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Tweede
Kamerverkiezingen
Deze week was het zover: de Tweede Kamerverkiezingen 2021. Dit jaar ging het stemmen nét ietsjes anders dan de andere jaren. Dit kwam uiteraard door de coronamaatregelen.
Dit jaar was er niet één dag om te stemmen, maar waren de stemdagen verdeeld over maar liefst drie dagen. Op 15, 16 en 17 maart kon men een kruisje komen zetten en hun stem in
de stembus deponeren. De Houberij in Panningen was één van de vier stemlocaties in Peel en Maas waar vervroegd kon worden gestemd. Op woensdag 17 maart konden de inwoners
van de gemeente bij in totaal 23 stembureaus terecht. / Beeld: Jac Willekens

Kermisexploitanten hoeven dit jaar geen standgeld te betalen in
Peel en Maas
Het College van B&W van Peel en Maas heeft besloten dit jaar geen standgelden in rekening te brengen
voor kermisexploitanten. De kermisexploitanten dienen alleen de stroomkosten zelf te betalen. Het college
wil op deze manier steun bieden aan de kermisexploitanten, die het net als vele andere ondernemers het
zwaar hebben door de coronacrisis.
Het mislopen van de standgelden
van de kermissen in Peel en Maas
voor de periode van één jaar, gaat
de gemeente in totaal maximaal
55.000 euro kosten, zo laat Paul
Sanders, wethouder van Financiën,
Economie en Beheer Openbare
Ruimte, weten. “De kermisexploi
tanten hebben het zwaar. In 2020
konden landelijk slechts 150 van
de 1.500 kermissen doorgaan.
Ondertussen lopen de kosten gro
tendeels op door bijvoorbeeld het
onderhoud en de keuring van attrac

ties en verzekeringen. Tegelijkertijd
kunnen kermisexploitanten niet
altijd gebruikmaken van landelijke
regelingen. De kermisbranche wordt
dan ook hard getroffen door het
coronavirus. Daarom hebben we als
college besloten om dit jaar geen
standgelden in rekening te brengen.
Verder is het nu vooral hopen dat de
kermissen op een veilige en verant
woorde manier door kunnen gaan.
Later dit jaar zijn meer mensen
gevaccineerd en biedt dit hopelijk
meer mogelijkheden.”

Volgens Sanders is het van
belang dat wanneer de kermissen
weer zijn toegestaan, de horeca
(grotendeels) open is. “De horeca
is een groot onderdeel van de
kermis. Met een beperkte opening
van de horeca is het minder
aantrekkelijk om kermissen te
organiseren. Mensen geven dan
minder geld uit op de kermis,
waardoor het organiseren van
de kermis uiteindelijk alleen
een kostenpost wordt voor de
exploitanten.”

Najaar
De Heldense kermis staat gepland op
16 tot en met 21 april en van 8 tot en
met 13 mei de kermis van Maasbree.
De wethouder ziet het somber in
voor deze kermissen in Peel en Maas.
Maar hij hoopt dat in het najaar weer
kermissen kunnen worden geor
ganiseerd. De vrijstelling van de
standgelden is ook bedoeld voor ker
misexploitanten die eventueel in het
najaar kunnen worden gehouden.
Sanders vertelt dat kleine kermissen
vaker geen standgelden betalen om
zo het houden van kleine kermissen
voor de exploitanten aantrekkelijk
te maken. Maar bij grote kermissen,
zoals in Panningen, wordt er wel
standgeld betaald. De hoeveelheid

verschilt per exploitant, afhankelijk
van de ruimte die de attractie of tent
nodig heeft en de locatie ervan.
TK: Verlening pachtperiode
Eerder al besloot het college om
de kermiscontracten met een jaar
te verlengen, tot en met 2023.
Doordat acht kermissen in 2020 in
Peel en Maas vanwege het corona
virus niet door zijn gegaan, vroegen
diverse kermisexploitanten om een
verlenging van de pachtperiode.
Het College van B&W van gemeente
Peel en Maas besloot hier gehoor
aan te geven en verlengde de ver
pachtingsperiode met één jaar, tot en
met 2023.
Tekst: Roosje Delsing
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Zwembad Laco Panningen hervat zwemlessen na
drie maanden
Na een sluiting van dertien weken door de coronamaatregelen, heeft zwembad Laco Peel en Maas haar zwemlessen weer mogen hervatten per dinsdag 16 maart 2021. Zwemleraar Nico Bots (36) heeft hierover gemengde
gevoelens, met het oog op corona en de kinderen van verschillende basisscholen die hier bij elkaar zullen
komen. “Ik ben benieuwd hoe het straks allemaal gaat uitpakken.”

Sinds half december waren de
deuren van het zwembad, in
verband met de coronamaatregelen,
gesloten. Maar nu zijn kinderen tot
12 jaar weer welkom. Nico Bots,
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sinds twintig jaar zwemleraar
bij het Panningse zwembad,
heeft dubbele gevoelens over
de heropening.
“Aan de ene kant ben ik blij, omdat

het een stukje van de veiligheid
van de kinderen vergroot voor
de aankomende zomer. Aan de
andere kant maak ik mij zorgen.
De kinderen uit verschillende klassen

Zwemachterstand

worden op school zoveel mogelijk
uit elkaar gehouden. Alleen hier in
het zwembad zitten weer kinderen
uit verschillende basisscholen bij
elkaar in de zwemgroepjes.” Bots is
bang dat de kinderen elkaar zullen
besmetten tijdens de lessen en
vervolgens het virus ‘meenemen’
en verspreiden op de verschillende
basisscholen. “Op dit moment geven
we met drie zwemleraren in één
bad zwemlessen aan verschillende
groepjes, elk groepje bestaat uit tien
kinderen. Dit betekent dat er dertig
kinderen per keer in het zwembad
zijn. Er wordt drie uur achter elkaar
les gegeven, dus in totaal komen
er per dag negentig pupillen in het
zwembad. Ik ben benieuwd hoe het
straks allemaal gaat uitpakken.”
Het zwembad heeft maatregelen
getroffen om de kans op besmetting
voor de zwemleraren te verkleinen.
“Normaal gesproken bevinden wij
ons tijdens de les in het water bij
de leerlingen, maar nu hebben we
zelf afgesproken dat wij les gaan
geven vanaf de zijkant. En ouders
mogen de kinderen alleen brengen
en omkleden. Verder mogen zij niet
naar binnen. Normaliter mogen zij
de eerste en laatste 5 minuten van
de les aanwezig zijn en kunnen ze
in de kantine wachten en via tv’s
de gehele les volgen. Dat is nu niet
mogelijk.”

Volgens Bots zullen er door de slui
ting zeker kinderen zijn die een zwe
machterstand hebben opgelopen.
“Ik denk dat diegenen die al bijna
op mochten voor hun diploma vooral
hun conditie en kracht zijn kwijtge
raakt. Maar ik denk dat de kinderen
die nog bezig waren met ‘de slag’
te oefenen, dus van wie de slag nog
niet is geautomatiseerd, weer hele
maal terug bij af zijn.” Het zwembad
is echter niet van plan op spoedcur
sussen te gaan geven. Wel kunnen de
kinderen worden ingeschreven voor
extra lessen. “Het geven van spoed
cursussen heeft naar onze mening
weinig zin. Ik zeg altijd dat spoedcur
sussen alleen gunstig zijn als ouders
buiten de spoedlessen om zelf ook
veel met de kinderen kunnen gaan
oefenen. Maar omdat de gewone
zwembaden nu gesloten zijn kan er
ook niet worden geoefend. Dus ik
ben van mening dat spoedcursussen
niet genoeg nut hebben nu.”

Kinderen zijn
terug bij af

Tekst: Roosje Delsing
Beeld: Simone Gommans

College vindt cafésluiting terecht

Bezwaarschrift eigenaar Oad Bree in Maasbree
ongegrond verklaard
Het College van B&W van gemeente Peel en Maas heeft besloten het bezwaarschrift tegen de intrekking van de exploitatievergunning van
café Oad Bree in Maasbree ongegrond te verklaren. De eigenaar verloor zijn vergunning voor het niet naleven van de coronamaatregelen,
maar daartegen werd een bezwaar ingediend.
Het College van B&W van
gemeente Peel en Maas zegt dat
de eigenaar zich in de periode
van 1 juni tot en met 1 november
2020 herhaaldelijk niet aan de
coronamaatregelen heeft gehou
den. Zo werd de 1,5 meter niet
gewaarborgd, hadden bezoekers
geen vaste (zit)plaatsen en kon er
geen bezoekersinformatie worden
getoond, aangezien het bijhouden
van contactgegevens toentertijd
verplicht was. De café-eigenaar
ontving een boete van 4.200 euro
en bij de volgende overtreding

werd zijn exploitatievergunning
ingetrokken en kon hij de deuren
van zijn café voor twee weken
sluiten.
De eigenaar vond het besluit van
het intrekken van de vergunning
onjuist en gaf aan dat er treite
rend werd opgetreden door amb
tenaren, boa’s en politie. Volgens
hem kloppen de geconstateerde
overtredingen niet en daarom
werd er een bezwaar ingediend.
Zo gaf hij in het bezwaar aan dat
er op 1 juni 2020 geen controle
uitgevoerd is en hij ook geen

overtreding heeft begaan. Bij de
tweede overtreding was er wel
een registratie van de gasten aan
wezig, maar is daar geen aan
dacht aan geschonken, geeft hij
aan. Op 30 augustus kon volgens
hem geen sprake zijn van geluids
overlast, want alle deuren en
ramen van het café waren dicht.
Op 20 september waren er naar
eigen zeggen mensen op straat,
maar kan het café niet verant
woordelijk worden gehouden voor
wat zij na sluitingstijd op straat
doen.

Skype-zitting
De bezwaarmaker heeft op 14 janu
ari aan de commissie laten weten
dat hij het café heeft verkocht.
Echter heeft hij het bezwaarschrift
niet ingetrokken. Daarom werd
er alsnog door de commissie een
Skype-hoorzitting gehouden.
De café-eigenaar was daar zon
der kennisgeving niet bij aanwezig.
Het college heeft de bezwaren onge
grond verklaard en de zaak gesloten.
Daarin is meegenomen dat alle over
tredingen zijn vastgelegd in rappor
ten van de politie.

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

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl
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Van boom naar kunstproject

Lindebomen krijgen tweede leven
Bij het Lazaristenklooster in Panningen werden maandag 15 maart twee grote lindebomen gekapt in verband
met de uitbreiding van het zorgcentrum Vincent Depaul. Het hout krijgt een nieuwe bestemming in een
toekomstig kunstproject voor de hele gemeenschap.

aanplant van nieuwe bomen”, legt
Jos Roemer uit. Wat er precies gaat
gebeuren met het gekapte hout is nog
niet bekend. Roemer: “We spelen met
de gedachte om een lokale kunste
naar, maar ook de bewoners van zorg
centrum Vincent Depaul, bij dit project
te betrekken. Uit de twee hoge bomen

zouden vier beelden gemaakt kunnen
worden. Denk daarbij aan figuratieve
beelden. We hopen dat deze beelden
tijdens de opening van de nieuwbouw
klaar zijn.”
Tekst: Jeanine Hendriks
Beeld: Jac Willekens

Scriptiekunst

Duivenpoepservies wint prijs
Lotte Hendriks uit Maasbree heeft met haar bijzonder servies
gemaakt van duivenpoep, geïnspireerd op duivenoverlast bij de
kerk in Horst, de Scriptiekunst van Hogeschool Zuyd gewonnen.

Architect Huub Swillens heeft in
samenwerking met Jos Roemer,
assistent-overste van Lazaristen
Panningen, voorgesteld het linden

hout een tweede leven te geven in de
vorm van een kunstproject. “In eerste
instantie wilden we de bomen her
plaatsen, maar dit was schrikbarend

duur. Nadat bleek dat ook nog één
van de bomen ziek was, hebben we
ervoor gekozen om ze te laten kap
pen. We hebben nog budget voor de

Adver torial

Fred van Neerven uit Horst:

‘Echt klasse: op het advies
van Tummers kun je bouwen’
“Wĳ komen al jaren bĳ Tummers in Horst, waar filiaalleider Frank en verkoper Frank werken. We leerden
Frank en Frank kennen in de winkel en met beiden hebben we een goede klik. Dit is voor ons een belangrĳke reden om te kiezen voor Tummers. Daarbĳ word je als klant van Tummers volledig ontzorgd. Zo is
het fijn dat grote apparatuur thuis wordt afgeleverd én wordt geïnstalleerd door de monteur.

Daarnaast vinden we het uitermate prettig dat de medewerkers
van Tummers altijd met ons meedenken. Eerlijk advies staat voorop.
Zo kochten we een tijdje geleden
een nieuwe keuken. We gingen
naar Tummers om onder andere
een inbouwmagnetron te kopen.
Frank van Tummers vroeg kritisch
door en stelde ons onder meer de
vraag waar we de magnetron precies voor wilden gebruiken. Toen
we daar eens goed over nadachten,
bleek dat we deze eigenlijk alleen
nodig hebben voor het opwar-

men van de flesjes van ons jongste
kleinkind. Het advies van Frank?
Neem in dat geval een goedkope
losse magnetron, die -als hij straks
overbodig is- eenvoudig weg kan, in
plaats van een kostbare inbouwvariant. Kijk: dat vind ik nou echt klasse.
Op zo’n advies kun je bouwen!”
Ook nu staan de verkopers van
EP:Tummers voor je klaar. Je kunt er
op heel veel verschillende manieren terecht voor advies. Telefonisch,
via de online chatfunctie op de
website, videoshopping, maar ook

een afspraak aan huis is mogelijk.
Daarnaast is het ook weer mogelijk om langs te komen in één van
de zeven winkels, hiervoor moet
je wel eerst even een afspraak
maken. Kijk voor meer informatie
op www.eptummers.nl of bel
085 105 44 44.

Tummers
www.eptummers.nl
Altijd
deskundig
of bel
085 105
44 44

advies op maat.

Voor al je vragen en bestellingen kun je bij ons
terecht via online chat, videoshopping of telefoon.
Voor 14.00 uur besteld? Vandaag nog geleverd!

In de HALLO van donderdag 21
mei vorig jaar vertelde Lotte
Hendriks hoe een artikel in het
nieuwsblad haar op het idee voor
het servies bracht. Een bestuurs
lid van Postduivenvereniging
De Snelvliegers uitte daarin
zijn ongenoegen over het plan
van het federatiebestuur HorstSevenum om nestkasten voor
slechtvalken te gaan plaatsen.
Het federatiebestuur wilde daar
mee de overlast van duiven en

duivenpoep op de kerktoren
tegen gaan.

Afstudeerproject
Lotte besloot het onderwerp te
kiezen voor haar afstudeerpro
ject aan de Kunstacademie in
Maastricht. Ze heeft er inmiddels
de wedstrijd Scriptiekunst mee
gewonnen. Ook werd het project
genomineerd voor de Henriette
Hustinxprijs en heeft ze wildcard
voor de expositie MADEmaastricht.
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“Friends 4 Dogs is méér dan een uit de hand
gelopen hobby”
Grote kans dat je weleens berichten van vermiste of gevonden honden op Facebook voorbij hebt zien komen
van de non-profit stichting Friends 4 Dogs. De Blerickse Martina Goosen (41) en Panningse Tineke Smedts (39)
hebben van hun hobby hun (vrijwilligers)werk gemaakt. Sinds twee jaar zetten zij zich met hart en ziel in
voor de stichting met één missie: het herenigen van vermiste honden naar hun baasjes.

Friends 4 Dogs heeft als werkgebied
een straal van 25 kilometer van
uit Venlo. Onlangs zochten de vier
vrijwilligers van Friends 4 Dogs dag
in, dag uit naar het vermiste hondje
Perlita uit Meijel. Zij was zelf naar
het natuurgebied in Ospel gelopen.
Martina: “We waren nét klaar met
de zoektocht naar een ander vermist
hondje in dat gebied, toen we op
diezelfde dag een vermelding kre
gen van Perlita. Ik ben elke dag na
mijn werk om 12.30 uur direct naar
Ospel gereden. Er is veel tijd in gaan
zitten, het was erg intensief. Maar
uiteindelijk hebben we het hondje
kunnen vangen. En er is niks mooi
ers dan dat.”

Ontstaan

Kelly, Simone, Martina en Tineke

LIMBRACO ZOEKT MENSEN DIE
TOE ZIJN AAN EEN (NIEUWE)
UITDAGING
Limbraco ontwikkelt, bouwt en installeert wereldwijd innovatieve teelt- en oogstsystemen
voor de paddenstoelensector. Door processen van pluk- en snijbedrijven te automatiseren,
optimaliseren en robotiseren brengen wij de kostprijs van onze klanten omlaag. Limbraco
loopt wereldwijd voorop op dit gebied en groeit in rap tempo door. In verband met
uitbreiding van onze productie in Horst en internationaal op locatie zijn wij op zoek naar
mensen die willen meedenken in het (door) ontwikkelen van onze innovaties, maar ook
mensen die kunnen zorgdragen voor de uitvoering hiervan.
Wij zoeken mensen voor de functies:
Technisch Tekenaar/Projectleider
WTB installatiemonteur
(verwarming / koeling / stoom / water / lucht)
Allround Elektromonteur binnendienst
Allround Elektromonteur buitendienst
Allround Lasser/Montagemedewerker
Onze mensen hebben verstand van techniek en
begrijpen hoe de wereld in elkaar zit. Als er een
betere manier is om iets te doen, dan vinden ze
deze. We zoeken mensen die niet mouwen, maar
de handen uit de mouwen steken. Mensen die
handig zijn, aanpakken en gas geven!

Wat bieden wij?
• Zelfstandig en werken in teamverband
• Werken met goed materiaal en het modernste
gereedschap
• Een hecht team van 30 collega’s zonder
stropdassen
• Volop doorgroei- en
ontwikkelingsmogelijkheden
• Vertrouwen, vrijheid, verantwoordelijkheid en
afwisseling
• Geen baan, maar een loopbaan bij een
innovatief, veelzijdig en wereldwijd opererend
familiebedrijf
Hebben we je interesse kunnen wekken?
Stuur dan een mail naar Jim Derkx via
j.derkx@limbraco.nl of bel ons gewoon op:
077 3983359.
Kijk ook op www.limbraco.nl/werken-bij

Martina is al jaren hondentrainer
bij een hondenschool. Ook was ze
al jaren vrijwilliger bij een lande
lijke stichting voor vermiste honden,
toen zij en mede-vrijwilliger Simone
uit Venlo besloten dat het zoeken
naar lokaal vermiste honden beter
kon. Samen richtten ze op 21 maart
2019 Friends 4 Dogs op, een nonprofit organisatie die volledig leeft
van donaties. Kelly (uit Helden) en
Tineke, beiden ook vrijwilliger bij de
landelijke organisatie, sloten zich bij
Friends 4 Dogs aan. Het team van
vier heeft in de afgelopen twee jaar
al minstens 200 honden thuisge
bracht. Tineke: “We zijn een ontzet
tend sterk team. We hebben ieder
onze eigen kwaliteiten en die weten
we dankzij een goede taakverde
ling goed te benutten.” Voor Martina
is haar stichting haar lust en haar
leven. “Friends 4 Dogs is méér dan
een uit de hand gelopen hobby en
ik zal er voor altijd mee door blijven
gaan.”

Hulpmiddelen
Als een hond vermist is vragen de
dames als eerste foto’s en informa
tie over het karakter van de hond op
bij de eigenaar. Van de foto’s worden
flyers gemaakt en in de omgeving
opgehangen en de foto’s worden op
Facebook gedeeld, met de vraag om
de oproep te delen. Tineke: “We vra
gen ook aan mensen om ons, indien
mogelijk, een foto van de hond te
sturen als ze hem ergens zien lopen.
We maken dan een kaart met zicht
meldingen om te bepalen welk route
hij loopt. We plaatsen daar een wild
camera en dan is het wachten tot hij
voorbijloopt. Daarnaast vragen we
om niet de hond achterna te ren
nen als hij wegrent, dan jaag je hem
op. Ook is het goed om je klein te
maken wanneer je een loslopende
hond ziet, dan ziet hij je minder als
een bedreiging.”
Als ze de hond hebben kunnen loka
liseren, kunnen ze -met toestem
ming van de eigenaar van het stuk
grond- een vangkooi plaatsen. Dit is
een soort bench die ze camoufleren,
zodat de hond niet ziet dat hij in de
val wordt gelokt. Martina: “Als een
hond in het bos rondloopt, dan
bedekken we de kooi met takken
en bladeren. We stoppen iets lek
kers in de kooi, plaatsen een wild
camera en dan is het afwachten of

hij erin loopt. Meestal lukt dit. Soms
is het genoeg om het baasje erheen
te laten komen wanneer de hond in
het vizier is. Daar komen de hon
den vaak zelf op afgerend, omdat
ze een vertrouwenssband hebben.”
Soms vangen ze ook honden waar
van geen baasje wordt gevonden.
“Er wordt altijd gekeken of ze gechipt
zijn of niet, we werken nauw samen
met de dierenambulance. Zo niet, dan
gaan ze volgens het protocol naar het
asiel en als ze daar niet worden opge
haald zijn ze na enkele weken klaar
om door een nieuw baasje te worden
geadopteerd.”

Verschillende situaties
Bijna altijd loopt een verhaal van
een vermiste hond goed af vertelt
Martina. Slechts een enkele keer
blijkt, hoe verdrietig ook, de hond
zwaargewond, overleden of wordt
hij nooit meer teruggevonden. Dat is
voor de dames iets waar ze mee
moeten dealen. Gelukkig overwe
gen de goede aflopen, wat het werk
draaglijk maakt. Martina: “Af en toe
maken wij ook bijzondere dingen
mee. Zo doen we weleens honden
die we vangen, waarvan het baasje
onbekend is, de riem om. We kijken
of ze zichzelf thuis kunnen brengen.
Er was een keer een hond bij wie we
dit probeerden die telkens dezelfde
oprit opliep. Het meisje dat de hond
gevonden had liep mee. Zij zei tel
kens: ‘Ik weet zeker dat deze men
sen geen hond hebben’. Uiteindelijk
bleek dat de hond daar een dagje
op bezoek was, hij had het dus wel
goed.” Tineke: “Soms maken we
ook hele grappige dingen mee.
Zo hebben we eens een melding
gekregen van een vermiste chihua
hua. We hebben urenlang gezocht.
Totdat het baasje ons opbelde om te
zeggen dat ze hem had gevonden
in de bekleding van een stoel waar
het kleine hondje in was gekropen.
Daar kunnen we uiteindelijk hard om
lachen.”

Vrijwilligers
Voor de dames gaat er veel tijd inzit
ten. Zo hebben ze onlangs 32 uur
aan een stuk door gepost bij een
hond die vlakbij hen was, maar niet
dichtbij durfde te komen. Martina:
“Ik ben er 32 uur aan één stuk
geweest, ook nog in de stromende
regen. Maar uiteindelijk konden we
hem vangen. Het was het dubbel
en dwars waard.” De dames krijgen
vaak meldingen van mensen die
als vrijwilliger willen komen wer
ken, maar daar kiezen ze niet voor.
Martina: “We willen bewust klein
blijven. Maar we zijn wel ontzet
tend blij als er bij een vermissing
mensen die in de buurt wonen, wil
len helpen met zoeken. Hierbij is
het belangrijk dat mensen contact
met ons opnemen en niet zelf gaan
zoeken. Zo kunnen we de zoektocht
goed blijven coördineren.” Kijk voor
meer informatie over de stichting
op www.friends4dogs.nl of op de
Facebookpagina Friends4Dogs.
Tekst: Roosje Delsing
Beeld: Kelly de Vries
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Bezwaren over de dijk de Rooth ongegrond verklaard
Om wateroverlast te voorkomen, heeft de gemeenteraad van Peel en
Maas ingestemd met het onttrekken van een gedeelte van de weg Rooth in
Maasbree aan de openbaarheid en een dijk aan te leggen. Hiertegen heeft
een buurtbewoner een bezwaar ingediend. Maar volgens de bezwarencommissie en het College van B&W zijn deze bezwaren niet gegrond.

Overeenkomst gesloten
tussen eigenaren
aangevraagde camperplaats
en paardenhouder
Rechtbank Limburg heeft samen met de eigenaren van camperplaats Onder en Eindt op de Baarloseweg in Helden en de buren,
eigenaren van de paardenhouderij, een overeenkomst gesloten na
jarenlang onenigheid. De camperplaatsen van familie Peeters
worden verplaatst en komen nu op 25 meter afstand van het
perceel van familie Van Adrichem.
Een onafhankelijke deskundige
kwam eerder tot de conclusie dat
de camperplaatsen van Onder en
Eindt de bedrijfsvoering van de
buren, die een paardenhouderij
hebben, aantast. Daarom werd het
advies gegeven om een afstand
van 30 meter tussen een camper
plaats en de hele perceelgrens van
het bedrijf van familie Adrichem
te waarborgen. Dit advies zorgde
ervoor dat gemeente Peel en Maas
de vergunning van de camperplaat
sen introk.

Compromis
De rechter gaf in de voorlopige
voorziening aan dat een compro
mis voor de toekomst de beste

oplossing is om prettig te kunnen
leven en wilde die mogelijkheid
verkennen. Dit heeft geleid tot het
bereiken van een overeenkomst.
De afstand tussen een camper
plaats en het bedrijf van de buren
is afgestemd op 25 meter paral
lel aan de hele perceelgrens. In de
overeenkomst is ook opgenomen
dat de handhavingsverzoeken van
beide partijen en de rechtszaken
van tafel zijn. Het nieuwe plan
moet 1 oktober klaar zijn. Peeters:
“Helaas zijn er in zo’n geheel onno
dig lange slepende zaak alleen
maar verliezers. Jammer dat het zo
heeft moeten lopen, maar we zijn
blij dat Peel en Maas nu zo’n prach
tige camperplaats rijker is.”

Bedrijf Wicro in Kessel
start crowdfundingsactie voor
lokale horeca
Het Kesselse bedrijf Wicro heeft een crowdfundingsactie opgezet,
in de vorm van een marathon, om restaurants en cafés in het dorp
te ondersteunen. Tot en met zondag 28 maart kan iedereen zelf een
route lopen of rennen en de kilometers bijhouden in een app. Per
kilometer stopt Wicro 2 euro in de inzamelingspot.
Het familiebedrijf heeft de actie
opgezet omdat de horeca het afge
lopen jaar veel geld heeft misge
lopen, mede doordat de kermis in
stilte voorbij is gegaan, men met
kerst niet buiten de deur heeft
kunnen eten en ook de horecadeu
ren met de ‘vastenaovend’ waren
gesloten. “Omdat we ook aan het
einde van de lockdown nog terecht
willen kunnen in de kroegen en
restaurants van Kessel om een lek
ker hapje te eten of een pilsje te
drinken, komen wij in actie”, zo laat
een woordvoerder van het bedrijf
weten. “We gaan daarom met
zoveel mogelijk van onze mede
werkers, inclusief huishoudens,
bewegen voor de cafés en restau
rants in Kessel.”

Kilometers
De medewerkers en hun gezinnen
lopen of rennen allen apart van
elkaar op een zelfgekozen tijd
stip (maar vóór zondag 28 maart)
en op een zelfgekozen locatie een

afstand die bij hun past. Zo wil de
organisatie groepsvorming voorko
men en de veiligheid van iedereen
waarborgen.
Het aantal kilometers dient men
bij te houden via een app als
Strava of RunKeeper. Per gelo
pen of gerende kilometer doneert
Wicro 2 euro. De crowdfunding
staat open tot en met zondag
28 maart.
“We gaan de 10.000 euro vast en
zeker aantikken, maar dit is uiter
aard nooit genoeg om de kroegen
en restaurants door de lockdown
heen te helpen”, zo zegt de woord
voerder. “Daarom nodigen we
iedereen buiten Wicro ook uit om
een donatie te doen. Samen staan
we sterker. Wij hebben daarom
alvast een openingsbod gedaan
van 1.000 euro. Ook Kuypers Kessel
en de Phicoop Kessel hebben reeds
hun donatie gedaan.”
Kijk voor informatie op
www.whydonate.nl/fundraising/
wicrosteuntdehorecakessel/nl

Op het gedeelte Rooth 71 tot en met
73 is al een aantal jaren sprake van
wateroverlast. De oplossing is om
dwars door de zandweg en langs de
landbouwpercelen een lage dijk aan
te leggen van circa 1 meter hoog.
Dit zorgt ervoor dat het water op de
landbouwpercelen blijft en niet meer
naar de lager gelegen woningen en
rijbaan kan stromen. De lage dijk
maakt ontsluiting van verkeer via het
zandpad onmogelijk.
Tegen de plannen om een dijk aan
te leggen en het onttrekken van het
daarachter gelegen weggedeelte
bestaan bezwaren. Eén van deze
bezwaren gaat over de verkeersvei
ligheid. Als het zandpad niet meer
toegankelijk is, kan de bezwaarma
ker niet meer te paard veilig over het
zandpad naar het bos of met de hon

den gaan wandelen. Daarnaast is de
bezwaarmaker van mening dat alleen
huisnummer 71 overlast van zand en
water heeft en dat dit niet voldoende
reden is om een dijk aan te leggen en
de weg aan de openbaarheid te ont
trekken. De bezwaarmaker geeft ook
aan niet dagelijks tegen een dijk aan
te willen kijken.
De gemeenteraad is van mening dat
de consequenties van het besluit van
te voren onderzocht zijn. Daarnaast
is er een bewonersavond gehouden
waar is ingestemd met de plannen.
De agrariërs in de buurt zijn bena
derd en hebben geen bezwaar tegen
het onttrekken van het weggedeelte.
Volgens de raad is het zandpad geen
essentiële toegangsweg tot het bos.
De verkeersdrukte in de omgeving is
beperkt zodat veilig gebruikgemaakt

kan worden van de weg. De aanleg
van een dijk is volgens de raad de
best passende en minst ingrijpende
oplossing voor dit probleem. Een alter
natieve oplossing zou het graven
van een kuil zijn geweest, maar ook
deze oplossing zou tot gevolg hebben
gehad dat de weg aan de openbaar
heid zou moeten worden onttrok
ken. De inbreuk op het woongenot is
volgens de raad gering. ‘De dijk ligt
slechts in het zichtveld van bezwaar
maker indien wordt gekeken vanuit de
weg aan de voorzijde van de woning.’
Daarom wil de raad de bezwaren
ongegrond verklaren. De klachtencom
missie deelt deze mening. Er is geen
aanleiding om het besluit te herzien,
ook als het individuele belang van de
bezwaarmaker meegewogen wordt.

CLT Metal Service
Handelstraat 7
NL-5961 PV, Horst
Nederland

Door toenemende groei van onze organisatie zijn wij op zoek naar productiemedewerkers. CLT Metal Service richt zich op het 3D bewerken van stalen,
roestvaststalen en aluminium buizen, profielen en platen. Dit doen we met een
uniek en modern uitgerust machinepark.

KANTER
Als kanter werk je in teamverband in een modern machinepark. Vooropleiding
en/of ervaring is geen vereiste! Wij zijn bereid om u alle kneepjes van het vak
te leren. Het betreft een uitdagende functie in dagdienst.
Functie eisen:
• Je bent bereid om je kennis uit te breiden.
• Je bent betrokken en werkt met verantwoordelijkheidsgevoel.
• Je werkt nauwkeurig en netjes.

PRODUCTIEMEDEWERKER
Als allround productiemedewerker assisteer je bij diverse CNC gestuurde
machines. Samen met je collega’s zorg je dat alles op rolletjes loopt volgens
de gemaakte afspraken met de klant. Deze functie biedt ruimte voor doorgroei
mogelijkheden om je verder te ontwikkelen binnen onze organisatie.
Functie eisen:
• Je bent bereid om je kennis uit te breiden.
• Je bent betrokken en werkt met verantwoordelijkheidsgevoel.
• Je werkt nauwkeurig en netjes.

Indien deze functie uw interesse heeft gewekt, stuur dan een sollicitatiebrief
met CV naar k.christiaens@cltmetalservice.com of neem contact op met
Koen Christiaens. Tel.: +31 (0)77 398 19 45

www.cltmetalservice.nl
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Ria Joosten & Co
Streek Tour
4 & 5 april
www.reisspijs.nl

Tot ons groot verdriet en geheel onverwacht werd uit ons
midden weggenomen onze liefdevolle, zorgzame mamsie,
schoonmoeder, omaatje en superoma

Margriet
Peters-Balzar

Vier pasen met een tour door Limburg
en geniet onderweg van streekgerechten!

bob noten
uitvaartbegeleiding

De hemel heeft er weer een ster bij...

5 20 mei 1938, Batavia
24-uur
bereikbaar

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

Baarlo
Kessel
Maasbree

www.vooraltijdbijzonder.nl

077-3661314 | www.bobnoten.nl

c 13 maart 2021, Venlo

Wij zijn intens verdrietig nu wij afscheid moeten
nemen van

Mimi van der Velden
vriendin van

Bep van Well
* Panningen, 24 december 1933
† Panningen, 16 maart 2021

echtgenote van

zus, schoonzus en tante van:

Joop Peters c

Familie van der Velden
Familie van Well

Baarlo:
Ingrid en Ger
Mirthe en Marcel
Elin, Brenn
Sam en Ragelle
Freek
Daan en Merit
Jop

Cuijk:
Joop en Marjo
Jorn
Ella en Peter

Venlo:
Brigitte en Frank
Manouk
Nadine en Funs
Ivo
Luuk
Jeroen

Venlo:
Mike
Danny en Anne
Finn, Sten, Milou
Randy en Angelique
Liam
Rowdy en Hoang Mai
Nastya

Passage Kapel 58
5981 WS Panningen
Vrijdag 19 maart is er van 18.30 tot 19.15 uur de mogelijkheid om afscheid te nemen in Rouwcentrum &
Afscheidshuis ‘Panningen’, ingang Schout van Merwijckstraat in Panningen.
Bloemen fleuren je even, maar een gift is voor het leven.
Daarom in plaats van bloemen graag een bijdrage
in de collectebus ten behoeve van KNGF Blindengeleidehonden.
De uitvaartdienst vindt in besloten kring plaats.
Wij danken dokter Keereweer en de dames van het
Groene Kruis voor de goede zorgen en begeleiding.

Claudia van Haeﬀ |06-15156046
13 maart 2021
Correspondentieadres: Tegelseweg 197, 5912 BE Venlo

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

Wij hadden jullie graag de mogelijkheid gegeven om nog
afscheid te nemen. In verband met de huidige maatregelen
is dit helaas niet mogelijk. Daarom nemen wij op maandag
22 maart om 11.00 uur in besloten kring afscheid van haar.
Wij zouden het fijn vinden als jullie thuis, tijdens de
afscheidsdienst een kaarsje laten branden. Op deze manier
zijn we toch, in gedachten, samen bij elkaar.

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

Jouw leven moeten wij loslaten.
In ons leven houden wij je vast.
In dankbaarheid hebben wij afscheid genomen van

Margriet
Kunen-Smeets
8 oktober 1945 - 7 maart 2021

samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Opgewekt en zorgzaam, nooit vragend
Genietend van je gezin, nooit klagend
Verdriet om dit plotselinge verlies
Dankbaarheid voor de liefde die je ons hebt gegeven
Jij was de spil in ons gezin
Jouw trots

Jos Kunen
Maartje & Marcel, Mus, Jarra
Femke & Johan, Ward, Lieve
Janneke & Jeroen
Familie Smeets

Os leeve mam en oma

Annie van den Beucken - Peeters
* Maasbree, 9 januari 1950

† Venlo, 15 maart 2021

Correspondentieadres: Jos Kunen
Raadhuisstraat 74, 5981BG, Panningen
Het afscheid heeft plaatsgevonden in besloten kring.

echtgenote van

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

T 077 - 2061585
www.arendseuitvaartzorg.nl

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

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

fienbosuitvaartzorg.nl

Bart van den Beucken †
Wat zullen we je gaan missen!
Sjon en Mariëlle
Isha, Bart, Lieke, Thijs, Jill
Ellen en Rudie
Ebie, Eef
Yvonne en Bert
Jule, Fenne, Stijn
Loes en Tom,
Jesse, Daan, Saar
Correspondentieadres:
Familie Schaareman, Baarloseweg 40, 5988 NN Helden
Op zaterdag 20 maart om 15.30u zullen we in besloten kring afscheid
nemen van Annie, os mam. U kunt dit volgen via een livestream.
De link kunt u krijgen door een mail te sturen naar
livestream1@vooraltijdbijzonder.nl
Vo o r A l t i j d B i j zo n d e r U i t va a r t zo rg

We zijn verdrietig vanwege het overlijden van

Josine Oehlen
Josine was sinds maart 2018 zeer betrokken bij de wandelclub
van zorgcentrum Ter Borcht in Baarlo. Elke woensdag stond
ze klaar om met de club vrijwilligers de bewoners te laten
genieten van de buitenlucht en natuur in Baarlo. Josine was
heel actief, maar trad niet op de voorgrond. Belangrijk voor
haar was het zorgen voor een ander.
We wensen haar echtgenoot, kinderen en kleinkind
veel sterkte en kracht toe.
Bewoners, medewerkers en vrijwilligers Ter Borcht,
raad van bestuur en raad van toezicht De Zorggroep
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Buitenpoli in Panningen

Gynaecologen SJG Weert starten ‘Peel en Maasspreekuur’
De gynaecologen van SJG Weert starten deze maand een nieuw spreekuur voor de regio Peel en Maas.
Het spreekuur wordt gehouden in de verloskundigepraktijk van Janneke van Hal in Panningen.

Naast de locaties in Weert, Budel
en Ittervoort, kunnen patiën
ten nu ook in Panningen terecht.
“We vinden het belangrijk dat
gynaecologische zorg laagdrem
pelig toegankelijk is. Dankzij deze
buitenpoli kunnen we nu patiën
ten in alle regio’s rondom Weert
dichtbij huis zien”, vertelt gynae
coloog Nienke Wieringa. Samen
met collega-gynaecoloog Ivo van
Dooren draait zij wekelijks de
buitenpoli’s. Bij het maken van
een afspraak kunnen patiënten nu
aangeven welke locatie hun voor
keur heeft.

Alles voorhanden

Gynaecoloog Nienke Wieringa en verloskundige Janneke van Hal

“Voor poliklinische zorg zijn we
niet gebonden aan het zieken
huisgebouw in Weert. Alles wat
we nodig hebben is ook hier voor
handen. Belangrijk om te weten
is dat we, ondanks dat het in
een verloskundigepraktijk is, ook
spreekuur houden voor andere
gynaecologische kwesties.”
Niet alleen mensen uit
Panningen, maar ook de omlig
gende gebieden zijn welkom.

Voor behandeling kan het wél
nodig zijn om naar het ziekenhuis
te gaan.

Gynaecoloog zelf aan je bed
Verloskundige Janneke van Hal ver
welkomt de medisch specialisten
meer dan graag in haar praktijk:
“Doordat we nu samen zitten, zijn
de lijnen nog korter. Waar nodig
kunnen we direct overleggen en
dat komt de patiëntzorg ten goede.
Bovendien hoeven patiënten nu
geen half uur meer naar Weert te
rijden. Ik werk al ruim twintig jaar
met SJG Weert samen en zie veel
voordelen in de kleinschaligheid
van dit ziekenhuis. Je ziet (indien
nodig) altijd de gynaecoloog en
krijgt niet eerst een assistent aan je
bed. Dat vind ik belangrijk.”

De lijnen zijn nu
nog korter
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Dit is hét moment om je auto in te ruilen voor een nieuwe Suzuki. Want bovenop de inruilprijs krijg je ook nog eens € 1.500,- extra
inruilvoordeel én met de 1.4 Boosterjet-turbo motor heb je nu tot wel 1.500 Kilogram trekgewicht. Elke nieuwe Suzuki komt nu ook met
6 jaar garantie, dat is dus tot in 2027! Maak snel een afspraak voor een bezoek aan onze showroom of voor een proefrit aan huis.

BEL AUTOBEDRIJF DEINUM B.V. VOOR EEN AFSPRAAK
De Sondert 5 · 5928 RV Venlo · Tel 077-3820000 · /autobedrijf-deinum
Deze actie is geldig van 1 februari t/m 30 april 2021 en alleen geldig op de voorraadmodellen. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Voor alle actievoorwaarden zie suzuki.nl/auto.
Gemiddeld brandstofverbruik Vitara WLTP Euro-6-norm EC 2018/1832AP: 5,4 – 6,3 l/100 km; 18,5 – 15,9 km/l; CO2-uitstoot: 121 – 142 g/km.
Gemiddeld brandstofverbruik S-Cross WLTP Euro 6-norm, benzine EC 2018/1832AP: 5,4 – 6,3 l/km; 18,5 – 15,9 km/l; 121 – 142 g/km.

Beeld: Franco Gori
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In leefde losgelaote
Veur altied in ôs hert

Wies Janssen-Broekmans
Panningen, * 27 mei 1933

Thorn, † 12 maart 2021

echtgenote van

Jan Janssen †

90 jaor

Utrecht:

Pap, opa en superopa

Thei Verhaegh
wurt 23 maart 90 jaor.

Proficiat van de kinger,
kleinkinger
en achterkleinkinger

Baarlo:

Panningen:

Baarlo:

Panningen:

Hieperdepiep hoera

Truus

Verstappen-van Berlo
90 jaar!

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Auto’s gevraagd, alle merken
loop, sloop of schade. Direct geld
en vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.
Te koop
Gekookte gekleurde paaseieren
Bong 50 Baarlo
geopend ma t/m zaterdag van
13 tot 18 uur
Te koop gevraagd
Ganze eieren
06 86 86 20 58”
Computerproblemen? Karel Heines
Baarlo. Verdere info & tips: karelheines.
nl. 06 50 96 29 15.

Sedumdak
Bespaart tot 3% gas

Bespaart tot 7% elektriciteit
Levert 10-14 % meer rendement op
zonnepanelen
Brengt biodiversiteit op het dak
Zorgt voor 4-8% waardstijging pand
Vangt hemelwater op

Frank
Paolo
Marco en Esmee
Thijs † en Resi
Tom
Anouk en Bart
Jeroen en Ella
Ans en Noud
Esther♥ en Orry
Monique en Luuk
Jules
Henk en Marly
Vincent en Heleen
Wessel en Fenna
Tessa en Gerrit
Marc en Eva
Anna
Inigo en Louise
Elian en Matthijs

We nemen in besloten kring afscheid. De afscheidsdienst
vindt plaats op zaterdag 20 maart om 10:30 uur. Je kunt de
afscheidsdienst volgen via een livestream:
https://start.memoriam.tv/26ZA-QCA6
Wij zijn dankbaar voor de zorg die mam heeft gekregen van
het team van zorgcentrum ‘Sterrebosch’.

In liefdevolle herinnering

Tiny Steeghs-Smets
* Maasbree 16 oktober 1930

† Tegelen 07 maart 2021

echtgenote van

Jac Steeghs
Moutzveld 3, 5926 VG Hout-Blerick
Jac, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

HEA HEAT GELEAFT WIE HEA UT WOEL
Op vrijdag 12 maart 2021 hebben wij op een fijne maar
vooral speciale manier afscheid genomen van

Hans van Lier
Helden 16-09-1955 - Kessel 12-03-2021

Geeft direct een mooi groen
resultaat

Maatje van

Heeft weinig onderhoud nodig en
makkelijk te plaasten.
Sedummaten ook als
bodembedekker in uw tuin

Hazenkampweg 15b, Meterik
06 14 12 22 53 | www.sedumplus.nl

Bèr Aerts

Sevenum, * 25 maart 1937
Venlo, † 15 februari 2021
echtgenoot van

Gon Aerts - Reintjes †
Wilbert en Will
René
Wij hebben in kleine familiekring afscheid
genomen van ‘ozze’ pap.
Corresponden�eadres: Familie Aerts
Dr. Ariënsstraat 49, 5981 VE Panningen

Als de liefde niet bestond
zou de zon niet langer stralen
de wind zou niet meer ademhalen
Als de liefde niet bestond

Correspondentieadres:
Ringovenstraat 7, 5981 AK Panningen

Div. Gemeentes geven subsidie af

Beplant met 10-12 verschillende
soorten Sedum planten

Na een mooi leven waarbij contact met mens
en natuur hem veel plezier bracht,
nemen we afscheid van ‘ozze’ pap.

Gerda van Lier - van Wijlick

Bedroefd en dankbaar hebben we afscheid moeten nemen van
onze lieve (schoon)moeder, oma en overgrootmoeder

Mia Boonen-Claessen
Guttecoven, * 29 augustus 1928
Heythuysen, † 9 maart 2021
Weduwe van

Harrie Boonen
Christianne en Herm
Okke en Irma, Myrthe, Roos
Sam en Lily, Arthur
Chiel
Luc en Jacqueline
Luc
Joep
Yvonne en Jaap
Renske en Marcel, Lotte
Geeke en Bas, Mare, Siebe
Auke en Rik, Tijn, Merel
Monique en Herman
Koen en Ellen
Wouter en Lieke
Judith en Joris
Vanwege corona maatregelen zal de herdenking in
besloten kring plaatsvinden.
Correspondentieadres: Familie Boonen
Kesselseweg 19, 5988 NE Helden

Papa, schoonvader en Opa Pietie van

Debbie en Pieter, Fenno en Janna
Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.
Een speciaal woord van dank aan:
Huisartsenpraktijk Kessel en Groene Kruis Thuiszorg Team Kessel.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Te koop: Perceel landbouwgrond
gelegen aan de Helenaveenseweg in
Grashoek. Tel. 06 55 12 69 96.

Voor het schuren, lakken of een
andere kleur of vermaken van tafels .,
stoelen. j.derikx 06 10 95 42 20
Optidee Adviseur Peggy Wismans
www.optidee.nl/peggy-wismans
06 48 55 07 30
optidee.peggywismans@gmail.com
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Grafmonu
menten en
Mariagrot in
Meijel vernield
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Weer in Peel en Maas

Het kerkhof in Meijel is de
afgelopen tijd geteisterd door
vandalen. In het weekend van
zaterdag 13 en zondag 14 maart
is er in de Mariagrot ingebroken.
Daarnaast zijn er tot drie keer
toe bronzen vogeltjes bij
grafstenen gestolen.
Piet Schers van het kerkbestuur
spreekt van een verschrikkelijke
actie. “Ik vraag me af wie zoiets
doet. Het is erg emotioneel voor de
mensen die de vogeltjes bij de graven
hebben geplaatst. Er is zelfs een
stuk van een monument getrokken.”
Om de schade aan de graven en de
Mariagrot vast te stellen, moet er
een deskundige naar de vernielingen
kijken. Volgens Schers is het lastig om
de daders te vinden. “We kunnen ze
niet op heterdaad betrappen. En om
camera’s te hangen op het kerkhof
is voor de kerk te duur. Het is niet
rendabel om wifi te instaleren of
internetkabels vanuit de kerk naar het
kerkhof te leggen. We hopen dat de
daders snel gepakt worden.”

Zacht weer op komst
We hebben te maken met behoorlijk koud weer voor de tijd van het jaar. Dat terwijl uitgerekend zaterdag de 20 maart officieel de lente
begint. De natuur krijgt nog niet de kans om verder te groeien doordat het in de nacht zelfs matig kan vriezen. Overdag wordt een graad of
5 tot 6. Er staat daarbij een koude noordoostelijke bries. Deze week kunnen er op vrijdag nog winterse buien vallen en vanaf het weekend
wordt het weer zo goed als droog en krijgen we ook veel meer zonneschijn. Medio volgende week lijkt het echt zachter te worden. De foto is
gemaakt bij de Oude Dijk in Helden. / Tekst en beeld: Nicky de Bruijn
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Last van
ernstig
overgewicht?

www.poetszorg.nl

085 076 11 00

22 maart

15.30 - 17.00 uur

15 april

18.30 - 20.00 uur

Met een operatie en onze
begeleiding pakt u het aan!
De Nederlandse Obesitas Kliniek in Venlo
organiseert online informatiebijeenkomsten
over de behandeling van obesitas (ernstig
overgewicht). Tijdens een zoomsessie
krijgt u informatie over het leefstijltraject
en de operatie. Na aanmelding volgt een

bevestiging met een uitgebreide instructie.
De bijeenkomsten zijn bedoeld voor
mensen met obesitas, hun naasten en
anderen belangstellenden. We hopen u
binnenkort online te ontmoeten!

Kijk op obesitaskliniek.nl/agenda voor onze gratis
voorlichting. U kunt zich hier ook direct aanmelden.

Wmo huishoudelijke ondersteuning
- per direct beschikbaar -

Gratis voorlichting

Voor vragen kunt u ons bereiken via
077 - 30 30 360 of info-venlo@obesitaskliniek.nl
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Uitkomsten onderzoek biomassacentrale Egchel binnen de marges
Een onafhankelijke gecertificeerde instantie heeft onderzoek gedaan naar stof, stikstofoxiden (NOx) en
zwaveldioxide (SO2) in de afgassen van de ketel van de biomassacentrale in Egchel. Uit de metingen blijkt
dat de uitstoot ruim onder de grens blijft, waar de biomassacentrale volgens wet en regelgeving aan moet
voldoen.
Voor de biomassacentrale in Egchel
is volgens landelijke wet en regelge
ving geen vergunning nodig, maar
moet voldaan worden aan landelijke
milieuvoorschriften. Op basis van de
geldende voorschriften moet, nadat
de centrale in gebruik is genomen, via
een meting aangetoond worden dat
de uitstoot binnen de wettelijk opge
legde grenswaarden valt. Het recente

onderzoek heeft bevestigd dat de
biomassacentrale in Egchel hieraan
voldoet.
Een groep bezorgde inwoners, ver
enigd in Werkgroep Leefbaar Peel
en Maas, maakt zich zorgen om de
leefbaarheid rond de biomassacen
trale. Zij startte eerder een petitie en
vroeg ook in de commissievergadering
van provincie Limburg aandacht voor

hun gezondheid. Met deze groep is
gemeente Peel en Maas inmiddels in
gesprek. Wethouder Rob Wanten (ver
gunningen en toezicht): “Er bestaat bij
omwonenden behoefte om gegevens
over fijnstof te verzamelen. We heb
ben daarom contact opgenomen met
het RIVM over het opzetten van een
meetsysteem voor onder andere fijn
stof in de gemeente Peel en Maas.

Daarnaast willen we meedoen aan het
regionale project ‘Grenzeloos Meten’,
dat in het kader van de regionale
investeringsagenda wordt opgezet
en voorziet in het opzetten van een
lokaal meetnetwerk rond agrarische
bedrijven. Mogelijk kan de omgeving
rond de biomassacentrale hierin wor
den meegenomen. Vooruitlopend op
dit project hebben we bewoners op
het zelfmeetsysteem van het RIVM
gewezen.” Inmiddels zijn er in Helden
en Egchel een aantal zelfmeetpunten
in gebruik.
De werkgroep laat weten de resulta

Oh, zit dat zo!

Belastingaangifte 2020
Het is weer die tĳd van het jaar dat de belastingaangifte weer moet worden gedaan. Voor de meeste van ons een vervelend klusje, maar met
het voorwerk dat de Belastingdienst voor u heeft gedaan is het in veel gevallen een fluitje van een cent.
enkele keer zijn de gegevens fout
doorgegeven of verwerkt. Heeft
u een fiscale partner kijk dan in
elk geval naar de meest optimale
verdeling van vermogen en nietpersoonlijke inkomensbestanddelen. En als u toch bezig bent
controleer dan meteen of u recht
heeft op toeslagen.

Veel gegevens van u zijn namelijk
al bekend bij de Belastingdienst.
Als u uw belastingaangifte via
het aangifteprogramma van
de Belastingdienst doet zijn
deze gegevens reeds ingevuld.
Het blijft wel zaak om deze
gegevens zorgvuldig te controleren, sommige zaken kan de
Belastingdienst niet weten en een

Heeft u een onderneming of
bijzondere aftrekposten zoals
ziektekosten, alimentatie of
giften, let dan op bij het doen
van de aangifte omdat de
Belastingdienst deze gegevens
niet weet en dus ook niet voor u
ingevuld heeft. Ook bijzondere
omstandigheden, zoals verhuizing, pensioneren, werkeloos
worden, samenwonen of juist
uit elkaar gaan en overlijden
leiden vaak tot complicaties in
de belastingaangifte en voor de
toeslagen.

Zijn dit soort zaken bij u aan de
orde, dan zal het maken van de
aangifte allicht meer tijd kosten.
Op de site van de Belastingdienst
vindt u over veel onderwerpen
een heldere toelichting en daarmee kunt u waarschijnlijk een
heel eind komen. Komt u er niet
uit of bent u niet helemaal zeker
van uw aangifte schakel dan een
deskundige in. Anders loopt u niet
alleen het risico dat u een onjuiste
aangifte doet (waarop een boete
staat), maar loopt u wellicht ook
geld mis.
Tot slot: de termijn om aangifte
te doen is dit jaar in verband met
een storing bij de Belastingdienst
in het begin van de aangiftecampagne verlengd tot 8 mei 2021.
Wilt u er echter zeker van zijn dat
u vóór 1 juli een (voorlopige) aanslag krijgt dan moet uw aangifte
al op 8 april bij de Belastingdienst

zijn. U heeft uw geld dan terug
voor 1 juli en, mocht u belasting
bij moeten betalen, dan is dat
zonder rente.

Door: Mr.drs. M.J.C. (Mathieu)
Hooijmaijers RB

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 - 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 - 49 46 28
www.innovista.nu

Ben jij een aanpakker?
Reijrink Staalconstructie ontwerpt, produceert en monteert constructiewerken van staal. Wij realiseren zowel regionaal als (inter)nationaal onze
uitdagende projecten in de bouwwereld. Onze kracht zit in onze mensen.

Wij
zoeken:

zaterdaghulpen

Hey jeugdige werker in Someren of omstreken! Zin om iets bij te verdienen?
Wij zijn voor onze vestiging in Someren op zoek naar 2 zaterdaghulpen!
Onze mooie bouwwerken starten van een goed opgeruimde werkvloer.
Wil jij je daar hard voor maken? Mouwen omhoog en aanpakken!
Je schuift dan zo wat extra euro’s naar jouw bankrekening! Over jouw
uurloon doen we niet ﬂauw, jij werkt hard dus mag je ook leuk verdienen!
Geïnteresseerd? Bel Tim: 013 5041585 of mail werkenbij@reijrink.com

Vanaf 15/16 jaar kun
je bij ons aan de slag!

Kijk voor meer vacatures op:

REIJRINK.COM/VACATURES

www.reijrink.com

ten van de metingen van stof, stik
stofoxiden en zwaveldioxide met
een technisch adviseur te bestude
ren. “Daarna gaan we bespreken of
en hoe we hiermee verder gaan.”
Daarnaast volgt er binnenkort een
gesprek tussen de initiatiefnemer van
de biomassacentrale en de veront
ruste inwoners. Wethouder Wanten
laat weten blij te zijn dat dit gebeurt.
“Op verzoek van de inwoners schui
ven wij bij dit gesprek aan. Als onze
aanwezigheid kan bijdragen aan een
goed gesprek en aan meer onderling
begrip, dan doen we dat graag”.

Agenten in
Peel en Maas
bekogeld door
jongeren
Wijkagenten van Peel en Maas
werden op maandagavond 15
maart bekogeld door een groep
jongeren die waren samengekomen in Passage de Pit in
Panningen. De politie is nog op
zoek naar getuigen.
Tijdens een surveillance zag de poli
tie rond 20.30 uur dat ongeveer 30 á
35 jongeren waren samengekomen
in Passage de Pit. Een groot deel van
deze groep droeg gezichtsbedekkende
kleding en/of capuchons. De groep
vond het nodig om de politieagenten
te bekogelen met flessen en vervol
gens op de vlucht te slaan. Diverse
politie eenheden, waaronder het
team uit Weert, kwamen ter plaatse.
Hierdoor werden een aantal jeugdigen
uit de anonimiteit gehaald en kregen
de agenten inzicht in diverse betrokke
nen. Burgemeester Wilma Delissen-van
Tongerlo geeft aan het gedrag van de
jongeren niet te tolereren. “Van onze
hulpverleners, handhavers en politie
blijf je af”, reageert ze op Instagram.

Digitale
bijeenkomst
Erfgoed Peel en
Maas
Het Erfgoedplatform Peel en Maas
houdt op dinsdag 23 maart een
gratis digitale bijeenkomst om
inzicht te geven over het platform.
De digitale bijeenkomst is voor ieder
een vrij toegankelijk en geeft wellicht
aanleiding om gratis lid te worden van
het Erfgoedplatform Peel en Maas.
Het platform wil zoveel mogelijk orga
nisaties en individuen verenigen die op
enige wijze actief zijn met het erfgoed
van Peel en Maas. Volgens de organisa
tie hoort iedereen erbij die zich bezig
houdt met historie, kunst, cultuur en
natuur. Alle organisaties kunnen zo met
anderen samenwerken, kennis delen
en samen activiteiten organiseren of
projecten opzetten. Aanmelden voor
de digitale bijeenkomst kan via wille
kensjac@gmail.com
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Inzetten voor ouderen

Zwemleraren- en leraressen helpen De Zorggroep
tijdens sluiting zwembaden
De afgelopen dertien weken waren de deuren van zwembad Laco zwembad Peel en Maas in Panningen gesloten door de coronamaatregelen. De
badmeesters- en juffen hebben echter niet stilgezeten. Nadat zij eerst
het zwembad hebben opgeknapt, hebben zij hun handen uit de mouwen
gestoken en vrijwilligerswerk verricht bij De Zorggroep in Peel en Maas
en Horst aan de Maas.

fietsen, als het regent bijvoorbeeld,
dan ga ik met ze kletsen: op de kamer
een kop koffiedrinken en gezellig pra
ten.”

Blijven inzetten
Nico is deze week begonnen met het
vrijwilligerswerk, net nu de zwemba
den eigenlijk weer open zijn gegaan.
Nico: “Zoals ik al zei heb ik een 38-urig
contract en voorlopig kan ik maar
15 uur per week te werken bij het
zwembad. Dus ik wil graag de ove
rige uren mij in blijven zetten voor de
senioren. Ik heb het gevoel dat ik iets
doe voor de samenleving en daardoor

voel ik mij nuttig. Daarnaast merk ik
dat de behoefte groot is en dat ik het
echt leuk vind om te doen. Dus als het
kan wil ik mij voorlopig en wellicht
ook als ik weer fulltime kan werken
als zwembadleraar, mij toch nog hier
blijven inzetten.”
Waar Nico zijn avontuur bij De
Zorggroep net is begonnen, houdt
Loes haar avontuur alweer bijna
op. Loes: “Ik kan weer zwemlessen
geven en daarnaast heb ik ook nog
een andere baan. Dus ik heb nu geen
tijd meer om zoveel uren te helpen
bij Ter Borcht. Na twee weken leer je
de mensen toch wel een beetje ken

nen, dus het is wel jammer dat ik nu
moet stoppen. Maar ik ga zeker in de
toekomst kijken of ik nog wat vrijwil
ligerswerk kan (blijven) doen, al is het
maar voor een paar uurtjes. Dat zou
me in elk geval heel leuk lijken.”

Ik vind het echt leuk
om te doen

Tekst: Roosje Delsing

Voor ons technische team komen we graag in contact met een kundige:

MONTEUR MACHINE- EN
PROCESTECHNIEK

(LOCATIE GRUBBENVORST)

Toen het zwembad net werd geslo
ten werd er door het personeel, dat
gewoon doorbetaald werd tijdens de
sluiting, de tijd genomen om klusjes in
het zwembad te verrichten. “We verf
den de muren van het zwembad en
werkten onder andere de adminis
tratie bij”, vertelt zwemlerares Loes
van Beek (23) uit Lottum. “Maar op
een gegeven moment waren de
klusjes op.” Haar manager is vervol
gens gaan kijken of ze ergens anders
vrijwilligerswerk konden gaan doen,
om zo een maatschappelijke bijdrage
te leveren. De manager legde con
tact met De Zorggroep, daar bleken
de badmeesters- en juffen meer dan
welkom om in verschillende zorgcom
plexen ondersteuning te geven bij de
vrijetijdsbesteding van de senioren.
Loes: “De manager stelde het idee aan
ons voor. We waren niet verplicht om
het aan te gaan, maar mij leek het wel
fijn om een maatschappelijke bijdrage
te leveren.”

Ideale uitkomst
Zwemleraar Nico Bots (36) uit
Panningen hoefde ook niet lang na
te denken over het aanbod. “Ik heb
een 38-urig werkcontact en we moes
ten sowieso aanwezig zijn op het
zwembad, ook al was het gesloten.
Toen de klusjes opraakten sloeg de
verveling toe. Dus voor mij was het
een ideale uitkomst om ouderen te
mogen gaan helpen en er met ze
op uit te gaan.” Loes is begin maart

begonnen met het vrijwilligerswerk
bij Zorgcentrum Ter Borcht in Baarlo.
Hier heeft ze twee weken lang activi
teiten ondernomen met de senioren.
Loes: “Van spelletjes spelen, tot wan
delen en gewoon praatjes maken met
de bewoners. Ik vond het erg leuk om
te doen. Ook werd er goed rekening
gehouden met de coronamaatregelen,
er was voldoende afstand en ikzelf
ben twee keer ingeënt van tevoren.”

Herkenningspunten
Nico helpt bij zorgappartementen
De Groenling in Panningen. Hier
heeft hij zich ontfermd over de duofiets. “Ik vind het echt geweldig om
te doen”, zegt Nico. “Je ziet de men
sen echt opbloeien. Ik ben deze week
gaan fietsen met een bejaarde man.
Hij kwam weer mensen tegen op
straat die hij kende, hij zag weer her
kenningspunten van waar hij vroe
ger altijd kwam, had gewoond en
had gewerkt. Hij genoot er echt van.”
Volgens Nico is ook het sociale aspect
bij dit vrijwilligerswerk van groot
belang. “Er zitten denk ik ook men
sen bij die maar weinig bezoek krijgen
en thuis maar een beetje voor zich
uit zitten te kijken. Dus die mensen
vinden het fijn als er ook vrijwilligers
zijn die de tijd hebben om even een
praatje te maken.” Spelletjes spelen
met de ouderen, daar zitten ze niet
op te wachten volgens Nico. “Ik stelde
het voor, maar daar hadden ze geen
interesse in. Dus als ik niet met ze kan

Doel van de functie:
In samenwerking met je collega’s van de onderhoudsafdeling ben je verantwoordelijk voor de reparaties en het onderhoud van onze productiemachines, zoals
verpakkingslijnen, meng-installaties en transportsystemen. Hierbij verricht je zowel
preventief als periodiek onderhoud. De focus binnen deze uitdagende functie ligt
grotendeels op elektro- en procestechniek. Je ziet het als uitdaging om als team te
sparren over het optimaliseren en verbeteren van zowel de techniek als het proces.
Jij als persoon:
•
ziet wat beter, sneller en slimmer kan;
•
weet processen te automatiseren en techniek te innoveren;
•
kunt goed overweg met elektrotechnische schema’s;
•
staat open voor ontwikkeling op technische vlak.
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!
Hebben wij je interesse gewekt? Je motivatie en C.V. ontvangen wij graag per mail
via aantrekkingskracht@ontwikkelwijzer.nl.
Indien je vragen hebt over de functie kun je bellen met Hugo Buitelaar:
06 - 147 97 000 of Marc Bussemakers: 077 - 366 93 90.
Meer informatie over onze organisatie tref je op:
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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23 maart 2021, 19.30 uur

Digitale Raadsvergadering
Op 23 maart 2021 vindt er om 19:30 uur een digitale raadsvergadering plaats.
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 de 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 23 maart 2021, 11.30 uur bij de griffie
(via griffie@peelenmaas.nl of 077 306 66 66).
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: 23 maart 2021.
Agenda:
Onderdeel a: Vaste agendapunten
1. Opening
2. Vragenhalfuurtje
3. Vaststelling agenda
4. Mededelingen
5. Spreekrecht
Onderdeel b: Agendapunten die niet meer in de raadsvergadering besproken worden:
de zogenaamde hamerstukken
6. Toezeggingenlijst gemeenteraad en de Afdoeningslijst moties (2021-017)
7. Vaststelling besluitenlijst van de digitale raadsvergadering van 9 februari 2021 (2021-008)
8. Vaststellen Machtiging voor uitvoering Wkpb (2021-011)
9. Vaststellen bestemmingsplan van agrarisch naar wonen voor de locatie
Steenstraat 59-61 te Panningen (2021-009)
10. Vaststellen herziening bestemmingsplan Lange Heide 11 Maasbree waarbij de bestemming “agrarisch grondgebonden” wordt gewijzigd in een “woonbestemming” (2021-010)
11. Zienswijze Kaderbrief 2022 Veiligheidsregio Limburg-Noord (2021-016)
12. Vaststelling controleprotocol en normenkader t.b.v. jaarstukken 2020 (2021-013)
Onderdeel c: Agendapunten die in de raadsvergadering besproken worden:
de zogenaamde bespreekpunten
13. Verlenging Pilot Zelfsturing 3.0 (2021-015)
14. Vaststellen van het ‘Bestemmingsplan Dorpsstraat-Kurversweg Meijel’ en maximaal
€ 50.000 beschikbaar te stellen uit de reserve herstructureringsfonds (2021-012)
15. Delegatie verklaring van geen bedenkingen bij uitgebreide Wabo
omgevingsvergunningen (2021-014)
Onderdeel d: Sluiting
16. Sluiting

Textielinzameling

De komende weken zamelen we textiel in. Dit doen we op
dezelfde dagen dat wij ook het andere afval inzamelen.
Textiel wordt ingezameld door de inzameldienst van de gemeente.
Zet de zakken textiel om 07.00 uur op dezelfde plaats waar u normaal
uw containers neerzet. Stop textiel altijd in een gesloten plastic zak. Dit voorkomt dat textiel
vies en vochtig wordt. Plak op de zak een Peel en Maas textielsticker. Deze sticker kunt u zelf
printen of afhalen bij de afhaalpunten. Zie www.peelenmaas.nl zoekwoord: textiel.
Textiel is zowel bruikbare kleding als kapotte, versleten kleding. Ook handdoeken,
tafelkleden, schoenen, tassen, wollen dekens en gordijnen mogen bij het textiel.
Textiel kan ook worden weggebracht naar het milieupark of kledingcontainers.
Dekbedden, kussens en vervuild textiel behoren bij restafval.
Voorkom illegale inzameling
Er zijn vaak illegale inzamelaars actief. Zij rijden voor onze inzameldienst uit en nemen
zonder toestemming de gemeentelijke textielzakken mee. Zet het textiel daarom om
7.00 uur buiten en zeker niet de dag ervoor. Onze inzameldienst is goed herkenbaar aan de
gele auto's met het logo van Peel en Maas.
Ziet u dat het textiel wordt opgehaald door andere inzamelaars, waarschuw dan direct
de politie via 0900-8844 of meldt dit bij het Klant Contact Centrum van de gemeente via
(077) 306 66 66.

Bekendmakingen

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

Plaats/locatie

Straat/omschrijving

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

Helling 43
Veldstraat 49
Groeze 12
Hertsteeg 3
Vreedepeelweg 25
Jacobusstraat 42
Lorbaan 46
Pastoor Tindemansstraat 14
Baarloseweg 6
Bellefleur 5
Op de Lundert 8
Plan "De Keup" kavel 12
Weidebosperceel G 7663
Hout 1A-1
Dörperveld Kavel 75
Dorpstraat 63
Lang Hout 4
St. Rochusstraat 3b
Venloseweg 25
Wattstraat
Aan de Wijer 22
Heihorst 16
Kruisstraat 4
Kruisstraat 10
Langveld 23
Molenbaan 3
Molenbaan 4
Nederweerterdijk 29
Platveld 9
Steenoven 12 B185 en B164
Burg. Cremershof 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69 en 71
John F. Kennedylaan 215 t/m 227
Kerkstraat 84
Ninnesweg 56
Peelstraat 87
Schout van Daelenstraat 1
Stokserweg 1
Vosberg 14
Vaststelling ontwerp Bodemkwaliteitskaart wegbermen
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Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
Postbus 7088, 5980 AB Panningen
5981 CC Panningen
077 - 306 66 66

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

www.peelenmaas.nl

Aanvragen steunfonds Corona
2021 voor verenigingen en
stichtingen

Gemeentelijke samenwerking
met landelijk Kennisloket Thuis
in Blijvende Zorg

Het steunfonds Corona is bedoeld om verenigingen en
stichtingen te helpen als hun voortbestaan in gevaar
dreigt te komen als direct gevolg van de coronacrisis.
We willen voorkomen dat het voortbestaan van
deze verenigingen/stichtingen in gevaar komt. Het
verenigingsleven is namelijk van grote waarde voor
de leerbaarheid in de kernen. Let op! Het gaat niet om
compensatie van gemiste inkomsten.

Coöperatie VGZ werkt samen met zeven gemeenten in Noord-Limburg in het
Kennisloket Thuis in Blijvende Zorg om ouderen en hun mantelzorgers te helpen bij
hun vele, soms complexe, zorgvragen. Het Kennisloket Thuis in Blijvende Zorg van
VGZ is één plek waar ouderen, hun verzorgers of mantelzorgers terecht kunnen voor
advies over het vinden van passende zorg. Ze zijn er voor alle inwoners van de regio,
ook als je niet bij VGZ verzekerd bent. Ouderen krijgen telefonisch advies over de
verschillende domeinen heen, zowel Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo),
Zorgverzekeringswet (Zvw) én Wet langdurige zorg (Wlz).

Aanvragen
Voor het jaar 2021 is 500.000 euro beschikbaar gesteld. De aanvragen voor het steunfonds
Corona 2020 eerste termijn kunt u nog tot en met 31 maart 2021 indienen. De tweede termijn
loopt van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021. Op www.peelenmaas.nl vindt u met het
zoekwoord ‘steunfonds Corona’ het digitale aanvraagformulier.

Langer zelfstandig thuis wonen
Ouderen wonen steeds vaker langer thuis. In de zoektocht naar passende, blijvende zorg
weten ze vaak niet welke mogelijkheden voor ouderenzorg er zijn en waar ze hun vraag
moeten stellen. Door het Kennisloket Thuis in Blijvende Zorg in te richten komt alle kennis
samen en kan de klant veel beter worden geholpen. Het Kennisloket Thuis in Blijvende
Zorg adviseert over verschillende zorgmogelijkheden, thuis of in een zorginstelling,
de keuzes die klanten hebben en hoe de zorg te regelen valt. Ook staan de adviseurs van
het Kennisloket Thuis in Blijvende Zorg in nauw contact met de Wmo-consulenten van de
gemeenten om een passend advies te geven aan klanten. Als de zorg en ondersteuning die
een klant nodig heeft, passen binnen de Wmo dan wordt een klant verder geholpen door
de juiste persoon binnen de eigen gemeente. En hoeft hij/zij niet opnieuw zijn/haar verhaal
te doen.

Voorwaarden
Om gebruik te kunnen maken van het steunfonds Corona zijn er een aantal voorwaarden
opgesteld.
• Het betreft een vereniging, stichting of andere rechtspersoon zonder winstoogmerk.
• De aanvrager is gevestigd in Peel en Maas en is met zijn activiteiten in hoofdzaak gericht op
Peel en Maas.
• De aanvrager voldoet aan de eisen van de Wet normering topinkomens (WNT).
• De aanvrager heeft niet eerder een subsidie ontvangen van de gemeente Peel en Maas
vanwege de (gevolgen van de) coronacrisis in hetzelfde steunfonds Corona.
Voor het uitgebreide uitvoeringsreglement zie www.peelenmaas.nl
Zoekwoord: 'steunfonds Corona'.
Vragen?
Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar steunfondscorona@peelenmaas.nl

WIJ PLAATSEN
VAKKUNDIG ZELF
UW BADKAMER
EN TEGELWERK

Hoera wij zijn weer geopend op
afspraak met aantrekkelijke
kortingen op showroommaterialen
OPEN: DO-VR 10.00 - 17.00 UUR EN ZA 10.00 - 15.00 UUR
VAN HÖVELLSTRAAT 21, HELDEN
T 077 307 54 40 M 06 27 33 59 79 WWW.VERKOO.NL

VOOR EEN MOOIE EN SFEERVOLLE BADKAMER

Kennisloket Thuis in Blijvende Zorg is gratis en is er voor iedereen
Het Kennisloket Thuis in Blijvende Zorg is een gratis service voor alle ouderen. Ook voor
diegenen die niet bij VGZ verzekerd zijn. Ouderen of hun naasten kunnen bellen voor
advies naar telefoonnummer 088 131 16 57. Het loket is bereikbaar op werkdagen
van 8.30 tot 17.00 uur. Of kijk op de website van het VGZ. Voor vragen rondom de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning kunt u rechtstreeks met de gemeente contact opnemen
via 077 306 66 66.

Hortensia’s (veel srt.), buddleja,
rhodo e.a. heesters (ook op
stam). Buxusvervangers, taxus,
bodembedekkers, vaste pl., grassen
enz. Open za. 9.30-16.30 uur (do-vrij
na tel. afspraak). Oude Heldenseweg
(naast 13a ) Maasbree. info: www.veldtuinplanten.nl of 06 40 32 71 08
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Lila dahlia’s en rode canna’s zelf
rooien voor een bijdrage aan een goed
doel. Zaterdag 20 maart van 9 tot 4
uur. Koesdonkerveldweg 18 Baarlo.
Coronamaatregelen zijn van toepassing.
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Te koop: Pallone fauteuil kleur:
oranje/creme Leolux. Prijs € 325,00
tel. 06 83 41 31 60
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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.

communicatief vaardig en klantgericht.

JOUW
WERKZAAMHEDEN:
JOUW
WERKZAAMHEDEN:
JOUW
WERKZAAMHEDEN:
JOUW
WERKZAAMHEDEN:
JOUW
WERKZAAMHEDEN:
•
•
•
•
•

W
zijn wij
geop eer
end,
bel v
o
afspror een
aak

#kempencreëert

Openingstijden:
ma gesloten
di-vr 09.30 tot 17.30 uur
za 09.30 tot 15.00 uur

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

creatieve
ideëen

•• Klanten
Klanten
helpen
het
laden
•Klanten
helpen
bijbij
het
laden
Klanten
helpen
bij
het
laden
• Klanten
helpen
bij
het
laden
helpen
bij
het
laden
•• Klaarzetten
Klaarzetten
van
bestellingen
•Klaarzetten
van
bestellingen
Klaarzetten
van
bestellingen
• Klaarzetten
van
bestellingen
van
bestellingen
•• Leveranciers
helpen
bij
het
laden
en
lossen
Leveranciers
helpen
bij
het
laden
enen
lossen
•Leveranciers
helpen
bij
het
laden
en
lossen
• Leveranciers
Leveranciers
helpen
bij
het
laden
lossen
helpen
bij
het
laden
en
lossen
•• Bediening
van
cementmortelcentrale
Bediening
van
cementmortelcentrale
•Bediening
van
cementmortelcentrale
• Bediening
Bediening
van
cementmortelcentrale
van
cementmortelcentrale
•
Opruimwerkzaamheden
/
kluswerkzaam• Opruimwerkzaamheden
Opruimwerkzaamheden/ /kluswerkzaamkluswerkzaam• • Opruimwerkzaamheden
/ kluswerkzaamOpruimwerkzaamheden
/ kluswerkzaamheden
heden
heden
heden
heden

WAT
BIEDEN
WIJ:
WAT
BIEDEN
WIJ:
WAT
BIEDEN
WIJ:
WAT
BIEDEN
WIJ:
WAT
BIEDEN
WIJ:
••• Uitdagende
baan
voor
meerdere
Uitdagende
baan
voor
meerdere
baan
voor
meerdere
• Uitdagende
baan
voor
meerdere
• Uitdagende
Uitdagende
baan
voor
meerdere
dagen
in
de
week
dagen
de
week
dagen
ininin
de
week
dagen
in
de
week
dagen
de
week
••• Salaris
en
arbeidsvoorwaarden
en
arbeidsvoorwaarden
Salaris
en
arbeidsvoorwaarden
• Salaris
en
arbeidsvoorwaarden
• Salaris
Salaris
en
arbeidsvoorwaarden
volgens
de
Hibin
CAO
volgens
de
Hibin
CAO
volgens
de
CAO
volgens
de
Hibin
CAO
volgens
deHibin
Hibin
CAO
••• Prettige
werksfeer
in
Prettige
werksfeer
inineen
een
Prettige
werksfeer
• Prettige
werksfeer
in een
• vooruitstrevend
Prettige
werksfeer
ineen
een
bedrijf
vooruitstrevend
vooruitstrevendbedrijf
bedrijf

vooruitstrevend
bedrijf
vooruitstrevend
bedrijf

Spreekt deze vacature je aan en is deze functie echt iets voor jou?

Spreektdeze
dezevacature
vacaturejejeaan
aanen
enisis deze
deze functie
functie echt
Spreekt
echtiets
ietsvoor
voorjou?
jou?
Mail
dan
je vacature
motivatie
en
cv
naar
Wijnen
rob.wijnen@bouwpartnerwijnen.nl
Spreekt
deze
vacature
je
is deze
functie
echt
voor
jou?
Spreekt
deze
je
enen
isRob
deze
functie
echt
ietsiets
voor
jou?
Mail
dan
motivatie
enaan
cvaan
naar
Rob
Wijnen
rob.wijnen@bouwpartnerwijnen.nl
Mail
dan
jejemotivatie
en
cv
naar
Rob
Wijnen
rob.wijnen@bouwpartnerwijnen.nl
Mail
dan
je motivatie
naar
Rob
Wijnen
rob.wijnen@bouwpartnerwijnen.nl
Mail
dan
je motivatie
enen
cv cv
naar
Rob
Wijnen
rob.wijnen@bouwpartnerwijnen.nl

BouwPartner
BouwPartner Wijnen
Wijnen
BouwPartner
Wijnen
Venloseweg
21
Venloseweg
21 Wijnen
BouwPartner
Wijnen
BouwPartner
Venloseweg
21
5993
PH
Maasbree
5993
PH
Maasbree
Venloseweg
21
Venloseweg
21
5993
PH Maasbree
T:
077-4651259
T:5993
077-4651259
5993
Maasbree
PHPH
Maasbree
077-4651259
E:
E:T:info@bouwpartnerwijnen.nl
info@bouwpartnerwijnen.nl
T:
077-4651259
T:
077-4651259
E: info@bouwpartnerwijnen.nl

E: info@bouwpartnerwijnen.nl
E: info@bouwpartnerwijnen.nl

Acquisitie
Acquisitie naar
naar aanleiding
aanleiding van
van deze
deze vacatures
vacatures stellen
stellen wij
wij niet
niet op
op prijs.
prijs.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacatures stellen wij niet op prijs.
Acquisitie
naar
aanleiding
deze
vacatures
stellen
op prijs.
Acquisitie
naar
aanleiding
vanvan
deze
vacatures
stellen
wij wij
nietniet
op prijs.

14

politiek \ 1803

CDA Peel en Maas

Team Moes
De afgelopen maanden hebben ons raadslid Ebie Peeters en fractiemedewerker Bas van de Mortel politiek Den Haag van dichtbij mogen
meemaken. Ebie is vanaf september vorig jaar gestart als stagiaire bij
Tweede Kamerlid Mustafa Amhaouch uit Panningen. Bas startte
vanaf november als persoonlijk medewerker van Mustafa. Samen met
een enthousiast campagneteam hebben zij vormgegeven aan zijn
persoonlijke campagne.
De afgelopen maanden zijn ontzet
tend snel gegaan. Voor ons bei
den was het werk in Den Haag een
compleet nieuwe ervaring. Aan ons
was de taak om de werkzaamhe

Lokaal Peel&Maas

den die Mustafa normaal gesproken
achter de schermen uitvoert op een
goede manier zichtbaar te maken.
Een mooie uitdaging. Zo hebben
wij in de afgelopen maanden vaak

Maar liefst 34 partijen deden mee
aan deze verkiezingen. 34 partijen
met allemaal verschillende ideeën
en standpunten over uiteenlopende
onderwerpen. Ideeën en standpun
ten hebben wij als lokale partij ook.
We hoeven ons echter niet te scharen
achter partijlijnen zoals de landelijke

partijen. Op die manier kijken we
onafhankelijk wat voor u als inwo
ners van de gemeente Peel en Maas
het beste is. Soms zijn die ideeën
links en soms rechts. Soms progres
sief en soms conservatief. Echter we
houden hier wel altijd de inwoners
van Peel en Maas in het achterhoofd.

Ebie Peeters en Bas van de Mortel

En natuurlijk, ook u zult het niet altijd
eens zijn met onze keuzes en beslis
singen. Zo werkt het nu eenmaal
in de politiek. Hier kunt u ons ook
altijd op aanspreken. Zo kunnen wij u
uitleg geven en ons verantwoorden
voor deze keuzes.
Door het lezen van alle verkiezings
programma’s heb ik weer interes
sante inzichten en ideeën gekregen
om het voor u in Peel en Maas
nog beter te maken. De volgende
gemeenteraadsverkiezingen vinden

plaats op woensdag 16 maart 2022.
Nog minder dan een jaar dus om ons
ingezette beleid zo zorgvuldig moge
lijk af te ronden. Het gaat hard nu.
U kunt tot aan de raadsverkiezingen
op onze volle inzet rekenen.

Sander Janssen,
Fractievoorzitter/raadslid

Waardering voor aanpakkers van zwerfafval
PvdA/GroenLinks ergert zich groen en geel aan het zwerfafval dat
helaas her en der in onze gemeente terug te vinden is. We horen deze
ergernis ook veel terug bij de inwoners van Peel en Maas. We zijn dan
ook verheugd dat er in onze gemeente de initiatiefgroep ‘Peel en Maas
Schoon’ is opgestaan.
Dat is een initiatief van een groep
mensen die zichzelf aanduidt
als ‘Aanpakkers van zwerfafval’.
De mensen ruimen zwerfafval op en
geven voorlichting over het voorko
men van zwerfafval. Op die manier
zorgen ze voor een schone en frisse

VVD Peel en Maas

len. We geloven dat we uiteinde
lijk een mooi beeld hebben kunnen
neerzetten van het goede werk dat
Mustafa in Den Haag voor onze regio
verricht. Zelf hebben we het als een
erg interessante, leerzame, maar
ook zeker leuke tijd ervaren. Op het
moment van schrijven zitten we nog
in de laatste fase van de campagne
en hopen we op een goede uitslag
op het moment dat u dit leest.

Standpunten van een lokale partij
Op het moment van schrijven van dit artikel zit ik nog midden in het
doornemen van verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamer
verkiezingen. Op het moment dat u dit leest zijn de verkiezingen
voorbij, stemmen geteld en is de uitslag bekend.

PvdA/GroenLinks

met ondernemers gesproken, cam
pagneactiviteiten georganiseerd en
natuurlijk de welbekende borden en
zeilen geplaatst met hulp van onze
lokale voorzitter Hans Lansbergen en
andere ambassadeurs. In de coro
natijd was het uiteraard een andere
campagne dan anders. Zo goed als
alles was digitaal en contact leggen
met de kiezer was niet makkelijk.
Sociale media boden een oplossing,
maar het is lastig om via deze weg
het genuanceerde verhaal te vertel

omgeving. Daar hebben we allemaal
plezier van.
Op gezette tijden reikt PvdA/
GroenLinks een waarderingsroos uit
aan een persoon, een organisatie of
een initiatief dat een opmerkelijke
bijdrage levert aan het welzijn van

de inwoners en de natuurlijke omge
ving in Peel en Maas. Afgelopen
week hebben we zo’n blijk van
waardering uitgereikt aan een van
de drijvende krachten achter de ini
tiatiefgroep ‘Peel en Maas Schoon’.
Eigenlijk zou het niet nodig moeten
zijn dat mensen hun vrije tijd beste
den aan het opruimen van afval
maar een aantal mensen gaat helaas
te achteloos met afval om.
We kunnen allemaal bijdragen aan
het opruimen van (groter) afval

in de bossen en langs de wegen.
Daartoe is er onder andere de app
‘Buiten Beter’ ontworpen. Met deze
app kun je heel gemakkelijk een
melding maken die je kunt doorstu
ren naar de gemeente. Deze zorgt er
vervolgens voor dat de troep wordt
opgeruimd.

acrisis. We gaan ons inzetten om
nog meer kansen en mogelijkheden
te bieden voor de middenklasse en
het midden- en klein bedrijf. Steeds
vaker horen wij dat men verbaasd is
dat VVD Peel en Maas ook een duide
lijk sociaal gezicht heeft. Wij vinden
dit echter heel normaal. Belangrijke
thema’s zijn onder andere arbeid
en ondernemerschap, bouwen en
wonen, economische duurzaamheid

en veiligheid.
Ben je een doener met interesse
in politiek en onze partij? Bezoek
de sociale mediakanalen van VVD
Peel en Maas of neem contact op
met iemand uit ons team. We kijken
ernaar uit om (uiteraard vrijblijvend)
kennis te maken. Gewoon Doen!

Fred Peeters, Burgerraadslid

Samen Sterker Verder

VVD Peel en Maas is voortvarend aan de slag in onze mooie gemeente Peel en Maas. Daar willen wij als
team succesvol mee doorgaan, ook na de gemeenteraadsverkiezingen van voorjaar 2022. Daarom zijn we
als team op zoek naar jou: een nieuwe enthousiaste doener met een missie.
VVD Peel en Maas is een actief team
met een goede balans tussen man
nen en vrouwen. Hierdoor kun je
thema’s vanuit meerdere kanten
bekijken en hou je elkaar scherp. We
kijken als VVD Peel en Maas met een
ondernemende, maar kritische blik.

Er zijn verschillende activiteiten waar
we mee aan de slag zijn: raads- en
commissievergaderingen, bedrijfsbe
zoeken, campagne(s), de Kinderraad
en gezellige netwerkbijeenkom
sten. Maar we bieden vooral ook een
luisterend oor aan alle inwoners en

ondernemers van Peel en Maas. In
deze coronatijd gaat het veelal via
de digitale weg maar zeker nu is
aandacht voor en contact met elkaar
onmisbaar.
Als VVD Peel en Maas willen wij
Samen Sterker Verder na de coron

Team

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.

ZOEKT SCHOLIEREN

Euroflor is een jong en dynamisch bedrijf dat zich op enerverende wijze richt
op de retail van bloemen en planten in het supermarktsegment.
Wegens uitbreiding zijn wij per direct op zoek naar:

Bloemenafpaksters/-bindsters (M/V)
parttime en fulltime
Ben jij op zoek naar een leuke zelfstandige baan binnen
een groeiend bedrijf, stuur dan een sollicitatiebrief met
c.v. binnen 14 dagen naar
EUROFLOR BV Venrayseweg 151 E 5961 NS Horst
of mail diana@euroflor-bv.nl

Wij zijn op zoek naar scholieren voor minimaal 4 uur per week
op de zaterdagen/schoolvakanties (tijdens vakantie minimaal
24 uur). Lukassen Plantgoed is een kwekerij in Panningen met
diverse soorten planten voor in de tuin waar je allerlei diverse
werkzaamheden gaat doen. Ben jij minimaal 15 jaar oud en
zoek je een plek om wat te kunnen bijverdienen? Stuur dan
een mailtje met daarin je naam, leeftijd en telefoonnummer.
Je kan natuurlijk ook een appje sturen of even bellen.

En we zoeken:
• scholieren met een tussenjaar
• iemand die flexibel, enthousiast
en bereid is om de handen uit
te mouwen te steken
• iemand die op zoek is naar werk
met flexibele werktijden

Vosberg 27C • 5981 NM Panningen • T 06-50238138 • aluka@hetnet.nl • www.lukassenplantgoed.nl
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

De terrassen kunnen open
We zijn de coronamaatregelen inmiddels beu en we verlangen naar versoepelingen. Het wordt warmer en we snakken naar een drankje op het
terras. Aan de andere kant lopen de besmettingen weer op en spreken we van een mogelijke derde golf. Zijn versoepelingen dan wel op zijn plaats?
De vorige keer toen Mark Rutte enkele versoe
pelingen aankondigde, waren volgens hem de
cijfers ook nog niet op hun best. Toch werden
enkele maatregelen losgelaten, omdat de men
sen het beu zijn om thuis te zitten en zich aan
de maatregelen te houden. De horecaonderne
mers zijn van mening dat ze verantwoord open
kunnen. Daarnaast wordt deze branche inmid
dels al bijna één jaar geraakt door de sluiting.
Faillissementen liggen op de loer. Juist nu is

het een goed moment om te versoepelen en deze
ondernemers tegemoet te komen. De consumen
ten snakken inmiddels ook wel naar een drankje op
het terras. Vooral wanneer de zon weer gaat schij
nen en de parken vol zitten, kan de horeca ervoor
zorgen dat de mensen op een verantwoorde manier
kunnen samen komen op het terras.
Aan de andere kant wordt er opgemerkt dat er een
toename is van besmettingen onder kinderen nu
de scholen weer open zijn. Zal het openen van de

terrassen ook eenzelfde gevolg hebben? Het aan
komend weekend is volgens het kabinet cruciaal.
Wanneer de cijfers niet dalen, worden er geen ver
soepelingen aangekondigd. Je zou kunnen stellen
dat het niet verantwoord is om maatregelen los te
laten wanneer de ziekenhuizen voller raken.

De terrassen kunnen open. Wat vindt u?

Bespreking poll week 10

Ik baseer mijn stemkeuze voor de verkiezingen op meer dan
de kieswijzer
De Tweede Kamerverkiezingen zijn weer achter de rug. Om erachter te komen met welke partijen je de meeste overeenkomsten hebt, kon je
verschillende kieswijzers invullen. Maar is dit genoeg om een weloverwogen keuze te maken? Of hebben de inwoners van Peel en Maas zich
daadwerkelijk in de partijprogramma’s verdiept?
Het invullen van een kieswijzer en op basis van
die uitkomsten een keuze maken, is snel en
gemakkelijk. Maar vaak komen er verschillende
partijen naar boven. Daarnaast zijn de uitkom
sten zoals bij bijvoorbeeld De Stemwijzer geba

seerd op het invullen van dertig vragen. Kun je
echt op basis van dertig vragen een weloverwogen
keuze maken voor een partij, die de komende vier
jaar moet gaan regeren in Nederland?
Hay van den Munckhof zegt op onze

Facebookpagina dat dat zeker kan. “Die kieswijzers
gebruik ik meer uit nieuwsgierigheid. Voordat ik
die invul weet ik al lang waar ik op ga stemmen en
waarom.”

Ingezonden brief

Coronaverdriet
Corona betekent kroon, de kroon van Macht, gedragen door onze politici. Machtsmisbruik ligt op de loer.
En wij, in angst gehuld, de rem daarvan, doen niets. Ooit waren wij een volk zonder angst. Eén volk dat
ondanks tegenslagen door bleef gaan. Lukt het vandaag niet dan gingen we de andere dag met dubbele
energie ertegenaan. Wat is er met ons gebeurd?
Vroeger hoorde je vaker, ik laat me
niet bang maken. Op dit moment
wil men zelfs niks horen om de
angst weg te nemen. Het is wel heel
vreemd, wanneer je niet bang bent
durf je alles aan. Maar als de angst
zich meester heeft gemaakt over
je (baas over je is geworden), blijf
je in een angstbubbel zitten. Je laat
je opsluiten, je in je bewegingsvrij

heid beperken, je de mond snoe
ren, et cetera. De hele middenstand
wordt kapot gemaakt, honger in de
wereld verergert, doordat mensen
hun werk kwijtraken. Dat wij dade
lijk, voor de rest van ons leven, als
een junkie aan de farmaceutische
industrie vastzitten nemen we op de
koop toe. Ineens hoeft vrijheid niet
meer. Vind je het niet erg dat je alles

afgenomen wordt wat je lief hebt.
Niemand meer knuffelen, terwijl dat
(zoals onderzoek meerdere malen
heeft uitgewezen) zo goed voor je
immuunsysteem is. Je mag je fami
lie niet meer ontvangen hoogstens
eentje per dag. Kinderen mogen
nauwelijks naar school en ook hun
contacten worden beperkt terwijl ze
meer last van de maatregelen heb

ben dan corona. Ouderen moeten
in eenzaamheid hun laatste jaren
doorbrengen. Winkelen is verboden
evenals vertoeven in pretparken,
cafés, theaters, bioscopen, et cetera.
In 2003-2004 was er ook een coronauitbraak, de vogelgriep, waarbij onze
overheid ook geprobeerd heeft de
burgers bang te maken. Toen lukte
dat niet bij iedereen. De angst die
corona veroorzaakt, remt je vecht
lust, waardoor je alles zomaar slikt.

Igna Janssen, Baarlo

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

Geluidsmeting vuurwerk in Toverland
In week 12 (22-26 maart) of week 13 (29 maart - 2 april)
zal bij Toverland vuurwerk afgestoken worden t.b.v.
een geluidsmeting. De exacte datum is afhankelijk
van de weersomstandigheden en wordt z.s.m.
bekendgemaakt via www.toverland.com/geluidsmeting.
De ontbranding van het vuurwerk vindt ’s middags
plaats op de afsteeklocatie bij entreegebied
Port Laguna. Wij streven ernaar om eventuele
overlast tot een minimum te beperken.

Karin vertelt

Column

The day after
De dag dat deze column
verschijnt, is het de dag na de
verkiezingen. Wie de grootste
partij wordt, lijkt nauwelijks
een verrassing. Wie er echter
mee mag gaan regeren, daar
kan het nog even spannend
worden. Gaan we door op
deze lijn, en laten we de
zittende partijen ons verder
door deze onzekere tijd
leiden, of gaan we als
Nederlanders toch anders
beslissen?
Want we zijn behoorlijk maat
regelmoe, willen een soort van
normaal leven terug. Maar komt
het antwoord dan van de par
tijen die nu nog oppositie voe
ren? Dat is natuurlijk de grote
vraag. Want oordelen over het
beleid doen we allemaal. En het
is goed dat er door de opposi
tie met een kritische blik wordt
gekeken naar alle maatregelen.
Maar alleen zeggen dat het niet
goed gaat, is niet voldoende.
Slechts weinigen komen met
een goed idee over hoe het dan
wél moet. Soms is het gewoon
wie het hardst schreeuwt,
die wordt als eerste gehoord.
En niet zelden noemen deze
partijen zichzelf de ‘stem van
de gewone burger.’ Een stem
die lang niet altijd het Torentje
bereikt. Dat zou beter kunnen.
Maar dan niet door de schreeu
wers van deze wereld, daar ben
ik niet van. Liever heb ik dat je
met een goed doordacht idee
komt, waar een zo groot moge
lijk deel van de bevolking van
kan profiteren. Een eerlijkere
verdeling, niet de privileges die
je kunt kopen als je meer te
besteden hebt. Juist nu is het
belangrijk dat we naar elkaar
omkijken, elkaar helpen waar
dat kan. En dus zal ik stemmen
voor een socialere toekomst, al
heb ik geen garantie dat dit een
plaats mag hebben in de rege
ring. De zittende regering zal
niet drastisch omgegooid wor
den, maar als de kennis die we
nu hebben kunnen combineren
met een meer sociaal beleid,
dan zouden er nog wel eens
mooie dingen kunnen gebeu
ren. Want stug doorgaan op deze
weg, kan alleen maar leiden tot
een nieuwe, ongekende crisis.

Karin
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IVN Helden organiseert schoonmaakactie Maasoevers
Het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) Helden
organiseert in het weekend van vrijdag 19 tot en met zondag 21 maart
een schoonmaakactie. Hierbij gaat zij, samen met een groep vrijwilligers, de Maasoevers in Kessel en Kessel-Eik en het natuurgebied de
Weerdbeemden opschonen. In het kader van de actie ‘Schone Maas’
gaan ze al het plastic, metaal en drankkartons (PMD) verzamelen,
zodat wordt voorkomen dat dit uiteindelijk in de zee terechtkomt.
De schoonmaakactie heeft ook tot
doel om de oevers van de Maas
een schoon aanzicht te geven en
mensen bewust te maken van wat
voor impact het weggooien van
afval heeft op de omgeving, zo
laat de organisatie weten. “Door
de hoge waterstanden van de
Maas is er wederom veel afval in
dit mooie natuurgebied blijven
liggen. Voor de deelnemers is het
ook een uitstekende gelegenheid
om lekker buiten op een gezonde
en natuur vriendelijke manier

bezig te zijn. Veel handjes zijn
nodig.”
De organisatie is nog op zoek naar
vrijwilligers.
Kijk voor meer informatie op
www.schonemaas.nl, aanmelden kan
via schonemaas@ivnhelden.nl

Er is veel afval in het
natuurgebied blijven
liggen

Door avondklok

Wedstrijd Herpertz Bevo Hc
uitgesteld
De Limburgse handbalderby tussen KEMBIT-Lions uit Sittard en
Herpertz Bevo HC in Sittard, welke eigenlijk op 16 maart zou
plaatsvinden, is uitgesteld tot zaterdag 3 april. De wedstrijd zou
op 16 maart om 20:00 uur plaatsvinden. Hierdoor zouden de
partijen, met betrekking tot de avondklok, niet op tijd weer thuis
kunnen zijn. Vandaar dat de wedstrijd is verplaatst.

Voor verschillende specialisme hebben wij op de locatie Grubbenvorst ruimte voor
nieuwe instroom:

OPERATOR VERPAKKINGSMACHINE

(FULLTIME)

Bij deze verantwoordelijke functie zorg jij voor het tijdig en juist verpakken van zakken potgrond,
tuinaarde en overige soorten substraten aan de hand van de productieplanning en kwaliteitsnormen. Door coaching en ontwikkeling word je opgeleid tot zelfstandig specialist operator.
Taken:
• Machinaal verpakken van onze producten;
• Controle op volume en juiste print aan de hand van productieorder;
• Correct instellen en preventief onderhoud van de machines en verpakkingslijnen;
• Bewaken van de veiligheidsnormen aan de machine als op de werkvloer;
• Juiste registratie van volume verpakte producten.

SHOVELMACHINIST

(FULLTIME)

In deze functie verricht je werkzaamheden zoals ontvangst van grondstoffen en het vullen
van de bunkers van de menglijn en de verpakkingslijnen. Je hebt ervaring op een laadschop,
affiniteit met machines en bent vaardig in omgang met geautomatiseerde systemen.
Taken:
• Opslag van grondstoffen;
• Mengen van diverse substraten;
• Laden van vrachtwagens en het bevoorraden van de menglijnen;
• Kwaliteitscontrole.

MENGLIJN OPERATOR

(FULLTIME)

Doel van deze specialistische functie is het juist instellen en bedienen van de procesbesturing,
om volgens receptuur de diverse grondstoffen tot teeltsubstraat te mengen volgens de
hoogste veiligheid en kwaliteitsnormen.
Taken
• Het instellen en bedienen van de menglijnen;
• Het produceren van de bulk substraten volgens receptuur;
• Kwaliteitscontrole en registratie;
• Het verhelpen van kleine storingen;
• Het tijdig vullen meststofbunkers.
De collega’s die wij zoeken hebben affiniteit voor logistiek binnen een productieomgeving en
zijn flexibel inzetbaar ten aanzien van werktijden (seizoen verschoven diensten).
Wil je meer informatie betreft deze functie neem dan contact op met Hugo Buitelaar
06 - 147 97 000. Motivatie en CV graag per mail: aantrekkingskracht@ontwikkelwijzer.nl.
Meer informatie over onze organisatie tref je op: www.bvb-substrates.nl / www.kekkila-bvb.com.

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

Kekkilä-BVB is een van Europa’s grootste leveranciers en producent 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.

Komend weekend, op zaterdag
20 maart, speelt Herpertz Bevo
Hc een thuiswedstrijd in sport
hal de Heuf in Panningen tegen
Green Park Handbal Aalsmeer.
De strijd om de landstitel begint
om 16.30 uur. Aangezien er nog

geen toeschouwers bij deze
wedstrijd mogen zijn, kunnen de
handballiefhebbers de wedstrijd
volgen via de livestream van de
Panningse club.
Kijk voor meer informatie op
www.bevohc.nl

De Cultuuruitwisseling
van Peel en Maas met
Grevenbroich krijgt een
vervolg
De samenwerking tussen gemeente Peel en Maas en het Duitse
Grevenbroich krijgt een vervolg. Daarom is er vanaf zondag 21
maart in de Versandhalle in Grevenbroich een expositie te zien van
Ans Joosten uit Peel en Maas.
Ans Joosten exposeert hier haar
Pixelgrafiek ‘20202021’. Dat zijn
pixelgrafieken op papier gemaakt
in de coronaperiode. De expositie
wordt geopend met een optreden
van Peter Klaasen die enkele liede
ren ten gehore brengt. Het optre
den van Peter Klaasen vindt plaats
op zondag 21 maart aan het eind
van de middag. De expositie blijft

tot 28 maart te bezichtigen.
De Versandhalle is niet openge
steld voor publiek. De Versandhalle
beschikt over grote ramen, die
gedurende het optreden van Peter
Klaasen openstaan, zodat de men
sen buiten naar de liedjes kunnen
luisteren. Ook is het mogelijk door
de grote ramen de pixelgrafieken
bekijken.

OMA-actie Maasbree afgelast
De leden van schutterij St. Martinus kunnen dit jaar wederom geen
oude metalen huis aan huis ophalen in verband met de coronamaatregelen. In plaats daarvan kun je de oude metalen zelf afleveren in de container op de Schorweg 6 in Maasbree.
Indien je zelf geen vervoer hebt
of de metalen te zwaar zijn kun je
een afspraak maken om het af te
komen halen. Je kunt dan contact

opnemen met Twan Smets via
06 57 10 02 10 of kijk op
www.schutterijsintmartinus.nl
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Geplukt

Mieke van der Haas Baarlo
Als je tips wilt voor een leuke wandelroute langs de Maas, of wilt weten wat een passend museum voor je is in de omgeving, vraag het aan Mieke. en het kostte zo veel moeite, dat we
het na één dag al hebben opgegeven”,
Zij viert haar 25-jarig jubileum als vrijwilliger bij de VVV in Baarlo en wijst dus al een kwart eeuw mensen op weg in Peel en Maas. Deze week
zegt Mieke lachend.
wordt Mieke van der Haas-Mertens (63) uit Baarlo geplukt.
Vrijwilligerswerk
In 1989, als Mieke zwanger is van
haar eerste, stopt ze met werken bij
Andeno. “Ik werkte als secretaresse
op de personeelsafdeling en ik was
van mening dat ik overal van op de
hoogte zou moeten zijn. Parttime wer
ken vond ik geen optie, dus nam ik
ontslag.” Mieke geeft haar volledige
aandacht aan baby Jeroen.
Als in 1995 een grote LEGOtentoonstelling in Kasteel d’Erp wordt
gehouden, worden er vrijwilligers
gevraagd om bij de kassa te zitten.
Mieke geeft zich op en tijdens haar
werk daar wordt ze door iemand
anders benaderd om als vrijwilliger bij
VVV Baarlo te komen werken. Ze zei
‘ja’ en één jaar later startte ze in het
VVV-kantoortje, destijds nog gelegen
aan de Markt. tegenover café Centraal.
“Vroeger was het werk dat wij verrich
ten nog heel anders. Dat was vóór het
digitale tijdperk. We werkten nog veel
met flyers en brochures. En mensen
hadden de informatie écht van ons
nodig. Tegenwoordig zoekt iedereen
van tevoren al veel informatie op het
internet op. Maar ik zeg altijd maar
zo: wij bij VVV zetten de puntjes op de
i.” Inmiddels maakt ze al ruim 25 jaar
toeristen wegwijs in Baarlo en omge
ving. “Het leukste vind ik wanneer zij
met een tevreden gevoel de deur van
onze winkel.” Haar lievelingsplekje
in Peel en Maas? “Dat is en blijft toch
echt de Maas, om er lekker langs te
wandelen. Dat is toch echt mijn favo
riet.”

Toekomst

Samen met haar man Piet en jong
ste zoon Steven (30) woont ze in
een rustige buurt in Baarlo. Haar
oudste zoon Jeroen (32) is het huis
uit, maar woont ook in het dorp.
Mieke is geboren en getogen in
Baarlo en ook nooit weggeweest.
Oké vooruit, ze heeft tien maanden
op kamers in Nijmegen gewoond,

voor de opleiding directiesecretaresse
bij Schroevers. Maar daarna is ze in
Venlo bij Océ en Andeno gaan wer
ken en op zichzelf gaan wonen in een
appartementje in Baarlo.

Roadie
Haar man Piet heeft ze in 1981
leren kennen tijdens het uitgaan

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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in Valkenburg. Zij was daar voor
een weekendje weg met vrienden,
hij was daar slechts één avondje.
“Piet was daar met een band. Ze
hadden allemaal hetzelfde T-shirt
aan, dus ze vielen wel op in de
discotheek. Hij was een roadie, dus
hij dronk niet en speelde zelf niet in
de band.” Piet trok Mieke’s aandacht.
Ze hadden een leuke avond samen,
maar wisselden geen gegevens uit.
“Piet kwam niet uit Baarlo maar uit
Bakel, dus we kwamen elkaar ook
niet zomaar weer tegen.” Toen Mieke
een poos later een avondje uit was
in De Kelder (Shiwa) in Baarlo bracht
de barman haar opwindend nieuws.
“Hij zei dat er een groep jongens
was geweest die op zoek was naar
mij. Toen begon het een beetje te
kriebelen.” Mieke hoopte dat het
‘haar’ Piet zou zijn. Maar hoe kwam
ze nu achter zijn gegevens? “Ik wist
dat hij ‘Van der Haas’ heette, een heel
weinig voorkomende naam, en in
Bakel woonde. Mijn vriendin werkte
bij de Kamer van Koophandel en ze
had alle telefoonboeken. Ik heb de
stoute schoenen aangetrokken, de
naam opgezocht, gevonden en een
telefoontje gepleegd.” De rest is
geschiedenis.

Vakantiewerk
Mieke’s vader was destijds eigenaar

van het gewasbeschermingsbedrijf
Mertens in Baarlo. De Bakelse Piet
had toen nog geen vaste baan (cri
sistijd, dus weinig werk) maar ver
schillende uitzendbaantjes. “Hij werd
gevraagd om tijdelijk vakantiewerk te
verrichten bij Mertens. Niet door mijn
vader, maar door de onderdirecteur,
want mijn vader wilde zich er niet in
mengen. Piet startte als vakantieme
dewerker, maar is er gebleven en ver
huisde naar Baarlo. En hij is net per 1
december 2020 met pensioen gegaan
om na ruim 37 dienstjaren meer tijd
aan andere leuke onderwerpen te
besteden, zoals Baarlo.”

Dialect
De twee zijn dus nooit meer uit Baarlo
weggegaan. Samen hebben ze in het
dorp ook hun twee zoons grootge
bracht. Omdat Piet Brabants is, heb
ben ze hen Nederlandstalig opgevoed.
“Achteraf vind ik het ontzettend jam
mer dat ik ze niet ook het dialect heb
aangeleerd, daar heb ik spijt van.”
Mieke heeft nog wel eens gepro
beerd om de kinderen dialect te leren.
“Toen Piet met mijn broer op vakan
tie was naar Zuid-Afrika, zei ik tegen
mijn moeder: ‘we gaan deze weken
alleen maar dialect met de kinde
ren praten, kijken of het nog te leren
valt’. Maar het ging zo automatisch
om Nederlands tegen hen te praten

Wanneer je je 25 jaar vrijwillig inzet
voor een bedrijf, dan mag dat gevierd
worden. In Mieke’s geval werd ze
afgelopen week verrast door haar col
lega’s aan de deur, met vooral heel
veel bloemen en kaarten. “Ik was
mij er zelf helemaal niet van bewust
dat het op 10 maart de datum was
van mijn jubileum. Ik wist wel dat
het ergens dit jaar zou zijn, maar ik
was er helemaal niet zo mee bezig.”
Dit is echter niet de eerste keer dat
Mieke zich een kwart eeuw vrijwil
lig inzet voor een organisatie. In 2004
heeft zij haar 25-jarig jubileum bij Jong
Nederland in Baarlo gevierd, waar ze
inmiddels geen actief lid meer van
is. “Ik ben toen ook al in het zonnetje
gezet en heb zelfs een lintje gekregen.
Mijn man kreeg in 2007 ook een lintje
voor zijn inzet voor diverse Baarlose
verenigingen en stichtingen. De bur
gemeester zei nog dat we toen een
van de jongste stellen in Nederland
waren met een lintje, we waren beide
nog geen 50.”
Nu de VVV winkel een poos gesloten
is geweest is Mieke blij dat de deuren
sinds deze week weer zijn geopend.
Zij wil nog vele jaren bij VVV vrijwilli
gerswerk blijven doen. “Omdat ik het
belangrijk vind dat het blijft bestaan,
blijf ik er nog werken zolang het kan.”

Tekst en beeld: Roosje Delsing
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15-vragen aan

Marjolein Mommers Meijel
dens de les dat vind ik heel leuk
om te doen.

drie dagen naar school. Het is wel
fijn om iedereen weer te zien

Wat doe je het liefst na school?

Wat kies je? Tiktok of Snapchat?

Het liefst doe ik yoga of ik kijk Harry
Potter-films omdat ik dan tot rust
kan komen. Ook bak ik graag cup
cakes en gewone cake of brownies.

Als ik moet kiezen dan kies ik voor
Tiktok omdat iedereen kan doen wat
hij wil op de app en het heeft leuke
liedjes. Ik vind het vooral leuk om
filmpjes te kijken van mensen die
tekenen of mensen die allemaal din
gen posten over films.

Ben je een ochtend- of een avondmens?
Ik ben echt een avondmens. Het
liefst ga ik iedere avond op stap
maar door corona kan dat helaas
niet. Daarom kijk ik nu ook films en
spelen we wel eens een spelletje na
het avondeten.

Welk spelletje vind je het leukst
om te doen?
Ik hou heel erg veel van Rummikub.
En ik dat speel het liefste met vrien
den of familie. Ik kan goed tegen
mijn verlies. Met mijn opa speel ik
vaak het kaartspel Pesten. Dammen
vind ik ook leuk om te doen. Op de
basisschool hadden we een dam
toernooi waar ik aan mee heb
gedaan.

Wat zijn je hobby’s?
Ik zit al zes jaar op yoga en doe
het elke dag. Yoga doe ik bij het
Levensatelier in Asten. Het is een
erg leuke groep en we zijn met zijn
vijven. Als het mooi weer is doen we
in de tuin van het levensatelier onze
yogales.

Wat kies je? Als je schrikt leg je
een ei of je kleren zijn altijd een
maat te klein?
Ik denk dan toch je kleren een maat
te klein omdat het mij niet uitmaakt
hoe je lichaam is. Ik vind dat ieder
een mag zijn zoals hij is.

Wat word je echt boos van?
Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Marjolein Mommers
13 jaar
Hub van Doornecollege
Meijel

Naar welk land zou je graag eens
op vakantie willen?
Ik zou graag een keer naar Frankrijk
gaan en dan genieten van het weer
en de cultuur. Er zijn veel oude
gebouwen om te bezichtigen en

veel musea. Waar we ook op vakan
tie zijn, we gaan altijd wel naar een
museum.

Welk vak op school vind je het
leukst?
Ik hou heel erg veel van biolo
gie omdat het veel variatie heeft
in wat we gaan doen in de les.
Soms hebben we theorie en
soms mag je buiten op onderzoek
uit. Af en toe koken we ook tij
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Als iemand uit de familie mij irriteert
of als iemand gemeen doet tegen
vrienden en vriendinnen.
Maar ik vind het ook heel irritant als
iemand iets van mij afpakt en het
dan niet meer teruggeeft.

Hoe beleef je de coronatijd?
Ik vind het rustig maar ook moeilijk
omdat de scholen niet volledig open
zijn. Maar ik hou vol en denk dat het
allemaal wel voorbij gaat. Gelukkig
mogen we nu om de week twee of

Hoi

Wat is het lekkerste wat je ooit
hebt gegeten?
Ik ga dan voor schnitzel omdat ik
het heel lekker vind hoe het wordt
bereid. Ik hou vooral van kipschnitzel
die een beetje pittig is. Ik kan ook
goed tegen pittig eten. Ik vind pittig
eten namelijk heel lekker zoals chili
con carne.

Wat zou je nu kopen als je de
loterij zou winnen?
Ik zou ook wat bewaren voor als ik
ga studeren maar ik zou het uitgeven
aan kleding of ik zou gaan uiteten. Ik
zou het misschien ook nog uitgeven
aan een goed doel zoals de hersen
stichting of decoratie kopen voor
mijn slaapkamer.

Wat is jouw droomberoep?
Ik zou graag boswachter willen wor
den of mijn eigen bedrijf beginnen
van make-up. Ik hou erg veel van
make-up en zou graag mijn eigen
merk willen beginnen.

Hoe ziet jouw ideale weekend
eruit?
Afspreken met vrienden en leuke
dingen doen met familie zoals wan
delen. Met vrienden doen we altijd
spelletjes of we tekenen en zijn veel
buiten. We doen bijvoorbeeld veel
trampolinespringen maar we spelen
ook soms met onze huisdieren: de
honden en het konijn. We hebben
ook nog twee cavia’s .

Wanneer had je meteen met
iemand een klik?
Precies wanneer weet ik niet meer.
Maar ik heb wel een paar hele goede
vriendinnen waarmee ik alles kan
bespreken. Ik vind het ook leuk om
met hen naar de bioscoop te gaan.

Tekst: Lotte Thijssen
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Column

Harry &
Meghan
Heb jij het ook gezien? Overal
komen berichten voorbij over
het interview waar zoveel
mensen over hebben gepraat
de afgelopen paar weken. Als
je 9 maart om 20.30 uur de tv
aan had staan had je het
volledige interview mee
kunnen krijgen: het gaat hier
natuurlijk om het gesprek
van Harry en Meghan met
Oprah.
Van tevoren was er al veel
over te doen en ook ik wilde
het interview graag kijken. De
afgelopen jaren volgde ik het
leven van Meghan en Harry ook
al een beetje op sociale media.
Na het kijken had ik vooral veel
medelijden met Meghan, ik vond
haar verhaal eigenlijk ook wel
geloofwaardig overkomen maar
dat is zeker niet wat iedereen
denkt. De meningen zijn enorm
verdeeld. De ene groep vindt
dat ze aandachtzoekers zijn en
sommigen daarvan denken zelfs
dat ze overdrijven en liegen.
De andere groep heeft juist
enorm veel medelijden, vooral
met Meghan vanwege wat het
leven als Britse royal psychisch
allemaal met haar deed, en
hoopt dat ze nu snel gelukkiger
worden. Die verschillende
kanten van hoe mensen hier
tegenaan kijken en er hun
mening over geven doet me
een beetje denken aan een
ander belangrijk onderwerp
tegenwoordig waarover de
meningen erg verdeeld zijn: het
vaccin en of je er wel of niet een
zou moeten willen. Ook daar
zijn er mensen die heel erg voor
zijn en anderen zijn juist heel
erg tegen. Het valt me op dat de
mensen tegenwoordig ook heel
erg geneigd zijn om hun mening
nogal stellig te verkondigen, en
heftig te reageren op iemand
met een andere mening.
Bij Harry en Meghan kun je
nog zeggen dat je geen kant
kiest, maar als het op het
vaccin aankomt begint het toch
wel wat anders te worden.
Denk maar aan een mogelijk
vaccinatiepaspoort…

Tekst: Lisa Osinga
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Coronamaatregelen
LET OP: Het aantal kerkgangers is
beperkt tot 30. Kijk bij de kerk
berichten van uw parochie naar
wat daar: telefonische aanmel
ding of aanmeldbriefjes. Staat daar
niets, dan zal het aantal kerk
gangers wel onder de 30 blijven.
Misintenties waar veel mensen
voor komen kunnen we nu niet
aannemen. Met ziekteverschijn
selen blijf thuis! Houdt in de kerk
1.5 meter afstand. Denkt u aan uw
mondkapje bij het naar uw plaats
gaan en weer naar buiten lopen?
De zondagse H.Mis op TV is op
NPO2 om 10.00 uur. Blijf gezond!
Vastenaktie
Samen gaan we voor toekomst
kansen voor jongen mensen in
Zambia door goed onderwijs. In de
kerken liggen folders en staan col
lectebussen, al dan niet in een
vastenzakje. U kunt ook overma
ken naar NL39RABO0141974664
t.n.v. Vastenaktie Dekenaat Helden
te Helden.
Actie kerkbalans
De Kerkbijdrage is ook in deze
coronatijd onmisbaar voor de kerk/
parochie. Het zou heel fijn zijn als u
weer aan ons denkt. Zie ook www.
vincentiusparochies.nl onder finan
ciën. Heel hartelijk dank.

Cluster MKBE

Parochie Beringe

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 21 maart
H. Mis om 9.30 uur
Woensdag 24 maart
H. Mis 09.00 uur
(grote kerk, zij-altaar St.Jozef)

Parochie Egchel

Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 21 maart
Geen H. Mis
Zondag 28 maart
H. Mis Palmzondag 11.00 uur

creatieve
ideëen

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 21 maart
H. Mis 10.00 uur 5de zondag
40 dagentijd t.i.v. Giel van Lier en
Leen van Lier-v.d. Hurk (b.g.v. verj);
Piet Engels en Lenie EngelsVan der Sterren (b.g.v. jaardienst en
trouwdag)

Parochie Koningslust

Misintenties
NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum
in Panningen 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 20 maart
H. Mis 17.30 uur
5de zondag 40 dagentijd
Zaterdag 27 maart
H. Mis 17.30 uur Palmzondag

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

jongeren vaak niet de kans om ver
der te leren. Ze zijn dan aangewezen
op slecht betaald werk, waardoor ze
Parochie Maasbree
in armoede leven. Een goede oplei
Misintenties
ding kan daar verandering in brengen
NL58RABO0131001973
en toekomst bieden met perspectief.
Pastorie Dorpstraat 4
Bij de uitgangen van de kerk staan
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl offerblokken. Als uw wilt kunt u daar
uw offergave in deponeren. Bij voor
www.parochiemaasbree.nl
baat dank.
Kerkdiensten
Zondag 21 maart
H. Mis: 11.00 uur
Parochie Kessel
Lector: Mevr. Jeanne Senden
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Intenties: Voor de intenties van
Iet Dings-Bovendeerdt
de Aldegundiskapel en voor de
077 462 18 60, 06 24 21 61 06
intenties van de Mariakapel op het Kerkdiensten
kerkhof.
Zaterdag 20 maart
Mededelingen
19.15 uur H. Mis
Openstelling Aldegundiskapel
Truus en Jan Giesbertz – Hendriks
De Aldegundiskapel in onze
Zaterdag 27 maart
parochiekerk is dagelijks geopend
19.15 uur H. Mis (Palmzaterdag).
voor het opsteken van een kaarsje, Vrijdag 2 april
een gebed of een moment van
19.00 uur Goede Vrijdagviering..
bezinning.
Zaterdag 3 april
Vastenactie
20.00 uur Paaswake.
De vastenactie staat net als vorig
Mededelingen
jaar, in het teken van beroepson
Er mogen maar 30 personen in de H.
derwijs in de ontwikkelingslanden. Missen aanwezig zijn.
In Nederland is goed onderwijs
U kunt zich daarvoor opgeven bij: Arno
voor alle kinderen vanzelfsprekend. Houwen tel. 06 55 17 70 46 of bij
In de ontwikkelingslanden krijgen
Iet Dings tel. 06 24 21 61 06

#kempencreëert

Kerkdiensten
Zaterdag 20 maart
H.Mis 19.00 uur 5de zondag 40 dagen
tijd. Geen intentie. Max. 30 pers.
Telling bij binnenkomst

Voor de pastorale zorg kunt u terecht
bij pastoor-deken W. Varela
Tel. 077 398 14 16, of kapelaan H. te
Boekhorst (zie parochie Baarlo)
Ziekenzalving: 06 55 40 80 23

Parochie Baarlo

Misintenties
NL03RABO 0103903976.
Pastoor-deken W. Varela
Hoofdstraat 7, 5961 EX Horst
077 398 14 16,06 11 33 29 62
Kapelaan H. te Boekhorst
Markt 3, 077 477 12 75, 06 52 29 66 46
pastoor@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Pastorie bereikbaar op dinsdag en
donderdag van 09.00-12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 21 maart 9.30 uur H. Mis.
Jaardienst Jan Caris en Nelly CarisTimmermans. Jaardienst Gerda
Mertens-Tercken, Piet Mertens v.w.
verjaardag, tevens voor Jan Mertens
en voor de overledenen van de fam.
Tercken en de fam. Mertens.
Donderdag 25 maart
9.00 uur H. Mis.
Vrijdag 2 april
15.00 uur Kruisweg.
19.00 uur Kruisverering

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
Zondag 21 maart
H. Mis 11.00 uur. 5de zondag
40dagentijd. Geen Misintenties.
Max. 30 aanwezigen. AANMELDBRIEFJE
noodzakelijk. Verkrijgbaar vanaf:
ma. 15 maart, prikbord kerk
Maandag 22 maart
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans – Telling bij
binnenkomst
Dinsdag 23 maart
H. Mis 09.00 uur –Telling bij binnenkomst
Donderdag 25 maart
H. Mis 09.00 uur –Telling bij binnen
komst

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.

Paaszaterdag 3 april
20.00 uur Paaswake.
Pasen: zondag 4 april
9.30 uur H. Mis.
Tweede Paasdag 5 april
9.30 uur H. Mis.

Parochie Kessel-Eik

Misintenties
NL41RABO0125300522
Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkens
06 30 10 30 13
Kerkdiensten
Zaterdag 20 maart
18.00 H. Mis. Voor de Parochie
Zaterdag 27 maart
18.00 uur H. Mis. (Palmzondag)
Voor de Parochie
Maandag 5 april
9.30 uur H. Mis. (2e Paasdag)
Voor de Parochie
Mededelingen
De misintenties kunnen tot nader
bericht worden doorgegeven aan Tjeu
Stemkens.
Ook voor verdere informatie binnen
de kerk.
De bestelde H. Missen die vanwege
de Corona- lockdown niet zijn doorge
gaan, kunnen opnieuw worden aange
meld, op de datum welke de familie

Kerkdiensten
Zaterdag 20 maart
H. Mis 19.00 uur 5e zondag
40dagentijd
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

dit wenst.
Ondanks de beperkte mogelijkhe
den van het houden van kerkdien
sten e.d. tijdens de Coronatijd gaan
de kosten van vaste lasten (energie,
verzekeringen, kosten adverten
tie, kosten priesters e.d.) gewoon
door. Mogen wij u vragen om een
bijdrage in de vorm van gezinsbij
drage of anderszins ten behoeve
van de eigen exploitatie. Door het
wegvallen van de Fancy Fair in 2020
is er een financieel gat ontstaan en
dit wordt niet gesteund door het
Bisdom of de overheid.
Bij voorbaat dank.

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

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

Kiezers Bedankt!
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Jij maakt ‘m super

Ja, wij
zijn weer
open op
afspraak!
Superkeukens beweegt met je mee.
Ook in deze tijd staan we voor je klaar! Onze
showrooms zijn op afspraak weer geopend
voor een deskundig keukenadvies.
Liever een advies op afstand? Ook voor een
video- of een telefonische afspraak kun je bij
ons terecht. Maak dus snel een afspraak!

compleet met
apparatuur

8.499,390 cm

Franchetti
Compleet met combi oven, inductie kookplaat,
inbouw afzuigkap, koelkast zonder vriesvak,
vaatwasser, Fenix werkblad, spoelbak en
5 jaar apparatuur garantie.
Compleet uitgerust met apparatuur van AEG.

Franchetti Onyx zwart mat lak

www.superkeukens.nl
êêêê

Klanten beoordelen Superkeukens met een

8,2

HORST

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

ROERMOND

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

Elke zondag geopend

