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Wie jarig is, trakteert!
Zet nu je woning te koop
via Aelmans en ontvang een
klus- of wooncadeaukaart,
ter waarde van €200.
Neem vrijblijvend contact
met ons op of kijk op
aelmans.com/30jaar.
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077 - 208 31 66 • panningen@aelmans.com
Schoolstraat 50 B, 5981 AJ Panningen
Deze actie is geldig t/m 15-12-2020
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Gemeentenieuws
Peel en Maas

Speelgoedactie
Maasbree
In het Mafcentrum in Maasbree konden ouders die weinig te besteden hebben vanaf dinsdag 3 november speelgoed komen halen voor hun kinderen. Volgens Kim Leyssen van stuurteam Kidzz en Armoede, organisator van de speelgoedactie, verliep de uitgifte redelijk rustig. “Zoals aangegeven mochten kinderen niet meekomen, hier hebben ouders zich goed
aan gehouden. Ouders waren dankbaar dat ze geholpen werden tijdens het uitzoeken van speelgoed en gingen met winkelwagens vol met speelgoed weer naar huis.” De hoeveelheid
ingezameld speelgoed is volgens Kim Leyssen hetzelfde als vorig jaar. “Echter merken we wel dat steeds meer mensen op de hoogte zijn van de actie en dus ook hun speelgoed bewaren tot aan de sorteerweek. Zelfs nu inleveren niet meer kan, krijgen we nog steeds speelgoed aangeboden. We hopen dat er deze week nog veel mensen zullen komen om speelgoed uit
te zoeken. Er is nog meer dan genoeg.” / Beeld: Jac Willekens

Overige coalitiepartijen doen nog geen uitspraken

CDA Peel en Maas is tegen afvalzakkenbelasting
Het College van B&W wil de inwoners van gemeente Peel en Maas volgend jaar een vergoeding vragen van 2,50 euro voor een rol met restafvalzakken die nu nog gratis verkrijgbaar is.
Het CDA in Peel en Maas is tegen het plan van het college en roept op om met een beter alternatief te komen voor het tekort in de begroting. De coalitiepartijen VVD en Lokaal Peel en
Maas geven aan de discussie pas in de raad te willen voeren.
“We vinden deze afvalzakkenbelasting een verkeerde maatregel op het
verkeerde moment. In deze tijd hebben de mensen het al lastig. We kunnen de inwoners niet ook nog om
een extra bijdrage vragen voor het
gebruik van afvalzakken. Dat zorgt
voor een verkeerd effect,” zegt CDAfractievoorzitter John Timmermans.
De CDA-fractie vindt dat deze maatregel niet uit te leggen is aan de burgers. “Deze extra belasting staat haaks
op de boodschap van het college dat
er geld genoeg zou zijn in Peel en

Maas.” Volgens Timmermans zit er een
groter gat in de begroting dan het college beweert. “Het college begint in
de begroting dat het goed gaat in de
gemeente. Maar als je verder leest,
dan zit er een groter probleem in de
begroting dan alleen de kosten van
het afval.”
De partij roept dan ook het college
op om met een beter plan te komen.
Hoe dat plan eruit moet komen te
zien, is voor de CDA-leden nog niet
duidelijk. “Daar zijn we nog niet over
uit. Er moet een structurele, maar een-

voudige oplossing komen. Maar het is
een vrij complex probleem.”
De coalitiepartijen VVD en Lokaal Peel
en Maas geven aan de discussie pas
in de raad te willen voeren. “Nu liggen er twee voorstellen op tafel met
betrekking tot afval. Het is goed om
diverse opties tegen het licht te houden want dan heb je ook iets om als
gemeenteraad over van gedachte te
wisselen.Uiteraard hebben wij hier in
de fractie over gesproken maar voor
de raadsvergadering doen we hier
nog geen uitspraken over. De discussie

moet in onze ogen gevoerd worden
in de raadszaal en niet in de media”,
laat Sander Janssen van Lokaal Peel en
Maas weten.
Teun Heldens van de VVD geeft aan
dat de fractie net als andere partijen,
waaronder het CDA, vragen heeft
gesteld en cijfers opgevraagd. De
partij is het eens met Lokaal Peel en
Maas en doet geen uitspraken over de
afvalkosten. “De antwoorden op onze
vragen moeten nog binnen komen.
Aan de hand hiervan kunnen we eventuele alternatieven doorrekenen en

daarvan de consequenties overzien.
Ook wij zijn verrast met het voorstel van het college om 2,50 euro te
gaan vragen voor een rol afvalzakken
in 2021 en hebben om opheldering
gevraagd. Donderdagavond vergadert
onze fractie over het standpunt en
amendementen die we in gaan dienen
op dinsdag 10 november. Dit standpunt zullen we pas in de vergadering
van 10 november onder woorden
brengen”, aldus Heldens.
Tekst: Jeanine Hendriks
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Vijf toekomstige locaties

Tijdelijke huisvesting IVN Helden komt in De Pas
Doordat de voormalige Oda school in Helden verbouwd wordt tot een kindcentrum, waarin een school,
kinderdagverblijf en BSO gehuisvest wordt, is er in het gebouw geen ruimte meer voor IVN Helden en
omstreken. In overleg met Prisma en de gemeente Peel en Maas heeft de stichting gekozen voor een
tijdelijke huisvesting in de school De Pas (voorheen de Fontijn) in Helden.
Per januari volgend jaar beginnen de werkzaamheden in de
voormalige Oda school aan de
Kloosterstraat in Helden en zal IVN
de locatie moeten verlaten. Haar tijdelijke onderkomen heeft de stich-

ting gevonden in de basisschool
De Pas. “Prisma en gemeente Peel
en Maas hebben ons goed geholpen met het vinden van een tijdelijke ruimte voor de stichting. In de
basisschool kunnen we maximaal

twee jaar terecht. We hopen in die
tijd dat het groencentrum in Helden
gerealiseerd is”, laat Harrie Peeters,
penningmeester van IVN Helden,
weten.
Samen met de gemeente heeft

het IVN vijf percelen gevonden
die wellicht geschikt zijn voor de
bouw van het beoogde groencentrum. Het gaat hierbij om percelen
rondom de Koeberg, De Schans en
de Kwistbeek. Inmiddels heeft IVN
Helden uitgesproken dat het groencentrum in haar ogen het beste bij
De Koeberg past. “Daar heeft het
plan de meeste kans van slagen.
Dat is onze droomlocatie, maar we

houden de andere vier opties ook
nog open. De gemeente heeft al
laten weten positief tegenover onze
voorkeurslocatie te staan. Ook het
Dorpsoverleg geeft haar volledige
medewerking”, aldus Peeters.

Tekst: Jeanine Hendriks

Geen uitspraak in zitting

Arbeidsmigranten vertrokken van vakantiepark De Berckt
Er verblijven geen arbeidsmigranten meer op het vakantiepark De Berckt in Baarlo. Dat laat
de gemeente Peel en Maas weten. Daarmee geeft De Berckt gehoor aan de voorschriften van
de gemeente.
De gemeente Peel en Maas legde
eerder Oostappen Groep een boete
op als er na 20 oktober nog illegaal arbeidsmigranten verblijven
op het park. Daartegen spande
de Oostappen groep een kortge-

ding aan, dat dinsdag 27 oktober
werd behandeld. Tijdens de zitting
is er nog geen uitspraak gedaan.
De rechter heeft voorgesteld in
gesprek te gaan met elkaar. “Er is
regelmatig contact. Dat Ooststappen

andere belangen heeft begrijpen
wij als gemeente. Maar het algemeen belang van handhaving, het
voorkomen van nieuwe overtredingen weegt echter zwaarder”, laat
een woordvoerder van de gemeente

Peel en Maas weten.
Tijdens een controle in juni is
er geconstateerd dat er nog
25 arbeidsmigranten aanwezig
waren. Inmiddels zijn die vertrokken. “Het beste is als Oostappen
Groep dat zo houdt en geen nieuwe
arbeidsmigranten meer huisvest en
zo nieuwe overtredingen voorkomt.
Dit in combinatie met voortvarend

doorwerken aan het inrichten van
het voormalige racecircuit, waardoor op die plek arbeidsmigranten
legaal kunnen verblijven”, aldus de
gemeente.

Tekst: Jeanine Hendriks

Roerige tijden

Postcommandant draagt stokje over
Theo Frerichs uit Meijel neemt na 12,5 jaar afscheid als postcommandant van de brandweerpost Meijel. Per 1
november heeft hij het stokje overgedragen aan Nina van Haaren.

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

Theo Frerichs trad in 2008 aan als postcommandant van Meijel. Het waren
roerige tijden voor de brandweerpost.
Er was een conflict met de toenmalige gemeente Meijel met als gevolg
een staking van de brandweerlieden.
“Ik heb toen van nul af aan weer alles
opgebouwd en geprobeerd het ver-

trouwen van de leden weer terug te
winnen. In de afgelopen jaren is de
post uitgegroeid tot een club enthousiaste vrijwilligers en daar mogen we
trots op zijn. Dat geldt ook voor het
opleidingsniveau van de mensen.”
Naast trots op ‘zijn’ team, is Frerichs
ook trots op zijn familie. “Zonder de

steun van mijn partner en gezin had ik
dit niet kunnen doen.”
Frerichs combineerde zijn werkzaamheden als postcommandant de afgelopen tijd met het opstarten van
droneteams van de landelijke brandweer. Hij is daarbij onder andere verantwoordelijk voor het opleiden van
en oefenen met het team. “Het is de
bedoeling dat er uiteindelijk zeven
teams komen, vijf zijn er al actief.

Dit is erg leuk om te doen, maar het
kost ook veel tijd. Wil je je werk als
postcommandant goed uitvoeren, dan
ben je gemiddeld tussen de vier en
acht uur per week bezig. Naast je normale baan en andere werkzaamheden. Je kunt niet alles doen, dus moest
ik een keuze maken. Maar ik blijf wel
lid van de brandweer.”

Oplage 19.275 exemplaren
hallopeelenmaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 22
redactie@hallopeelenmaas.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 25
advertentie@hallopeelenmaas.nl

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

Drotech is een handelsonderneming en levert producten aan carrosserie-, trailer- en aanhangwagenfabrikanten door
heel Europa en dealers in de Benelux. De inkoop doen we via partners in Oost-Europa en in eigen beheer in Azië,
waarbij we voor diverse klanten custom made producten ontwikkelen en produceren.
Vanwege groei zijn we op zoek naar een:

Medewerker verkoop
Over de functie
Je werkzaamheden zijn afwisselend en bestaan onder meer uit het aannemen, administratief verwerken,
verzendklaar (laten) maken en verzenden van orders, het afhandelen van klantvragen over producten, leveringen
en/of beschikbaarheid van producten, het regelen van transport/goederenvervoer en waar nodig het uitvoeren van
magazijnwerkzaamheden.
Functie-eisen
Je hebt een MBO werk- en denkniveau en beheerst de Duitse en Engelse taal en MS Office. Ervaring met exact is een pré
evenals affiniteit met metaalbewerkingsproducten.
Profiel
De volgende kwaliteiten kenmerken jou: commercieel ingesteld, communicatief sterk, goed in het opbouwen en
onderhouden van contacten, teamspeler, toont initiatief, flexibel, positief ingesteld, nauwkeurig en accuraat. Je bent
fulltime beschikbaar en woont in de regio Horst aan de Maas.
Interesse?
Stuur je CV en korte motivatie naar info@drotech.nl t.a.v. Marjolijne Coenradi.
Voor meer informatie: 06-52405121.

www.drotech.nl
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Woningen voor arbeidsmigranten en senioren

College akkoord met herontwikkeling pand
Dorpstraat 26 Meijel
Het College van B&W van gemeente Peel en Maas wil medewerking
verlenen aan de herontwikkeling van het pand op Dorpstraat 26 in
Meijel. De initiatiefnemer wil in het voormalig pand Jaspers maximaal twaalf tijdelijke arbeidsmigranten huisvesten op de eerste
verdieping en zes woningen realiseren op het achterliggend terrein, waarvan drie voor senioren en drie voor starters.
Het bestaande pand zal deels
gesloopt worden aan zowel de
achterzijde als de straatzijde om
daar plaats te maken voor een
zestal nieuwe wooneenheden die
gebouwd worden evenwijdig aan
de Kurversweg gepositioneerd
zullen worden. De rechterzijgevel
aan de Kurversweg wordt deels
gesloopt om daar voor voetgangers een betere en veiligere
doorloop en goede aansluiting te
creëren op het bestaande voetpad van de Kurversweg. De winkelfunctie in het bestaande pand
blijft gehandhaafd evenals de
functie ‘wonen’ boven de winkel.
Het terrein wordt opnieuw ingericht met ruimte voor parkeren,
groen en een koppeling naar het
Peelbeeld zoals is doorgevoerd in
de nieuwe dorpskern.
Volgens het college sluit het plan

aan bij de Structuurvisie van de
gemeente maar draagt het ook
bij aan het profileren van Meijel
als Peeldorp, doordat het gebouw
wordt opgeknapt in lijn met de
doelen van het dorp. In de openbare ruimte wordt een verwijzing
gemaakt naar De Peel door het
aanleggen van ‘knuppelpaadjes’,
zoals ook is gedaan in de openbare
ruimte bij parkeerplaats Tomveld.

Dorpsoverleg
De legalisatie van de huisvesting
van arbeidsmigranten is besproken met het Dorpsoverleg Meijel.
Zij vond dat de komst van arbeidskrachten op deze locatie geen
afbreuk doet aan de kwaliteit van
het dorp.
Omdat het pand is gelegen op een
herontwikkelingslocatie kan de
initiatiefnemer aanspraak maken

op het Fonds Herstructurering.
De gemeente verzoekt de raad
een bijdrage van 50.000 euro
gelijk aan de saneringskosten

beschikbaar te stellen. Het ontwerpbestemmingsplan wordt
gedurende zes weken ter inzage
gelegd en kan door eenieder

zienswijzen worden ingediend.
Tekst: Jeanine Hendriks
Beeld: Marc van der Sterren

Voor onze productielocatie Euroveen in Grubbenvorst zijn we op zoek naar een:

MENGLIJN OPERATOR

(FULLTIME)

Doel van de functie:
Jij zorgt voor het instellen en bedienen van de procesbesturing, welke vervolgens de
receptuur van de diverse grondstoffen tot een teeltsubstraat mengt. Dit volgens de
hoogste veiligheids- en kwaliteitsnormen.
Taken:
•
•
•
•
•

Het instellen en bedienen van de menglijnen;
Het produceren van de bulk substraten volgens receptuur;
Kwaliteitscontrole en registratie;
Het verhelpen van kleine storingen;
Het tijdig vullen meststofbunkers.

Interne ontwikkelkansen:
Gezien de gezonde groei van ons bedrijf investeren wij graag in mensen die ons
overtuigen op motivatie en ambitie. Zo bieden wij talent de kans om door te ontwikkelen
richting de functie voorman of teamleider waarbij leidinggevende kwaliteiten zeker benut
worden.
Voor deze functie is het belangrijk dat je flexibel bent ten aanzien van werktijden (seizoen
twee ploegendiensten) en ben je woonachtig in de omgeving van Grubbenvorst.
Durf jij deze fulltime uitdaging aan? Stuur je C.V. en motivatie per mail t.a.v. Hugo Buitelaar
naar aantrekkingskracht@ontwikkelwijzer.nl en vertel ons jouw ambitie.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Hugo Buitelaar: 06-14797000.
www.kekkila-bvb.com / www.bvb-substrates.com

ADVERTENTIE WEEK

45

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

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

Rectificatie
In de HALLO Peel en Maas van donderdag 29 oktober is per abuis
een fout geslopen in het artikel over de Ankerplaats, het gemeenschapshuis van Grashoek. In het artikel is te lezen dat de bestuursleden zijn opgestapt, dit kan suggereren dat ze uit onvrede zijn
weggegaan. Dit is niet het geval. De bestuursleden hebben al ver
van te voren aangekondigd te willen stoppen. Daarnaast wordt
Robin Peeters genoemd in het artikel. Hij is niet de uitbater van
het gemeenschapshuis, maar de beheerder.
Volgens Robin Peeters heeft er zich
inmiddels al een tweede kandidaat
gemeld als eventueel bestuurslid. Daarmee lijkt het voortbestaan
van de stichting op het eerste oog
gered. Maar het bestuur geeft aan

dat het zeker wenselijk is als zich
nog één of twee personen melden
om zo een goede basis te leggen voor een toekomst van het
gemeenschapshuis in Grashoek.

Toiletvoorziening in centrum
Panningen
Door het sluiten van de horeca is er behoefte aan een algemene
toiletvoorziening ontstaan. Bij de meeste winkels is het, in verband
met de veiligheid en hygiëne, op dit moment niet mogelijk het toilet
te gebruiken. Vanaf deze week is Café MOMUS (DOK6) elke dag
geopend van 10.00 tot 18.00 uur als locatie openbaar toilet voor de
bezoekers van het centrum.
Deze locatie (tegenover de toren)
ligt centraal en is voor iedereen
gemakkelijk bereikbaar. “Op deze
manier hopen wij een stukje service
te verlenen in deze lastige periode.

Hieruit blijkt maar weer hoe erg we
de functionaliteit en gezelligheid
missen van de horeca in ons centrum”, aldus Jan Bouten namens het
Centrummanager Panningen.

Weer een weerrecord
In De Bilt werd het afgelopen maandag maar liefst 19,3 graden. Daarmee was dit officieel de warmste 2 november ooit gemeten. Bij ons werd het nog een graadje warmer, daarmee was het officieel een warme dag. Dat kon
er nog wel bij na een jaar met absurde weerrecords. Inmiddels is er polaire lucht binnengeschoven. Daarmee
krijgen we te maken met een zwakke stroming. Dit komt door een groot hogedrukgebied, dat door alle geweld
op de oceaan enigszins is platgedrukt, de kern ligt echter precies over onze omgeving. De wind gaat hierdoor
aan de ketting en in eerste instantie kan zich in de nacht mist gaan vormen. We krijgen vanaf nu normale tot
iets zachte temperaturen voor deze tijd. In het weekend draait de wind naar het zuidoosten en wordt er drogere landlucht aangevoerd. Dit maakt de kans op mist in het weekend kleiner en ‘s nachts is er meer ruimte
voor afkoeling. De kans op nachtvorst is dan ook reëel. Begin volgende week wordt het zachter met circa
17 graden en soms een beetje regen. De foto is dit keer niet in de gemeente Peel en Maas gemaakt. Dit is het
landschap in Zuid-Limburg vlakbij Margraten. / Tekst en beeld: Nicky de Bruijn

Adver torial

‘Sint Jozef, hier voel ik mĳ thuis’ (deel 3)

Hulp bij het huishouden, thuiszorg en cliëntadvies
In dit deel van de serie ‘Sint Jozef, hier voel ik mĳ thuis’, spreken we Alenka Kraan (cliëntadviseur),
Maria Doek (regiewĳkverpleegkundige) en Judith Roost (medewerker hulp bĳ het huishouden).
Alenka: “Sint Jozef is een kleine organisatie en we willen toegankelĳk en laagdrempelig zĳn. Als mensen
een zorgvraag hebben, hoop ik dat ze direct contact met ons opnemen. Tussen de collega’s zĳn de lĳntjes
kort en weten we elkaar goed te vinden.”

V.l.n.r. Judith Roost, Maria Doek en Alenka Kraan

Wĳ nemen mensen bĳ de hand
“Als cliëntadviesbureau zijn wij
voor mensen in Meijel en directe
omgeving het eerste aanspreekpunt voor álle vragen die met zorg
te maken hebben”, gaat Alenka
verder. “Wij worden bijvoorbeeld
gebeld met de vraag hoe we thuiszorg of hulp bij het huishouden

kunnen opstarten. Maar ook door
mantelzorgers die aangeven dat
het in de thuissituatie niet goed
meer gaat en hoe we gaan organiseren dat iemand bij Sint Jozef
komt wonen. Wij kunnen dat hele
traject begeleiden.” “Wij hebben
daarin ook een belangrijke rol”,
gaat Maria verder. “Als mensen al

thuiszorg hebben, signaleren wij
veel. Mocht het thuis niet langer
gaan, dan schakel ik mijn collega’s van het cliëntadviesbureau in.
Zij nemen dan samen met ons de
mensen bij de hand.” “Het idee is
dat we mensen op alle mogelijke
manieren ontzorgen”, voegt Alenka
toe.

Elkaar aanvullen
Judith: “Het is de bedoeling dat
mensen zo lang mogelijk thuis
blijven wonen. Huishoudelijke
hulp is vaak de eerste ondersteuning die gevraagd wordt. Wij kijken welke ondersteuning nodig is
en komen maximaal drie uur per
week. Als planner van de hulp bij
het huishouden probeer ik altijd
zoveel mogelijk dezelfde medewerkers bij de mensen in te plannen.”
“Dat doen we met thuiszorg ook”,
gaat Maria verder. “En als we signaleren dat de hulp- of zorgvraag
complexer wordt dan is het mijn
taak als regiewijkverpleegkundige
om te kijken welke (aanvullende)
zorg nodig is. Dan gaan we samen
om de tafel.” Alenka: “We kijken
dan wat de mogelijkheden zijn en
wat het beste past bij de cliënt.
Dat is onze kracht!”

wat ze nog altijd zelf deden, los
te laten”, gaat Judith verder. Maria
vult haar collega aan: “Persoonlijke
aandacht is belangrijk. Dat zit
in kleine dingen en ook tijdens
ons werk kunnen we een praatje
maken. Hierdoor blijf je op de
hoogte hoe het met iemand gaat.
Als het nodig is, kijken we hoe we
de zorg kunnen uitbreiden. Dat kan
wat ons betreft zo lang mogelijk in
de thuissituatie zijn. Ook wat thuiszorg betreft is het belangrijk dat
mensen zich bij ons thuis voelen!”

“Het idee is dat
we mensen op alle
mogelĳke manieren
ontzorgen.”
Alenka Kraan

“Ook wat thuiszorg
betreft is het
belangrĳk dat mensen
zich bĳ ons thuis
voelen!”
Maria Doek

Persoonlĳke aandacht
“Je merkt dat mensen het soms
moeilijk vinden om een stukje van

Sint Jozef wonen en zorg
Kapelkesweg 1
5768 AW Meijel
077 466 78 78
sintjozefwonenenzorg.nl
info@sintjozefwonenenzorg.nl
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Aangepast programma

Wereldlichtjesdag Peel en
Maas op tv
Ook dit jaar worden alle overleden kinderen wereldwijd herdacht
op Wereldlichtjesdag op zondag 13 december. Door de coronaperikelen is Stichting Wereldlichtjesdag Peel en Maas genoodzaakt het
programma dit jaar aan te passen.
Hoewel nog niet bekend is hoe
de coronamaatregelen er op
13 december uitzien, heeft de
stichting in samenspraak met de
gemeente Peel en Maas besloten geen bijeenkomst te organiseren waarbij mensen fysiek bij
elkaar komen. “Wij willen geen
risico’s nemen. Daarom gaan we in
samenwerking met Omroep P&M
televisieopnamen maken van ons
programma van Wereldlichtjesdag.

Dit zal worden opgenomen bij
de Blokhut van Jong Nederland
in Helden. Wij hopen hierdoor op
een passende manier aandacht te
besteden aan deze dag”, laat de
organisatie weten.
Alleen namen die vóór 4 december
zijn doorgegeven, zullen in de uitzending vernoemd worden. Dit kan
per e-mail wldpeelenmaas@
gmail.com of via Facebook via een
persoonlijk bericht.

Speculaas in de Pit
Wegens de geldende coronarichtlijnen komen leden van de
Koninklijke Harmonie Concordia niet zoals gebruikelijk met speculaas langs de deur.
Daarom staan zij op de woensdagen 11 en 18 november van 10.00
tot 16.00 uur met een verkooppunt in passage de Pit. Wie niet in

de gelegenheid is naar de Pit te
komen maar toch speculaas van de
Harmonie wil, kan deze bestellen
bij Mariet Janssen: 077-3075076.

0511 \ nieuws

Woonwagenbewoners mogen niet meer
demonstreren voor gemeentehuis
De woonwagenbewoners die donderdag 8 oktober voor het gemeentehuis van Peel en Maas demonstreerden,
mogen dat van de rechtbank in Roermond niet meer op die plek doen. De families Blomberg en Raaymakers
spanden een kort geding aan tegen de gemeente die voorschriften aan de demonstraties verbond. Met de
uitspraak van de rechtbank wordt de gemeente in haar gelijk gesteld.

Gemeente Peel en Maas verbond op
woensdag 7 oktober voorschriften aan
de demonstratie van de woonwagenbewoners die de wethouder om extra
woonwagenplekken in Peel en Maas
wilden vragen. De gemeente heeft
onder meer de woonwagenbewoners de locatie aangegeven waar de
demonstratie gehouden mocht worden. Dat ging om het grasveld naast
het Huis van gemeente. De gemeente
wilde daarmee opstoppingen en
groepsvorming bij de ingang van het
gemeentehuis voorkomen, omdat de
gang naar het gemeentehuis werd

belemmert.
Daarnaast mochten de woonwagenbewoners alleen demonstreren tussen
zonsopgang en -ondergang en waren
er geen caravans, woonwagens of tenten toegestaan. Dit zou voorkomen dat
demonstranten in een situatie terecht
kwamen die niet uitnodigt 1,5 meter
afstand tot een ander te houden en
dat publiek zich vooral in de avonden
verzamelt, terwijl de belasting van
handhavers al hoog is.
Volgens de demonstranten was het
plaatsen van een caravan tijdens de
demonstratie van essentieel belang,

Adver torial

Shoppen
in Venlo
Voor de mooiste cadeaus
en feestelijke outfits

Het verhaal van
Randy Hensen
De weg naar werk is voor iedereen anders, iedereen heeft zĳn eigen
verhaal. Neem het verhaal van Randy Hensen. Randy kwam na afronding van zĳn opleiding grafische vormgeving via gemeente Peel en Maas
bĳ NLW Groep terecht. Randy werd gedetacheerd bĳ verschillende
bedrĳven in de regio waar hĳ ervaring opdeed op het gebied van grafische vormgeving, DTP-werk en e-marketing. Op dit moment heeft Randy
zĳn draai gevonden bĳ NLW in Panningen waar hĳ met veel plezier een
bĳdrage levert aan het vervaardigen van riemen, armbanden en hondenspeeltjes voor BENDL. “Creatief bezig zĳn, mooie producten vervaardigen en nieuwe dingen leren, is gaaf!”, aldus Randy. Nieuwsgierig? Lees
het hele verhaal op www.nlw.nl. / Tekst en beeld: NLW Groep
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omdat de caravan de manier waarop
ze leven symboliseert. Echter ziet de
rechtbank niet het belang in om dat
te tonen voor het krijgen van meer
woonwagenplekken in de gemeente.
Daarnaast is de rechtbank van mening
dat de demonstranten ondanks de
beperkingen de gewenste aandacht
van de gemeente op kunnen eisen.
Woonwagenbewoner Lowie
Raaymakers heeft laten weten dinsdag
10 november weer te gaan demonstreren.
Tekst: Jeanine Hendriks
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Verdeeldheid over lokaal verbod

Politiek Peel en Maas ziet verbod landelijk
vuurwerkverbod zitten
GroenLinks en de Partij voor de Dieren pleiten in de Tweede Kamer voor een landelijk verbod op vuurwerk. Zij willen hiermee druk op de zorg tijdens Oud en Nieuw voorkomen. De politiek in Peel en Maas
ziet een landelijk verbod ook wel zitten. Mocht dit er niet komen, dan vinden ze een lokaal verbod op
vuurwerk, zoals Gennep en Nijmegen dit jaar invoeren, echter geen goed idee.
Al eerder maakten de gemeenten Rotterdam, Nijmegen,
Heumen, Gennep, Soest en Mook
en Middelaar bekend dat er tijdens de jaarwisseling een totaalverbod geldt op het afsteken van
vuurwerk. Nu pleiten GoenLinks
en Partij voor de Dieren voor een
landelijk verbod. Lokaal Peel en
Maas ziet zo’n verbod wel zitten.
Fractievoorzitter Sander Janssen:
“Onze voorkeur gaat uit naar een
landelijk verbod en als de signalen
van het veiligheidsberaad worden
overgenomen door het kabinet is
de kans ook groot dat dit landelijke verbod er dit jaar gaat komen.
Gewoon één lijn, wel zo duidelijk voor iedereen. Ook wij willen
niet dat de zorg nog extra belast
wordt met vuurwerkslachtoffers.
Vorig jaar gingen 385 slachtoffers
naar het ziekenhuis en nog eens
900 naar de huisartsenposten.
De maatregelen rondom corona

zijn er om de belasting van de zorg
behapbaar te houden. Ineens 400
bedden extra bezet houden is denk
ik niet wat wij willen.”

Vuurwerkshow
Door het afsteken van vuurwerk
te verbieden, voorkom je dat er
teveel mensen op straat bijeenkomen, zegt Annigje Primowees
(PvdA/GroenLinks). “We vinden
een verbod een goed idee omdat
de druk op de zorg al heel erg hoog
is en nog verder oploopt indien er
onverhoopt vuurwerkslachtoffers
op de Eerste Hulp terechtkomen.
Met name dat laatste argument,
het hoge aantal slachtoffers van
vuurwerk, zou wat ons betreft er
voor pleiten om in de toekomst
vuurwerk afsteken over te laten
aan de gemeente. Zo kunnen er
veel mensen van genieten, zonder dat er gewonden vallen of
wekenlang op straat gedoe is

rond vuurwerk.” Goed idee vindt
Janssen, al twijfelt hij of één centrale vuurwerkshow wel haalbaar
is. “Het lijkt ons een mooi idee om
centrale plekken in de kernen een
soort van vuurwerkshow te hebben. Onder toeziend oog van de
brandweer kan dan veilig vuurwerk
worden afgestoken. Echter door
de maximale aantal mensen die
samen mogen komen is dat niet te
realiseren.”

Omzet
Het CDA vindt het belangrijk dat
er ook gekeken wordt naar de
vuurwerkverkopers, die door een
landelijk verbod omzet mislopen.
“Vanuit de argumentatie dat de
zorg het al erg moeilijk heeft en
enorm zwaar wordt belast, zouden
we een dergelijk besluit respecteren”, zegt raadslid Roel Boots.
“Maar het zou voor verkopers van
vuurwerk extra zuur zijn als ze

omzet mislopen en we begrijpen
dat mensen die van vuurwerk houden ook balen. Een lokaal ingestoken vuurwerkverbod lijkt ons
door handhavers moeilijk te handhaven en zou eventuele overlast
misschien naar buurgemeenten
verplaatsen. De bal ligt wat ons
betreft echt bij het kabinet.”

Vierhonderd extra
bedden bezet houden
met wat wij willen

Ook de VVD wil eerst afwachten
wat het kabinet beslist, zegt Teun
Heldens. “Het al dan niet invoeren
van een vuurwerkverbod tijdens
oud en nieuw vinden we een afweging die de landelijke politiek moet
maken. Op dat niveau kunnen alle
plussen en minnen goed gewogen
worden en kan een goed besluit
genomen worden. Dit besluit zullen wij volgen. Wij voelen er niets
voor om extra restricties in te voe-

ren bovenop wat er landelijk uit
komt. Wij gaan ervan uit dat mensen zeker in dit jaar hun verstand
gebruiken mocht het afsteken van
vuurwerk toegestaan blijven.”

Vuurwerktoerisme
Mocht er geen landelijk verbod
komen, dan is het maar de vraag
of het lokaal verbieden van vuurwerk wel een goed voornemen
is. Janssen: “In onze ogen ontstaat dan vuurwerktoerisme en
ook dit is juist niet wat we willen.
Mensen zijn nu al bereid om kilometers te rijden om vuurwerk te
kopen. Ze zijn dan ook zeker bereid
om kilometers te rijden naar een
gemeente waar het wel is toegestaan. Ook zal er illegaal vuurwerk
worden afgestoken. Kunnen we
dit verbod dan wel handhaven?”
vraagt hij zich af.
Het kabinet komt waarschijnlijk
over een week of twee met meer
duidelijkheid over een tijdelijk
vuurwerkverbod.

Tekst: Marieke Vullings

Bamboo Giant Nederland is reeds
27 jaar gespecialiseerd in het kweken
en verhandelen van tuinbamboes,
met export door geheel Europa.
Daarnaast is het kweken van bamboes
voor panda’s een specialisme.
We werken met een gemotiveerd
en betrokken team.
Voor onze administratie zoeken wij een gemotiveerde en ervaren

administratief
medewerk(st)er

Voor onze productielocatie Euroveen in Grubbenvorst zijn we op zoek naar een:

SHOVELMACHINIST

(FULLTIME)

Doel van de functie:
Jij zorgt ervoor dat het productieproces soepel verloopt door middel van het tijdig vullen
van de voorraadbunkers en het voorzien van de menglijnen met de juiste grondstoffen.
Taken:
•
Opslag van grondstoffen;
•
Samenstellen van halffabricaten;
•
Vullen van de voorraad- en doseerbunkers en laden van vrachtwagens.
Interne ontwikkelkansen:
Gezien de gezonde groei van ons bedrijf investeren wij graag in mensen die ons
overtuigen op motivatie en ambitie. Heb jij de drive om jezelf breder te ontwikkelen?
Wij zijn bereid om je zowel aan de shovel als de operator kant op te leiden tot allround
specialist.
Voor deze functie is het belangrijk dat je flexibel bent ten aanzien van werktijden (seizoen
twee ploegendiensten) en ben je woonachtig in de omgeving van Grubbenvorst.
Durf jij deze fulltime uitdaging aan? Stuur je C.V. en motivatie per mail t.a.v. Hugo Buitelaar
naar aantrekkingskracht@ontwikkelwijzer.nl en vertel ons jouw ambitie.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Hugo Buitelaar: 06-14797000.
www.kekkila-bvb.com / www.bvb-substrates.com

voor 24-28 uur

De werkzaamheden bestaan uit:
•
•
•
•
•
•
•

Het verzorgen van de facturatie
Controle en verwerking van inkoopfacturen
Het voeren van debiteuren- en crediteurenadministratie
Het uitvoeren van betalingen
Opstellen van tussentijdse/periodieke cijfers en voorbereiden van de jaarrekeningen
Het verzorgen van de BTW aangiften
Het uitvoeren van voorkomende administratieve werkzaamheden

Functie-eisen:

• Je hebt een afgeronde MBO-opleiding/MBO werk- en denkniveau op
niveau 4 met ruime kennis van boekhouden en financiële administratie
• Je hebt ervaring met het boekhoudprogramma Exact online
• Je beheerst de Duitse en Engelse taal in woord en geschrift
• Je beschikt over goede communicatieve eigenschappen en een
klantvriendelijke houding
• Je bent accuraat
• Je bent stressbestendig

Wij bieden je:

• Een afwisselende, zelfstandige en verantwoordelijke
baan in een klein enthousiast team
• Een uitstekend pakket arbeidsvoorwaarden
• Honorering is conform het functiepakket en
werkervaring (CAO glastuinbouw)

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

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

Mail dan jouw motivatie en CV naar:
administratie@bamboogiant.nl
t.a.v. mevr. S. van Dijk

BAMBOO GIANT NEDERLAND BV
Kleine Heitrak 10, 5721 SC Asten Tel. 0493-342791

Algemene informatie op www.bamboogiant.nl
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Klimaatdoelen zijn volgens Nico Vincken gehaald

‘Nieuwe zonnepanelen of windmolens zijn onnodig’
Forum voor Democratie meent dat in Noord- en Midden-Limburg geen windmolens of grootschalige zonneparken op land meer nodig zijn. Volgens Statenlid Nico Vincken uit Egchel wordt het klimaatdoel voor 2030
gehaald door alleen het benutten van grote daken voor zonnepanelen.
Met alle projecten die in Noord- en
Midden-Limburg zijn gerealiseerd, plus
alle aanvragen voor SDE+-subsidies,
wordt 172 procent van de energiedoelen behaald, stelt Nico Vincken.
Hij baseert zich op cijfers van de werkgroep Monitoring hernieuwbare energie gemeente Venray. Zij hebben een
inventarisering gemaakt van alle energie-initiatieven. “We kunnen redelijk
inschatten welke aanvragen er afvallen.
Zo weten we 100 procent zeker dat er
aan de energiedoelen wordt voldaan.”
De energiedoelen staan beschreven in
de RES (Regionale Energie Strategie),
die veertien gemeenten in Noord- en
Midden-Limburg samen hebben opgesteld. Zo dient er 1.200 gigawattuur
aan duurzame energie te worden
opgewekt in 2030. Hiermee willen ze
voldoen aan de verplichtingen uit het
Klimaatakkoord. Alleen al energielandgoed Wells Meer in gemeente Bergen
belooft met 240 gigawattuur een grote
bijdrage te leveren.
Volgens de RES zijn er nog meer
grote energieparken nodig in Noorden Midden-Limburg. Forum voor
Democratie uit echter haar twijfels en

haalt aan dat er nog veel aanvragen liggen voor zonnepanelen op grote daken.
“Dit zal invloed moeten hebben op de
plannen voor de landschapbedervende
windturbines en zonneweides”, stelt
Vincken.
Namens FvD heeft hij vragen gesteld
aan Carla Brugman, gedeputeerde
voor Energie van de Provincie Limburg.
Zo stelt hij voor geen nieuwe vergunningen te verlenen voor grootschalige
energieopwekking. Hij vindt dat het
provinciebestuur de burgers moet informeren over de juiste stand van zaken.
“Omdat dit voor het draagvlak voor
nieuwe windturbines en zonneweides
zeker een rol zal spelen.”

Fraude
Vincken wijst op de vele actiegroepen
die protesteren tegen de komst van
windmolens en zonneweides. Zo zegt
hij begrip te hebben voor de actie tegen
de zonnepanelenkas in Meijel. “Het is
gewoon misbruik van subsidies. Je gaat
een kas niet volleggen met zonnepanelen. Misschien klopt het juridisch wel,
maar ik vind het fraude.”
Over de biomassacentrale van Wijnen

in zijn eigen woonplaats Egchel is hij
minder uitgesproken. “De initiatiefnemers, maar ook mensen uit de protestgroep, zijn persoonlijke kennissen van
me. Ik wil daarom geen partij kiezen.
Privé niet, maar ook politiek niet.”
In zijn ogen hebben beide partijen
gelijk. “Wijnen maakt zich zorgen over
zijn bedrijf, de omgeving maakt zich zorgen om de luchtkwaliteit. Pieter Wijnen
is zeer voortvarend. Hij heeft CO2
en warmte nodig in zijn kas. Op het
moment dat duidelijk wordt dat we
van het gas af moeten, neemt Wijnen
zijn verantwoordelijkheid. Zo begon
hij met een geothermie-installatie in
Grubbenvorst, maar die ging failliet.
Nu begint hij met goede bedoelingen
aan een biomassacentrale, maar loopt
hij tegen de natuurvergunning aan.”
Vincken vindt het vreemd dat uitgerekend PvdA/Groenlinks in de gemeente
vragen gaat stellen, “terwijl juist zij,
samen met CDA en VVD de klimaatregels erdoor hebben gedrukt.”
Tekst: Henk Willemsen
en Marc van der Sterren
Beeld: Marc van der Sterren

Adver torial

Fysio Centrum Meijel en Beringe is klaar voor de toekomst...
Fysio Centrum Meĳel en Beringe heeft tĳdens de coronaperiode niet stilgezeten. Er is op verschillende
manieren aan de toekomst gewerkt. Zo is de verhuizing in Beringe naar de nieuwe locatie van Beringe
Buiten een feit. Het team is nu ook beschikbaar voor sporters, mensen met kanker en oedeem en de oudere
mens. Psychosomatische fysiotherapie maakt hele plaatje compleet.

Ria: Wat is de grootste uitdaging in
je beroep? Ik ben graag de spin in
het web. Het geeft mij voldoening
als ik ervoor kan zorgen dat het voor
de patiënten een prettige praktijk is
waarin het team van therapeuten,
waar ik trots op ben, professioneel
met hun vak bezig kunnen zijn.

Maurice: Doe je zelf ook aan sport
en heb je ooit een blessure gehad? Ja
ik doe aan handbal. Op 16 jarige
leeftijd kreeg ik een enkelblessure.
Hierdoor ben ik in aanraking gekomen met fysiotherapie. Dit heeft
goed uitgepakt. Ik heb de opleiding
gedaan en me gespecialiseerd tot
master manuele therapie. Het is een
mooi beroep waar ik veel mensen
ontmoet. In vergelijking met andere
specialisten heb je als fysiotherapeut
meer tijd samen met de patiënt.
Kim: Hoe ziet je dag er als fysiotherapeut eruit? Een dag als fysiotherapeut is nooit hetzelfde. Met heel veel

passie voer ik echografie onderzoek
uit voor mijn eigen patiënten maar
ook voor collega’s en andere praktijken. Ik ondersteun huisartsen om
onder echobegeleiding precies op
de juiste plek te injecteren. Ik begeleid verschillende groepen fyiofitness
maar ook patiënten met etalagebenen. Door looptraining, leefstijladviezen en algehele fitheidstraining kan
ik helpen om de loopafstand zonder
pijn te vergroten. Het geeft mij een
goed gevoel als ik zie dat ze meer
plezier in bewegen krijgen.

Bram: Wat is het leukste aan de
nieuwe locatie in Beringe? Op dit
moment ben ik me aan het bijscholen tot MSc sportfysiotherapeut, de
nieuwe locatie in Beringe is lekker
ruim met veel mogelijkheden om
sport specifiek te revalideren dankzij de omliggende velden (voetbal,
tennis). Ik kijk enorm uit naar de
samenwerking met huisarts Jolanda
Verstraten omdat ik weet dat zij erg

bedreven is in het behandelen van
sporters.

Femke: Wat is jouw specialisatie?
Als fysiotherapeut richt ik me op de
oudere mens en daarom ben ik me
nu aan het specialiseren tot geriatrisch fysiotherapeut. De afwisselende patiëntenpopulatie vind ik een
van de leukste kanten van het vak.
Het klinkt misschien gek omdat je
vooral met ouderen werkt, maar echt
iedere patiënt is anders. Daarbij is
oud een ruim begrip. Er zijn 90-jarigen die nog hardlopen en 60’ers die
in een rolstoel zitten. Je hoort prachtige verhalen, het gaat niet alleen
over medische zaken. Bij FCM/FCB
kan ik vanwege de combinatie tussen praktijk, zorgcentrum Meijel en
de mogelijkheden binnen het nieuwe
centrum in Beringe, me daar volledig
op richten.

2020 heb ik mijn maatschap deel van
een fysiotherapiepraktijk verkocht
om mijn droom na te jagen: een
praktijk opzetten, gespecialiseerd in
het behandelen van patiënten met
oedeem en/of oncologie met als
doel: FIT BIJ OF NA KANKER. Dit in
samenwerking met alle bijbehorende
disciplines. Het werken met patiënten
met kanker en oedeem is voor mij
inspirerend motiverend en speciaal.
Iedere oedeem en/of oncologische
patiënt heeft een bijzondere voorgeschiedenis. Het geeft mij voldoening
samen met de patiënt een zorgop-maat programma op te stellen.
Dat betekent dat er duidelijk rekening
wordt gehouden met je eigen mogelijkheden op dat moment. Dat kan
zijn om pijn te verminderen, conditie, spierkracht en vaardigheden te
verbeteren na operatie, bestralingen
of behandeling met chemotherapie.
Ook kunt u indien u veel vocht in het
weefsel heeft voor een behandeling
voor oedeemtherapie bij mij terecht.

In het team van FCM/FCB heb ik een
fijne werkomgeving gevonden om dit
te realiseren.

Danielle: Waar ben je trots op als
fysiotherapeut bij FCM/ FCB? Trots
ben ik vooral op mijn fantastische
team, iedereen zet zich voor meer
dan 100 procent in om onze patiënten van kwalitatieve en persoonlijke
zorg te voorzien, ik mag me dan ook
de trotse eigenaar noemen van deze
praktijk. Zelf heb ik me gespecialiseerd in het werken met patiënten
met lichamelijke klachten die instant
worden gehouden door stress,
spanning of het op de verkeerde
manier omgaan met chronische pijn.
Die specialisatie, psychosomatische
fysiotherapie, is vrij dun gezaaid en
maakt dat we in deze praktijk verder
kijken dan alleen de fysieke klacht.
Graag willen wij u begeleiden om
klachten te verminderen of kwaliteit
van leven te verbeteren. Bel of mail
gerust we staan voor u klaar!

Fysio Centrum Meijel
Fysio Centrum Beringe
fysiocentrummeijel.nl | 077 466 91 70

Wilma: Wanneer heb je voor het
laatst iets moedigs gedaan? In maart

oofwvo.nl | 06 21 34 44 61

familie \ 0511
Met diepe bewondering en veel respect voor haar moedig
gedragen ziekte en dankbaar voor alles wat zij tijdens
haar leven aan ons heeft meegegeven, geven wij u kennis
van het heengaan van onze allerliefste zorgzame moeder,
schoonmoeder, partner en oma

Helga Maria Kersten - Jansen
* 23 januari 1941

Ik heb de bloemen gevraagd
voor je te glimlachen
de vogels vroeg ik
voor je te fluiten
en de zon stuurt je
haar warme stralen

Coen Stammen
* Helden, 7 augustus 1941

† 1 november 2020

Kersten sinds 15 augustus 1977
Partner van Cor Bremmers

Mam zal in besloten kring gecremeerd worden te Blerick.
De uitvaart zal op 09-11-2020 om 12.30 uur plaatsvinden.
Op nadrukkelijke wens van mam geen bloemen Mam heeft
gevraagd voor diegenen die dit willen om een bijdrage te
geven aan het KWF.
Correspondentieadres:
Fred en Roelina Kersten, Keizerstraat 14, 5935 RE Steyl

Midden in het leven
nog zoveel streven...
maar het was je niet gegeven
uiteindelijk ligt ieders lot,
in de hand van God
Tot het laatst toe was hij bezorgd om hen die hem dierbaar
waren; omringd door hen en met hun liefde, heeft hij rustig en
kalm kunnen inslapen

Wiel Sillekens
echtgenoot van

Angela Janssen
* Meijel, 24 oktober 1937

† Weert, 31 oktober 2020

Meijel: Angela Sillekens - Janssen
Familie Sillekens
Familie Janssen
Correspondentieadres:
Uitvaartbegeleiding van den Boom
Tomveld 1, 5768 CP Meijel
Vanwege de huidige situatie zal de uitvaartdienst in besloten
kring plaatsvinden.
Wiel is opgebaard in Rouwcentrum van den Boom, Tomveld 1
te Meijel. U kunt persoonlijk afscheid van hem nemen op
donderdag 5 november van 19.00 - 20.00 uur.

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

echtgenoot van

Weduwe van H.J.

Fred en Roelina
Mark en Céline
Ingrid en Sammy
Franz en Carin en Shawny
Maddy en Jordy en James en Phoeby

† Helden, 1 november 2020

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

Baarlo
Kessel
Maasbree

Leny Geerts
pap, schoonvader en trotse opa van
Friso
Arjen en Mariken
Eefje, Inge, Nienke
Arno †
Frutsel
Correspondentieadres: Familie Stammen,
p/a Loosteeg 19a, 5981 NJ Panningen
De crematieplechtigheid zal overeenkomstig de wens van
Coen in kleine kring plaatsvinden.
Wij danken dokter van Kemenade en de medewerkers van de
Thuiszorg voor alle goede zorgen en betrokkenheid.

www.vooraltijdbijzonder.nl
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Claudia van Haeﬀ |06-15156046

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

Twee woorden.
Wil en kracht.
Aan het einde restte nog slechts de wil.
Weg was de kracht.
Rust in Zijn hand,
Jouw taak is volbracht.

Nol Peeters
Kessel, * 11 mei 1940

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

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

fienbosuitvaartzorg.nl

Venlo, † 30 oktober 2020

53 jaar in liefde verbonden met

Thea Peeters-Knapen
Familie Peeters
Familie Knapen

samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Correspondentieadres: Fam. Peeters
Burgemeester Joostenlaan 8, 6019 BZ Wessem
We hebben woensdag in besloten familiekring
afscheid genomen van Nol.

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

Haar stoel is leeg,
haar stem is stil...

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

Te huur: levensloopbestendige
woning in Beringe. Nieuwbouw,
2 slaapkamers. Tel.: 06 25 13 01 65.

T 077 - 2061585
www.arendseuitvaartzorg.nl

Een warmer en mooier afscheid van onze Moeder, oma, superoma

Nel Snijders-Vissers
hadden we ons niet kunnen wensen.
Wij willen jullie hartelijk danken
voor alle mooie bloemen en kaarten.
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

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

Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

Pannen, leien, platte
en kunststof daken
Dakkapellen, dakramen
en trespabekleding
Dakgoten, lood,
koper en zinkwerk
Schoorsteenvegen,
renoveren en vernieuwen

Tel 06 22 20 93 47 | www.abridak.nl

0511 \ enzo
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Geplukt

Lily van Enckevort Maasbree
Camping In ’t Niet in Maasbree doet het sinds eind vorig jaar zonder
ezels. De camping heeft een heel andere invulling gekregen. Het is
geen gezinscamping meer, maar een camping voor natuurliefhebbers die van de rust komen genieten. En zelf komt Lily van Enckevort
nu ook tot rust. Deze week wordt ze geplukt.
Het was wel even wennen, zo
zonder ezels. Eind vorig jaar gingen de laatste van de elf trouwe
dieren weg. “In het begin was
het heel vreemd. Ze maakten
bepaalde geluiden. En die dacht
ik nog steeds te horen.” Nu zijn ze
er aan gewend. De dieren zijn op
een goede plek terecht gekomen.
En een camping zonder ezels heeft
hen vooral veel rust gebracht.
Lily van Enckevort doet haar verhaal buiten op het terras. In tijden
van corona is het buiten veiliger.
Het is november, maar de zon
schijnt en in de tuin bloeien nog tal
van bloemen. Het is hier niet moeilijk het najaar te negeren. Zelfs nu
de camping leeg ligt, omdat het
winterseizoen al is aangebroken.

Trektocht
Lily en haar man Wim kwamen in
2001 naar deze plek aan de rand
van natuurgebied Het Dubbroek.
Ze is in Blerick geboren, met haar
man Wim ging ze op Rinkesfort
wonen, waar ze een camping wilden beginnen. “Maar dat mocht
niet van de gemeente”, vertelt ze.
Zes jaar bleven ze daar wonen,
tot ze deze plek bij het Dubbroek
vonden. “Hier zat een bestemming
voor een kleine camping op van
vijf standplaatsen plus een groepsaccommodatie.”
Het begon als gezinscamping, maar
ze zochten iets om zich te onderscheiden. En zo kwamen de ezels,
zelfs letterlijk, op hun pad. Er kwamen vaker langeafstandslopers
of fietsers die op trektocht waren
overnachten op de camping. En zo
kwamen ook de ezels langs.

Elburg
“We waren twee maanden bezig”,
vertelt Lily. “Het was zomer.
Opeens kwam er een gezin aanwandelen. Vader, moeder, twee

kinderen en twee ezels.” Ze raakten
in gesprek. Het bleek dat de man zelf
ezelwandelingen organiseerde, maar
zonder camping. Samen gingen ze de
ezelwandelingen op camping In ’t Niet
organiseren.
In de winter werd het plan uitgewerkt,
het seizoen daarna gingen ze met
ezelwandelingen van start. “Maar zij
kwamen uit Elburg. Ze begonnen een
camping in Zelhem. We hebben nog
wat campinggasten uitgewisseld,
maar de afstand was te groot om te
blijven samenwerken.”
En het was ook niet nodig, het ezelrijden ging hen goed af en het bleek
inderdaad een mooie activiteit om zich
als camping mee te onderscheiden.
“Wij waren de eersten in Nederland.”
Ze kregen dus volop landelijke mediaaandacht. Het liep storm, vertelt ze.
De camping werd te klein. “We hebben heel wat moeten procederen met
de gemeente om te kunnen uitbreiden.” Uiteindelijk werden het twintig
standplaatsen, inclusief dertien hutten
waarvan er nu nog negen staan.

Het was een mooie tijd, tot 2016.
Achteraf bezien diende het einde
van de ezelcamping zich toen al aan.
Opnieuw met veel landelijke mediaaandacht. Zes ezels waren door vergiftiging om het leven gekomen.
Een zware klap voor Wim en Lily.
“We wilden aanvankelijk gewoon verder gaan, maar het werd niet meer
zoals het was.” Bovendien zouden ze
moeten investeren in nieuwe ezels,
want de dieren waren op leeftijd.
“Ze hadden hun beste tijd gehad”,
zegt Lily. “En wij worden ook een jaartje ouder.” Ze is nu 59. “Tijd om het
wat rustiger aan te doen.”
Daarom gooiden ze het over een heel
andere boeg. Geen drukte meer, dus
geen gezinscamping. De doelgroep
bestaat nu uit mensen die voor de rust
komen en voor de natuur. Een spor-

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.
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IJsvogel
En Lily houdt tijd over voor haar hobbies. Al dertig jaar doet ze yoga.

Eerst in Baarlo, later in Maasbree.
Maar de meeste tijd spendeert ze in
de grote tuin. 2 hectare meet het hele
terrein, inclusief camping. “Het is te
groot om goed bij te houden”, erkent
ze. “Maar dat hoeft ook niet, want ik
wil vooral een natuurtuin. Ik ben altijd
veel met bloemen bezig.”
Dat is te zien. Het is november, toch
bloeien er nog bloemen. “Ik wil
zoveel mogelijk insecten en vogels

aantrekken”, vertelt ze. Iets dat ook
de campinggasten kunnen waarderen. “Vroeger kreeg ik altijd foto’s
toegestuurd van kinderen met ezels.
Nu krijg ik foto’s van bloemen, paddenstoelen, hommels en libellen.
En zelfs van een IJsvogel. Ja, die heb ik
zelf ook gezien, maar ik had hem niet
op de foto.”
Tekst en beeld: Marc van der Sterren

Vergiftiging

Puzzel

4

tieve doelgroep, merken ze, met veel
fietsers en wandelaars.
En daar hebben ze geen spijt van.
“Met die gezinnen was je altijd druk
bezig. Nu kan de camping vol liggen,
maar je merkt er nauwelijks iets van.
Iedereen gaat z’n eigen weg.”

Oplossing vorige week:
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Voor BELA Transport zijn wij op zoek naar kandidaten voor de functie van:

BELA GROUP
Binnen de BELA Group
zijn we ambitieus en
gaan we geen uitdaging
uit de weg.
We zijn een ondernemende groep mensen
die respectvol met elkaar
omgaan en niet bang
zijn om fouten te maken
en van elkaar te leren.
We streven ernaar om
onze werkzaamheden
elke dag een beetje
beter te doen. Dit doen
we samen, want samen
hebben we een visie; een
wereld waar afval niet
langer bestaat, een 100%
circulaire wereld.
We dragen ons steentje
bij door de reststromen
afkomstig van de levensmiddelen en fermentatie
industrie een tweede
kans te bieden. Op deze
manier brengen wij jaarlijks meer dan 1.500.000
ton levensmiddelen terug
in de voedselketen als
petfood en diervoeders
en dragen we bij aan de
productie van duurzame
energie (biogas).
Dit doen we niet alleen.
Samen met onze
partners, waar wij intensief mee samenwerken,
dragen we zorg voor
minder afval, verminderde uitstoot, schone
energie en een gezonde
landbouw wat resulteert
in een schonere wereld
en bijdraagt aan een
100% circulaire wereld.

Assistent-Transportplanner (m/v - fulltime)
Jouw nieuwe functie:

Als Assistent -transportplanner ondersteun jij de afdeling planning,
die verantwoordelijk is voor zowel de nationale als de internationale planning.

Jouw taken en verantwoordelijkheden:

• Je verzorgt (mede) de orderentry, charteropdrachten en dossiercontrole in ons
TMS-pakket Transpass.
• Je ondersteunt de planning bij de administratieve afhandeling van ritten/orders:
CMR controle, archivering dossiers, ritopvolging, ritstaten chauﬀeurs.
• Je denkt actief mee met verbeterprocessen en ondersteunt bij doorvoeren daarvan.
• Je bezet de balie en weegbrug: chauﬀeurs te woord staan, wegingen verzorgen
en archiveren.
• Je hebt telefonisch contact met charters/ klanten/ chauﬀeurs.
• Je bent bij afwezigheid van een van de planners, mede verantwoordelijk voor het
opstellen van de planning, rekening houdend met de beschikbaarheid van het
personeel, middelen en klantenwensen.
• Je assisteert bij operationeel gerelateerde vraagstukken of incidenten en lost deze
op (ook buiten kantooruren).
• Je werkt nauw samen met jouw collega’s van de afdeling planning en de
afdeling sales.

Waar zijn wij naar op zoek?
•
•
•
•

Je bent in het bezit van MBO-diploma, richting logistiek.
Je hebt al enige ervaring opgedaan bij een transport- of expeditie organisatie.
Je kunt goed overweg met geautomatiseerde plansystemen en je werkt secuur.
Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Duitse taal in woord en
geschrift;
• Je beschikt over een systematische, ﬂexibele, besluitvaardige en
probleemoplossende instelling.
• Je bent stressbestendig en kan goed omgaan met regelmatig veranderende
wensen van opdrachtgevers.
• Je bent in het bezit van minimaal rijbewijs B met eigen auto.

Wat bieden wij?

• Een afwisselende en zelfstandige functie in een informele werksfeer;
• Bij gebleken geschiktheid wordt een vast dienstverband aangeboden;
• Arbeidsvoorwaarden conform CAO Beroepsgoederenvervoer met
uitstekende salariëring naar leeftijd en ervaring.

Interesse?

Stuur je CV met motivatie naar: mvwijngaarden@belagroup.nl t.a.v. Mirjam van
Wijngaarden, HR-adviseur. Voor meer informatie over deze vacature kan je contact
opnemen met Philip Vromen, Operations Manager: 06 10 03 06 22
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Mondkapjes en wegwerphandschoenen horen bij het restafval
Gooi mondkapjes en handschoenen niet bij het PMD of op straat. Deze horen bij het restafval
in de grijze restafvalzak of in een prullenbak. Ook kunt u zelf mondkapjes maken, dat
bespaart afval. De instructie vindt u bij Rijksoverheid: zoekwoord ‘instructie mondkapjes’.

Gooi olie of vet niet in het toilet
In Peel en Maas bakken veel mensen rond Sint Maarten en met oud & nieuw, oliebollen
en appelbeignets. Maar wat doet u met het gebruikte vet of olie? Spoel olie of vet nooit
door de afvoer of het toilet want dat veroorzaakt verstoppingen.
Bewaar de afgekoelde olie of vet in lege flessen of melkpakken en breng het weg zoals het
hoort: lever olie of vet gratis in bij het milieupark of bij uw supermarkt.

10 november 2020, 15.00 uur

Raadsvergadering
Op dinsdag 10 november 2020 is er om 15.00 uur een raadsvergadering.
Door het coronavirus is dit een vergadering in aangepaste vorm. Dit betekent het volgende:
• De gemeenteraad vergadert fysiek in het Huis van de Gemeente.
• Inwoners die gebruik willen maken van het spreekrecht, kunnen zich hiervoor aanmelden tot uiterlijk dinsdag 10 november 2020 bij de griffie (griffie@peelenmaas.nl).
Agenda
Onderdeel a: vaste agendapunten
1. Opening
2. Vragenhalfuurtje
3. Vaststelling agenda
4. Mededelingen
5. Spreekrecht
Onderdeel b: opiniërende raadsvergadering
6. Duurzaamheidsagenda, Beleef Samen Duurzaamheid (2020-045)
7. Verstrekken van een lening aan Enexis Holding NV voor de financiering van de
energietransitie (2020-061)
8. Begroting 2021 (2020-063)
Onderdeel c: sluiting
9. Sluiting

10 november 2020, 20.30 uur

Digitale raadsvergadering
Op dinsdag 10 november 2020 is er om 20.30 uur een digitale raadsvergadering.
Door het coronavirus is dit een vergadering in digitale vorm.
Agenda
Onderdeel a: vaste agendapunten
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Mededelingen
Onderdeel b: besluitvormende raadsvergadering
4. Duurzaamheidsagenda, Beleef Samen Duurzaamheid (2020-045)
5. Verstrekken van een lening aan Enexis Holding NV voor de financiering van de
energietransitie (2020-061)
6. Begroting 2021 (2020-063)
7. Vaststelling besluitenlijsten van:
• Raadsvergadering van 22 september 2020 (2020-054)
• Raadsvergadering van 13 oktober 2020 (2020-065)
8. Overdracht bevoegd gezag openbare school voor voortgezet Agora onderwijs en
intentieverklaring (2020-060)
9. Vaststellen bestemmingsplan ‘Herontwikkeling hoek Veersepad-Beeselseweg te
Kessel’ (2020-056)
10. Vaststellen ‘Bestemmingsplan De Fabriek (24 uurs zorgfunctie)’ (2020-057)
11. Vaststellen bestemmingsplan ‘Woning Molenheg 3 Egchel’ (2020-058)
12. Onttrekken gedeelte van de weg Rooth aan de openbaarheid (2020-055)
13. Vaststellen ‘Partiële herziening bestemmingsplan Traffic Port, Olivier van Noortweg 1
in Maasbree’ (2020-059)
14. Ontslag en benoeming leden Audit Committee Peel en Maas (2020-065)
15. Zienswijzen gemeenschappelijke regelingen (2020-066)
Onderdeel c: sluiting
16. Sluiting

Raadsvergaderingen volgen
Beide vergaderingen zijn voor publiek uitsluitend digitaal toegankelijk via de website.
Dat kan live en het is mogelijk om de uitzending op onze website terug te kijken.
U kunt de agenda, de bijbehorende stukken en de livestream raadplegen op het
raadsinformatiesysteem, onder www.peelenmaas.nl > Bestuur en Organisatie >
Gemeenteraad > Kalender van de gemeenteraad > Datum: 10 november 2020.

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

Plaats/locatie

Straat/omschrijving

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

Hoefsmidstraat 28
Kwistbeek
Molenveldstraat 4
De Oude Kooien 15
Noordervaart 5
Vreedepeelweg 25
Waalsestraat 27
Jacobusstraat 47
Kwakvors 4
Ontginningsweg 26 A
Roomweg 89
Asperge 49
Baarloseweg 35A
Baarloseweg 51
Jacob van Marisring 47
Kesselseweg 10
Klaproos 24
Nachtegaalstraat 10
Schepenstraat 2A
Aan de Hagendoorn 12
Frans Halsstraat 12
Kerkplein 6
Rijksweg 42
Schietroede 1
Schijfweg-Noord 1
Poorterweg 36
Breestraat 19 (sectie U nummer 54)
Broekstraat
Dorpstraat 63
Dr. Poelsstraat 4
Molenstraat 70
Olivier van Noortweg 7
Venloseweg 25B 1 t/m 25B 18
De Hoek perceel F 2497
Dorpsstraat 26
Eerenbeemd 4
Grindakker 1 en 3, Kransakker 12, 14 en 16
Kurversweg 4
Kurversweg ongenummerd (2B)
Molenbaan 4
Molenpeel 2
Pijnboom 15
Roggelsedijk 10
Vissersweg 13
Industrieterrein Panningen 21
Laatberghof 1 en 3
Markt 65
Ninnesweg 42
Rieterlaan 5
Rieterlaan 6
Ruijsstraat 29
Zelen 9
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Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
Postbus 7088, 5980 AB Panningen
5981 CC Panningen
077 - 306 66 66

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

www.peelenmaas.nl

Limburgse
3 november
3 november
20202020 campagne
vraagt
aandacht voor
waterkwaliteit
3 november 2020

Tijdelijke
Tijdelijke
verzwaring
verzwaring
van
van
dede
gedeeltelijke
gedeeltelijke
lockdown
lockdown
Samen
Samen
is hetisons
hetgelukt
ons gelukt
om deom
stijging
de stijging
van het
vanaantal
het aantal
coronabesmettingen
coronabesmettingen
te doorbreken.
te doorbreken.
Om de
Om
daling
de daling
te versnellen,
te versnellen,
gelden
gelden
van 4van
november
4 november
22.0022.00
uur t/m
uur18t/m
november
18 november
tijdelijk
tijdelijk
krachtigere
krachtigere
maatregelen:
maatregelen:

Tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown

Samen is het ons gelukt om de stijging van het aantal coronabesmettingen te doorbreken.
Heb jeHeb
klachten?
je klachten?
Werkgelden
thuis,
Werktenzij
thuis,
het
Om de daling te versnellen,
vanhet
4tenzij
november
22.00 uur
t/m
18
november
tijdelijk krachtigere
maatregelen:
VermijdVermijd
drukkedrukke
plekken.
plekken.
Houd
1,5
meter
Houd
1,5 afstand.
meter afstand.
Blijf thuis.
Blijf thuis.
jejeklachten?
Laat
testen.
Laat jeHeb
testen.

niet anders
kan. kan.
niet anders

thuis,
tenzij het
Was vaak
WasWerk
jevaak
handen.
je handen.
niet anders kan.

Ben je ookBen
benauwd
je ook benauwd
en/ofBlijf
heben/of
heb
thuis.
je koorts?jeDan
moeten
koorts?
Danalle
moeten alle
huisgenoten
thuisblijven.
huisgenoten
thuisblijven.

Laat je testen.

Was vaak je handen.

Ben je ook benauwd en/of heb

Draag een
Draag
mondkapje
een mondkapje
in
in
Vermijd
drukkebinnenruimtes.
plekken.
publieke
publieke
binnenruimtes.

Hoest en
niesen
in je
Hoest
nies in je
Houd
1,5 meter afstand.
elleboog.
elleboog.

Draag een mondkapje in
publieke binnenruimtes.

Hoest en nies in je
elleboog.

koorts?
moetent.o.v.
alle van
= Extra=jemaatregelen
ExtraDan
maatregelen
t.o.v.
devan
gedeeltelijke
de gedeeltelijke
lockdown.
lockdown.
thuisblijven.
Per 19 november
wenaar
terug
de gedeeltelijke
lockdown
dieoktober
op 14 oktober
is ingegaan.
Per 19huisgenoten
november
gaan wegaan
terug
denaar
gedeeltelijke
lockdown
die op 14
is ingegaan.

Groepen
Groepen

= Extra maatregelen t.o.v. van de gedeeltelijke lockdown.
ThuisThuis
Per 19 november gaan we terug naar de gedeeltelijke lockdown die op 14 oktober is ingegaan.

BinnenBinnen
en buiten:
en buiten:
max. 2max. 2
personen
of 1 huishouden.
personen
of 1 huishouden.
Groepen

Vervoer
Vervoer
Maak in
Maak
Nederland
in Nederland
alleenalleen

Blijf zoveel
Blijf zoveel
mogelijk
mogelijk
thuis. thuis.

noodzakelijke
noodzakelijke
reizen.reizen
reizen.
Vervoer

Thuis

Ontvang
Ontvang
max.
2max.
personen
2 personen
per
Blijf
zoveel
mogelijk
thuis. per
dagkinderen
(excl. kinderen
dag (excl.
t/m 12 t/m
jaar).12 jaar).

Binnen en buiten: max. 2
personen of 1 huishouden.

Publiek
Publiek
toegankelijke
toegankelijke
locaties
locaties
Onder Onder
andereandere
musea,musea,
bioscopen,
bioscopen,
Publiek
toegankelijke
locaties
theaters,
dierenparken,
theaters,
dierenparken,
bibliotheken,
zwembaden,
bibliotheken,
zwembaden,
Onder
andere
musea, bioscopen,
seksclubs
en pretparken
seksclubs
entheaters,
pretparken
dicht. dicht.
dierenparken,
bibliotheken, zwembaden,
seksclubs en pretparken dicht.

Ontvang max. 2 personen per

Horeca en evenementen

Eet- enEetdrinkgelegenheden
en drinkgelegenheden
dicht. dicht. Eet- en drinkgelegenheden

Reis niet naar het buitenland
en boek geen reis. Reizen binnen
het Koninkrijk
wel.
Mondkapje
Mondkapje
in mag
ov verplicht.
in ov verplicht.

Volg
de regels
die t/m
gelden
voor
Volg de
regels
die
gelden
voor
dag
(excl.
kinderen
12 jaar).
quarantaine
en isolatie.
quarantaine
en isolatie.
Volg de regels die gelden voor
quarantaine en isolatie.

Winkelen
Winkelen
en boodschappen
en boodschappen
Winkelen
enuiterlijk
boodschappen
Winkels
Winkels
uiterlijk
om 20.00
om uur
20.00 uur
dicht. Supermarkten,
warenmarkten
dicht. Supermarkten,
warenmarkten
uiterlijk om 20.00 uur
enWinkels
andere
diemiddelen
levensmiddelen
en andere
winkelswinkels
die levens
dicht. Supermarkten, warenmarkten
verkopen
zijn
uitgezonderd.
verkopen
zijn
uitgezonderd.
en andere winkels die levensmiddelen

Horeca
Horeca
en evenementen
en evenementen

Maak in Nederland alleen

Reis
niethet
naar
het buitenland
Reis
niet
naar
buitenland
noodzakelijke
reizen.
engeen
boekreis.
geen
reis. binnen
en boek
Reizen
Reizen binnen
het Koninkrijk
mag wel.
het Koninkrijk
mag wel.

Mondkapje in ov verplicht.

SportSport

verkopen zijn uitgezonderd.

dicht.

na uur.
20.00 uur.
Alcoholverbod
Alcoholverbod
na 20.00
Dit
geldt
voor verkoop,
bezorgen
Dit geldt
voor
verkoop,
bezorgen
en
Alcoholverbod
na 20.00
uur. en
Dit
geldt
bezorgen
invoor
de verkoop,
openbare
ruimte.en
nuttigennuttigen
in de
openbare
ruimte.

Afhaalrestaurants
Afhaalrestaurants
open. open.
Geen verkoop
en bezorging
van
Geen verkoop
en bezorging
van open.
Afhaalrestaurants
Geen
verkoop
en bezorging van
nauur.
20.00
uur.
alcoholalcohol
na 20.00

nuttigen in de openbare ruimte.

alcohol na 20.00 uur.

verboden,
Evenementen
Evenementen
verboden,
met met
Evenementen verboden, met
uitzondering
van andere
onder andere
uitzondering
van onder
uitzondering van onder andere
uitvaarten
en demonstraties.
uitvaarten
enuitvaarten
demonstraties.
en demonstraties.

Onderwijs
Onderwijs

Onderwijs

In het In
vo,
het
mbo
vo,en
mbo
ho draag
en ho je
draag je
In het vo, mbo en ho draag je
een
mondkapje
buiten
deles.
les.
een mondkapje
buiten
de
les.
een mondkapje buiten de

Sport
Sport met
Sport
maximaal
met maximaal
2 personen,
2 personen,
op 1,5 meter
afstand.
op 1,5 meter
afstand.
Kinderen
Kinderen
t/m t/m
Sport met maximaal 2 personen,
17
jaar
en
topsporters
uitgezonderd.
17 jaar
en
topsporters
uitgezonderd.
op 1,5 meter afstand. Kinderen t/m
17 jaar en topsporters uitgezonderd.

Geen wedstrijden.
Geen wedstrijden.
Topsporters
Topsporters
zijn
uitgezonderd.
zijnGeen
uitgezonderd.
wedstrijden.
Topsporters
zijn uitgezonderd.

Geen publiek
Geen publiek
bij sport.
bij sport.
Geen publiek bij sport.

douches
Sportkantines,
Sportkantines,
douches
en en
Sportkantines, douches en
kleedkamers
kleedkamers
dicht.
dicht.
kleedkamers dicht.
Groepslessen
verboden
Groepslessen
verboden.
verboden.
Groepslessen
verboden.

alleen
samen
krijgen
alleen
alleen
samen
samen
krijgen
krijgen
wewe
we
corona
onder
controle
corona
corona
onder
onder
controle
controle

Meer informatie en uitzonderingen:

Meer informatie
Meer informatie
en uitzonderingen:
en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus
rijksoverheid.nl/coronavirus
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351
of bel 0800-1351
of bel 0800-1351

Limburgse gemeenten,
Waterschap Limburg, WML en
de Provincie Limburg vragen
onder de vlag van Waterklaar
aandacht voor de Limburgse
waterkwaliteit. Het doel is om
in de periode van 30 oktober tot
15 november inwoners bewust
te maken van goed rioolgebruik,
zodat we samen ons Limburgs
water schoon houden.
Vervuiling en klimaatverandering
Klimaatverandering zorgt voor
steeds meer uitersten. Slim omgaan
met water was nog nooit zo
belangrijk. Korte perioden met
hevige regenval belasten het
riool, lange perioden van droogte
bedreigen de biodiversiteit en dus
onze gezondheid. We vinden het
normaal dat schoon water gewoon
uit de kraan komt. Zo gewoon is dat
echter niet. Water wordt niet alleen
schaarser, het kost ook steeds meer
moeite om er schoon (drink)water
van te maken. Omdat we onze
beken en rivieren, de belangrijkste
bronnen van ons drinkwater,
vervuilen. Resten van medicijnen,
verfresten, plastic afval, vochtige
doekjes en zelfs mondkapjes: we
gooien het al dan niet bewust in het
riool of in de natuur. Slecht voor dier
en natuur en een bedreiging voor de
kwaliteit van ons (drink)water.
Waterkwaliteit verbeteren
We leven in een uniek stukje
Nederland waar het heerlijk leven
is. Om dat zo te houden, moeten we
samen aan de slag. Met een kleine
inspanning kan iedere Limburger
een steentje bijdragen om ons
(drink)water schoon te houden,
zodat we samen kunnen genieten
op, om en van het water. Dat kan
heel eenvoudig door ervoor te
zorgen dat afval niet in het riool
terecht komt.
Op de website www.waterklaar.nl
/goedrioolgebruik wordt met
een interactieve kaart goed
rioolgebruik uitgelegd.
Samen zorgen we voor schoon
(drink)water in Limburg.
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CDA Peel en Maas

Blij met brede politieke steun vervolgonderzoek hoogspanning
Zoals u weet is het CDA al enkele jaren bezig met de hoogspanningslijnen die midden door Kessel-Eik en Kessel lopen. We hebben ons als
fractie vastgebeten in dit voor deze twee dorpen belangrijke onderwerp. We staan in nauw contact met mensen in de dorpen.
Na aandringen van het CDA startte
het college vorig jaar een eerste
onderzoek naar de haalbaarheid van
verkabeling van de elektriciteitslijnen. De resultaten van dit eerste
onderzoek waren glashelder. Er is
breed draagvlak en betrokkenheid
vanuit mensen uit de dorpen.

VVD Peel en Maas

Enkele weken geleden stemde een
zeer ruime meerderheid van de
gemeenteraad in met het vervolgonderzoek naar de verkabeling van
de hoogspanningslijnen. Naast het
CDA stemden ook de VVD en Lokaal
Peel en Maas in met het vervolgonderzoek. Dit politieke signaal van de

onderwerpen die het CDA hoog op de
agenda heeft staan.
Het onder de grond brengen van de
verfoeide hoogspanningslijnen is
geen kostenpost, maar een unieke
investering in de leefbaarheid.
We kijken uit naar de resultaten van
het vervolgonderzoek en de stappen
die daarna volgen.

Roel Boots en Ellis Kempeners,
raadsleden

Wonen in Peel en Maas is zo gek nog niet
Beleef de ruimte, dat is de slogan van onze mooie gemeente. Ruimte
die in deze coronatijd een groot goed blijkt voor velen. Nu de sociale
contacten voor de tweede keer dit jaar flink afgeknepen worden door
harde en beperkende maatregelen, zijn we met z’n allen stiekem toch
wel heel blij met de ruimte die we hebben in onze gemeente.
Ruimte om een ommetje te maken
na een dag (thuis)werken zonder
files, te sporten nu de (team)sportverenigingen grotendeels stilliggen
en ruimte om in de natuur even tot
rust te komen in een tijd die ons
leven zo op z’n kop zet. Ook in de

PvdA/GroenLinks Peel en Maas

(rand)stad komt men steeds meer
tot het besef wat wij al lang wisten:
wonen in de regio is zo gek nog niet.
Waar wij schrikken van de explosief
gestegen huizenprijzen de afgelopen jaren, schrikken mensen uit de
stad minder van onze prijzen voor

een huis met tuin. We ontvangen
als VVD-fractie ook veel signalen dat
woningen in (nieuw)bouwprojecten voor een groot deel ook verkocht worden aan mensen buiten de
gemeente. De krimpgedachte waar
wij ons al sinds de geboorte van Peel
en Maas tegen verzetten, is ècht
verleden tijd. Krimpcijfers krimpen
al jaren en het Calimero-denken van
een ‘krimpgemeente’ te zijn moeten we snel omzetten naar grotere
ambities. We kennen onze sterktes,

onze unieke punten en we willen de
meest gezinsvriendelijke gemeente
van Nederland worden. Daarvoor
moeten we leveren en flink bijbouwen in álle kernen zodat wonen in
Peel en Maas toegankelijk en betaalbaar blijft voor iedereen.

Teun Heldens, fractievoorzitter

Wie zoet is krijgt lekkers…

Voor de kleinsten onder ons breekt een spannende tijd aan: de stoomboot uit Spanje is onderweg naar
Nederland, vol cadeautjes. Het gaat dit jaar allemaal iets anders vanwege de coronacrisis, maar elk
kind kijkt vol verwachting uit naar de cadeautjes die Sint heeft meegebracht. Dus aan de slag met het
maken van tekeningen en het zetten van de schoen.
Wat ervaart een kind als die schoen
leeg blijft? Mogelijk denkt het dat
het niet braaf genoeg is, want: wie
zoet is krijgt lekkers, wie stout is
de roe! Nog weet het kind niet dat
zijn moeder of vader de cadeautjes
kopen en die bij de schoen leggen.
Maar wat als er te weinig geld is

coalitiepartijen is glashelder. Het CDA
is blij met deze uitgesproken steun.
Dit geeft de burger moed!
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

voor sinterklaascadeautjes? Die
vraag was jaren geleden aanleiding voor een groep enthousiaste
jongeren van het MAF-centrum in
Maasbree om een speelgoedactie
te organiseren. Die actie is geadopteerd door het initiatief Kidzz en
Armoede. Jongeren van dit initiatief

vertellen basisschoolleerlingen dat
sommige ouders in Nederland te
arm zijn om sinterklaascadeautjes
te kopen.
De basisschoolleerlingen vinden het
niet leuk en niet eerlijk als sommige
kinderen geen cadeautjes krijgen
met sinterklaas. Ze hebben thuis

mogelijk nog speelgoed in de kast
staan dat ze niet meer gebruiken.
Dat verzamelen ze en dat speelgoed
wordt bij elkaar gebracht.
Bij Kidzz en Armoede zijn vrijwilligers die dit speelgoed op leeftijd
sorteren. Als er mogelijk iets gerepareerd moet worden, gebeurt dat
bij het Repair Café. Zo krijgen ook
kinderen van arme ouders sinterklaascadeautjes en zo komen op
heel praktische wijze jongeren en
ouderen tot het besef dat in het rijke

Nederland armoede voorkomt.
Om de vrijwilligers van Kidzz en
Armoede te prijzen en te ondersteunen heeft PvdA/GroenLinks onlangs
een waarderingsroos uitgereikt aan
dit prachtig initiatief. Een concreet
en werkzaam voorbeeld van omzien
naar elkaar. Hard nodig, zeker in
coronatijden.

Annigje Primowees, Frits Berben,
Raf Janssen, raadsleden

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.

VAN DEN ELZEN PLANTS
ZOEKT NIEUW TALENT!
Naast de hoofdvestiging in Erp heeft VDE Plants sinds 2013 een
belangrijke locatie in Maasbree. Deze vestiging is in 2019 uitgebreid
met een 43 hectare grond in glastuinbouwgebied Siberië.
Ter uitbreiding zoeken wij voor de vestiging Maasbree een:

AANKOMEND BEDRIJFSLEIDER
Je begint als rechterhand van de bedrijfsleider in
Maasbree en zorgt gezamenlijk voor een kwalitatief
hoogwaardige teelt van onder andere frambozen en
aardbeien planten.
Je bent een organisatorisch talent, bent ambitieus en wil
graag doorgroeien in een snel groeiende organisatie.
Ben je geïnteresseerd?
Bekijk de vacature op onze website:

WWW.VANDENELZENPLANTS.COM

VAKGARAGE
PEETEN BV

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

ZEER LEUKE
AANBIEDINGEN
OP DAMESSHIRTS EN -BLOUSES

GROTE KEUZE
VOOR SPOTPRIJSJES
VEILIG WINKELEN IN ONZE RUIME WINKEL
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
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Olifant Buba hoort thuis bij Circus Freiwald
In december loopt de vergunning af die Circus Freiwald heeft voor olifant Buba. Al enige tijd heerst er een discussie over de toekomst van de
olifant die al jarenlang onderdeel is van Circus Freiwald, het circus dat momenteel door de coronacrisis is gestrand in Beringe. De circuseigenaar noemt de olifant onderdeel van hun familie. Dierenactivisten daarentegen vinden dat een olifant niet thuishoort in een circus.
Al 28 jaar reist Buba mee met Circus Freiwald.
Circusdirecteur Lutz is ontzettend bang voor de
dierenactivisten die Buba het liefste zien verhuizen
naar het nog te realiseren olifantenopvangcentrum
Elephant Heaven in Frankrijk. Het steekt de dierenactivisten dat Buba niet in een kudde leeft, maar
Buba is volgens de eigenaar niet anders gewend.
De olifant is gelukkig bij het circus. Hij beschouwt

de andere dieren als familie. Bij de circusfamilie heeft
de olifant het zelfs luxe.
Dierenactivisten maken zich al jaren boos over de uitzonderingspositie voor olifant Buba. Terwijl andere
olifanten van circussen zijn overgedragen aan opvangcentra, werd er een uitzondering gemaakt voor Buba,
omdat er destijds geen plaats voor de olifant was.
De organisatie House of Animals is onlangs een peti-

tie gestart omdat de dierenactivisten willen dat het
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
de vergunning niet verlengt en wensen Buba een rustig pensioen toe in een opvangcentrum. Ook werd er
nog een demonstratie in Den Haag gehouden om het
kabinet aan te sporen haast te maken met het dossier.
Olifant Buba hoort thuis bij Circus Freiwald. Wat vindt u?

Bespreking poll week 44

‘Opbrengsten’ van coronaboetes doneren aan zorgpersoneel
De coronacrisis is al een tijdje bezig. Inmiddels zijn de meesten enigszins gewend aan de maatregelen. Toch houdt een aantal mensen zich niet
aan de regels die opgelegd zijn door het kabinet, waardoor zij een coronaboete ontvangen.
Al maanden pleiten meerdere politieke partijen
voor een bonus voor het zorgpersoneel dat al
sinds het begin van de coronapandemie zwoegt
om mensenlevens te redden. Daarom verdienen
zij volgens een aantal partijen een extra zakcentje als bedankje. Door de maatregelen zijn er
al veel coronaboetes uitgedeeld. Is het daarmee

een goed idee om deze ‘opbrengsten’ in een fonds
te stoppen en dit bedrag te verdelen onder het zorgpersoneel? Dan komt het op een goede plek terecht.
Een meerderheid van de stemmers op deze poll is
het daarmee eens.
Aan de andere kant heeft het Rijk dit soort inkomsten hard nodig om andere projecten te financieren.

Het zorgpersoneel werkt inderdaad superhard en
verdient een bonus, maar nu is nog niet het goede
moment. Elke inkomst in de schatkist is momenteel mooi meegenomen. Daarnaast is de vraag of al
deze boetes genoeg zijn om het zorgpersoneel in de
vorm van een fatsoenlijk bedrag te compenseren.

Ingezonden brief

Geen respect voor behoud oudheid Veersepad
Dit is een aanvulling op mijn eerder schrijven over de dertien zelfstandige appartementen die worden gerealiseerd op Veersepad 13 in
Kessel. Ik vind het te triest voor woorden. Is dit onkunde over oudheid
en geen respect hebben voor het behoud ervan?
Tezamen met projectleiders/geldleners vernielen ze veel oudheid volgens
een architect die ik heb gesproken.
De geldlener en zelfs één van de
kopers gaan er niet wonen. Willen ze
hier dan alleen voordeel uit halen?

SOT heeft het vooralsnog klaar gekregen omdat zorg gemeente aansprak.
Welke zorg? Zorg die misschien nooit
gegeven hoeft te worden? Ook moesten het zelfstandige appartementen
worden omdat ze anders geen lening

kregen bij de bank. Geven de banken de meeste oudere mensen vanwege hun hoge leeftijd geen lening
meer? Dat argument had gemeente
mijn inziens al gelijk van tafel moeten vegen. Nogmaals als SOT het op
een andere plek zonder overlast voor
buurt, geheel zelfstandig uitvoert zou
ik het plan prachtig vinden. Nu gaan
SOT en gemeente overleggen hoe
het bestemmingsplan gewijzigd kan

worden. Heeft SOT bij gemeente dan
zo veel in te brengen? Blijkbaar wel,
ik lees dat gemeente alleen met hen
overlegd heeft en andere bewoners
een “nee“ verkocht heeft. Wordt er
door gemeente ook nog overlegd met
tegenstanders? Had Alexander het
maar gekocht. Mooi verblijfje in eigen
land. En hij kan sorry zeggen.
Marij Thomassen, Kessel Eik

Oh, zit dat zo!

Contant geld, hoe lang nog?
Gedurende de Coronacrisis is het gebruik van contant geld drastisch teruggelopen. Nu ligt er ook nog een
wetsvoorstel om beroeps- en bedrĳfsmatige contante betalingen voor bedragen vanaf 3.000 euro te
verbieden. Het einde van het contante geld lĳkt in zicht te komen.
tingadviseurs bestaat een uitgebreide meldplicht. En omdat een
girale overschrijving altijd een spoor
achterlaat is het goed mogelijk deze
meldplicht te handhaven.

Contant geld is namelijk bij criminelen en witwassers nog steeds populair. Anders dan overschrijvingen
via de bank is contant geld lastig te
volgen. Banken zijn al verplicht om
verdachte transacties te melden en
ook voor andere financiële instellingen, notarissen, makelaars en
bijvoorbeeld accountants en belas-

De afgelopen jaren hebben banken
(en ook andere financiële instellingen en adviseurs) flinke boetes
gekregen omdat ze niet altijd aan
hun meldplicht voldoen. Let wel: het
gaat er dan niet om dat de banken
zelf zich bezighouden met witwassen, maar dat ze onvoldoende
maatregelen hebben genomen om
criminele betaling te identificeren, te
melden en eventueel tegen te houden. Inmiddels houden zich duizenden werknemers van banken zich
uitsluitend nog bezig met opsporen
van verdachte transacties.
Ook voor transacties met contant geld geldt een meldplicht.

Allereerst wederom voor banken.
Opnames en stortingen van grote
bedragen dienen door de banken
gemeld te worden bij de FIU (Financial
Intelligence Unit). Ook autohandelaren en andere handelaren in goederen
van grote waarde hebben een meldplicht indien betalingen in contant
geld plaatsvinden. Deze meldplicht is
uiteraard lastiger te controleren, maar
bijvoorbeeld boekhouders hebben
een afgeleide meldplicht, wat wil zeggen dat zij controle moeten uitoefenen op de meldplicht van hun klanten
en het niet melden moeten melden
bij de FIU.
Toch is dat kennelijk niet genoeg,
want er is een wetsvoorstel in de
maak dat nog verder gaat. Daarbij
worden contanten betalingen
boven de 3.000 euro geheel verboden. Handelaren mogen dan dus
dit soort bedragen niet meer aan-

nemen op straffe van en boete.
Daardoor probeert de overheid criminele wederom een stukje de pas af
te snijden en tevens het gebruik van
contant geld, met name de grotere
coupures, te beperken.
Voorlopig kunt u uw halfje volkoren
waarschijnlijk nog wel met harde
euromunten of biljetten blijven betalen, maar een cashloze samenleving
is zeker niet meer ondenkbaar.
Door: Mr.drs. M.J.C. (Mathieu)
Hooijmaijers RB

TamTom

Column

Seks
Hopelijk valt dit stukje u niet
tegen. Want als u op basis van de
kop boven deze column een of
andere ontboezeming verwacht
over mijn seksuele voorkeuren of
andere ranzige verhalen dan zult
u zich na het lezen ervan teleurgesteld afwenden, zo vrees ik.
De eerste informatie die ik als kind
kreeg over iets wat met de voortplanting van de mens, en dus met
seks, te maken heeft kwam uit
de bijbel. En dat is wel een beetje
vreemd omdat binnen de strikte
regels van de katholieke kerk weinig plaats was voor seks en seksualiteit. De standaard reactie als het
over dit onderwerp ging was vermanend met het vingertje zwaaien
en ‘neen’ roepen. Toch is het in de
bijbel een onderwerp dat regelmatig
voorbij komt. Het meest in het oog
springend voorbeeld daarvan is de
onbevlekte ontvangenis van Maria.
Hoewel ik als kind niet precies wist
wat ik me daarbij moest voorstellen
had ik wel door dat het iets te maken
had met handelingen die vooraf
gingen aan het moment waarop de
ooievaar een nieuw kindje bracht. De
vraag of er naast een onbevlekte ook
een bevlekte ontvangenis bestond
kwam toen niet bij me op. Ook de
tekst over onkuisheid in de tien
geboden gaf me stof om na te denken over dat wat er gebeurde nadat
de priester aan het einde van de mis
‘gaat heen en vermenigvuldigt u’
had gezegd. Dat werd nog versterkt
door het feit dat ik op een gegeven
moment merkte dat de priester die
de biecht afnam opveerde toen ik
een keer vertelde onkuise gedachten
te hebben gehad. Niet dat dat waar
was maar ik gooide het er gewoon
even in omdat ik eigenlijk niets te
biechten had en toch mijn biechttijd vol wilde maken. Waar ik, in dit
verband, nog wel mee worstel is het
beeld dat me voor ogen komt als ik
me voorstel met wie de kinderen
van Adam en Eva zich voortgeplant
hebben als hun ouders de eerste en
enige mensen waren. Zo krijgt deze
column toch nog een ranzig randje.
Tom van Bakel

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

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

Jan Boerkamps Meijel
meenemen want dan kan je meteen
terugvliegen. Of ik zou een huis vol
met familie meenemen want dan
kan ik daar wonen.

Waar word jij superenthousiast
van?
Ik word superenthousiast van nieuwe
LEGO-sets, als we op reis gaan en
als ik een nieuwe game krijg of de
game een nieuwe update krijgt.

Hoi

Welk gezelschapsspel speel je het
liefst?
Monopoly of de Kolonisten van
Catan. Ik vind Monopoly leuk omdat
je veel leert over financiële zaken.
En ik vind de Kolonisten van Catan
leuk omdat ik dan vaak win en dat is
bij Monopoly ook zo.

Je moet aan één televisieprogramma meedoen. Welke kies je?
Lego Masters, want daar moet je dingen bouwen en het onderwerp wat
je moet bouwen wordt bedacht door
de jury. De makers die het slechtste
bouwwerk maken vallen af. En het
beste bouwwerk krijgt een voordeel
bij de volgende wedstrijd. En dat lijkt
me leuk omdat je dan creatief mag
zijn en ook iets kan winnen.

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Jan Boerkamps
12 jaar
Meijel
Peelland College
(Deurne)

buiten, speel ik trombone of gitaar
en kijk ik tv of online filmpjes.
Dus van alles.

het fijner als we weinig huiswerk
hebben.

Hoe ziet jouw ideale weekend er
uit?

Wat is het grootste verschil
tussen de basisschool en de
middelbare school?

papa helpen met klusjes in de tuin,
afspreken/logeren en pannenkoeken
eten met een glaasje verse jus op
zondag, want dat is onze traditie.

Als je heen en terug fietst moet je
ongeveer twee uur fietsen. Dus je
moet eerder vertrekken en bent toch
pas later thuis. En je hebt veel meer
leer- en maakwerk.

Met wie zou je een dag van leven
willen ruilen?

Zou je liever willen tijdreizen of
kunnen vliegen?

Dat is een moeilijke keuze, want
ik heb veel films en series gezien.
Maar films van Marvel en Star Wars
vind ik toch het leukst, omdat ik heel
veel van actiefilms houd.

Ik zou een dag willen ruilen met een
superheld. Want het leven van een
superheld lijkt me cool en interessant. En zoiets maak je niet elke dag
mee. Ik zou een superheld willen zijn
met één of meer van deze krachten:
super strength, super speed, invisibility, being able to fly, lazer eyes of
time traveling.

Ik zou liever de kracht hebben om
te kunnen tijdreizen. Omdat je dan
hele bijzondere dingen kan vinden
en ervaren in de toekomst of het
verleden. Je kan terug in de tijd gaan
om jezelf of anderen te redden van
gevaar. En je kan naar de toekomst
reizen om te kijken hoe mensen dan
leven en of ze dan nog leven.

Wat doe je het liefst na school?

Heb je veel huiswerk na school?

Meestal game ik, speel ik met LEGO,
spreek ik met vrienden af, speel ik

Soms wel en soms niet. Meestal hebben we veel huiswerk. Maar ik vind

Wie of wat neem jij mee naar een
onbewoond eiland?

Ben je ergens voor aan het sparen? Goed uitslapen, een beetje uitrusten,
Meestal spaar ik voor LEGO en soms
voor games. Ik heb laatst na mijn
verjaardag een groot piratenschip
gekocht. Het kostte me ongeveer
tien uur om het schip op te bouwen.
Ik vind LEGO leuk omdat je heel creatief kan zijn en je eigen wereld van
fantasie kan maken.

Wat is de beste film of serie die je
ooit hebt gezien?

VanVan
nieuwe
deurtjes
nieuwe
deurtjes
Van nieuwe deurtjes
tottot
eeneen
complete
renovatie
complete
renovatie
tot
een
complete
renovatie
Vanuit onze
in Roggel
laten wijlaten
elkewij
keukenwens
in
Vanuitshowroom
onze showroom
in Roggel
elke keukenwens
in
vervulling
gaan.
u nuOfkiest
een
fantastische
vervulling
gaan.
u nu
kiest
voor
een
metamorfose
Vanuit
onzeOf
showroom
invoor
Roggel
laten
wijfantastische
elke metamorfose
keukenwens
in
van uw
bestaande
keuken
of kiestofvoor
een
geheel
nieuwe
keuken.keuken.
van
uw bestaande
kiest
voor
een geheel
nieuwe
vervulling
gaan.
Of u keuken
nu
fantastische
metamorfose
Wij adviseren
u graaguover
deover
vele
mogelijkheden....
van
bestaande
keuken
of kiest
voor
een geheel nieuwe keuken.
Wijuw
adviseren
graag
de
vele
mogelijkheden....
Wij adviseren u graag over de vele mogelijkheden....
• NIEUWE
KEUKENS
• KEUKENRENOVATIES
• NIEUWE
KEUKENS
• KEUKENRENOVATIES
• INBOUWAPPARATUUR
• NIEUWE
KEUKENS• •AANRECHTBLADEN
KEUKENRENOVATIES
• INBOUWAPPARATUUR
• AANRECHTBLADEN
• INBOUWAPPARATUUR • AANRECHTBLADEN
Vrijkenstraat
3 Roggel
- 0475-520489
Vrijkenstraat
3 Roggel
- 0475-520489
Vrijkenstraat
3 Roggel - 0475-520489
www.acpkeukenrenovaties.nl
www.acpkeukenrenovaties.nl
Voor www.acpkeukenrenovaties.nl
deVoor
actuele
openingstijden
van van
de actuele
openingstijden

onzeVoor
showroom
kuntopeningstijden
u kunt
onze uwebsite
deshowroom
actuele
van
onze
onze website
bezoeken.
onze
showroom kunt u onze website
bezoeken.
bezoeken.

Ik zou een helikopter met kerosine

Waar mogen we je ’s nachts voor
wakker maken?

Column

Amerikaanse
verkiezingen
Afgelopen dinsdag waren de
Amerikaanse presidentsverkiezingen en de strijd om het
presidentschap ging vooral
tussen de huidige president
Donald Trump en de belangrijkste tegenkandidaat Joe Biden.
Al maandenlang zag ik steeds
berichten voorbijkomen op
bijvoorbeeld Instagram van
Amerikanen die zeiden dat je
moest gaan stemmen.
Als Nederlander kun je daar
natuurlijk weinig mee, aangezien toch wel de meeste inwoners van Nederland geen recht
hebben om in Amerika te stemmen.

Als het nieuwe seizoen van een
leuke serie of een leuke film uitkomt,
als er lekker eten is gemaakt, als
we op vakantie gaan, of als ik een
cadeau krijg.

Maar dat betekent niet dat het
buiten de Amerikanen niemand
interesseert. Want ook ik blijf op
posts over de twee belangrijkste kandidaten klikken en ook ik
ben benieuwd wie het gaat worden. Daarbij lees ik bijna elke dag
Wat is je favoriete vak op school?
wel opmerkingen van mensen die
Ik vind levensbeschouwing leuk want
zeggen dat ondanks dat ze zelf
we hebben een hele leuke docent
niet Amerikaans zijn wel vinden
die zelfs een keer genomineerd was
dat je perse voor de een of perse
voor Beste Docent van Nederland.
voor de ander moet kiezen. Dat er
We beginnen de les met meditatie.
zoveel mensen geïnteresseerd zijn
We praten over interessante onderin de verkiezingen heeft, denk ik
werpen en leren dingen over het
voor een groot deel te maken met
leven. En mogen ongeveer per tridie constante herinneringen van
mester een leerzame film kijken.
veel beroemdheden en populaire
accounts om te gaan stemmen.
Altijd een lekkend pakje Fristi in
Maar wat ook zeker een belangje tas, of altijd een melksnor?
rijke factor is, is dat veel mensen
Geen van beide, want ik neem altijd
al sinds de Tweede Wereldoorlog
water mee naar school. En als ik toch
opkijken naar de Verenigde Staten
moet kiezen, kies ik een lekkend
en daardoor enorm geïnteresseerd
pakje Fristi want dat vind ik lekkerzijn in wat daar allemaal gebeurt.
der.
Ook is de Engelse taal goed te volgen door de meeste Nederlanders,
Tekst: Lotte Thijssen
wat anders is dan bij belangrijke
dingen in bijvoorbeeld Frankrijk
of China. Nu is dus de vraag: blijft
Trump nog vier jaar leider van de
VS of wordt zijn plek in het Witte
Huis overgenomen door Biden?
Het ene moment staat er ergens
WIJ LOSSEN
HET OP!
WIJ LOSSEN
HET OP!
dat Trump waarschijnlijk gaat winWIJ LOSSEN HET OP!
nen en het andere moment wordt
er gezegd dat Biden enorm ver
✓ Snel
✓ Snel
voor staat. Ik weet niet precies
✓ Snel
wanneer de uitslag komt, maar ik
✓ Betaalbaar
✓ Betaalbaar
heb wel ergens gelezen dat het
✓ Betaalbaar
✓ Effectief
✓ Effectief
misschien wat langer kan duren dit
Effectief
✓✓
Effectief
✓
Effectief
✓ Effectief
jaar, onder andere door het corona✓ Duurzaam
✓ Duurzaam
Duurzaam
✓✓
virus. Voor nu is het dus afwachten
✓ Duurzaam
Duurzaam
✓ Duurzaam
en ook ik ben benieuwd wie het
advies
✓ Vrijblijvend
advies gaat worden.
✓ Vrijblijvend

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

✓ Vrijblijvend advies

info@defoliedokter.nl • Telefoon: 06-29316150 • www.defoliedokter.nl
info@defoliedokter.nl • Telefoon: 06-29316150 • www.defoliedokter.nl

info@defoliedokter.nl
• Telefoon:
06-29316150
• www.defoliedokter.nl
info@defoliedokter.nl
• Telefoon:
06-29316150
• www.defoliedokter.nl
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Coronamaatregelen
LET OP: Vanwege de 2de coronagolf is het aantal kerkgangers
weer teruggebracht naar 30.
Helaas kunnen we nu geen misintenties aannemen waar veel
mensen voor komen. Kijkt u bij
de kerkberichten van uw parochie naar wat daar als aanwijzing
staat, zoals aanmeldbriefjes of
telefonische aanmelding. Staat
daar niets vermeld, dan zal het
aantal kerkgangers wel onder
de 30 blijven. Blijf thuis als u
ziekteverschijnselen hebt. In de
kerk: houdt vooral de 1 ½ meter
afstand en ontsmet uw handen.
Een mondkapje wordt dringend
aanbevolen. Wel afdoen bij het
Communie ontvangen! Blijft u
liever thuis: de zondagse H. Mis
op TV is op NPO2 om 10.00 uur.
Om 09.45 uur het Geloofsgesprek.
Blijf gezond!
STEUN: Als u vw de coronacrisis,
waar ook uw parochie keihard
de financiële gevolgen van
ondervindt, een extra gift als
kerkbijdrage wilt overmaken, dan
wordt dat bijzonder gewaardeerd.
Een enveloppe in de bus kan ook.
Misschien ook omdat u al een
tijdje de collecte hebt gemist?!
Heel hartelijk dank.

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 8 november
H. Mis: 11.00 uur
Lector: Mevr. Jeanne Senden
Intenties: Toos Hillen-van Wylick en
Sef Hillen.
Pastoor Frans Lenders (verjaardag).
Overleden leden van de Historische
Werkgroep “De Brede”.

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.maenen@ziggo.nl.
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur
in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 8 november  
H. Mis 09.30 uur Telling bij binnenkomst
Woensdag 11 november
H. Mis 09.00 uur (grote kerk, zij-altaar
St.Jozef)

Kerkdiensten
Zondag 8 november
H.Mis 11.00 uur t.i.v. Giel Peeters en
Leny Peeters-Strijbos
Max. 30 aanwezigen. Telling bij binnenkomst

Parochie Helden

opnemen met het parochiecentrum in
Panningen 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 7 november
H. Mis 17.30 uur
Zaterdag 14 november
Geen H. Mis

Parochie Meijel

Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 8 november
H. Mis 11.00 uur t.i.v. de lev. en overl.
leden en begunstigers van de jacht in
Egchel.
Zondag 15 november
Geen H. Mis

Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3, 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Aanmelden: Vanwege de maatregel
van de Overheid van max 30 kerkgangers vw Corona kan men zich telefonisch aanmelden bij de pastoor 06
21202118 / 077 3071488 in de week
voorafgaand.
Vrijdag 6 november
De H. Communie wordt thuisgebracht
vanaf 09.00 uur
Zondag 8 november
H. Mis 10.00 uur t.i.v. Josephine van
Dooren (jaardienst); uit dankbaarheid
vw het 55-jarig huwelijksjubileum van
Jan en Jet Lemmen en ter bemoediging speciaal in deze tijd;

Parochie Grashoek

Parochie Koningslust

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

Misintenties
NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact

Parochie Kessel

istrator deken E. Smeets in Venray
0478.550740, of kapelaan H. te
Boekhorst (zie parochie Baarlo)
Ziekenzalving: 06-55408023

eschreven afstand in acht nemen. Als
u verkoudheidsklachten heeft, blijft u
dan thuis.

Parochie Baarlo

Misintenties
NL41RABO0125300522
L. Timmermans, 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zaterdag 7 november
18.00 uur H. Mis. Voor de parochie.
Mededelingen:
Voorlopig is er de 1ste en de 3de
zaterdag van de maand om 18.00 uur
de H. Mis in Kessel-Eik. De vervangende Kapelaan Ter Broekhorst, verzorg in meerdere parochies de H.Mis.
De bestelde H.Missen die v.w. corona

Parochie Egchel

Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Iet Dings-Bovendeerdt
077 462 18 60, 06 24 21 61 06
Kerkdiensten
Zaterdag 7 november
19.15 uur H. Mis.
Voor alle overledene van onze parochie
Mededeling
Op zondag 8 november 2020 om 13.30
uur zullen de graven op het kerkhof worden gezegend door Kapelaan
Te Boekhorst. Het aansteken van de
kaarsen. Muziekvereniging Kessel,
zover als mogelijk in deze corona tijd,
voor de muzikale omlijsting zorgen.
Voor de pastorale zorg kunt u terecht
bij (voorlopig waarnemend) admin-

Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3, 077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 8 november
9.30 uur H. Mis.
Voor het welzijn van de parochie.
Mededelingen:
Bij binnenkomst in de kerk kunt u uw
handen desinfecteren en de voorg-

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 7 november
H. Mis 19.00 uur. GEEN
Misintenties. Max. 30 aanwezigen.
AANMELDBRIEFJES noodzakelijk: verkrijgbaar vanaf: ma. 2 november,
prikbord kerk. Mondkapje dragen in de
publieke ruimte: dringend advies; zo
gauw dwingend verplicht is, geldt dit
ook door de week.
Maandag 9 november
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans – Telling bij binnenkomst
Dinsdag 10 november
H. Mis 09.00 uur –Telling bij binnenkomst
Donderdag 11 november
H. Mis 09.00 uur –Telling bij binnenkomst

12 behandelingen van 40 minuten

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

niet door zijn gegaan, kunnen weer
op nieuw aan gemeld worden,
welke datum de familie dat wenst.

Administrator (pastoor)
E. Smeets (Voorlopig waarnemend)
0478 55 07 40
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

Te huur gemeubileerde woningen in
Meijel voor urgente woning zoekenden.
Vanaf €1300 incl. T 06 11 34 41 78.

€52,- per keer*

*Zie actievoorwaarden op de site

Happy Feet Voetbehandelingen voor
ontspanning, verzorging en klachten.
www.mayproosten.nl

Industriestraat 15
bell of app: 06 - 20 41 45 01

T.k. gevraagd land- en
tuinbouwmachines o.a. ploeg frees
kopeg spitmachine bloter weidesleep
schudder hark maaier mesttank kipper
tractor enz. Tel. 06 19 07 69 59.

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Week van de Acupunctuur 2 t/m 6 november
Thema: ‘Ondersteuning bij Kanker’
Herstel na ziekte, Pijn, Vermoeidheid

elke
werkdag
op
ko avond

Schoolstraat 59, Horst
Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl
Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

www.vincentiusparochies.nl

Wij, a.s. opa en oma, zijn op zoek
naar een woning dichtbij ons
kleinkind. Kenmerken: vrijstaand,
levensloopbestendig (te maken), grote
tuin, rustig gelegen ergens rondom
Lottum. Bel ons op 06 15 13 78 46.

Strakke benen/buik

COSMETISCH CENTRUM HORST

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 7 november
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Piet Janssen
en To Janssen-van der Linden en
zoon Sjraar; Wiel en Nellie BerdenPeeters, overl. fam. en priesterroepingen
Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel

Parochie Kessel-Eik

actieactieactie
van € 80,- voor

Parochie Panningen

WWW.LEURS.NL

Gezocht huur/koop geïsoleerde
ruimte/bedrijfshal ca.100/200 m2
in Peel en Maas, rolpoort, vlakke/
gevlinderde vloer, krachtstroom, toilet.
Criteria zijn bespreekbaar.
Info tel. 06 82 04 75 98.
Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade.
Direct geld en vrijwaring, snel
opgehaald. Tel. 06 52 85 93 48.
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Tummers
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GRATIS
BEZORGD!

800,inruil
korting

4K

ULTRA HD

SMART

QLED

1399,-

4K TV QE65Q9OT

GRATIS
BEZORGD!

2399,-

*

*Na €200,cashback via Samsung

• 65’’ (165 cm) • 4K Ultra HD • QLED
• Quantum Processor 4K • Quantum HDR • Direct Full Arrray 16x
• Q-Symphony • One Remote Control

500,-

ULTRA HD

4K OLED TV KD55A
• 55’’ (139 cm)’ • 4K Ultra HD’ • OLED
• Picture Processor X1 Ultimate
• Smart TV met Android
• Dolby Atmos en Acoustic Surface Audio

inruil
korting

80 32
cm’’

4K

OLED

2099,-

1499,*Na 100,- cashback
via Sony, geldig t/m
22-11-2020

GRATIS
BEZORGD!

*

FullHD

SMART

FHD TV 32PFS6855/12

329,-

299,-

• 32’’ (80 cm) • Full HD
• Pixel Plus HD • HDR 10

Nog veel meer acties in de winkel!
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

