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Digitale Ossefeesten
Door het coronavirus konden de Ossefeesten in Maasbree niet doorgaan in de normale opzet. Daarom koos de organisatie voor een digitale editie op zondag 19 juli. Waar in andere
jaren op de zondag een stukje van de gebraden os geproefd kon worden, moesten de ‘bezoekers’ dit keer thuis een broodje vlees klaarmaken. Terwijl ze dat deden, konden ze via de
livestream genieten van een optreden van de band Harvest Moon en deelnemen aan de ‘60 jaar Ossefeesten-quiz’. Voor de jeugd was door de organisatie een krijtwedstrijd opgezet.
Het zou de zestigste editie van het naar eigen zeggen oudste tentfeest van Nederland zijn, maar dat jubileum is doorgeschoven naar volgend jaar. / Beeld: Annette Engelen

Verkabeling hoogspanning in september naar gemeenteraad
De inwoners van Kessel en Kessel-Eik moeten nog tot minimaal september wachten voordat er een beslissing
wordt genomen over het verkabelen van hoogspanningslijnen in de dorpen. Het haalbaarheidsonderzoek werd
op 15 april aangeboden aan het College van B&W van Peel en Maas. B&W wacht nog op een offerte van netbeheerder TenneT, waarna een standpunt wordt ingenomen. In september mag de gemeenteraad daarover oordelen.
Het college gaf netbeheerder TenneT
vorig jaar de opdracht om te onderzoe
ken of het mogelijk is om de hoogspan
ningslijnen die door Kessel-Eik en Kessel
lopen onder de grond te leggen en hoe
veel dat zou gaan kosten. Wethouder
Paul Sanders besloot tot het onderzoek
nadat in de maanden daarvoor com
motie was ontstaan over de veiligheid
rondom de kabels. De straling van de
hoogspanningslijnen zou de gezondheid
van mensen die veelvuldig in de buurt
van de kabels zijn, ernstig aan kunnen
tasten.
Naar aanleiding van een onderzoek van
de Gezondheidsraad over het gevaar
van de straling, stelde CDA-raadslid
Roel Boots in het voorjaar van 2019
vragen aan het college. De dorpsover

leggen van beide dorpen bogen zich
eveneens over het onderwerp en een
speciale werkgroep werd opgericht die
zich in ging zetten voor verkabeling (het
onder de grond leggen van de hoog
spanningslijnen). Een aantal leden van
de werkgroep schoof later bij TenneT
aan voor het haalbaarheidsonderzoek.
Dat werd begin dit jaar afgerond en op
15 april aangeboden aan het college.
CDA’er Boots vroeg zich vorige maand
af waarom het zo lang duurde voor
dat er iets bekend werd gemaakt over
het onderzoek. Hij stelde vragen aan
het college en kreeg op 13 juli ant
woord. De reden dat de gemeenteraad
nog niets heeft gehoord, is dat eerst
de belanghebbenden (grondeigenaren
en bewoners nabij de kabels) infor

matie ontvangen, zo schrijft het college.
‘Het organiseren van een informatieve
bijeenkomst is vanwege de coronamaat
regelen niet mogelijk geweest.’
Omdat dat nu wel mogelijk is, wordt
volgens de gemeente snel een avond
op touw gezet.
Uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt
volgens het college verder dat een
vervolgonderzoek noodzakelijk is om
te controleren of de optie die de werk
groep wil, technisch en financieel
mogelijk is. Het college wacht nog op
een uitgebreide offerte van TenneT wat
betreft de kosten. ‘Zodra deze infor
matie bekend is, zullen wij u informeren
over de inhoud van de haalbaarheids
studie en het vervolg’, schrijft het col
lege aan de gemeenteraad. Ook moet

er een politiek debat gevoerd worden
over de noodzaak en wenselijkheid van
de verkabeling.
Dat debat zal waarschijnlijk in septem
ber gaan plaatsvinden. Het college laat
weten dat in die maand het haalbaar
heidsonderzoek wordt overhandigd aan
de raad. Daar zal een standpunt van het
college bij zitten over wat volgens haar
de beste vervolgstap is.

CDA’er Boots is blij dat er nu een stip aan
de horizon is. Hij had wel graag gezien
dat er eerder iets bekend was geweest.
“Ik vind het vreemd dat het onderzoek
zo lang is blijven liggen. Er zijn volgens
mij genoeg mogelijkheden geweest om
de raad en omgeving te informeren, ook
in de coronaperiode.”
Tekst: Rob Dieleman
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Stelling over Veersepad

Onenigheid en dubieuze stemmers bij HALLO-poll
Nog nooit heeft een poll van HALLO Peel en Maas zoveel reacties en stemmen opgeleverd als die over het
Veersepad. De poll werd op donderdag 16 juli op de Facebookpagina geplaatst en uiteindelijk kwamen
meer dan 1.400 stemmen binnen, werd de poll 58 keer gedeeld én ontvouwde zich een levendige discussie
onder het bericht. De conclusie? Veel modder die gegooid wordt, dubieuze stemmers en een schier onoplosbare onenigheid.
De stelling die bij de poll hoorde, was
‘Het woonzorgcomplex op Veersepad
13 moet doorgaan’. Het onderwerp
is de laatste maanden veelvuldig in
het nieuws geweest, waardoor we
besloten de vraag bij de lezers van
de HALLO neer te leggen. Willen die
wel of geen woonzorgcomplex op de
plek van Veersepad 13? Het bleek zo’n
beladen onderwerp dat ontzettend
veel mensen het nodig vonden
de poll te delen of een reactie
te plaatsen.
Veersepad 13 werd vorig jaar aange
kocht door een groepje Kesselnaren
die onder de naam Stichting Onze
Toekomst het bestaande gebouw
wil slopen en een woonzorgcom
plex met dertien appartementen wil
realiseren. Tegenstanders vinden
dat de gemeente te veel één kant
gekozen heeft en dat het aanzicht
van Kessel beschermd moet wor
den. Het College van B&W maakte
onlangs bekend de gemeenteraad
om advies te vragen betreffende
het onderwerp. Na de zomer geeft
de gemeenteraad haar mening.

Vage accounts
De voor-stemmers, namen de eer
ste dag dat de poll online stond,

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 19.275 exemplaren
hallopeelenmaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 21
redactie@hallopeelenmaas.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 25
advertentie@hallopeelenmaas.nl

Bezorgklachten

een grote voorsprong, maar die
werd een dag later teniet gedaan.
In het weekend nam het geheel
een opmerkelijke wending. Veel
stemmen die binnenkwamen, zijn
afkomstig van vage accounts met
Engelse of Spaanstalige namen.
Doorklikken leert dat die stemmers
zeer waarschijnlijk nog nooit in
Kessel geweest zijn en nog waar
schijnlijker: nog nooit van het dorp
gehoord hebben. Hoe ze bij de poll
zijn uitgekomen, is ook ons een
raadsel.
De uitslag van de poll kan dus
niet serieus genomen worden.
Een opmerking die binnenkwam,
was dat het niet netjes was van ons
dat het geen anonieme poll betreft.
Echter dankzij het openbare karak
ter konden we erachter komen dat
het niet om valide stemmers gaat.

Stelling
Er kwamen wat reacties binnen over
de stelling. Die zou objectief en
manipulatief zijn volgens de reactie
van Walter van Rossel. Hij beticht
de HALLO ervan van mening te zijn
dat het woonzorgcomplex moet
doorgaan. Een ongefundeerd state
ment waar wij afstand van nemen.
Een stelling is bedoeld om te prik
kelen. Een stevige stelling lokt juist
reacties uit en iedereen kan nog
steeds net zo goed op ‘oneens’
stemmen. De opmerking van Walter
van Rossel dat er geen valide con

clusies getrokken kunnen worden
uit de poll, delen we, de rest van
zijn reactie vinden wij niet terecht.
Het was een poll om te kijken
wat de publieke opinie is over
het Veersepad. De gemeente,
de initiatiefnemers en de
tegenstanders wisten niet dat de
poll zou verschijnen en wat ons
betreft kunnen er geen conclusies
en consequenties aan verbonden
worden. Alleen al het feit dat veel
mensen geen Facebook hebben,
maakt dat het geen representatief
middel is voor het voor- of
tegenkamp. Daarbij is de poll open
voor iedereen, niet alleen mensen
in Kessel. Dat opende de deuren
voor buitenlandse stemmers.

Reacties
De enige conclusie die getrokken
kan worden nu de rookwolken
opgetrokken zijn, is dat het
onderwerp heel erg leeft.
Vooral het reactie-gedeelte is daarin
interessant. Voor- en tegenstanders
gingen met elkaar in discussie en
schuwden het niet om man en paard
te benoemen. De beide kanten
betichten elkaar van leugens, het
ronselen van ‘valse’ stemmen en
onrechtmatig handelen.
Een reactie die vaker terugkwam bij
het nee-kamp, is dat mensen het
een mooi initiatief vinden, maar de
locatie niet. “Een mooie gedachte,
maar een absurd plan om op zo’n

De poll leefde enorm

beeldbepalende plek een gebouw
neer te zetten dat totaal niet in
harmonie is met de omgeving”,
schreef Weja Morsink. De reactie
van de initiatiefnemers was
steevast dat het nieuwe pand in de
omgeving gaat passen. De tekening
die rondgaat op sociale media, zou
niet de plannen weergeven zoals de
initiatiefnemers die hebben.
De volgens de redactie meest

veelzeggende reactie? Die van
Tjeu van der Linden. “Gemeente ga
er maar eens goed voor zitten hoe
dit op te lossen, iedere geringe
afwijking van het bestemmingsplan
zal eindigen bij de raad van state,
veel succes allemaal.”

Tekst: Rob Dieleman

Rijksrecherche onderzoekt ruim duizend politiedossiers
Er zijn drie dossiers naar voren gekomen waarin het Openbaar Ministerie Limburg een verdenking ziet voor strafbare feiten in het lopende
strafrechtelijke onderzoek naar de mogelijke misstanden bij de politie Horst/Peel en Maas. Dat meldt het Openbaar Ministerie van Limburg.
De politie heeft ruim duizend
dossiers ingezonden naar het
Openbaar Ministerie (OM). De
dossiers worden allemaal zorgvuldig
bekeken door het OM. Ook wordt er
gekeken of de processen verbaal in
orde zijn. Bij vijftien dossiers gingen
alarmbellen af. Van de vijftien
dossiers zijn er drie zaken waarin
een verdenking van een strafbaar

feit naar voren is gekomen. Het OM
verwacht dat het onderzoek naar de
strafbare feiten waarschijnlijk nog
tot het einde van dit jaar duurt.

Gesjoemel
Volgens dagblad De Limburger
wordt onder meer bekeken of de
politiemensen hebben gesjoemeld
met huiszoekingsbevelen,

bijvoorbeeld bij het oprollen van
hennepkwekerijen. Ook wordt
onderzocht of de agenten zelf
meldingen hebben gedaan bij
Meld Misdaad Anoniem.
Eerder schreef HALLO dat, in
hetzelfde onderzoek, vijf mede
werkers van het politieteam Horst/
Peel en Maas zijn ontslagen.
Nog eens vier medewerkers werden

in rang teruggezet, overgeplaatst
of moesten verlofuren inleveren.
Uit het onderzoek bleek dat de
medewerkers zich onder andere
schuldig hebben gemaakt aan
mishandeling van arrestanten,
pesterijen, ondermijnend gedrag,
intimidatie, schending van het
ambtsgeheim en misbruik van
bevoegdheden.

garcon.nl

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 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 g
 emeld. 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.
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Tien woonwagenplaatsen meer nodig in Peel en Maas
In Peel en Maas is de komende jaren behoefte aan tien extra woon
wagenstandplaatsen. Dat blijkt uit een onderzoek van adviesbureau
Companen in opdracht van provincie Limburg. Momenteel zijn er tien
woonwagenplekken in de gemeente. De gemeente is inmiddels een
onderzoek gestart naar de behoefte van woonwagenbewoners die
aangegeven hebben in Peel en Maas te willen wonen om zo een concreter
beeld te krijgen.
In 2018 bepaalde het Europees Hof
voor de Rechten van de Mens dat
leven in een woonwagen een essen
tieel onderdeel van de cultuur van
Roma, Sinti en woonwagenbewoners
is. Het Nederlandse College voor de
Rechten van de Mens nam dat over en
wees het Ministerie van Binnenlandse
Zaken erop dat de overheid verplicht is
om de woonwagencultuur te bescher
men en te faciliteren. In oktober
en november 2018 vonden diverse
demonstraties plaats van woonwagen
bewoners, ook in Peel en Maas. Ze eis
ten nieuwe woonwagenplekken.

Concrete behoefte
Naar aanleiding van de uitspraak van
het Hof en de demonstraties gaf provin
cie Limburg adviesbureau Companen de
opdracht om te onderzoeken hoe het in
Limburg zit met de behoefte aan woon
wagenstandplaatsen. Daar kwam uit
dat in Peel en Maas op korte/middel
lange termijn acht nieuwe standplaat
sen gewenst zijn en op de lange termijn
nog eens twee. Gemeente Peel en
Maas is nu bezig met het concretiseren
van die behoefte. “We gaan in gesprek
met mensen die een standplaats willen
om te zien op welke locatie ze graag
willen wonen en of dat mogelijk is”, liet
woonwethouder Rob Wanten weten.

De gemeente gaat wel voorwaarden
stellen aan de woonwagenstand
plaatsen. Zo wil de gemeente alleen
bestaande locaties uitbreiden, geen
nieuwe creëren. Verder mag de plaat
sing niet zorgen voor onenigheid
onder bewoners, moet er zeker een
gegadigde zijn voor een standplaats
en moeten de ouders van de ‘nieuwe’
bewoner ook in een woonwagen
gewoond hebben. Wooncorporaties
Antares (Kessel en Meijel) en Wonen
Limburg (rest van de gemeente) wor
den verantwoordelijk voor de aanleg
van de plaatsen en de aanschaf van de
woonwagens en chalets.
Woonwagenbewoners tijdens de demonstraties in 2018

Helden en Meijel
Beoogd woonwagenbewoner Lowie
Raaymakers is blij dat er eindelijk wat
meer bekend is geworden over de
woonwagenplekken. “Ik verwacht dat
de gemeente me nu zeker een plek
moet geven. Al zal het wel nog een
paar jaar duren voordat het zover is.”
Hij woont momenteel in een huis in
Herpen, Noord-Brabant, en wil graag
terug naar het dorp waar hij geboren
is, Helden. “Ik wil graag op de locatie
aan de Molenheg gaan wonen.
Volgens mij zijn daar drie plekken
beschikbaar. Twee aan de linkerkant
en het speeltuintje.”

MFA Kessel stapje dichterbij
De multifunctionele accommodatie in Kessel is weer een stapje
dichterbij. Bij een bijeenkomst van de klankbordgroep op maandag
13 juli werden de plannen voor renovatie van de oude Paort
gepresenteerd. Na afloop werd besloten de klankbordgroep op te
heffen en de gemeenschap van Kessel te betrekken bij het verdere
verloop.

In Meijel is het nieuws wat arg
wanender ontvangen. “Het is
nog allemaal afwachten”, zegt
Frank Leenders, die al jaren bij de
gemeente strijdt voor een eigen
woonwagenplek naast die van zijn
moeder op de Berkenheg. “Ik weet
niet wat ik ervan moet denken.”
Hij heeft bij het onderzoek aangege
ven dat hij en de drie andere kinde

ren van zijn moeder allemaal graag
een eigen plek krijgen. “Er staan
gesprekken gepland met de woon
corporaties en de gemeente. Ik durf
nog niks over de uitkomst te zeggen.”
Hoe lang het gaat duren voordat er
daadwerkelijk woonwagens geplaatst
kunnen worden, kan de gemeente
niet zeggen. “Het ligt aan de situatie”,
aldus wethouder Wanten. “Als het

een makkelijke situatie betreft, zou
het dit jaar nog kunnen lukken.
Daarom zijn we nu bezig met een
onderzoek. Het kan ook dat daar uit
komt dat er helemaal geen behoefte
is aan nieuwe plekken.”

Op zoek
naar werk?
Of je nu in de agro, food of industrie wilt werken, bij
AB Werkt hebben we tijdelijke én vaste banen! Kijk maar
eens hieronder. Wat pak jij vandaag aan?
Productie medewerker metaal (fulltime)
Regio Venray | Vac. Nr. P041358

Voor een vooruitstrevend bedrijf dat actief is in het maken van
wapening voor beton elementen zijn wij op naar mensen die het vak
van prefab lassen willen leren. Zie jij dit zitten, dan is dit je kans!

Assistent hovenier (fulltime)
Regio Horst | Vac. Nr. P041634

Een afgeronde vakopleiding is geen vereiste, groene vingers wel! Wij zoeken
een assistent hovenier voor een jong hoveniersbedrijf. je bent samen met
collega’s verantwoordelijk voor de aanleg en onderhoud van tuinen.

Ervaren/junior service monteur (fulltime)
Regio Venray | Vac. Nr. P041149

Je bent aan het werk bij zowel particulieren, bedrijven, instellingen en overheden.
Interesse? Reageer snel!
De oude Paort moet gerenoveerd worden

Gemeenschapshuis De Paort is ver
ouderd en moet een flinke reno
vatie ondergaan. Om te zorgen
dat er een in Kessel breed gedra
gen plan zou komen, werd een
klankbordgroep opgericht van 35
Kesselnaren. De leden mochten
op- en aanmerkingen geven op de
plannen. Die werden meegenomen
waarna op 13 juli de plannen door
de werkgroep MFA, adviseur Piet
Geurts en de architect gepresen
teerd werden aan de groep.
Onder andere de doorkijk naar

de Maas, de verbindende func
tie en multifunctionaliteit van het
gebouw kwamen voorbij tijdens de
avond. Op het einde van de bijeen
komst werd besloten de klankbord
groep op te heffen en de rest van
Kessel te betrekken bij het verdere
verloop van de renovatie. Zo is er
een oproep gedaan om deel te
nemen aan de diverse werkgroe
pen die zijn opgericht en na de
vakantieperiode volgt een bij
eenkomst waar alle inwoners van
Kessel voor worden uitgenodigd.

Installatiemedewerker (fulltime)
Regio Horst | Vac. Nr. P037934

In deze functie ben je o.a. verantwoordelijk voor o.a. het monteren van (water)leidingen, slijpwerkzaamheden, hokinrichtingen plaatsen en installatiewerkzaamheden
(geen electro).

Interesse? Contact Sabrina en Anouk via
horst@ab-werkt.nl of 06 – 55 41 51 70

Wat pakken we vandaag aan?
AB Werkt
Spoorweg 6 | 5963 NJ Horst | 077 - 39 808 83 | ab-werkt.nl

Tekst: Rob Dieleman
Beeld: Archief
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Eenvoud was jouw leven
Vakmanschap en vlijt
kwamen uit jouw handen
Rust is je nu gegeven
in een ander Vaderland

Toos Hermans-Korten

Heibloem, * 9 november 1931

Weert, † 17 juli 2020

weduwe van Jac Hermans †

Je wereld was vol kleur
Je wereld was intens
Je wereld was vol leven
Een leven van een prachtig mens
Verdrietig laten wij weten dat mijn lieve vrouw,
onze lieve mam en oma,’ ôzze Witte’ is overleden

Truus Kreutz - Janssen
* Helden, 29 april 1948

Jac Kreutz
Baarlo: Jac
Baarlo: Richard
Dinand, Danique
Baarlo: Maikel en Patty
Brian

Panningen: Els en Ger
Sharon en Maarten
Niels en Kim♥, Finn

Tosja c
Correspondentieadres:
Schoutenring 9, 5981 DW Panningen
De afscheidsdienst vindt vrijdag in besloten kring plaats.

Haar stoel is leeg
Haar stem is stil…
Wie haar gekend heeft,
weet wat dat zeggen wil.

Tiny Janssen-Feller

echtgenote van Tinus

Janssen †

Zij overleed onverwacht in de leeftijd van 89 jaar.
Mam, oma en superoma van
Wil en Paula
Sharon en Maarten
Niels en Kim ♥, Finn
Anouk en Bas, Sophie, Fenna
Maikel
Leo en Karin
Ellis en Rob, Jolien, Leoni
Frank en Nanda, Jolina
Luc en Wilma
Cor en Mien
Dennis
Ilona en Raymond
Panningen, 16 juli 2020
Correspondentieadres: Cor Janssen,
Haagveld 12, 5981 PK Panningen
Op woensdag 22 juli hebben we afscheid genomen
in het crematorium te Blerick.
Wij danken de medewerkers van Groene Kruis Thuiszorg, Proteion
en huisarts Prudon voor de goede zorgen in de afgelopen tijd.

Venlo, 15 juli 2020
Kwistbeeklaan 5, 5991 XH Baarlo
Wij gedenken Truus tijdens de avondwake op vrijdag 24 juli
om 19.00 uur in de H Petruskerk aan de Markt in Baarlo.
Het afscheid zal in besloten kring plaatsvinden op
zaterdag 25 juli om 14.30 uur.
U kunt de dienst via de livestream volgen op:
www.aerdehof.nl/livestream. Op deze site kunt u dan
de dienst van mevr. Kreutz - Janssen aanklikken.

Dankbetuiging

Wij willen iedereen bedanken voor de overweldigende hoeveelheid
belangstelling, prachtige bloemen en kaarten die we hebben mogen
ontvangen na het overlijden van “mien vrouw” en “oos mam”

Annie Peeters - Peeters (Antje)
Het is voor ons een fijne en troostrijke gedachte dat ze in
haar leven voor vele zoveel heeft betekend, maar
“eine goije mins blieft altièd laeve”
Wiet, Marc en Luc

Wij bezorgen onze eigen geteelde
nieuwe aardappelen (Frieslanders)
gratis bij u thuis. Min. 5 kg. Absoluut
de lekkerste. Tevens uien te koop.
Tel. 077 307 88 53.
Pruimen vanaf vrijdag fruitbedrijf J v
Horen Kanaalstraat 56 Beringe.
Opgeruimd? Niets weggooien!
Ik kom de kleine spullen graag bij u
ophalen! 06 46 48 87 15.

Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.

Voor aardbeienplanten,
groenteplanten o.a. winterprei,
fruitbomen en klein fruit
naar Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom, tel. 077 398 35 52.

Breien**haken**borduren.
‘t Schippertje oude technieken, moderne
creaties. Kom gezellig langs: Schoolstraat
6 Horst. Volg ons op facebook en
instagram.

Weidegang gevraagd, veilig omheind
voor enkele Shetlanders, omgeving
Koningslust. Tel. 06 11 74 05 25.

Wie wil ons een paar uurtjes p/w in
Baarlo helpen met onze tuin?
Tel. 06 12 21 81 47.

samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info & tips:
karelheines.nl. 06 50 96 29 15.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

Panningen

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

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

www.janssenuitvaart.nl

THANATOPRAXIE
Aandacht,
rust, tijd én....
betaalbaarheid
Kitty en Twan: 077-3512798

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Har & Cor
van den Beucken-Stemkens
Sas & Robert, Jeroen & Rianne,
Kris-Aimée

Hoera, Kim heeft een zusje!

Lynn

8 juli 2020
Dochter van
Luc Joosten en
Monique Gommans
Lang Hout 1A
5993 RC Maasbree

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Grote opheffing/loodsverkoop van
gebruikt (kantoor) meubilair en
diverse andere spullen.
Zoals o.a. hometrainer, beelden,
porselein en veel klein spul enz. enz.
Alles moet weg!! Verkoop vrij 24 t/m
zondag 26 juli van 10.00 tot 16.00 uur.
Obelisk Rozenobel 12 Beringe.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

Juli 2020, Maasbree

t. 077-3078642
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

† Venlo, 15 juli 2020

echtgenote van

levenspartner van Jac Peeters

Panningen: Toos en Ed
Manouk en Bas
Ward en Romy

Un halve iëw geleeje
de ringe om gedoan,
gedoan zoas ze ut deeje,
noë gewüën door blieve goan!

Wij zoeken iemand voor hulp bij het
schoonhouden van ons huis in Meijel
voor 3 a 4 uur per week, dagdeel in
overleg. Tel. 06 38 34 70 04.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

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

Peet Steeghs
Uitvaartzorg
‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

Maasbree
06 38 43 79 56

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl

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

fienbosuitvaartzorg.nl
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Vaker overlast geweest in buurt

Vernielingen bij jeu-deboules-baan in Panningen
Bij de jeu-de-boules-baan tussen de Rieterlaan en de Burgemeester
Engelsstraat in Panningen zijn onlangs vernielingen gepleegd.
In de buurt is de laatste maanden vaker sprake geweest van
overlast. Zo werd in maart een ruit van basisschool De Wissel
vernield. Volgens de politie is het aantal meldingen sindsdien
ver teruggelopen. De buurtvereniging geeft echter aan nog steeds
vaak te horen dat er sprake is van overlast.

‘Baolder’ achter VVV
Het vernielde kunstwerk bij de jeu-de-boules-baan

In maart waren er in de buurt
De Riet, grof gezegd het
gebied tussen de Kennedylaan,
Ruijsstraat, Wietelweg en Haam
maekerstraat, veel meldingen
van vernielingen. Autobanden
werden lek gestoken, spiegels
afgebroken en een ruit van
basisschool De Wissel werd
ingegooid. Een woordvoerster
van de politie vertelt dat er in die
periode inderdaad veel meldingen
binnenkwamen. “Daarom is
daarna vaker gecontroleerd in
de wijk door vaker met een
auto langs te rijden”, aldus de
woordvoerster.
De extra controles zorgden volgens
de politie ervoor dat het aantal
meldingen gestaag terugliep.
De vernielingen bij de jeu-deboules-baan onlangs zijn een
uitzondering, aldus de politie.
“We zien geen verband tussen de
vernielingen in maart en die bij de
baan. Het was de laatste weken
heel rustig. We hebben misschien
één of twee meldingen uit de
buurt binnen gekregen.”

Geluidsoverlast
Jan Litjens, voorzitter van
buurtvereniging De Kronkel,
hoort nog steeds van
buurtgenoten dat er overlast
wordt ondervonden. “In juni zijn
er nog wat foto’s doorgestuurd
op de buurtapp van vernielde
autospiegels en ruitenwissers
op het Servaashof”, vertelt hij.
“En we horen ook regelmatig
dat er vanuit het park aan de
Kennedylaan sprake is van
geluidsoverlast.”
Litjens denkt dat het voornamelijk
jeugdigen zijn die de overlast
veroorzaken. “Wat ik gehoord heb,
zijn de vernielingen aan de jeude-boules-baan gepleegd door
jongeren tussen de 8 en 12 jaar.

Een paar omwonenden hebben dat
gezien. Het gaat om een kunstwerk
dat we speciaal daar neer hebben
gezet omdat we dachten dat het
daar veilig zou zijn, en tegels
rondom de baan. Die hebben
vrijwilligers daar neergelegd.
Heel jammer dat dat vernield
wordt.” De lange dagen zijn
volgens Litjens een reden dat er in
deze periode wat vaker overlast is.
“De jeugd is langer buiten.”

Een politieauto die
langsrijdt maakt
indruk

Om de binding met de regio te versterken, organiseerde profvoetbalclub VVV-Venlo activiteiten in diverse
dorpskernen. Op donderdag 16 juli werd Baarlo aangedaan. Supporters konden hun seizoenskaart ophalen, jeugdige fans mochten deelnemen aan de activiteiten en er waren verschillende spelers en staf van het
eerste elftal aanwezig voor een ‘meet and greet’. De twee jonge fans op de foto laten zien dat als het aan
hen ligt Baarlo komend seizoen achter de profclub uit Venlo staat. / Beeld: Fotografie VVV-Venlo.nl

Houthandel & Timmerbedrijf
Houthandel
& Timmerbedrijf
Rene van Ophoven
v.o.f.
Rene van Ophoven v.o.f.
Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
06 223 712 88 • renevanophoven@gmail.com

Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
06 223 712 88 • renevanophoven@gmail.com

Melden
De politie durft niet met zekerheid
te zeggen dat het om jongeren
gaat die de overlast veroorzaken.
“We zien wel dat er plekken
zijn waar jeugdigen bij elkaar
komen, maar we willen niet de
suggestie wekken dat die jeugd
vernielingen aanricht”, laat de
woordvoerster weten. “Het beeld
dat meer jongeren zich buiten
ophouden, zien wij ook, maar dat
ze overlast veroorzaken, kunnen
we niet zeggen. Daarom vragen
we bewoners van de wijk om
zich te melden als ze overlast
ondervinden. Dan kunnen we
komen kijken.”
De politie zegt sinds maart al
vaker gecontroleerd te hebben
in de wijk. Als het aan Litjens
ligt, mag dat nog wel iets meer.
“Een politieauto die langsrijdt,
maakt toch meer indruk dan dat er
iemand van jongerenwerk komt”,
denkt hij.
Tekst: Rob Dieleman
Beeld: Facebookpagina De Kronkel

Houthandel & Timmerbedrijf
Rene van Ophoven v.o.f.

Houthandel & Timmerbedrijf
Rene van Ophoven v.o.f.

Wij zijn in de bouw vak geopend
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15-vragen aan

Sven Brummans Meijel
andere knokkers om zo ‘tokens’ en
trofeeën te verdienen. Mijn favoriete
knokker is Crow.

Wanneer had je meteen een klik
met iemand?
Dat was voor mij toen ik Daan van
Mierlo ontmoette bij het jeugdorkest
van Harmonie Eendracht Meijel. We
hadden het daar heel gezellig en heb
ben samen veel gelachen. Daardoor
zijn we vrienden geworden.

Waar ben je voor aan het sparen?
Ik weet niet waarvoor ik aan het
sparen ben. Ik heb op dit moment
alles wat ik wil hebben. Ik spaar nog
gewoon even door totdat ik iets leuks
vind.

Wat is het lekkerste gerecht dat je
ooit hebt gegeten?
Een pannenkoek met spek. En ik vind
bami ook heel lekker.

Wat is je grootste blunder?
Bij de eerste so (schriftelijke overho
ring) van Spaans maakte ik een blun
der. Ik dacht dat ik goed had geleerd,
maar ik had de achterkant van het
blaadje niet gezien en haalde toen
een onvoldoende.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Sven Brummans
12
Meijel
Peellandcollege
Deurne

Om wie lach je het meest?
Lou, Daan en Quint. Dat zijn mijn
beste vrienden en samen met zijn
drieën lachen we wel het hardste.
Jochem Meijer vind ik ook erg grap
pig.

Hoe beleef jij deze coronacrisis?
In het begin vond ik het fijn dat ik
niet meer naar school in Deurne
hoefde te fietsen. Maar uiteindelijk
werd het saai, want ik moest thuis
schoolwerk maken. Alle uren die
we ook op school hadden, kregen
we nu thuis. Behalve gym, die uren
vielen weg. Via Google Meet kre
gen we uitleg en ik mocht niet naar
vrienden toe. Totdat de middelbare
scholen weer opengingen, had ik
alleen contact met mijn vrienden
via Fortnite en Apex Legends.

Wat heb je het meeste gemist
tijdens de intelligente lockdown?
Het contact met mijn vrienden
heb ik het meest gemist tijdens de

Wespenbestrijding Peel en Maas
Ook voor andere plaagdieren!

Constant Plaagdier Preventie
06 39 02 22 51 • Panningen

coronacrisis. Toen ik weer naar mijn
vrienden toe mocht, maakte ik daar
gelijk gebruik van en vond ik het
allemaal minder erg.

Met wie zou je één dag van je
leven willen ruilen?
Met niemand, want ik vind dat ik
het goed heb thuis. Maar als ik
moest kiezen, dan zou ik één dag
willen ruilen met Quint. Hij mag de
hele dag gamen en dat lijkt mij voor
één dag erg leuk.

In welke winkel zou jij één
minuut gratis willen shoppen?

Wat is jouw droomberoep?
Toen ik klein was, wilde ik altijd
een wetenschapper of een uitvinder
worden. Samen met een van mijn
vrienden. Maar nu ik wat ouder
ben, weet ik niet precies wat ik wil
gaan doen later. Ik vind het leuk
om mensen dingen te leren en te
helpen met problemen oplossen.
Het leukste vak vind ik biologie. Ik
wil een beroep waarbij ik elke dag
zin heb om te gaan werken en niet
denk: ik zou me het liefst nu ziek
melden en zeggen dat ik niet kom.

Welke serie of film moet iedereen
gezien hebben?

In de MediaMarkt zou ik heel graag
één minuut willen shoppen. Dan
ren ik gelijk naar de game-appara
tuur. Ik denk dat bijna alle jongens
van mijn leeftijd dit zouden kiezen,
omdat er hele dure spullen staan
die je niet zomaar bij elkaar spaart.

The Lords of the Rings-trilogie. Ik vind
dat deze films hele mooie muziek
hebben, mooie landschappen laten
zien en een duidelijk verhaal vertel
len. Het leukst verzonnen karakter uit
deze films vind ik Gollum.

Heb je al vakantie? Wat ga je
doen deze vakantie?

Wat is je favoriete app op je
telefoon?

Ja, ik heb al vakantie. Een week
eerder dan de rest van ons gezin.
In deze vakantie ga ik wel een paar
keer logeren en gamen. Verder ga
ik mijn verjaardag vieren en ik ga in
Nederland op vakantie.

Mijn favoriete app op mijn telefoon is
Brawl stars. Dit is een game waarin
je meerdere karakters hebt. In het
spel worden ze knokkers genoemd.
Die knokkers kunnen allemaal ver
schillende dingen. Je vecht tegen

Wat is de leukste vakantie die je
ooit had?
De vakanties in Oostenrijk, Hongarije
en Italië vond ik de leukste vakanties,
omdat we toen in de bergen kon
den klimmen. Of we gingen gezellig
met de vrienden van pap en mam ‘s
avonds televisie kijken of een gezel
schapsspel spelen.

Wat kies je? Nooit meer films en
series kijken. Of nooit sociale
media gebruiken?
Ik kies voor ‘nooit meer films en
series kijken’. Ik vind het belangrijker
om sociaal contact te hebben dan om
films en series te kijken. Met sociale
media kun je afspreken en dat kun je
niet met films en series.
Tekst: Lotte Thijssen

Geef iemand op!
Ken jij (of ben jij) iemand uit
Peel en Maas tussen de 12 en
18 jaar die het leuk lijkt om
vijftien vragen te beantwoorden én een foto in te sturen
voor bij het stuk voor HALLO
Peel en Maas? Geef diegene of
jezelf dan op! Mail naar
redactie@hallopeelenmaas.nl

Kempen creëert

creatieve ideëen

Hoi

Column

Mondkapje
Het is geen nieuws meer dat
we allemaal een mondkapje
moeten dragen in het
openbaar vervoer. Het is
warm, benauwd en onaan
genaam. Mensen met een bril
op krijgen beslagen glazen en
als je net snel nog een
kaasbroodje hebt gegeten op
het station, heb je daar de hele
reis plezier van.
Er zijn ook voordelen van het
dragen van een mondkapje en
enige nuchterheid over het dragen
van mondkapjes kan geen kwaad
toch? Twee voordelen waarom een
mondkapje dragen in je voordeel
werkt. 1. Wanneer je de eerst trein
’s ochtends hebt en je nog niet
helemaal wakker bent, zorgt het
mondkapje ervoor dat niemand
ziet met welke been je uit bed
bent gestapt. 2. Kennen jullie dat?
Als je in de trein zit en je ogen op
een gegeven moment dichtvallen?
Ik wel! Even later word je wakker
omdat de trein een bocht maakt of
omdat je mond openvalt. Waar ik
bij andere mensen altijd om moet
lachen en ja, dat gebeurt bij jou
ook als in slaap valt. Maar daar heb
je dus helemaal geen last van met
een mondkapje op. Je kan gewoon
ongegeneerd slapen zonder dat
je bang hoeft te zijn dat je mond
openvalt.

Een broodje eten
gaat niet meer
met een mondkapje

Ook nog even een nadeel. Ik ging
voor het eerst in maanden weer
met de trein. Rond 11.00 uur
was ik op het station en kocht
daar een broodje. Dat mocht van
mezelf, want dat was alweer
erg lang geleden (slechte reden,
I know). Zoals gewoonlijk neem
ik mijn broodje mee de trein in
zodat ik het rustig op kan eten.
Maar dat gaat helemaal niet
met een mondkapje. Daar had
ik helemaal niet over na gedacht.
Gevalletje één keer en nooit
meer. In ieder geval, als je mij
tegenkomt in de trein met een
mondkapje, zie je het niet, maar
ik lach wel naar je!

#kempencreëert
Lotte Thijssen
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VVD

Veel te belangrijk
De regering controleren is veel te belangrijk om alleen aan de
oppositie over te laten, aldus Pieter Omtzigt van het landelijke
CDA in een interview. Ik kon het niet meer met hem eens zijn en
overweeg er zelfs een tegeltje van te laten maken.
Precies hetzelfde doet zich
namelijk voor in de gemeente
raad. Grofweg heeft de
gemeenteraad namelijk dezelfde
taken als de Tweede Kamer.
Als gemeenteraadslid ben je
volksvertegenwoordiger, maar ook
is de gemeenteraad het hoogste
bestuursorgaan van de gemeente.

PvdA/GroenLinks Peel en Maas

We gaan over de centen en we
bepalen wat ermee gebeurt, dit
door middel van het budgetrecht
en het kaderstellend recht. Het
College van Burgemeester en
Wethouders voert ons beleid uit en
de gemeenteraad wordt geacht dit
te controleren. Voldoet alles aan
wat we hebben afgesproken en

Lokaal Peel&Maas

krijgen geen gasten. ‘Maak de
hotels beter’, is het advies dat
doorgaans gegeven wordt.
Maar de oorzaak van het
onbewoond blijven van veel
insectenhotels is veel funda
menteler. Het is niet zo dat de
gasten niet willen komen omdat
het hotel niet deugt; er zijn geen

gasten meer. Het aantal insecten
neemt jaarlijks met 2 tot 3 procent
af. Over 40 à 50 jaar zijn er
mogelijk helemaal geen insecten
meer. Je merkt het nu al als je in
de zomer autorijdt. Enkele jaren
terug zat de auto vol doodgereden
insecten; dat is nu veel en veel
minder het geval. Is dat erg? Ja, dat

Teun Heldens, raadslid

is erg.
Insecten spelen een cruciale rol in
ecosystemen. Ze vormen voedsel
voor tal van andere dieren, zoals
vogels, vleermuizen en reptielen.
Ze zorgen voor bestuiving van
een groot deel van alle wilde
planten en landbouwgewassen
en ze dragen bij aan een gezond
bodemleven.
Insectenhotels helpen niet tegen
het verdwijnen van insecten; we
moeten de leefgebieden van
insecten herstellen. Dat betekent

onder andere dat er een
verandering nodig is van onze
landbouw: beperking van het
gebruik van pesticiden en
overschakeling op duurzame
vormen van landbouw. Een aantal
boeren is daarmee bezig.
Die verdienen de steun van de
gemeente. In ons aller belang.

die in stemming is gebracht.
Onze excuses voor deze fouten.
Ondanks de corona willen wij
u een leuke vakantie wensen.
Misschien niet in het buitenland,
maar in ons eigen kikkerlandje.
Misschien blijft u wel gewoon
thuis en kunt u genieten
van de mooie plekjes die de
gemeente Peel en Maas u te

bieden heeft. Veel plezier op uw
ontdekkingstocht.

Annigje Primowees, Frits Berben,
Raf Janssen, raadsleden

Rectificatie artikel vorige week

In ons artikel in de vorige HALLO met als onderwerp ‘Vertrouwen in het college van B&W’ staan
helaas enkele fouten. De motie met betrekking tot het coronasteunfonds van 1 miljoen euro kreeg van
de gemeenteraad wél een meerderheid.
De motie werd door de
gemeenteraad aangenomen
met achttien stemmen voor en
acht stemmen tegen. Alleen de
fractie van Lokaal Peel&Maas
stemde tegen deze motie,

belangrijke thema’s graag aan
de voorkant meepraten, is het
verdomd lastig om te oordelen
of iets goed gebeurd is als je van
tevoren geen spelregels afspreekt.
Een ruime meerderheid van
de raad was het met ons eens.
Onze motie werd met 18 van de
26 stemmen aangenomen.

Insectenhotel: prima initiatief en tegelijk veeg teken

In het dure, maar wel fraaie, autopark bij het gemeentehuis staat een prachtig insectenhotel. Ook
elders heeft de gemeente meegewerkt aan het plaatsen van insectenhotels. Een mooi voorbeeld is te
vinden op de Stogger. Daar is een prachtig natuurgebied aangelegd. Een amateurimker heeft daar
bijenkorven geplaatst en er staat ook een insectenhotel.
Steeds meer mensen plaatsen
een insectenhotel in hun tuin.
Maar veel insectenhotels blijven
leeg. In de literatuur wordt als
oorzaak van het leeg blijven van
insectenhotels meestal gewezen
naar de slechte kwaliteit van
die hotels. Het is net als in de
mensenwereld: slechte hotels

wordt er goed werk verricht?
Een veelgehoorde kreet is dat we
‘vertrouwen’ moeten hebben in
het college. Uiteraard hebben we
dat vertrouwen, maar dat wil niet
zeggen dat we alles maar goed
vinden en voor zoete koek slikken.
Vandaar dat we als VVD op de trom
sloegen toen het College van B&W
om een coronafonds van 1 miljoen
euro vroeg zonder van tevoren
doelstellingen en kaders vast te
stellen.
Buiten het feit dat we over zulke

omdat wij er vertrouwen in
hebben dat het College van
burgemeester en wethouders ons
meer dan voldoende informeert
over de uitgaven die zij doen.
In het artikel stond ook nog de

zinsnede ‘voordat er ook maar
één euro uit het voorgenomen
coronasteunfonds wordt
uitgegeven’.. Deze zin stond in
de eerste versie van de motie
en niet in de uiteindelijke versie

Fractie

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.

VACATURE
Ben je op zoek naar een afwisselende en uitdagende functie binnen een internationaal
opererend bedrijf met leuke, enthousiaste en professionele collega’s, een prettige
werksfeer, ruimte voor eigen initiatief en mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen?
Plantenkwekerij De Kemp is op zoek naar nieuwe collega’s:

Teeltmedewerker Kas
Allround Medewerker Vollegrond
Medewerker Beregening Vollegrond
Medewerker Vollegrond
Voor uitgebreide functiebeschrijvingen, kijk op onze website:
http://www.dekemp.nl/nl/het-bedrijf/vacatures.
Jouw CV met motivatie kun je sturen naar Cora van Rijn: c.vanrijn@dekemp.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Plantenkwekerij De Kemp
Kempweg 15, 5964 ND Meterik, Holland |  +31 77 3982430 |  +31 77 3985831 |  info@dekemp.nl

#kempencreëert

creatieve
ideëen

Wij ontzorgen u!
Bijvoorbeeld met
de was van uw ouders.
Met contactloze wissel
van wastassen.
www.vanhalstomerij.nl

MIEREN
RATTEN
MUIZEN
DUIVEN
WESPEN
VLIEGEN
HOUTWORM
ZILVERVISJES
BEL: 06 55 81 85 77
VOOR BEDRIJF
EN PARTICULIER
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Meer woonwagenstandplaatsen is
een goede zaak
De gemeente Peel en Maas onderzoekt momenteel hoeveel mensen interesse hebben om de komende jaren een eigen woonwagenstandplaats te
krijgen in de gemeente. Volgens een onderzoek van adviesbureau gaat het om tien standplaatsen. De nieuwe plekken moeten bij al bestaande
woonwagenlocaties komen zoals die in Helden aan de Molenheg of in Meijel aan de Berkenheg.
Het is goed dat de gemeente het gaat onder
zoeken en mensen de kans biedt op een eigen
woonwagenplek. Het is hun cultuur en ze moe
ten de kans krijgen om die cultuur voort te zet
ten. Zeker als het om ouders en hun kinderen
gaat die dicht bij elkaar willen wonen. Ze moe

ten de kans krijgen om dat ook daadwerkelijk voor
elkaar te krijgen.
Aan de andere kant is het ook zo dat woonwagen
kampen in het verleden regelmatig voor problemen
gezorgd hebben. Is het dan wel een goed idee om
het aantal woonwagenplekken uit te breiden? Het

botert vaak ook niet heel goed tussen familieleden
wat weer voor spanningen en overlast kan zorgen.

Meer woonwagenstandplaatsen is
een goede zaak. Wat vindt u?

Bespreking poll week 29

Het woonzorgcomplex op Veersepad 13 moet doorgaan
Een uitslag geven van het stemmen op de poll
van vorige week is dit keer niet gepast. Omdat er
diverse dubieuze stemmen binnenkwamen,
is de uitslag niet meer representatief. Liefst
1.600 mensen klikten op ‘eens’ of ‘oneens’, een
absoluut record voor de HALLO-poll. Maar daar

zaten mensen tussen uit onder meer de randstad
en dubieuzer: de Verenigde Staten en Spaanstalige
landen. Niet bepaald de gebruikelijke bezoekers
van onze Facebookpagina. Vandaar dat het ons niet
gepast lijkt een uitslag te geven.
Ook het aantal reacties loog er niet om. Meer dan

honderd werden er geplaatst onder het bericht.
Ook die worden hier niet genoemd. Kijk voor een
redactioneel artikel over de poll op pagina 2 van
deze HALLO.

GROENTEHAL KESSEL
dagelijks vers van eigen
land (geschilde) asperges,
aardbeien, aardappelen
en diverse groenten
Jac v/d Beuken
Rijksweg 33, Kessel
06 50 21 82 55

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Meijel rondom Straatakker
Panningen rondom Steenstraat
Maasbree rondom Op de Kemp
Kessel rondom Lijsterbespad
WERKZAAMHEDEN Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl

ADVERTENTIE WEEK

Diele deelt

Column

Dubieuze poll
De poll die we iedere week op
Facebook plaatsen, veroorzaakte afgelopen week een
enorme ophef. De tegenstanders
vlogen elkaar in de haren en er
werden zelfs fake-accounts
ingezet om een meerderheid te
halen. In sommige gevallen werd
de schuld bij de HALLO gelegd.
Onterecht, vind ik.
Diverse keren werd de HALLO
aangesproken. De stelling zou
manipulatief zijn, werd gezegd.
Ook werd gevraagd om de poll
offline te halen of een eerdere
tussenstand (voordat de fakeaccounts van start gingen) als
eindpunt te gebruiken. Daar zag ik
echter niets in. Met de stelling is
mijns inziens namelijk niets mis.
Het zijn de mensen zelf die het uit
de hand lieten lopen.
De voor- en tegenstanders kozen
het reactie-gedeelte op Facebook
uit om met elkaar in discussie te
gaan en elkaar voor van alles en
nog wat uit te maken. Is dat de
schuld van de HALLO? Iedereen
mag een mening hebben en ieder
een is vrij om daar op te reageren.
Zolang het binnen de perken van
de fatsoensnormen is, halen wij
niks weg. De verantwoordelijkheid
ligt bij de mensen die reageerden,
niet de HALLO.
Ook zou het een anonieme poll
moeten zijn, zo kregen we te
horen. Daar ben ik het eveneens
niet mee eens. Als het anoniem
was geweest, had niemand de
‘fraude’ opgemerkt. Daarbij is het
geen verplichte poll. Als iemand
niet wil dat zijn of haar naam bij
de stemmers komt te staan, dan
kan diegene gewoon voorbij het
bericht scrollen. Daarbij is een
stem makkelijk weer ongedaan te
maken. We kunnen bij de HALLO
niet controleren of de 1.500 men
sen die gestemd hebben, genoeg
verstand hebben van Facebook om
te weten hoe de poll werkt.
Samengevat: de HALLO de schuld
geven van het moddergooien is
onterecht. Als iedereen louter
zijn of haar mening had gegeven,
was er niks uit de hand gelopen.
Misschien moeten we niet alleen
jongeren leren dat iedereen kan
zien wat ze allemaal op sociale
media doen...

30
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Rob
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Geplukt

Ton Geurts Panningen
Als autodidact leerde Ton Geurts (61) uit Panningen zichzelf veel
dingen aan. Zo kan hij door het kijken van YouTube-filmpjes
accordeon spelen, begon hij ooit met werken bij een bakker zonder
ervaring en wist hij in zijn jonge jaren het te schoppen tot organist
in de Egchelse kerk. Deze week wordt de geboren Egchelnaar
geplukt.
Als er één zaak is die als rode
draad door het leven van Ton
loopt, is het muziek. Al tijdens
zijn jeugd in Egchel was hij erdoor
gefascineerd. Ton is niet iemand
die zich blind staart op ervaring
en opleiding. Hij denkt dat leren
vooral gebeurt tijdens het doen.
Daarom bleef hij net zo lang
bij zijn ouders zeuren totdat ze
het oude harmonium kochten
dat weg moest uit de Egchelse
kerk. “Mijn ouders schaften het
inderdaad aan en het kwam bij
ons thuis te staan.”
Omdat het toch lastig te bespelen
bleek zonder ervaring, kreeg Ton
wat lessen. Hij had het nog niet
onder de knie of pastoor Haenen
stond bij de familie Geurts op

de stoep. “Of ik niet de muziekloze
missen wilde invullen. Ik kende
helemaal geen kerkmuziek, maar
dat was volgens de pastoor geen
probleem. Ik moest iets spelen dat
paste in het moment. Van die periode
heb ik nu nog profijt. Ik probeer
nog steeds om aan te voelen welke
muziek nodig is bij een bepaald
publiek op een bepaald moment.
Dat heb ik toen geleerd.”

Vastelaovestrio
De fascinatie voor muziek zorgde
ervoor dat Ton verschillende
muziekgroepjes oprichtte. Hij stond
aan de basis van een orkestje
voor de jongeren instuif, duo de
Vrolijke Beunhazen waarmee hij
met kompaan Richard Kok vooral

Met een glimlach goed kauwen!

MollKunstgebit.nl
Bel voor een afspraak 077 35 153 21

TOTALE MAGAZIJN
LEEGVERKOOP!
Op dames- en herenafdeling 2e stuk € 1,- *
*tenzij anders aangegeven

KO RTI NGEN TOT 70%
Graag tot ziens bij:

Doolgaardstraat 8
Horst aan de Maas
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur

WIJ PLAATSEN
VAKKUNDIG ZELF
UW BADKAMER
EN TEGELWERK

Kom kijken naar onze
tegel- en sanitaircollectie
met aantrekkelijke kortingen
OPEN: DO-VR 10.00 - 17.00 UUR EN ZA 10.00 - 15.00 UUR
VAN HÖVELLSTRAAT 21, HELDEN
T 077 307 54 40 M 06 51 28 75 02 WWW.VERKOO.NL

op bruiloften stond en Triangel, het
vastelaovestrio met het echtpaar
Annie en Jacques Everaerts. Het trio
begon als country groep, maar
behaalde het grootste succes in de
carnavalswereld. In 1991 stond het
drietal namelijk in de finale van het
LVK met het nummer ‘Althied de
letste’.
“Toen was het LVK nog niet zo bekend
als nu”, vertelt Ton. “Het kwam niet
op televisie. We stonden in de finale
met een liedje dat zelf opgenomen
was op een cassettebandje. De andere
deelnemers waren allemaal in de
studio geweest voor opnames.” Toch
wist Triangel de gedeelde eerste plek
te halen. “We hadden de gunfactor.”
Na een tweede stemronde eindigden
de Panningnaren uiteindelijk als
tweede. “Jammer, maar het was
geweldig om op dat podium te
staan.” Triangel haalde daarna nog
verschillende keren de finale van
het LVK.

Gezinsleven
Ton deed namens Panningen mee
aan het LVK omdat hij daar sinds
zijn 20e woont. “Ik trouwde en ging
samenwonen. Dat gebeurde in die
tijd allemaal op wat eerdere leeftijd.”
Ton en zijn vrouw kregen twee
kinderen, Tim en Nicki die allebei nog
in de buurt wonen. Later scheidde hij
van zijn vrouw en inmiddels is Ton
alweer 12 jaar samen met Berni, die
zelf drie zonen had. Daarnaast is hij
opa van twee kleinkinderen, Dani en
Sjors. “Ik heb genoeg jeugd om me
heen”, lacht Ton.
De muziek is belangrijk voor Ton,
maar het is nooit de grootste bron
van inkomsten geweest. Het was
altijd een extraatje. Hij begon als
bakker toen hij net van de middelbare
school afkwam. “Bij een grote bakker
in Horn. Daar heb ik alles geleerd.
Later heb ik nog als voornamelijk
vlaaienbakker bij wat kleine bakkers
in de regio gewerkt.” Vervolgens
belandde hij bij Bakkersland, waar
Ton 11 jaar werkte.

Koken
Inmiddels is Ton alweer wat jaartjes

op zijn plek bij Ria Joosten Catering.
Namens het Neerse bedrijf is hij vier
dagen in de week kok bij Ciro in Horn,
een revalidatiecentrum voor mensen
met hart- en longfalen. “Heel leuk
werk vind ik dat. Ik heb veel contact
met mensen en ik kan lekker bezig
zijn met koken, één van mijn grote
hobby’s.”
Net als bij muziek is koken bij Ton
een manier om zijn creativiteit te
uiten. Hij ziet iets en geeft er een
eigen, creatieve draai aan. “Zo heb
ik eens jaren geleden gereageerd
op een advertentie in de krant. Ze
waren op zoek naar een verrassend
recept met asperges. Ik bedacht toen
de aspergebitterbal. Kreeg ik een
berichtje van de krant dat ze langs
wilde komen om me te interviewen,
maar ik had alleen nog maar het
recept in mijn hoofd. Ik had het nog
nooit gemaakt. Dat heeft toen wel
een paar pogingen gekost.”

muzikale groepjes op. Zo is Ton
regelmatig op kermissen en
terrassen te vinden met Tony’s Gang.
“We spelen jaren 70-muziek en
hebben vooral veel lol. We waren
een tijd gestopt, maar sinds drie jaar
spelen we weer.” Ook heeft hij nog
een soloproject waarbij hij met zijn
accordeon optreedt bij kleinschalige
feestjes en in verzorgingshuizen.
Ten slotte is Ton met Berni een
muzikaal duo opgestart. De twee
spelen voornamelijk voor een
ouder publiek waarbij ze klassiekers
ten gehore brengen. “The Cats,
The Classics, Duitse schlagers, dat
soort dingen.”
Stilzitten is dan ook niets voor Ton.
“Er kriebelt altijd iets bij mij. Ik zie
overal mogelijkheden. Dat loopt
door mijn hele leven. Er komen vaak
spontaan dingen bij me op en dan
doe ik die ook. Zelfs als ik dat nog
niet kan. Dan probeer ik het tot ik het
kan. Zo leer je het meeste.”

Tony’s Gang
De muziek is overigens niet
verdwenen uit het leven van Ton.
Hij leerde via YouTube accordeon
spelen en richtte nog wat nieuwe

Tekst en beeld: Rob Dieleman

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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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Coronamaatregelen

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

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 26 juli
H. Mis: 11.00 uur
Lector: Mevr. Toos Leijsten
Intenties: Jaardienst Jan Grubben
en Nelly Grubben-Verheijen.
Jac Smeets (verjaardag).
Zeswekendienst Jaer Peeters. Voor
de intenties van de Mariakapel op
het kerkhof.
Mededelingen
Eucharistieviering
We mogen de kerk weer openstel
len voor eucharistievieringen met
inachtneming van de 1,5 meter
maatregel van het RIVM. U kunt uw

U kunt uw bijdrage deponeren in
het mandje bij de uitgang. Dank u
wel. Van harte welkom.

Parochie Beringe
Misintenties
NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens het
parochiespreekuur op dinsdagochtend.
Ook bij kapelaan Roger Maenen tel.
077-4661850 of per email roger.mae
nen@ziggo.nl.
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur
in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 26 juli
H. Mis 9.30 uur t.i.v. alle parochianen
Woensdag 29 juli
H. Mis 09.00 uur (grote kerk, zij-altaar
St.Jozef)

Parochie Koningslust

Parochie Panningen

Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg
077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 26 juli
H.Mis 11.00 uur t.i.v.
Uit dankbaarheid
Zaterdag 1 augustus
H.Mis 19.00 uur t.i.v. de zieken in onze
parochie

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 25 juli
Geen H. Mis
Zaterdag 1 augustus
H. Mis 17.30 uur

Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag-, woensdag- en
vrijdagochtend van 08.30 uur tot
11.30 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 25 juli
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Joke Goes
Woensdag 29 juli
H. Mis 09.00 uur in de grote kerk

Parochie Helden

Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Parochie Egchel
Donderdag van
Misintenties
09.30 tot 10.30 uur.
NL83 RABO 0120795086
Kerkdiensten
G. Sillekens Eemsestraat 12
Overleden:
077 3079530
Tony Greenwood, 84 jaar
Kerkdiensten
Zondag 26 juli
Zondag 26 juli
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Willem van Gend. H. Mis 10.00 uur t.i.v. Lei van den
Beuken (jaardienst);
(b.g.v. verj)
Lucie Hermkes-Kartner (bgv verj);
Zondag 2 augustus
Martin Verwimp (2de jaardienst)
Geen H. Mis

handen desinfecteren bij binnenkomst
en vervolgens neemt u plaats in de
banken waar is aangegeven waar u
kunt plaatsnemen. Heeft u verkoud
heidsklachten, blijft u dan thuis.
Er zullen ook weer intenties gelezen
worden. De intenties die vanaf 15
maart zijn vervallen, de periode dat
er geen H. Mis was, kunt u opnieuw
opgeven.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Iet Dings-Bovendeerdt
077 462 18 60
06 24 21 61 06
Kerkdiensten
Zaterdag 25 juli
19.15 uur H. Mis
Overleden Fam.Engelen- Beeks
Overleden ouders Piet en Tiny v.
Geloven
Mededeling:
De H. Missen worden verzorgd door
kapelaan H. te Boekhorst van parochie

Wensbus Baarlo-Maasbree
herstart met ritten
Wensbus Baarlo-Maasbree gaat vanaf maandag 27 juli weer rijden.
Wel zijn mondkapjes verplicht en wordt er een gezondheidscheck
uitgevoerd voorafgaand aan de rit.
De wensbus is vanaf 27 juli weer
beschikbaar voor alle zaken, waaron
der een bezoek aan een zorginstel
ling, dagbesteding, medische zorg of
familiebezoek. De mondkapjes die
verplicht zijn, moeten door de gasten
zelf aangeschaft worden. De chauf
feurs gaan vanwege de gezondheid

Parochie Grashoek

van de chauffeurs zelf en de gasten.
streng toezien op de mondkapjes en
de gezondheidscheck.
Reserveren kan door op werkdagen
van 08.30 en 12.00 uur te bellen
naar 06 24 37 02 03. Er moet mini
maal een dag van tevoren gereser
veerd worden.

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

Parochie Baarlo
Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 26 juli
9.30 uur H. Mis. Sluiting Odilia-octaaf.
Jaardienst Coen Haenen.
Marie Madeleine Baronesse d’Erp
Mededeling:
Vanaf 1 juli mogen er grotere aan
tallen mensen de H. Mis bijwonen.
U kunt uw handen desinfecteren bij
binnenkomst en de voorgeschreven
afstand in acht nemen. Als u verkoud
heidsklachten heeft, blijft u dan thuis.

Parochie Meijel
Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5, 077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zaterdag 25 juli
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Pierre v. Heugten
en Mien v. Heugten-Vaes (gest.jaard)
Maandag 27 juli
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 28 juli
Mis 09.00 uur
Donderdag 30 juli
Mis 09.00 uur

Vanaf 1 juli zijn er ook weer intenties
mogelijk. De intenties kunt u weer
opnieuw opgeven, die vanaf 15 maart,
de periode dat er geen H. Mis was zijn
vervallen.
Zondag 26 juli is de sluiting van het
Odilia-octaaf. Na de H. Mis van 9.30
uur kunt u de Odiliazegen ontvangen.
Zondagmiddag om 15.00 uur is er een
Odilia Lof met ogenzegening.
Zondag 30 augustus om 11.00 uur en
zondag 6 september om 11.00 uur zijn
de Eerste Communievieringen.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties
NL41RABO0125300522
L. Timmermans
077 462 16 78
Kerkdiensten
Zaterdag 1 augustus
18.00 H. Mis. Bijzondere intentie.
Mededelingen;
Voorlopig is er de 1ste en de 3de
zaterdag van de maand om 18.00 uur

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

de H. Mis in Kessel-Eik.
Dit is v.w. het overlijden van
Pastoor Verhaag, de vervangende
Kapelaan Ter Broekhorst, verzorgd
in meerdere parochies de H.Mis.
De bestelde H.Missen die v.w.
corona niet door zijn gegaan, kun
nen weer op nieuw aan gemeld
worden, welke datum de familie
dat wenst.

Administrator (pastoor)
Deken de Graaf Woutering
077 398 14 16
a.degraafwoutering@rkhorst.nl
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

Gebrandschilderde ramen

Petruskerk geopend in augustus
De Petruskerk in Baarlo is gedurende de maand augustus elke donderdagmiddag geopend voor bezoekers.
Gastdames en -heren zijn aanwezig om vragen van bezoekers te beantwoorden. De toegang is gratis.
De kerk is op de donderdagen 6,
13, 20 en 27 augustus geopend.
Bezienswaardigheden in de kerk
zijn onder meer de gebrandschil
derde ramen, gemaakt door gla
zenier Frans Slijpen. Die was ook
verantwoordelijk voor het schil

derwerk boven het altaar. In de
Odiliakapel zijn ramen te zien
van de Limburgse glazenier Joep
Nicolas. Verder opvallend zijn de
grote beelden van Petrus en Paulus
en de kruiswegstaties, gemaakt
door Wim van Hoorn. Ook zijn in

de kerk de twee grafzerken van
de laatste adellijke bewoners van
Chateau De Raay te vinden.
Neem voor meer informatie over
de kerk en het bezoeken contact op
met VVV Baarlo via 077 477 36 66
of baarlo@visitnoordlimburg.nl
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NO FROST

NO FROST

201

165

CM

CM

60 CM

GRATIS
BEZORGD!

255 L
KOELEN
98L
VRIEZEN

60 CM

GRATIS
BEZORGD!

221 L
VRIEZEN

220,-

180,inruil
korting

inruil
korting

679,-

599,-

499,Koel-vriescombinatie RB37J501MWW/EF
• All Around Cooling • Space Max • Fresh Zone • CoolSelect Duo

819,-

Vrieskast FN 26062
• EasyOpen-handgreep • VarioRoom • Elektronische temperatuurweergave

7 veilige winkels in Limburg!
Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst
Kijk voor de actuele openingstijden en adressen op de site | Volg ons ook op Facebook.com/tummerselectro | www.eptummers.nl

