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Een lege bibliotheek
De bibliotheken in Peel en Maas zijn tijdelijk gesloten vanwege de coronamaatregelen. Ondanks dat er in de Tweede Kamer een motie is aangenomen om specifieke activiteiten toe te
laten in de bieb, heeft gemeente Peel en Maas maandag 9 november besloten om ook die activiteiten niet toe te staan. Inge van Dongen, directrice van de Bibliotheek Maas en Peel,
stelt een tijdelijke sluiting van de bibliotheken erg jammer te vinden. Lees verder op pagina 18.

Vergoeding van 2,50 euro voor rol afvalzakken van de baan
Het College van B&W van gemeente Peel en Maas stelde in de begroting van 2021 voor om voor een rol
restafvalzakken een vergoeding van 2,50 euro te vragen om de toenemende afvalkosten deels te kunnen
dekken. Het CDA, Lokaal Peel en Maas en de VVD maakten in de begrotingsvergadering op dinsdag
10 november kenbaar daar geen voorstander van te zijn. Zij pleitten voor een vergoeding voor groenafval
en matrassen en het minder frequent ophalen van GFT-afval
Met een meerderheid van 22 stemmen, werd de motie van de coalitiepartijen aangenomen. De drie
coalitiepartijen stelden een plan
voor waarin een vergoeding wordt
gevraagd voor het aanleveren van
groenafval. Met ingang van 2021
gaat de gemeente een vergoeding van 5 euro per aanhanger
en 2,50 euro per kofferbak vragen. Ook voor het aanleveren van
matrassen wordt met ingang van
2021 een vergoeding gevraagd.
Het gaat hierbij om 10 euro per

matras dat bij het milieupark wordt
aangeleverd. Een laatste aanpassing
van het plan draait om het ophalen van het GFT-afval. Nu gebeurt
dat nog wekelijks. In het voorstel
van CDA, Lokaal Peel en Maas en
VVD wordt het afval met ingang
van 2021 in de drie wintermaanden één keer per twee weken
opgehaald. “Met dit voorstel wordt
het afvalbeleid voor 91,53 procent
kostendekkend. In vergelijking tot
het voorstel dat er lag, levert het
nieuwe plan 77.605 euro meer op

dan begroot”, legde Teun Heldens
van de VVD uit.

Milieu
Volgens wethouder Paul Sanders
kunnen de inwoners van Peel en
Maas de voorgestelde vergoeding
voor een rol restafvalzakken best
dragen. “Het komt neer op 0,25
cent per twee weken. Ons plan was
ook gericht op het milieu. Er worden namelijk per jaar drie rollen
per huishouden gebruikt, terwijl de
gemeente er vijf uitdeelt. Maar we

waarderen de alternatieven die worden aangedragen.”
PvdA/GroenLinks was de enige partij die tegen het alternatief stemde,
zij pleitte voor een verhoging van de
afvalstoffenheffing. De partij wilde
deze heffing verhogen van 15 euro
naar 20 euro, zodat de restafvalzakken gratis verstrekt kunnen worden.
Raf Janssen van PvdA/GroenLinks
was bang dat het voorstel van de
coalitiepartij gaat zorgen voor een
afvalprobleem bij flatbewoners.
“Ik woon zelf op een flat en heb een
kleine GFT-emmer. Als die emmer
maar één keer in de twee weken
wordt opgehaald, dan gaat dat problemen opleveren.”
Wethouder Paul Sanders zag dat niet
als een probleem. “We laten mensen

niet met afval zitten. Als er knel
punten ontstaan, passen we daar een
mouw aan. Op dat moment kunnen
we maatwerk toepassen.” Hij kon
het voorstel van de coalitiepartijen
wel waarderen. “Als het voorstel van
PvdA/GroenLinks met het plan van
de coalitiepartijen wordt vergeleken,
dan levert het laatste alternatief het
meeste geld op.”
Vanwege de alsmaar stijgende verwerkingskosten van het afval, werd
er tijdens de begrotingsvergadering
door meerdere partijen gepleit voor
een bijpraatsessie over het huidige
afvalbeleid. Wethouder Paul Sanders
zegde dit toe.

Tekst: Jeanine Hendriks
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Lokaal Peel en Maas stelt vragen aan college

Gemeente laat Koningslust dokken voor oud
schoolgebouw
De gemeente Peel en Maas vindt
zelfsturing een groot goed en toont
zich enthousiast over de inspanningen en initiatieven in Koningslust
om in het oude schoolgebouw
woningen te bouwen voor mensen
met een lichte zorgvraag. Toch laat
diezelfde gemeente de initiatiefnemers drie jaar wachten voor ze hen
laat weten dat ze voor het pand de
hoofdprijs mogen betalen.
Het is een bekend probleem in kleine
dorpen. Heeft iemand zorg nodig en
volstaat de eigen woning niet meer,
dan moet er maar al te vaak uitgeweken worden naar een andere woonplaats. In het eigen dorp wonen is
ineens geen optie meer. In Koningslust
dachten ze hiervoor een oplossing
te hebben gevonden. Toen het oude
schoolgebouw te groot werd voor het
huidige leerlingenaantal en niet meer
kon voldoen aan de moderne eisen die
aan een basisschool worden gesteld,
deed de mogelijkheid zich voor om in
het oude schoolgebouw acht woningen
te realiseren voor inwoners met een
lichte zorgvraag.

Verkiezingen
De meeste inwoners vonden dat het
karakteristieke schoolgebouw uit
1958 behouden moest blijven. Uit een

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

Oplage 19.275 exemplaren

haalbaarheidsstudie die de gemeente
in 2018 liet uitvoeren bleek dat het
gebouw uitstekend geschikt was om
een nieuwe bestemming te geven.
Vanuit het dorp kwamen hiervoor verschillende ideeën bij de werkgroep binnen. De stichting Springlaevend bracht
de ideeën in kaart. Er waren vier uitgewerkte plannen, tijdens de provinciale
verkiezingen in 2019 mocht het dorp
kiezen. De overgrote meerderheid koos
voor woningen met zorg op afroep.
Het wordt dus geen zorginstelling die
24-uurszorg aanbiedt. Gerund door een
stichting zonder winstoogmerk.

Vertraging
Het oude schoolgebouw ligt nu pas
leeg. Wegens gemeentelijke proces-

sen heeft de hele verhuizing drie jaar
op zich laten wachten. De vertraging
die de gemeente Peel en Maas heeft
opgeworpen is tekenend voor de ontwikkelingen rond de invulling van
het oude schoolgebouw. Want ook
jegens de stichting Springlaevend lieten burgemeester en wethouders zich
enthousiast uit over zoveel initiatief
en zelfsturing, maar de initiatiefnemers kregen echter geen duidelijkheid. Het gebouw is eigendom van
de gemeente, maar over de aankoopwaarde lieten ze zich niet uit.
Alleen mondeling is een boekwaarde
van twee ton ter sprake gebracht.
Bij gebrek aan harde cijfers heeft de
stichting deze waarde meegenomen in
het ontwikkelen van de plannen.

Paul Sanders
Na twee jaar geeft de gemeente eindelijk duidelijkheid. Bij monde van
wethouder Paul Sanders kreeg de stichting te horen de commerciële marktwaarde te moeten betalen. Deze is
getaxeerd op 369.000 euro. Voor de
stichting is het niet haalbaar om met
deze extra kostenpost op de begroting
het gebouw om te bouwen tot acht
woningen.
Lokaal Peel en Maas heeft over de
kwestie inmiddels vragen gesteld aan
het College van B & W. Net als de werkgroep willen zij weten waarom er niet
eerder in het proces duidelijkheid is
gegeven over de aankoopwaarde van
het oude schoolgebouw en waarom
er in de gesprekken gesproken werd

over boekwaarde, terwijl nu ineens de
marktwaarde betaald moet worden.
Wethouder Sanders gaat er vanuit dat
het een commerciële instelling betreft,
terwijl de statuten duidelijk vermelden
dat het een stichting betreft zonder
winstoogmerk.
Dit terwijl een ander collegelid, volgens Lokaal Peel en Maas, in eerdere
gesprekken de mogelijkheid al had
laten doorschemeren het gebouw voor
een symbolisch bedrag aan Koningslust
te kunnen overdragen, zoals wel
vaker gebeurd in dit soort situaties.
Ook vraagt de partij zich af waarom de
raad tot op heden niet is geïnformeerd
over dit proces. “Zeker nu er spanningen zijn tussen werkgroep en college.”

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

Weer in Peel en Maas
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077 208 32 25
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Handelstraat 17, 5961 PV Horst
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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
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databankrecht.
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Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandigheden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

Vrijwel droge dagen in aantocht
Voorlopig hebben we te maken met een zuidwestelijke stroming met vrij zacht novemberweer. Geleidelijk aan komt er ook weer iets meer wind
te staan uit die richting, maar echt onstuimig weer is voorlopig niet aan de orde. De temperatuur lijkt regelmatig rond de 15 graden uit te gaan
komen en ook in de nacht komt het kwik niet lager dan een graad of 8. De lucht blijft vochtig, maar doordat de wind erbij komt, lijkt er geen mist
meer te ontstaan. Hooguit is er wat nevel mogelijk. De neerslaghoeveelheden blijven voorlopig beperkt, doordat storingen vanaf de oceaan
grotendeels verzwakt worden door tegenwerking van hogedruk boven zuid en centraal Europa. Op zondag lijkt er echter wel een regenstoring
door te komen die het een aantal uren goed laat doorregenen. Vervolgens wordt het dan weer een paar dagen vrijwel droog. Aan de temperatuur
verandert niet veel. Het blijft voor winterliefhebbers nog even geduld hebben voordat koning winter een aanval gaat doen naar de lage landen.
Mogelijk gebeurt dit begin december.
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Lijst met bezuinigingen

College wil begin 2021 worstcasescenario corona voorleggen
Wethouder Paul Sanders van gemeente Peel en Maas heeft toegezegd dat het college begin volgend jaar
met een lijst met eventuele bezuinigingen in de begroting komt. Dit om eventuele tegenvallers van de
coronacrisis op te vangen. Deze toezegging deed hij in de begrotingsvergadering op dinsdag 10 november
naar aanleiding van een oproep van de VVD en Anders Nu.
PvdA/GroenLinks stemde als
enige partij tegen de begroting.
“De begroting ziet er te rooskleurig uit en de wethouder klopt zich
steeds op de borst, maar we moeten
ons niet rijk rekenen”, liet Annige
Primowees weten. Daar konden de
VVD en Anders Nu zich in vinden,

omdat de mogelijke consequenties
van de coronacrisis niet in de begroting zijn meegenomen. Zij pleitten
daarom voor een worstcasescenario
waarin het college in kaart brengt
waar incidentele en/of structurele
bezuinigingen gevonden kunnen
worden en welke reserves inge-

zet kunnen worden om tegenvallers op te vangen. “Er is vergeleken
met vorig jaar veel ‘copy paste’
toegepast in de huidige begroting.
Het positieve saldo van de begroting
is flinterdun. We kunnen niet veel
lijden. De raad moet in deze crisistijd beter voorbereid zijn op wat er

kan komen en welke maatregelen er
mogelijk genomen kunnen worden.”

Onzekerheid
Wethouder Paul Sanders zegde een
lijst met eventuele bezuinigingen
toe. “Er is dit jaar veel onzekerheid door het coronavirus maar ook
omdat het Rijk de bijdrages aan
het gemeentefonds gaat herijken.
We wilden een pakket met maatregelen in de begroting presenteren
tijdens de Kadernota. Maar we zul-

len deze lijst al in het eerste kwartaal aanleveren. We willen graag de
December Circulaire afwachten, zodat
we ook weten wat de bijdrage aan
het gemeentefonds gaat worden dit
jaar.” Omdat de partijen een toezegging kregen, werd de voorgenomen
motie ingetrokken.

Tekst: Jeanine Hendriks

Aan alle voorzieningen voldaan

Egchel wordt negenhonderd zeugen rijker
In het landbouwontwikkelingsgebied (LOG) aan de Horsten in Egchel komt een varkensbedrijf met
900 zeugen en bijna 7.000 biggen. Volgens de gemeente is aan alle voorzieningen die volgens wet- en
regelgeving verplicht zijn voldaan, zoals een luchtwasser en mestopslag voor het eigen bedrijf.
Varkenshouder Bart Rutten die
momenteel een bedrijf heeft aan de
Wethouder Thielenstraat bouwt aan
de Horsten bijna 10.000 vierkante
meter aan stallen. Niet alleen voor
897 zeugen, maar ook voor de bijbehorende 6.720 biggen.

In het besluit van de gemeente
Peel en Maas wordt erkend dat de
plannen van de aanvrager nadelige gevolgen kunnen hebben voor
natuurgebieden die vallen onder de
bescherming van de Wet natuurbescherming. De gemeente weet niet

om welke nadelige gevolgen het
gaat, de Wet natuurbescherming
wordt immers afgehandeld door de
provincie.
Volgens de provincie hebben de
genoemde nadelige effecten te
maken met stikstofemissie, wat kan

leiden tot stikstofdepositie in Natura
2000-gebieden. Navraag leert dat
de ondernemer berekeningen heeft
uitgevoerd waaruit blijkt dat er geen
toename is van stikstofdepositie.
De provincie heeft daarom een
positief besluit genomen, waarop
de gemeente de omgevingsvergunning voor de bouw heeft verleend.
Deze ligt ter inzage bij het gemeentehuis. Alleen wie al een zienswijze

heeft ingediend kan nog beroep
aantekenen tegen de vergunningverlening. Dit kan tot 3 december.
Varkenshouder Rutten wilde geen
medewerking verlenen aan dit artikel.

Tekst: Marc van der Sterren

Raad steunt komst woonondersteuner
In de begroting van 2021 is 100.000 euro vrijgemaakt voor de komst van een woonondersteuner die als idee
tijdens de kadernota in juni werd voorgesteld. Ondanks kritiek van de VVD kreeg de komst van een woonondersteuner tijdens begrotingsvergadering op dinsdag 10 november toch brede steun van de raad.
Volgens Lokaal Peel en Maas die
in juni met het idee kwam, is een
woonondersteuner een spil tussen de
burger en de medewerkers van de
gemeente waarmee alle woonvragen besproken en onderzocht kunnen worden. “Deze persoon begeleidt
en ondersteunt initiatieven vanuit de
verschillende kernen daar waar door

initiatiefnemers om wordt gevraagd.
De woonondersteuner krijgt de vrijheid om creatief mee te denken met
de burgers en te wijzen op de mogelijkheden en kansen.”

Fonds
PvdA/GroenLinks vroeg de raad via
een motie om de woonondersteuner

als proef voor twee jaar te positioneren bij Vorkmeer. En of de financiële
middelen van 100.000 euro te bestemmen voor een nog op te richten fonds
waarmee de bouw van betaalbare
huurwoningen extra gestimuleerd kan
worden. De motie kreeg alleen steun
van Anders Nu.
De VVD pleitte voor het schrappen

van de woonondersteuner. “Het is ons
niet duidelijk wat de woonondersteuner concreet moet doen. Gaat diegene bestemmingsplannen indienen
of locaties zoeken? Waarom heeft u
daar een ton voor over”, vroeg Teun
Heldens zich af.

Volgens wethouder Rob Wanten kan
de woonondersteuner van meerwaarde zijn. “Het is niet de bedoeling
dat de ondersteuner de initiatieven
gaat overnemen, maar dat deze persoon de inwoners begeleidt bij vragen
over woningen.”

Enthousiaste mensen gezocht!
Wil jij als betrokken burger graag je steentje bijdragen aan
‘het goede leven in Peel en Maas’? Meld je dan aan als vrijwilliger!
Vorkmeer zoekt enthousiaste dorpsgenoten, die nieuwe
statushouders willen begeleiden en ondersteunen, zodat zij zich zo
snel mogelijk thuis voelen in Peel en Maas.
Ook Buurtbemiddeling is op zoek naar sociaal betrokken inwoners.
Als bemiddelaar zet je je in om conﬂicten tussen buren weer bespreekbaar te maken, zodat zij samen naar oplossingen kunnen zoeken.
Wil je meer weten over één of beide vrijwilligersfuncties?
Kijk dan op www.vorkmeer.nl/vacatures voor meer informatie.

Caravan in de as
Op een camping aan de Heide in Panningen heeft zaterdagochtend 7 november een brand gewoed.
Door een onbekende oorzaak brandde een caravan volledig uit. Zowel het brandweerkorps van Panningen
als Meijel was opgeroepen voor de brand. / Beeld: Brandweer Panningen

Als betrokken burger/vrijwilliger kun jij het verschil maken.

meer met mensen!
(077) 307 73 50 - vorkmeer.nl
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BEZORGERS
GEZOCHT!

Minima krijgen
compensatie
voor uitgaven
coronavirus

Van vroeger tot nu

Kessel

De 674 minima in Peel en Maas
ontvangen eenmalig een bedrag
van 30 euro als compensatie
voor de te maken extra uitgaven vanwege beschermingsmaatregelen tegen het
coronavirus. Daartoe werd het
college opgeroepen middels een
motie, die een meerderheid van
de stemmen kreeg tijdens de
begrotingsvergadering op
dinsdag 10 november.

VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Baarlo buitengebied
Kessel buitengebied

Omdat de de kosten voor beschermingsmiddelen tegen het corona
virus, zoals de aanschaf van
mondkapjes, flink kunnen oplopen,
worden volgens PvdA/GroenLinks
mensen met een minimaal inkomen de toegankelijkheid van
voorzieningen extra bemoeilijkt.
Daarnaast is de coronacrisis volgens
de partij steeds meer een sociale
crisis aan het worden die met name
huishoudens met een minimaal
inkomen een toenemende onzekerheid oplevert vanwege dreigende
of feitelijke werkloosheid en oplopende schulden.
De tegemoetkoming van 30 euro is
bedoeld voor bijvoorbeeld de aanschaf van mondkapjes. Naar schatting zal dit de gemeente in totaal
20.000 euro kosten die uit de algemene reserve worden genomen.
Met vijftien stemmen voor en tien
stemmen tegen werd het voorstel
aangenomen.

WERKZAAMHEDEN Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl

Handelstraat 17 5961 PV Horst

Ebony and Co is een toonaangevend internationaal bedrijf,

Klimaatgelden
Peel en Maas
nog niet
gebruikt

dat zich specialiseert in het maken van bijzondere houten vloeren
voor het luxe segment van de markt.
In onze locatie in Panningen verzorgen wij de productontwikkeling,
de behandeling en de internationale logistiek van houten vloeren
voor levering wereldwijd. Voor onze werkplaats zoeken wij:

Gemeente Peel en Maas heeft
eind vorig jaar van het Rijk
250.000 euro gekregen om de
energietransitie in de gemeente
te stimuleren. Daar heeft de
gemeente nog geen geld aan
uitgegeven, laat het College van
B&W weten op vragen van
Lokaal Peel en Maas.

Medewerker
Fijnhoutbewerking v/m
In deze fulltime functie zijn jouw taken zeer gevarieerd. Je werkt
in een enthousiast team aan het behandelen en verwerken van
hoogwaardige houten vloerstalen en panelen voor top designers in
de wereld. Je houdt onze voorraad samples op peil en verzorgt de
verzendingen wereldwijd. Je helpt mee in het toezicht op de kwaliteit
van onze stalen en het assortiment in Panningen.
Je hebt een voorliefde voor houtproducten en een fijn oog voor kleur
en materiaal en hebt aantoonbare ervaring in houtbewerking of
vergelijkbaar maatwerk waarbij kennis van machines en precisie een
vereiste zijn. Je werkt graag in een klein team en draagt graag actief
je steentje bij aan een groepsresultaat.
Geïnteresseerd?
Op onze site, www.ebonyandco.com kun je meer lezen over ons bedrijf.
Ben je overtuigd en wil je solliciteren? Mail je motivatiebrief en je CV
naar John de Wert : production@ebonyandco.com

Maasbreeseweg 2 | 5981 NB Panningen | www.ebonyandco.com

De oude tekening van Kasteel De
Keverberg is een steendruk van
circa 1880, die stamt uit het boek
‘Wandelingen door Nederland deel
V’ van de Haarlemse dominee
J. Craendijk. Hij beschrijft Kessel
aan de hand van zijn bezoek ter
plekke. Hij vindt de bijna verdwenen begraafplaats van baron Frits
en schrijft in het boek over het
verre verleden van Kessel. Zijn reisgenoot P. Schipperius maakte deze
lithografie. Opvallend is de schuur
rechts die zorgde voor een echt
binnenhof, nu De Neerhof. De uitstraling van het kasteel is heel
sober doordat er nauwelijks dakkapellen en hardstenen ramen aanwezig waren. De begroeiing is heel
eenvoudig en zeker niet parkachtig.
Op de nieuwe foto is het kasteel

te zien ná de restauratie van 2015.
In overleg met de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed is voor deze
opzet gekozen met een aantal bijzondere uitwerkingen. Het aanzien
van het uiterlijk is nauw verbonden met het vooroorlogse beeld
van het kasteel, vooral de dakpartij
oogt monumentaal. De oudste historische onderdelen zijn behouden
gebleven, zo mogelijk gerestaureerd. De vernielingen van na de
Tweede Wereldoorlog mochten met
moderne hedendaagse materialen,
passend in de vormgeving, uitgevoerd worden.
Bron: Gemeentearchief Peel en
Maas, collectie Ton Hendricks
Tekst: Ton Hendricks
Beeld: Jac Willekens

Het bedrag van 250.000 euro is
geboekt op de algemene reserve,
laat het college weten. Zij onderzoekt nog de mogelijkheid om de
middelen aan de aanpak van het
klimaat te besteden. “De klimaatopgave is veelomvattend en we zoeken in overleg met de griffie naar
mogelijkheden om de gemeenteraad meer gericht en structureel
bij te praten. Als duidelijk is hoeveel budget nodig is, zal dit via
de begroting worden gevraagd.
De gemeenteraad bepaalt vervolgens wat de uiteindelijke hoogte
wordt van het budget dat besteed
mag worden.” De gemeente werkt
momenteel aan de voorbereidingen van onder andere een voucherregeling energiebesparing en de
Transitievisie warmte.
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UIT Peel en Maas

Max Opperman Panningen
Niet iedereen die in Peel en Maas opgroeit, blijft hier ook wonen. HALLO spreekt in de serie Uit… Peel en Maas met oud-inwoners van de
gemeente die hun dromen hebben gevolgd en buiten onze gemeentegrenzen terecht zijn gekomen. Deze keer Max Opperman (21) uit Panningen
die onlangs tijdens zijn studie meewerkte aan een auto die bijna volledig gemaakt is van afvalmateriaal.

software en/of computers te maken
hebben maar het kan eigenlijk nog
alle kanten op. Dat geldt ook voor mijn
baan in de toekomst.”

Verandering
Terug verhuizen naar Panningen ziet
hij niet snel gebeuren. “Ik heb nu nog
heel mijn leven hier. Het op kamers
gaan, is me ook zeer goed bevallen.
Ik heb me wel altijd voorgenomen
dat ik misschien nog wel terug wil
komen hockeyen bij HCPM. Maar dit
zou wellicht ook kunnen als ik niet in
Panningen woon.”
Volgens Max is het een hele verandering om te verhuizen naar de stad.
“Mensen zeggen hier geen ‘hallo’ of
‘goedendag’ op straat, dat mis ik af
en toe toch. Je kent ook minder snel
mensen op straat. Na een tijdje rondlopen op de universiteit ken je uiteindelijk toch veel mensen via via of van
gezicht. Maar in het weekend kom
ik een hoop minder bekenden tegen
omdat de meeste studenten dan naar
huis gaan. Over het algemeen bevalt
het me toch goed. Er is eigenlijk altijd
wel wat te doen of te beleven, ook in
deze tijden.”

Max Opperman woonde van zijn
10 tot zijn 20e in Panningen.
In het tweede jaar van zijn studie
‘computer science and engineering’ aan de technische universiteit van Eindhoven verhuisde
hij naar de stad. “Ik wilde hier
actiever zijn in mijn studentenleven. In het begin durfde ik nog
niet helemaal afscheid te nemen
van Panningen, ik ben namelijk nog lid gebleven van Hockey
Club Peel en Maas. Vorig jaar heb
ik besloten daar te stoppen na
een hele leuke tijd. Ik ben toen
in Eindhoven gaan hockeyen bij
de studenten hockeyvereniging,
Don Quishoot. Het team waar ik nu
bij hockey, heet ‘De Houthakkers’,
maar vroeger was de naam ‘Het
Heldenteam’. Dit was dan ook puur
per toeval een verwijzing naar
de McDonalds in Helden waar ze
altijd na uitwedstrijden een hapje
gingen eten.”
Dat Max koos voor de opleiding
‘computer science and engineering’ was voor hem een natuurlijk besluit, legt hij uit. “Het ging
eigenlijk een beetje vanzelf. Het
was me vanaf het begin al duidelijk dat ik naar de bètastudies wilde
kijken en software science leek me
een interessant vakgebied. Na wat
open dagen op meerdere univer-

siteiten besloot ik dat ik naar een
technische universiteit wilde. Nadat ik
me had ingeschreven in Eindhoven is
mijn studie veranderd naar computer
science and engineering. Mijn studiekeuze bevalt me ondertussen heel
goed, het is wiskundiger dan ik had
gedacht maar daar ben ik positief over
verrast.”

Duurzaam
Een paar maanden nadat Max in
Eindhoven kwam wonen, besloot
hij om bij het studententeam ‘TU/
ecomotive’ te gaan. “Een studententeam is een groep studenten die
samen aan een project gaat werken, dit verschilt van de welbekende
zonneauto tot een innovatieve biosensor tot een duurzaam alternatief
voor sociale woningen. Wij zijn een
van de studententeams die een auto
bouwt. Ons team is origineel opgericht om mee te doen aan de Shell
Eco Marathon. Dit is een wedstrijd
waar auto’s op 1 liter benzine een
zo’n groot mogelijke afstand afleggen.
Echter wilden we ook auto’s maken
die revolutionair zijn voor de industrie
van weglegale auto’s. Door het grote
aantal regels van deze wedstrijd was
dit niet te combineren. Wij onderscheiden ons omdat we naar het productieproces van de auto kijken, en hoe we
dat duurzamer kunnen maken.”

Gerecyclede materialen
Samen met 21 andere studenten
werkte Max aan het project Luca, een
auto die bijna volledig gemaakt is van
gerecyclede materialen, afval dus.
“Componenten in het interieur zijn
gemaakt van doodgewoon huisafval:
van blikjes kattenvoer tot sinaasappelschillen tot luiers. Dit afval gaat in
een grote reactor, die het vermaalt
en verkookt tot een soort plasticsoep.
Aangevuld met plastic uit zee, kan
deze stroperige massa in spuitgietmallen worden verwerkt tot heuse interieuronderdelen. Ook hebben we de
ramen niet van glas gemaakt maar
van polycarbonaat. Dit kan ook weer
gerecycled worden, en dit is ook te
zien bij de achterruit en de zijruiten.”
Max kijkt vol trots terug op het resultaat. “Ik vind het heel tof dat wij dit
binnen 1,5 jaar neer hebben kunnen
zetten. De auto-industrie zou er zelf
zomaar vier jaar over kunnen doen.
Het heeft ons ook een hoop bloed,
zweet en tranen gekost, maar ik heb
er heel veel van geleerd, zowel op
professioneel gebied als persoonlijk.
Ik vind het heel leuk als mensen zeggen; “Luca, die heb ik op het nieuws
gezien!”, dat geeft toch echt een hoop
voldoening. Ons doel is om de industrie te laten zien dat de productie van
auto’s ook duurzaam kan. Als mensen
het dan gezien hebben, dan weten we

Afval gedumpt in Meijel
Aan de Steegstraat in Meijel is donderdag 5 november gedumpt
afval gevonden. De vaten werden in een natuurgebied aantroffen.
Volgens de politie is nog niet bekend
wat zich in de vaten bevond. Dit

onderzoek loopt nog. Het afval is
door een gespecialiseerd bedrijf

opgeruimd. De politie is op zoek
naar eventuele getuigen. Zij kunnen
zich melden via 0900 88 44 of anoniem via 0800-7000.

Ik vind het
heel tof dat wij dit
binnen 1,5 jaar
hebben neergezet

toch dat onze boodschap blijft hangen.”
Op dit moment zit Max in het vierde
jaar van zijn bachelor, die hij volgend
jaar hoopt af te ronden. “Daarna wil
ik nog een master gaan doen, maar ik
twijfel nog tussen een aantal masters.
Het zal waarschijnlijk weer iets met

Tekst: Jeanine Hendriks

Ben jij de persoon die een zelfstandige functie met
eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen
een team van professionals ambieert?
Dan hebben wij voor jou een passende functie.

ADMINISTRATEUR
38 UUR

Dings Seed & Food Holding BV, gestart in 2012, heeft 2 dochterondernemingen: Semsearch BV, veredelt
groentegewassen en Novisem BV
produceert, bewerkt en verkoopt
de zaden. Vanaf de eerste dag van
ons bestaan concentreren wij ons
op generieke groentegewassen en
creëren wij door veredeling, onze eigen gekweekte groenterassen. Meer
dan de helft van de in heel Europa
en daarbuiten verkochte zaden zijn
inmiddels afkomstig van eigen gekweekte groenterassen. Doordat we
de komende jaren zaden van steeds
meer eigen gekweekte groenterassen op de markt zullen brengen,
verwachten we onze omzet snel te
verdubbelen en in een flink tempo
verder te groeien.

JOUW ROL
Je neemt de verantwoordelijkheid
voor de begrotingen, de financiële
administratie en de rapportages,
de verzekeringen, de belastingen,
de ICT- en applicatiebeheer en onderhoudt o.a. de contacten met de
externe relaties zoals de accountant,
de belastingdienst en het pensioenfonds.
INTERESSE?
Bekijk de uitgebreide vacaturetekst
op novisem.nl/vacatures
Novisem BV
De Berckt 8 | 5991 PD Baarlo
0031 (0) 77 203 0322
hr@novisem.com
www.novisem.nl
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Nu is jouw “blessuretijd” voorbij...

Wij laten u weten dat wij in besloten kring afscheid nemen van
onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en omi

Annie Gielen - van den Berg
* Oirlo 7 juli 1928

† Maasbree, 7 november 2020

Heel verdrietig nemen we afscheid van

Pieter Meindert Burger
Wognum, 13 maart 1936

Weduwe van

Helden: Mia Lormans - Bots
kinderen en kleinkinderen

Harrie Gielen
† 2 juli 2009

Heiloo: Elly & Herm Jan Roos - Burger
Remco & Jort
Jelle & Fancy

Wiel en Karin
Kim en Ryan
Dennis

Haarlem: Marijke Burger

Rudie en Martien
Patricia en Robert,
		Sarah, Julian
Angelique en Marc,
		Josje, Nienke,
Geert en Jannie
		Chantal en Clement
		Kevin
Onze dank gaat uit naar het verplegend personeel van
Zorgcentrum Broekstraat voor de liefdevolle verzorging.
Correspondentieadres:
Boschlaan 41, 5993 HK Maasbree

Dankbetuiging

Harlingen: Marian Burger
Jany Burger (in dierbare herinnering)
Een speciaal woord van dank en waardering gaat uit
naar het team van de Berkenhof.
Correspondentieadres:
Elly Roos - Burger, Pijlemeeth 57, 1851 EG Heiloo
Piet is overgebracht naar Crematorium Alkmaar,
Meerweg 11 te Alkmaar.
Gezien de huidige omstandigheden zal de uitvaart in
besloten kring plaatsvinden.
Bij vragen kunt u contact opnemen met Uitvaartverzorging
Carola Vriend via 06-55397588.

De vele brieven, kaarten, bloemen en warme woorden
bij het afscheid van

Lars Ebisch

hebben ons diep ontroerd en waren voor ons allen een
grote steun. Voor ons een fijne en troostrijke gedachte
dat Lars in zijn leven voor zovelen veel betekend heeft.
Daarom willen wij u middels deze weg hartelijk
bedanken voor al uw medeleven en steun.

Dankbetuiging
Dankbaar zijn wij voor het hartverwarmend medeleven dat wij
mochten ondervinden na het overlijden en bij het afscheid van

Wiel Peeters

(Wiel van Tegelen ziene Graad)
Uw medeleven in welke vorm dan ook geeft ons grote steun
en troost.

Wim en Rinie
Anke en Jan-Thijs, Thijs
Niels

Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade.
Direct geld en vrijwaring, snel
opgehaald. Tel. 06 52 85 93 48.

Annie Peeters-Coumans
Kinderen en kleinkinderen
Maasbree, november 2020

Maasbree, november 2020

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

Berkhout, 8 november 2020

Wij bezorgen onze eigengeteelde
aardappelen (Frieslanders) gratis
bij u thuis. Min. 5 kg. Absoluut de
lekkerste. Tevens uien te koop.
Tel. 077 307 88 53.

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

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

Cadeautip! Geef een massage
cadeau. Leuk om te geven en om te
krijgen! www.wellnesspraktijksanne.nl

Te koop set winterbanden Continental
195-65-R15 5 gaats voor Renault
Megane of Nissan. 06 27 57 12 01.

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

Kitty en Twan: 077-3512798

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

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

Panningen
www.janssenuitvaart.nl

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

fienbosuitvaartzorg.nl

Peet Steeghs
Uitvaartzorg

samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

t. 077-3078642

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

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

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

Maasbree
06 38 43 79 56

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl

Het Jongeren Comité waar
Jop Wijnands, burgerraadslid bij PvdA/GroenLinks
voor pleitte, is als motie ingebracht in de begrotingsvergadering van gemeente
Peel en Maas op dinsdag
10 november. Met dertien
stemmen voor en twaalf
stemmen tegen, werd het
plan aangenomen.
“Onze fractie signaleert al
langer dat het moeilijk is voor
overheden om jongeren te
bereiken en op alle niveaus te
begeleiden. Corona heeft deze
situatie alleen maar verergerd”, legt initiatiefnemer Jop
Wijnands uit. Met het plan wil
PvdA/GroenLinks via jongerenorganisaties of dorpsoverleggen
jongeren op roepen en faciliteren om een jongeren comité
op te zetten dat zich richt op
het opsporen en/of ontwikkelen van creatieve ideeën. Als er
kwesties spelen in de gemeenschap die volgens de jongeren
verkeerd gaan of beter kunnen,
dan brengen zij dit in bij de
gemeente. “Maar het werkt ook
andersom. Als er beleid ontwikkeld wordt dat ons raakt, dan
kunnen ambtenaren of wethouders ons om advies vragen”,
aldus Wijnands.

Samenstelling
Hij hoopt een delegatie op
poten te zetten met een brede
afspiegeling van de leeftijdsgroep van 16 tot 30 jaar, met
deelnemers uit verschillende
dorpen en van verschillende
verenigingen of geledingen.
“De aantallen en de exacte
samenstelling van het comité
moet zich nog uitwijzen.”

Behoefte

THANATOPRAXIE
Aandacht,
rust, tijd én....
betaalbaarheid

Peel en
Maas
krijgt
Jongeren
Comité

Sjeng Janssen
(ome Sjeng)
Donnacona, Canada
is 103 jaar geworden
Van harte gefeliciteerd
namens de hele familie

Geboren

Jelle
4 november 2020
Zoon van
Léon Stemkens en Silvie Maes
Broertje van Milou
Hollasstraat 1
5991 DB Baarlo

Teun Heldens van de VVD
noemde het een onbegrijpelijk
stuk van de PvdA/GroenLinks.
Hij meende dat er geen
behoefte is aan een jongeren
comité. “Jongeren regelen dat
zelf wel, daar hebben ze ons
niet voor nodig.”
Wethouder Anget Mestrom
stelde ook vraagtekens bij de
noodzaak van een comité.
“We vinden het idee om jongeren te stimuleren super.
Maar het gaat wellicht ten koste
van de creativiteit van de jongeren als we de vorm van te
voren te bepalen. Laat de jeugd
het zelf verzinnen, geef ze de
ruimte. We hebben al jongerenwerkers die met jongeren
praten en ze stimuleren om wat
met hun ideeën te doen.”
Tekst: Marc van der Sterren en
Jeanine Hendriks
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Geplukt

Geplukt Jan Berkers Helden
Hij is van origine een Brabander, maar woont al 45 jaar in het Limburgse Helden. Daarmee ‘profiteert’ hij, zoals hij zelf zegt, van twee culturen. Hij mag dan misschien wel inmiddels 71 jaar zijn, achter de geraniums zitten is niets voor hem. Als hij geen vrijwilligerswerk doet, dan
wandelt of fietst hij wel samen met zijn Mien. Deze week wordt Jan Berkers uit Helden geplukt.

dicht bij in de buurt: de bossen, winkels en scholen. Ik zou niet meer
terug willen.”

Koninklijke onderscheiding
Jan vindt het belangrijk om zich voor
de gemeenschap in te zetten. Zo was
hij onder andere tien jaar voorzitter
van voetbalvereniging VV Helden en
daarna voorzitter van de sponsorcommissie. “Onze beide zonen waren
lid van de voetbalclub en zo ben ik
er vanzelf ingerold.” Jan stond verder
nog aan de wieg van de Sportraad
in Helden en is sinds 2007 betrokken
bij Stichting Thyas, onder ander in de
functie van voorzitter. “Ook ben ik
sinds enkele jaren betrokken bij het
maandelijks organiseren en uitzetten van de wandelactiviteiten van
Rundje Koeberg.”
Voor al zijn vrijwilligerswerk kreeg
Jan in 2018 tijdens de viering van
75 jaar VV Helden een Koninklijke
onderscheiding. Dat was een bijzonder moment, weet hij nog. “Dat was
echt geweldig en had ik toen ook
niet zien aankomen.”

Santiago de Compostella

ouders een gemengd boerenbedrijf
hadden. De jonge Jan was voorbestemd voor het priesterschap en

Jan groeide op in het Brabantse
Zeilberg, als derde in een gezin
met zeven kinderen, waar zijn

Puzzel

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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vertrok na de lagere school naar het
kleinseminarie in Bergen op Zoom.
“Het was eigenlijk de bedoeling dat ik
naar de missie zou gaan”, vertelt hij.
Maar al snel bleek dat het gymnasium
te hoog gegrepen was en na vier jaar
stopte hij met de opleiding. Hij kijkt
echter niet met een vervelend gevoel
terug op deze tijd. “Achteraf kan ik
zeggen dat ik het als een hele fijne
periode heb ervaren. Ik heb er veel
geleerd, vooral op het gebied van
sport, zoals honkbal, maar ook schaken. Ik heb er ook geleerd om sociaal
te denken en iets voor de gemeenschap te betekenen. Maar ik was als
kind niet zo braaf hoor, ook ik heb
wel eens een appel gejat of stiekem
gerookt”, lacht hij. Van de mistanden
in de katholieke kerk die later naar
boven zijn gekomen, heeft hij nooit
iets meegekregen. “Gelukkig niet”,
zegt hij. “Ik ben ook altijd katholiek
gebleven, op mijn eigen manier. Dat
is een gevoel dat van binnen zit.”

‘t Brugeind
Jan belandde uiteindelijk in de verzekeringswereld en werkte tot

2009 bij een landelijke verzekeraar. Hiervoor inspecteerde hij onder
andere agrarische bedrijven in de
regio. “Volgens mij ben ik in die jaren
wel in elk dorp in Limburg en OostBrabant geweest.” Vanwege zijn baan
verhuisde Jan samen met zijn echtgenote Mien in 1975 naar Helden.
Mien had hij in Meerlo leren kennen.
“Zij kwam uit Swolgen. In die jaren
had je overal dansavonden, waaronder ook in zaal ‘t Brugeind in Meerlo.
Daar hebben we elkaar leren kennen.” Het stel trouwde in 1972 en
kregen samen twee zonen en één
dochter. Inmiddels zijn ze opa en oma
van vier kleinkinderen.
Zowel Mien als Jan zijn dus importHeldenaren. “Ik zeg altijd: ik ben van
origine een Brabander en ik woon
in Limburg. Zo profiteer ik van beide
culturen. Er zijn zeker verschillen
te noemen. In Brabant word je een
vriend gemaakt, in Limburg moet
je het zelf worden. Je moet er zelf
moeite voor doen om ertussen te
komen. Maar ik heb nooit spijt gehad
van de beslissing om naar Helden
te verhuizen. We hebben hier alles

Door corona ligt de voetbalcompetitie voor de tweede keer dit jaar
stil. “Wat dat betreft is het geen
leuk jaar. De zondagen zijn niet
meer zoals ze waren.” Dat wil echter niet zeggen dat Jan dan maar
thuis blijft zitten. Bewegen is zijn
motto. “Blijf bewegen, zeker als je
ouder wordt.” Tot zijn 65e deed hij
vooral aan hardlopen. Nu pakt hij
regelmatig de fiets voor een lange
tocht. Zo heeft hij onder andere het
Pieterpad gefietst en het Rondje
IJsselmeer. In 2014 stapte hij samen
met zijn dochter op de fiets voor een
2.500 kilometer lange tocht naar
Santiago de Compostella. “Ik wilde
die tocht graag een keer maken en
was op zoek naar een fietspartner.
Met kerst 2013 kreeg ik een cadeautje van mijn dochter, een engeltje.
Dat was mijn beschermengel voor
onderweg, zei ze, met als voorwaarde dat zij mee mocht. We zijn
toen samen gaan trainen en in mei
vertrokken. Het was een heel bijzondere reis waar ik nog vaak aan terugdenk. Dit is echt een ervaring die
je je hele leven bij je draagt. Als ik
beelden van de Ronde van Spanje
zie, dan herken ik bepaalde plekken en dan weet ik nog precies hoe
dat toen was. Ik raad iedereen aan
die ertoe in staat is, om een keer de
tocht naar Santiago te maken.”
Achter de geraniums zitten doet hij
dus niet. Hij heeft een rijk leven,
zegt Jan. “Weet je, je moet je eigen
geluk maken. En dat probeer ik nog
altijd elke dag.”

Ik ben altijd
katholiek gebleven,
op mijn eigen manier

Tekst: Marieke Vullings
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15-vragen aan

Isis van Kuijk Maasbree
Hoi

Column

Google
advertenties
Tijdens mijn opleiding leer ik
hoe online marketing wordt
ingezet om producten en
diensten onder jouw aandacht
te brengen. Vooral het psychologische verhaal erachter
vind ik erg interessant.
Stiekem worden we meer voor
de gek gehouden dan we zelf
in de gaten hebben.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Isis van Kuijk
13 jaar
Maasbree
Blariacum College

Heb je een baantje?
Ja, ik werk bij Kakelvers, dit is mijn
eerste baantje. Hierbij bezorg ik
iedere week in Maasbree verse eieren bij mijn klanten aan huis. Ik doe
het nog niet zo lang maar vind het
heel leuk om te doen. Ook probeer
ik nog nieuwe klanten te werven,
zodat ik nog meer mensen de lekkere eitjes kan bezorgen.

Wat zou je nooit meer over willen
doen?
Echt iets heel doms van mij. Op mijn
verjaardag rende ik een keer de
kamer uit maar ik rende scheef
en kwam tegen de deurpost aan.
Op mijn voorhoofd zat toen een
best diepe snee, en ik moest naar
het ziekenhuis. Daar hebben ze het
geplakt. Ik heb nu op mijn voorhoofd
een litteken, echt heel onhandig van
mij was dat. Dit zou ik dus echt nooit
opnieuw doen.

Wie zijn jouw helden?
Zelf ben ik niet zo van de helden.
Maar nu met de coronacrisis denk ik
dan toch aan de mensen die in de
ziekenhuizen werken. Zij die ervoor
zorgen dat nu met corona de zorg
voor iedereen doorgaat. Ik vind het
ontzettend knap wat zij nu doen.

Wat heb je liever: iedereen hoort
wat jij denkt, of jij hoort wat
iedereen denkt?

Dit is een lastige. Ik denk dat ik dan
toch kies dat ik hoor wat iedereen
denkt. Ik zou er gek van worden
om te weten dat iedereen hoort
wat ik denk. Ik zou denk ik dan niet
meer durven te denken. Dan kies
ik toch voor dat ik het van iedereen
hoor.

Wat is de leukste vakantie die je
ooit had?
De vakantie in Canada. Dat was
heel leuk. We hebben een rondreis
gemaakt op Vancouvereiland en in
Vancouver. In Vancouver hebben
we familie bezocht die daar woont.
Zelf vind ik de natuur daar heel
mooi en het was heel leuk om onze
familie te bezoeken.

Wat zou je doen als je een week
alleen thuis zou zijn?
Oeh, moeilijk. Ik denk heel veel films
kijken en met vriendinnen afspreken. Zelf vind ik het heel leuk om
mijn kamer te veranderen dus ik
denk dat ik dat dan zou gaan doen.
Ook vind ik het leuk om creatief
bezig te zijn, ik doe veel met aquarel verven dus dat zal ik denk ik dan
ook gaan doen.

Wat kies je? Je kunt onder water
ademen of mag overal de muziek
bepalen.
Makkelijk: onder water ademen,
dat lijkt me zo leuk. Zelf doe ik
wedstrijdzwemmen dus dat is dan
ook wel handig. Dan hoef ik nooit
meer boven water te komen tijdens
het zwemmen. Zo ben ik dan ook
meteen sneller.

Waar maak jij je huiswerk het
liefst?

Wanneer heb je voor het laatst
iemand geholpen?

Op mijn kamer denk ik. Dat vind ik
het fijnst omdat het dan lekker rustig
is en je dan zelf je eigen ding kan
doen. Zo gaat het voor mij ook sneller, in grote groepen raak ik sneller
afgeleid dus dan duurt het veel langer voordat ik het af heb.

Ik heb eigenlijk geen idee. Ik weet
wel dat vandaag een van mijn vriendinnen een boek was vergeten in
het lokaal mee te nemen, die had ik
toen voor haar meegenomen. Maar
ik weet eigenlijk niet of ik dat echt
helpen vind.

Wanneer zing je?

Wat is je favoriete tijd van het
jaar?

Eigenlijk nooit. Ik hou zelf niet zo van
hardop zingen. Soms doe ik dat wel
in mezelf natuurlijk, maar eigenlijk
nooit echt hardop. Zelf luister ik wel
best veel muziek, meestal op Spotify.

Wat staat er op je bucketlist?
Naar Japan gaan. Mij lijkt dat zo
leuk. De cultuur is daar zo anders
en dat lijkt me juist zo leuk eraan.
Waar Japan ook bekend om staat is
om hun aparte eten. Ook de natuur
daar lijkt me heel mooi.

Hoe treft de coronacrisis jou?
Voor mij is er natuurlijk veel veranderd maar niet zo veel als bij
andere mensen. Ik ben heel blij dat
ik tenminste nog naar school kan
en mijn vriendinnen nog kan zien.
Sinds een week kan ik helaas niet
meer wedstrijdzwemmen, omdat
de zwembaden dicht zijn. Dit vind ik
heel jammer, maar begrijp het heel
goed. Voor veel andere mensen is dit
anders, zij zitten vooral thuis zoals
mijn opa en oma. Ik probeer hen nu
ook meer te bellen of te FaceTimen.
Ik ben zelf dus heel dankbaar dat
ik eigenlijk nog zoveel dingen kan
doen nu.

De zomer. Ik hou van warmte en
gezelligheid buiten in de tuin. In de
zomer lig ik veel thuis in de tuin in
het zwembad. Dat vind ik dan heerlijk. Ook het lekker buiten barbecueën en ‘s avonds nog in de tuin
te kunnen zitten want ‘s winters is
het al om 18.00 uur donker en is het
koud buiten. Dan kan dit niet, dat is
vooral waarom ik de zomer zo leuk
vind.

Wat is het eerste dat je van je
eigen geld kocht?
Dat is al heel lang geleden. Volgens
mij was dat een doos Lego Friends.
Ik had toen geld gekregen voor mijn
rapport en mocht dat toen zelf uitgeven. Ik vond dat toen zo leuk!

Wat is je favoriete luchtje?
Het luchtje van Zwitsal. Ik vind de
geur van Zwitsal echt heel lekker
ruiken. Ook heb ik er de deo van en
heb ik op mijn kamer een mega fles
met mijn naam erop. Ik ben er echt
gek op.

Hier een voorbeeld van een
gesprek dat ik laatst had met mijn
brein: Ik: ‘Gewoon even doelloos kijken op internet’. Brein:
‘Yes! Ogen open voor nieuwe
leuke spullen’. Ik: ‘Wat een leuk
jasje’. Brein: ‘je hebt een nieuwe
jas nodig’. Ik: ‘Oh, dat is duur’.
Brein: ‘Morgen krijg je studiefinanciering’. Ik: ‘Ik ga sparen’. Brein:
‘Je bent al superlang op zoek
naar zo’n soort jas’. Ik: ‘Fack it, ik
koop het.’ Brein: ‘Zei het toch!’
Zo weet mijn brein mij toch te
overtuigen om de jas te kopen
terwijl ik die niet eens écht nodig
had. En dat alleen maar doordat ik de advertentie een paar
dagen achter elkaar op sociale
media tegen kwam. Slim hé! Ik
kan niets anders zeggen dan dat
dit een supergoede manier is om
je producten te verkopen. Op een
of andere manier houdt ons brein
ons voor de gek wat ik trouwens
best beangstigend vind. Het is
een soort snoepjeswinkel voor
mij. Een lesje ‘hoe overleef ik mijn
Google advertenties’ is geen overbodige luxe. Al moet je van goeden huize komen om tegen mijn
manipulerend brein in te gaan.
Wanneer jij op sneakers googelt
zie je ze daarna ook op Facebook
en op een andere website die je
bezoekt. Google houdt dat precies
in de gaten zodat jij de sneaker
niet uit het oog verliest. Zo weten
Google advertenties precies wat
ik leuk vind, maar ze hebben echt
geen enkel idee wat mijn budget is. Ja, ik vind het leuk om naar
dure spullen te kijken. Maar nee,
mijn salaris is er absoluut niet
naar. Dus houd die advertenties
maar lekker bij je. Want aan deze
kant is het alleen maar kijken, kijken, niet kopen.

Tekst: Lisa Osinga
Lotte Thijssen
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‘‘Mijn toekomst staat
open voor nieuwe
verrassingen’
In deze uitgave
‘Rekken en strekken achter je pc’

10

10

magazine

Zonder bouw geen vooruitgang!

Hoe staat het met jouw ambitie?
Bouwmensen Limburg houdt op vrijdag 20 november en zaterdag 21 november
online Webinars, ontdek de wereld van de gebouwde omgeving.
Bouwmensen is het opleidingsbedrijf voor de bouw voor MBO niveau 2, 3 en 4.
Dit wordt samen met onderwijspartner Gilde Opleidingen aangeboden aan de
Bouwcampus in Horst. Praktijkgericht onderwijs, dat varieert van timmerman,
metselaar tot uitvoerder, technisch tekenaar, BIM-modelleur en calculator.
Student aan het woord
Guus, vierdejaars student middenkaderopleiding bouw werkt aan een
nieuwbouwproject in Horst bij Janssen de Jong Bouw: De opleiding past bij mij door
de verhouding tussen theorie op school en werken in de praktijk. Je wordt begeleid
door ervaren leermeesters bij het leerbedrijf. Bij Bouwmensen word ik goed
geholpen met de theorie en zijn er doorgroeimogelijkheden. Ik zou de opleiding aan
iedereen aanraden.
Er liggen veel carrière kansen in de bouw, zegt Thijs Geenen van Bouwmensen
Limburg. Het is een veerkrachtige sector die veel toekomstperspectief biedt.
Er is werk in overvloed en met een vergrijzingsgolf voor de deur, durf ik wel te
zeggen dat je baangarantie hebt als je voor een bouwtechnische opleiding kiest.
Een goede keuze voor je toekomst dus.
Webinars
Wil jij een rol pakken bij het creëren van onze nieuwe leefomgeving en daar
succesvol in zijn? Ben je een teamspeler, wil jij je passie volgen en je talenten
ontdekken en ontwikkelen en geld verdienen tijdens je opleiding? Schrijf je gratis in.
Infoavonden

Vrijdag 20 november: 18.30 - 19.30 uur

Werken en leren in de
gebouwde omgeving, mbo 2/3

Iedere laatste dinsdag van de maand hebben wij een infoavond. Iedereen
die kennis wil maken met de beleving van pure ambacht, gecombineerd met
hedendaagse theorie is tussen 18.00 en 19:30 uur welkom aan de Gebroeders

Zaterdag 21 november: 10.00 - 11.00 uur

Construct and design, mbo 4

van Doornelaan 63 in Horst. Naast een kijkje in de theorielokalen en in de
opleidingswerkplaats zijn er docenten en leerlingen die hun praktijkervaring delen.

www.voorlichtingsweek.nl

Reserveer snel je plek. www.bouwmensen.nl/limburg

Een afwisselende technische job? Reken maar!

» Gave projecten wereldwijd
» Top techniek in werktuigbouwkunde en mechatronica
Start jouw carrière bij een wereldspeler in machinebouw!

» Kijk op www.unisign.com/career
Machinebouwer van innovatieve CNC machines
Panningen | Nederland
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‘Mijn toekomst staat open
voor nieuwe verrassingen’
Hoe de toekomst van de 20-jarige Lotte Thijssen uit
Meijel eruit ziet, is voor haar nog onduidelijk. Haar
toekomstplannen zijn door de jaren heen vaak veranderd.
“Ik wil me graag focussen op wat ik nu wil leren, niet op
wat ik in de toekomst ga doen.”

“Toen ik een kleuter was wilde ik
graag oma worden. Maar een paar jaar
later realiseerde ik me dat dat geen
beroep was. Toen wilde ik kapper,
zangeres, juffrouw, prinses, schrijver,
caissière, acteur of politievrouw
worden. Zoals je ziet veranderde dat
nogal eens. Deze keuzes zijn niet
gebaseerd op een afgewogen beslissing
als je 10 bent. Deze zijn gebaseerd op
een idealisme omdat je deze keuze
laat bepalen door wat je ooit gezien
hebt. Zoals die leuke zangeres bij
The Voice of de lieve caissière in de
winkel. Je wilt je identificeren als kind.
En ook als puber. Op de middelbare
school moet je een keuze te maken in
een vervolgopleiding. Ik zag dit echt
als toekomstkeuze, een keuze voor
de rest van mijn leven. Deze keuze
maakte ik op mijn 14e, maar ik wist
eigenlijk totaal niet wat dat inhield.
Ondanks dat ik zo zeker was van mijn
keuze heb ik na twee jaar toch besloten
een totaal andere richting op te gaan.
Deze keuze vond ik moeilijk om te
maken omdat ik zeker wist hoe mijn
toekomst eruit ging zien. Maar dat kan
helemaal niet, ik was nog superjong.

Ik wil
blijven
groeien
Nu ik ouder ben en opnieuw antwoord
zou moeten geven op de vraag wat ik
later wil worden, heb ik nog steeds
geen idee en dat geeft helemaal niks.
Wat ik mezelf heb voorgenomen is dat
ik blijf zoeken naar wat ik leuk vind.
Want dan ontdek ik veel meer en blijft
mijn toekomst helemaal open voor
nieuwe verrassingen. Ik wil blijven
groeien.
Op dit moment studeer ik marketing
en communicatie. Hierna wil ik graag
doorstuderen. Deze keuze baseer
ik niet op wat ik later wil worden,
maar op waar nu op dit moment mijn
interesses liggen. “Je moet iets doen
wat je leuk vindt, maar je moet wel je
eigen boterhammen er mee verdienen”,
zei mijn opa. Hier sta ik helemaal
achter. Ik wil me graag focussen op
wat ik nu wil leren, niet op wat ik in
de toekomst ga doen. Maar als je mij
vraagt naar mijn ultieme droombaan
dan zeg ik: een rolletje in GTST.
Blijven dromen! Dat is belangrijk.”
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Ruim 19 jaar gespecialiseerd in schuttingen
Alex Systeembouw is al meer dan 19 jaar gespecialiseerd in het produceren en plaatsen van hout/beton schuttingen op de particuliere markt. Dit doen wij met veel plezier en passie voor
ons werk. In de loop der jaren zijn wij steeds gegroeid in onze werkzaamheden, wat eind 2016 resulteerde in een verhuizing naar Meijel waar een nieuw bedrijfspand met fabriek gebouwd is,
met als doel om ons meer te kunnen richten op de verkoop aan zakelijke klanten zoals onder andere hoveniers en schuttingbedrijven.

Tiendschuur 18
5768 SB Meijel
077 320 20 60
alexsysteembouw.nl
info@alexsysteembouw.nl
Maandag t/m vrijdag
van 09:00 t/m 16:30uur

Ter uitbreiding van ons team
zijn wij op zoek naar:
Inmiddels worden er al enkele jaren mooie en degelijke producten geproduceerd
en verkocht vanuit Meijel door heel Nederland en een gedeelte van België en

• ADMINISTRATIEF MEDEWERK(ST)ER

Duitsland. Zo vindt u in ons assortiment onder andere verschillende betonpalen en platen,

• PRODUCTIEMEDEWERKER

houten tuinschermen en ook houten poorten. In 2017 heeft Alex Systeembouw zijn
eerste eigen betonpaal ontworpen en op de markt kunnen brengen. Wegens patent op dit

(op vaste locatie te Meijel)
• HEFTRUCKCHAUFFEUR

ontwerp mag deze enkel geproduceerd worden door Alex Systeembouw waardoor wij ons
ook heel goed kunnen onderscheiden van de overige productiebedrijven.

Er zijn zowel parttime als fulltime

In 2020 is het werkterrein wederom uitgebreid om onze particulieren en zakelijke klanten
nog beter van dienst te kunnen zijn met meer voorraad het hele jaar door.

mogelijkheden, bel ons voor meer informatie
over de openstaande vacatures en om een

Alex Systeembouw is momenteel zoekende naar extra werkkrachten die het team willen

kennismakingsgesprek te plannen.

komen versterken om hun nieuwe doelstellingen te behalen de aankomende jaren.

De koffie staat dan voor u klaar.

Lijkt jou dit ook een leuke uitdaging? Bel ons dan om kennis te maken tel. 077-3202060

Dierenartspraktijk
Meijel

Een wereldwijd A-merk en koploper in innovatieve concepten
voor industriële bakkerijen: dat is WP Haton!
Dagelijks laten meer dan 100 medewerkers onze klanten,
collega’s en partners excelleren en groeien.

• Dierenartspraktijk Meijel bestaat in januari 20 jaar.

Ben of ken jij iemand die met ons groeit?

• Januari 2021 wordt onze feestmaand.
• Kom een kijkje nemen achter de schermen. Rondleiding door de praktijk.
• leuke verrassing mee voor thuis.

Ben of ken jij de SERVICE ENGINEER die wereldwijd zijn
technische skills namens WP Haton wil laten zien?

Omdat we in verband met corona geen open
dag organiseren, geven we gedurende de
maand januari voor geïnteresseerden een
rondleiding door de praktijk.
Kalisstraat 4b Meijel
Maak telefonisch daarvoor een afspraak en
ontvang na de rondleiding een leuk presentje.

Ben of ken jij de SOFTWARE ENGINEER die aan de slag wil in ons
jonge technische innovatieteam WP Haton industry 4.0?

077 466 03 81
www.dapmeijel.nl

Ben of ken jij iemand die
OP DE HOOGTE WIL ZIJN VAN ONZE VACATURES?

WERKENBIJWP-HATON.COM
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Rekken en strekken
1

achter je pc

Rek en strek

Begin bij je nek en schouders en
probeer ze los te krijgen door een
simpele oefening. Buig je nek naar
voren, naar achteren en naar links
en rechts. Hou elke beweging drie
ademhalingen vast.

2

We krijgen vaak te horen dat zitten het nieuwe roken is.
Toch moeten veel mensen hun werkdag zittend doorbrengen.
Van yogakantooroefeningen tot mindfullness en gewoonweg
genoeg slapen: dit zijn tien tips voor meer energie op je werk.

Draai je bovenlichaam

7

Focus je op één taak

Na een tijdje lang op je stoel te hebben
gezeten is het goed voor je om ook je rug
te stretchen. Draai je bovenlichaam dus
van links naar rechts en hou deze positie
een aantal seconden vast. Let daarbij op je
ademhaling.

3

Hoe graag wij ook zouden willen dat we meerdere dingen
tegelijk zouden kunnen doen, in de praktijk valt dat vies
tegen. Mensen kunnen zich maar op één taak tegelijk richten.
Wanneer we meerdere dingen tegelijk doen switcht het brein
constant van de ene naar de andere taak waardoor de kwaliteit
van de beide activiteiten vermindert.

Doe beenoefeningen

8

Blijf op je bureaustoel zitten en strek je benen
recht naar voren zodat ze parallel zijn met de
vloer. Buig en strek je voeten en tenen vijf keer,
herhaal dit en probeer je te ontspannen.

4

Ga een frisse neus halen in de pauze en klets
tegelijk bij met je collega’s. Door het constante
zitten te verbreken met een wandeling krijg je
weer meer energie.

Maak je handen los met luchtcirkels

9

Maak twee vuisten en steek je handen
uit naar voren. Maak cirkels in de lucht,
eerst in de ene richting 10 seconden en
daarna hetzelfde de andere richting op.
Schud je handen vervolgens los.

5

6

Laat je niet storen
Tegenwoordig hebben we constant een
afleiding door alle e-mails en berichtjes
op Facebook, Instagram en WhatsApp.
Hoe leuk en dringend ze ook lijken te zijn,
het komt absoluut niet ten goede aan je
werkrust en efficiëntie. Zet dus al je notificaties uit en je telefoon op de ‘niet storen
modus’. En als dit niet werkt, is er natuurlijk
ook nog altijd een uitknop.

Genoeg en regelmatige nachtrust

Een goede nachtrust is misschien heel zelfsprekend voor genoeg energie, maar in de
praktijk niet altijd haalbaar. Om fit te zijn
gedurende de dag is het belangrijk
om een goed slaapritme te hebben en
de nodige uren te slapen. Ben je er
ook van bewust dat dit voor
sommigen 6 is en voor anderen
wel 9 uur.

Wandelen in de pauze

10

Sport voor of na het werken

Ademhalingsoefeningen
Tijdens een hectisch moment tijdens je werk is het goed om weer
even in het nu te komen. Dit doe je door een aantal keer goed en
bewust door te ademen. Focus je vijf ademhalingen lang alleen op
jezelf en voel dat je direct al iets meer rust in je lichaam krijgt.

De één houdt ervan, de ander
vindt het verschrikkelijk: sporten. Toch is het een belangrijk
onderdeel om ook bij je werk
fit te blijven. Ga hardlopen,
wandelen, fietsen of naar de
sportschool, het zorgt
er allemaal voor
dat jij lekker in
je vel zit.

14
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Een woonondersteuner
is van toegevoegde waarde
Volgend jaar start als proef een woonondersteuner die in Peel en Maas de inwoners begeleidt en ondersteunt bij wooniniatieven. Tijdens de
raadsvergadering op dinsdag 10 november werd de vraag gesteld wat de meerwaarde van deze woonondersteuner is. Volgens Lokaal Peel en
Maas is er een groeiende behoefte aan allerlei typen woningen en komen verschillende kernen met vragen om te bouwen, maar is er niemand
die initiatiefnemers daarin begeleidt en ondersteunt.
Aankloppen bij de gemeente als éénling of initiatiefgroep over een woonvraag levert niet altijd
het resultaat oplevert waar men op hoopt. In de
ogen van Lokaal Peel en Maas kan een woonondersteuner de oplossing bieden. Daarnaast moet
de raad ervoor waken dat dorpsoverleggen
worden belast met vragen over woonplannen.

Een woonondersteuner kan op dit gebied de taken
overnemen en de vragen beantwoorden die de
inwoners van Peel en Maas hebben over woonplannen. De VVD zag deze woonondersteuner niet als
toegevoegde waarde. Het is de partij namelijk niet
duidelijk wat de taak van deze persoon gaat worden. “Gaat diegene bestemmingsplannen indienen

of locaties zoeken? Waarom heeft de raad daar een
ton voor over? Het is onze taak als volksvertegenwoordiger om met de inwoners te praten.”

Een woonondersteuner is van toegevoegde waarde.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 45

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.
94 procent van de respondenten stemde voor
de stelling. Deze respondenten noemen de olifant lid van de familie Freiwald. Volgens Marye
Steeghs uit Beringe hoort Buba bij het circus.
“Hij wordt goed verzorgd en je ziet dat het dier
het er goed heeft en gelukkig is. Het wordt
sowieso eens tijd dat de gemeente Peel en Maas
gaat indammen. Laat het circus hier rustig staan.
Waarom moeten deze mensen weg? Ze zorgen
helemaal niet voor overlast en waar moeten
ze anders heen? God weet waar ze dan terecht
komen. Beetje jammer dat het allemaal zo moet,
laat de mens mens zijn in deze tijden. Ik woon er

50 meter vanaf en ervaar totaal geen overlast, het
zijn hele vriendelijke mensen en als ik iets voor ze
zou kunnen doen, doe ik het zeker.”
Kim Van den Hurck-Tillemans: “Je gaat zo’n prachtig
beest toch niet uit zijn vertrouwde omgeving trekken. Laat deze mensen en dieren gewoon met rust,
‘t is al moeilijk genoeg in deze bizarre tijd.”
Bianca Tak is het als een van de enige niet eens
met de stelling. “Ze kunnen niet eens het voedsel
betalen en voor de dieren zorgen. In Duitsland moet
het verblijf van Buba worden aangepast en vergroot
want het voldoet niet. Dus hoezo zorgen ze dan
goed voor Buba? Dat gezeul met Buba moet eens

Wij zijn gespecialiseerd in:
√ Vervaardigen van nieuwe gebitsprotheses
√ Protheses op implantaten (klikgebit)
√ Immediaat protheses (na het trekken van de tanden, noodgebit)
√ Partieële en frame protheses (gedeeltelijk gebit)
√ Rebasen (passend maken van de huidige gebitsprothese)
Nieuw
in
√ Kroon en brugwerk
Pannin
gen
Verder bieden wij u:
√ Geen verwijzing nodig van een tandarts
√ Vergoeding via uw zorgverzekeraar
√ Reparaties klaar terwijl u wacht
√ Het verhelpen van pijnplekken
√ Vrijblijvend advies
Kerkstraat 78, Panningen, 077 307 16 20
√ Eerste consult gratis

afgelopen zijn. Dat meereizen elke keer is ook niet
goed voor haar gewrichten. En nu zijn ze gestrand
op een terrein. Buba verdiend beter dan dit.”
Volgens Nicole Kroeze hoort niet bij het circus.
“Buba hoort een olifantwaardig leven te krijgen.
Dat heeft ze verdiend naar jarenlange ellende.
Geen één olifant of ander wild dier hoort nog in een
circus thuis. Vroeger hadden ze in België een dierentuin waar ook zwarte mensen tentoongesteld werden, dat doen we toch ook niet meer omdat we nu
beter weten. Een grote schande is het.”

WIJ PLAATSEN
VAKKUNDIG ZELF
UW BADKAMER
EN TEGELWERK

Kom kijken naar onze
tegel- en sanitaircollectie
met aantrekkelijke kortingen
OPEN: DO-VR 10.00 - 17.00 UUR EN ZA 10.00 - 15.00 UUR
VAN HÖVELLSTRAAT 21, HELDEN
T 077 307 54 40 M 06 27 33 59 79 WWW.VERKOO.NL

Ingezonden brief

De verhuizing van circus Freiwald
Ik heb al mijn gedachtes en gevoelens eens op papier gezet nadat ik het stuk las over de toekomst van
circus Freiwald in Beringe. Toen de mensen terug wilden naar hun eigen stek in Duitsland, werd dat
tegengehouden. Daar hebben ze alles voor handen, wat ze hier niet hebben. Mensen gingen massaal op
vakantie, dat mocht wel. Daar werd ook niks over gezegd. En het virus namen ze mee naar huis terug.
En dan dat gezeur over een oude
olifant Buba, dat dier is hun huisdier.
Doet niemand kwaad. Als je Buba
bij de eigenaren weghaalt, gaat die
dood van eenzaamheid. Hoe zou jij
het vinden als ze jouw geliefde huisdier bij je weg zal halen? Dieren hebben ook gevoelens en weten
verdomd goed wat er gaande is.
En een lachertje, het voorleggen bij

de Tweede Kamer. Hebben die niks
beters te doen. De enigen die geen
gevoelens hebben, zijn de mensen zelf. Die maken alles kapot op
deze wereld. En dat is al eeuwen zo.
Wij hebben totaal geen last van deze
circusmensen.
Last hebben we van die palen die
‘s morgens in de grond gestampt
worden, omdat er windmolens moe-

ten komen om energie op te wekken. Die windmolens maken de
natuur er niet mooier op en vogels
vliegen er tegen aan en vallen
dood neer. Zonnepanelen kan je op
daken bevestigen. Hier kan niets
mee gebeuren. Maar windmolens...
Ook al stemde een heleboel mensen
ertegen, dat stemmen levert niks
op, daar ze toch doen wat ze willen

doen. En nu dat probleem in Egchel
met die stookcentrale. Hier zijn ook
veel mensen tegen. Vraag me af
of dat wel iets uithaalt. Want die
stank ruiken wij hier ook als de wind
erop staat. Goed voor je gezondheid. Maar ja, zoals altijd draait alles
alleen maar om geld. Ik weet dat er
ook niks wordt gedaan met wat ik
hier opschrijf, maar het is wel iets
om over na te denken. Heet dat niet
vrije meningsuiting?

Tot het einde

Column

De kleine
dingen die
het doen!
Het virus houdt maar niet op
en heeft grote invloed op ons
sociaal leven en onze sociale
contacten. Anders dan tijdens
de eerste golf mogen naasten
aanwezig zijn bij ouderen, bij
zieken en vooral daar waar
mensen in hun laatste uren
zijn. Gelukkig maar!
Dagelijks merken we hoe tegenstrijdig het wegvallen van sociale
nabijheid en contacten is aan ons
mens-zijn. De mens is een sociaal
wezen wordt wel eens gezegd.
En inderdaad: we kunnen niet
zonder de aanraking, de nabijheid, de warmte van mensen om
ons die ons dierbaar zijn.
Hoe zeer ons zelfredzaamheid
en eigen regie wordt aangepraat, door corona weten we:
we kunnen niet zonder elkaar,
we hebben elkaar nodig en vereenzaming ligt daar op de loer
waar wij elkaar los moeten laten
door een virus dat onze sociale
contacten beperkt.
De regering heeft dit ingezien
en families, mantelzorgers, vrijwilligers en ook mensen van de
Vrijwilligers Palliatieve Terminale
Zorg mogen nu nabijheid en
hartelijke warmte blijven bieden.
Vooral dan als het leven ten einde
loopt.
Uitbundig feesten met de feestdagen, met Kerstmis en oud en
nieuw, zal er wel niet bij zijn.
In 1972 zongen Saskia en Serge
‘’t zijn de kleine dingen die het
doen’. Misschien leren we door
corona hoe die kleine dingen als
een kinderstem, een lach, een
onverwachte brief, een bosje
bloemen, de aanwezigheid van
een naaste ons leven kleur kunnen geven in deze tijden maar
ook als alles weer ‘normaal’ is.

De mens
is een
sociaal wezen

Josephien Korsten-Engelen,
Beringe

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

Hub van den Bosch
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Tweede Kamerverkiezingen

Gemeente Peel en Maas
zoekt stembureauleden!
Gemeente Peel en Maas is op zoek naar stembureaumedewerkers voor de Tweede
Kamerverkiezingen van 17 maart 2021. Door de coronamaatregelen zijn er extra
mensen nodig op de stembureaus. Een stembureau moet dan uit minimaal 4
leden bestaan. Eén van die leden heeft de rol van gastheer/gastvrouw en houdt
toezicht op de gezondheidsregels. Stembureauleden mogen onderling hun taken
in overleg rouleren.

Voorkom vastvriezen

Het wordt weer kouder
Door het koude weer komt het regelmatig voor dat het (gft)afval in
de container vastvriest. U moet zelf maatregelen nemen om dit te
voorkomen.
Is de inhoud van uw container toch vastgevroren? Schud of steek de inhoud dan goed los
voordat u deze aan de weg zet. Containers waarvan de inhoud is vastgevroren, kan de
afvaldienst niet legen. De vuilnisauto rijdt ook niet terug voor vastgevroren containers of
voor containers die te laat buiten staan.

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.

Heeft u altijd al willen weten wat er allemaal bij verkiezingen komt kijken? Bent u maatschappelijk betrokken? Meldt u dan aan als stembureaulid. De vergoeding is
€ 13,00 bruto per uur.
De verkiezingsdag
De stembureaus openen op 17 maart om 7.30 uur en sluiten om 21.00 uur. We werken
met twee teams: één team van 6.30 tot 14.00 uur en een ander team van 14.00 tot
21.00 uur. Na 21.00 uur tellen de twee teams samen de stemmen.
Soms hebben we ook plaatsvervangend stembureauleden nodig. Zij vervangen voorzitters of leden rond de middag en rond het avondeten en tellen mee na 21.00 uur.
Ook zoeken we reservestembureauleden. Valt er onverwacht een stembureaulid uit,
dan nemen wij contact met u op.
Wij zoeken
Wij zoeken stembureauleden vanaf 18 jaar die stressbestendig, nauwkeurig, representatief, enthousiast en behulpzaam zijn en een groot verantwoordelijkheidsgevoel
hebben. Als stembureaulid bent u, onder leiding van de (plaatsvervangend) voorzitter,
medeverantwoordelijk voor de gang van zaken in het stembureau. Voor uw taak als
stembureaulid volgt u een verplichte online training.
Corona
Bij deze verkiezing gelden ook in de stemlokalen de coronamaatregelen, zoals het
houden van 1,5 meter-afstand en de hygiënemaatregelen. In elk stemlokaal worden
extra maatregelen genomen zoals: ruimere opstelling, kuchschermen voor de
stembureauleden en een verschillende in- en uitgang. Zo brengen kiezers straks veilig
hun stem uit.
Op een verkiezingsdag komen veel mensen langs in het stembureau. Het is daarom
belangrijk om goed na te denken over uw aanmelding als stembureaulid. Zeker als u
tot één van de risicogroepen behoort.

Plaats/locatie

Straat/omschrijving

Baarlo
Baarlo
Helden
Helden
Helden
Helden
Kessel
Kessel
Kessel
Kessel
Koningslust
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Panningen
Panningen
Peel en Maas

Kieënweg 15
Schafelt
Neerseweg/Bovensbos
Pastoor Knippenberghstraat 61
Ruijsstraat 98
Schrames 19
Keizersbaan 14C
Lanterdweg 16
Schijfweg-Noord 1
Schijfweg-Zuid 4A, 4B en 4C
Meester Caelersstraat 3
Dr. Poelsstraat 11
Leeuwerik 9
Pottenbakkersoven 5
Zonneveld 6
John F. Kennedylaan 214
Schout Saelberngenplantsoen 6
Voornemen tot vaststelling PFAS-Bodemkwaliteitskaart
Regio Limburg Noord

Gevonden en verloren
voorwerpen Peel en Maas
Heeft u een voorwerp in Peel en Maas gevonden
waarvan u niet weet wie de eigenaar is? Meld het dan via
www.verlorenofgevonden.nl of via www.peelenmaas.nl,
waar een directe link staat naar gevonden en verloren
voorwerpen in Peel en Maas.
Als digitaal melden van een voorwerp voor u niet mogelijk
is, kunt u bij het Klant Contact Centrum van de gemeente
hulp krijgen bij het digitaal invullen. U kunt het voorwerp
vervolgens thuis bewaren of inleveren in het Huis van de
Gemeente. Voor meer informatie: www.peelenmaas.nl

Aanmelden
Aanmelden kan via de website www.peelenmaas.nl
Vragen
Heeft u vragen over de werkzaamheden als stembureaulid, stel uw vraag via
verkiezingen@peelenmaas.nl of neem contact op met team Burgerzaken 077-306 66 66.

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
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Begroting 2021

De begroting in één oogopslag geeft u een beeld van de inkomsten en uitgaven van onze gemeente. In 2021 is ons huishoudboekje op
orde. Er wordt geïnvesteerd en we vullen onze spaarrekening aan. Hierbij streven we stabiliteit en evenwicht na, willen we een betrokken
partner zijn voor onze inwoners en zoeken we balans bij verschillende thema's zoals o.a. platteland, duurzaamheid, economie en gezondheid.
Zo blijft Peel en Maas een aanwezige partner voor burgers, dorpen, verenigingen, instellingen en ondernemers.

Hoeveel betaalt
een gemiddeld
huishouden in 2021?
OZB
Riolering
Afvalstoﬀenheﬀing

€ 232,04
€ 288,76
€ 212,00

De kosten voor
het riool blijven
gelijk

De OZB stijgt
licht met 2%.

€ 732,80

De afvalstoﬀenheﬀing stijgt dit jaar met 7,5 %. Het GFT
wordt in de drie wintermaanden niet meer wekelijks, maar
tweewekelijks opgehaald. De kosten voor grofvuil blijven
gelijk. Tuinafval kan voor een bedrag van € 5,- per aanhanger
en € 2,50 per koﬀerbak weggebracht worden en het inleveren
van een matras bij het milieupark gaat € 10,- kosten.

U betaalt
volgend jaar
gemiddeld
€19,55 meer

Overige 3%
Overige 14%

Rente en dividenten 1%
Onttrekkingen aan reserves 3%
Leges, verhuur en pacht 3%

Verdeling
per thema

Lokale heffingen 19%

Inkomsten 2021:
€ 99.200.000,-

22% Ruimte

Bestuur, communicatie
en dienstverlening 4%
Integrale veiligheid 4%
Economie 2%
Vitale gemeenschappen 12%

Uitgaven 2021:
€ 99.100.000,-

Rijksmiddelen 71%

42% Sociaal domein

Waar gaat ons geld in 2021 naartoe?
Projecten in de kernen
Veiligheid

We willen een gemeente zijn waar mensen zich veilig voelen, dat betekent
dat we blijven investeren en dit samen met u oppakken. We zetten extra in
op preventie en de signaalfunctie van u als betrokken inwoner.

We investeren in de dorpen. In Baarlo maken we keuzes in de Toekomstvisie
van Baarlo. In Kessel starten we met de renovatie van de Poart. Met de
inwoners van Maasbree gaan we kijken wat nodig is, waarbij de dorpsvisie als
uitgangspunt dient. De sporthal in Maasbree is een onderdeel waar naar
gekeken wordt.

Wonen

Klimaat en energie

In 2021 geven we verder vorm aan de duurzaamheidsagenda "Beleef Samen Duurzaamheid". Dit doen we samen met u. We geven ruimte
aan initiatieven vanuit de gemeenschap en
ondersteunen deze. In 2021 worden de eerste
windmolens in de gemeente opgeleverd.

“Het goede leven”

Er blijft ruimte voor nieuwe woningen, daarbij ligt de
focus op 17-27 jarigen, ouderen en huurwoningen. Er
wordt verwacht dat ouderen langer zelfstandig thuis
wonen. Dit kan door levensloopbestendige woningen te
bouwen, slim te verbouwen en zorgtechnologie in te
zetten.
Het komend jaar wordt de komst van de omgevingswet
verder voorbereid en ligt de vraag voor hoe we met
wonen in het buitengebied om willen gaan.

Sociaal Domein
Steunfonds Corona

De vitaliteit en leefbaarheid van de gemeenschappen is van groot belang voor onze
inwoners. Een belangrijk deel van die vitaliteit komt door het rijke verenigingsleven dat
Peel en Maas kent. We zien dat verenigingen en stichtingen, samen met hun leden,
gebruikers en/of inwoners uit de eigen dorpskern maximale inspanning leveren om
overeind te blijven. Daar waar hun voortbestaan in gevaar komt is er een mogelijkheid
om financiële steun aan te vragen via het Steunfonds Corona 2021.

Het grootste deel van ons geld blijft uitgegeven worden aan werk & inkomen,
zorg & ondersteuning en jeugdhulp & jeugdzorg. Maar we blijven ook
investeren in de ondersteuning van vereningingen, vernieuwing van scholen,
sportaccommodaties, cultuur en andere voorzieningen zoals o.a. de hulp in
het huishouden en de leerwerkroutes.

Dit zijn enkele onderwerpen en projecten uit
de begroting 2021. De volledige begroting
vindt u op www.peelenmaas.nl
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CDA Peel en Maas

Samen komen we door deze tijd
Op 27 oktober is de CDA-kandidatenlijst voor de Tweede
Kamerverkiezingen bekend gemaakt. Ik ben trots dat de partij mij
plek 15 heeft toevertrouwd. Er is een mooi team samengesteld vanuit
alle regio’s waarbij ik als tweede Limburger op de lijst sta.
Het is een voorrecht om vanuit Peel
en Maas volksvertegenwoordiger te
mogen zijn. Het heeft mij dan ook
goed gedaan dat er zoveel mensen,
jong en oud, de afgelopen periode
op bezoek zijn geweest in de Tweede
Kamer en ik velen van jullie geregeld
spreek.

VVD Peel en Maas
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De afgelopen vier jaar heb ik mij
ingezet voor bereikbaarheid, ondernemerschap, en werkgelegenheid.
Ik denk altijd vanuit kansen voor
de regio’s en probeer Den Haag dat
ook meer te laten doen. Zodat dat er
nu en in de toekomst in Limburg en
andere regio’s een goede boterham

kan worden blijven verdiend.
We gaan nu door een moeilijke tijd.
Er is onzekerheid bij bedrijven, werknemers en over de gezondheid van
mensen. Juist nu is het belangrijk
dat we blijven omkijken naar elkaar.
Vanuit Peel en Maas en Den Haag
probeer ik dat ook te doen. Alleen
samen komen we door deze tijd.
We hebben de afgelopen vier jaar
veel voor de regio’s bereikt, maar het
werk is nog niet af en de coronacrisis
brengt ook veel nieuwe uitdagingen

met zich mee. Met Peel en Maas als
thuisfront ga ik weer volop campagne voeren en hoop ik dat ik mij
de komende vier jaar weer volledig
voor jullie in kan zetten.

Als VVD-fractie hopen we dat we ook
na deze coronatijd hiervan kunnen
blijven genieten. Daarom zijn wij
ook blij met het coronasteunfonds.
Verenigingen, stichtingen en andere
organisaties zonder winstoogmerk
waarvan het voortbestaan door de
coronacrisis in gevaar is kunnen
een beroep doen op het Steunfonds
Corona wat door de gemeente is
ingesteld. De VVD-fractie is ook verheugd dat er steunmaatregelen op
landelijk en gemeentelijk niveau

mogelijk zijn om de commerciële culturele sector te laten voortbestaan.
Laat het ons weten als u een vraag
heeft op dit gebied. Als fractie hopen
wij weer snel inspirerende werkbezoeken in deze sector te mogen
afleggen.

Mustafa Amhaouch,
Tweede Kamerlid en
kandidaat Tweede Kamerlid

Licht uit, spot aan
Even een filmpje pakken, naar het theater gaan of een museum bezoeken. De beleving op dat gebied is de laatste tijd toch anders en momenteel is het even helemaal niet mogelijk. Hopelijk kunnen we snel terug
naar ‘licht uit, spot aan’. Ontspanning en plezier zijn juist heel belangrijk in deze roerige tijd. Cultuur verbindt.
In onze gemeente vindt een veelvoud aan mooie initiatieven plaats op
het gebied van kunst, toneel, muziek
en dans. Het is ondoenlijk om specifieke voorbeelden eruit te lichten
want dan zou je bepaalde initiatieven
mogelijk te kort doen. Gelukkig zien

PvdA / Groen Links Peel en Maas

we in deze tijd ook mooie creatieve
ideeën ontstaan: repetities via Zoom
of in de buitenlucht, verrassende
privé-optredens en het delen van
mooie momenten via social media.
Het culturele leven bruist in elke kern
van Peel en Maas.

Namens de VVD-fractie
Nicole Koopmans
Fractieondersteuner

De jongere generaties als kind van de rekening?

Kind, jeugd, (jong)volwassene, oudere. Het coronavirus heeft ieders
leven ingrijpend verstoord. Toch raakt de huidige crisis verschillende
leeftijdsgroepen op verschillende manieren.
Waar oudere generaties gemiddeld een
groter gezondheidsrisico lopen, vormen
de economische en sociale gevolgen
een grote bedreiging voor de welvaart
en het welzijn van jongere generaties.
Het zullen bovendien de jongere en
toekomstige generaties zijn die een
groot deel van de consequenties over
de lange termijn zullen dragen. Ook de

directe impact van de pandemie treft
jongeren hard in hun ontwikkeling, hun
bestaanszekerheid en hun toekomstperspectief. Scholieren kampen met achterstanden en vrezen dat hun diploma’s
minder waard zullen zijn. Kwetsbare
scholieren dreigen van de radar te
verdwijnen. Studenten zien stageplekken in rook opgaan en worstelen met

de beperkingen van digitaal of hybride
onderwijs. Bijbaantjes zijn verdwenen.
De pandemie gooit daarnaast roet in
het eten van afgestudeerden nu startersbanen schaars zijn. Werkende jongeren hebben vaak geen vast contract,
zijn vaak werkzaam in hard getroffen
sectoren en zijn nu daarom fors oververtegenwoordigd in de werkeloosheidscijfers. De jeugdwerkeloosheid is
sinds maart opgelopen van 6,3 tot ruim
11 procent. De coronacrisis verergert
en belicht structurele problemen. Lage

baanzekerheid, een ontoegankelijke
woningmarkt en hogere studieschulden
dan voorgaande generaties ondermijnden ook vóór maart 2020 al de startpositie van veel jongeren. Het is cruciaal
dat er ook op lokaal niveau naar jongeren wordt geluisterd. PvdA-GroenLinks
pleit daarom voor de oprichting van een
partijneutraal Jongeren Actie Comité dat
de gemeente gevraagd en ongevraagd
van advies kan voorzien.
Jop Wijnands, burgerraadslid

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.

Met een glimlach goed kauwen!

MollKunstgebit.nl
Bel voor een afspraak 077 35 153 21

ER WARM BIJZITTEN

www.haardstede.nl
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Allround
medewerker
logistiek &
zagerij
Ben je op zoek naar
een écht toffe en
afwisselende baan?

Fulltime - 40 uur

Zo eentje met veel vrijheid en
de leukste collega’s? Wacht
dan geen seconde langer
en reageer. Je kunt meteen
beginnen!

Je helpt mee met de productie
van maatwerk in onze zagerij

Reageren?

Je maakt bestellingen klaar
en brengt ze weg

Stuur je CV en motivatiebrief
per e-mail naar:
nickee@totaaltegel.nl

Je laadt en lost vrachten
Je controleert inkomende
en uitgaande goederen

Je zorgt voor een opgeruimd en
gestructureerd opslagterrein

2.000 euro geschonken
aan de Voedselbank Peel en Maas
Een kleine delegatie van Lions Club Peel en Maas heeft op donderdag 22 oktober de Voedselbank Peel en
Maas bezocht om een cheque ter waarde van 2.000 euro te overhandigen aan voorzitter Raf Janssen.
In eerste instantie zou het bedrag weggezet worden, voor gebruik in de toekomst. Met de komst van corona
en de duur ervan was dit niet mogelijk. Het bedrag moest direct worden aangesproken om een gedeelte van
de levensmiddelen, die benodigd zijn voor de cliënten, te bekostigen. Momenteel komen er te weinig levensmiddelen binnen om te kunnen voldoen aan de vraag.

Jubileumweekend V.V. Koningslust en Fanfare
& Drumband E.M.M. Koningslust verplaatst

Stationsstraat 162, 5963 AC Hegelsom
077 851 4973 | www.totaaltegel.nl

Het jubileumweekend dat begin dit jaar gepland stond om het 75-jarig bestaan van V.V. Koningslust en
Fanfare & Drumband E.M.M. te vieren, wordt vooruitgeschoven naar het 80-jarig jubileum in 2025.
De festiviteiten werden eerder dit
jaar al verplaatst naar het weekend van 30 april, 1 en 2 mei in
2021. De vooruitzichten zijn op dit
moment nog te onzeker om de organisatie weer op te pakken. Beide
verenigingen besloten daarom om

de festiviteiten door te schuiven
naar het 80-jarig jubileum in 2025.
Alle betrokken sponsors, artiesten,
vrijwilligers en commissieleden worden nog benaderd door de organisatie. Het 75-jarig jubileumboek dat
grotendeels al op de planken ligt

wordt wel nog in 2021 uitgegeven.
Ook wordt in het voorjaar van 2021
bekeken of de loterij Koe Schijten
alsnog doorgang kan vinden op
2 mei 2021. Hierover houdt de organisatie iedereen op de hoogte.

Geen rockfonisch drama ‘Ik ben Alexander’
Wegens coronamaatregelen kan ook het rockfonisch drama Ik ben Alexander niet doorgaan. Wie kaarten heeft voor de voorstelling kan zijn geld terugkrijgen.
Wegens de coronamaatregelen is
het onmogelijk om voorbereidingen te treffen voor de productie van
het rockfonisch drama. Iedereen
die online een ticket heeft gekocht
krijgt binnenkort een e-mail waarin
de mogelijkheid voor terugbetaling
wordt uitgelegd. Wie een ticket via
VVV het Peelpunt heeft gekocht, kan

dit ticket inleveren op donderdag 26
november tussen 18.30 en 20.00 uur
of op zaterdag 28 november tussen
9.30 en 12.00 uur in gemeenschapshuis d’n Binger in Meijel. Bij inlevering van het originele ticket en het
doorgeven van het IBAN nummer, is
het aankoopbedrag terug te krijgen.
Omdat de productie vlak voor de

première is stilgezet, zijn veel kosten al gemaakt. De organisatie
hoopt daarom dat niet iedereen zijn
geld terug wil om toch uit de kosten te komen. Wie er dus voor kiest
het geld niet terug te vragen steunt
daarmee de toneelvereniging en
de cultuur in het algemeen in deze
coronaperiode, stelt de organisatie.

Vervolg voorpagina

Een lege bibliotheek

ADVERTENTIE WEEK
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“Een bezoek aan de bibliotheek wordt
gezien als een moment van contact.
De bibliotheek in Kessel wordt bijvoorbeeld veel bezocht door eenzame
ouderen die de krant komen halen en
een kopje koffie komen drinken. Zij zullen het contact met anderen missen
nu de bibliotheek dicht is. Ik ben van
mening dat we in de bibliotheken veilig werkten, doordat er genoeg maatregelen werden getroffen om zo min
mogelijk risico op besmettingen te
lopen”, laat Inge van Dongen, directrice van de Bibliotheek Maas en Peel,
weten. Jesse Klaver, Tweede Kamerlid
voor GroenLinks, diende vorige week
een motie in waarin het kabinet wordt
opgeroepen specifieke activiteiten in de

bibliotheek toe te staan voor de meest
kwetsbare mensen in de samenleving. Deze motie werd unaniem aangenomen. Dat gaf Van Dongen hoop.
“De bibliotheek wordt niet alleen
gebruikt voor het lezen van boeken.
Er vinden ook taalactiviteiten plaats,
ouderen krijgen in de bieb hulp bij
digitale zaken en studenten krijgen er
huiswerkbegeleiding. We hadden bij de
Veiligheidsregio een aanvraag ingediend zodat deze activiteiten door konden gaan. Nu hebben we maandag van
de gemeente bericht gehad dat we toch
dicht moeten, alleen huiswerkbegeleiding is toegestaan. Ik heb met tranen in
mijn ogen het bericht gelezen.” Ter vervanging van de Taalcafés vinden er taal-

wandelingen plaats om mensen die de
Nederlandse taal willen leren toch hulp
te bieden. “Tijdens een wandeling kan
afstand gehouden worden, maar wordt
er toch hulp geboden. Voor de cursisten is het fijn dat er toch een contactmoment is.” Volgens Van Dongen werd
er ook nagedacht over een boekenophaalpunt. “We hebben besloten dit niet
te doen, want dan genereer je bewegingen. We merken dat vooral e-books
populair zijn geworden tijdens de coronacrisis. Daar krijgen we veel vragen
over. Ondanks dat alle vestigingen dicht
zijn, blijven we wel bereikbaar.”
Tekst: Jeanine Hendriks
Beeld: Jac Willekens

1211 \ service

19

Kerkberichten
Vincentiusparochies

Parochie Beringe

Misintenties
CORONAMAATREGELEN NL21RABO 0141939583
LET OP: Vanwege de 2de corona- Een H. Mis opgeven kan tijdens het
parochiespreekuur op dinsdagochgolf is het aantal kerkgangers
tend. Ook bij kapelaan Roger Maenen
weer teruggebracht naar 30.
tel. 077 466 18 50 of per email roger.
Helaas kunnen we nu geen
maenen@ziggo.nl.
misintenties aannemen waar
veel mensen voor komen. Kijkt u Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur
bij de kerkberichten van uw
in de sacristie.
parochie naar wat daar als
Kerkdiensten
aanwijzing staat, zoals aanZondag 15 november
meldbriefjes of telefonische
H. Mis 09.30 uur
aanmelding. Staat daar niets
vermeld, dan zal het aantal kerk- Telling bij binnenkomst
gangers wel onder de 30 blijven. Woensdag 18 november
H. Mis 09.00 uur
Blijf thuis als u ziekteverschijn(grote kerk, zij-altaar St.Jozef)
selen 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 15 november
H. Mis: 11.00 uur
Lector: Mevr. Toos Leijsten
Intenties: Jaardienst Riek BootsMunsters. Jéér Kempen en overleden familie. Voor de intenties van
de Mariakapel op het kerkhof.

Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 14 november
H.Mis 19.00 uur t.i.v. de zieken in onze
parochie. Max. 30 aanwezigen. Telling
bij binnenkomst

Parochie Helden
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 21 20 21 18 / 077 307 14 88 in de
week voorafgaand.
Zondag 15 november
H. Mis 10.00 uur – t.i.v. overl. fam. Coxv.d. Beucken

Kerkdiensten
Zaterdag 14 november
Geen H. Mis
Zaterdag 21 november
H. Mis 17.30 uur t.i.v. Dionysius
Bos en Francina Bos-Daniëls; voor
het welzijn van alle koorleden en
parochievrijwilligers.

Parochie Meijel

Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg
077 307 52 93

Misintenties
NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen 077 307 13 88

Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zondag 15 november
H. Mis 11.00 uur. GEEN
Misintenties. Max. 30 aanwezigen.
AANMELDBRIEFJES noodzakelijk:
Verkrijgbaar vanaf: ma. 9 nov, prikbord kerk
Maandag 16 november
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans –
Telling bij binnenkomst
Dinsdag 17 november
H. Mis 09.00 uur –
Telling bij binnenkomst
Donderdag 19 november
H. Mis 09.00 uur –
Telling bij binnenkomst

Parochie Kessel

Parochie Baarlo

Parochie Kessel-Eik

Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Iet Dings-Bovendeerdt
077 462 18 60
06 24 21 61 06
Kerkdiensten
Zaterdag 14 november
19.15 uur H. Mis.
Voor de zeereerwaarde Heer Arnoldus
Jacobs

Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 15 november
9.30 uur H. Mis.
Wilhelmien Berden-Lenders.
Mededelingen
Bij binnenkomst in de kerk kunt u uw
handen desinfecteren en de voorgeschreven afstand in acht nemen. Als
u verkoudheidsklachten heeft, blijft u
dan thuis.

Misintenties
NL41RABO0125300522
L. Timmermans
077 462 16 78
Kerkdiensten
Zaterdag 21 november:
18.00 uur H. Mis.
Wiel Teeuwen en Lies Teeuwen
Salimans.
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
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 15 november
Geen H. Mis
Zondag 22 november
H. Mis 11.00 uur

Parochie Grashoek

Voor de pastorale zorg kunt u
terecht bij (voorlopig waarnemend)
administrator deken E. Smeets in
Venray 0478.550740, of kapelaan H. te
Boekhorst (zie parochie Baarlo)
Ziekenzalving: 06 55 40 80 23

Parochie Koningslust

Parochie Panningen
Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat
14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag-, woensdag- en
vrijdagochtend van 08.30 uur tot
11.30 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 14 november
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Joke Goes
Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel

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

Vlees met smaak
Dat is ons motto!

Aanbieding
Kogelbief
Ribeye
Runderpoulet

Geldig van 12 november
t/m 02 december 2020

Tijdelijke openingstijden:

maandag en woensdag gesloten
dinsdag, donderdag en vrijdag
09.00 - 17.00 uur
zaterdag 08.30 - 15.00 uur

uw textiel
Hygiënisch schoon
virus- en bacterie
vrij

www.herefords.nl

en VERDIEPINGSVLOEREN op uw wensen
compleet voorzien van een CE-certificaat.

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

E-ML levert en monteerd ENTRESOL

Tel. 077-3072462
vanhalstomerij.nl

0031 (0)6 53 18 02 43 • info@e-ml.eu • www.e-ml.eu

Tummers
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daar word ik vrolijk van
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TV
ing!
Minimaal €300,- kort
op alle tv's vanaf 995,-

16 65
5 ’’
cm

13 55
9 ’’
cm

LAATSTE WEEK!
GRATIS
BEZORGD!

GRATIS
BEZORGD!

400,inruil
korting

SMART

QLED

4K QLED TV QE65Q67

1399,-

999,-

inruil
korting

4K

SMART

ULTRA HD

OLED

4K TV OLED55CX6

• 65’’ (165 cm) • 4K Ultra HD • QLED
• Quantum Processor 4K • Quantum HDR
• Ambient Mode • AI Upscaling

10 43
9 ’’
cm

4K

GRATIS
BEZORGD!

449,-

SMART

1349,-

• 55’’ (139 cm) • 4K Ultra HD
• OLED • Dolby Vision IQ en Dolby Atmos
• a9 Gen3 AI Processor 4K

GRATIS
BEZORGD!

499,-

ULTRA HD

1699,-

14 58
7 ’’
cm

4K

ULTRA HD

350,-

4K TV UE43TU7170
• 43" (109 cm) • 4K Ultra HD • Smart TV • Crystal Display

949,-

799,-

4K

ULTRA HD

4K TV 58PUS8535/12

*

*Na €100,- cashback
via Philips

• 58" (147 cm) • 4K Ultra HD • Smart TV • Driezijdig Ambilight

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

