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Peel en Maas

Ze mogen weer
Nadat de scholen hun deuren een aantal weken verplicht gesloten hadden in verband met de lockdown, mochten de basisscholen en scholen voor (speciaal) voortgezet onderwijs
vanaf maandag 10 januari weer open. Dat er weer scholieren in het schoolgebouw van het Bouwens aanwezig zijn, is goed te zien aan de fietsenstalling, die staat volgeladen met
fietsen. / Beeld: Jac Willekens

Winkeliers in Panningen willen volgende week deuren openen
Als het aan de winkeliers in het centrum van Panningen ligt, worden de deuren van hun niet-essentiële
winkels vanaf begin volgende week geopend. Ruim tachtig ondernemers hebben voorbereidingen
getroffen om als protest hun ondernemingen open te gooien, indien de overheid vrijdag de huidige
coronamaatregelen verlengt.
Jan Bouten, centrummanager
in Panningen, geeft aan dat
ondernemers het winkelen veilig
kunnen houden. Zelfs veiliger dan
in de supermarkt of in België of
Duitsland. Indien er vrijdag tijdens
de persconferentie wordt gemeld dat
niet-essentiële winkels dicht moeten
blijven, besluiten de ondernemers
in Panningen om toch te openen.
“Het einde voor hen is nabij. De
huidige maatregelen kunnen niet
meer uitgelegd worden. Wat is een
essentiële winkel en wat niet? De

consument staat honderd procent
achter de winkeliers. We moeten niet
altijd het braafste jongetje van de
klas zijn”, aldus Bouten.
Er ligt momenteel een poster
klaar die in het centrum wordt
opgehangen, als de huidige
maatregelen worden verlengd.
Op de poster is te lezen dat iedereen
tijdens het winkelen een mondkapje
moet dragen, 2 meter afstand moet
houden, alleen moet komen en
handen moet desinfecteren. Bouten:
“We hebben alle voorbereidingen

getroffen. De winkeliersvereniging
moet na vrijdag definitief aan ons
de opdracht geven om de posters te
verspreiden.”
Anita Gerards, eigenaresse
van Byouterie Chic & Choc in
Panningen, hield onlangs nog met
haar personeel een ludieke actie.
Zij stonden gekleed in een hemdje
voor de deuren van de winkel met
een bordje in hun handen. Hierop
prijkte de tekst: ‘Wij staan in ons
hemd’. Een foto daarvan zette ze op
Facebook met daarbij de woorden:

‘de detailhandel kan en moet veilig
open’, met vele uitroeptekens erbij.
Veel reacties volgden, voornamelijk
van aanhangers van deze mening.
“Mensen weten dat het nodig is”,
zegt Gerards. Toch wil ze niet zomaar
op eigen initiatief haar winkel
openen. “We willen toch netjes
blijven. Panningen staat best hoog
aangeschreven in de regio en dat
willen we zo houden, maar als de
overheid besluit dat we dicht moeten
blijven en Bouten geeft toestemming
om met de poster op de voordeur
geplakt open te gaan, dan volgen we
zijn advies.” Het liefste hoopt Gerards
dat de overheid zelf toestemming
geeft. “Iedereen gaat naar het
buitenland om te winkelen. Ook

lopen de mensen over elkaar heen
in de Nederlandse supermarkten en
drogisterijen, die wel gewoon open
mogen zijn. Dat is oneerlijk. Waarom
zij wél en wij niet? Wij kunnen
gewoon veilig open en ik hoop dat
we net zo snel kunnen weer open
kunnen als dat we dicht zijn gegaan.”
Ten tijde van het drukken van deze
editie vond er een regionaal overleg plaats over de aanpak van de
geplande winkeliersprotesten.
Gemeente Peel en Maas kon daarom
nog niets melden over de situatie in
Peel en Maas.
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Christian Hermans uit Egchel realiseert nieuwe
school in Gambia
Christian Hermans uit Egchel vroeg in 2018 in de HALLO aandacht voor
de schrijnende omstandigheden van een lagere school in het
Gambiaanse Samba Chargi. Daaruit zijn donaties voortgekomen van
onder andere sportkleding en voetballen van de voetbalclub Grashoek
en een heleboel gebruikte tennisballen. Onlangs is ze uit Gambia teruggekomen nadat ook de nieuwe school is geopend.

“Er loopt een elftal in Gambia rond
met de T-shirtjes van de voetbalclub
uit Grashoek. Je had die blije snoetjes moeten zien van de jeugd. Sport is
net als onderwijs ook in Gambia erg
belangrijk voor de kinderen. Zij konden nu in een heus tenue en met
echte voetballen spelen. Maar de
school was een krot, met overal gaten

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
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

Bezorgklachten www.garcon.nl
Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
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.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Peel en Maas.
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.
Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandigheden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

in het golfplaten dak en kans op
instorting”, vertelt Christian.

Primaplan
Via haar contactpersoon in Gambia
hoorde ze dat een echtpaar uit
Rotterdam zich het lot van de school
had aangetrokken en van plan was een
nieuwe school te bouwen. Hiervoor

hebben zij de stichting Primaplan opgericht. “Samen hebben we na enkele
tegenslagen onlangs toch de nieuwe
school mogen openen in Gambia.
Mede door steun van burgers uit Peel
en Maas en andere sponsoren. We
zijn erg trots op het resultaat. Er werd
een groot feest door het dorp georganiseerd en de school werd formeel
overgedragen aan ‘De governor van
de Northbank’ die namens de overheid, de honneurs waarnam, net als de
staatssecretaris van Onderwijs. De kinderen hebben nu een stabiel dak boven
hun hoofd en kunnen veilig onderwijs
volgen. Buiten het schoolgebouw werd
er nog een keuken gebouwd en voor

een hek om de moestuin gezorgd. Ook
de waterbron werd vervangen, zodat
de kinderen hygiënisch en vers water
kunnen drinken, want het is er zo’n 37
graden.”

Onderkomen
Stichting Prisma heeft inmiddels een
grote partij schoolmeubilair gesponsord en als het geld bij elkaar is voor
transport per boot, kan dat in januari
2022 verscheept worden. Het volgende project is het realiseren van een
onderkomen voor de acht leerkrachten, die allemaal ergens in het dorp
bij gezinnen blijven slapen. Christian:
“Dit omdat de reis met het veerpont

te veel tijd en geld kost om dat iedere
dag te herhalen. Er moet daarnaast
een groot hek rondom het schoolplein komen. In het dorp zijn tijdens
het laatste regenseizoen vele huizen
verwoest en de schade is groot. Er is
dus nog genoeg werk aan de winkel.
Daarom stoppen we niet en gaan we
door met hulp.” Voor meer informatie
kan je contact opnemen met Christian
Hermans via 06 42 20 37 17.

Er is dus nog genoeg
werk aan de winkel

Eenzaamheid onder ouderen

‘Corona maakt meer kapot dan je lief is’
De KBO’s in de gemeente Peel en Maas mogen door de coronamaatregelen al geruime tijd geen fysieke
activiteiten meer organiseren voor hun leden. Het wegvallen hiervan zorgt bij sommige ouderen
voor eenzaamheid. De besturen van KBO’s in gemeente Peel en Maas proberen daar hulp voor te bieden.
Elke KBO heeft zogeheten ouderenadviseurs. Leden kunnen contact met
hen opnemen als ze vragen hebben
of wat kwijt willen. Jos Janssen (77)
is voorzitter en tevens ouderenadviseur bij de Seniorenvereniging Kèpel,
voorheen KBO Panningen. Volgens
hem voelen veel ouderen zich eenzaam in deze coronatijd. Janssen:
“Ze mogen niks. Ze mogen de (klein)
kinderen niet ontvangen en geen
afscheid nemen van dierbaren bij
overlijden. De jongere senioren trekken zich vaak wat minder aan van de
coronabeperkingen, maar de ‘oudere’
senioren houden zich braaf aan de
regels. Zij zijn veel kwetsbaarder en
daardoor vaak eenzamer. Corona
maakt meer kapot dan je lief is.”

Contact onderhouden
Jannsen ontvangt telefoontjes, maar
belt ook zelf regelmatig naar leden
om te informeren hoe het met ze
gaat. “Ik heb zeker al driehonderd
telefoontjes mogen plegen sinds
het begin van corona, die uiteenlopen van 1 minuut tot soms wel 2 uur.
Wij zijn een uitlaatklep voor de eenzame leden.”
Frans Vanlier, voorzitter KBO
Grashoek, spreekt regelmatig met
ouderen als hij ze tegenkomt in
het dorp, maar hij belt zelf geen

leden op. De voorzitter zegt dat
KBO Grashoek ook nog geen één
telefoontje heeft gekregen van
iemand die zegt zich eenzaam te
voelen. “Ik heb niet het gevoel dat er
mensen in het dorp achter gesloten
deuren aan het vereenzamen
zijn”, zegt Vanlier. “Ik ben weleens
bij mensen aan de deur gegaan
waarvan ik dacht dat ze eenzaam
waren en aan de deur kreeg ik te
horen ‘waar bemoei je je mee’. Als
je twee of drie keer op de vingers
wordt getikt, dan denk je dat het wel
goed zal zijn zo.” De Grashoekenaar
zegt dat de dagopvang in het dorp
geopend is en dat dit voor veel
ouderen een plek is waar ze sociaal
bezig kunnen zijn. “Daar komen de
meeste kwetsbaren en zij zitten
daar drie dagen per week. De rest is
allemaal nog goed ter been, en kan
dus zelf eigenlijk nog wat doen.”

Hulpvragen
Thera Janssen is ouderenadviseur bij
de KBO in Beringe en volgens haar
is sinds vorig jaar, toen het fysieke
loket dat eens in de 14 dagen plaatsvond in het gemeenschapshuis
verdween, het aantal leden senioren dat aanklopt met hulpvragen
enorm gegroeid. “Mensen weten ons
nu beter te vinden dan voorheen”,

zegt Janssen. “Ze komen nergens
en denken: ‘wie moet ik nu bellen met mijn vragen over corona of
om een praatje te maken?’. Janssen
biedt de mensen aan om bij hen op
huisbezoek te komen. “In huis zie
je namelijk meer”, zegt Thera. Zo
tipte iemand haar over een vrouw
die eenzaam zou zijn. Nadat Thera
een briefje met haar nummer bij
mevrouw achterliet, werd ze door
haar gebeld met de mededeling dat
ze eenzaam was en het leven niet
meer zag zitten. Toen Thera thuis
kwam bij mevrouw bleek er een
heel ander probleem te zijn. “Ze kon
niks weggooien. Haar hele huis lag
vol met spullen en papieren, alle
kamers in het huis en zelfs de gang
stonden vol met dozen. Dit bleek,
naast de eenzaamheid, haar grote
probleem te zijn en daardoor zag ze
ze het leven somber in. Ze wist niet
meer hoe ze het aan moest pakken.” Inmiddels komt al een jaar via
de WMO ingeschakelde hulp langs
bij mevrouw om te helpen opruimen
en Thesa komt elke vrijdagochtend
op bezoek om twee uurtjes met de
papieren te helpen. “Daarna drinken
we een kopje koffie en daar verheugt ze zich op. Zo wordt ze geholpen én heeft ze iemand om mee te
praten.”

Moed inpraten
Jos Janssen (Seniorenvereniging
Kepèl) gaat ook regelmatig bij leden
thuis op bezoek, op gepaste afstand.
“Dat stellen ze zeer op prijs. Ik sprak
één persoon die mij vertelde dat
ik de enige persoon was buiten de
thuiszorg die ze zag in die week.
Want de (klein)kinderen mochten niet komen volgens de regels.
Die mensen zijn doodsbang, zeker
omdat ze vaak al iets onder de leden
hebben.” De ouderenadviseur heeft
ook al vaak mensen gesproken die
zeggen dat het leven voor hen geen
zin meer heeft op deze manier. “Ze
mankeren vaak al iets en dat ze nu
ook nergens heen kunnen, is voor
hen funest. Ik probeer er dan voor
hen te zijn door te luisteren en ik
probeer moed in te praten. Vaak vinden ze het fijn dat iemand even naar
hen luistert. Ze zijn blij dat ze weer
even wat aandacht krijgen.” Janssen
hoopt dat winkels, restaurants en
kappers snel weer opengaan zodat
de ouderen weer de hort op kunnen,
zodat ze sociale contacten kunnen
opdoen. “Ze krijgen vierkante ogen
omdat ze alleen maar voor de televisie zitten. Sommigen zeggen dat
de situatie nog erger is dan tijdens
de oorlog, omdat ze er toen nog op
uit konden. Dat wil heel wat zeggen
over de ernst van de situatie.”

Tekst: Roosje Delsing
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Partij wil wekelijks bijpraatmoment

VVD Peel en Maas uit zorgen over effecten van coronamaatregelen
In een brief aan het college geeft VVD Peel en Maas aan zich grote zorgen te maken over het goede leven en
het ondernemersklimaat in de gemeente als gevolg van de coronamaatregelen. De partij wil weten welke
mogelijkheden het college ziet om getroffen ondernemers hulp te bieden en of een wekelijks bijpraatmoment tussen raad en college mogelijk is.
In Duitsland en België zijn, weliswaar
met restricties, winkels en horeca
gewoon geopend en probeert men
het normale leven zoveel mogelijk
voort te zetten. Dit doet volgens de
VVD in een grensgebied extra veel
pijn als de consument over de grens
gaat winkelen, gaat eten en naar de
kapper gaat. Daarom vraagt de VVD
zich af welk effect de Nederlandse
overheid nog bereikt met de huidige maatregelen en of deze nog
wel opwegen tegen de negatieve
effecten voor de inwoners en ondernemers. VVD Peel en Maas denkt

daarom dat een brief vanuit het college over de zorgen over extra negatieve effecten voor de grensregio
middels een brief aan het Ministerie
van Algemene Zaken kenbaar
gemaakt moeten worden. Daarnaast
vraagt de VVD het college om de
komende vijf weken een wekelijks
overlegmoment in te plannen met
de gemeenteraad om de situatie in
de gemeente te rapporteren, evalueren en om samen met de gemeenteraad te denken over een weg
vooruit. “We beseffen dat er voor ons
als gemeente Peel en Maas weinig

speelruimte is voor maatwerk, maar
willen wel benadrukken dat wij niet
de Randstad zijn en dat onze inwoners zich bovengemiddeld hebben
laten vaccineren om het maximale te
doen om zich te wapenen tegen dit
duivelse virus. Is het college het met
ons eens dat de gemeente getroffen
ondernemers in een uitzichtloze situatie daar waar mogelijk te hulp dient
te schieten?”

Noodoplossingen
In de brief vraagt de VVD daarnaast
of het college risico’s in kaart heeft

en noodoplossingen klaarliggen om
te voorkomen dat andere vitale sectoren in de gemeente uit dreigen
te vallen. “Wij denken hierbij aan
politie, brandweer, ambulancezorg,
maar ook aan acute zorg, distributie van levensmiddelen, et cetera. Is
het college ook bereid om getroffen
winkeliers creatief te hulp te schieten
zo lang ze gedwongen gesloten zijn?
Wij denken aan (nood)oplossingen
die elders in het land worden toegepast zoals het gratis verstrekken van
marktkramen die onder de marktverordening zonder leges geplaatst
kunnen worden vóór de winkels van
ondernemers.”

enorm te schrikken van de cijfers
over depressies onder jongeren/studenten ten gevolge van coronamaatregelen. De partij hoort ook zorgen
over capaciteitsproblemen bij jeugdzorg. “Welke effecten zien we hiervan terug in onze gemeente en hoe
pakken we deze aan om ervoor te
zorgen dat iedereen de zorg krijgt die
hij/zij nodig heeft? Welke stappen
worden momenteel ondernomen om
eenzaamheid, depressies en andere
negatieve effecten op het welzijn
van al onze inwoners te meten en
welke maatregelen worden er genomen om deze tegen te gaan?”, aldus
de VVD.

Depressies bij jongeren
VVD geeft in haar brief ook aan

Kesselnaar Sjoerd doet mee aan tv-show
De Alleskunner
Sjoerd Peulen (31) uit Kessel doet mee aan het SBS6-programma ‘De Alleskunner’ en verschijnt de komende
vrijdagavonden op televisie. Hier strijden honderd deelnemers om de hoofdprijs: één jaar langs gratis leven.
Dit doen ze door het spelen van 99 uiteenlopende spellen en na elk spel valt één deelnemer af.

heb ik mijzelf vaak rustig weten te houden als iets dreigde mis te gaan, waardoor het uiteindelijk wél lukte en dat
heeft me verder geholpen in het spel.”

Hechte groep
In elke aflevering worden er tien spellen gespeeld en na tien spelrondes zijn
er in de finale nog twee deelnemers
die een slotspel spelen. Of Sjoerd de
winnaar is van één jaar gratis leven
ter waarde van 50.000 euro, mag hij
niet bekendmaken in verband met zijn
geheimhoudingsplicht. Maar mocht hij
het geld hebben gewonnen, dan wil hij
het beleggen en wellicht aan een leuke
vakantie spenderen. Eén ding heeft
hij er in elk geval aan overgehouden:
een groep nieuwe vrienden, verspreid
door heel Nederland. Sjoerd: “Tussen
de opnames door moest je héél lang
wachten. Je mocht geen telefoon bij je
hebben, dus je moest wel met elkaar
praten. Dat was eigenlijk heel erg leuk.
In het hotel zaten we in de avond ook
samen. Elke dag vielen er mensen af,
dus de groep werd steeds kleiner en
hechter. Je had snel intieme gesprekken
Kesselnaar Sjoerd Peulen kende
het tv-programma ‘De Alleskunner’
niet, totdat zijn vrienden er vorig
jaar over spraken op een verjaardag.
Twee weken daarna kreeg hij van één
van hen een link doorgestuurd die naar
het aanmeldformulier voor het nieuwe
seizoen leidde. Sjoerd: “Mijn vrienden roepen altijd dat ik alles kan op
het gebied van sport en spellen. Dat ik
maar één keer iets hoef te zien en het
meteen uit kan voeren. Dus toen ze
zagen dat de aanmeldingen weer open
stonden, vonden ze dit een mooie kans
voor mij. Zelf had ik er nooit over nagedacht om aan het programma mee te
doen, maar toen ik het aanmeldformulier kreeg doorgestuurd dacht ik fuck it,
ik doen het gewoon.”

Bubbel
Als reactie op de aanmeldbrief kreeg
Sjoerd de mededeling dat hij door was
naar de volgende ronde. Hij moest een
promotiefilmpje van hemzelf opne-

men en uiteindelijk werd hij opgebeld
toen hij bij zijn ouders aan het eten
was. “Ik kan mijn moeders gezicht
nog goed voor de geest halen toen zij
door had dat ik uitgekozen was, alsof
ze een spook zag”, zegt Sjoerd. In juli
2021 vertrok hij voor twee weken naar
het Mediapark. Daar leefde de groep
deelnemers gescheiden van de buitenwereld. “We werden vanuit ons hotel
met een bus naar de opnamestudio
gebracht en terug. Van tevoren waren
we getest op corona en in het hotel
hadden we ons eigen gedeelte, zodat
we niet besmet konden worden door
anderen. We hebben echt in een bubbel
geleefd.”
Sjoerd keek ter voorbereiding op zijn
deelname afleveringen van vorige seizoenen terug, maar er werden honderd
totaal nieuwe spellen gespeeld. “Ik heb
me dus niet kunnen voorbereiden.”
Sjoerd is in zijn dagelijkse leven regiomanager bij Anytime Fitness. Hij sport
bijna dagelijks en zijn conditie zou niet

zijn struikelpunt worden. Maar dat wil
niet zeggen dat hij automatisch elk spel
goed kon spelen, want de opdrachten
waren erg gevarieerd. “Je kunt het zo
gek niet bedenken. Sommige spellen
waren superonnozel. Je kreeg bijvoorbeeld maïs en moest zo snel mogelijk
popcorn maken met een theelichtje.
Of je kreeg een 1,5 literfles water
en met een blinddoek om moest je
er 1 liter uit drinken. Daar had je je
gewoon niet op kunnen voorbereiden.”
De Kesselnaar zegt dat hij geen nieuwe
talenten heeft ontdekt tijdens de show.
“Ik heb eerder ontdekt waar ik juist niet
goed in ben”, lacht hij. “Zo moest ik op
een houten balkje balanceren. Op mijn
werk doe ik elke dag balanceeroefeningen met ouderen, maar als je het
tijdens de opnames zelf moet doen,
is het een heel ander verhaal. Je gaat
alles overdenken. Wat is wijsheid, je linker- of rechtervoet voorzetten? De dingen waarvan je het niet verwacht zijn
ineens een struikelblok. Maar gelukkig

omdat je 24/7 met elkaar op de lip zat.
Met sommigen heb ik meer gesprekken gevoerd in die twee weken dan
met mijn beste vrienden in de afgelopen twee jaar. Het was erg leuk om in
coronatijd eindelijk weer eens nieuwe
mensen te leren kennen. We hebben
elkaar na de opnames nog een paar
keer gezien en we zijn van plan om ten
minste één aflevering samen te gaan
kijken.” Sjoerd kan zeggen dat hij absoluut geen spijt heeft van zijn deelname.
“Het is dat je niet nog eens mee mag
doen, maar als dat wel zo was, zou je
mij het volgens seizoen weer zien. Het
was geweldig.”

Het was erg leuk om
in coronatijd eindelijk
weer eens nieuwe
mensen te leren kennen

Tekst: Roosje Delsing

Kom werken wanneer het
jou het beste uitkomt!
We hebben voldoende (bij)banen
voor de kassa, de winkel,
de vulploeg of de horeca.
Mail: vacatures@leurs.nl

Straelseweg 370, Venlo

www.leurs.nl/vacatures

077-3216000
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‘De poort past uitstekend in het landschap’
In de gemeente Peel en Maas staan op verschillende plekken in het landschap eiken poorten met verschillende leuzen in het dialect erop. Deze zijn
onderdeel van het Poortenproject, een project uit van de inmiddels failliet verklaarde stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen
Limburg (IKL). Jolanda Smits-Pubben en haar partner zijn één van de poorteigenaren. Hun poort staat aan de Dubbroek in Maasbree.

Liefhebbers konden zich de afgelopen jaren zelf aanmelden bij het
Poortenproject waardoor zij, met een
eigen financiële bijdrage, kans maakten op zo’n poort. Voorwaarde was dat
de poort toegang zou geven tot een
wei of perceel. Het Poortenproject is
gestart om plekken in de gemeente
Peel en Maas te verfraaien. Daarnaast
is volgens IKL de houten poort ook
een aanlokkelijke plek voor insecten
(die zich vestigen in spleten) en voor
vogels. Jolanda en haar man zagen in

de omgeving meerdere poorten staan,
waardoor hun interesse werd gewekt.
Na enig onderzoek meldden zij zich
ook aan voor het Poortenproject en ze
hadden geluk; zij kregen een landschapspoort toegewezen, die zij zelf
in maart 2020 op hun erf hebben
geplaatst.

Dialecttekst
Een vereiste was dat wanneer een
deelnemer geselecteerd werd, er een
tekst in het dialect op de poort zou

komen te staan. De deelnemer moest
zelf zorgen voor de correct geschreven
tekst in het dialect van de historische
benaming, bijvoorbeeld de benaming
van de plek of omgeving. Jolanda en
haar man kozen voor de tekst ‘De
Waever’. Jolanda: “We hebben hiervoor gekozen omdat onze boerderij, die stamt uit de gouden eeuw,
bekend staat als het ‘Waevers huuske’.
Vroeger woonde hier een schapenboer en de boerderij deed dienst als
weverij. We vonden het leuk om de

geschiedenis terug te laten komen.
In de toekomst zullen we zelf ook
schaapjes in de wei gaan houden.”

Aanwinst
Jolanda en haar man zijn nog altijd
erg blij met hun aanwinst. “De poort
is van hout en past uitstekend in het
landschap van het Dubbroek”, zegt
ze. “De poort geeft toegang tot onze
wei aan de rand van natuurgebied
Dubbroek, waar ook mooie hoogstam
fruitboompjes staan.”

Het stel heeft al veel positieve
reacties mogen ontvangen van
voorbijgangers. “Mensen vinden
het een hele mooie boerderij en
Dubbroek een prachtig natuurgebied
om te wandelen en fietsen. Vaak
stoppen mensen even op deze plek
om te genieten.”
Zelf hebben Jolanda en haar man
ook al andere poorten in Peel en
Maas bezocht. “We weten in de
omgeving verschillende poorten
te staan. Vaak zien we deze als we
wandelen met ons hondje Happy en
we vinden ze altijd mooi passen in
de omgeving. We hopen dat er nog
meer soortgelijke projecten zoals
het Poortenproject in de toekomst
komen. Wij zijn van mening dat
dit enorm veel toevoegt aan de
uitstraling van het buitengebied van
Peel en Maas.“

Onze boerderij, die
stamt uit de gouden
eeuw, staat bekend als
‘Waevers huuske’

Tekst en beeld: Roosje Delsing

Bijdrage kan hoger uitvallen

Onduidelijkheid over kosten aanpak Gebiedsplan Pius Park
In de commissievergadering van dinsdag 11 januari uitte een aantal
fracties haar zorgen over het financiële plan voor het Gebiedsplan Pius
Park in Panningen, dat de komende jaren wordt uitgevoerd.
De gemeentelijke bijdrage ligt tussen de 3,2 en 3,5 miljoen euro, maar
kan zo, bleek in de commissievergadering, nog iets hoger uitvallen.
In het plan worden vier verschillende
scenario’s gepresenteerd aan
de raad, met allen een verschillend
tempo van uitvoering van het
plan en verschillende kosten
die daaraan verbonden zijn.
Het College van B&W stelt voor om
te kiezen voor scenario C, waar de
gemeentelijke bijdrage tussen de 3,2
en 3,5 miljoen euro ligt. Het overige
bedrag dienen de partners zelf
bijeen te krijgen, met bijvoorbeeld
hulp van subsidie.

Uitvoeringsplan
Lon Caelers (CDA) vond het een mooi
plan, maar zit met vragen. Ze wil
weten wat de uiteindelijke kosten
zijn van het project. “Dit wordt pas
eind 2022 of begin 2023 duidelijk.
Wat als we nu ja zeggen en volgend
jaar blijkt dat het bedrag fors hoger
is? Met andere woorden: kunnen
we nog voor verassingen komen te
staan?”
Volgens wethouder John
Timmermans wordt er op dit moment

nog geen geld vrijgemaakt. “Er
moet eerst een goed uitvoeringsplan liggen en op dat moment komt
het college met een voorstel om dit
financieel te ondersteunen. We kunnen bij het opstellen van het uitvoeringsplan meer gedetailleerde
cijfers opnemen, zodat er meer duidelijkheid wordt gegeven en er een
stukje zekerheid in het plan wordt
gebouwd.” Volgens Timmermans
gaat de werkgroep dit jaar aan de
slag om een uitvoeringsplan op te
stellen voor scenario C, als de raad
hiermee instemt. “Dan kunnen ze ook
gaan kijken wat we precies willen en
hoe we dit gaan invullen.” Volgens
de wethouder zouden de kosten nog
kunnen stijgen. “De kostenraming

is op 2021 gebaseerd, we weten dat
kosten hier en daar aan het stijgen
zijn. Volgend jaar, bij het uitvoeringsplan, zal duidelijk worden wat
de uiteindelijke kosten zijn. Op basis
daarvan komt een bijdrage van de
gemeente. Tevens heeft de werkgroep dan al de mogelijkheid gehad
om subsidies en fondsen te werven
en weten we hoeveel er aan externe
gelden of bijdragen van de partners
bijkomt. Dat zal dan worden meegenomen.”

Sobere uitvoering
Jeanne Hesen (VVD) wilde weten of
er ook een sobere versie kan worden
uitgevoerd, mocht het aantal subsidies dat het Pius Park krijgt tegenval-

len. Timmermans: “Er zullen keuzes
gemaakt moeten worden straks. Zoals
het er nu uitziet, als er gekozen wordt
voor scenario C, moet de werkgroep
zelf nog een gat van 1,2 miljoen
euro vullen met subsidies. Als er niet
genoeg subsidies worden geworven
dan zullen er keuzes gemaakt moeten worden en kleinere dingen een
aantal jaren laten wachten. Natuurlijk
wil het Pius Park alles zo snel mogelijk investeren, maar dan moeten er
prioriteiten gesteld worden.” Volgens
wethouder Timmermans is er ruimte
voor de werkgroep om professionele
ondersteuning te vragen om de subsidies aan te vragen en fondsen te werven. “Hiervoor is een klein gedeelte
gereserveerd in het budget.”

Twijfels over slopen woningen

Raad wil breder onderzoek naar herinrichting centrum Panningen
Meerdere fracties in de raad van gemeente Peel en Maas vinden dat het onderzoek naar de herinrichting
van het centrum in Panningen breder getrokken moet worden. Ook de variant waarbij alleen de postkantoorlocatie onder handen wordt genomen, moet onderzocht worden. Dit omdat de politiek twijfels heeft over
het slopen van woningen, terwijl er een woningnood is.
De fracties PvdA/GroenLinks en Lokaal
Peel en Maas vroegen zich ook af of
het in deze tijd verstandig is om een
centrum uit te breiden, terwijl het vanwege de coronamaatregelen onzeker is
of alle ondernemingen blijven bestaan.
Fred Peeters (PvdA/GroenLinks): “Is er
voldoende gekeken naar de tijd waarin
we leven? In het raadsbesluit wordt
niet ingegaan op de thema’s duurzaamheid en woningnood. Daarnaast is

er een trend te zien naar meer internetaankoop. Daarom beraden wij ons
erover of het verstandig is om een
winkelaanbod uit te breiden. Onze
voorkeur neigt naar de variant waarbij alleen de postkantoorlocatie wordt
aangepakt en er dus geen woningen
hoeven te verdwijnen.”

Beleefplein
Volgens wethouder Paul Sanders is

het centrum van Panningen al jaren
niet gegroeid. Er is bewust gekozen
voor een compact centrum. “Maar het
winkelpubliek is veranderd, er wordt
vooral recreatief inkopen gedaan.
Dat wil zeggen dat klanten winkelen
combineren met een bezoek aan de
horeca. De beleving van de klant
is veranderd. Daarom willen we
meerdere varianten onderzoeken.”
In de minimale variant wordt de

Leerlooierweg doorgetrokken en
moeten er vier woningen gesloopt
worden. In de maximale variant
verdwijnen zeven huizen en wordt
het Raadshuisplein een beleefplein.
“Denk daarbij aan een plein met
terrasjes of een permanent podium”,
aldus Sanders.

Onrust
Dat er onrust in Panningen is ontstaan
doordat in de uitgebreidere varianten
woningen verdwijnen, kon de politiek
wel begrijpen. Jeanne Hesen (VVD):
“Het zal je huis maar wezen. Waar
moet je naar toe in deze tijd? Michel

van Lieshout (CDA) vroeg zich af
waarom de bewoners, die in de
huizen wonen die mogelijk gesloopt
worden, al zijn benaderd terwijl er
nog niks is beslist. Hij pleitte ervoor
dat de minimale variant, waarbij geen
woningen gesloopt hoeven worden,
ook in het onderzoek opgenomen
moet worden. Wethouder Sanders
benadrukte dat de plannen onder
voorbehoud persoonlijk aan de
bewoners zijn voorgelegd. “In een
brief is nadrukkelijk aangegeven dat
het nog om een onderzoek gaat. Het
onderzoek moet antwoorden geven.
Er kan van alles uitkomen.”
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Voorzitter CV Kuus oeht Kepèl blikt terug op 2021
Daan Smolders, ‘vastelaovesfan’ en tevens voorzitter van de Panningse carnavalsvereniging Kuus oeht Kepèl, blikt terug op het jaar
2021, het eerste jaar zonder ‘vastelaovend’.
Daan zit sinds 2007 lid van Kuus oeht Kepèl.
Hij zit sinds 2010 in het bestuur en is sinds
2019 voorzitter van de ‘vastelaovesvereniging’. 2021 was voor de carnavalsvereniging
een apart jaar, want voor het eerst kon er
geen ‘vastelaovend’ worden gevierd door
de geldende coronamaatregelen. Toch vatte
Smolders het nieuws dat er geen ‘vastelaovend’ kon worden gevierd redelijk goed op,
zo zegt hij. “Ik ging er gemakkelijk in mee,
omdat we immers in een hele andere situatie zaten dan nu. De hele wereld was in
rep en roer, dus ik had er begrip voor dat we
‘vastelaovend’ één jaar moesten overslaan.
Dit was voor de gezondheid van de mens het
beste.”
Kuus oeht Kepèl verzon wat alternatieve
activiteiten om de ‘vastelaovesperiode’ toch
door te komen, zo wilde zij de leden actief
en betrokken houden. De vereniging hing
een groot zeil aan de toren in het dorp, met
daarop de tekst ‘Bliëf nog un jaorke wachte,
blief viere en verbinde, blief veural gezonk’,
bracht hun jaarlijkse ‘Kuusengids’ uit en
bracht een carnavalsfoto langs de deuren
van de leden. “We hadden een fotoreportage laten maken van ons als leden, achter
een voordeur, omdat we ‘vastelaovend’ let-

terlijk achter de deur moesten vieren in 2021.
Deze foto’s hebben we, met een kleine attentie,
langsgebracht. Zo wilden we duidelijk maken
dat het een uniek jaar was, maar het belangrijk
vonden dat men thuis toch ‘vastelaovend’ zou
vieren.”
Tijdens de ‘vastelaovesdagen’ zelf had de voorzitter een dubbel gevoel. “Je mist toch wat. Het
is iets waar je normaal enorm naar uitkijkt en
juist vorig jaar waren we er ontzettend aan toe
om een paar dagen alle zorgen op zij te zetten
en ‘vastelaovend’ te vieren. Iedereen begreep
dat het moest, maar het deed toch pijn.” De
organisatie besloot zich op het nieuwe seizoen
te richten, onder meer op de 11evande11e. Totdat
er tot het laatste moment veel onduidelijkheid
was en uiteindelijk bleek dat dit het laatste
mogelijke evenement zou zijn (met toegangsbewijzen) en er daarna weer een (gedeeltelijke)
lockdown zou gelden. “We vonden dat we een
voorbeeldfunctie hebben en besloten om niks te
organiseren. Een zaal met veel mensen, dat vonden we als vereniging niet verantwoord.”
Dit carnavalsseizoen zal de vereniging geen
prins uitroepen, net zoals de overige carnavalsverenigingen in de gemeente Peel en Maas. Dat
zijn ze met elkaar overeengekomen. “We kunnen ze niet de volledige ervaring bieden, dus

Inwoners Kessel en Kessel-Eik
willen uitbreiding verkabeling
hoogspanningstracé,
politiek twijfelt over hoge
uitvoeringskosten
In de raadsvergadering van dinsdag 11 januari bleek dat de inwoners
van Kessel en Kessel-Eik de voorkeur geven aan het onderzoeken van
een groter gebied om de hoogspanningslijnen te verkabelen. Dit omdat
zij bang zijn voor de gezondheidseffecten op korte termijn. Toch wordt
er binnen de raad getwijfeld of de lasten van het verkabelen van de
hoogspanningslijnen opwegen tegen de baten.
In de raadsvergadering nam Mark
Schreurs van de werkgroep hoogspanning de kans om de maatschappelijke
onrust in Kessel en Kessel-Eik onder
de aandacht te brengen. Volgens
hem vrezen jonge ouders voor de
elektromagnetische stralingen die
vrijkomen door de snelheid van de
energietransitie. “Het is zeer aannemelijk dat de hoogspanning op korte
termijn een hogere belasting krijgt.”
Volgens Scheurs heeft de gemeenteraad nu de kans om het project breed
aan te pakken en ook een uitbreiding
van het tracé in het onderzoek mee te
nemen. “Dit heeft geen gevolg voor
de onderzoekskosten. We moeten nu
de verkabeling doorzetten.”

Twijfels
Annigje Primowees van PvdA/
GroenLinks vroeg zich af of dat de
beste oplossing is. “Moet dit prioriteit
hebben? We vinden het erg veel geld.
De angst voor overschrijding van de
kosten is groot.” Edward Wezenberg
van AndersNu vond zelfs dat het
onderzoek gestopt moet worden.
“Verkabeling is een maatschappelijke
wens. Als ik de kostenoverschrijdingen
zie, dan stellen we voor om het onder-

zoek te stoppen. Het project gaat te
veel geld kosten en dan is het een
kostenbatenafweging.”
Ook werd er in de raadsvergadering gevraagd of er geen beroep kon
worden gedaan op het landelijke
coronafonds of een subsidie van provincie Limburg. “Het hoofdaandeel
van de hogere uitvoeringskosten zit
in de overspannen energiemarkt.
De kans is klein dat we daarom aanspraak kunnen doen op het landelijke coronafonds. Provincie Limburg
staat daarnaast nog niet te springen
om geld te steken in het project. We
zijn als gemeente lid van het hoogspanningsplatform en vanuit die hoek
voeren we een lobby uit. Maar we zijn
de enige gemeente met een verkabelingsproject”, legde wethouder Paul
Sanders uit.
Volgens hem gaat het project om veel
geld, maar gaat het vooral om wat je
ervoor terugkrijgt. “Er zijn veel onderzoeken gedaan naar de gezondheidseffecten van hoogspanning. Het is
moeilijk voor ons om die te beoordelen. Het is een lastige afweging.”

zien we ervan af. De vraag is wat heb je liever:
‘unne vastelaovend zonder prins of unne prins
zonder vastelaovend?’ We wachten de persconferentie af, maar het ziet er niet hoopvol uit dat
‘vastelaovend 2022’ door kan gaan. Ik zie ons
nog niet met 5.000 mensen op een plein staan
en al helemaal niet als de kroegen nog dicht
zijn. Mochten de kroegen tot 17.00 uur opengaan
en is een verplichte afstand van 1,5 meter, dan
zal het ook moeilijk worden. Mocht je met een
testbewijs ergens gewoon binnen kunnen, dan
gaan we kijken naar opties waarbij de gemeenschap welkom is.” Het gehele carnaval verschuiven naar een latere periode, in de zomer
bijvoorbeeld, ziet Daan niet zitten. “Het is een
katholiek feest en het hoort in de vastenperiode te worden gevierd. Daarnaast vind ik het
een evenement dat in de winter moet worden
gevierd, niet in de zomer. Het hoort bij het seizoen.” Daan heeft als boodschap: ‘Blief gezonk
en blief vastelaovend viere’. “Dat zeg ik altijd.
Of het nu klein of groot is, het is belangrijk dat
‘vastelaovend’ blijft bestaan. Het is een stukje
cultuur dat we vast moeten blijven houden in
zowel Kepèl, Peel en Maas en in heel Limburg.
Ik hoop dat we volgend jaar weer een normaal
seizoen hebben. Dat is toch waar we het voor
doen.”

Zorg jij voor de finishing touch?
Leolux maakt in Venlo de mooiste designmeubelen op bestelling,
helemaal naar de wensen van de klant. We groeien hard en hebben
daarom veel behoefte aan vakmensen. Op dit moment zoeken we
de volgende fulltime (38,75 uur) collega’s:

(Ervaren) Stoffeerders
Met de halffabricaten van de Leolux-collega’s zorgt de afdeling
stoffeerderij dat elk product tot in de perfectie wordt gestoffeerd
en afgewerkt.

(Aankomend) Coupeuses
Ons Service Atelier verzorgt al het speciale stikwerk,
bijvoorbeeld voor herstofferingen en reparaties.
Werk jij graag aan mooie kwaliteitsmeubelen, waarbij jouw
vakmanschap echt aan bod komt? Wij bieden jou:
• Een goed marktconform salaris
• Flexibele werktijden
• 24 vakantiedagen / 12 ATV dagen
• Goede reiskostenvergoeding woning-werk
• Een winstdelingsregeling
• Collectief contract met zorgverzekering
• Sporten met korting
• Korting op onze mooie Leolux producten.
Interesse?
Stuur vóór 21 januari een bericht aan de afdeling HR,
t.a.v. Thalitha Holthuis, hr@leolux.nl / 077-3877211.
www.leoluxfurnituregroup.nl/werkenbij

05

06

familie \ 1301
Als een bloem, zo is ’t leven
’t begin is klein en teer
De één die bloeit uitbundig
De ander geurt heel fijn
Sommige bloemen blijven lang
Weer anderen blijven even
Vraag niet bij welke bloem je hoort
Dat is ’t geheim van ‘t leven

Ton Willems

* Helden, 21 juni 1932

† Kessel, 8 januari 2022

weduwnaar van

Jo Willems - van de Pasch
echtgenoot van

Fien Willems - Verheijen
Jos en Tiny
Tommy †
Jacky en Louis, Olivia, Winston
Denise
Carla en Jannie
Joke en Frank
Coco en Bjorn
Yvonne en Werner
Jim en Steffie
Kai en Gido
Roy en Esther
Johan en Petrie
Jort
Saar
Correspondentieadres: Familie Willems
Beeselseweg 6, 5995 AR Kessel
De afscheidsdienst vindt in besloten kring plaats op
zaterdag 15 januari om 11:00 uur.

Hoije lieve Jos, pap en opa,
Wat hebben we het goed gehad samen.
Bedankt voor alle mooie momenten.
Je hebt hard gevochten, rust nu maar zacht.

Jos Janssen
* 18 april 1945

† 10 januari 2022

Vol trots, bewondering, respect en dankbaarheid voor
alle mooie, fijne herinneringen hebben we
afscheid genomen van

Nellie van den Beuken-Coenen
* 2 oktober 1925

† 4 januari 2022
echtgenote van

Jan van den Beuken †
Moeder is 96 jaar mogen worden.
Moeder, schoonmoeder en oma van
Kessel: Carla en Wim
Erik
Ruud en Fannie♥
Buggenum: Elly en Pieter
Sanne♥ en Pascal
Michiel
Veulen: Ankie en Hans
Melanie en Leon, Annemijn, Halina
Mabel en Alberto, Emma, Ona
Kessel: René en Germa
Sjors
Maud en Roger
Koen
Anne en Sten
Wessem, 4 januari 2022
Correspondentieadres: Familie van den Beuken
p.a. Graaf Hendrikstraat 7 5995 BN Kessel
De uitvaartdienst heeft in besloten kring plaatsgevonden
op maandag 10 januari.

Sterven doe je niet ineens
Maar af en toe een beetje
En alle beetjes die je stierf
’t Is vreemd maar die vergeet je,
Het is je dikwijls zelfs ontgaan,
Je zei ik ben wat moe,
Maar op een keer ben je aan
je laatste beetje toe.

echtgenoot van

Tonnie Janssen-Timmermans

Verdrietig maar ook heel dankbaar neem ik afscheid van

pap en opa van
Hans en Natascha
Sam, Lieve, Kick
Germy en Harold
Jim, Guus
Freek en Evelien
Ties, Suze
Baarloseweg 50
5988 NP Helden
Zaterdag 15 januari is er van 15.30 tot 17.00 uur de mogelijkheid om afscheid te nemen in Rouwcentrum & Afscheidshuis
‘Panningen’, ingang Schout van Merwijckstraat in Panningen.
De afscheidsdienst zal in besloten kring plaatsvinden.
U kunt deze via livestream volgen op maandag 17 januari om
11.00 uur via https://www.leonvanlier.nl/content/janssen/

Math van Bommel
* 5 december 1934

Kessel

† 8 januari 2022

echtgenoot van

Annie van Bommel – Jacobs
Correspondentieadres:
Sint Corneliusstraat 47, 5995 XT Kessel
De uitvaartdienst vind in besloten kring plaats op
14 januari 2022 om 15:30 uur.
Een speciaal woord van dank aan De Merwijck,
voor alle goede zorgen.

Wakker
Peel en Maas
organiseert
fakkeltocht
tegen
corona
maatregelen
Wakker Peel en Maas, een
groep van 66 personen uit
Peel en Maas, organiseert
dinsdag 18 januari een
fakkeltocht door Panningen.
Met deze fakkeltocht wil de
organisatie haar ongenoegen
uiten over de huidige coronamaatregelen. De demonstratie start om 19.00 uur bij het
gemeentehuis.
De 68-jarige Panningnaar Eef
de Bruijn is één van de leden
van Wakker Peel en Maas. Hij
wil met de fakkeltocht duidelijk maken klaar te zijn met de
coronamaatregelen. “Het beleid
wordt behoorlijk overtrokken.
In het begin wisten we niks van
het coronavirus af en werden
we erdoor overvallen, gaandeweg is het duidelijk geworden dat één bepaalde groep
er last van heeft. Het gros van
de bevolking dat het coronavirus oploopt, heeft griep- of
verkoudheidsverschijnselen.
Door de coronamaatregelen gaat het hele land kapot.
We zijn er klaar mee.”
In heel Nederland worden er
wekelijks fakkeltochten gelopen om tegen het huidige
coronabeleid te protesteren.
Volgens De Bruijn is de organisatie Wakker Peel en Maas
geweldloos en gaat het de
demonstranten vooral om verbinding zoeken met elkaar en
de samenleving wakker maken.
“De besmettingen lopen op,
maar de ziekenhuisopnames en
ic-bezetting gaan steeds verder
naar beneden. Het leven zoals
we dat kenden is volledig naar
de knoppen. Mensen leven in
angst terwijl dat eigenlijk nergens goed voor is. De middenstand, de horeca, sportscholen
en noem het maar op gaan hier
aan onderdoor. Het wordt tijd
dat dit ophoudt en we weer
kunnen gaan samenleven en
met liefde met elkaar omgaan”,
legt De Bruijn uit.
De Panningnaar hoopt dat alle
regels die met corona te maken
hebben per direct stoppen.
“We ontkennen niet dat we te
maken hebben met een virus.
Ik weet heus wel dat het virus
voor sommige mensen ernstig
kan uitpakken. Maar voor het
gros van de bevolking hebben
de regels geen nut. Ik hoop dat
de samenleving weer open kan.”
Deelnemers van de fakkeltocht
verzamelen bij het gemeentehuis in Panningen om 19.00 uur.
De groep loopt tot 20.30 uur een
route door het dorp.
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Postcrossing is schrijven aan onbekende

Jopie uit Panningen stuurt kaarten naar mensen
over de hele wereld
Jopie Engels (14) uit Panningen heeft een bijzondere hobby, ze doet namelijk aan postcrossing. Dat wil zeggen
dat ze kaarten over de hele wereld naar wildvreemden stuurt en ook van anderen kaarten ontvangt. Dit doet
ze al vier jaar en ze bewaart alle kaarten die ze krijgt.

kun je aanklikken dat je een kaartje
wil versturen, je krijgt dan een willekeurig adres van een ander postcrossinglid.” Jopie ontvangt kaarten van
personen waar zij nog nooit contact
mee heeft gehad. “Als je een kaartje
stuurt naar een adres, wordt je eigen
adres als het ware in een soort grabbelton gedaan. Als iemand anders een
kaartje wil versturen, dan krijgt hij
hieruit een adres. Wanneer het kaartje
bij iemand aankomt, kan hij dat regi
streren.”
De adressen waar de kaartjes heengaan zijn verspreid over de hele
wereld. “Het ligt eraan hoeveel leden
er in een bepaald land zijn. Zo krijg
ik heel vaak kaartjes uit Duitsland of
Amerika. Hier wonen namelijk veel
leden. Als je een kaartje krijgt uit een
land waar niet veel mensen kaarten
versturen, zijn deze natuurlijk extra
bijzonder,” zegt ze.

Penvrienden

Jopie doet aan postcrossing, dit houdt
in dat zij kaarten schrijft naar mensen
die zij niet kent. “Postcrossing is een
platform waarop je kaartjes kunt sturen over de hele wereld. Je stuurt een

kaartje naar een adres en je krijgt een
kaartje van een ander adres terug,”
vertelt Jopie.
Ze begon met haar hobby door een
lerares op de basisschool. “Een juf van

de basisschool deed dit met ons in de
klas. Ik vond het heel leuk en vroeg
mijn moeder of ik ook een account
mocht aanmaken.” Inmiddels stuurt
Jopie al vier jaar kaartjes. “Op de site

In de kaarten mag je vertellen over
wat je bijvoorbeeld leuk vindt, geeft
Jopie aan. “Je kunt over van alles vertellen. Iets over je dag, wie je bent,
wat je voor school of werk doet of
hobby’s die je hebt.” Bij het versturen
van de kaarten zit je niet gebonden
aan een tijd en kun je dus een kaart
sturen wanneer je maar wil. Ook kun
je zeggen of je contact wil houden
of niet. “Op je profiel kun je instellen
of je hiervoor openstaat. Als je een
kaart stuurt naar iemand die dit heeft
aangevinkt, kun je vragen of diegene
regelmatig post met je wil uitwisselen. Hierdoor kun je penvrienden
worden.” De volgende kaarten naar

die persoon, stuur je daarna niet meer
via het platform. Maar Jopie wil liever
geen vaste penvrienden. “Ik vind het
leuk om een kaartje te sturen wanneer ik dat wil. Als je een penvriend
hebt, voelt het misschien meer als een
verplichting om vaker iets te sturen en
dat vind ik met postcrossing niet het
geval.”
Jopie vindt haar hobby heel erg leuk
en zou het mensen aanraden. “Als je
er tenminste de tijd en moeite in wil
stoppen. Je moet het wel bijhouden
en de kaartjes die je krijgt ook registreren. Hierdoor kan de verzender
zien dat je de kaart hebt ontvangen.”
Zelf voegt ze vaak een extraatje toe
aan haar kaarten zoals thee, stickers
of droogbloemen. “Ikzelf heb ook een
paar keer iets gekregen. Een magneetje, thee en een toegangskaartje
van een pretpark waar die persoon
heen was geweest. Ik vind thee altijd
leuk om te krijgen omdat dat vaak
andere smaken zijn dan die we in
Nederland hebben.” Ze bewaart alle
kaarten die ze krijgt. “De leukste hang
ik in mijn kamer op en de rest bewaar
ik. Ik vind het superleuk om ze ooit
terug te lezen. Ook de postzegels op
de kaarten zijn vaak heel bijzonder.”

Ik vind het
superleuk om ze
ooit terug te lezen

Tekst: Noëlle Ewals

Terugblik 2021

Hoogwater zorgde voor een zwaar 2021
Voor Baarlonaar John Rooyakkers was 2021 een moeilijk jaar. In juli stond het water
van de Maas zo hoog dat de gewassen voor zijn groente- en fruit winkel niet meer te
redden waren.
In juli 2021 stond er hoogwater in meerdere
delen in Limburg, ook op de Heuvel in Baarlo.
John Rooyakkers had in deze straat zijn
glastuinbouw, vollegrondstuinbouw en een
groente- en fruitboerderij. Door het hoogwater hebben zijn gewassen het niet overleefd.
“Ik heb de teelt daarna niet opnieuw kunnen
opstarten, omdat je te maken hebt met een
groeicyclus die zich maar één keer per jaar
voordoet. Vanaf 2022 ga ik wel weer beginnen met de nieuwe teelt.” Financieel is John
het jaar toch rondgekomen. “We zijn al twintig jaar actief en daardoor hebben we wel
een eigen vermogen op kunnen bouwen, dat
heeft ons door de periode heen geholpen.
Voor bedrijven die een hoge rentelast hebben, zal het veel moeilijker zijn geweest.”
John hoopt nog op een schadevergoeding.
“In 2003 was er ook hoogwater en hebben
wij een tegemoetkoming gekregen, dit heeft
echter wel een jaar geduurd. Ik hoop dat dit
nu sneller kan.” Hij vindt het jammer dat de
kleine ondernemers meestal maar een kleine
vergoeding krijgen voor situaties als deze.
“De uren die je als ondernemer besteed

hebt, mag je niet bij het bedrag meetellen.” In
de komende jaren wordt de dijk rondom Baarlo
verhoogd. “Als de dag komt dat deze dijk zijn
werk moet gaan doen, krijgen de personen buiten de dijk meer water. Als de bedrijven buiten
de dijk nog meer water krijgen dan afgelopen
juli, zijn ze klaar. Dit jaar was al extreem. Ik vind
het raar dat de mensen binnen de dijk geholpen
worden door de overheid door een hogere dijk
te maken, maar in het buitengebied worden ze
aan hun lot overgelaten. In Hout-Blerick willen
ze de dijk naar achteren plaatsen en daar worden de mensen wél gecompenseerd. Hier in het
Baarlose en Kesselse gedeelte niet, dat vind ik
krom,” vertelt John.
Naast zijn eigen producten verkoopt de
Baarlonaar ook producten van collega’s, dit is
50 procent van de omzet. “Omdat dit wel door
kon gaan, heb ik toch inkomsten gehad afgelopen jaar.” Op de dagen van het hoogwater is de
verkoop niet doorgegaan, maar na vier dagen
werd de winkel weer geopend. Nadat het water
van de Maas zakte, moest er nog veel worden
opgeruimd. “Met sommige herstelwerkzaamheden zijn we nu nog bezig. Deze zijn niet in

de eerste weken af en moeten we nog naast
het gewone werk doen.” John beschrijft 2021
als een moeilijk jaar. “Het was een emotioneel
zwaar jaar. Dit komt door privéomstandigheden,
maar ook door het hoogwater, daar zal ik het
afgelopen jaar voornamelijk aan herinneren. In
zijn totaliteit was dit geen geweldig jaar voor

mij. Omdat onze locatie in het buitengebied
zit en buiten de dijk, zijn wij altijd afhankelijk
van de weersomstandigheden. Afgelopen jaar
was extreem en het zou zomaar kunnen dat
het komende jaar, een droog jaar gaat worden.
Ik heb er vertrouwen in dat 2022 normaal gaat
verlopen.”
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familie \ 1301
Huil niet omdat ik er niet meer ben
maar lach omdat ik er ben geweest.

Nel Peeters - van der Spek
echtgenote van

Jos Peeters †
Eef en Geert
Joos, Niek, Lissa
Giel en Suzan
Elin, Jorn
Ton en Steffy
Raph, Fer, Lou
Correspondentieadres:
Baarloseweg 17, 5988 NL Helden
De afscheidsdienst vindt in besloten kring plaats op vrijdag
14 januari om 11:00 uur.

Dankbetuiging

Een speciaal woord van dank aan de medewerkers van
VieCuri afd. longgeneeskunde voor de fijne zorg aan mam.

Wij danken u hartelijk voor uw belangstelling
en medeleven na het overlijden van onze mam,
schoonmoeder, oma en superoma

Mien Gommans - Nelissen
Uw belangstelling en medeleven hebben wij
als een troost ervaren.
Hannie en Lambert
Ans en Frans
Mia en Thijs
Klein- en achterkleinkinderen
Panningen, januari 2022

“Zo gij niet wordt als kinderen zult gij het rijk
der hemelen niet binnengaan.”

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

fienbosuitvaartzorg.nl

Dankbaar dat wij zo lang van haar hebben mogen genieten,
moeten wij nu toch afscheid nemen van onze lieve mam,
oma en omi

Mia Nijssen-Korsten
echtgenote van

Gerrit Nijssen †
Zij is 95 jaar geworden.
Mien en Ger
Cosima en Peter, Ravi, Taro
Harrie †

samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

Henk en Francien
Mike en Dominique, Cody
Diewke en Kiru, Jevin
Silvester †
Ank
Remy
Michiel
Miriam en Teun
Sil
Niels
De uitvaart vindt plaats in besloten kring.

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

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Baarlo
Kessel
Maasbree

Een bijzonder woord van dank aan dokter Magis en aan
de medewerkers van Zorgcentrum De Groenling voor de
liefdevolle verzorging van Mam.

In dankbare herinnering

Henriette J.M. Halferkamps

www.vooraltijdbijzonder.nl

* Raamsdonk, 19 mei 1947
† Venlo, 9 januari 2022

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

Claudia van Haeﬀ |06-15156046

Onze lieve tante Jet en goede vriendin
* Kessel, 30 oktober 1932 † Kessel, 10 januari 2022

Dankbetuiging

Hartelijk dank voor uw steun en medeleven
rondom het afscheid van mijn lieve vrouw

Truus Grubben-van Osch
Harrie Grubben
Familie van Osch
Familie Grubben
Maasbree, januari 2022
Peet Steeghs Uitvaartzorg

Dankbetuiging

Een kaart, een woord, een handdruk, uw aanwezigheid bij de uitvaart.
Dit alles heeft ons zoveel goedgedaan na het overlijden van oos mam,
schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Mie Lormans-Bots
Het was hartverwarmend. Wij danken u allen hiervoor.
En dank aan het personeel van “Ut PlattelandsHoes” en de Huisartsen.
Kinderen, kleinkinderen, achterkleinkind
en de familie Burger
Helden, januari 2022

Kinderen en kleinkinderen
Greijn-Halferkamps
Halferkamps-Krutzen
Jan de Hoogh
Correspondentieadres:
Familie Halferkamps
p/a Loosteeg 19a, 5981 NJ Panningen
De eucharistieviering vindt plaats op zaterdag 15 januari
om 11.00 uur in de kerk van Onze Lieve Vrouw Geboorte
te Kessel, waarna tante Jet later die dag in besloten kring zal
worden gecremeerd.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot schriftelijk
condoleren.
Een woord van dank aan alle medewerkers van VieCuri,
huisartsenpraktijk Kessel, de Zorggroep Groene Kruis, de
nachtzorg en pastoor Varela voor de liefdevolle zorg.
Een speciaal woord van dank aan Riet, Anny en Ton.
Overleden 8 januari 2022

Elisabeth Ghielen-Wulms
weduwe van Jan

Ghielen

geboren 8 maart 1928 te Panningen
324 Rue Norte Dame
GOx1CO Champlain
Quebec Canada

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

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Ik ben Denise (student rechten). Ben
je 18 (of wordt je dit binnenkort)
en zoek je hulp bij het invullen
van jouw belastingaangifte, het
aanvragen van zorgtoeslag, OV of
studiefinanciering bij DUO? Dan
kan ik je hiermee helpen! Je kunt mij
bereiken op 06 31 20 45 72.
Auto’s gevraagd, alle merken
loop, sloop of schade. Direct geld
en vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.
In januari starten de
MINDFULESS trainingen en wekelijkse
MEDITATIE groepen in Panningen.
Check je aanvullende verzekering of je
in 2022 voor vergoeding in aanmerking
komt. (Aanpassen kan nog in de
maand januari.)
www.mindfulnesscentrumpanningen.nl
of bel: 06 13 74 75 29.
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VVD Peel en Maas

Energietransitie en regeerakkoord
Afgelopen jaren hebben wij vele goede gesprekken gevoerd met onze
inwoners en bedrijfsbezoeken gebracht in relatie tot de energietransitie, onder andere over de aanleg van zonne- en windparken.
We hebben geluisterd naar onze
inwoners en eventuele zorgen opgepikt, al weten we dat vele zaken niet
op gemeentelijk niveau geregeld
kunnen worden. Maar het voordeel
van een landelijke partij is dat de
lijntjes kort zijn en wij de zorgen van
onze inwoners wel kunnen doorspelen naar hogere hand. We heb-

PvdA/GroenLinks Peel en Maas

ben korte lijntjes met ons Tweede
Kamerlid Silvio Erkens uit Kerkrade.
Verheugd zijn we dan ook dat in
het nieuwe regeerakkoord van het
kabinet Rutte IV grote klimaat- en
energieplannen zijn gepresenteerd.
Hierin is onder andere opgenomen dat voor windturbines op land
nieuwe afstandsnormen moeten

CDA Peel en Maas

ding van het voetgangersgebied: van
Raadhuisplein een groen/beleefplein
maken, weg achter Change doortrekken tot aan de Patersstraat, slopen
van vier en liefst zeven woningen.
Het college denkt daarmee de kracht
van Panningen als regionaal koopcentrum te behouden en te verster-

ken. Wij betwijfelen dat. Panningen
is groot en aantrekkelijk genoeg met
het Marktplein en het plein voor
DOK6 als beleefpleinen. Ook moet
Panningen niet zo groot worden
dat de centra in de andere kernen
doodbloeden. Versterk het centrum
in zijn huidige vorm en probeer de

Suzan Hermans

lege winkels die er nu al zijn, weer
gevuld te krijgen. Waar we helemaal op tegen zijn is de afbraak van
goede centraal gelegen woningen
in een tijd waarin mensen zitten te
springen om huisvesting. Voor het
autoluw maken van dit gedeelte van
het centrum lijkt het ons voorlopig
genoeg als het doorgaande (sluip)
verkeer wordt geweerd dat nu vanaf
Patersstraat, via Raadhuisstraat en
Julianastraat naar Beekstraat rijdt
en omgekeerd. Sluit Julianastraat af,

zodat auto’s vanaf Patersstraat alleen
kunnen parkeren op Raadhuisplein
en auto’s vanaf Beekstraat alleen
achter Change. Steek de 150.000 euro
die nu nodig zijn om overbodige centrumplannen te onderzoeken, in de
bouw van betaalbare (huur)woningen op de postkantoorlocatie. Daar
zitten mensen op te wachten.

Annigje Primowees, Frits Berben,
Raf Janssen, raadsleden

Hoogspanningslijnen Kessel-Eik en Kessel
Het CDA heeft zich al een hele tijd geleden vastgebeten in het dossier
hoogspanningslijnen Kessel-Eik en Kessel. Nadat twee groepen burgers
uit deze twee Maasdorpen en allebei de dorpsoverleggen helder hadden
uitgesproken dat deze kabels weg moeten, heeft het CDA dit op de politieke agenda gezet.
Na aandringen van betrokken burgers,
de dorpsoverleggen en politieke druk
van het CDA startte het college zo’n
twee jaar geleden een eerste onderzoek naar de haalbaarheid van verkabeling. Eind 2020 stemde een ruime
meerderheid van de gemeenteraad

Lokaal Peel&Maas

is, zoals bijvoorbeeld op rijksgronden. Ook zet de nieuwe coalitie
in op kerncentrales in de toekomstige energiemix, met behoud van
Borssele en twee nieuwe kerncentrales. Wij zijn blij dat er op dit punt
eindelijk lef wordt getoond door onze
nieuwe regering en dat er gekozen
wordt voor echte oplossingen die
zoden aan de dijk zetten.

Centrum Panningen heeft genoeg aan twee beleefpleinen

Het college heeft al eerder geprobeerd het centrum van Panningen te vergroten en te verfraaien door een
doorsteek te maken van de Beekstraat naar de Patersstraat. De raad heeft dat plan toen tegengehouden
en de wegomlegging beperkt tot het gedeelte achter Change. Nu komt het college weer met die plannen.
PvdA/GroenLinks vindt het centrum van Panningen groot en fraai genoeg.
Het voormalige postkantoor op de
hoek Raadhuisstraat/Patersstraat
is aangekocht en afgebroken.
Deze locatie wordt voorlopig gebruikt
als parkeerplaats. Er moet een definitief plan voor worden gemaakt.
Het college grijpt dit aan om een
oud idee van stal te halen: uitbrei-

komen in verband met de overlast
van geluidshinder en slagschaduw.
Signalen die wij ook al vaker van
inwoners kregen. Over zonnepanelen op onze schaarse landbouwgrond
is het standpunt van de VVD dat
wij dit onacceptabel vinden en een
aantasting van flora, fauna en het
landschap. Ook dit komt terug in het
regeerakkoord. Hierin is opgenomen
dat zonnepanelen alleen op land
worden toegestaan als multifunctioneel gebruik van dat land mogelijk

in met een vervolgonderzoek naar de
verkabeling van de hoogspanningslijnen. Op dit moment voert TenneT de
geoffreerde werkzaamheden uit om te
komen tot een basisontwerp. Echter is
geconstateerd dat een overschrijding is
te verwachten van de kosten voor het

onderzoek, waardoor het door de raad
beschikbaar gestelde budget ontoereikend is. Het gemeentelijke aandeel
van de te verwachten overschrijding wordt geraamd op 110.000 euro.
Het CDA is en blijft voorstander van
verkabeling en stemt dus ook in met
de gevraagde extra investering. Het
verkabelen van de hoogspanningslijnen zou een uniek nieuw toekomstperspectief betekenen voor Kessel-Eik
en Kessel. Naast het positieve effect
op de leefbaarheid van de dorpen

heeft het verkabelen van de hoogspanningslijnen ook een positieve uitwerking op de woningbouw en biedt
het kansen voor het industrieterrein.
Dit zijn allemaal onderwerpen die het
CDA hoog op de agenda heeft staan.
Het onder de grond brengen van de
hoogspanningslijnen is dus geen kostenpost, maar een unieke investering
in de leefbaarheid. Het CDA is daar een
groot voorstander van.

tiefnemers en belanghebbenden zo
goed mogelijk te betrekken bij het
plan is er meer ruimte voor inspraak.
Een handleiding participatie biedt
inspiratie om met elkaar het goede
gesprek te voeren. Een onderdeel
van de Omgevingswet is de omgevingsvisie. Met deze omgevingsvisie laten we zien wat we belangrijk
vinden in de omgeving waarin we
wonen, werken en recreëren. In 2021
is de gemeenteraad actief aan de
slag geweest om een concept-

omgevingsvisie Peel en Maas vast te
stellen. De visie is in diverse kernen
met burgers en stakeholders besproken. Ook kon deze via een website
bekeken worden en van commentaar worden voorzien. Deze visie
wordt binnenkort vastgesteld door
het College van B&W. Kijk voor meer
informatie over de Omgevingswet op
www.peelenmaas.nl/omgevingswet

Roel Boots en Ellis Kempeners

De Omgevingswet
Na de decentralisatie van het sociaal domein uit 2015 is de
Omgevingswet misschien wel de grootste verandering van de afgelopen tien jaar voor de gemeente. Een wet die 26 wetten bundelt.
Thema’s zoals ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur, water
en inspraak komen straks samen in de Omgevingswet. Dit maakt het
gemakkelijker om een ruimtelijk project in één keer aan alle regels te
toetsen.
Tot nu toe staat er voor vergunningverlening een procedure
van 26 weken, dit worden straks
8 weken. Dat leidt tot snellere
besluitvorming, vereenvoudiging en

schrappen van overbodige regels,
meer flexibiliteit en een betere aansluiting op de praktijk en vooral meer
transparantie. Het college beslist in
principe bij aanvragen. Om initia-

Henk Boots en Tiny Valckx

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Ik ben opzoek naar een Viool.
Heeft u er een liggen?
U kunt mij bellen of berichten op:
06 36 54 85 24

Verloren in Baarlo op 6 januari
zwarte horloge
Garmin vivoactive 4
Aub contact opnemen 06 57 98 56 35

Te koop:koel-vriescel. 5x3x2.5mtr.
afm.deur 1.35x1.95mtr.
gebruikt in de boomkwekerij.
tel. 06 27 30 02 55

Optidee: voor persoonlijk advies,
bestelling en/of party:
06 48 55 07 30 en www.optidee.nl/
peggy-wismans

Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo.
Verdere info & tips: karelheines.nl.
06 50 96 29 15.
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Energietoeslag voor lagere
inkomens
De energieprijzen zijn de afgelopen maanden hard gestegen. Veel huishoudens zijn
honderden euro’s meer kwijt aan de energierekening. Huishoudens met een inkomen
op of net boven het sociaal minimum krijgen daarom eenmalig een energietoeslag van
200 euro. De gemeente zorgt voor de betaling van dit geld.

PMD-afval nog beter scheiden
Vanaf 1 januari wordt er strenger gecontroleerd op de kwaliteit van PMD bij het
overslagstation en de sorteerinstallatie. Om afkeur én extra kosten te voorkomen
is het belangrijk om het afval goed te sorteren. Alléén PMD-verpakkingen mogen bij
het PMD. Dus onder andere geen (half)volle verpakkingen, geen (landbouw)folie,
speelgoed, PVC-buizen of piepschuim.
Uw Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drinkverpakkingen zijn waardevol
Zeker als u ze goed verzamelt. Hoe beter u uw afval scheidt, hoe meer verpakkingen een
tweede leven krijgen als grondstof voor nieuwe producten en verpakkingen. Maak ze leeg,
haal ze los en druk ze plat. Dan zijn ze recycleklaar. Kleine moeite, groot verschil!
Container of doorzichtige zakken
PMD-afval kunt u thuis scheiden en weggooien in de grijze container of apart houden
in doorzichtige PMD-zakken. De PMD-zakken zijn alléén voor inwoners die in een
appartement of hoogbouw wonen. Zij hebben geen grijze PMD-container en gebruiken in
plaats daarvan PMD-zakken. PMD-zakken mogen niet in de container worden gebruikt.
PMD wordt aan huis opgehaald.

Automatische betaling
Mensen met een bijstandsuitkering hoeven hiervoor niets te doen. De gemeente maakt de
energietoeslag in het eerste kwartaal van 2022 automatisch over. Wanneer dat precies gebeurt,
is op dit moment nog niet bekend. Eerst moet landelijk de wetgeving aangepast worden.
Aanvragen energietoeslag
Er zijn ook andere groepen die in aanmerking kunnen komen voor deze extra energietoeslag.
Bijvoorbeeld mensen met een IOW-uitkering, mensen die AOW krijgen zonder aanvullend
pensioen en zelfstandigen met een laag inkomen. Deze groep is niet volledig in beeld bij de
gemeente. Daarom kunnen zij in het eerste kwartaal van 2022 zelf een aanvraag voor de toeslag
indienen. Dat kan via de gemeentelijke website www.peelenmaas.nl.
Zodra hier meer over bekend is, maakt de gemeente dit via verschillende kanalen bekend.
Wij adviseren u in ieder geval de gemeentelijke website in de gaten te houden.
Financiële hulp
Wie geldproblemen heeft, kan zelf (financiële) hulp vragen. Bijvoorbeeld door een
betalingsregeling af te spreken met de energieleverancier. Inwoners kunnen voor hulp en
advies ook terecht bij:
• schuldhulpverleners van de gemeente via 077 306 6666 of schuldhulpverlening@peelenmaas.nl.
Vermeld bij het onderwerp: Schuldhulpverlening. Zet in de e-mail de volgende gegevens: uw
naam, adres, woonplaats, geboortedatum en telefoonnummer.
• Wegwijzer, het informatie- en adviesloket van Vorkmeer via 077 307 7350 of
wegwijzer@vorkmeer.nl.

PMD los in de container
Gebruikt u toch zakken, dan mogen alleen doorzichtige zakken die u zelf koopt in de
PMD-container. Ondoorzichtige zakken zoals Peel en Maas restafvalzak, blauwe zak en
KOMO-zak en de doorzichtige Peel en Maas PMD-zak mogen niet in een PMD-container. De
inzameldienst en afvalverwerker moeten zien of het juiste soort afval in de zak zit. Als de
inzameldienst dit niet kan zien, nemen ze de container of zak niet mee.
Meer informatie
Op www.peelenmaas.nl leest u meer informatie over de soorten Peel en Maas
afvalzakken en afhaalpunten. Als u meer wilt weten over afvalscheiding, kijk dan op
www.recycleklaar.nl.

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022

Openbare kennisgeving
kandidaatstelling

Politieke partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen 2022 moeten op
31 januari 2022 tussen 9.00 en 17.00 uur de kandidatenlijsten (model H 1) inleveren bij het
Klant Contact Centrum (cluster Burgerzaken) in het Huis van de Gemeente.

Wacht niet te lang met het zoeken van hulp.
Tips voor een lagere energierekening
Mogelijk bent u door de energieprijzen al heel bewust bezig om uw energierekening te verlagen.
Bijvoorbeeld door korter te douchen of tochtstrips te plaatsen. Bent u op zoek naar meer tips,
kijk dan op www.milieucentraal.nl.

Verkeersonderzoek Kessel:
bedankt voor het meedenken
In Kessel vindt een onderzoek plaats naar de verkeer- en parkeerproblematiek in
het dorp. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onafhankelijke bureau Kragten.
Het bureau heeft een nadere verkenning van de problematiek uitgevoerd en vervolgens
konden inwoners, ondernemers of regelmatige bezoekers van Kessel hun mening geven
via een online enquête. 470 personen hebben de online enquête ingevuld. Bedankt aan
iedereen die dit heeft gedaan.
Op basis van de probleemverkenning, de resultaten van de enquête en een analyse stelt
bureau Kragten een rapportage op: het Verkeersplan Kessel. Naar verwachting wordt dit
verkeersplan in het tweede kwartaal 2022 aan de gemeente uitgebracht. Daarna wordt
bekeken hoe hiermee verder te gaan.

Onderstaande formulieren zijn van 3 tot en met 31 januari 2022 kosteloos verkrijgbaar:
• de lijsten van kandidaten (model H 1);
• de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9);
• de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een
kandidatenlijst (model H 3-1);
• machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de
aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst.
(model H 3-2);
• de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4).
Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van € 225 worden betaald door overmaking
van dit bedrag op rekeningnummer NL25 BNGH 0285 1440 14 ten name van Peel en Maas, onder
vermelding van ‘kandidaatstelling <naam partij>’. De politieke groeperingen, die bij de laatst
gehouden verkiezing van de gemeenteraad één of meer zetels hebben behaald, hebben deze
verplicht niet!
Informatie of vragen?
Voor meer informatie over alle verkiezingszaken kunt u contact opnemen met Ger Hermans van
het Klant Contact Centrum (cluster Burgerzaken) of mailen naar verkiezingen@peelenmaas.nl.
Ook voor specifieke vragen rondom de kandidaatstelling kunt u bij hem terecht.
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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

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.

Quiz: test uw inbraakkennis!

Tijdens de zogenoemde ‘Donkere Dagen’ in de wintermaanden stijgt het aantal
woninginbraken jaarlijks. Wat wordt het meest gestolen? Hoe komen inbrekers het
vaakst binnen? En hoe veilig is uw woning eigenlijk?
Start de quiz en check uw kennis over inbraken via: www.inbraakchecker.nl.

WORD BEZORGER
EEN LEUKE BIJBAAN
WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS
VOOR DE VOLGENDE ROUTES
BAARLO RONDOM VELDSTRAAT
MAASBREE RONDOM DORPSTRAAT
MAASBREE BUITENGEBIED

Plaats/locatie

Straat/omschrijving

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

Napoleonsbaan Zuid 32
Hulsweg 3
Meester Cruijsberghof 7
Meester Cruijsberghof 9
Hövellstraat 4
Molenstraat 20
Neerseweg 60
Op de Lundert 22
Op de Lundert 32
Donk 2
Oyen 5
Schijfweg-Noord 1 C
Lange Heide 6
Olivier van Noortweg perceel S 491 en 492
Rozendaal 7B
Wattstraat 9
Langstraat 15 en 17
Hagelkruisweg 7
Kalishoek 10
Molenstraat 21
Molenstraat 33
Pater Willemsplantsoen 18
Dr. Ariensstraat 51
John F. Kennedylaan 95
Tuindersweg 5A
Vosberg 26

Kempen creëert #creatieve concepten #campagnes
#communicatieboodschappen #grafische ontwerpen
#media uitgaven

#kempencreeert
ookdrukwerk

KESSEL VERSCHILLENDE ROUTES

Met onze eigen drukkerij voorzien wij sinds 1976 onze klanten van alles
waar een logo op staat. Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?
077 396 13 50 | info@kempencreeert.nl | www.kempencreeert.nl

WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE

Mail naar bezorgers@garcon.nl

#kempencreeert
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Ingezonden brief

Veel meer dan het Maasterras
Het burgerinitiatief MFA Kessel heeft enkele weken geleden in een brief gericht aan het gemeentebestuur van Peel en Maas onderbouwd dat er meer aan de hand is dan een conflict over de verkoop van het
Maasterras. Het burgerinitiatief weet zich inmiddels breed gesteund door de Kesselse samenleving.

Voor ons serviceteam zijn wij op zoek naar een

Servicemonteur (WTB)
Wij zijn VTI, gevestigd in Horst. Als onderdeel van de
Lek/Habo Groep zijn wij actief in de energie- en installatietechniek. Onze groep van 45 collega’s staat dagelijks klaar om
onze klanten zo goed mogelijk te kunnen helpen bij het realiseren van nieuwe plannen, uitbouwen van huidige situaties
en verhelpen van storingen. Onze klanten bevinden zich in de
tuinbouw, industrie en utiliteit en wat betreft de ligging bevinden
zij zich met name binnen een straal van 25 km rondom Horst.

Wat doe je?
Als servicemonteur WTB binnen VTI:
• analyseer je zelfstandig storingen en los je die ook zelfstandig op;
• ben je samen met de WTB collega monteurs onderdeel van een
storingsdienstpool, wat neerkomt op 1 storingsdienst per 8 weken.
Dit is herkenbaar voor je:
• MBO opleiding richting energietechniek of MBO WTB/
Installatietechniek niveau 3 of 4, dan wel MBO werk- en
denkniveau;
• je bent flexibel omdat je weet dat werken voor onze klanten niet
altijd stopt om 16.30 uur;
• je bent leergierig: we hebben namelijk technisch veel te bieden en
ons vakgebied is steeds in ontwikkeling.
Dit kan je verwachten:
• een afwisselende werkomgeving in een innovatief vakgebied;
• grote mate van zelfstandigheid in je werkzaamheden;
• divers specialistisch gereedschap en een volledig ingerichte
bedrijfsauto;
• een platte organisatie met korte lijnen;
• een hecht serviceteam binnen een gemoedelijke groep van
collega’s;
• uiteraard zijn de studiemogelijkheden en de arbeidsvoorwaarden
goed geregeld.
Ben je geïnteresseerd?
Solliciteer dan door je cv en een korte motivatiebrief te sturen
naar vacature@vtihorst.nl. t.a.v. Karen Flipse. Wil je graag meer
informatie? Dat kan! Je kunt bellen naar 077-3985100 en vragen
naar Karen Flipse.

Wij bieden jou een
opleiding aan!
Spreekt het jou aan om te werken aan verwarming en water
technische installaties binnen de (glas)tuinbouw? Zou je
graag storingen willen lokaliseren, lekkages verhelpen, leren
lassen, pompen repareren en nog veel meer? Dan willen wij
jou graag helpen!

Wij bieden:
• een opleiding PO (scope 1 en 2)
• een opleiding EBI (scope 1 en 2)
Die kennis mag je gaan toepassen in de praktijk door het onderhoud
en inspecties uit te voeren bij onze klanten. Natuurlijk krijg jij
hiervoor het nodige gereedschap en een bus mee en staat hier
ook een groep collega’s klaar om jou daarbij op weg te helpen.
Een goed salaris hoort hier vanzelfsprekend ook bij.

MFA en omliggende horeca kunnen in goede verstandhouding
grote maatschappelijke meerwaarde creëren. Zowel de wensen
van de eigenaren als het beleid
van gemeente Peel en Maas zijn nu
een belemmering voor het streven van het burgerinitiatief. En dat
moet stoppen. De eigenaren hadden bij de verkoopprocedure van
het voormalig gemeentehuis een
ambitieus bedrijfsplan neergelegd.
Er zouden een grand café, brasserie,
Maasterras en B&B/hotel komen.
Op basis van dat plan werd aan hen
de verkoop gegund. Van de plannen is alleen een kleine B&B met
bedrijfswoning gerealiseerd. Aan de
voorwaarden die door de gemeente
gesteld zijn, is niet voldaan en op
de uitvoering van het bedrijfsplan
is door de gemeente geen toezicht
gehouden. De eigenaren wisten bij
de aankoop dat ze zich vestigden
in het het centrum van Kessel. De
plek bij uitstek voor evenementen

en activiteiten. Niet de perfecte
plek voor een op een selecte doelgroep gerichte luxe B&B. Het streven
naar rust en privacy heeft geleid tot
vele conflicten met de omgeving
en verstoorde verhoudingen met
bewoners, omliggende horeca en
momenteel met de te verbouwen
MFA.
De boosheid van de inwoners komt
niet primair voort uit de terraskwestie sec maar uit veel opgelopen
frustraties in de afgelopen jaren.
De voorgenomen verkoop van het
Maasterras kan worden gezien als
een lakmoesproef. Het voor eigenaren beschikbare perceel biedt meer
dan voldoende mogelijkheden om
rust en privacy te garanderen. De
gemeente kan geen enkel redelijk
motief op tafel leggen die noodzaakt tot verkoop. De eigenaren
zouden een positief signaal richting
de Kessels bevolking kunnen geven
door af te zien van hun optie en zich
toleranter op te stellen ten opzichte

van de omgeving. Het burgerinitiatief gunt niemand een leven in de
hel.
Het wel toekennen van inspreekrecht aan de eigenaren in de raadsvergadering van 21 december en
het feitelijk onthouden van dat recht
aan het burgerinitiatief heeft het
vertrouwen in de politieke besluitvorming niet vergroot. Opnieuw
lijken de bestuurders meer gehoor
te geven aan belangen van een particuliere ondernemer dan voor de
stem van de inwoners van Kessel.
Burgerinitiatief gaat verder met
onderzoek en gaat gebruikmaken
van de mogelijkheden van de Wet
Openbaar Bestuur. Het richt zich met
name op de eenzijdige regie van
bestuurders richting ondernemer en
het negeren van het maatschappelijk belang.

Pierre Franssen,
Burgerinitiatief MFA Kessel

Ingezonden brief

Omstreden Maasterras in Kessel
Met stijgende verbazing en verontrusting volg ik het raadsnieuws over het Maasterras in Kessel.
Als ik het goed begrijp willen het
CDA en Lokaal Peel en Maas graag
dat onze gemeente alle juridische
trucs uit de kast haalt om onder een
overeenkomst uit te komen die een
aantal jaren eerder is gesloten tussen burgers van onze gemeente en
de gemeente.
Dit omdat de overeenkomst ruimte
over zou laten voor interpretatie.
Beste CDA en Lokaal Peel en Maas,
wat denkt u dat uw houding bete-

kent voor het vertrouwen van de
burger in onze gemeente als hij er
blijkbaar niet op kan vertrouwen
dat onze gemeente zich houdt aan
de duidelijke bedoeling van een
afspraak? Dat hij voortaan een bataljon juristen naar iedere afspraak
met haar gemeente moet laten kijken omdat een volgende gemeenteraad er blijkbaar geen enkel been
in ziet om alles uit de juridische
trukendoos te halen om die afspraak

onderuit te halen. Verder wil ik onze
inwoners nog meegeven dat volgens mij een fatsoenlijk mens rechtstreeks met open vizier de discussie
aangaat en zich niet verschuilt achter de sociale media om lekker makkelijk je medemens te belasteren.
Ik wens eenieder veel eerlijkheid en
fatsoen toe.
Ton Grommen,
Molenstraat 18 Maasbree

Ingezonden brief

Positief en vertrouwen
We leven nu in deze periode meer dan ooit in een dualiteit en worden in onze vrijheid beperkt. Beperking
betekent volgens het woordenboek: zonder begrip voor anderen, niet helemaal optimaal, beperkt in zijn
oordeel.
Tegenover beperking staat vertrouwen, dat betekent dat je ergens
op rekent of vanuit gaat, je kunt
vertrouwen hebben in iemand.
Vertrouwen in een ander en vooral
in jezelf. Zelfvertrouwen is geloven
dat je een kracht bezit, sterker dan
je angst. Nu de overheid de mogelijkheid biedt om gezonde kinderen
tussen de 5 en 12 jaar te vaccineren is het mijns inziens belangrijk

om vooral dicht bij jezelf te blijven.
Vertrouw op het immuniteitssysteem van de kinderen. De immuniteit van kinderen dient zich nog te
ontwikkelen. Het lichaam heeft van
nature een krachtig zelfgenezend
vermogen. De vraag is of ingrijpen
van buitenaf dan de juiste keuze
is. Het zou zomaar kunnen zijn dat
in rust het zelfgenezend vermogen
optimaal zijn werk kan doen. Stel

jezelf die vraag en luister vanuit je
kern. Laat angst buiten je beslissing
want angst is een slechte raadgever. Blijf in vertrouwen en handel
van daaruit. Ik wens alle ouders een
wijze beslissing toe.

Ine Laurijse, Panningenn

Wat zouden wij daarvoor graag terugkrijgen?
• Een collega die enthousiast wordt van ons innovatieve
familiebedrijf, onze werkzaamheden en klanten, maar natuurlijk
ook onze collega’s en de gezellige vrijdagmiddag borrels.
Heb jij interesse of zou je nog wat willen vragen? Neem dan contact
op met Karen Flipse via service@vtihorst.nl of 077 - 398 51 00.

www.vtihorst.nl

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.
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Het is terecht dat winkeliers
de deuren openen
Vele winkeliers in Nederland gaan de deuren zaterdag 15 januari weer opengooien. Het maakt voor de eigenaren niet uit wat er vrijdag 14
januari wordt verteld tijdens de persconferentie. Zij zijn klaar met de lockdown en gaan weer open.
Veel niet-essentiële winkels zijn de lockdown
beu en gaan de deuren weer openen. Voor
de winkeliers is het frustrerend dat zij niet
open mogen tijdens de lockdown, terwijl de
drukte wel naar België of Duitsland kan gaan.
Hierdoor missen de winkeliers in Nederland
enorm veel omzet. Als de bevolking naar het
buitenland gaat voor de inkopen, heeft het geen

nut om hier alle winkels dicht te houden. Daarbij
gaan er door alle lockdowns steeds meer winkels
failliet door gemis van omzet.
Wel is het zo dat een groot deel van de bevolking
niet over de grens gaat winkelen en gewoon thuisblijft. Door niet te winkelen wordt er verspreiding
van het coronavirus vermeden en als de winkels
weer opengaan, is de kans dat de besmettingen

nog meer zullen stijgen groot. Ook als de winkeliers
tegen de regels ingaan, is de kans groot dat meer
mensen zich gaan verzetten tegen de regels en niet
meer zullen luisteren naar de maatregelen van de
overheid.
Het is terecht dat winkeliers de deuren openen.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 01

Ik ben voor een autovrij centrum van Panningen
Het college van Peel en Maas wil onderzoeken of het mogelijk is om het Raadhuisplein in Panningen autovrij te maken. Ook speelt het college met de
gedachte om de voetgangerszone in het centrum uit te breiden en daarvoor moeten minimaal vier woningen aangekocht en gesloopt worden.
Via Facebook laten inwoners van Peel en Maas
het niet eens te zijn met de plannen van het college. Lodie Ueberbach vindt het geen goed idee.
“Vooral nog onaantrekkelijker maken voor mensen van buitenaf om naar Panningen te komen.
De ondernemers hebben het de afgelopen twee
jaar niet zwaar genoeg gehad”, reageert ze spottend op Facebook.
Onno Snellink geeft aan dat er al te weinig parkeerruimte is. “En dan ook nog eens veertig
plaatsen laten verdwijnen op het Raadhuisplein?
Ik lees nergens hoe daarvoor een oplossing is
gevonden. En woningen slopen alleen voor een
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Column

Boksles
Mijn kleinzoon Thomas, hij is
negen, zit sinds kort op boksles. Het is een gemengde groep
van jongens en meisjes. Er zijn
geleerden die zeggen dat er
geen verschil is tussen beiden,
maar ik zie daar toch iets
anders.

De jongens gaan in afwachting
van de komst van de trainer
even zitten, al snel staan ze op,
rennen eens een rondje, gaan
weer zitten om vervolgens naar
een boksbal te rennen die ze
een mep geven. En dat blijven
ze doen tot de trainer het signaal geeft dat ze gaan beginnen.
Meisjes zitten ondertussen op de
bank of staan op de vloer gezellig met elkaar te kletsen.
Het is wel even wennen dat hij
op boksles zit. Thomas is zachtaardig en iemand die conflicten
mijdt. Dat heeft hij van mij. Als ik
ergens mensen met de buiken of
de koppen tegen elkaar met wijd
open neusgaten zie staan blazen, ben ik weg. De training zal
hem sowieso goed doen. Hij is
van de lichting die niets liever
doet dan met de controller van
zijn PlayStation de spieren van
zijn duimen oefenen. Buiten hutten bouwen, tikkertje doen of
verstoppertje? Hij heeft er heleWIJ LOSSEN
HET
OP!
WIJ LOSSEN HET OP!
WIJ LOSSEN HET OP!
maal niks mee. Wereldkampioen
boksen zal hij, vrees ik, nooit
worden. Hij doet wel enthousiast
✓ Snel
✓ Snel
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mee maar blinkt in één ding uit;
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de oplossing is en dat het niet
de bedoeling is om buiten toe te
passen wat je binnen leert. Als je
weet dat je vanuit je kracht het
kunnen boksen kan winnen in
conflictsituaties, getuigt het juist
van sterkte om de fysiek confrontatie te mijden, zo is de redenering. Zou het een idee zijn om
wereldleiders zoals bijvoorbeeld
Poetin en Erdogan, die voortdurend met de buik of de kop
vooruit tegen anderen aan staan
te blazen, eens naar zo’n boksles
te sturen?

verkeersvrij centrum in tijd van woningnood is belachelijk.”
Ilse Janssen vindt dat de gemeente nog even moet
wachten met haar idee. “Met het huidige regeringsbeleid zullen er veel winkels moeten sluiten.
Dan heeft een voetgangersgebied geen nut meer,
want er zijn dan geen mensen meer om te komen
shoppen.”
Jos Wijsen is ook geen voorstander van de plannen. “Het is nú al af en toe een dooie boel in het
centrum, na (eventuele) uitvoering van deze dolle
plannen wordt het nóg dooier. En waarom eigenlijk
zulke hersenspinsels erdoor willen drukken en men-
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TamTom

sen uit hun met sparen en hard werken verdiende
woningen te willen jagen? Ook mensen die al hun
halve leven lang daar gewoond hebben? Waarom
eigenlijk? Om mee te kunnen liften ‘in de vaart de
volkeren?’ Vanwege de ‘sjiekigheid’ soms? Er is al
sprake van leegstand in het centrum, dan hier en
dan daar. Dat los je écht niet op door mensen uit
hun woningen te ‘jagen’ alleen om ervoor in de
plaats auto’s te laten parkeren. Dat los je écht niet
op door een grote parkeerplaats zoals het Raadhuisplein leeg te maken.”

LOSLATENDE
FOLIE
OPOP
LOSLATENDE
FOLIE
LOSLATENDE FOLIE OP
UW
KEUKENKASTJES?
UW
KEUKENKASTJES?
UW KEUKENKASTJES?

VERHUISBERICHT
Wij verhuizen 17 jan. naar Beekstraat 2, Panningen • 077 400 0128

Tom van Bakel
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15-vragen aan

Noor Gommans Egchel
familie samen bent. Ook vind ik
Pasen erg leuk. Het is heel leuk en
grappig om samen met mijn zusjes
eieren te beschilderen en te zoeken.

Met welke bekendheid zou jij je
leven willen ruilen?
Ik zou graag eens in de schoenen
van Emma Watson willen staan,
omdat ze echt een supergoede
actrice is naar mijn mening.

Bij welk gebouw zou je wel eens
binnen willen kijken?
Bij de Eiffeltoren, omdat ik het er
heel erg mooi uit vind zien, maar
ik ben er nog nooit echt geweest.
Parijs lijkt mij ook een heel mooie
stad.

Hoe heb je Nieuwjaar gevierd?
Ik heb samen met een paar vrienden
van mij Nieuwjaar gevierd. We hebben samen bij het vuur gezeten en
dat was supergezellig.

Welk stukje decoratie in je kamer
vind je het leukst en waarom?

Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Noor Gommans
12 jaar
Agora Buurtcollege
Maas & Peel
Egchel

Als je naar een ander tijdperk zou
kunnen reizen, waar zou je dan
heen gaan en waarom?

Wat is je favoriete plekje thuis?
Ik denk mijn slaapkamer, omdat ik
er gewoon rustig mijn ding kan doen
zonder drukte om me heen. Ik kan er
ongestoord lezen en op mijn balkon
kan ik goed nadenken.

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?

Ik zou graag de toekomst willen zien,
omdat dat me interessanter lijkt dan
het verleden. Ik zou graag willen
weten hoe ik er later uitzie.

Ik zou nog graag een keer naar
Griekenland willen om de stad
Athene te zien. Ook zou ik graag een
keer naar New York willen.

Wat doe je het liefst op een
vrijdag- of zaterdagavond?

Wat is jouw droomberoep?

Een spelletje doen met mijn familie.
Het gezellig is om met zijn allen aan
tafel te zitten en te spellen. Meestal
wint mijn vader. Dan kunnen we
ons weer met zijn allen beklagen over het feit dat hij gewonnen
heeft.

Mist
We zitten onder invloed van een
flink hogedrukgebied boven onze
omgeving waardoor er weinig
wind is. De stroming die er nog is,
zorgt ervoor dat er vochtige lucht
vanaf zee wordt aangevoerd dat
zich in de nachtelijke uurtjes
vertaalt in mist. Op plaatsen
waar de mist blijft hangen, kan
de temperatuur rond het vriespunt blijven steken, maar als de
zon doorkomt, stijgt het al gauw
naar 6 graden. Het blijft zeker tot
zondag droog. Volgende week zien
we een noordwestelijke stroming
op gang komen waarbij af en toe
een zwakke storing passeert met
soms winterse neerslag.
De winter zet desondanks nog
niet door.
/ Tekst en beeld: Nicky de Bruijn

Ik wil heel erg graag actrice worden,
want acteren is echt een superleuke
hobby van mij. Ik zit daarom ook op
de musicalschool ‘Me On Stage’.

Als je nog maar één serie zou
mogen kijken, welke zou je
kiezen?

Ik heb eigenlijk nog niet echt veel
dingen in mijn kamer, omdat ik
1 januari ben verhuisd. Maar mijn
bureau wordt wel erg mooi.
Ik kijk niet echt series, ik kijk meer
films. Maar als ik echt moet kiezen
dan denk ik dat ik de Thundermans
kies, omdat ik ze hilarisch vind.

Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
De Percy Jackson series. Ik vind het
hele leuke en interessante boeken
om te lezen. Deze boeken zijn zeker
een aanrader.

Wat is het leukste waar je ooit
aan hebt meegedaan?
Ik heb de hoofdrol gespeeld in een
voorstelling van de Me On Stage
musicalschool. Ik vond dit echt
superleuk om te doen.

Hoe heb je je beste vriend/
vriendin ontmoet?
Ik heb haar ontmoet via mijn moeder. Haar moeder en mijn moeder
zijn vrienden en daarom kennen
we elkaar al vanaf ons eerste jaar.
Ik hoop dat we samen nog heel veel
jaren vrienden blijven.

Wat is het eerste wat je gaat doen
als de lockdown op wordt geheven?
Ik ga samen met een paar vrienden
van mij naar Toverland. Dat hadden
we al een tijdje gepland staan maar
het werd steeds uitgesteld door de
lockdown.

Wat is volgens jouw de leukste
feestdag in het jaar?
Ik vind Kerstmis een hele leuke
feestdag omdat je dan met je hele

Weer in Peel en Maas

Tekst: Maud van den Bekerom

Hoi

Column

Winkelen
Weer een aantal weken verder
in de lockdown. Een kledingkast
waar je op uitgekeken bent.
Maar geen winkels waar je
nieuwe kledingstukken kunt
aanschaffen.
Online winkelen is natuurlijk een
optie, maar dat geeft lang niet
hetzelfde gevoel als echt winkelen. Een winkel binnenstappen,
de geur van parfum en nieuwigheid. Om je heen kijkend, niet
wetend welk rek je als eerste door
gaat neuzen. Om dan nét dat ene
kledingstuk ertussenuit weten te
vissen dat perfect is. Wat bijna
voor je gemaakt moet zijn. Dat het
je zo goed staat dat je zeker weet,
deze neem ik mee. Om tevreden
de winkel te verlaten en je weer te
mengen in de mensenmassa die
de winkelstraat op heeft weten te
vullen. Uit iedere hoek hoor je een
andere taal gesproken worden.
Gefascineerd door alle culturen
en talen die de straten opvullen
en levend maken. De bruisende,
allesbehalve stille winkelstraat.
Die op dit moment alleen is, overgenomen wordt door de stilte en
kou. De stilte en de kou die we op
dit moment ontwijken door ons
binnen te nestelen. Maar stel dit
zou niet het geval zijn. Dan zou je
naar huis gaan na een tevreden
gevoel binnen te hebben gehaald.
Om thuis, aan je vriendinnen die
over de vloer komen, met trots
je nieuwe aankoop te laten zien.
Je vriendinnen die met meer dan
vier over de vloer mogen komen.
Proosten op het weekend, en op de
vrijheid. Dingen die wij momenteel
nog moeten missen in het dagelijks leven. Geen feestje om met
je nieuwe kledingstuk te pronken.
De kleren die op dit moment nog
stof vangen in de kast, wachtend
op hun moment om weer gezien
te mogen worden. Wachtend op
het moment dat ze weer omarmd
mogen worden. Weer mogen
stralen en weer optimaal mogen
genieten van een avond onder de
mensen. Mensen die allemaal naar
hetzelfde verlangen.

Mensen die allemaal
naar hetzelfde
verlangen

Mirthe
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Ervaren oefenmeester

Nieuwe hoofdtrainer voor RKMSV

Vlees met smaak
Dat is ons motto!

Voetbalvereniging RKMSV uit Meijel heeft in Ronald Steijlen een nieuwe hoofdtrainer gevonden voor het
seizoen 2022-2023. Ronald is een ervaren oefenmeester met onder meer ervaring bij SSE, Stiphout Vooruit en
momenteel nog bij derdeklasser Starta’18 in Sevenum.

Aanbieding

Geldig van 13 januari t/m 2 februari 2022

Runderpoulet
Kogelbief

Openingstijden
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

“Wij zijn ervan overtuigd dat we
met Ronald een trainer in huis hebben gehaald, die onze relatief jonge
en talentvolle spelersgroep kan door
ontwikkelen waarbij plezier en prestatie hand in hand gaan”, aldus RKMSV
voorzitter Jacq Crommentuijn. Hij is
tevreden na een korte, maar intensieve zoektocht. “Nadat bekend
geworden is dat onze huidige hoofd-

trainer Ton van Dijk ons na dit seizoen
gaat verlaten, zijn we direct op zoek
gegaan naar een nieuwe trainer voor
ons eerste elftal. Na verschillende
gesprekken gevoerd te hebben met
Ronald was er van beide kanten een
goed gevoel. Uit deze gesprekken is
gebleken dat Ronald en RKMSV goed
bij elkaar passen.”
De gesprekken in de zoektocht naar

een nieuwe trainer zijn niet alleen
door Jacq gevoerd. Ook trainer van
het tweede elftal Ralph Verheijen,
voormalig bestuurslid Jack Peeters en
een afvaardiging van de selectie zijn
betrokken geweest in de definitieve
keuze. Alle partijen waren het unaniem eens dat Ronald de beste persoon was voor RKMSV.

Cor Berkers stopt

Naard Vaes en Ruud Meulen verlengen
samenwerking bij SV Panningen
SV Panningen verlengt de samenwerking met hoofdtrainer Naard Vaes en keeperstrainer Ruud Meulen.
De samenwerking met Cor Berkers, trainer van het tweede elftal, eindigt na dit seizoen.
SV Panningen is vereerd dat zij bekend
mag maken de samenwerking met
hoofdtrainer Naard Vaes en keeperstrainer Ruud Meulen te verlengen
voor het voetbalseizoen 2022-2023.
Binnen alle geledingen van de vereniging is er grote tevredenheid over
de drive, aanpak en betrokkenheid
van Naard en Ruud, en dat leidt tot
een verlenging van de samenwerking. Naard Vaes: “Wij zijn met een
leuke, jonge groep een mooi traject
ingegaan en er staat nog meer goede
jeugd aan te komen. Hopelijk dat we

dit nog meer vorm kunnen geven.”
Ruud Meulen: “SV Panningen is een
warm nest en ik ben blij het keepersproject voort te mogen zetten. Het is
supermooi om met zo een gemotiveerde groep spelers en getalenteerde
keepers te mogen werken. Een groep
met een enorme wilskracht en werklust, waar SV Panningen nog jaren plezier van gaat hebben.”
SV Panningen maakt daarnaast
bekend dat de samenwerking met Cor
Berkers, trainer van het tweede selectie-elftal, na dit seizoen helaas ein-

digt. SV Panningen bedankt Cor reeds
nu voor zijn inzet en betrokkenheid
voor de vereniging en hoopt dat de
tweede seizoenshelft onder zijn leiding, gezien de stand op de ranglijst,
nog tot sportief succes mag leiden
voor het tweede selectie-elftal.

Het is een groep
met een enorme
wilskracht en werklust

VV Baarlo en hoofdtrainer Tim Nabben
verlengen Samenwerking
Ook in het nieuwe seizoen 2022-2023 gaan hoofdtrainer Tim Nabben en VV Baarlo met elkaar verder.
Dat geldt niet voor René Janssen. Na acht seizoenen heeft hij aangegeven een punt te zetten achter zijn
functie als assistent-trainer en coach van Baarlo 2.
De samenwerking met hoofdtrainer Tim Nabben verloopt wederzijds
naar volle tevredenheid. Afgelopen
week werd de verbintenis daarom in
onderling overleg met minimaal één
seizoen verlengd. Dat wordt dan het
derde seizoen van de Venlonaar als

hoofdtrainer van de herenselectie
van VV Baarlo.

Afscheidsjaar René Janssen
Voor assistent-trainer René Janssen
is het lopende seizoen dus zijn
laatste seizoen als assistent-trainer

en tevens als coach bij Baarlo 2.
Dat betekent dat er voor hem na
acht seizoenen een einde komt aan
zijn werk binnen de selectie als trainer/coach. Op andere terreinen blijft
hij wel actief voor de vereniging.

Schrijf jij graag
en vind jij
interviewen
leuk?
Dan zoeken
wij jou!
Ben jij nieuwsgierig en klim jij graag in de pen?
Dan is dit je kans! HALLO Peel en Maas is op zoek
naar een jongerencolumnist en schrijver voor onze
jongerenrubriek ‘15 vragen aan’.
Wat ga je precies voor ons doen?
Twee keer in de maand interview
jij een jongere tussen de 14 en
18 jaar uit de gemeente Peel en
Maas en schrijf jij de jongerenrubriek
‘15 vragen aan’. Dat kan over van
alles gaan. Je hebt de regie in eigen
handen, want je mag zelf kiezen
wie je interviewt.
Je schrijft twee keer in de maand
een column. Wat houdt je bezig,

waar word je blij van of wat maakt je
boos? Je bent vrij in het bepalen van
het onderwerp. Het is helemaal jouw
eigen column!
Wie ben jij?
Je bent tussen de 14 en 18 jaar oud;
n Je woont in de gemeente
Peel en Maas;
n Je vindt journalistiek leuk en je
schrijft graag!
n

Solliciteren
Lijkt het jou leuk om leeftijdsgenoten te interviewen en hierover te
schrijven? Stuur dan een bericht naar redactie@hallopeelenmaas.nl of bel
met 077 208 32 01.

HALLO Peel en Maas is het gratis nieuwsblad dat wekelijks wordt
verspreid in de hele gemeente Peel en Maas en dat wordt uitgegeven
door Kempen Media.

T 077 208 32 01 • www.hallopeelenmaas.nl
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De Katsberg de mooiste

Winnaars eerste editie
Kribkesroute Meijel
De eerste editie van de Kribkesroute in Meijel is op zondag 9 janauri afgesloten. In totaal werden er 41 kribkes
van allerlei maten en materialen tentoongesteld voor publiek. Daaruit zijn winnaars gekomen.

Drie weken lang konden mensen de
Kribkesroute in Meijel lopen en verschillende kribkes bij mensen aan huis
bezichtigen. Pierre Verhees, organisator en lid van werkgroep Kribkesroute
Meijel spreekt van een groot succes.
“We hebben vele positieve reacties
ontvangen. Ook bij de kinderen was
het mooi om te zien hoe zij dit allemaal beleefden, mede dankzij het
letterspel dat stimuleerde om alle
Kribkes te willen vinden.”
Op zondag 9 januari is de werkgroep
met de Peelshuttle van Kampeerbos

de Simonshoek langs alle deelnemers
en juryleden gegaan om hen persoonlijk te bedanken met een attentie en
de prijzen aan de winnaars te overhandigen. De werkgroep spreekt van
een volgende editie, deze vindt plaats
van 16 december 2022 tot 6 januari
2023.

Prijswinnaars
Mooiste kribke; 1e prijs: Zorgboerderij
de Katsberg (kribke 4), 2e prijs:
Medelo Meijel (kribke 7) en 3e prijs:
Familie Donkers (kribke 28). Categorie

jeugd; 1e prijs kinderen van familie Donkers (kribke 28), 2e prijs Lotte
Verhees (kribke). Ook was er een speciale attentie voor de oudste deelnemer, mevrouw Philipsen (93) die in
kribke 13 voor de kerstgroep het bedje
had gespreid.
De oplossing van het letterspel was
het woord ‘schaapje’ en de winnaars
van dit spel zijn: 1e prijs Dex Schroijen
uit Someren, 2e prijs Tren Bouten uit
Meijel en 3e prijs Eduard Papeland uit
Ospel.

Kiwanis
Peel en Maas
steunt Stichting
KidzBase
Kiwanis Peel en Maas is een
serviceclub die door het
opzetten en uitvoeren van
activiteiten geld
bijeenbrengen en dat bedrag
uitgeeft aan goede doelen. Eén
van die goede doelen is
Stichting KidzBase. Deze
stichting zet zich in voor ruim
tweehonderd kinderen in
Noord- en Midden-Limburg die
niet veilig thuis kunnen
opgroeien. Door middel van
kleinschalige projecten
probeert KidzBase kleur te
geven aan het leven van deze
beschadigde kinderen in de
regio. Loek Leurs van Kiwanis
Peel en Maas heeft een cheque
ter waarde van 1.500 euro
overhandigd aan Jessica
Macciomei-Pelzer van
KidzBase. Dit bedrag is
besteed aan kerstpakketten en
cadeautjes tijdens de
feestdagen voor de jongeren
van KidzBase.

Jubilaris bij
het Maasbrees
Mannenkoor
Bij het Maasbrees
Mannenkoor waren er in 2021
vier jubilarissen. Lei Linders
50 jaar lid en Mat Kappel en
Ton Theeuwen 25 jaar lid
stonden al op de lijst. Hier
kwam in de laatste dagen van
het jaar Chris Reumkens nog
bij. Hij werd op woensdag 29
december op een
coronaveilige manier met een
flitsbezoek door een bestuur
delegatie gehuldigd. Hij
ontving de KNZVonderscheidingen en een
presentje en bloemen van het
koor.

Ook voor niet-leden

KBO organiseert vakantie
voor senioren

Zonnebloem Baarlo zorgt voor
verwenpakketjes
De nieuwjaarsbijeenkomst voor gasten en vrijwilligers van de Zonnebloem Baarlo kon dit jaar niet doorgaan door de coronamaatregelen. Daarom zorgde het bestuur van de Zonnebloem Baarlo voor verwenpakketjes voor haar leden. De pakketjes werden door de vrijwilligers thuis bezorgd. “De gasten stelden het
zeer op prijs maar misten de bijeenkomsten en activiteiten heel erg”, zegt Til van den Heuvel- Schils, voorzitter van Zonnebloem afdeling Baarlo. “Met de hoop dat we weer snel bij elkaar komen, wens ik alle gasten
namens het bestuur en vrijwilligers een goed en gezond 2022.”

KBO Senioren van Peel en Maas gaan van zaterdag 16 juli tot en
met zaterdag 23 juli voor de 26ste keer op vakantie. De reis gaat
naar Ootmarsum in Drenthe, waar iedereen een volpension krijgt.
De reis is ook toegankelijk voor mensen die niet lid zijn van de KBO.
Het programma bevat vier excursiemiddagen. Zo worden er fietstochten georganiseerd en is er
een alternatief programma voor
de niet-fietsers. In de avond zijn
er diverse activiteiten zoals bingo,
folkloristische avond, Heemkunde
presentatie en een muziekavond.

De reis- en annuleringsverzekeringen zijn bij de prijs inbegrepen.
Fietsers kunnen een E-bike in het
hotel huren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Annemie Bruynen 06 29 15 41 55,
Mien Janssen 06 25 28 59 31 of
Wim Peeters 06 34 55 84 40.
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Geplukt

Paulien Klerken Baarlo
Na lang te hebben gewerkt met kinderen met een beperking is Paulien nu met pensioen. Hele dagen is ze nu bezig met allerlei soorten handwerk
en vervelen doet ze zich dan ook zeker niet. Deze week wordt Paulien Klerken (64) uit Baarlo geplukt.

de jongste dochter als au pair naar
Londen ging. Voor iedere dag dat ze
weg was, haakte ik een vierkantje.”
Ze haakt ook verschillende spullen
voor baby’s en peuters, zoals dekentjes, knuffels, vlaggetjes, sokjes en
truitjes. Binnenkort wordt Paulien voor
het eerst oma en voor haar toekomstige kleinkind heeft ze nu al spullen
gehaakt. Ook maakt ze kaarten en de
bijbehorende enveloppen en probeert
deze, evenals haar haakwerk, te verkopen. Hoewel ze al haar handwerk
als hobby ziet is het mooi als ze de
materiaalkosten terug kan verdienen.

Fossielen

vijf jaar gewerkt met kinderen met
een beperking.”

Van oorsprong komt Paulien uit
Sint Anthonis in Noord-Brabant.
Daar is ze opgegroeid bij haar
ouders en een jongeren zus.
“Na de havo ging ik studeren in
Maastricht bij de NXX. Met deze
nijverheidsakte kun je lesgeven
in handenarbeid en kinderverzorging. Nu heet deze opleiding
social work. In Maastricht heb
ik op kamers gezeten en daar
ook mijn man ontmoet,” vertelt
Paulien. “Na mijn opleiding heb
ik vijf jaar in Huize Overbunde
gewerkt met moeilijk opvoedbare kinderen. In De Boekend
kwam het ouderlijk huis van
mijn man leeg te staan en we
zijn toen daar naartoe verhuisd.
Bij Kindervreugd in Venlo heb ik

Daelzicht
Hierna is Paulien met haar man
naar Baarlo verhuisd en daar wonen
ze inmiddels al 34 jaar. “In Baarlo
hebben we twee kinderen gekregen
en toen ben ik met werken gestopt
om voor hen te zorgen. In die tijd
heb ik Muziek op Schoot gegeven.
In een kleine groep van moeders met
hun peuters werden kinderliedjes
gezongen, kringspelletjes gedaan
en met kleine muziekinstrumentjes
gespeeld.” Vervolgens heeft Paulien
veertien jaar gewerkt bij de afdeling
Kind en Jeugd van de stichting
Daelzicht in Koningslust. “Wij vingen
kinderen op die niet binnen het

Puzzel

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

Oplossing vorige week:
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reguliere schoolsysteem pasten en
probeerden ze onder andere schoolse
vaardigheden bij te brengen door
in te spelen op het individu en aan
te sluiten op hun belangstelling en
belevingswereld. Omdat die kinderen
zich niet lang konden concentreren,
werden er verschillende activiteiten
binnen en buiten gedaan. Zo heb
ik met hen papier gemaakt en die
binnen Daelzicht als kaarten verkocht.
Van het verdiende geld gingen we
naar Toverland. Ze hadden hun
uitstapje zelf verdiend.”
Door haar opleiding en werk is Paulien
altijd creatief bezig geweest. Nu ze
met pensioen is, heeft ze veel tijd
om met handwerken bezig te zijn.
Ze maakt veel verschillende dingen
met diverse materialen en technieken
zoals haken, vilten, borduren en
kaarten maken. “Soms maak ik
een foto daarvan en zet ik die op
Pinterest. Enkelen zijn al meer dan
3.000 keer gepind.” Eens per maand
gaat ze met een vriendin handwerken.
“Eerst kijken wij onder andere op
Pinterest voor inspiratie en kiezen
dan iets uit om te gaan maken. Vaak
kun je op YouTube de uitleg hiervan
vinden.” Zo hebben ze samen al
veel voorwerpen van vilt gemaakt.
“Vilt wordt gemaakt van losse wol die
met water en zeep in elkaar wordt
gewreven. Daardoor gaan de wolharen
in elkaar zitten en zo ontstaat vilt.”
In de woonkamer heeft Paulien een
schapenvacht hangen die ze gevilt
heeft. “Het is een diervriendelijke
vacht omdat dit van een geschoren
schaap komt. De achterkant is dus vilt
en geen leer,” vertelt ze.

Sashiko
Een andere techniek die Paulien
veel gebruikt, is de Japanse

borduurtechniek Sashiko. Samen met
haar vriendin heeft ze dit geleerd bij
een workshop van de Kantfabriek in
Horst. “De Japanners gebruiken dit om
hun kleding te verstellen. Als er een
gat in een broek zit, leggen ze er een
lapje stof op of onder en borduurden
dit vast met rijgsteken.” Er zijn veel
patronen van Sashiko, maar Paulien
heeft haar patronen zelf ontworpen.
“Als ik een leuke afbeelding zie,
vertaal ik dat naar de borduursteken.”
Paulien hoeft zich dan ook niet te
vervelen. Ze is per dag vaak vijf uur
bezig met handwerken. “Ik heb verschillende soorten katoen en wol
en andere materialen waarmee iets
leuks te maken valt. Voor mijn dochters heb ik grote dekens gehaakt.
De eerste deken werd gemaakt toen

Op vakantie is Paulien altijd op zoek
naar fossielen en andere leuke dingen
die ze op het strand vindt. “Onze vitrinetafel ligt vol met fossielen. Meestal
gaan we naar Zeeland op vakantie en
wat ik daar vind, komt bij de andere
vondsten te liggen.” Er liggen ondertussen honderden fossiele haaientanden, vissenwervels, roggentanden,
een zee-egel, stukken bot van een
mammoet en nog meer. Er gaat geen
vakantie voorbij of er worden weer
tientallen vondsten aan toegevoegd.
Sinds twee jaar hebben Paulien en
haar man ook een hond. “Harie is een
Poogle. Dat is een kruising tussen een
poedel en een beagle. Een Poogle is
een erkend ras maar in Nederland
nog niet zo bekend,” zegt Paulien.
“De vorige hond was een kruising
van verschillende rassen en als men
vroeg welk ras ze was, zei ik altijd:
een vubara. Een vuilnisbakkenras.
Drie jaar terug is die hond overleden.
Daarom hebben we een nieuwe hond
genomen. Sinds de kinderen het huis
uit zijn is het stil geworden en met
Harie erbij niet meer.”

Onze vitrinetafel
ligt vol met
fossielen

Tekst en beeld: Noëlle Ewals

TE KOOP 2 PERCELEN
LANDBOUWGROND
2.82.31 ha - kad. Maasbree P 123
1.59.32 ha - kad. Maasbree X 23
Gelegen aan Breetse Peelweg en Hulsingbroek te Maasbree.

Prijs op aanvraag.

Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met de heer P. Vullinghs.

Spoorweg 4, 5963 NJ Horst • tel. 077-3982921 • info@pijnenburgadvies.nl

www.pijnenburgadvies.nl
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Door corona verplaatst

Nieuwe datum voor uitreiking
Cultuurprijs Peel en Maas
2020 en 2021
De uitreiking van de Cultuurprijs Peel en Maas 2020 en 2021 kon in
november, door de toen geldende coronamaatregelen, niet
doorgaan. Het comité Cultuurprijs heeft in overleg met DOK6,
waar de uitreiking plaatsvindt, naar een nieuwe datum gezocht.
De uitreiking staat nu gepland voor 5 april.

hey

traf
ma fic
nag
er!

“Natuurlijk zijn we ook dan
afhankelijk van de dan geldende
coronaregels en is ook deze
datum onder voorbehoud”, zo zegt
comitélid Cor Konings. “In maart
krijgen genodigden een mail met
betrekking tot de kaartverdeling.
Als bijvoorbeeld nog de ander

halvemetermaatregel van kracht
is in het theater, dan zijn er
natuurlijk minder kaarten te
verdelen en krijgt niet iedereen de
kaarten waarop men gehoopt had.
Het comité hoopt dat jullie hiervoor
begrip hebben.”

Activiteiten in teken van

‘Geluk’ nieuw jaarthema
voor de bieb
De Bibliotheek Maas en Peel heeft een nieuw jaarthema gekozen.
In 2022 organiseert zij meerdere activiteiten rondom het
thema geluk.

Kempen Creëert groeit en daarom zoeken wij
versterking binnen ons media team, iets voor jou?
Wat ga je doen?
Je bent het aanspreekpunt voor onze klanten rondom media
vraagstukken. Je coördineert en regelt de verwerking van
de aanvragen en zorgt dat alle informatie en het materiaal
op de juiste afdeling terecht komt. Je bent verantwoordelijk

Na twee jaar met corona in ons
leven kunnen we wel een beetje
geluk gebruiken, zo vindt de
Bibliotheek. Volgens projectleider
Linde Bijlmakers wil Bibliotheek
Maas en Peel daarom in 2022
op zoek naar het antwoord op
de vraag: wat is geluk eigenlijk?
De bibliotheek wil daarbij ook
aandacht geven aan de gedachte
dat het oké is om je soms niet
oké te voelen. “Samen willen
we in 2022 uitzoeken wat geluk
kan betekenen. Hoe is geluk

voor verschillende generaties,
verschillende bevolkingsgroepen,
verschillende geloofsovertuigingen,
verschillende culturen? En welke
rol speelt geluk in de (positieve)
gezondheid die iemand ervaart?”
Ben jij een ondernemer,
organisator of inwoner uit de
gemeente Peel en Maas en wil je
samen een activiteit rond geluk
bedenken en uitvoeren? Stuur
een mailtje naar l.bijlmakers@
debibliotheekmaasenpeel.nl

voor het inboeken van orders & reserveringen en zorgt
ervoor dat de opmaak van het materiaal (zowel intern als
extern) op tijd wordt aangeleverd. In totaal werk je 32 uur.
Je werkdagen zijn maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.
Op donderdag heb je vrij.
Wie ben je?
Als onze nieuwe traffic manager behoud jij constant de
regie in onze dynamische wereld. Je weet welke vraag bij
wie uitstaat en communiceert duidelijk en klantgericht.
Je hebt oog voor detail en controleert je eigen werk goed.
Jouw actiemodus gaat direct aan bij vragen van klanten,
collega’s en exploitanten.
Kortom: je zorgt ervoor dat ons media team optimaal
kan presteren en dat ze zich over een tijdje afvragen hoe
ze het in godsnaam ooit zonder jou deden.
Solliciteren doe je door een e-mail met cv en motivatie te
sturen naar vacature@kempencreeert.nl.
Wil je graag wat meer informatie over deze vacature
ontvangen? Bel met Mike op 077-396 13 50, hij kan
je er alles over vertellen!

#kempencreëert

Voorleeswedstrijd

Bibliotheek Maas en Peel wil
leesplezier jongens vergroten
Vaders aan het voorlezen krijgen en daarmee het leesplezier van
jongens vergroten. Dat wil de Bibliotheek Maas en Peel bereiken
met het nieuwe project #OnzeJongensLezen. Om vaders (en opa’s)
extra te motiveren daagt de bieb hen uit om mee te doen aan een
voorleeswedstrijd ‘Stoere vaders lezen voor’.
Uit onderzoek blijkt dat jongens
vanaf groep 5 over het algemeen minder van lezen houden
dan meisjes, zo stelt Bibliotheek
Maas en Peel. “Leesmotivatie
en leesplezier zijn zeker niet
vanzelfsprekend”, zegt Femke
Den Teuling van de Bibliotheek
Maas en Peel. “Sterker nog,
jongens zijn lastig(er) aan te
zetten tot lezen en dat kan hun
taalontwikkeling beïnvloeden. Vandaar dat de bibliotheek dit jaar extra aandacht
besteedt aan jongens en hun
rolmodellen, in het bijzonder
vaders en opa’s. Uit onderzoek blijkt overigens ook dat
vaders minder, minder lang
en minder interactief voorlezen. “Met #OnzeJongensLezen
stimuleren we óók vaders om

voor te lezen en slaan dus twee
vliegen in één klap.”

Voorleeswedstrijd
Kinderen die vinden dat hun vader
(of opa) keigoed voorleest, kunnen hen opgeven door hen te
filmen terwijl er wordt voorgelezen. Uit alle filmpjes kiest een
onafhankelijke jury de beste kandidaten die de strijd aangaan in
de Grote Voorleesfinale. De winnaar wint kaartjes voor Toverland.
“Maar de grootste winst is dat
er volop wordt voorgelezen”, zo
stelt Den Teuling. “Kinderen die
al vroeg worden voorgelezen zijn
taalvaardiger, begrijpen teksten
beter en hebben meer succes op
school.” Aanmelden voor de wedstrijd kan tot 6 maart via de wedstrijd van de bibliotheek.
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Coronamaatregelen

Zoals u gehoord en gelezen zult
hebben sluit de kerk zich aan
bij de lockdown vanaf
17.00 uur. In verband hiermee
worden avondmissen verplaatst naar 16.00 uur. In de
kerk houden we ons aan de
anderhalve meter afstand en
wij dragen een mondkapje bij
het binnenkomen en naar
buiten gaan en verplaatsen.
Bij het ontvangen van de
H. Communie natuurlijk niet!
Uitvaarten zijn beperkt toegankelijk, afhankelijk van de
afmetingen van de kerk.
U hoeft in de kerk uw coronatoegangspas niet te tonen.
Verder blijft heel belangrijk:
thuisblijven bij klachten,
handen reinigen, geen handen
schudden en goed ventileren.
Laten we dus goed op onze
gezondheid letten en ook op die
van onze medemensen.
Wij leven mee met allen die
zakelijk of persoonlijk te lijden
hebben onder deze lockdown
en wensen hen heel veel
sterkte!

Cluster MKBE
Wilt u a.u.b. bij binnenkomst
in de kerk 1,5 meter afstand in
acht nemen. U kunt uw handen
desinfecteren en vervolgens
plaatsnemen in de banken waar
dat is aangegeven. Heeft u
verkoudheidsklachten, blijft u dan
thuis.” Alle vieringen zijn onder
voorbehoud. Wijzingen worden
aan de kerkdeur aangegeven.

Parochie Maasbree

Parochie Beringe

Misintenties
NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens het parochiespreekuur op
dinsdagochtend. Ook bij kapelaan
Roger Maenen tel. 077 466 18 50 of
per email roger.maenen@ziggo.nl
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur
in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 16 januari
H. Mis 9.30 uur
Woensdag 19 januari
H. Mis 9.00 uur

Parochie Egchel

Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12,
077 307 95 30
Kerkdiensten
Zondag 16 januari
geen H. Mis
Zondag 23 januari
H. Mis 11.00 uur – t.i.v. uit dankbaarheid

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

H. Mis: 11.00 uur
Lector: Mevr. Marianne Verhappen
Intenties: Jaardienst Ben van Gaal en
echtgenote Toos Vaessen.
Jaardienst Sraar Engels.
Mededelingen
Overleden
John Folmer, 76 jaar.
Openstelling Aldegundiskapel
De Aldegundiskapel in onze
parochiekerk is dagelijks geopend
voor het opsteken van een kaarsje,
een gebed of een moment van
bezinning. De H. Aldegundis is
beschermheilige tegen ernstige
ziekten en voor troost en hoop.

Misintenties NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4, 077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl
Parochie Kessel
Kerkdiensten
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Zondag 16 januari
Iet Dings-Bovendeerdt

Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 15 januari
H.Mis 16.00 uur t.i.v. Sjraar
Hunnekens (jaardienst en verj) en
Rien Hunnekens-Gielens
Zondag 23 januari
H.Mis 11.00 uur

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 16 januari
H. Mis 10.00 uur – herenkoor

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 parochie
centrum in Panningen 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 15 januari
H. Mis 16.00 uur
Zaterdag 22 januari Geen H. Mis

077 462 18 60, 06 24 21 61 06
Kerkdiensten
Zaterdag 15 januari
16.00 uur H. Mis.
De Zeer Eerwaarde de Heer Jan
Lenders
Jaardienst voor Tony Beeks-Verheijen
Mededeling
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

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 16 januari
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Hubertus
Stultiëns, Johanna Stultiëns-Steegs,
Kapelaan Antoon Stultiëns, Rien
Stultiëns-Verstappen, Sjef Stultiëns,
Hannie Kessels-Spee, Piet Spee, Sjef
v. Bree, John Stultiëns, May StultiënsVerheijen, Mia Stultiëns-v.Roy; Sjra
en Lies Gommans-Janse, Lies EngelenJacobs (verjaardag) en Handrie
Engelen.
Maandag 17 januari
14.30 uur Rozenkrans en 15.00
uur Gebed van de Goddelijke
Barmhartigheid. (op 17/01 deze middagtijd, los van wel of geen nieuwe
coronamaatregelen)
Dinsdag 18 januari
H. Mis 09.00 uur (grote kerk)
Donderdag 20 januari
H. Mis 09.00 uur. Aansl. Aanbidding
(grote kerk)

Kerkdiensten
Zondag 16 januari
9.30 uur H. Mis.
Jaardienst Pierre Rooyakkers en
Dien Rooyakkers-Pijls.
Jaardienst Ietje Driessen-Hamans.
Donderdag 20 januari
9.00 uur H. Mis

Parochie Kessel-Eik

Misintenties
NL41RABO0125300522
Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkens
06 30 10 30 13
Kerkdiensten
In verband met de huidige
lockdown zijn er momenteel
nog géén H. Missen gepland.
Wij wensen iedereen een voorspoedig
en gezond 2022.

Parochie Panningen

Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.
nl Open maandag- en woensdagochtend van 08.30 uur tot 11.30 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 15 januari
H. Mis 16.00 uur – t.i.v. Riek Duijf –
Joosten (jaardienst); overledenen
van fam. Janssen-Smeijsters
dinsdag t/m vrijdag:
ochtendmis om 9.00 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

Voor de pastorale zorg kunt
u terecht bij pastoor- deken
Wilson Varela (telefoon
077- 3981416) of kapelaan Hans te
Boekhorst (telefoon 077- 4771275):
Ziekenzalving 06-55408023.

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

Julia en Guusje winnen tweede plaats bij de CupCakeCup
Julia Cortenbach uit Meijel won samen met Guusje Geertsen uit Venlo de tweede plaats bij de CupCakeCup
op zaterdag 9 januari. Julia heeft bakken altijd al leuk gevonden en heeft naar eigen zeggen veel plezier
beleefd aan het programma.
De CupCakeCup is een
televisieprogramma op NPO Zapp.
In de bakwedstrijd gaan kandidaten
strijden om de eerste plek, die je
verdient door de beste cupcakes te
bakken. Dit jaar besloot de Meijelse
Julia om mee te doen. Dit omdat ze
bakken altijd leuk heeft gevonden.
“Ik heb mij opgegeven omdat ik
het programma vroeger altijd keek.
Ik vind bakken een hele leuke hobby
en toen heb ik Guusje gevraagd of
ze mee wilde doen.” Julia vond het
geweldig om aan het programma
mee te doen. “Ik vond het geweldig
om in de studio te staan met het
besef dat we op de televisie kwamen.
Het was een hele beleving om in de
studio te mogen bakken. Ook zijn

de mensen van het programma heel
erg aardig.”

Op televisie
Bekende Nederlanders ontmoeten
was volgens haar superleuk. “Toen
de bekende personen binnenkwamen begon ik helemaal te stralen.
Het is een hele ervaring om de mensen die je altijd op televisie ziet, op
dat moment naast je te zien staan.”
Bij het programma hebben de meiden
ook veel geleerd. “Ik heb geleerd hoe
ik cupcakes nog beter kan maken. Ook
heb ik geleerd hoe het eraan toe gaat
bij de opnames van het programma
en hoe ik met de spanning om kan
gaan.” Haar favoriete cupcake die
ze bij het programma heeft mogen

maken is een cupcake met Bastogne,
witte chocola en framboos. Thuis,
waar ze bijna elke week bakt, vindt ze
cupcakes van chocolade met fruit het
lekkerste. Het opeten van de cakejes
vindt ze erg lekker, maar ze eet niet
alles zelf op. “Daar helpen mijn vriendinnen mij bij.”

Aanrader
Of Julia in de toekomst iets met bakken wil gaan doen, weet ze niet. Wel
zou ze iedereen aanraden om mee
te doen met het programma. “Het is
een hele leuke ervaring, je leert lieve
mensen kennen en je maakt iets mee
wat je nooit meer gaat vergeten.”
Beeld: AVROTROS
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999,-

699,-

749,-

PHILIPS AMBILIGHT TV
55PUS9435/12

549,-

SAMSUNG STEELTOFZUIGER
VS20R9046T3/EN

• 4K Ultra HD • Driezijdig Ambilight • Geluid van Bowers & Wilkins
• Android TV

• Tot 200W zuigkracht • Tot 60 minuten gebruiksduur • 3 borstels, 3
opzetstukken, extra batterij • Nu met gratis cleanstation t.w.v. €179,-

1049,-

999,-

SONOS ARC
INDRUKWEKKEND GELUID ÉN ELEGANT DESIGN

949,-

757,-

MICROSOFT SURFACE TABLET
SURFACE PRO 7

• Soundbar met Dolby Atmos • Laat al je entertainment tot leven komen
met een adembenemend realistisch geluid • Ook verkrijgbaar in wit
* Na €50,- directe kassakorting!

• Core i5 • 8GB ram • 128GB opslag • 12,3 Inch

OOK TIJDENS DEZE LOCKDOWN KUN JE VERTROUWEN OP ONZE SERVICE!
Bestel en haal af!
in een van onze 8 winkels

WhatsApp
085-105 4444

Bel ons

085-105 4444

Chat online

www.eptummers.nl

Open voor
service & reparaties
dagelijks tot 17.00u
NIEUWE
MEGAS
TORE

ROERMOND • WEERT • PANNINGEN • TEGELEN • ECHT • HEYTHUYSEN • HORST • SITTARD-GELEEN

@tummerselectro
@eptummers
T. 085 – 105 4444 | www.eptummers.nl
8 Winkels in Limburg

