt u iemand machtigen om voor u te
stemmen. Meer informatie hierover vindt u op www.peelenmaas.nl

Bekendmakingen

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

Inzameling Klein Chemisch Afval
•
•
•
•

Baarlo maandag 1 maart 17.00 - 19.00 uur op de Markt bij de kerk
Kessel dinsdag 2 maart 17.00 - 19.00 uur Markt
Kessel-Eik woensdag 3 maart 17.00 - 19.00 uur Mariaplein
Maasbree donderdag 4 maart 17.00 - 19.00 uur Kennedyplein,
zijde Dorpstraat tegenover de kerk
• Meijel maandag 8 maart 17.00 - 19.00 uur Raadhuisplein
De chemokar komt niet meer in alle kernen omdat in sommige kernen te weinig KCA wordt
aangeboden. KCA kunt u ook gratis afgeven op het milieupark.

Plaats/locatie

Straat/omschrijving

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

Napoleonsbaan Zuid 39a
Tangbroek 4
Vergelt 15a
Roomweg 89
Past Knippenberghstraat 29
Kloosterstraat naast nummer 60
Karel Appelstraat 53A
Maasbreeseweg 92
Boschlaan en Dormansgoed
Eburonenhof 4
Molenstraat 48
Steenoven 12B 160
Witdonk
Zonnedauw 73
Beekstraat 40
Kerkstraat 84
Schout van Merwijckstraat 37
Besluit mandaat, volmacht en machtiging inkoopprocedure 2022
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Steeds meer
belastingaanslagen niet
meer per post
In de laatste week van februari
worden ca. 530.000 aanslagbiljetten
met de gemeentelijke belastingen
en waterschapsbelastingen bezorgd
in Limburg. Zo'n 227.000 belastingplichtigen (43%) ontvangen de
belastingaanslag van BsGW niet
meer per post maar digitaal in hun
persoonlijke digitale brievenbus
van MijnOverheid. Dit aantal groeit
elk jaar. Mensen die een digitaal
aanslagbiljet ontvangen, krijgen
geen papieren aanslagbiljet meer.
Aanmelden MijnOverheid
Steeds meer mensen kiezen ervoor
om het aanslagbiljet digitaal te
ontvangen via de Berichtenbox van
MijnOverheid. Aanmelden is snel en
eenvoudig geregeld via
https://mijn.overheid.nl.
Zodra het aanslagbiljet in de
Berichtenbox staat wordt dit via een
e-mailbericht gemeld. Burgers die
zich al eerder hebben geregistreerd
voor de Berichtenbox hoeven
niets te doen. Zij ontvangen het
aanslagbiljet voor 2021 en verdere
jaren dan digitaal. Burgers die niet
geregistreerd zijn ontvangen het
aanslagbiljet gewoon per post.
Voordelen digitaal aanslagbiljet
Digitale verzending biedt veel
voordelen; MijnOverheid is veilig en
alleen met de eigen DigiD toegankelijk.
Bovendien levert dit besparing
op in kosten van verzending en
levert het vooral ook een positieve
bijdrage aan een beter milieu.
In MijnOverheid staan aanslagen en
WOZ-beschikkingen van meerdere
jaren die altijd zijn in te zien.
WOZ-bezwaar? Bel eerst met BsGW
Bent u het niet eens met een
opgelegde belastingaanslag? Stuur uw
bezwaar dan binnen zes weken in
bij BsGW. Doe dat bij voorkeur via
Mijn BsGW op www.bsgw.nl. Ook als u
denkt dat de schatting van de waarde
van uw huis niet klopt. Ga dan niet
direct met een bezwaarschrift aan de
gang, maar bel eerst eens met BsGW
088-8420 420. BsGW-taxateurs geven
graag toelichting en beoordelen
kosteloos of de WOZ-waarde correct
is vastgesteld. Bezwaar maken is dan
vaak niet meer nodig, hetgeen veel
tijd bespaart en onnodige kosten
voorkomt.
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Berouw komt na de zonde

Er is onrust in Maasbree over de grote aantallen arbeidsmigranten die in het buitengebied gehuisvest
worden. Breebronne en de nog-verder-weg-vestiging aan de Midden-Peelweg zijn grote concentraties en
onlangs verleende het college een vergunning voor nog een omvangrijke concentratie van arbeidsmigranten. Dit maal ook weer in het buitengebied van Maasbree: 175 arbeidsmigranten op het terrein van de
voormalige camping De Flierenhof.
Mensen in de omgeving en in de
kern van Maasbree zijn daar niet blij
mee. Men probeert verhaal te halen
bij raadsleden. Die beginnen ook
moeilijk te kijken. Maar ze kunnen
niets, want ze hebben het beleid
over de huisvesting van arbeidsmi-

VVD Peel en Maas
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granten overgedragen aan het college. De raad heeft eind maart 2019
zijn bevoegdheden over het huisvestingsbeleid van arbeidsmigranten
afgegeven aan het college. 
PvdA/GroenLinks was hier fel op
tegen. Wij hebben de raad erop

spijt van, maar daarvoor is het nu
te laat. Typisch een voorbeeld van
berouw dat na de zonde komt. Wij
hadden in 2019 bezwaren tegen het
gevoerde VVD-beleid en die bezwaren hebben we nog steeds: veel te
grote concentraties; ver weg van de
kernen zodat integratie nooit lukt; in
de nabijheid van kwetsbare natuurgebieden; vaak in de vorm van dure
huisvesting die gekoppeld is aan de
werkgever zodat mensen geen huisvesting meer hebben als ze hun werk

gewezen dat zij het beleid niet uit
handen moest geven, te meer daar
de kleinste coalitiepartij, de VVD, in
het college over dit onderwerp de
lakens uitdeelt en heel toegeeflijk is
voor huisvesting van arbeidsmigranten. Daar hebben veel raadsleden

verliezen of willen switchen. Het college, met de VVD-wethouder voorop,
blijft zich op de borst kloppen voor
het gevoerde beleid. Het wordt hoog
tijd dat de raad tot inkeer komt, de
beleidsteugels weer in eigen hand
neemt en een humaner en eerlijker
beleid vaststelt voor de huisvesting
van arbeidsmigranten.

Annigje Primowees, Frits Berben,
Raf Janssen

Schuldhulpverlening zelfstandige ondernemers
Recentelijk is uit een onderzoek
van Pointer, het journalistieke programma van KRO-NCRV, onder
150 gemeenten gebleken dat
bijna twee op de drie Nederlandse
gemeenten de schuldhulpverlening
voor zelfstandige ondernemers niet
of niet voldoende op orde heeft.
Vanaf 1 januari dit jaar geldt de
gewijzigde Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening (Wgs), die
gemeenten er expliciet op wijst dat
ze ook zelfstandige ondernemers

gemeld onderzoek zorgelijk, zeker
gezien de verwachting dat het aantal ondernemers met schulden sterk
gaat stijgen door de coronacrisis.
Daarom hebben we hierover vragen
aan ons college gesteld. Zo willen we
onder andere weten of de gemeente
Peel en Maas helemaal is toegerust
op de gewijzigde Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening, die per 1 januari is ingegaan. En op welke wijze de
schuldhulpverlening voor zelfstandige ondernemers bij ons is georga-

financieel moeten ondersteunen als
zij in nood verkeren.
Begin 2021 voorspelde de branchevereniging voor schuldhulpverlening,
de NVVK, dat het aantal ondernemers
met schulden dit jaar door de coronacrisis fors toeneemt. De NVVK vreest
dat zodra de huidige steunregelingen
van het kabinet aflopen, waarschijnlijk begin juli, zo’n 65.000 ondernemers zullen aankloppen voor een
schuldregeling.
De VVD vindt de uitkomst van

niseerd, welke stappen er door de
coronacrisis extra zijn gemaakt
en/of nog worden gemaakt, alsmede
wat is ondernomen om procedures te
versnellen.
Wij vinden het belangrijk dat we
straks goed zijn voorbereid zodra er
ook in onze gemeente een stijging
van het aantal hulpvragen van zelfstandige ondernemers gaat komen.
Nicole Koopmans en Suzan Hermans
Burgerraadslid en Raadslid

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uit-

PvdA/GroenLinks wilt duide
lijkheid over TONK-regeling

gangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Het kabinet heeft 130 miljoen vrijgemaakt voor de Tijdelijke
Ondersteuning van Noodzakelijke Kosten (TONK) in de eerste helft van
2021. De uitvoering van deze regeling ligt bij gemeenten. PvdA/
GroenLinks wil onder meer weten waar het geld in de gemeente Peel en
Maas aan wordt besteed en wie ervoor in aanmerking komt.
TONK is bedoeld ter ondersteuning van
huishoudens die financieel hebben
geleden onder de coronacrisis. De fractie PvdA/GroenLinks wil weten wat het
college van Peel en Maas doet en wil
doen om inwoners op de hoogte te stellen van de TONK-regeling. Maar ook wat
deze regeling precies inhoudt en welke
mogelijkheden ze geeft voor huishoudens die in de problemen zijn gekomen
of dreigen te komen vanwege maatre-

gelen die genomen worden ter bestrijding van de coronacrisis. De fractie stelt
daarnaast de vraag welke extra middelen de gemeente van het Rijk ontvangt
om de TONK-uitkeringen te verstrekken
en hieraan uitvoering te geven. Ook wil
PvdA/GroenLinks weten of het college
bereid is om aan dit bedrag extra middelen toe te voegen als mocht blijken
dat de extra middelen van het Rijk
ontoereikend zijn.

CDA vreest voor depressies en
stress onder jongeren
Volgens de GGZ en het Zilveren Kruis komen er steeds meer signalen
binnen dat kinderen en jongeren last hebben van de stagnerende sociale
interactie. Door de lockdown beschikken ze volgens de instanties niet
over de veiligheid, vrijheid en experimenteerruimte die nodig is voor
hun ontwikkeling. Dit leidt tot problemen. Er wordt veel meer gebeld
met de kindertelefoon en gechat met hulporganisaties. CDA Peel en
Maas maakt zich grote zorgen en vraagt het college in welke mate deze
problematiek in Peel en Maas speelt.
CDA Peel en Maas wil weten wat het
college tot nu toe heeft gedaan om
samen met partners deze problemen
aan te pakken. “We hebben als raad
een presentatie van Vorkmeer gehad
waarin werd uitgelegd hoe deze organisatie op het gebied van jongerenwerk
heeft geacteerd in deze bijzondere tijden van corona en creatief heeft ingespeeld op de diverse ontwikkelingen
binnen Peel en Maas. Zijn we zelf ook
anders gaan acteren en hebben we de
gezinnen en jeugd ook actief opge-

zocht? Is er extra budget vrijgemaakt of
hebben we onze medewerkers tijdelijk
andere taken gegeven”, aldus de partij.
Ook vraagt het CDA zich af of het college voorbereid is op de problematiek
die op latere termijn wellicht zichtbaar
kan worden zoals burn-out’s en depressies. “Verschillende onderzoeken geven
aan dat er een stijging is van depressie,
stress en eenzaamheid onder de jongeren. Wat doet de gemeente er samen
met partners aan om dit te voorkomen?”

Wegens uitbreiding van onze activiteiten zijn wij op zoek naar een enthousiaste:

WERKVOORBEREIDER TECHNISCHE DIENST
(LOCATIE GRUBBENVORST)
Doel van de functie:
In deze fulltime functie beheer je ons nieuwe onderhoudsprogramma en breng je alle
productielijnen in kaart. Je zorgt dat het periodiek en preventief onderhoud inzichtelijk wordt
en dat deze tijdig ingepland zijn. Je draagt zorg voor alle werkvoorbereiding (monteurs,
gereedschappen, reservedelen, aannemers en kennis) wat nodig is om onderhoud en reparaties
uit te kunnen voeren.
Competenties en vaardigheden:
• Je weet wat monteurs nodig hebben om hun werk goed uit te kunnen voeren;
• Beschikt over relevante technische kennis;
• Je bent secuur en nauwkeurig in je registratie;
• Weet overzicht te behouden;
• Je hebt goede communicatieve vaardigheden, ook onder tijdsdruk.
Durf jij deze fulltime uitdaging aan? Dan hebben wij als werkgever veel te bieden. Zo hechten
wij waarde aan jouw persoonlijke ontwikkeling en stimuleren wij eigen inbreng en vrijheid om
de functie verder vorm te geven. Een goede sfeer en samenwerking staan bij ons hoog in het
vaandel met als resultaat dat mensen met plezier presteren!
Wil je meer informatie betreft deze functie neem dan contact op met Hugo Buitelaar
+31(6)147 97 000 of Marc Bussemakers: +31(0)77 -3669390.
Motivatie en CV graag per mail naar aantrekkingskracht@ontwikkelwijzer.nl.
www.kekkila-bvb.com / www.bvb-substrates.com

Euroveen B.V.
Californischeweg 10-B
5971 NV
Grubbenvorst

Kekkilä-BVB is een van Europa’s grootste leveranciers en producenten
van substraten. Met eigen merken en als private label producent zijn wij
expert als het gaat om het produceren en leveren van substraten voor
alles wat groeit en bloeit, zowel voor consumenten als voor professionele
kwekers en telers. Wij hebben al meer dan 100 jaar ervaring en leveren
onze producten aan meer dan 80 landen. We werken met meer dan 500
mensen in Nederland, Finland, Zweden, Duitsland, Estland en Spanje aan het
optimaal beleveren van onze klanten.
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15-vragen aan

Kim Janssen Baarlo
vorig jaar kampioen is geworden.
Het was superleuk dat de ouderen
van de Weem ons aan kwamen
moedigen en dat we ze zo veel plezier
konden geven. Ze waren zelfs op onze
kampioensreceptie.

Hoe breng jij het liefst een regenachtige dag door?
Het begint met uitslapen natuurlijk.
Dan ga ik meestal gamen met wat
vrienden of ga ik lekker anime kijken.
Dat laatste zijn Japanse animatieseries.
Niet iedereen houdt ervan, zoals mijn
ouders, maar ik vind het wel heel erg
leuk om te kijken.

Wie is je favoriete docent?
Dat is onze geschiedenis docent. Ze is
heel leuk omdat ze veel variatie in de
lessen heeft. Zo hebben we bijvoorbeeld specerijen geproefd toen we het
over handel hadden. Ze kan ook supergoed en leuk uitleggen.

Welke superkracht zou je willen
hebben?
Ik zou graag willen kunnen teleporteren. Dan ben ik in een hele korte tijd
op een bestemming. Leuk om even
een kijkje te nemen aan de andere
kant van de wereld. En als het me
daar niet bevalt dan ben ik zo weer
ergens anders. En in tegenstelling
tot vliegen blijft mijn haar tenminste
goed zitten.

Wat is je favoriete drankje?
Ik vind ijskoffie het allerlekkerste.
Vooral die bij Centraal in Baarlo, dus
het wordt weer eens tijd dat de horeca
weer open mag. Tot die tijd maak ik
hem zelf, maar ik krijg hem maar niet
zo lekker als daar.

Wat is je raarste droom?

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Wat heb je liever: iedereen hoort
wat jij denkt, of jij hoort wat
iedereen denkt?

Kim Janssen
14 jaar
Baarlo
Valuascollege

Hoe verras jij iemand het liefst?
Ik vind het altijd leuk om wat te bakken en dan bij iemand langs te gaan.
Laatst had ik muffins gebakken en ik
ging toen naar mijn oma. Dat vond
ze heel leuk.

Ik zou willen weten wat iedereen
denkt, want dat lijkt me wel
interessant. En het is misschien ook
verstandiger dan dat mensen weten
wat ik denk.

Waar ben je het meest trots op?
Ik ben er trots op dat mijn voetbalteam
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Volgens mij was ik toen 8 jaar, maar
ik herinner het me nog als de dag van
gister. Ik was in het bos kamperen en
werd plotseling achtervolgd door een
groot en blauw konijn dat gif spuugde.
En dat is best wel raar want ik vind
konijnen heel erg schattig.

Waar dagdroom je het meest over?
Als ik op school ben dagdroom ik
er altijd over dat ik lekker thuis met
vrienden kan chillen, gezellig wat
kletsen, een film kijken of een spelletje doen. Maar dat komt in het weekend wel.

Welke sport is helemaal niet
jouw ding?
Golf is echt de laatste sport die ik zou
doen. Het ziet er altijd zo saai uit. Er is
gewoon zo weinig actie en dat vind
ik persoonlijk niet leuk. Maar voetbal vind ik helemaal te gek. Ik ben
namelijk ook keeper bij MO-17 bij
VV Baarlo.

Hoi

Zou je je woonplaats ooit verlaten?
Waarom wel/niet?
Ik zou nooit hier weggaan uit
Baarlo. Het is er gewoon zo gezellig. Er is altijd wel wat te doen in het
dorp, of je nu van wandelen houdt of
van een feestje. Het is er allemaal.

Hoe beleef je de huidige coronacrisis?
Ik vind het eigenlijk wel prima dat
we niet naar school hoeven. Ik heb
zo veel meer vrije tijd nu. Maar er
zit natuurlijk wel een groot nadeel
aan, want ik zie mijn vrienden minder vaak. We kunnen nu niet zomaar
meer afspreken en ergens op een
terrasje gaan zitten of gezellig samen
naar de film gaan. Daarom FaceTimen
we nu vaak.

Waar ben je goed in?
Volgens mijn ouders ben ik goed in
koken. Daarom kook ik ook iedere
week minimaal één keer. Ik vind
het dan leuk om eens wat anders
dan standaard recepten te zoeken en steek er dan ook wat tijd in.
Meestal is het wel lekker maar soms
ook niet. Mijn zelfgemaakte sushi
is toch het beste recept hier in huis,
samen met mijn vaders uiensoep.

Wat staat er op je bucketlist?
Ik wil heel graag een keer op vakantie naar Japan. Het lijkt me dan het
leukste om samen met wat vrienden
te gaan. Ik wil graag meer over de
cultuur ontdekken en al het bijzondere eten proeven.

Wat is je favoriete plek thuis?
Dat is mijn kamer. Daar breng ik veel
tijd door. Mijn pc en bed staan er,
en dat is eigenlijk bijna alles wat ik
nodig heb thuis, buiten eten dan.
Het is er niet al te groot maar ook niet
klein, gewoon lekker knus. Het geeft
dus een fijn gevoel.
Tekst: Lisa Osinga
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Column

Zelf
vertrouwen
Examens, eindtoetsen,
tentamens en alle andere
soorten prestatiegerichte
toetsen zijn in volle gang.
Ik heb ze er al opzitten, maar
voor de middelbare
scholieren moeten de
eindexamens nog beginnen.
Gaan jullie voor een
studententien of neemt jullie
prestatiedrang het over?
Onthoud dat er tussen jullie
een kunstenaar zit die geen
wiskunde hoeft te begrijpen.
Er een ondernemer is die niets
geeft om natuurkunde. Er een
muzikant is wiens chemiecijfers
er niet toe doen. Er een atleet
is wiens fitheid belangrijker
is dan het vak geschiedenis.
Als iemand hoge cijfers haalt is
dat geweldig. Maar als iemand
dat niet doet, neem dan niet
het zelfvertrouwen of de
waardigheid af. Een laag cijfer
neemt dromen en talent niet
weg. Het maakt niet uit wat je
scoort. Tijdens mijn middelbare
schooltijd was ik geen ster in
leren. Ik vond dat moeilijk.
Op mijn diploma stonden dus
echt geen hoge cijfers. Sterker
nog, ik ben met de hakken over
de sloot geslaagd. Nu heb ik
bijna mijn mbo-diploma gehaald
en ga ik zelfs door naar het hbo
volgend jaar. Vijf jaar geleden
had niemand dat verwacht,
maar toch heb ik iets gevonden
waar mijn talent ligt. Ik ben
nog steeds geen ster in leren,
maar ik ga wel mijn kwaliteiten
achterna. Dan is ‘moeten kunnen
leren’ niet eens belangrijk meer.
Zie je wel dat ik tijdens het
schrijven van deze column niets
van fysica hoef te begrijpen of
creatief met klei hoef te zijn.
Laat die cijferlijst straks gewoon
zijn wat het is: een cijfer op een
papiertje. Begin met een frisse
start aan jouw droom en talent.
Dan ga ik dat ook doen volgend
schooljaar. Afgesproken?

Ik heb iets
gevonden waar
mijn talent ligt

Lotte Thijssen
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Touringcarbedrijf Ghielen uit Beringe viert
100-jarig bestaan
In 2021 is het exact honderd jaar geleden dat Ruud (Roedje) Ghielen, de grondlegger van het touringcarbedrijf, Het begon in 1921 toen Roedje besloot het programma uitgebreid met meerdaagse vakantiereizen in Duitsland,
om het boerenwerk te laten voor wat
investeerde in zijn eerste transportmiddel. Wat begon met een vrachtwagen met houten bankjes, is uitgehet was en zijn geluk te gaan beproe- Italië, Spanje en met name Oostenrijk.
groeid tot een bedrijf met luxe touringcars. Het Beringse bedrijf Ghielen is een begrip in de regio.
ven in de vervoerssector. De eerste
vrachtauto, een Duitse legerwagen
werd aangekocht. Hiermee werden
goederen en personen op houten banken vervoerd. In 1926 werd de eerste
echte ‘grote’ autobus aangeschaft die
vijftien zitplaatsen had. Vele jaren lang
verzorgde Roedje Ghielen diensten
naar Philips in Eindhoven. Zodra er
enig geld verdiend was, werd dit geïnvesteerd in nieuwe vervoermiddelen.
In de jaren 30 kwam Ghielen in een
moeilijke periode, mede doordat de
benzine schaars was en in de oorlogsjaren werd er zelfs beslag genomen op
de bussen en auto’s.
Na de oorlog verzorgde Ghielen het
vervoer van de vele Noord-Limburgse
mijnarbeiders naar de Zuid-Limburgse
mijnen. In stijgende lijn ging het weer
beter met het bedrijf. Vanaf de eind
jaren 40, begin jaren 50 begon Ghielen
ook met een eigen reizen- en dagtochtenprogramma. Daarnaast gingen
de mensen steeds vaker in verenigings- en schoolverband een dagje op
reis zoals naar het strand, Schiphol, de
bollenvelden, de Ardennen, de Eifel
en Parijs. In de jaren 50 en 60 werd

Ruud Ghielen droeg de onderneming
in de jaren 60 over aan zijn kinderen
Gerrit, Wim, Leo (Lei) en Hein. Samen
bouwde de ondernemersfamilie verder en specialiseerde zich in het vervoer van personen, dat is uitgegroeid
tot het touringcarbedrijf zoals we het
nu kennen.
Roedje overleed in 1987 op 92-jarige
leeftijd en in 1994 overleed zoon
Lei plotseling. De trots van de twee
generaties mocht niet verloren gaan.
Om die reden is zoon Léon op jonge
leeftijd in het bedrijf gestapt en met
de steun van familie en van de zittende werknemers is het gelukt om de
bedrijfsvoering voort te zetten.
Anno 2021 is Ghielen een begrip in
de regio en kan het bedrijf een 100jarig jubileum vieren. “Graag zouden
we dit van de daken willen schreeuwen en op gepaste wijze willen vieren”, zegt de directie van Ghielen.
“Noodgedwongen door de huidige
crisis zijn de feestelijkheden echter
uitgesteld naar later in het jaar, als de
situatie weer enigszins is genormaliseerd.”

Coöperatie Peel Energie geeft perenbomen weg
De energieleverancier Peel Energie zoekt een nieuw huis voor driehonderd perenbomen. Door corona zijn
ze niet verkocht. Klimaatorganisatie Stichting Urgenda doneert de bomen en daarom kan de coöperatie ze
gratis weggeven.
Coöperatie Peel Energie wil dat
de perenbomen opnieuw geplant
worden zodat zij bijdragen aan een

gezonde leefomgeving. De bomen
zijn laagstam conference perenbomen en worden zo’n 3 tot 3,5 meter

hoog en kunnen zichzelf bestuiven.
“Dus we hopen dat iedereen kan
genieten van lekkere peren, maar we

kunnen helaas niks beloven. Het kan
ook zijn dat de boom in 2021 nog
een beetje moet bijkomen en pas in
2022 peren geeft”, aldus de energieleverancier. Ben je geïnteresseerd
in een gratis perenboom, stuur dan
een berichtje naar info@peelener-

gie.nl Vervolgens krijg je een paar
dagen voorafgaand een mail met
de tijdsblokken waarin de boom of
bomen kunnen worden opgehaald op
zaterdagmorgen 6 maart en op welke
locatie.

PRACHTIG WONEN IN MAASBREE

10 BUNGALOWS EN 4 SEMI-BUNGALOWS
AL 60%
VERKOCHT!

• Slaapkamer en badkamer op begane grond
• Andere indeling, uitbouw of garage mogelijk
• De woningen zijn energiezuinig, gasloos en
hebben vloerverwarming en tuin op het zuiden
• Verwachte start bouw eind mei 2021
077 - 3082232
www.boutenmakelaardij.nl

VANAF € 350.000,V.O.N.

www.planindenbosch.nl
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Weer in Peel en Maas

Oud papier Maasbree
vervroegd opgehaald
Omdat het kabinet heeft besloten dat de avondklok op dinsdag
2 maart nog geldt, wordt het oud papier in Maasbree op die dag
wederom vervroegd opgehaald.
Vanaf 18.00 uur komen de vrijwilligers langs de huizen om het oud
papier in te zamelen.

Dit laat het Maasbreese mannenkoor, die de inzameling van het
oud papier verzorgt, weten.

Extra trainingen voor kinderen

Eerste voetbalschool
in Panningen geopend

Zachte periode
We laten op dit moment een uitzonderlijk zachte periode voor februari achter ons, waarbij de temperatuur op de warmste momenten rond de 20 graden kwam. Deze behoren tot de hoogste temperaturen die
in februari ooit gemeten zijn. Dit tegen de achtergrond van een regionale koudegolf die Limburg een
week daarvoor nog trof. De tegenstellingen zijn zeer groot. Vanaf nu gaat de wind weer vanaf het westen
en later noordwesten waaien waardoor de lucht minder zacht wordt. Koud is echter een heel ander
verhaal. De temperaturen blijven in de dubbele cijfers, maar kunnen in de nacht wel dicht bij het vriespunt komen. Op dit moment is het nog onzeker of het echt tot vorst komt. Het Canadese weermodel laat
ook overdag temperaturen rond 5 graden zien, maar is in de minderheid. Waarschijnlijk gaan we weer
temperaturen rond 15 graden krijgen volgende week. Het blijft ook heel rustig weer doordat we onder
het centrum van een hogedrukgebied komen te liggen. In de nacht is een mistbank mogelijk en overdag
breekt de zon dan vaak weer door. Het lijkt, afgezien van een zwakke regenzone deze week op vrijdag,
voorlopig droog te blijven. / Tekst en beeld: Nicky de Bruijn

Bejo is een internationaal opererend Nederlands familiebedrijf, gespecialiseerd in veredeling,
productie en verkoop van groentezaden. Kwaliteit van ons product staat hoog in het vaandel.
Met zeer gemotiveerd en betrokken personeel werken wij wereldwijd aan de verdere groei van ons
innovatieve bedrijf.
De collega’s van de afdeling Trial Grounds & Seed Production Netherlands zijn verantwoordelijk
voor het zaaien, planten en verzorgen van de proeven ten behoeve van onder andere de afdelingen
Veredeling en Zaadproductie. Deze werkzaamheden vinden plaats in de kassen en op het veld. Door
de groei van Bejo is op onze moderne veredelingslocatie in Kessel (Limburg) een vacature ontstaan
voor een

T EE LT MEDE W E RK E R

FUNCT IE- INHOU D

( 3 8 uur p er week )

Als teeltmedewerker is geen dag hetzelfde. Je werkt voor het grootste gedeelte ter ondersteuning
van onze afdeling veredeling in kassen en zo nodig verricht je werkzaamheden in de zaadproductie
kassen en op de proefvelden. Verder ondersteun je bij het oogsten en de verwerking van de zaden.
Je werkt in een klein enthousiast team en hebt daarnaast ook contact met onze collega’s van de
veredelingsafdelingen. Verder ben je proactief en je denkt mee over innovatie en verbeteringen om
samen tot de realisatie van de afdelingsdoelstellingen te komen en bij te dragen aan de verdere
professionalisering van jouw afdeling.

FUNCT IE- EISE N
•
•
•
•
•

Een afgeronde opleiding op mbo niveau 3 of 4
Affiniteit met de agrarische sector
Nauwkeurig, flexibel en praktisch ingesteld en communicatief vaardig
Je bent een teamplayer en kunt zowel zelfstandig als in teamverband goed werken
Rijbewijs B

A ANBO D
•
•
•
•

Informeel familiebedrijf waar iedereen voor elkaar klaarstaat
Veel zelfstandigheid en waardering voor eigen initiatief
Voldoende mogelijkheden om jezelf vakinhoudelijk en persoonlijk te blijven ontwikkelen
Naast de CAO voor de Tuinzaadbranche nog vele extra’s

W IL JE M EER WETEN?

Neem dan contact op met Jan Kempen, Teamleider kassen, telefoonnummer 06-22785843.

SOL L ICIT ER EN

Ben je enthousiast? Solliciteer dan uiterlijk 7 maart 2021 en verzend je brief en CV t.a.v.
Jennifer Weijermans, HR Advisor, via de button ‘solliciteer direct!’ op onze site werkenbijbejo.nl.
Lees hier meer over deze vacature en bekijk de film

“Je toekomst begint bij Bejo Limburg”
Voor meer informatie over Bejo en contact:

Working down-to-earth

werkenbijbejo.nl

De Football4Fun Voetbalschool, de eerste voetbalschool in
Panningen en bedoeld voor kinderen vanaf 4 tot en met 15 jaar,
heeft woensdag 24 februari haar deuren geopend. De trainingen
vinden plaats op de velden van SV Panningen.
De Football4Fun Voetbalschool is
opgericht door Patrick Houtappels,
die acht jaar geleden ook een voetbalschool oprichtte in Meijel. Hij is
sinds 1,5 jaar docent op het voortgezet onderwijs, daarvoor heeft
hij twaalf jaar bij een kinderopvang gewerkt. Zelf voetbalt hij niet
meer, maar hij is wel trainer van de
het Heren 2 van Bevo in Beringe.
Door de vraag die hij kreeg vanuit
enkele ouders, heeft Houtappels
besloten om ook een voetbalschool op te richten in Panningen,
die momenteel al zestig leden telt.
De voetbalschool is bedoeld voor
kinderen die extra trainingen willen volgen naast de trainingen
die ze krijgen bij de voetbalclub.
Daarnaast is de school ook geschikt
voor kinderen die nog te jong zijn
om lid te mogen worden van de
voetbalclub.
Houtappels: “Bij de meeste voetbalclubs kunnen kinderen pas lid

worden vanaf 6 of 7 jaar. Ik krijg
veel jongere kinderen. Zij kunnen
bij mij kijken of ze het voetballen leuk vinden.” Als ze met het
voetballen door willen gaan, stromen ze door naar SV Panningen.
Daar heeft volgens Houtappels ook
vooral de club profijt van. “De voetbalschool zorgt voor een grotere
aanwas bij de club en deze kinderen beheersen de basistechnieken
al en kennen het spelletje, dus de
club is daar heel blij mee.” De trainingen in Panningen vinden plaats
op woensdagmiddag, per groep
kunnen maximaal tien kinderen
deelnemen.

De voetbalschool
zorgt voor een
grotere aanwas bij de
voetbalclub

Coronamaatregelen

Top Onder 12 Toernooi
in Maasbree wordt dit jaar
ééndags event
Het MIRU en HJS-MVC Top Onder 12 Toernooi, dat gehouden wordt
op de sportvelden van de Maasbreese voetbalclub MVC’19, wordt
dit jaar geen twee- maar een ééndaags toernooi. Eigenlijk zouden
er wedstrijden plaatsvinden op zaterdag 28 en zondag 29 augustus, maar door de coronamaatregelen wordt het event alleen tot
de zaterdag beperkt.
Het Top Onder 12 Toernooi is een
internationaal toernooi waar talenten onder de 12 jaar hun voetbalkunsten kunnen laten zien.
Sinds 2006 wordt het tweedaagse
event georganiseerd, dit jaar zal het
voor het eerst op één dag plaatsvinden. “Vanwege het coronavirus
verwachten we niet dat we een
toernooi kunnen organiseren met
dezelfde entourage, beleving en
kwaliteit zoals jullie die van ons
zijn gewend”, aldus de organisatie. Dit jaar is het toernooi vooral
bedoeld voor nationale deelnemers. “Al houden we de deur open
voor clubs net over de grens, op
korte reisafstand van Maasbree.”

Ondanks toezeggingen van (nieuwe)
topclubs uit binnen- en buitenland
wil de organisatie dit jaar op tijd
duidelijkheid verschaffen over het al
dan niet doorgaan van het toernooi.
“Het is simpelweg te onzeker wat
het coronavirus de komende maanden zal doen en welke restricties
dan gelden. In 2022 komen we terug
met een volwaardig, tweedaags
toernooi en wel op zaterdag 27 en
28 augustus 2022.”

Door het coronavirus
is alles onzeker
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Coronamaatregelen
LET OP:
Het aantal kerkgangers is
beperkt tot 30. Kijk bij de
kerkberichten van uw parochie
naar wat daar staat: telefonische
aanmelding of aanmeldbriefjes.
Staat daar niets, dan zal het
aantal kerkgangers wel onder
de 30 blijven. Misintenties
waar veel mensen voor komen
kunnen we nu niet aannemen.
Met ziekteverschijnselen: blijf
thuis! Houdt in de kerk 1 ½
meter afstand. Een mondkapje
bij het naar uw plaats gaan
en weer naar buiten lopen,
wordt dringend aanbevolen.
De zondagse H. Mis op TV is op
NPO2 om 10.00 uur.
Blijf gezond!
ACTIE KERKBALANS:
Ook uw parochie ondervindt keihard de financiële gevolgen van
de coronacrisis. De Kerkbijdrage
is dus nog meer dan anders
onmisbaar voor de kerk/parochie. Het zou heel fijn zijn als
u weer aan ons denkt. Zie ook
www.vincentiusparochies.nl
onder financiën.
Heel hartelijk dank.

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 28 februari
H. Mis: 11.00 uur
Lector: Dhr. Jacques Bouten
Intenties: Jaardienst Truu en
Handrie Hendrix-Lichteveld.
Jaardienst Maria Engels-Peeters,
Harie Engels en Sjeng Janssen.
Jaardienst Francien PeetersKerkhof. Toon Wijnen (verjaardag)
en overl. familie. Zeswekendienst
Ton van den Beuken.
Mededeling:
Openstelling Aldegundiskapel

Parochie Beringe

Parochie Grashoek

Misintenties
NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens het
parochiespreekuur op dinsdagochtend.
Ook bij kapelaan Roger Maenen
tel. 077 466 18 50 of per email
roger.maenen@ziggo.nl.
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur
in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 28 februari
H. Mis 09.30 uur
Woensdag 3 maart
H. Mis 09.00 uur (grote kerk, zij-altaar
St.Jozef)

Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg, 077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 28 februari
H.Mis 11.00 uur 2de zondag
40dagentijd t.i.v. de overleden leden
van KBO Grashoek in het afgelopen
jaar. Max. 30 pers. Telling bij
binnenkomst.

Parochie Egchel
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 28 februari
H. Mis 11.00 uur t.i.v.: Johannes
Jacobs en Theodora Jacobs-Smits
(jaardienst); Theodorus Jacobs
en Hubertina Jacobs-Thiesen
(jaardienst); Piet Dorssers (b.g.v.
verj) en Grada Dorssers-Smets en
overl. fam.
Zondag 7 maart
Geen H. Mis

De Aldegundiskapel in onze parochiekerk is dagelijks geopend voor het
opsteken van een kaarsje, een gebed
of een moment van bezinning.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Iet Dings-Bovendeerdt
077 462 18 60
06 24 21 61 06
Kerkdiensten
Zaterdag 27 februari
19.15 uur H. Mis.
Voor het welzijn van de parochie.
Mededelingen:
Er mogen maar 30 personen in de H.
Missen aanwezig zijn.
U kunt zich daarvoor opgeven bij: Arno
Houwen tel. 06-55177046 of bij
Iet Dings tel. 06-24216106
Voor de pastorale zorg kunt u terecht
bij pastoor-deken W. Varela
Tel. 3981416, of kapelaan H. te

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 28 februari
H. Mis 10.00 uur 2de zondag
40dagentijd t.i.v. lev. en overl. fam.
Rooyakkers-Neessen-Driessen;
collecte ook voor de tekstboekjes
Vrijdag 5 maart
De H.Communie wordt thuisgebracht
vanaf 09.00 uur

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

Boekhorst (zie parochie Baarlo)
Ziekenzalving: 06-55408023

Parochie Baarlo
Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 28 februari
9.30 uur H. Mis.
Jaardienst Jacques Wijnhoven en Nelly
Graat.
Donderdag 4 maart
9.00 uur H. Mis.
Mededelingen:
Er mogen maar 30 mensen in de kerk.
U kunt zich daarvoor opgeven. Tel.
477.1275 of per mail: kapelaan@parochiebaarlo.nl
Bij binnenkomst in de kerk kunt

parochiecentrum in Panningen
077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 27 februari
Geen H. Mis
Zaterdag 6 maart
H. Mis 17.30 uur 3de zondag
40dagentijd

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 27 februari
H. Mis 19.00 uur 2de zondag
40dagentijd. Geen Misintenties. Max.
30 aanwezigen. AANMELDBRIEFJE
noodzakelijk. Verkrijgbaar vanaf: ma.
22 februari, prikbord kerk
Maandag 1 maart
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans – Telling bij
binnenkomst
Dinsdag 2 maart
H. Mis 09.00 uur –Telling bij
binnenkomst
Donderdag 4 maart
H. Mis 09.00 uur –Telling bij
binnenkomst

u uw handen desinfecteren en de
voorgeschreven afstand in acht
nemen. Als u verkoudheidsklachten
heeft, blijft u dan thuis

Parochie Kessel-Eik
Misintenties
NL41RABO0125300522
Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkens
06 30 10 30 13
Kerkdiensten
Zaterdag 6 maart
18.00 uur H. Mis.
Voor alle zieken van onze parochie.
Mededelingen:
De misintenties kunnen tot nader
bericht worden doorgegeven aan Tjeu
Stemkens.
Ook voor verdere informatie binnen
de kerk.
Tot nader bericht is er de 1ste en 3de
zaterdag van de maand om 18.00 uur
de H. Mis in Kessel- Eik. Kapelaan te

Parochie Panningen
Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag-, woensdag- en
vrijdagochtend van 08.30 uur tot
11.30 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 27 februari
H. Mis 19.00 uur 2de zondag
40dagentijd t.i.v. Graad Wilms en
An Wilms-van Bussel; Joke Goes
Extra collecte misboekjes
Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel

www.vincentiusparochies.nl
Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88 | 06 21 20 21 18
pet.horst@home.nl
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50 | 06 12 92 28 34
roger.maenen@ziggo.nl
Kapelaan Piet Houben
06 57 58 75 06
phjhouben@onsbrabantnet.nl
Kerkbestuur | 077 307 14 88
kerkbestuur@vincentiusparochies.nl
Misstipendium zon- en feestdagen
€ 27,50 | door de week € 12,50

Boekhorst verzorgt in meerdere
parochies de H. Mis.
De bestelde H. Missen die vanwege de Corona- lockdown niet zijn
doorgegaan, kunnen weer opnieuw
worden aangemeld, op de datum
welke de familie dit wenst.

Administrator (pastoor-deken)
W. Varela
077 398 14 16
Maasbree/Baarlo/Kessel/
Kessel-Eik
Kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kerkbestuur
Secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com

Trudy Maessen en Joke Ghielen

Regisseur en scriptschrijver Heldense Revue 2022 bekend
De zesde editie van de Dörper Revue die gepland staat voor 2022 krijgt een nieuwe regisseur: Trudy Maessen
uit Panningen. Joke Ghielen, eveneens uit Panningen, is net zoals in 2018 verantwoordelijk voor het schrijven
van het script. Het bestuur van de revue gaat ook deze editie weer op zoek naar nieuw lokaal talent.
Ghielen maakte in 2018 haar debuut
als scriptschrijver met haar stuk
‘Kammeräöj’. Waar het komende
verhaal precies over gaat is volgens
Ghielen nog niet bekend, omdat het
nog niet concreet is. “Maar ik moet er
in elk geval voor zorgen dat het script
voor 1 december af is”, zegt de schrijfster. “Vanaf half december tot half
januari ga ik, samen met het bestuur,

op zoek naar een nieuwe cast.”
De nadruk ligt volgens Ghielen op het
woord ‘nieuwe’, want sinds de laatste
twee jaar wil de revue dat er bij elke
uitvoering nieuw talent op het podium
staat. “We gaan op zoek naar mensen die nog nooit eerder op het toneel
hebben gestaan. Naar mensen die het
altijd leuk hebben geleken om te acteren, maar nog nooit de stap hebben

genomen of de kans hebben gekregen.” Ghielen gaat met het bestuur
brainstormen over welke mensen uit
het dorp bij de de karakters passen.
“Vervolgens gaan we naar hen toe en
vragen we of ze aan de revue mee
willen doen, zonder dat we vertellen
om welke rol het gaat. Ze moeten dan
echt ‘out of the blue’ ja of nee zeggen.”

Verrast
Volgens Ghielen is ze tijdens de vorige
revue vaak positief verrast door de
acteurs tijdens de repetities en uitvoeringen. “Dan spelen ze de rol anders
dan ik in gedachten had en dit kan
juist ook weer heel leuk uitpakken.”
Ook heeft de regisseur haar goed
geholpen om de puntjes op de i te zetten. Deze zelfde regisseur helpt haar
ook bij de Beringse Revue, die van
vorig jaar naar dit jaar is verzet. Bij de
nieuwe Heldense Revue helpt een
nieuwe regisseur haar: Trudy Maessen.

De zesde editie van de Dörper Revue
staat op de planning voor oktober
2022.

We zoeken mensen die
nog nooit op het toneel
hebben gestaan

Tekst: Roosje Delsing
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Laptop
14S-DQ1013ND
• 14” FHD scherm
• Intel Core i5 processor
• 8 GB DDR4 werkgeheugen
• 256 GB SSD
• Windows 10

cm

GRATIS
BEZORGD!

649,-

48

’’
➞

12

2

619,4K OLED TV
48OLED935/12
• 48 inch (122cm)
• Vierzijdig Ambilight

GRATIS
BEZORGD!

• HDR 10+

2199,-

4K

1699,-

ULTRA HD

• Perfect natural motion

OLED

• Incl Bowers & Wilkins soundbar

8

KG

64
dB
INCL.
7 JAAR
GARANTIE!

779,-

679,Warmtepompdroger
WTW84400NL
• SelfCleaning Condensor: reinigt zichzelf automatisch

8

GRATIS
BEZORGD!

KG

49
dB
1400
T/PM

• AutoDry technologie voorkomt dat wasgoed krimpt
• SensitiveDrying System biedt optimale bescherming aan jouw kleding

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Wasmachine
WW8BM642OBW/EN
• Quickdrive: tot 2 keer zo snel wassen
• EcoBubble: krachtig wassen
zelfs op lage temperaturen
• Digital Inverter Motor met 10 jaar garantie

899,-

599,-

Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst
Shop 24/7 online | www.eptummers.nl

