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Winnaars Sportgala 2019
Het Sportgala Peel en Maas 2019 werd op vrijdag 9 april 2021 gehouden, een jaar later dan gepland door de coronamaatregelen. Het was de tiende editie en het jubileumjaar werd
online gehouden. Op deze avond zijn de lokale sporters met bijzondere sportprestaties in het zonnetje gezet. / Beeld: Jordy Strijbos Lees verder op pagina 04

Buurtbewoners tegen de komst van arbeids
migrantencomplex op camping De Nieuwe Hof
Buurtbewoners van de voormalige camping De Nieuwe Hof in Meijel zijn tegen de komst van een arbeids
migrantencomplex op die locatie. De vergunningsaanvraag voor het plan waarin vierhonderd arbeids
migranten onderdak krijgen in één groot gebouw met tweehonderd woonunits van 30 vierkante meter ligt
nu ter inzage. De buurtbewoners geven aan een zienswijze in te dienen.
De initiatiefnemer wil de voormalige
camping voor een periode van maxi
maal tien jaar inrichten voor de huis
vesting van maximaal vierhonderd
arbeidsmigranten. Er worden twee
honderd wooneenheden gebouwd,
allen met een woonruimte van 30
vierkante meter, die geschikt zijn
voor twee volwassenen. Ook komen
er honderd parkeerplaatsen op het
terrein.

Op 22 juni 2020 heeft het college
besloten diverse initiatieven die
opgestart zijn op basis van het beleid
‘huisvesting short-stay arbeidsmi
granten’ uit 2019 te bevriezen. Vanuit
de gemeente is echter met een
principe standpunt al een keer inge
stemd met de inhoud en omvang van
het plan op De Nieuwe Hof. Omdat
het plan nog onder het oude arbeids
migrantenbeleid van de gemeente

valt, hoeft de initiatiefnemer geen
rekening te houden met de nieuwe
voorwaardes die het college aan ini
tiatieven gaat stellen. Denk daarbij
aan de regel dat 75 procent van de
gehuisveste arbeidsmigranten ook in
de gemeente moet werken.
Volgens buurtbewoner Wiljan
Oomen is er in de buurt geen enkel
draagvlak voor het plan. Hij woont
met zijn gezin op 50 meter van het

beoogde arbeidsmigrantencomplex.
Alle acht direct omwonenden gaan
een zienswijze indienen op het
plan. Daarnaast hebben ze bij 550
adressen in de directe buurt een
brief in de bus gedaan met de vraag
om een zienswijze in te dienen.
Ook zijn de buurtbewoners een
petitie gestart om zoveel mogelijk
stemmen te laten horen. “Niemand
hier in de buurt wil dat dit plan wordt
gerealiseerd. We willen iedereen
vragen om ook zijn stem te laten
horen en zo samen sterk te gaan
staan. Dit laten we niet gebeuren
in ons mooie Meijel. Wij voorzien

veel problemen als er vierhonderd
arbeidsmigranten in een groot
gebouw geplaatst gaan worden.
Denk aan (verkeers)veiligheid,
overlast, zwerfafval, aanslag op
natuur enzovoorts”, legt Oomen uit.
De verkeersbelasting op de locatie
is volgens Oomen een punt waar de
buurtbewoners zorgen over hebben.
De buurtbewoners trekken de
berekening van het aantal verkeers
bewegingen in twijfel.

Lees verder op pagina 03
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Verdeeldheid coronagevallen kinderopvangcentra in Peel en Maas

Vrees voor tekort aan pedagogisch medewerkers
door coronabestemmingen
Sinds de heropening van kinderopvangcentra en (deels) de buitenschoolse opvang (bso) per 8 februari zijn er
in Peel en Maas al regelmatig groepen naar huis gestuurd in verband met coronagevallen. Voor de ene
opvang in de gemeente valt het allemaal nog goed te reguleren, voor de ander loopt het de spuigaten uit.
Rudie Peeters, bestuurder van Hoera
kindercentra, zegt dat als het zo
doorgaat, Hoera te maken krijgt met
een groot tekort aan pedagogisch
medewerkers. Dit kan sluiting van
locaties tot gevolg hebben. Van de
zestien locaties in Peel en Maas, met
elk een verschillend aantal groepen
in de kinderopvang en buitenschoolse
opvang, moeten er gemiddeld drie à
vier groepen per week in quarantaine,
zo laat Peeters weten. Soms omdat
een kind een coronabesmetting
heeft opgelopen, soms omdat een
pedagogisch medewerker besmet is
geraakt door iemand van buitenaf.
Een groep die besmet is moet vijf
dagen thuisblijven, na een negatieve
test zijn ze weer welkom. Als de
ouders niet willen dat het kind wordt
getest, dan moet het tien dagen thuis
te blijven. Volgens Peeters zorgen de
groepen die naar huis moeten gaan
voor problemen bij Hoera zowel als
bij ouders, met name bij de bsolocaties. “De bso-locaties zijn voor
60 procent bezet, dus de ouders
daar zijn al mensen met een cruciaal
beroep. Als een kind besmet is moet
de hele groep naar huis, dat betekent

Colofon
HALLO Peel en Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Peel en Maas.

Oplage 20.050 exemplaren
www.hallopeelenmaas.nl
Redactie
077 208 32 01
redactie@hallopeelenmaas.nl

Commercieel adviseurs

dat de ouders daar zelf weer opvang
voor moeten gaan regelen en wij
moeten het personeel doorbetalen
wat een enorme kostenpost is voor
de organisatie. Volgens Peeters is
het al meerdere keren voorgekomen
dat een groep in quarantaine heeft
gezeten, één dag weer op locatie is
geweest en vervolgens direct weer
in quarantaine moest, omdat er een
volgende besmetting was. “Als het zo
doorgaat kan er een tekort aan
pedagogisch medewerkers ontstaan.”

Uiteindelijk is
het onderwijs
verantwoordelijk voor
de naschoolse opvang

Bij Stichting Kinderopvang Meijel
(SKM) vindt directrice Iduna
Verstappen het aantal groepen dat
Volgens Peeters is het belangrijk,
naar huis is gestuurd ontzettend
om het probleem deels te kunnen
meevallen. De opvang telt vijf klassen
oplossen, dat basisscholen gaan
samenwerken met kinderopvangcentra, in de leeftijd 0 tot 4 jaar, twee klassen
van 2 tot 4 jaar en zeven bso-klassen.
om het tekort aan personeel in de
Deze laatste is momenteel voor
bso te regelen. “Uiteindelijk is het
35 procent bezet. In totaal heeft SKM
onderwijs verantwoordelijk voor
zeshonderd kinderen, die verdeeld
de naschoolse opvang, zo is het
in de groepen plaatsnemen. Deze
juridisch in Nederland geregeld. Dat
week is er voor de vierde keer een
doen ze nu door het inzetten van
groep naar huis gestuurd, dit was
kinderopvangcentra zoals Hoera.
de eerste keer dat een kind besmet
Maar stel je voor dat wij niet kunnen
was. Volgens Verstappen is er nog
leveren, dan is het aan het onderwijs
geen sprake van grote problematiek.
om het probleem op te lossen, het
“Ik vind het niet leuk dat ik vier
is een soort makelaarsconstructie.

Oplossing

Wanneer een groep kinderen in
quarantaine moet, dienen de
kinderen een negatieve test te laten
zien voordat zij terug mogen keren.
Echter zijn opvangcentra niet bevoegd
om ouders te vragen de negatieve
test te laten zien. Hoe controleren zij
dit? Peeters zegt dat het controleren
überhaupt lastig is. “Sommigen
krijgen de uitslag telefonisch, dus
dat valt sowieso niet te controleren.
Maar we vertrouwen de ouders erop
dat ze de kinderen laten testen als zij
dat zeggen.” Volgens Verstappen is
de c ontrole ook niet nodig. “Je moet
het samen doen, want anders gaat
het niet. We vertrouwen de ouders,
sommigen laten uit zichzelf al kopieën
van negatieve testen zien, anderen
bellen direct op en zeggen: ‘schrap
mijn kind de komende tien dagen
maar van de lijst.’” Ook directeur
Hagens is het eens dat het belangrijk
is de ouders te vertrouwen.
“We zien ouders als een belangrijke
partner. Het is ook in hun belang: het
gaat om de gezondheid van hun kind”

Cijfermatig ben ik
dik tevreden

Tekst: Roosje Delsing

Wetten worden gemaakt door de regering, dat weet iedereen. Wat veel minder mensen weten is dat ook de Tweede Kamer wetten kan maken.
Zo’n initiatief wetsvoorstel vanuit de Tweede Kamer haalt echter bĳna nooit de eindstreep als wet.
voorstel wordt niet de slacht zelf
belast, maar het afvoeren van het
dier van de boerderij. Feitelijk is er
dus geen sprake van een slachtbelasting, maar van een veehouderijbelasting. Uit het buitenland
levend ingevoerde dieren die hier
worden geslacht vallen niet onder
de heffing.

Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandig
heden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

Van Harte kinderopvang heeft één
locatie in Peel en Maas. Directeur Jan
Hagens zegt: “Cijfermatig gezien ben
ik dik tevreden. We hebben sinds 8
februari één keer een besmetting
gehad bij een medewerker en
twee keer onder de kinderen. In
totaal hebben we gemiddeld zestig
kinderen op de opvang in Helden.
Twee groepen van 0 tot 4 jaar en één
peutergroep van 2 tot en met 4 jaar.
In totaal zijn drie keer mensen naar
huis sturen, zij hebben een aantal
dagen in quarantaine gezeten. Dus
relatief gezien valt het mee. Maar we

Vertrouwen

Vleestax

Bezoek- en correspondentieadres

Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

Van harte

moeten er wel heel veel voor doen
organisatiebreed, daar is flexibiliteit en
inzet van de medewerkers voor nodig.
Het onderwijs zou weleens wat meer
belicht mogen worden.”

Oh, zit dat zo!

Bezorgklachten www.garcon.nl

De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Peel en Maas.

Laten we hopen dat het
de goede kant opgaat

Kinderopvang Meijel

077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden gemeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.

Een oplossing zou bijvoorbeeld
zijn om onderwijsassistentes in te
zetten om deels les te geven op de
basisschool en deels bij de bso te
werken. De verantwoordelijkheid voor
het personeel in de bso, moet ook in
het onderwijs gevoeld worden. Dat
gebeurt nu nog te weinig en pas als
het te laat is.” Maandag 21 april gaat de
naschoolse opvang weer voor iedereen
open, volgens Peeters gaat er een
spannende tijd aanbreken, zowel voor
Hoera als voor ouders.
“Ouders kunnen als gevolg van
besmettingen opgeroepen worden
hun kind op te halen en Hoera heeft
bij het tekort aan personeel door
corona geen keus om groepen samen
te voegen of in het uiterste geval zelfs
locaties tijdelijk te sluiten.”

groepjes naar huis heb moeten sturen,
maar gemiddeld kom je, als je sinds
december telt, uit op één groepje per
maand. Dat valt in verhouding nog
mee. Drie van de vier besmettingen
waren bij pedagogisch medewerkers
en dus niet bij de kinderen. We
proberen erop toe te staan dat
kinderen afstand houden en we gaan
zoveel mogelijk met ze naar buiten,
maar het blijven kinderen. Gelukkig
lijkt het dus mee te vallen hoe snel
het zich onder kinderen verspreid.
We hebben ook nog geen een keer
gehad dat een klas thuis moest blijven
in verband met een besmetting en
dat er een vervolgbesmetting uit is
gekomen. Laten we hopen dat het de
goede kant uitgaat.”

Dat weerhoudt politieke partijen
er niet van om toch zo nu en dan
initiatiefwetsvoorstellen te doen.
Meestal gaat het dan over zaken
die de partij nauw aan het hart
gaan. Zo heeft de Partij voor de
Dieren onlangs een initiatiefwetsvoorstel ingediend voor een slachtbelasting. Dat is overigens niet zo
goede naam, want volgens het

Wie mijn columns vaker leest
weet dat ik het niet zo heb op
belastingen die een gedragsverandering moeten bewerkstelligen. Belastingheffing is een
omslachtige en vaak inefficiënte
manier om een doel te bereiken.
De neveneffecten zijn vaak groot.
Zo is het maar zeer de vraag of
een slachtbelasting leidt tot een
lagere vleesconsumptie. De vleesprijs wordt immers niet bepaald
in Nederland maar op de wereldmarkt. Als Nederlands vlees duurder wordt dan zal hooguit een deel

van de productie zich naar het
buitenland verplaatsen.
Om concurrent te blijven zullen Nederlandse veebedrijven de kosten moeten drukken.
Grotere bedrijven zijn daar meestal
beter in dan kleinere, milieuvriendelijkere of biologische bedrijven.
Mijn voorspelling is dan ook dat
een slachtbelasting zal leiden tot
meer ‘megabedrijven’ en dat kan
volgens mij niet de bedoeling van
de indieners zijn geweest.
Dat doet niets af van het streven
om de vleesconsumptie of veehouderij te beperken, wat op zich
een lovenswaardig streven kan
zijn. Alleen is belastingheffing
mijns inziens niet de juiste weg
om dat doel te bewerkstelligen.
Overigens zal het niet zo’n vaart
lopen met de slachtbelasting.

Het lijkt er niet op dat voor het
initiatiefvoorstel in deze vorm een
kamer meerderheid is. Een roemloos einde zoals met de meeste
initiatiefwetsvoorstellen dreigt.

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
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Basisschool de Pas stimuleert kinderen met lessen
in de buitenlucht
Buitenlessen om de fysieke en mentale gezondheid van kinderen te stimuleren, dat is waar de Nationale
Buitenlesdag, die plaatsvond op dinsdag 13 april, voor staat. Voor basisschool de Pas in Helden zijn dagelijkse
buitenlessen eerder regel dan uitzondering. Daar zijn de lessen sinds dit schooljaar in het schoolprogramma
opgenomen.

inzicht, motoriek, samenwerken, plan
nen, creativiteit en communicatie.”
Zelf heeft Timmermans goede herin
neringen uit zijn eigen jeugd aan het
bouwen van hutten in de natuur. “Dat
is iets wat ik graag deed, buiten spe
len met vriendjes. Maar je merkt dat
tegenwoordig kinderen veel televisie
kijken en op de telefoon en iPad zitten,
ze kijken veel naar beeldschermen en
zitten daardoor stil. Om daar tegen
wicht aan te geven proberen wij bewe
ging juist te stimuleren. Beweging is

belangrijk voor de gezondheid van kin
deren en op deze manier proberen we
samen met ouders een gezonde leefen leerstijl te creëren.”

Frisse lucht
doet goed

Tekst: Roosje Delsing

Wij zijn op zoek naar een
Stan Timmermans, directeur van
basisschool de Pas, is ervan overtuigd
dat het geven van lessen in de buiten
lucht stimulerend is voor het brein en
lichaam van kinderen. “Het is weten
schappelijk bewezen dat buitenlessen
een positieve werking hebben op de
kinderen. Zo zijn ze bijvoorbeeld na
de lessen in staat om meer informa
tie tot zich te nemen in het klaslokaal
en daarnaast is het gezond voor het
lichaam”, zo zegt Timmermans.

Ontstaan
Met de Nationale Buitenlesdag deed
basisschool de Pas altijd al mee.
Toch was dit niet direct de aanlei
ding om het geven van buitenlessen
op te nemen in de missie en visie
van de school. Het idee is mede ont
staan door een project dat de basis
school uitvoerde met het Speciaal
Basis Onderwijs (SBO) de Fontein,
dat voorheen in het schoolgebouw
zat. Timmermans: “Daaruit bleek dat
de kinderen buiten emotioneel vrijer
waren en dat leren makkelijker ging.
Met het oog op de komst van de
nieuwe basisschool, die aan de rand
van de Heldense Bossen komt te lig

gen, vond het team het passend om
de buitenlessen in het programma
van de school op te nemen.” Ondanks
dat de school, naar verwachting, in
het schooljaar 2021/2022 verhuist, zijn
op de huidige locatie de buitenlessen
al begonnen. “Alle groepen hebben
gemiddeld twee à vijf keer per week
buiten les, zo’n les duurt 15 à 30 minu
ten. Zo geven we ze taal- en reken
lessen op het schoolplein of bij het
veldje dat vlakbij het schoolgebouw
ligt. Want frisse lucht doet goed. En
soms gebruiken we voorwerpen uit de
natuur om te leren tellen. En groep 1/2
gaat bijvoorbeeld naar het schoolplein
om met behulp van hoepels de voor
zetsels te leren. De juf roept: ‘stap in,
uit, naast of voor de hoepel.’ Zo leren
ze spelenderwijs en zijn ze ook nog
eens in beweging.”
Verder probeert de school thema’s aan
activiteiten buiten de deur te kop
pelen. Bij basisschool de Pas wordt
projectmatig gewerkt waarbij voor elk
project een passende excursie wordt
gezocht. Een voorbeeld hiervan is het
project ‘Kastelen en Ridders’, waarbij
de klas na afsluiting van het project op
bezoek gaat bij het kasteel in Kessel.

Daar worden de kinderen ontvangen
door een ‘echte’ ridder. “De lesstof
uit de klas over het onderwerp zal
ze waarschijnlijk niet altijd bijblijven,
maar de activiteit, dat ze daadwer
kelijk een ridder hebben ontmoet,
wel. En met zo’n activiteit maak je het
leren stimulerend en interessant voor
het kinderbrein.”

Concentratie
Volgens Timmermans is het ook
wetenschappelijk bewezen dat het
goed is voor de concentratie en ont
spanning van kinderen om ze voor
een toets een stukje te laten rennen.
“We laten regelmatig kinderen twee
rondjes rennen op het schoolplein
voordat ze een toets hebben. Als het
lekker weer is en als ze het zelf willen
tenminste, het is niet verplicht. Maar
de kinderen die het doen, komen
meestal met een glimlach terug. Zo
haal je de spanning eraf.”
In de nieuwbouw zijn er volgens het
team nog meer kansen voor bui
tenlessen, omdat het in een groene
omgeving ligt. “We gaan straks bij
voorbeeld ook hutten bouwen in het
bos. Hiermee stimuleren we technisch

LEERLING EN ERVAREN
KOZIJNEN MONTEUR (fulltime)
Wij bieden goede socialen voorwaarden zoals
pensioen vakantie geld en vrije dagen.
Solliciteren kan door contact op te nemen met
Remko van Enckevort via tel: 06 18 84 00 71
of door te mailen naar vanenckevort@live.nl
Chris van Enckevort
Keup 9 - 5987 NB Egchel
T: 077 - 465 24 53
T: 06 - 52 65 69 67
E: vanenckevort@live.nl
www.e-d-vanenckevort.nl

TEKLA Tekenaar

m/v

(eventueel leerling tekenaar- of iemand die
ervaring heeft met 3D tekenen.)

Werken bij Nelissen Constructie
Vervolg voorpagina

Buurtbewoners tegen de komst van
arbeidsmigrantencomplex op camping
De Nieuwe Hof
De verkeersbelasting is
namelijk geschat op het aantal
verkeersbewegingen dat destijds
bij camping De Nieuwe Hof werd
berekend. “Dat terwijl die camping
al twintig jaar gesloten is. In twintig
jaar tijd verandert er veel in het
verkeer. Daar komt nog bij dat er veel
sluipverkeer op de Vieruitersten rijdt,
omdat de kern van Meijel is afsloten
voor zwaar verkeer.”
Ook is Oomen bang dat het zandpad
naast de voormalige camping wordt
gebruikt als hangplek of plek om afval
te dumpen. “De leefbaarheid van het

natuurgebied, dat veel Meijelnaren
gebruiken om te recreëren, wordt naar
onze mening aangetast. Dagelijks
zie ik wel honderd mensen het pad
gebruiken om naar het bos te gaan.
Dit pad wordt recreatief gebruikt en
zal door veel mensen als minder pret
tig worden ervaren door de komst van
het arbeidsmigrantencomplex.”
Sinds de informatiebijeenkomst in juni
2019 hebben omwonenden meer
dere malen met initiatiefnemer en
gemeente gesproken. Volgens Oomen
zijn ze als buren voldoende geïn
formeerd, maar voelen ze zich niet

gehoord. “Onze belangen zijn tegen
strijdig, dus daar ga je niet uitkomen.
We vinden de communicatie met de
gemeente wel onder de maat. Onze
vragen worden bijvoorbeeld niet
beantwoord en dat raakt me.”
Oomen geeft aan te begrijpen dat
in deze tijd arbeidsmigranten nodig
zijn, maar dat het beter zou zijn als
arbeidsmigranten verspreid worden
over meerdere locaties. “Vierhonderd
buitenlandse medewerkers op één
locatie zijn er veel te veel.”
Tekst: Jeanine Hendriks

Wij zijn Nelissen Constructie. Sinds 1997 leveren wij trappen
en balustrades op maat aan onze klanten. Deze maken we met
name voor winkels, appartementencomplexen, bedrijfshallen
en de bouw.
Bij Nelissen Constructie staat bij ieder project de wens van
de klant centraal. Wij maken maatwerkproducten, geheel
passend bij de behoeftes van de klant. Wij zijn gespecialiseerd
in trappen, balustrades en het kleinere las- en constructiewerk.
Al deze projecten voeren wij van A tot Z uit. Van het uittekenen
tot aan de montage. Ons team bestaat uit een groep van
10 gemotiveerde medewerkers, die iedere dag met veel plezier
werken aan de projecten. Al deze factoren zorgen ervoor dat
wij projecten op kunnen leveren waar wij achter staan en
trots op zijn.
U kunt uw sollicitatie richten aan:
Nelissen Constructie t.a.v. de heer R. Nelissen
De Gruisdonk 21, 5928 RT Venlo
T 06 50 29 29 88 E info@nelissenconstructie.nl
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Circus Freiwald in Beringe

Animal Rights tekent
bezwaar aan tegen
ontheffing olifant Buba
Wij zijn een bedrijf gespecialiseerd in horizontale en verticale transporten met
de inzet van verreikers, vrachtwagens, mini-kranen en autolaadkranen.
Scheepens werkt met hun klanten in vrijwel alle sectoren van de bouwwereld:
• agrarische en industriële sector;
• woningbouw en utiliteit sector;
• staalbouw en petrochemische sector;
Ons bedrijf ligt in het centraal gelegen Ysselsteyn met een werkgebied
tussen Nijmegen, Roermond en Tilburg. Scheepens Verreikers is een jonge en
creatieve organisatie en werkt met een gedreven en ambitieus team.
Ter uitbreiding van ons team zoeken wij een

MACHINIST/CHAUFFEUR
voor werkzaamheden in en rondom de bouw (40 uur p/w)

Functieomschrijving:
Als verreiker machinist beheer je het interne transport op de bouwplaats
om alle logistieke uitdagingen aan te pakken. Je werkt met diverse hijs- en
hulpmiddelen en op rustige momenten werk je mee op de bouwplaats. Je kunt
goed zelfstandig werken, bent stressbestendig en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit.
Het transport van de verreiker gebeurt met een van onze vrachtwagens, die jij
als machinist verzorgt.
Functie-eisen:
• afﬁniteit met machines en kranen;
• je bent gemotiveerd, vakbekwaam en je kunt goed zelfstandig werken;
• geen 9 tot 5 mentaliteit;
• in bezit van een vrachtwagenrijbewijs (dit is een pre).
Ben jij enthousiast geworden van deze vacature?
Neem dan contact op met Dirk Scheepens
Tel: 06 45 49 02 96 of info@scheepens-verreikers.nl
Voor meer informatie over ons bedrijf kunt u terecht op onze website:
www.scheepens-verreikers.nl of onze facebookpagina.

Scheepens Verreikers • Rouwkuilenweg 27 Ysselsteyn • Tel: 06 45 49 02 96

Demissionair minister Schouten besloot vorig jaar dat olifant Buba
mocht blijven bij circus Freiwald in Beringe. Daar is Animal Rights het
nog altijd niet mee eens. De stichting heeft te kennen gegeven een
bezwaar aan te tekenen tegen de ontheffing.
Volgens de Nederlandse Voedselen Warenautoriteit (NVWA) is het
resocialiseren van Buba een intensief
proces dat tijd kost doordat de oli
fant 35 jaar niet in een kudde heeft
geleefd. Dit proces brengt extra risico’s
voor de g
 ezondheid en het welzijn van
Buba met zich mee. Minister Schouten
concludeerde dat het proces niet in
het belang is van Buba. Die mening
deelt Animal Rights niet. “Animal
Rights beschouwt de ‘risico’s’ verbon
den aan een éénmalige verplaatsing
als kleiner dan het blijven meeslepen
van de olifant met het circus, wan
neer dat straks weer kan en mag,” zegt
Erwin Vermeulen, woordvoerder van
Animal Rights. “Ook de risico’s voor
Buba van het in handen zijn van het
noodlijdend en gestrand bedrijf ach
ten wij aanzienlijk en verontrustend.
Verplaatsing naar een permanente
opvang is daarom wel degelijk in het
belang van Buba. Het is niet zo dat ze
in Frankrijk losgelaten wordt in een
kudde en het maar uit moet zoeken.”
De ontheffing heeft als kanttekening
dat Buba niet mag worden ingezet of
verplaatst voor optredens, tentoon

stellingen of publiekseducatie. Verder
moet worden voldaan aan de huis
vestingseisen van het Besluit hou
ders van dieren. Animal Rights streeft
ernaar om Buba uit handen van circus
Freiwald te k rijgen. “Door deze, in onze
ogen, criminele ontheffing zal Buba
de rest van haar leven van hot naar
her w
 orden meegesleurd als levende
reclamezuil voor het circus. Wij gun
nen haar een mooi, ruim en rustig thuis
met liefdevolle verzorging voor de haar
resterende jaren, waar ze op termijn
in contact kan worden gebracht met
andere olifanten. Schouten heeft vier
jaar lang Buba en de dierenorganisaties
aan het lijntje gehouden met het ver
haal dat ze in onderhandeling was
met opvangcentra. We zien de onthef
fing als haar laatste middelvinger naar
iedereen die opkomt tegen het uitbui
ten van d
 ieren”, aldus Vermeulen.

Wij gunnen haar
een mooi ruim en
rustig thuis

Vervolg voorpagina

Winnaars Sportgala 2019
De avond werd gepresenteerd door
Sander Kleikers. Burgemeester
Wilma Delissen en wethouder
Anget Mestrom reikten om-en-om de
prijzen uit.

Gemeentelijke sporttrofee en
sporter
De gemeentelijke sporttrofee 2019
werd gewonnen door de springruiter
Lars Kersten uit Egchel. Hij won ook
de prijs van sporter van het jaar 2019.
Lars is samen met zijn tweelingbroer
geboren in Egchel en daar opgegroeid
en besmet met het paardenvirus. Hij
heeft zich in de loop der jaren steeds
verder ontwikkeld tot een goede
springruiter in de paardensport.
Een afgescheurde kruisband weerhield
hem er niet van om te springen. Met
die handicap bleef hij in 2019 winnen
op een heel hoog niveau. Momenteel
staat hij 65e op de wereld ranking
‘onder 25’.

Talent
De winnaar van het Talent van het jaar
2019 ging naar turnster Fleur Coppers
uit Panningen.
Zij is op 6-jarige leeftijd begonnen
met de turnsport, inmiddels is de
11 jaar en turnt ze 21 uur per week
in verschillende sportzalen in
Nederland. Ze turnt wedstrijden op
eredivisieniveau en staat in de top
van Limburg in haar leeftijdscategorie.
Dat resulteerde onder andere in
een eerste plaats bij de Limburgse
toestelfinales in maart 2019. Als het

aan Fleur ligt zien we haar over drie
jaar op de Olympische Spelen van
Parijs.

Sportploeg
De prijs van sportploeg van het
jaar 2019 ging naar de dames 1 van
volleybalclub Peelpush uit Meijel. De
missie van dit volleybalteam, onder
leiding van trainers Johan Leenders
en Wilfred Jacobs, was terugkeer
naar de eredivisie. De start van de
competitie was moeizaam vanwege
blessures. Maar op 14 april 2019 werd
medekampioenskandidaat Utrecht in
Meijel verslagen en werd Peelpush
kampioen met promotie naar de
eredivisie.

Bijzondere waarderingsprijs
De bijzondere waarderingsprijs van
het jaar 2019 ging uit naar wielrenner
Jac Roemerman. In het verleden viel
Jac val vaker in de prijzen op het
sportgala. In 2019 werd hij in Sankt
Johann in Oostenrijk wereldkampioen
Masters in de categorie 65 tot 69 jaar.

Iedereen Kan Sporten
De prijs van Iedereen Kan Sporten
2019 is gegaan naar Burney Arts,
beoefenaar en leraar Jiujitsu. Deze
51-jarige uit Maasbree, die door een
oogziekte blind is geworden voor de
leraarsopleiding in de Martial Arts en
is daarmee de eerste in Europa die
dit presteerde. Het allermooiste vindt
Burney om anderen te stimuleren te
gaan sporten ondanks een beperking.
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Fusieschool de Riet gaat basisschool FavoRiet heten
Fusieschool de Riet in Panningen maakte vrijdag 9 april bekend onder de naam basisschool FavoRiet verder
te gaan. Deze naam is bedacht door één van de leerlingen van de school.

vonden FavoRiet een knallende en
unieke naam. Op vrijdag 9 april werd
de naam bekendgemaakt, kregen
de kinderen een optreden van de
band Hippe Gasten en werd het gezin
dat FavoRiet bedacht in het zonne

tje gezet. Het was een democratisch
proces, iedereen heeft met ons mee
gedacht.” Als het logo en de huisstijl
ontworpen is, volgt er een officiële
opening.

Brandweer rukt twee keer uit
voor chaletbrand in Maasbree
De brandweer is op zaterdag 10 april uitgerukt voor een brand in
een chalet op vakantiepark de BreeBronne op de Lange Heide in
Maasbree. Brandweerploeg Maasbree klaarde de klus samen met
de waterwagen en de brandweerploeg van Venlo. Een dag later
was het weer raak en stond de chalet nogmaals in lichterlaaie.

Sinds augustus 2020 zijn basisschool
de Wissel en openbare basisschool
Nieuweschool gefuseerd onder de tij
delijke naam ‘de Riet’. Alle leerlingen,
hun ouders en de leerkrachten heb
ben onlangs een envelop ontvangen
waarin ze drie inzendingen doen voor
een nieuwe naam van de fusieschool.
Tijdens de kinderraad is er ook een
envelop overhandigd aan de burge

meester met het verzoek namen te
bedenken. “Deze namen moesten
voldoen aan onze criteria. We zoch
ten een originele naam die geschikt
is voor alle leeftijden en past bij het
openbaar karakter van de school”,
legt teamleider Carolien PellemansGubbels uit.
Uit alle inzendingen kwamen tachtig
namen door de eerste ronde. Nadat

het schoolteam daaruit een selec
tie maakte, bleef er een kleine lijst
over. Carolien: “Ook de bestuurder
van Prisma ging akkoord met deze
lijst. Nog negen namen waren in de
running. Alle gezinnen kregen nog
maals de kans om te stemmen op
deze negen inzendingen. Daar kwam
een top 3 uit. Het team heeft uit
eindelijk beslist over de naam. We

De brand was de eerste keer
volledig gedoofd. De brandweer
heeft de stacaravan helemaal nat
gemaakt, waardoor de caravan
dus niet meer kon nasmeulen.
Omstreeks 06.15 uur op zondag
11 april was het weer raak op de
Lange Heide. Dezelfde chalet, die
een dag eerder al vlammen vatte,
stond wederom in vuur en vlam.
“Bij de tweede uitruk is de brand
opnieuw geblust. Om er zeker
van te zijn dat de brand volledig
gedoofd zou zijn, is het chalet uit
elkaar gehaald met een kraan.
Ze hebben zo alle losse onderdelen

in de open vlakte kunnen blussen.
De stacaravan is dus ook volledig
afgebrand. Omliggende vakantie
woningen zijn niet getroffen door
de brand”, laat een woordvoerder
van de Veiligheidsregio weten.
De oorzaak van de brand is niet
bekend. “Ook weten wij niet hoe
de brand voor de tweede keer is
gaan oplaaien. De politie is bij de
eerste uitruk aanwezig geweest.
Zij zagen geen aanleiding om de
brand te onderzoeken. Er is dus
verder geen onderzoek gedaan.”

Wonen bij PSW in Sevenum

“Dit sluit precies aan bij wat ik wil!”
Sanne van de Goor (17) woont bij haar moeder en zusje in Horst. In oktober gaat ze ‘op
zichzelf wonen’ in woonbegeleidingscentrum Korenhuys van PSW in Sevenum. “Ik heb er
zin in! En mijn hamster Bailey ook, want die verhuist mee!”
Moeder Miranda: “Sanne gaf zelf aan dat ze graag zelfstandig wilde gaan wonen. We hebben
het erg leuk samen, maar ik weet dat deze stap goed voor haar is. Sanne heeft nog zoveel
meer in haar mars. Ik gun haar dat ze zich verder kan ontwikkelen en ik vertrouw erop
dat dit bij de PSW zeker gaat lukken. Wat ik Sanne vooral ontzettend gun is een mooi en
gelukkig sociaal leven; gezellig met haar huisgenoten een ijsje eten, naar de bioscoop, een
terrasje pikken of gewoon thuis in de gezamenlijke woonkamer kletsen.
Sanne: ”Ik krijg een mooi appartement voor mezelf, dat vind ik ﬁjn. Ik ben al meubels
aan het uitzoeken! Ik kan straks kiezen wanneer ik in mijn appartement blijf of naar de
gezamenlijke woonkamer ga. Ik vind het nu nog niet spannend, maar dat zal wel
komen als het echt zover is.”
Miranda en Sanne kozen voor een woonbegeleidingscentrum van PSW. Waarom?
Miranda: “PSW gaf mij meteen een goed gevoel, precies waar ik voor Sanne naar
op zoek was. De oriënterende gesprekken, de informatie die ik kreeg, de sfeer en
hoe PSW met je samenwerkt: het klopt gewoon! Ik proef huiselijkheid, warmte en
kundigheid. Het voelt als één van de betere beslissingen die ik tot nu toe voor
Sanne heb moeten nemen. Al zal ik heel zeker een traantje wegpinken als ze voor
het eerst in haar appartement blijft slapen en ik zonder haar naar huis ga!”

Meer informatie

“Mijn hamster
Bailey gaat mee!”

Enthousiast geworden en benieuwd naar de mogelijkheden bij PSW? Neem vrijblijvend
contact op met Lonneke Inderhees via l.inderhees@psw.nl / 06 53 15 33 96 of
Vera Corstjens via v.corstjens@psw.nl / 06 22 78 73 15.

Kom gerust eens langs, u bent van harte welkom!

Onze passie kent geen beperkingen
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De strijd is gestreden
Met telkens nieuwe moed
Verbazingwekkend krachtig
Het is nu op
Zo is het goed

Met grote droefheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van onze vriendin

Loes Timmermans
Trouwen in onze stretchtent
0475-495021 | www.riajoosten.nl

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

Zij was vaak de gangmaker van onze vriendengroep.
Daarom zijn wij diep geraakt door haar overlijden, maar ook
dankbaar voor de mooie herinneringen die zij achterlaat.

Ton Gommans

Wij wensen Jan, de kinderen en kleinkinderen en verdere
familie heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.
Ut zal noeit mier ut zelfde zien.

‘‘Ton van de Smeed’’
Maasbree, * 18 maart 1951
Maasbree, † 7 april 2021

Mia en Jac, Margriet en Jac, Beb en Sjra
Annie en Piet, Gerdie en Frans, Jeanne en Dre

lieve man van

Karien Gommans - Verhaegh
pap en opa van

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

Baarlo
Kessel
Maasbree

www.vooraltijdbijzonder.nl

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Claudia van Haeﬀ |06-15156046

Je wilde nog zo graag de tuin zien bloeien, maar je kreeg
de tijd er niet meer voor. Je ziekte had jou volledig in haar greep.
Je hebt ongelofelijk hard gevochten, maar als het leven
een strijd wordt die niet gewonnen kan worden,
is de dood een verlossing.

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

echtgenote van

Correspondentieadres:
Oude Pastoriestraat 41, 5993 XW Maasbree

Jan Smets

* Meijel, 10 juni 1945

† Meijel, 11 april 2021

Meijel: Jan Smets
Meijel: Erik Smets en Laura Pei

Familie Smets
Molenbaan 8A, 5768 RT Meijel
De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op donderdag 15 april
in de aula van het crematorium te Baexem.

Soffie

‘‘Ut is good zoë’’

Helden, * 3 oktober 1938

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Beringe, * 25 maart 1951

Venlo, † 7 april 2021

57 jaar in liefde verbonden met

Toos Smits-Nooijen
pap, schoonvader, opa en opie
Susanne en Peter
Jill en Jop, Jor⭐, Lev
Kim en Dennis, Finn
Nicole en Peter
Sharon en Pim
Roy
Alisha en Tom

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

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

fienbosuitvaartzorg.nl

‘‘Joa, joa’’
Soffie

Ger Hesen

Mart Smits
samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

We zijn dankbaar voor de goede zorgen gegeven door
onze huisarts Dr. Aendekerk en door Fysiomotion
Maasbree alsook aan de medewerkers van de zorggroep
Groene Kruis.
Dank jullie wel.

Un unieke mins is van os heengegoan

HAN-MARK
ARENDSE
T 077 - 2061585
www.arendseuitvaartzorg.nl

De afscheidsdienst vindt in besloten kring plaats op
woensdag 14 april.

Dankjewel voor de vele blijken van medeleven en
goede zorg aan: familie van Alebeek en familie Smets,
Buurtbewoners, Zorgmedewerkers van het “Groene Kruis”
team Meijel en Venlo, Dokter de Louw en Dokter Habets.
Het heeft ons erg goed gedaan.
Jan, Erik en Laura

U I T VA A R T Z O R G

Henk en Patricia
Danique
Yoshua

Miet Smets - van Alebeek

Familie van Alebeek
Familie Smets

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

Peggy en Ramon
Sjoerd
Sanne
Olaf c

Venlo, † 5 april 2021

maatje van

Ans Hendriks
Correspondentieadres:
Kaumeshoek 7, 5986 NA Beringe
De afscheidsdienst heeft in besloten kring plaatsgevonden
op 10 april.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Computerproblemen? Karel Heines
Baarlo. Verdere info & tips: karelheines.
nl. 06 5096 2915.

Te koop gevraagd landtuinbouwmachines
oa: Ploeg, frees, spitmachine, kieper,
mesttank, weidebloter, weidesleep,
schudder, hark, maaier, tractor enz enz
bel 06 1097 6959

Correspondentieadres:
St. Annastraat 15, 5988 BT Helden

Optidee Adviseur Peggy Wismans
www.optidee.nl/peggy-wismans
0648550730 optidee.peggywismans@
gmail.com

Auto’s gevraagd, alle merken
loop, sloop of schade. Direct geld
en vrijwaring, snel opgehaald. Tel.
06 5285 9348.

De afscheidsdienst heeft maandag jl. plaatsgevonden.

Te huur gevraagd bedrijfsruimte ca
100 vierkante meter met rolpoort in
Peel en Maas. 06 1973 9867

het schuren en lakken of andere kleur.,
of vermakenvan tafels., stoelen
jderikx tel 06 1095 420
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Math Sieben-brug in Kessel wordt voor 90 procent
gerecycled
Zeventien jaar lang deed de Math Sieben-brug in Kessel dienst als verbinding tussen twee stukken Maasoever aan weerszijden van Kasteel de Keverberg. Vrijdag 9 april was het
moment dat de brug door twee vriendengroepen uit Kessel in het kader van de nieuwe Maasboulevard werd afgebroken. Toch gaat de brug niet volledig verloren, een groot deel van de
onderdelen krijgt een tweede leven.

Volgens Joris Kempen van Dorps
Overleg Kessel was het technisch
onmogelijk om de brug volledig te
demonteren en her te gebruiken.
Daarom zijn de onderdelen los van
elkaar verwijderd en recycled. “Via via
kwam ik in contact met een werk
nemer van Dolmans in Venray. Hij
vertelde dat gemeente Roerdalen op
zoek was naar balken voor een nieuw
natuurproject in Nationaal Park De

Meinweg. Uiteindelijk is een deel van
het hout van de Math Sieben-brug aan
die gemeente verkocht. Dat geld kun
nen we weer gebruiken voor andere
onderdelen in de Maasboulevard.
We hebben ons best gedaan om de
brug te behouden, maar ik vraag me
af hoeveel jaar de brug nog koste
loos mee kon. Aan de brug zou de
komende jaren best wat onderhoud
komen.”

Twee vriendengroepen uit Kessel
demonteerden de brug. Voor 90 pro
cent wordt de brug gerecycled. Alle
brugleuningen en balken komen terug
in Kessel of in de Meinweg. In de
Meinweg wordt hier een nieuwe brug
mee gerealiseerd. Het brugdek (10
procent van de hele brug) is niet meer
herbruikbaar. “Momenteel liggen
overgebleven balken nog in het depot
in Kessel. Dit hout kunnen we wel

licht gebruiken elders in het project
Maasboulevard.” De Math Sieben-brug
achter Kasteel de Keverberg is des
tijds aangelegd omdat Math Sieben
namens het gehandicaptenplatform
Kessel streed voor een betere toe
gankelijkheid van de Maasoever
voor mindervaliden in het dorp. Joris
begrijpt dat de brug sentimentele
waarde heeft voor de inwoners van
het dorp, echter de dorpsbewoners

krijgen er iets unieks voor terug, legt
hij uit. “Ik begrijp dat er weerstand is
tegen het afbreken van de brug, maar
de inwoners van Kessel gaan er echt
op vooruit. De nieuwe Maasboulevard
wordt nog toegankelijker. Dat een
dorp ook een aanlegsteiger in de Maas
krijgt, is naar mijn mening uniek. We
mogen trots zijn op dit project.”
Tekst: Jeanine Hendriks

Adver torial

Opgericht door Piet Verhaegh

Verhaegh Bouwbedrijf
viert zijn 90-jarig jubileum
Op 15 april 2021 is het 90 jaar geleden dat Verhaegh Bouwbedrĳf is opgericht.
Piet Verhaegh, opa van de huidige directeur/eigenaar Ralph Verhaegh, begon in 1931 het
gelĳknamige bouwbedrĳf aan de Roomweg 83 in Grashoek.
In 1974 werd hij opgevolgd door zijn drie zonen
Gerrit, Ber en Peter. Na enige jaren gezamenlijk de leiding over het bedrijf te hebben gehad,
kwam Ralph Verhaegh als derde generatie in
het bedrijf. Samen met zijn vader, Ber Verhaegh,
heeft hij het bedrijf naar een volgende fase
gebracht. In 2003 werd Ralph eigenaar van dit
inmiddels gerenommeerde bouwbedrijf in de
regio. Onder zijn leiding werd het bedrijf in 2014
uitgebreid met Verhaegh Interieur en zeer recent
met Verhaegh Ekobouw.
In de eigen werkplaats worden door Verhaegh
houten deuren en kozijnen, maar ook uiteenlopende interieurs gerealiseerd. Zo heeft
Verhaegh Interieur recent één van de business
lounges in het PSV-stadion opgeleverd en is het
bedrijf uit Grashoek ook verantwoordelijk voor
het interieur van het Nederlands Dans Theater
in Theatergebouw Amare te Den Haag.
Verhaegh Ekobouw heeft zich gespecialiseerd in het bouwen van duurzame woningen en gebouwen zoals Domaine Belle Cour in
Panningen en de nieuwe school De Avonturier
in Koningslust. Ook zijn er al meer dan zeventig duurzame prefab Living Sequoia woningen
gebouwd. Via Ekowood Houses wordt deze biobased en circulaire bouwmethode nu door de
rest van Nederland uitgerold.
“We zijn enorm trots op dit jubileum en de
vorige generaties die de basis hebben gelegd
Alle medewerkers van Verhaegh

voor dit prachtige bedrijf. We hebben dit
bereikt dankzij het enthousiasme en vakkundigheid van onze medewerkers, die zich elke
dag keihard inzetten om de beste kwaliteit te
leveren” geeft Ralph aan. “Helaas kunnen we
door de pandemie dit jubileum niet groots vieren. Alle medewerkers ontvangen op 15 april
uiteraard een attentie. Op deze manier kunnen we deze gedenkwaardige dag toch samen
vieren en hopen we, zodra de situatie het weer
toelaat, de bloemetjes toch nog even buiten te
kunnen zetten” vult hij verder aan.

Nieuwe huisstĳl
Om de viering van dit jubileum extra feestelijk
te maken wordt tevens de nieuwe huisstijl van
Verhaegh, bestaande uit Bouwbedrijf, Interieur
en Ekobouw, geïntroduceerd. De logo’s zijn vernieuwd en de websites zijn opgefrist en voorzien van nieuwe (project)foto’s.
Fotografie: Paul Raats

Meer informatie:
www.verhaegh-bouw.nl
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Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij graag iedereen bedanken
voor het medeleven en de steun die wij
mochten ontvangen na het overlijden van

Pierre Giesbertz
Dit heeft ons goed gedaan.
Kessel, april 2021
Gerry Giesbertz - Wassen
Kinderen en kleinkinderen

Dankbetuiging
Naar aanleiding van de vele hartverwarmende reacties na het
overlijden van mijn lieve echtgenote en onze moeder

Wil Dijk-Graus

reda ature
c
jour teur/
nali
(28
-32
s
t
uur
)
vac

bedanken wij iedereen heel hartelijk
voor het medeleven.
Uw belangstelling geeft ons steun
en troost bij het gemis.
Jef Dijk en kinderen
Helden, april 2021

Dankbetuiging

HALLO Horst aan de Maas, HALLO Peel en Maas, HALLO Venray

Op Paaszaterdag 3 april is, op 74 jarige leeftijd,
onverwacht overleden, mijn papa

John Maenen
Dank jullie wel, voor elke vorm van medeleven en alle kaarsjes.
Ook namens de familie.
Kapelaan Roger Maenen

en Blerickse Krant zijn gratis nieuwsbladen die wekelijks
worden verspreid in vier gemeentes en worden uitgegeven
door Kempen Media. Ter versterking van ons redactieteam zijn
op zoek naar een redacteur/journalist.
Je uitdaging
• Je verzorgt de redactionele inhoud van de nieuwsbladen;
• Je fungeert als gezicht van HALLO naar de lezer toe;
• Je bezoekt evenementen, personen en activiteiten in de regio,

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
PLUIMHORTENSIA aanbieding 3 voor
€12.00. Info zie www.veld-tuinplanten.
nl of bel 06-40327108. Vlinderstruik e.a.
heesters (op stam), buxusverv., taxus,
vaste pl, bodembedekkers enz. Open
za. 9.30-16.30 uur. Do en vrij na tel.
afspr. Oude Heldenseweg (naast 13a)
Maasbree
Schoonmaakster gezocht voor
2-3 uur per week in Panningen. Tel
06 4149 9487
Te koop scootmobiel invacare pro
mate en relex 3 motorische antraciet
zwart leren stoel. O615448113

Te koop 4 jarige merrie Welsh A pony
met paspoort.
Vraagprijs 1100 euro
Info: 06 2329 5842 (na 18 uur)
Wie wil 2 mnd wonen (en werken) in
Amsterdam? Mooie buurt. Van 16 aug
tot 21 okt. 2-Kamerappartem. 1350,p.m. Voor info: 06 2494 1494
Verloren aan de Molenstraat
autosleutel Nissan: terug te bezorgen
word beloond !
06 4653 8139.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

waarbij je makkelijk contact legt met anderen;
• Je hebt gevoel voor nieuws en je weet wat er speelt
binnen de regio;
• Je werkt nauw samen met de uitgever, commercieel
medewerkers en vormgevers van Kempen.
Wie ben je
• Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau;
• Je hebt bij voorkeur een opleiding journalistiek gevolgd;
• Je hebt een sterke binding met de regio;
• Je taalvaardigheid is uitstekend en je werkt nauwkeurig,
je kunt teksten zowel grammaticaal, conceptueel als
redactioneel beoordelen;
• Je bent je ervan bewust dat dit geen 9-tot-5 functie is
en je bent bereid om ook in de avonduren en in het weekend
werk te verrichten.

Wim en Truus

Solliciteren

Theeuwen-Kuypers
50 jaor getrouwd

Herken je jezelf in de bovenstaande vacature en ben je
net zo enthousiast over onze nieuwsbladen als wij dat
zijn, dan ontvangen wij graag je cv en een motivatiebrief
zo snel mogelijk via e-mail: vacature@kempencreeert.nl
o.v.v. redacteur/journalist. Voor meer informatie of vragen over
deze functie kun je contact opnemen met Ingrid van Kempen

Onze pap en opa

via 077 208 32 00.

Tjeu Sonnemans
wordt 16 april 90 jaar.

Proficiat names
Heidi, John, Jolanda, Gijs en Pien

Proficiat van mam, de kinderen
en kleinkinderen.

#kempencreëert

09

gemeente

nieuws

week 15 / 15 april 2021 / Informatie van en over de gemeente

Bestrijding van de
eikenprocessierupsen
Binnenkort start de biologische bestrijding van de eikenprocessierups 2021 in Peel en
Maas. Het werk wordt uitgevoerd door Herman Vaessen Tuin Boom Groen uit Maasbree.
Waar gaan we de bestrijding uitvoeren?
Op onze website www.peelenmaas.nl > zoekwoord: Eikenprocessierups vindt u de
‘Overzichtkaart 2021 bestrijding eikenprocessierups Peel en Maas’.
Er wordt niet bestreden in parkjes, onverharde wegen, recreatieve fiets- en wandelroutes en
bossen. Ook de Provincie en omliggende gemeenten voeren de bestrijding op deze wijze uit.
Bestrijding
We bestrijden de rupsen op een milieuvriendelijke wijze met het biologisch middel XenTari.
Hiermee kunnen we een preventieve bestrijding uitvoeren waardoor de overlast voor de bevolking
grotendeels uit blijft. Omdat het middel biologisch is, zijn er geen lichamelijke ongemakken voor
inwoners, de uitvoerenden en voor dieren. Om te voorkomen dat het middel tijdens het spuiten in
huis komt, verzoeken wij u ramen en deuren tijdens de bestrijding te sluiten.
Leidraad Beheersing Eikenprocessierups
Er is een Leidraad Beheersing Eikenprocessierups. In deze leidraad wordt naast gedetailleerde
informatie over de ecologie en de gezondheidsrisico’s ingegaan op: Voorkomen plaagdruk,
Risicoanalyse, Monitoring, Bestrijding. Bij de bestrijding houden we rekening met deze leidraad.
Er staan ook richtlijnen in over biodiversiteit en bestrijdingsmethoden. Aandacht voor
beheersmaatregelen die natuurlijke vijanden stimuleren of zorgen voor meer variatie in het
bomenbestand. Preventieve bestrijding gericht tegen eitjes en jonge rupsen, om te voorkomen
dat de rupsen zich ontwikkelen tot het stadium waarin ze brandharen krijgen.

20 april 2021

Raadsvergaderingen
Op 20 april 2021 vinden er vooralsnog twee raadsvergaderingen plaats. Voor de
actuele stand van zaken ten aanzien van deze raadsvergaderingen verwijzen wij u
naar het raadsinformatiesysteem.
Voor u als inwoner of geïnteresseerde betekent deze opzet het volgende:
• Beide vergaderingen zijn digitaal te volgen via het raadsinformatiesysteem.
Dat kan live, maar het is ook mogelijk om de vergaderingen terug te kijken.
• Inwoners die gebruik willen maken van het spreekrecht kunnen zich hiervoor
aanmelden tot uiterlijk dinsdag 20 april 2021, 11:30 uur bij de griffie
(via griffie@peelenmaas.nl of 077 306 6666).
U kunt de agenda’s, bijbehorende stukken en livestreams van beide vergaderingen
raadplegen op het raadsinformatiesysteem, onder www.peelenmaas.nl > Bestuur en
Organisatie > Gemeenteraad > Kalender van de gemeenteraad > Datum: 20 april 2021.
Agenda raadsvergadering 20 april, 19.30 uur
Onderdeel a: Vaste agendapunten
1. Opening
2. Vragenhalfuurtje
3. Vaststelling agenda
4. Mededelingen
5. Spreekrecht

Als aanvulling hierop heeft de gemeente Peel en Maas honderd nestkasten voor de mezen
opgehangen in het gebied Zelen-Hondsheuvel-Groeze-Haagveld in Panningen in de strijd tegen
de processierupsen. Ook wordt er een proef met een zaadmengsel tegen de processierupsen
uitgevoerd. De locatie is nog niet definitief.

Onderdeel b: Agendapunten die niet meer in de raadsvergadering besproken worden:
de zogenaamde hamerstukken
6. Toezeggingenlijst gemeenteraad en de Afdoeningslijst moties (2021-025)
7. Vaststelling besluitenlijst van de digitale raadsvergadering van 23 maart 2021 (2021-018)
8. Vaststellen, ‘Bestemmingsplan De Groene Pijl' Beringe ten behoeve van de bouw van
in totaal 12 starters- en levensloopbestendige woningen (2021-020)
9. Gewijzigde statuten van stichting Prisma (2021-023)

Tijdstip van bestrijding
De exacte dagen van bestrijden zijn nu nog niet aan te geven. Dit zal in ieder geval in de periode
van 2 mei tot 1 juni zijn. Ook in de avonduren en weekenden. De overlast zullen we zoveel
mogelijk beperken.
Voor een (actuele) planning, raadpleeg onze website www.peelenmaas.nl > zoekwoord:
Eikenprocessierups.

Onderdeel c: Agendapunten die in de raadsvergadering besproken worden: de
zogenaamde bespreekpunten
10. Evaluatie beleid huisvesting arbeidsmigranten short stay 2019 (2021-022)
11. Regio Noord-Limburg, financiering projecten Regio Deal en Investeringsagenda (2021-019)
12. Toekomst Hulp bij het huishouden (2021-021)
13. Kredietaanvraag vernieuwbouw Kindcentrum Kloosterstraat Helden (2021-024)

Let op: het is een planning onder voorbehoud, u kunt hier geen rechten aan ontlenen. Als het
nodig is wordt de planning aangepast.

Onderdeel d: Sluiting
14. Sluiting
Agenda raadsvergadering 20 april, 22.30 uur:
Onderdeel a: Vaste agendapunten
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Mededelingen
Onderdeel b: Besluitvormende raadsvergadering
4. Toezeggingenlijst gemeenteraad en de Afdoeningslijst moties (2021-025)
5. Vaststelling besluitenlijst van de digitale raadsvergadering van 23 maart 2021 (2021-018)
6. Vaststellen ‘Bestemmingsplan De Groene Pijl' Beringe ten behoeve van de bouw van
in totaal 12 starters- en levensloopbestendige woningen (2021-020)
7. Gewijzigde statuten van stichting Prisma (2021-023)
8. Evaluatie beleid huisvesting arbeidsmigranten short stay 2019 (2021-022)
9. Regio Noord-Limburg, financiering projecten Regio Deal en Investeringsagenda (2021-019)
10. Toekomst Hulp bij het huishouden (2021-021)
11. Kredietaanvraag vernieuwbouw Kindcentrum Kloosterstraat Helden (2021-024)
Onderdeel d: Sluiting
12. Sluiting

Nog vragen?
Wilt u meer weten over de (bestrijding van de) eikenprocessierups, kijk dan op:
www.hermanvaessen.nl/boom/processierups
Heeft u in uw tuin eikenbomen waarin eikenprocessierupsen bestreden moeten worden?
Daarvoor kunt u terecht bij Herman Vaessen Tuin Boom Groen. De kosten zijn voor eigen rekening
Heeft u nog vragen over de bestrijding van de rupsen, neem dan contact op met
Herman Vaessen Tuin Boom Groen: processierups@hermanvaessen.nl tel. 077-465 17 08 of
met Arno Linssen, gemeente Peel en Maas: arno.linssen@peelenmaas.nl tel. 077-306 66 66.
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Wegwerkzaamheden Rozendaal
en Sevenumseweg Maasbree

Gemeente Peel en Maas feliciteert
Lars Kersten met het behalen van de
gemeentelijke Sporttrofee 2019

Op maandag 3 mei en vrijdag 7 mei (schoolvakantie) is een weggedeelte van de
Rozendaal en Sevenumseweg Maasbree dicht.
De kruising Dörperfeldlaan tot over het viaduct is dan afgesloten. Er worden
werkzaamheden verricht aan de fietssuggestiestrook en de laatste laag asfalt wordt
aangebracht. Er staan verkeersregelaars die u omleiden en de weg wijzen.

Maak het oplichters niet te makkelijk

Senioren en Veiligheidsmaand
Samen zorgen we ervoor dat
criminaliteit niet loont. Daarom start
in april vanuit het ministerie van
Justitie en Veiligheid in samenwerking
met andere partijen de Senioren en
Veiligheidsmaand. Senioren krijgen
concrete tips om te voorkomen dat
ze slachtoffer worden en over wat
ze moeten doen als het wel gebeurt.
Onder de slogan ‘Maak het oplichters
niet te makkelijk’ wordt aandacht
besteed aan verschillende vormen van
criminaliteit: meekijken bij pinnen,
babbeltrucs, hulpvraagfraude (via
bijvoorbeeld WhatsApp), phishing,
spoofing en online veiligheid.
Ambassadeur
Minister Grapperhaus maakte in september bekend dat acteur Kees Hulst ambassadeur is van
de campagne Senioren en Veiligheid. Hulst: “Als acteur in ‘Het geheime dagboek van Hendrik
Groen’ zie ik hoe graag senioren het heft in eigen handen nemen. Zij kunnen veel zelf doen om
te voorkomen dat ze slachtoffer worden, maar hebben daarvoor wel de juiste informatie nodig.
Daarom steun ik als ambassadeur graag de campagne, want samen met de overheid maken wij
ouderen het oplichters natuurlijk niet te makkelijk!”. Deze campagne wordt deze maand herhaald.
Slachtofferschap
Hoewel ouderen in algemene zin niet vaker slachtoffer worden van strafbare feiten dan
mensen in andere leeftijdsgroepen vinden wij ieder slachtoffer er een te veel. Politie en de
Fraudehelpdesk zien sinds de coronacrisis een verschuiving in de criminaliteit. Zo is het aantal
slachtoffers van hulpvraagfraude (bijvoorbeeld via WhatsApp) fors toegenomen en worden
babbeltrucs gebruikt waarbij oplichters ‘hulp’ aanbieden.
Slachtofferschap kan iedereen overkomen en dus ook elke oudere. Daarom krijgt men via de
campagne concrete tips mee die slachtofferschap zoveel mogelijk kan voorkomen. Wanneer
een oudere toch slachtoffer is geworden, is het van belang dat dit bespreekbaar is en ouderen
aangifte doen. Hiervoor geeft de campagne eveneens tips.
Webinars
Over verschillende fenomenen waar senioren slachtoffer van kunnen worden zijn vier webinars
(online uitzendingen) gemaakt. Catherine Keyl presenteert deze. Deskundigen van onder
andere de politie en de ouderenbonden bespreken tijdens elke webinar een specifiek fenomeen
waar senioren slachtoffer van kunnen worden.
Op 15 april om 10.30 uur is er een webinar waarin er kort wordt teruggekeken naar de verschillende
vormen van criminaliteit die in september tijdens de webinars zijn besproken. In het tweede deel
van het webinar wordt het fenomeen spoofing besproken en toegelicht. Onder de knop spoofing
vind u het nieuwe informatiefilmpje over dit onderwerp met Kees Hulst wederom in de hoofdrol.
Op 22 april om 10.30 uur is er een webinar waarin de online veiligheid uitgebreid besproken
wordt. Tijdens dit webinar komen er vele tips voorbij waardoor men zich veilig in de digitale
wereld kan begeven.
Via www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/senioren-en-veiligheid kunt u de webinars van 15 en
22 april volgen en webinars uit 2020 terugkijken.
Meer informatie
Heeft u een digitale vraag en wilt u iemand daarover spreken? Bel gratis de DigiHulplijn
0800-1508, maandag tot vrijdag tussen 09.00-17.00 uur. Meer informatie is te vinden op
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

Ook felicitaties voor de overige winnaars
Talent: Fleur Coppers - turnster
Sporter: Lars Kersten - springruiter
Sportploeg: Dames 1 Peelpush - volleybal
Bijzondere waarderingsprijs: Jac Roemerman - wielrenner
en IKS-sporter Noord-Limburg: Burney Aerts - Jiu-Jitsu

Foto en -bewerking: Jordy Strijbos

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
Baarlo
Beringe
Egchel
Grashoek
Helden
Helden
Kessel
Kessel
Kessel
Kessel
Kessel
Kessel
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Meijel
Meijel
Meijel
Meijel
Meijel
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen

Bong 48
Kerkveldstraat 25
Op den Bosch 5 a
Anna van de Manakkerstraat 8
Gielenhofweg 1
Marisstraat 67
Haffmanshof 31
Kloosterstraat 27
Aan de Weegbrug 2
Donk 2A
Karreweg-Noord 10
Keizersbaan 4
Keverbergstraat 2 B
Schijfweg-Zuid 20
Lange Heide 11
Molenstraat 54a
Sevenumseweg 6
Tongerlose Pad 5
Tongerlose Pad 8
Voltaweg 11
Wilhelminalaan 2A
De Bemde 42
Molenstraat 18
Nederweerterdijk 29
Peelweg 40
Vissersweg 2
Bergweg 6 A
Industrieterrein Panningen 19
John F Kennedylaan 159, Raadhuisstraat 168, 168A1, 168A2 en 168A3
Ninnesweg 54
Schoolstraat 49
Steenstraat 59-61
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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 - 1804 7445

www.peelenmaas.nl

Cultuurtopper
gezocht!

13 april 2021
13 april 2021
13 april
2021
13 april
2021

Al hebben we nu te maken met corona en
gaat er van alles niet door, in het brede culturele veld blijven organisaties en personen
in de weer met hun passie. Misschien wel…
juist nu. Naar die toppers zijn we op zoek.
De voordrachtperiode voor de gemeentelijke Cultuurprijs Peel en Maas gaat van
start. Bij deze een uitnodiging om ze voor te
dragen als kandidaat voor een nominatie.
Uitleg over de Cultuurprijs Peel en Maas
De Cultuurprijs is er voor personen,
instellingen en initiatieven, die een belangrijke
bijdrage leveren aan het culturele leven in onze
gemeente. Peel en Maas barst van het culturele
initiatief. Daar zijn we blij mee en daar mogen
we trots op zijn. De Cultuurprijs Peel en Maas is
dan ook een mooie erkenning.
De breedte in het culturele veld
Natuurlijk denkt u hierbij aan kunst, muziek
en toneel. Maar cultuur is ook literatuur, dans,
fotografie, architectuur, folklore en volkskunst.
En laten we niet vergeten dat ook veel
mensen zich inzetten voor cultuureducatie
en geschiedkunde. Zowel amateur- als
beroepsbeoefenaars komen in aanmerking
voor de prijs.

Openingsplan:stap
stapvoor
voorstap
stapmeer
meermogelijk
mogelijk
Openingsplan:
Openingsplan:
stap
voor
stap
mogelijk
Als het aantal opnames van stap
coronapatiënten
in
ziekenhuizen
daalt enmeer
we de basisregels
blijven volgen,
Openingsplan:
voor
stap
mogelijk
Als het aantal opnames van coronapatiënten
in ziekenhuizen
daaltmeer
en we de basisregels
blijven volgen,
kunnen
we langzaamindeziekenhuizen
coronamaatregelen
loslaten.
Als het aantal opnameskunnen
van coronapatiënten
daalt enloslaten.
we
de basisregels blijven volgen,
we langzaam de
coronamaatregelen
Als het aantal opnames van coronapatiënten in ziekenhuizen daalt en we de basisregels blijven volgen,
kunnen we langzaam de coronamaatregelen loslaten.
kunnen we langzaam de coronamaatregelen loslaten.

Was vaak je handen.
Klachten?
Wassen
Afstand Houd 1,5 meter afstand.
Testen
Was vaak je handen.
Klachten?
Wassen
Afstand Houd 1,5 meter afstand.
Testen
Blijf thuis.
Basisregels
Blijf
thuis.
Was vaak
je handen.
1,5 drukke
meter afstand.
Klachten?
Wassen Hoest
Afstand Houd
Testen
Basisregels
en nies
in je
Vermijd
Hoest en nies in je
Vermijd drukke
.
Blijf
thuis.direct testen.
Was vaak
je handen.
meter afstand.
Klachten?
Wassen
Afstand . Houd 1,5
Testen
elleboog.
plekken.
Laat
Basisregels
elleboog.
plekken.
Laat je je
direct testen.
Hoest en nies in je
Vermijd drukke
Blijf thuis.
.
Basisregels
Laat je direct testen.
Hoest en elleboog.
nies in je
Vermijdplekken.
drukke
.
elleboog.
plekken.
Laat je direct testen.
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STAP11
STAP22Daarnaast gelden per
STAP
STAP
STAP
STAP
STAP
STAP
STAP
33
STAP
44
STAP
55
STAP
6 6
STAP 1

Praktische zaken rond de Cultuurprijs
Onderbouw de inzending met heldere, overtuigende argumenten, die aansluiten op onderstaande criteria. Op zondag 9 mei 2021 sluit de
inzendtermijn voor de voordrachten van 2021.
Kandidaten worden beoordeeld op deze
criteria:
• de kandidaat moet een bijzondere
meerwaarde hebben voor de cultuur in onze
gemeente;
• de kandidaat moet het belang van de
gemeenschap dienen;
• van de kandidaat moet een inspirerende
werking uitgaan;
• er moet sprake zijn van oorspronkelijkheid
ofwel originaliteit;
• anderen moeten de kandidaat voordragen;
het is dus niet mogelijk om jezelf of de eigen
organisatie voor te dragen.
Naast de Cultuurprijs wordt uit de
genomineerden door het comité ook een
winnaar gekozen voor de Stimuleringsprijs.
Daarnaast kan iedereen in het najaar ook
nog via Facebook en e-mail stemmen op de
genomineerden voor de Publieksprijs.
Uitreiking op vrijdag 19 november in DOK6
In november van dit jaar vindt er een speciale
uitreiking van de “Cultuurprijs Peel en Maas”
plaats in DOK6. Voor het jaar 2020 worden de
winnaars bekend gemaakt én voor het jaar
2021. Helaas heeft namelijk door corona de
uitreikingsavond in 2020 niet plaats kunnen
vinden. De nominatieronde en stemming voor
editie 2020 hebben wel al plaats gevonden.
We laten iedereen nog even in spanning over
de uitslag en deze zal tijdens een memorabele
uitreikingsavond bekend worden gemaakt.
Voordragen voor nominatie?
Stuur een e-mail naar
cultuurprijspeelenmaas@gmail.com
en zet bij het onderwerp: ‘Nominatie 2021’.
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Meer informatie en voorwaarden:
rijksoverheid.nl/openingsplan
of bel 0800-1351

Onderhoud aan bermen in het buitengebied Peel en Maas
In de week van 26 april starten we met het verlagen van bermen langs verschillende wegen in het buitengebied van Peel en Maas.
Het is noodzaak om deze bermen te verlagen en te onderhouden. De afwatering blijft hierdoor goed en er blijft geen water op het
wegdek én langs de wegkanten staan. Het wegdek krijgt een langere levensduur, er ontstaan minder snel gaten in de wegkanten
en grastegels verzakken minder snel.
Komen we ook bij u in de straat? Dan ontvangt u van ons op tijd een brief met meer informatie.
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Suikertaks dwingt mij gezonde
keuzes te maken
De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving pleit ervoor dat de overheid meer doet om ongezond eetgedrag tegen te gaan en om gezonde
keuzes te bevorderen.
De raad wil dat er een verbod komt op reclame
voor ongezond voedsel. Verder is het voorstel
om de btw op gezond eten zoals groente en
fruit te verlagen en een suikertaks in te voe
ren. Een suikertaks is een belasting op suiker.
Hierdoor gaat de prijs van producten met veel
suiker omhoog. Het kopen van ongezonde, zoete
producten wordt hiermee ontmoedigd. Volgens
het Voedingscentrum kan dit ervoor zorgen dat

mensen dit soort producten minder kopen. “Dit is
belangrijk omdat overgewicht een groeiend pro
bleem is in Nederland”, aldus het Voedingscentrum.
Zo zorgt een suikertaks er ook voor dat het aanbod
gezonder wordt.
Aan de andere kant laten cijfers van het RIVM zien
dat mensen steeds minder suiker consumeren. In
2016 aten Nederlanders 22 kilo toegevoegde suiker,
in 2012 was dit nog 26 kilo. Vervangers als kokos

bloesemsuiker, ahornsiroop of agavesiroop klinken
gezonder dan kristalsuiker, maar zijn dat niet, aldus
het Voedingscentrum. Is het niet veel beter om het
grote geheel aan te pakken en mensen beter te
voorlichten over (on)gezonde keuzes?

Suikertaks dwingt mij gezonde keuzes te maken.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 14

Ik durf me niet te laten vaccineren met AstraZeneca
Het AstraZeneca-vaccin is de laatste dagen weer volop in het nieuws. Een aantal mensen had last van een zeldzame combinatie van trombose en
een verlaagd aantal bloedplaatjes. Het is niet duidelijk of het vaccin daar de oorzaak van is.
Nederland besloot vorige week om het vacci
neren met AstraZeneca voor mensen onder de
60 jaar tijdelijk te stoppen. Trombose-experts
wijzen er echter op dat het tijdelijk stoppen een
groter risico voor de volksgezondheid is, ondanks
de meldingen van bloedstollingen.
Hay van den Munckhof twijfelt in elk geval hele
maal niet: “Mij mogen ze in ieder geval midden
in de nacht wakker maken voor een vaccin, ook
dat van Astra Zeneca. Als alle deskundigen zeg

gen dat de risico’s van corona vele malen groter zijn
dan die op bijwerkingen is de keuze niet zo inge
wikkeld.” Dat vindt ook Debbin van den Dungen: “Ik
ben helaas nog lang niet aan de beurt voor een vac
cinatie, maar ik zeg... Kom maar op. Ik heb jaren de
griepprik gehad vanwege mijn werk toen, en ik was
daar blij mee. Mijn griep was hierdoor vele malen
minder heftig. En dat is wat een vaccin doet.”
Er zijn ook mensen die liever niet gevaccineerd
willen worden. Omdat ze bijvoorbeeld nog te veel

vragen hebben over de bijwerkingen of gewoon uit
principe niet. Jolanda Joosten: “Voor mij geen enkel
vaccin. Niet omdat ik niet durf maar in een gezond
lichaam hoort geen troep thuis.”
Hetty Peeters- van de Vondervoort sluit zich hierbij
aan. “Hier ook géén vaccin. Zorg dat je immuunsys
teem op orde is, dat is veel beter.”

Ingezonden brief

Vernieuwbouw van basisschool de Pas in de Odaschool
in Helden
Naar aanleiding van het artikel en het raadsnieuws in de HALLO wil ik graag reageren op het onderwerp
vernieuwbouw van basisschool de Pas. Ik snap dat er zorgen kunnen zijn over de verkeersveiligheid
rondom de Odaschool na de verbouw. Maar wij, als ouders van kinderen op basisschool de Pas, maken ons
echter al jaren zorgen over het welzijn van de kinderen in het huidige gebouw. Onze kinderen zitten in een
gebouw dat afgeschreven is als schoolgebouw.
In de winter wordt ons verzocht om
de kinderen een extra vest aan te
doen anders is het te koud. De ver
warming nog hoger zetten heeft
geen zin, omdat de isolatie gewoon
weg niet meer aan de huidige eisen
voldoet en de warmte dus zo naar
buiten vliegt. In de zomer is het dus
danig benauwd dat van geconcen
treerd werken van de kinderen geen
sprake meer kan zijn. Als het regent
staan er her en der emmertjes omdat

het dak lekt en er zijn al vele vocht
plekken weggewerkt met een likje
verf. Dit kunt u als gemeente niet
langer negeren. Wij zijn dus hart
stikke blij met de plannen en kunnen
niet wachten tot onze kinderen in een
fijn, aangenaam gebouw zitten in
een geweldige omgeving. De groene
visie van de school kan op deze plek
geweldig uitgedragen worden. We
zijn van mening dat één school voor
Helden geen optie is omdat de visies

en leermethodes te veel verschil
len van elkaar. En dat moet vooral zo
blijven, want ouders moeten kun
nen kiezen welke school het beste bij
hun kind past. We weten zeker dat
er weer meer aanmeldingen komen
als de Pas op deze locatie staat. Wie
wil zijn kind nou niet in zo’n mooie
omgeving naar school laten gaan?
De reden waarom de aanmeldingen
teruglopen is niet de visie van de
school of het team van leerkrachten.

Want dat is beide top. Maar die reden
is het gebouw. En ook de al jaren
lange onzekerheid of er wel of niet
een nieuw gebouw zou komen. Bij
dezen dus een oproep om de plannen
door te laten gaan en niet weer jaren
te vertragen met een ander plan. De
zorgen over de verkeersveiligheid zijn
vast en zeker op te lossen met goed
overleg en uitvoering, de zorgen over
het welzijn van onze kinderen zijn op
te lossen met de vernieuwbouw bij
de Odaschool.
Een ouder* van een leerling van
basisschool de Pas, mede namens
vele andere ouders
(*naam bij de redactie bekekend)

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.

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

www.haardstede.nl

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

Tijd voor jezelf

Column

Hou vol
We zijn een jaar verder. Een jaar
waarin we dachten dat we
corona makkelijk onder con
trole konden krijgen. Niets
blijkt minder waar, ervaar ik
ook zelf, nu ik voor de tweede
keer thuiszit. Hoe goed je je ook
aan alle regels probeert te
houden, de kans op besmetting
blijft. Ik maak er voor nu maar
het beste van.
Een beetje lente zou wel helpen,
maar ook daarin moet ik geduld
hebben. Even mochten we eraan
ruiken, en dat was dan ook volop
genieten. Maar nu lijkt het wel
weer herfst. Alhoewel de luch
ten vaak grijs kleuren deze dagen,
hoef ik maar een blik op mijn
tuin te werpen om toch de lente
te zien. Daar staan de tulpen en
blauwe druifjes trots te shinen, en
ook het lentegroen steekt voor
zichtig de kop op. Het herinnert me
aan het hier en nu.
De natuur begint elk jaar over
nieuw, een groot contrast met ons
hier en nu. Dat hier en nu staat
volledig op z’n kop. Omdat we niet
meer samen verder kunnen. Omdat
volhouden in een relatie niet lan
ger voldoende is. Beiden heb
ben we ons best gedaan, maar op
andere momenten, waardoor we
niet meer bij elkaar wisten uit te
komen. Een droevige uitkomst, die
je kostte wat het kost had willen
vermijden. En daarmee is ons huis
dadelijk niet meer ons thuis.
Deze nieuwe realiteit lijkt voor
nu uitzichtloos, want een nieuwe
woonruimte vinden lijkt de eerste
jaren(!) onmogelijk, zeker in de
sociale huursector. Niet echt ideaal
dus, maar we doen ons best om de
sfeer goed te houden. We blijven
in gesprek, ook met het oog op de
toekomst, waar we er beiden voor
de kinderen willen blijven zijn. En
we weten dat we dat kunnen. Maar
duidelijkheid voor iedereen is ook
belangrijk, en die komt er pas met
een nieuwe plek. En dus steek ik
met deze column ook mezelf een
hart onder de riem. Hou vol, je kan
het, ik weet het.

Dat hier en nu
staat volledig
op z’n kop

Karin
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Geplukt

Melle van Katwijk Panningen
Melle blies deze week achttien kaarsjes uit. De optie om iets te vieren is er niet echt, de optie om te
handballen wel. En laat dat nou net zijn waar deze jonge Limburger blij van wordt. Deze week wordt Melle
van Katwijk uit Panningen geplukt.

LOOT-school mogelijk is. Zo kan ik mij
focussen op school en op het sporten.
Dat is voor mij de perfecte oplossing.”

Vrienden

Samen met zijn vader, moeder
en twee zusjes Minke (16) en
Jante (13) woont Melle in een huis
dat net buiten het centrum van
Panningen staat. Melle is geboren
in een echte handbalfamilie,
de sport is hem met de paplepel
ingegoten. “Mijn ene zusje
handbalt in Duitsland, de ander
bij Bevo en ik heb ook nichtjes die
de sport beoefenen. Mijn ouders
hebben ook allebei gehandbald,
mijn vader zelfs op hoog niveau en
ook mijn opa heeft gehandbald.”
Deze laatste komt nog maar al te
graag naar de wedstrijden van de
familie kijken. “Zodra het kan, zit
hij vooraan op de tribune.” Melle
speelt bij de Heren 2 en zijn positie
is midden opbouw. “Dat ben ik
altijd al geweest.” De sport is zijn
passie en hij ziet er zijn toekomst
in. “Mijn doel is om bij Oranje

te spelen en om in de buitenlandse
competitie terecht te komen.”

School
Melle zit momenteel in de vijfde klas
van de havo op College Den Hulster
in Venlo. De eerste drie jaren van de
middelbare school ging hij echter naar
het Valuascollege in Venlo, omdat hij
op hoger niveau handbalt. “Hier kreeg
ik de mogelijkheid om elke ochtend
te trainen voordat ik naar school
ging, zowel krachttrainingen als
baltrainingen. Maar toen ik naar het
vierde jaar ging verviel die vrijstelling
voor het trainen.” Melle wilde koste
wat het kost doorgaan met de
trainingen, dus ruilde hij zijn school
in voor Den Hulster, een zogeheten
LOOT-school oftewel Topsport
Talentschool. Hier krijg je onder
andere vrijstelling in het maken van
huiswerk in het weekend, omdat de

Ik leef
voor handbal

Tekst: Roosje Delsing
Beeld: JR Hobbyfotografie

De Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting (P.I.) Ter Peel is op zoek naar een nieuw lid, te weten een

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
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en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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In zijn vrije tijd ‘chillt’ Melle graag
met zijn vrienden, met name met
vrienden van de club. “Wat we doen
is bijvoorbeeld met een klein groepje
thuiszitten om te kletsen of darten
bijvoorbeeld, of we gaan erop uit
en rijden rondjes met de auto.” Zelf
kan hij nog geen autorijden, want
Melle is nog bezig met het behalen
van zijn rijbewijs. “Eigenlijk had

COMMISSIE VAN TOEZICHT P.I. Zuid-Oost, Ter Peel te Evertsoord
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Vacature
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8

focus ligt op de sport. Voor Melle was
het achterlaten van zijn vrienden op
school wel gek, maar gelukkig zitten
zijn beste vrienden bij het handballen.
“Ik had op het Valuascollege echt
een vriendengroepje opgebouwd,
het overgaan naar een andere school
was wel even lastig. Maar gelukkig
heb ik altijd nog veel vrienden bij de
handbalclub, die ik al het grootste
deel van mijn leven ken.” Melle zit
nu in het jaar waarin hij eigenlijk
eindexamen kan doen, maar hij heeft
besloten om het examenjaar in twee
jaar te splitsen. “Ik heb hier bewust
voor gekozen, maar dat is bij een

Melle is begonnen met handballen
toen hij 6 jaar was. Het grootste
gedeelte van zijn leven is hij al bezig
met de sport. Door corona hebben
de trainingen en wedstrijden een
hele poos stilgelegen, maar sinds
enkele weken zijn de trainingen
weer hervat. Daarnaast mag Melle
regelmatig meedoen met de
wedstrijden van de Heren 1, dat
momenteel hard bezig zijn met de
Handbal NL League. Hierin strijden
de vijf beste teams van Nederland
om de titel ‘Nederlands Kampioen
2021’. Als Melle geluk heeft mag hij
per wedstrijd vijf à tien minuutjes
spelen, maar soms zit hij ook de
gehele wedstrijd op de bank. “Dat ligt
er echt aan hoe de wedstrijd ervoor
staat.” In totaal heeft Melle drie
baltrainingen, vier krachttrainingen
en één wedstrijd per week. Er gaat
veel tijd inzitten, maar dat vindt
Melle niet erg. Handbal betekent veel
voor hem. “Ik ben sinds jongs af aan
met sporten en handballen bezig.
Daar leef ik voor, daar doe ik veel
voor en mijn vrienden spelen er ook.
Alles wat ik heb zit in het handbal.
Het doel is ook om in het eerste te
spelen en om bij Oranje of in het
buitenland te spelen.”

ik op 9 januari examen, dat werd
verzet naar 23 maart. En nu ben ik
helaas ook nog eens gezakt. Dat
is in principe niet heel erg. Wat
wel jammer is, is dat de volgende
examendatum pas eind mei is. Door
corona duurt het allemaal een stuk
langer.” Waar het niet altijd mee zit
in het leven, zit het ook niet altijd
tegen. Want zo is Melle vorige week
uitgenodigd door de bondscoach van
Jong Oranje onder de 19 om mee
te komen trainen. “Het team had al
een selectie van 26 kandidaten en ik
ben als extra persoon toegevoegd.
Ik denk dat ze mij via de livestreams
van de Heren 1 wedstrijden hebben
gespot. Binnenkort hebben we twee
trainingen en aan de hand daarvan
wordt de definitieve selectie bepaald,
er blijven er nog 16 over die het team
behalen. Dus ik ben benieuwd of ik
erbij zit.” Mocht Melle de selectie
behalen, dan betekent dit echter niet
dat hij stopt met het handballen bij
Bevo. Jong Oranje en Bevo kan hij
combineren, omdat ze bij Jong Oranje
niet elke week een wedstrijd spelen.
“Bevo staat voor mij altijd nog op
nummer één. Maar uiteindelijk wil
ik het grote Oranje bereiken en Jong
Oranje is het voorstadium. Het is
heel spannend, maar ik moet nog
niet te vroeg juichen, want mijn
concurrentie is enorm. Maar mooi
om te vermelden is dat van de 27
geselecteerden er 7 vanuit Bevo
komen. Zo zie je maar: Bevo, daar zit
veel toekomst in!”
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deskundige uit de kring van het
maatschappelijk werk
Belangstelling voor deze bijzondere functie?
Op de site www.commissiesvantoezicht.nl kunt u veel informatie vinden. Nog andere vragen, dan kunt u contact
opnemen met het secretariaat van de commissie van toezicht, mw. P. van Kaam-Wolfswinkel, telefoon 088-3612222.
Uw schriftelijke reactie met curriculum vitae kunt u tot uiterlijk 1 mei 2021 inzenden, secretariaat commissies
van toezicht, t.a.v. mw. P. van Kaam-Wolfswinkel, Postbus 950, 6040 AZ Roermond of per e-mail:
p.van.kaam-wolfswinkel@rechtspraak.nl. Nog andere vragen, neem contact op met het secretariaat van de
commissie van toezicht, dhr. H. Terpelle, telefoon 088-3612222.
Uw schriftelijke reactie met curriculum vitae kunt u tot uiterlijk 15 mei 2019 inzenden, secretariaat commissies van
toezicht, t.a.v. dhr. H.C.W. Terpelle, Postbus 950, 6040 AZ Roermond of per e-mail: harry.terpelle@rechtspraak.nl
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Goede Doelen Week-comités
starten voorbereiding voor
inzamelactie september
Tijdens een (online-)vergadering hebben de elf goede doelencomi
tés van Peel en Maas de eerste stappen gezet voor de Goede Doelen
Week 2021. Normaal gesproken vindt de inzamelactie in april
plaats, maar vanwege corona is hij verplaatst naar september.
Eerder dit jaar zijn vanuit de elf
dorpscomités twee werkgroepen
aan de slag gegaan. Eén ervan
deed in de vergadering aanbeve
lingen voor alternatieve scenario’s,
voor het geval er in september nog
beperkingen gelden. De andere
presenteerde een eerste verken
ning voor een gezamenlijke web
site. Daarop krijgen alle dorpen een
eigen GDW-pagina, met moge

AspergeGilde Peel en Maas zet
Mieke Jacobs in het zonnetje
Het AspergeGilde Peel en Maas heeft op zondag 11 april Mieke Jacobs uit Maasbree in het zonnetje gezet en
uitgeroepen tot lokale held vanwege haar werkzaamheden voor Buurtzorg. Met een oude tractor en opval
lende huifkar bezocht het AspergeGilde Mieke thuis en kreeg zij een luxe aspergepakket overhandigd.

lijkheid voor digitaal doneren. De
website moet vanaf volgend jaar
als backup dienen, naast de gebrui
kelijke huis-aan-huisinzameling.
De Goede Doelen Week voor heel
Peel en Maas is dit jaar in week
38, vanaf maandag 20 september.
Vorig jaar werd de inzameling afge
blazen vanwege corona. De laatst
gehouden GDW leverde in 2019 in
totaal 150.000 euro op.

VAKGARAGE
PEETEN BV

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

Raijmakers Someren is een dynamisch bedrijf bestaande uit
een aannemingsbedrijf van grond- en sloopwerkzaamheden,
een transportbedrijf, een bouwmaterialenhandel en twee
betoncentrales. Wij zijn voornamelijk werkzaam in de regio’s
Zuid-Oost Brabant en Noord-Limburg.
Wij zijn op korte termijn op zoek naar een enthousiaste collega!

Betonmixerchauffeur
voor onze betoncentrale in Beringe. De werkzaamheden
bestaan uit het leveren van betonmortel vanuit onze locatie in
Beringe aan particulieren en aannemers.

Functie eisen:
• In het bezit van C, of CE rijbewijs;
• In het bezit van een bestuurderskaart;
• Betrouwbaar en flexibel inzetbaar;
• In het bezit van VCA certificaat (of bereid te behalen);
• Kennis van de Nederlandse taal.
Voor ons een pré:
• In bezit van code 95.
Wij bieden:
• Salaris conform cao;
• Fulltime functie;
• Informele werksfeer.
Bent u geïnteresseerd, dan kunt u telefonisch contact opnemen
met Esther Raijmakers, onder nummer 0493-490152.
Per email naar esther@raijmakers.nl of schriftelijk naar
Raijmakers Someren BV, Postbus 44, 5710 AA Someren.

De feestelijke opening van het asper
geseizoen in Peel en Maas kan voor
het tweede jaar op rij niet doorgaan
en daarom bedacht het AspergeGilde
de actie ‘In het zonnetje zetten’ om
het positieve voorjaarsgevoel en de
start van het aspergeseizoen met haar
omgeving te delen. Tijdens het asper
geseizoen 2021 gaat het AspergeGilde
iedere twee weken op pad om een

lokale held in het zonnetje te zetten.
De lokale helden zijn na een oproep
vanuit het AspergeGilde door inwo
ners uit Peel en Maas aangemeld en
krijgen een luxe aspergepakket over
handigt.
Mieke Jacobs was op zondag 11 april
de tweede lokale held die in het zon
netje werd gezet. Ze trekt samen met
haar collega’s de kar van Buurtzorg

team Koningslust/Beringe/Meijel/
Grashoek. Ondanks alle risico’s die er,
vooral in het begin van de corona-uit
braak waren, bleef en blijft het team
van Buurtzorg 24 uur per dag klaar
staan voor de mensen die hulp nodig
hebben. Hoewel het AspergeGilde het
complete buurtzorgteam een warm
hart toedraagt, is Mieke Jacobs in het
bijzonder aangedragen als lokale held.

Forse zege voor Herpertz Bevo Hc
Herpertz Bevo HC heeft in een uitstekende thuiswedstrijd op zondag 12 april tegen Kras Volendam
handbal op topniveau laten zien. Na een ruststand van 16-14 walste Herpertz Bevo HC in de tweede helft
over Kras Volendam heen. Uiteindelijk werd het 34-26 voor de Panningse ploeg.
In de beginfase hielden beide ploe
gen elkaar goed in evenwicht. Pas
na een kwartier kwam het zeer
geconcentreerd spelend Herpertz
Bevo HC een 8-6 voorsprong. Na
een slordige middenfase wist de
Panningse ploeg na 20 minuten
de voorsprong uit te breiden tot
13-10. Verdedigend stond de ploeg
als een huis en aanvallend werd
met scherp geschoten. De jeug
dige talenten kregen veel speeltijd
en pasten zich moeiteloos aan het
hoge niveau aan. De ruststand was
16-14 in Pannings voordeel. Herpertz
Bevo HC ging na rust direct verder

met scoren. Na 34 minuten had de
ploeg een 18-14 voorsprong opge
bouwd. Dat was de genadeklap voor
de Volendammers. Halverwege de
tweede helft stond het 25-18 voor
Herpertz Bevo HC. Tien minuten
voor tijd was de Panningse ploeg
uitgelopen tot 29-21. Einddoel was
het werken aan het doelsaldo. Daar
slaagden de mannen van trainer
Jo Smeets goed in. Aan de 34-26
eindzege viel niets af te dingen.
Er werd met passie, enthousiasme
en spelvreugde gespeeld. Sijben
Strijweg en Jeroen van den Beucken
(beiden zeven treffers) en Kobe

Serras (zes) waren de topschutters.
Herpertz Bevo HC heeft de kans in
eigen handen om zich te plaatsen
voor de playoffwedstrijden. Nog vier
wedstrijden knallen tegen Hurry Up,
Lions, Aalsmeer en Volendam en
de ‘oefenwedstrijd’ tegen Quintus
komend weekend gebruiken om de
opgaande lijn te finetunen. Herpertz
Bevo HC heeft veel vertrouwen
getankt tegen Kras Volendam.
Voor meer informatie over het
programma zie www.bevohc.nl
Tekst: Mat Nellen

Vastenactie brengt 1.500 euro op
voor schoolkinderen in Zambia
De voorlopige opbrengst van de vastenactie 2021 door het Vincentiuscluster in Peel en Maas is 1.539
euro. Deze inzameling is een onderdeel van de landelijke Vastenactie, met als titel ‘Werken aan je toe
komst’. De opbrengst gaat naar schoolkinderen in Zambia.
De gezamenlijke parochies
Panningen, Beringe, Egchel,
Meijel, Helden-Dorp, Grashoek en
Koningslust hebben gezamenlijk het

bedrag ingezameld. De opbrengst
van de inzamelingsactie is bedoeld
voor scholing van kinderen in
Mbala in Zambia. Hiermee worden

bijvoorbeeld leerboeken, school
uniformen en schooltassen gekocht
en beroepsopleidingen gefinancierd.
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Een jaar corona door de ogen van...

Leon Ghielen Beringe
Corona raakt ons allemaal. Het zijn onzekere tijden voor iedereen en zeker ook voor ondernemers. Want hoe komen zij uit deze coronacrisis?
Deze rubriek kijkt met hen terug op een jaar corona en blikt vooruit naar een hoopvolle toekomst. Deze keer Leon Ghielen, directeur van
Ghielen Touringcarbedrijf in Beringe.

Mijn coronaheld

Ic-mede
werkers
De buurjongen die
boodschappen doet voor
zijn oudere buurvrouw, het
zangkoor dat een
balkonconcert geeft of de
klas die hun zieke juf een
hart onder de riem steekt:
coronahelden zijn er in alle
soorten en maten. Léon
Ghielen van Ghielen
Touringcarbedrijf in
Beringe vindt de
ic-medewerkers
coronahelden.

Wat zou je overdoen (of
misschien anders doen)?
Met de kennis van nu zou ik
bedrijfsmatig een paar zaken anders
gedaan hebben. Dat is echter
achteraf. In het afgelopen jaar
konden we eigenlijk steeds maar
twee weken vooruitkijken. Daarna
was het weer afwachten wat de
volgende maatregelen zouden zijn.

Welk initiatief/actie in het
afgelopen coronajaar sprak je
het meest aan?
In onze eigen branche vond ik de
demonstratie in juni vorig jaar
in Den Haag een mooie actie.
We zijn vanuit heel Nederland in
colonnes naar het Binnenhof en

daarna naar het Malieveld gereden,
om duidelijk te maken dat de
touringcarbranche het zwaar had.
Een erg imposant gezicht, die
honderden bussen door de stad.
Maar wat me op medisch vlak erg
aansprak was de uitvinding van een
heel eenvoudig maar doeltreffend
en zeer bruikbaar apparaat voor het
beademen coronapatiënten (Stogger
Panningen).

Hoe zien jullie de toekomst?
Moeilijk, maar we gaan ervan uit
dat het gaat lukken. We komen er
weer bovenop met een beetje hulp
en daarna krijgen we hopelijk weer
mogelijkheden om veel mensen de
mooiste plekken van Europa te laten

zien. Iedereen snakt naar vakantie.
Het is belangrijk dat mensen hierbij
ook een veilig gevoel krijgen.

Wat hebben jullie geleerd van het
afgelopen jaar?
We hebben geleerd dat niets zeker
is. We beseffen ons dat we een
grens bereikt hebben. Meer, groter,
verder, sneller is niet altijd goed. We
moeten voorzichtiger omgaan met
onze aarde.

Welke maatregel mag in de
toekomst blijven?
Algemeen gesproken moeten we
niet meer als haringen in een ton
willen zitten. Zowel op feesten,
festivals, in stadions, in zalen, in

winkels, in treinen, maar ook in
touringcars. Voor iedereen zou een
beetje meer ruimte wenselijk en
misschien wel beter zijn. Minder
mensen in een trein of bus, maar
dan krijg je wel meer beenruimte.
En we beseffen ons dat aan
maatregelen een prijskaartje
hangen.

Voor iedereen zou een
beetje meer ruimte
wenselijk en misschien
wel beter zijn

Deze pagina is mede mogelijk gemaakt door:

Kempen creëert

Zichtbaarheid
#kempencreëert

“Volgens mij zijn de
échte coronahelden de
zorgmedewerkers op de
ic-afdeling van ziekenhuis
VieCuri in Venlo. Vanaf maart
vorig jaar zijn ze voornamelijk
bezig met de zorg voor
coronapatiënten. Ze hebben
geen kans om bij te komen
en zien helaas heel veel
ellende. Het ziekenhuis moet
ook weer in deze periode de
‘normale’ zorg afschalen om
de ic-capaciteit te kunnen
opschalen. Knap hoe die
mensen dat steeds maar
volhouden.”

Ze hebben
geen kans om
bij te komen
en zien helaas
heel veel ellende
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15-vragen aan

Guusje Ghielen Panningen
Ik denk maar één dag weekend.
Want in bijna alle woorden zitten
klinkers en als je die iedere keer
lang moet uitspreken, wordt het
irritant.

Wat is jouw droomberoep?
Ik denk iets met oudere mensen.
Omdat ik het erg leuk vind om met
oudere mensen om te gaan.

Waarvoor ben je aan het sparen?
Ik ben niet echt ergens voor aan het
sparen. Maar ik denk gewoon dat
ik geld spaar voor mijn toekomst.
Maar als ik iets leuks zie dan koop
ik het wel.

Wat was jouw leukste vakantie?
Dat was denk ik de vakantie in
Oostenrijk, met vrienden. Want
mijn ouders en de ouders van
onze vrienden hadden het zo
afgesproken, als verassing. En
dat was toen een erg gezellige
vakantie.

Wat vind je het leukste spelletje?
Mens Erger Je Niet vind ik een heel
leuk spel. Maar Monopoly vind ik
ook een erg leuk spel, om met een
groep te doen.

Wat is de beste film of serie die je
ooit gezien hebt?
Alexa & Katie en Riverdale. Dat
vind ik de beste series. Ik vind
ze gewoon erg leuk en ook op
sommige momenten spannend. En
toch ook wel ontroerend.

Welke hobby’s heb je?
Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Mijn hobby’s zijn turnen en chillen

Guusje Ghielen
13 jaar
het Bouwens
Panningen

Wat doe je het liefst na school?
Ik ga het liefst chillen met
vriendinnen, of lekker Netflix kijken.
Maar het schoolwerk en leerwerk
gaat natuurlijk eerst voor. Dus ik
ga eerst mijn schoolwerk doen en
daarna Netflix kijken of chillen met
vrienden.

Wat kies je: als je schrikt leg je
een ei of je wordt altijd op straat
achtervolgd door een draaiorgel?
Op straat achtervolgd worden door

een draaiorgel. Omdat je dan altijd
muziek bij hebt. En ik schrik nogal
vaak, dus dan zou ik liever achter
volgd worden door een draaiorgel.

Welk liedje kun je heel de dag door met vrienden. Gewoon om lekker
bij anderen te zijn.
horen?

Wat is het lekkerste wat je ooit
hebt gegeten?

Ik zou alle liedjes de hele dag
door kunnen luisteren. Maar als ik
dan echt moet kiezen dan zou het
‘Unconditionally’ van Katy Perry zijn,
of ‘a Million Dreams’.

Braadworst met stamppot, een echt
Hollands gerecht. Hier kan je me
’s nachts echt voor wakker maken.

Hoe ga jij om met het
coronavirus?

Wat doe je het liefst als het buiten
sneeuwt?
Ik ga dan het liefst naar
buiten. En dan lekker een
sneeuwballengevecht houden of
lekker wandelen. En daarna lekker
naar binnen opwarmen.

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

Ik vind het op sommige momenten
wel lastig om me aan de regels te
houden. Maar ik probeer het wel,
maar soms lukt het gewoon echt niet.

Wat kies je? Je moet alle klinkers
heel lang uitspreken of je hebt
maar één dag weekend.

Wat is jouw grootste blunder?
Ik heb niet echt een grote blunder.
Maar ik ben op school wel eens
tegen de deur gelopen. Maar dat is
meer lompigheid.

Met wie zou je wel eens van leven
willen ruilen?
Gewoon een beroemd persoon. Het
maakt mij eigenlijk niet zo veel uit
wie. Maar het lijkt me gewoon erg
leuk.

Tekst: Lotte Thijssen

VOOR EEN MOOIE EN SFEERVOLLE BADKAMER

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

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

Hoi

Column

Terrassen
open
Vorige week werd bekend
gemaakt dat de terrassen
misschien weer open zouden
gaan vanaf 21 april en daarbij
zou de avondklok ook kunnen
eindigen. Het moest besproken
worden door het kabinet en
uiteindelijk werd er besloten dat
het toch nog niet mogelijk was,
in ieder geval niet tot 28 april.
Dus dat betekent dat iedereen nog
wat langer moet wachten voordat
je weer wat kan drinken op het
terras en natuurlijk voordat je weer
na tienen op straat mag. Of de ter
rassen na 28 april dan wel allemaal
weer open mogen gaan, dat weten
we natuurlijk nog niet, maar het
zou me niet zo verbazen als het
niet zo is. Ik moet zeggen dat de
mogelijkheid om naar het terras te
gaan wel iets is dat ik ondertussen
mis. Niet dat ik echt heel vaak naar
een restaurant ging om wat te eten
of te drinken, maar ik vond het wel
altijd leuk om bijvoorbeeld na een
dagje wandelen in Zuid-Limburg
met z’n allen de dag af te sluiten
bij een leuk restaurantje daar. Of
om op een studiedag te besluiten
lekker te gaan lunchen ergens in
het centrum in Panningen. Het is
dan toch wel jammer dat dat nu
niet meer zomaar kan. Want ook
al is het heel fijn dat je wel nog
af kunt halen, de meesten zullen
het echte gevoel van uit eten gaan
denk ik wel missen. Als de ter
rassen wél open mochten vanaf
21 april zou ik er niet meteen naar
toe racen, maar ik had het wel leuk
gevonden om toch de mogelijk
heid te hebben om er een keer wat
te drinken. Maar goed, we moe
ten toch nog zeker twee weken
wachten voordat er eventueel iets
anders besloten wordt en we zien
dan wel wat er op dat moment
allemaal gezegd wordt. Het zou
toch wel leuk zijn om in ieder geval
in de zomer weer een keertje lek
ker op het terras wat te kunnen
drinken. Maar het moet natuurlijk
wel veilig kunnen allemaal.

Als de terrassen wél
open mochten vanaf
21 april zou ik er niet
meteen naartoe racen

Lisa Osinga
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Adver torial

Wiel Hauser

‘Leven met een stoma,
zo ingewikkeld is het niet’
Wiel Hauser (68) werkte als elektromonteur bĳ een aluminium gieterĳ in Tegelen. Hĳ was
altĳd kerngezond. Wiel was nog maar net met pensioen in augustus 2020, toen hĳ een
tĳdlang last had van dunne ontlasting. De huisarts verwees hem door naar VieCuri voor
verder onderzoek. Na enkele scans en onderzoeken volgde er een hard, maar duidelĳk
oordeel: endeldarmkanker. Een ingreep was noodzakelĳk, een stoma onontkoombaar.

bijwerkingen, terwijl het toch best pittig was.
Ik hoefde geen dieet te volgen, mocht gewoon
blijven eten. Op het eind werd naar de wc
gaan wel pijnlijk, alsof je grof schuurpapier
gebruikt in plaats van wc-papier. Op consult
bij de specialist werd toen ook gezegd dat de
mogelijkheid bestond dat tijdens de ingreep
mijn kringspier/anus zou moeten worden
verwijderd. Je wordt dan aan de onderkant in
feite gewoon dichtgenaaid. Rectumamputatie
heet dat. Ook daar schrik je weer even van,
maar het is zoals het is. Ik ben daar heel nuchter in.

‘We zĳn van meet af aan
heel goed opgevangen
en gerustgesteld door de
verpleegkundigen’

‘Je schrikt behoorlijk als je zo’n boodschap
krijgt’ vertelt Wiel, thuis aan de eettafel in
Blerick. ‘Mijn vrouw was in de auto blijven zitten, vanwege corona, maar ook omdat ze moeilijk loopt. Ze zijn haar toen gaan halen, omdat
het belangrijk was dat zij dit ook zou horen.
Zij schrok nog meer dan ik. We zijn van meet
af aan heel goed opgevangen en gerustgesteld
door de mensen van VieCuri. Er zijn meteen
diverse checks gedaan om te zien of de kanker was uitgezaaid naar mijn lever, nieren en
lymfeklieren. Dat bleek allemaal niet het geval,

daarom noemden ze dit een milde vorm van
kanker. De tumor moest hierna eerst kleiner
worden voordat er kon worden geopereerd.
Er volgde een reeks bestralingen (elke dag
10 minuten, vijf weken lang), in combinatie met
chemotherapie, waarbij ik tweemaal daags vier
pillen moest slikken. Daarna een periode van
drie maanden rust om het lichaam aan te laten
sterken vóór de operatie.

Rectumamputatie
Gek genoeg heb ik nauwelijks last gehad van

Nicole Metselaars, verpleegkundige

‘Geef de patiënt de regie’
Als verpleegkundig consulent Coloncare zorgt Nicole Metselaars
ervoor dat patiënten bĳ wie net een stoma is aangelegd, ze hier
zo snel mogelĳk zelfstandig mee leren omgaan. Samen met twee
collega’s geeft zĳ patiënten vóór hun ingreep voorlichting en na
afloop trainingen in het zelf plaatsen én vervangen van stomamateriaal. Mooi werk, omdat je ziet dat mensen er de regie mee
terugkrĳgen over hun eigen leven.
Na een voorbereidingsfase in 2020, draait het project “Zelfredzaam
in stomazorg” vanaf januari 2021, als onderdeel van het VieCuri zorgconcept “Zonder zorg naar huis”. Nicole Metselaars: ‘Wij zijn er tot
nu toe heel tevreden over, en nog belangrijker, onze patiënten ook.
Meneer Hauser was in januari een van de eersten die de training heeft
gevolgd. Hij was zeer gemotiveerd om dit in de vingers te krijgen en
zo snel mogelijk zelfredzaam te worden.’
Voorheen gingen alle patiënten ondanks het oefenen, toch met zorg
naar huis. In de nieuwe aanpak maken we gebruik van andere stomamaterialen waardoor het stomazakje dagelijks maar één keer vervangen hoeft te worden. Doordat we in het ziekenhuis hebben geoefend
weet de patiënt, en ook zijn naasten, waar hij op moet letten en wat
er eventueel mis kan gaan. Patiënten hebben zo meer vertrouwen en
inzicht in de stomazorg en zijn veel onafhankelijker. De stomaverpleegkundige van de Thuiszorg bezoekt de patiënt nog eenmaal thuis om
te kijken of alles volgens verwachting gaat en blijft op de achtergrond
standby, mocht het nodig zijn.’

Half januari ben ik geopereerd. De anus is
daarbij inderdaad verwijderd, je darm wordt
naar je buik geleid en daar wordt een kunstmatige uitgang gemaakt waar een stoma
op wordt aangesloten. Je wordt dus wakker met een stoma op je buik. Beetje raar in
het begin, maar het went heel snel. Ik moest
eigenlijk een week in het ziekenhuis blijven,
maar mocht na vijf dagen naar huis omdat
alles voorspoedig verliep. Ik heb toen eerst
een aantal keren geoefend met verpleegkundigen om zelf het stoma te kunnen aanbrengen. Je wordt daar heel handig in. Mijn vrouw
moest het ook leren, die vond dat wel spannend. Thuis hebben we nog bezoek gehad van
het Groene Kruis met praktische informatie
over het gebruik van stoma’s.
Inmiddels zijn we een paar maanden verder.
Het leven gaat gewoon door. Ik werk zelfs
weer bij m’n oude baas, twee dagen per week.
Dat gaat prima, collega’s weten ervan. Ik ben
VieCuri dankbaar voor de uitstekende zorg en
blij dat ik nu zelf de regie over m’n stoma heb.’

Frits Aarts

‘Als je als
patiënt zelf je
stoma vervangt,
ben je behoorlijk
zelfredzaam’
Frits Aarts is chirurg-oncoloog bĳ
VieCuri. Samen met collega’s verricht
hĳ jaarlĳks circa 150 darmoperaties,
waarbĳ zo’n 60 tot 80 stoma’s worden
geplaatst. Naast patiënten met acuut
ernstige klachten, is er een steeds
groter wordende groep mensen die in
een relatief vroeg stadium behandeld
wordt, nadat uit het preventieve
darm-bevolkingsonderzoek onder
Nederlanders van 50 jaar en ouder
bleek dat zĳ darmkanker hebben.

Frits Aarts: ‘De heer Hauser had een tumor
in zijn endeldarm die verwijderd moest
worden. We hebben deze eerst verkleind
door een combinatie van bestraling en
chemotherapie. De endeldarm is het
laatste deel van de dikke darm. Bij een
ingreep hieraan kunnen klachten optreden
die ervoor zorgen dat we minder controle
hebben over de ontlasting; en dus last
krijgt van incontinentie. Als voor de operatie duidelijk is dat je die controle niet
meer hebt of dreigt te verliezen, plaatsen
wij een stoma, tenzij de patiënt aangeeft
dat per se niet te willen.
Bij een verminderde continentie moet de
patiënt heel vaak naar de wc en gebeuren
er regelmatig “ongelukjes’’. Mensen durven dan het huis niet meer uit om op
bezoek te gaan bijvoorbeeld. Met een
stoma daarentegen kun je heel normaal
functioneren.
Patiënten die bij ons een stoma hebben gekregen, volgen vóór ze naar huis
gaan een training ‘’Hoe plaats en vervang je een stoma? En wat te doen, als er
iets misgaat?’’. Het geeft patiënten een
gevoel van vrijheid en zelfredzaamheid.
Dhr. Hauser is er heel tevreden mee en hij
niet alleen.’

Tekst: Frank Heijster
Foto’s: Studio Indruk

Merseloseweg 130, 5801 CE Venray
Tegelseweg 210, 5912 BL Venlo
www.viecuri.nl
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Kerkberichten
Cluster MKBE
Parochie Maasbree

de Kennismakingsviering.
Zondag 27 juni is om 11.00 uur de
Dankviering.

Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 18 april
H. Mis: 11.00 uur
Lector: Mevr. Toos Leijsten
Intenties: Overl. ouders Harry Gielen
en Annie Gielen-van den Berg. Jaer
Peeters (verjaardag). Voor de inten
ties van de Aldegundiskapel en de
Mariakapel op het kerkhof.
Mededelingen
Overleden
Annie Peeters-Coumans,
Broekstraat 65, 85 jaar
Vieringen rond de
Eerste H. Communie
Zondag 30 mei zullen de kinderen
van groep 4 van de basisscholen
voor het eerst de H. Communie
ontvangen in de viering om 11.00
uur. Zondag 25 april is om 11.00 uur

Parochie Kessel

Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Iet Dings-Bovendeerdt
077 462 18 60, 06 24 21 61 06
Kerkdiensten
Zaterdag 17 april
19.15 uur H. Mis.
Sjra Houtappels, dochter Mia en over
leden familie.
Mededelingen:
Wegens de maatregelen van het coro
navirus is de Vormselviering van de
basisscholen verplaatst naar vrijdag
18 juni.
Er mogen maar 30 personen in de H.
Missen aanwezig zijn.
U kunt zich daarvoor opgeven bij: Arno
Houwen tel. 06-55177046 of bij
Iet Dings tel. 06-24216106
Voor de pastorale zorg kunt u terecht
bij pastoor-deken W. Varela
Tel. 3981416, of kapelaan H. te
Boekhorst (zie parochie Baarlo)
Ziekenzalving: 06-55408023

Parochie Baarlo

Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 18 april
9.30 uur H. Mis.
Jaardienst Jan Peeters (de Weem)
Donderdag 22 april
9.00 uur H. Mis.
Mededelingen:
Wegens de maatregelen van het coro
navirus is de Vormselviering van de
basisscholen verplaatst naar 17 juni.
De vastenactie heeft €252.90 opge
bracht. Hartelijk dank daarvoor.
Er mogen maar 30 mensen in de kerk.
U kunt zich daarvoor opgeven. Tel. 477
12 75 of per mail:
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Bij binnenkomst in de kerk kunt u uw
handen desinfecteren en de voorge
schreven afstand in acht nemen. Als u
verkoudheidsklachten heeft, blijft u
dan thuis.

Parochie Kessel-Eik

Misintenties
NL41RABO0125300522
Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkens
06 30 10 30 13
Kerkdiensten
Zaterdag 17 april
18.00 uur H. Mis.
Jac Geraets vanwege verjaardag.
Voor alle zieken van onze parochie.
Mededelingen:
De misintenties kunnen tot nader
bericht worden doorgegeven aan Tjeu
Stemkens. Ook voor verdere informa
tie 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
dit wenst.
Ondanks de beperkte mogelijkheden
van het houden van kerkdiensten e.d.
tijdens de Coronatijd gaan de kosten
van vaste lasten (energie, verzeke
ringen, kosten advertentie, kosten
priesters e.d.) gewoon door. Mogen
wij u vragen om een bijdrage in de
vorm van gezinsbijdrage of anders
zins ten behoeve van de eigen exploi

tatie. Door het wegvallen van de
Fancy Fair in 2020 is er een financi
eel 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

ER ZĲN OOK LEUKE WERKGEVERS
Waar draait het nou echt om bij het vinden van een leuke werkomgeving?
Jouw talenten verdienen de juiste omgeving.
Jouw werk-privé balans vormt een belangrijke basis voor je prestatie.
Jouw capaciteiten mogen aangevuld worden met opleidingen of nieuwe ervaringen.
Jouw ideale omgeving kent sfeer en aandacht voor elkaar.
Jouw werk moet niet te ver weg zijn; zonde van de tijd en slecht voor het milieu.
Zouden wij bij jou passen?
Onze werkomgeving is dynamisch en bestaat uit een groep van
verschillende bedrijven.

Onze arbeidsvoorwaarden zijn goed en er is ruimte voor
een ﬂexibele invulling van jouw job.

Onze kenmerken zijn:
Creatief:
Divers, Oplossingsgericht en Verrassend
Dynamisch: Duurzaam, Vitaal en Toekomstgericht
Loyaal:
Partner, Relatie en Betrouwbaar
Slim:
Kennis, Verbeteren en Automatisering

Ons team zoekt nieuwe collega’s o.a. Relatiemanager en
een Assistent Relatiemanager. In deze rol proberen we
de samenwerking met onze relaties goed te laten verlopen.
Je hebt contact met relaties in binnen- en buitenland, maar
je spreekt ook dagelijks met de mensen in onze operatie.
Door een juiste afstemming zorg je voor de juiste verwachtingen.

Onze groei is het beste compliment; laatste 10 jaar 200%,
vorig jaar 30% en dit jaar volgen we deze lijn.
Onze ambities zijn geen strakke doelstellingen maar het
behoud van ons werkplezier!

We kijken naar jouw persoonlijk proﬁel om de juiste relaties
aan jou te verbinden. We starten met een gesprek bij ons op
kantoor en een persoonlijkheidstest zodat we samen de juiste
keuzes maken.

Laat ons even weten of je interesse hebt en mail of bel ons:
personeelszaken@janssen1877.com of bel 077-3201260
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Vincentiusparochies
Coronamaatregelen

LET OP: Het aantal kerkgangers
is beperkt tot 30. Kijk bij de
kerkberichten van uw parochie
naar wat daar staat: telefonische
aanmelding of aanmeldbriefjes.
Staat daar niets, dan zal het aantal
kerkgangers wel onder de 30
blijven. Met ziekteverschijnselen:
blijf thuis! Houdt in de kerk 1
½ meter afstand. Draag een
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!
STEUN: Als u vw de coronacrisis,
waar ook uw parochie keihard
de financiële gevolgen van
ondervindt, een extra gift als
kerkbijdrage wilt overmaken, dan
wordt dat bijzonder gewaardeerd.
Een enveloppe in de bus kan ook.
Misschien ook omdat u al een tijd
de collecte hebt gemist?! Heel
hartelijk dank.

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 18 april
H. Mis om 9.30 uur
Woensdag 21 april
H. Mis 9.00 uur (grote kerk, zij-altaar
St.Jozef)

Parochie Egchel

Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 18 april
Geen H. Mis
Zondag 25 april
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Mia WijnenTillemans (vw kaartclub)

Parochie Grashoek

Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg
077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Parochie Beringe
Misintenties NL21RABO 0141939583 Kerkdiensten
Zaterdag 17 april
Een H. Mis opgeven kan tijdens
H.Mis 19.00 uur. Geen misintentie.
het parochiespreekuur op dins
Max.30 pers. Telling bij binnenkomst
dagochtend. Ook bij kapelaan

Verzoek:
Wil de rechthebbende van de graven
van Antonius, Graad en Stien Huijbers
zich melden bij de kerkhofbeheerder
in Grashoek dhr. Bér Geuijen.

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 18 april
H. Mis 10.00 uur t.i.v. Jo Korstenvan der Velden (jaardienst) en
overl. fam. Korsten en Van der
Velden; Aanmelden 077 3071488 of
0621202118

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 17 april
H. Mis 17.30 uur
Zaterdag 24 april
Geen H. Mis

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 18 april
H. Mis 11.00 uur Geen Misintenties.
Max. 30 aanwezigen. AANMELDBRIEFJE
noodzakelijk. Verkrijgbaar vanaf: ma.
12 april, prikbord kerk
Maandag 19 april
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans Telling bij bin
nenkomst
Dinsdag 20 april
H. Mis 9.00 uur Telling bij binnenkomst
Donderdag 22 april
H. Mis 9.00 uur Telling bij binnenkomst

Parochie Panningen

Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag-, woensdag- en
vrijdagochtend van 08.30 uur tot
11.30 uur.

Kerkdiensten
Zaterdag 17 april
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Piet Bouten
(bgv. verj) en Ria Bouten-de
Bruijn; Jeu Janssen en Mia JanssenBurhenne; Pierre Vanmaris en Truus
Vanmaris-Steeghs (jaardienst)
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

Vlees met smaak
Dat is ons motto!

vernieuwde webshop!

www.lozeman.nl

Uw nieuwe grasmaaier vindt u bij Lozeman
Zowel particulieren als groenprofessionals kunnen bij ons terecht voor een ruim
aanbod maaimachines voor elke maaiklus. Onze vakmensen denken graag mee.
Bij aankoop van een grasmaaier ontvangt u op vertoon van deze advertentie
een can ASPEN (5 L) er GRATIS bij. Actie geldig tot 1 juni 2021.

Aanbieding
Rundergehakt
Hamburger (100 gram)
Hamburger (160 gram)

Geldig van
15 april t/m 5 mei 2021
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Gewijzigde openingstijden
(per 1 mei 2021):
Dinsdag 09.00 - 15.00 uur
Donderdag 09.00 - 17.00 uur
Vrijdag 09.00 - 17.00 uur
Zaterdag 08.30 - 13.00 uur

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

www.herefords.nl

Lozeman Tuinmachines • Markt 14, 5973 NR Lottum • T: 077-4632341

20

Tummers
24

7

SHOP ONLINE

daar word ik vrolijk van

Peter

SoundBar 3.1.2
met draadloze subwoofer

599,-

399,-

TAB8905/10

14

0

cm

• Draadloze subwoofer max. 600 W
• Compatibel met DTS Play-Fi
• Dolby Atmos
• Aan te sluiten op spraakassistenten

55

’’
➞

4K UHD TV
TX-55HZW984
• 55" (140 cm) • OLED • SMART TV
• Dankzij de HCX Pro Intelligent beeldprocessor geniet je van natuurgetrouwe kleuren.
• Bekijk contrastrijke HDR beelden van HDR10, HDR10+ en Dolby Vision video’s.
• Het OLED scherm levert een diepe zwartweergave en een hoge contrastratio.

1799,-

4K

OLED

1449,-

SMART

ULTRA HD

*Na € 100,- directe
kassakorting

NIEUW

Accessoire tip

bij EP:Tummers

Wireless charger
• Laad de Sonos Roam gemakkelijk en draadloos op
• Oplaadtijd: 0% tot 50% in 2 uur

Vanaf nu bestelbaar!
Levering vanaf 20 april

179,-

49,OOK IN
WIT

Draagbare smart speaker
ROAM
• WIFI • BLUETOOTH • Apple AirPlay 2
• Stembediening • Tot 10 uur afspeeltijd
• Waterdicht IP67 • Valbestendig

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

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

