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Buutte aan de deur
Omdat de carnavalsactiviteiten dit jaar vanwege corona niet door mochten gaan, heeft De Kwaj Leiding, zes artiesten die namens Jong Nederland in Helden al jaren optreden tijdens
de zittingen van carnavalsvereniging de Dörper Kuus, een buutte uitgevoerd op afspraak aan de deur. Bij maar liefst 44 huishoudens kwamen de artiesten aan de deur met een
buutte geïnspireerd op het thema corona.
Volgens Max Max Dautzenberg was
het geweldig om langs de deuren
te gaan. “Het is een stuk persoonlij
ker. Normaal sta je in een grote zaal
met veel mensen en nu stonden
we voor kleine groepjes. We heb
ben alleen maar positieve reacties
gekregen van mensen en dat deed
ons ook goed. We hebben toch een
beetje het carnavalsgevoel kunnen
brengen bij de mensen. Daar ging
het bij mij het meeste om”, legt hij
uit. Ook de sfeer was volgens hem
goed. “We hebben als groep hier
echt naar toe gewerkt de afgelopen
weken. En het was tussen de buut
tes echt gezellig en bij de mensen
ook. De mensen konden het echt
waarderen dat we in deze kou bij
hun aan de deur een kleine buut
kwamen doen. We kregen ook vaak
een drankje of hapje aangebo
den. Hierdoor konden we nog even
gezellig een praatje doen voordat
we naar de volgende gingen.”

Beeld: Jac Willekens

Omgevingsvergunning verleend voor huisvesting
arbeidsmigranten Flierenhof
Ondanks 61 zienswijzen heeft het College van B&W van gemeente Peel en Maas besloten de omgevingsvergunning voor het huisvesten van 175 arbeidsmigranten op voormalige camping De Flierenhof in Maasbree
te verlenen voor een periode van maximaal tien jaar. Door ingediende zienswijze is de vergunning op twee
punten gewijzigd vastgesteld. De overige kritiekpunten hebben niet geleid tot aanpassingen in het plan.
Eind vorig jaar heeft het ontwerpbe
sluit zes weken ter inzage gelegen.
Er is 61 keer gebruikgemaakt van de
mogelijkheid om een zienswijze in te
dienen. “De zienswijzen zijn serieus
bekeken door het college. Daarom is
de omgevingsvergunning gewij
zigd vastgesteld”, laat het college
weten. Het initiatief op camping De
Flierenhof regelt de huisvesting van
arbeidsmigranten die werkzaam zijn
bij verschillende agrarische bedrijven
in de omgeving. Dit is al vastgelegd
in de ruimtelijke onderbouwing van
de omgevingsvergunning. Op basis
van de ingediende zienswijzen is

ervoor gekozen om de bepalingen
uit het gemeentelijk beleid als voor
waarde in de omgevingsvergun
ning op te nemen. Daarnaast is er
naar aanleiding van de ingediende
zienswijzen een dassenburcht gecon
stateerd. De bescherming van deze
dassenburcht is geborgd in de omge
vingsvergunning. De overige inge
diende zienswijzen hebben niet
geleid tot aanpassingen van het plan.
De omwonenden, die een zienswij
zen hebben ingediend, gaven aan dat
er geen draagvlak voor het plan is en
dat de informatievoorziening tekort is
geschoten. Ook zien ze graag dat de

arbeidsmigranten worden verspreid
over meerdere locaties in plaats van
geconcentreerd op één plek. Ze vre
zen onder andere voor hun veilig
heid, verkeersoverlast en een tekort
aan voorzieningen op het gebied van
internet en energie. Maikel Swinkels,
één van de indieners, geeft aan nog
niet op de hoogte te zijn gesteld
door de gemeente. “Dat is tekenend
voor de procedure. De communica
tie met de gemeente is niet goed.
Dat is een cruciaal punt.” Ook Arthur
Annotee bevestigt dat hij nog geen
brief van de gemeente heeft ont
vangen. “We leven in een democra

tisch land, maar ik vraag me nu echt
af op wie ik nog moet stemmen.”
Annotee geeft aan nog niet te weten
of hij in bezwaar gaat. “Ik ga dit
eerst met de andere buurtbewoners
bespreken.” Swinkels is daar wel dui
delijk over. “We gaan naar de bezwa
rencommissie en als het moet ook
naar de rechtbank. Ik had gehoopt
dat we met z’n allen konden praten
over de plannen, zodat onze punten
gehoord werden door de gemeente
en de eigenaar en eventueel opge
lost werden. Maar we hebben het
idee dat het plan er gewoon wordt
doorgedrukt. De procedures klop
pen niet, en daar zitten we echt mee.
Ik ben niet akkoord met het besluit
van de gemeente.”
Tekst: Jeanine Hendriks
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Nummer ‘Baolder Leef’ maakt wat los in het dorp

Duo Manon en Bart steken inwoners Baarlo hart
onder de riem
Het vastelaovesduo Manon en Bart
Jacobs uit Baarlo hebben vrijdag
12 februari een nummer gelanceerd waarmee ze de inwoners van
Baarlo een hart onder de riem
willen steken. Ze noemen het
nummer ‘Baolder Leef’, het volkslied voor Baarlo.
Al sinds jaar en dag is Bart Jacobs
graag bezig met muziek en sinds
een aantal jaar zingt en schrijft hij
samen met Manon vastelaoveslied
jes voor henzelf, maar soms ook
voor anderen. “In februari vorig jaar
kreeg ik een refrein voor een num
mer in mijn hoofd. Hier heb ik op dat
moment verder weinig mee gedaan.
Gedurende het jaar werd ik me
steeds meer bewust ervan hoe sterk
mijn gevoel voor Baarlo eigenlijk is.
We wonen ruim drie jaar in Baarlo,
maar ik voelde me ontzettend snel
thuis in het dorp. Met Manon heb
ik het toen over het idee gehad om
daadwerkelijk met het refrein verder
te gaan en een nummer te schrijven
voor Baarlo. Bij dat idee is het toen
ook eigenlijk blijven steken”, legt
Bart uit.

Volkslied
Toen carnaval er aan zat te komen in
een tijd waarin het niet gevierd kon

Colofon

worden, maar er wel behoefte naar
was, kwam Manon op het idee om
opnieuw met het nummer aan de slag
te gaan en zo Baarlo een hart onder de
riem te kunnen steken. Bart: “Hierbij
was meteen de insteek dat als we dat
zouden gaan doen, we het ook goed
zouden gaan doen. Een groot opgezette
samenwerking, waarmee het nummer
niet alleen voor Baarlo zou worden,
maar ook van Baarlo. Een zogenoemd
volkslied voor Baarlo.”

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

We hadden nog maar
drie weken tijd voor
onze geplande release
van 12 februari

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

Commercieel adviseurs
077 208 32 25
advertentie@hallopeelenmaas.nl

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

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden g
 emeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Peel en Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.
Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandig
heden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

Zo werden Huub Beekman en
Hay Vercoulen uit Baarlo benaderd
als mede-artiesten voor de vertol
king van het nummer. Ook vroegen
Manon en Bart carnavalsvereniging
De Kook en haar trio van 2020, JVB
en hun jeugdprinses van 2020, Baarlo
Leeft en Volksfeesten Baarlo om mee
te werken aan het project. “Op dat
moment was enkel het refrein van
het nummer pas klaar en we hadden
nog maar drie weken tijd voor onze
geplande release van 12 februari, de
vrijdag voor ‘vastelaovend’. Maar de
medewerking en het enthousiasme
van iedereen was overweldigend.
Datzelfde weekend hebben we, door
de energie van al dat enthousiasme
en het gevoel van samen iets willen
doen voor Baarlo, het nummer hele
maal af kunnen schrijven. Ook Studio
Difference en Jake Gilroy Productions
waren bereid om hun medewer
king te verlenen. Uiteindelijk sloot
Sjiwa zich nog aan en was het project
rond.”
De samenwerking met de ver
enigingen, artiesten en andere
Baarlonaren heeft veel losgemaakt,
laat Bart weten. “In een gezamen
lijke WhatsAppgroep hebben we
samen het hele project doorgemaakt

en beleefd. Zo ook het plezier van de
teasers vooraf, de spanning van het
halen van de deadline en uiteraard het
‘online feest’ van de release met alle

hierop volgende reacties.” De reac
ties stroomden na de release in grote
getalen binnen. “Om te zien wat het
nummer losmaakt in het dorp is hart

verwarmend en p
 recies wat we hoop
ten te bereiken met dit nummer.”
Tekst: Jeanine Hendriks
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Adver torial

Hanneke van Haeff uit Neer

‘Het eerlijke en persoonlijke
advies; dat is wat het ‘m doet’
“Al zolang ik me kan herinneren, kopen mijn ouders alle elektronica bij Tummers in Panningen.
Als we iets nodig hebben, zoeken we samen met de medewerkers van Tummers naar de meest geschikte
optie; of het nu gaat om een oven, een monitor of een blender.
Ik woon in Utrecht en studeer
daar Sustainable Business and
Innovation. Afgelopen jaar
kwam ik regelmatig terug naar
het thuisfront. Toen heb ik het
bakken van bananenbroden en
worteltaartjes maar weer eens
opgepakt. Samen met mams kocht
ik een mixer bij Tummers, waar
we zoals altijd perfect werden
geholpen. ‘Gewoon’ eerlijk en
persoonlijk advies; dat is wat
het ‘m doet. Dat maakte ook het
verschil toen we een nieuwe
koffiemachine zochten. Een goede
koffiemachine maakt thuis
studeren en werken toch wel een
stukje leuker. En zeg nou zelf: wat
past er nou beter bij een vers stuk
bananenbrood dan een heerlijke
kop koffie?”
Ook nu de winkel gesloten is
kun je bij Tummers terecht voor
eerlijk en persoonlijk advies.
Verkopers staan telefonisch en
online voor je klaar, kun kunt
zelfs met de verkopers in de
winkel videobellen. Zo kun je de
producten toch zien en vergelijken.
Het is ook mogelijk om een
afspraak met een verkoopadviseur
te maken bij jou thuis, wel zo
makkelijk!

Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst
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Heldenaar Luuk Driessen overnacht
in zelfgemaakte iglo
Luuk Driessen uit Helden heeft samen met zijn drie kinderen een iglo in zijn tuin gebouwd. Na enkele uren
eraan te hebben besteed, konden de vier mannen woensdag 10 februari de wedstrijd tussen Ajax en PSV in de
iglo bekijken. In de nacht van zondag 14 oktober sliep Luuk zelfs in het bouwsel.

Eigenaren stoppen
met kroeg

zich een iglo vormde. De iglo werd
toen wel groot, maar iets te puntig.”
Nu, elf jaar later wilde Luuk met
dezelfde werkploeg weer een iglo
maken. “Aangezien er nu minder
sneeuw was besloten we halve blok
ken te maken. Bij het stapelen heb
ben we de blokken per rij steeds
schuiner gezet en flink gevoegd met
nat gemaakte sneeuw. Door steeds
kleinere blokken te gebruiken, goed te
voegen en regelmatig nat te sproeien
konden we de iglo nu wel mooi rond
maken.” De diameter aan de bin
nenkant is ongeveer 2,5 meter en de
hoogte is 1,90 meter. Ook hebben ze
de binnen- en buitenkant versierd met
lampjes.

Slapen

In 2010 bouwde Luuk al eens eerder
een iglo met zijn kinderen. Daarvoor
gebruikten ze grote kunststof bak

ken die ze vol schepten met sneeuw.
“De bak draaiden we om en een grote
samengeperste blok sneeuw was het

resultaat. De blokken plaatsten we in
een cirkel en de tweede rij stapelden
we iets verder naar binnen, totdat er

In 2010 wilde Luuk ook al in de iglo
slapen, maar dat is uiteindelijk niet
gebeurd. Nu was hij erop gebrand
dit wel te doen. “Op zondagavond
heb ik een picknickdeken en een stuk
overgebleven vloerbedekking in de
iglo gelegd. Een slaapmatje en slaap
zakken waren vervolgens voldoende
voor een heerlijke warme nacht in
de iglo. Het was zeker voor herhaling
vatbaar.”

Verdeelstation in Helden is vol

Enexis heeft gemeente Peel en
Maas onlangs laten weten dat er
de afgelopen jaren naast windpar
ken veel projecten zijn gerealiseerd
en enorm veel verzoeken zijn bin
nengekomen om te leveren op het
energienetwerk. Deze groei zorgt
voor transportschaarste. Daarom
heeft Enexis code oranje aangekon
digd voor vijf verdeelstations in de
regio, waaronder het verdeelstation
in Helden. Enexis verwacht over een
paar maanden over te gaan naar
code rood.

Duurzaamheidsagenda
De raad van gemeente Peel en
Maas heeft op 15 december de
Duurzaamheidsagenda ‘Beleef
Samen Duurzaamheid’ en daarmee
de uitgangspunten en kaders voor
wind- en zonenergie vastgesteld.
De vaststelling van de duurzaam
heidsagenda maakt het voor het col
lege mogelijk om aan de doelstelling
van de regionale RES bij te dragen.
“We begrijpen dat dit geen conse
quenties heeft voor projecten die
al in de bouwfase zitten, zoals het
windpark Egchelse Heide maar dat
nieuwe projecten, die aan het net

werk willen leveren, worden afge
wezen. We zijn lokaal en regionaal
met Enexis in gesprek om inzicht
te krijgen in wat dit betekent voor
nieuwe plannen en wanneer een
verdere uitbreiding van het netwerk
kan worden gerealiseerd. Volgens
het investeringsplan van Enexis vindt
uitbreiding plaats van het verdeelsta
tion in Helden. Vanuit dit verdeelsta
tion gaat onder andere het windpark
Egchelse Heide terug leveren op het
landelijke hoogspanningsnet van
Tennet”, laat een woordvoerder van
gemeente Peel en Maas weten.
Dit betekent volgens de gemeente
niet dat er niets meer mogelijk is in
Peel en Maas. “Huishoudens en ook
bedrijven die opwekken voor eigen
gebruik, en dus maar een relatief
klein deel terug leveren aan het net
werk, zijn vrijgesteld.”

Egchelse Heide gaat
terug leveren

Tekst: Jeanine Hendriks

Appartementen
in ‘t Café
in Helden
‘t Café in Helden blijft
definitief gesloten en gaat
drie extra appartementen
realiseren binnen de huidige
ruimtes. De routekaart
coronamaatregelen biedt te
weinig perspectief voor de
natte horeca, geven de
eigenaren aan.
“Al zouden wij misschien in
maart of april open mogen
gaan, dan hadden we nog geen
steeds geen gepast slotfeest
kunnen organiseren vanwege
de beperkte maatregelingen.
Hopelijk hebben jullie begrip
hiervoor. Mocht het ‘oude
normaal’ weer terugkomen,
dan gaan wij zeker de
mogelijkheden bekijken om
alsnog een afscheidsfeestje te
houden in welke vorm dan ook,
zodat jullie dan de resterende
kaarten en munten van ‘t Café
kunnen inleveren”, laten de
eigenaren weten.

Beeld: Jac Willekens

Heb jij ervaring in de elektrotechniek?
Ga jij samen met ons team
verdeelinrichtingen tot 6500 ampère
bouwen?

Nieuwe energieprojecten
in Peel en Maas worden
afgewezen
Omdat het verdeelstation van Enexis in Helden momenteel vol is,
worden nieuwe wind of zonne-energieprojecten in gemeente Peel
en Maas de komende tijd afgewezen. Dat laat gemeente Peel en
Maas weten. Voor projecten die al in de bouwfase zitten heeft het
volle elektriciteitsnet geen invloed.
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Dan zijn wij op zoek naar jou!
Meer informatie over HG Industrial kun
je vinden op www.hg-industrial.nl

HG Industrial maakt deel uit van de Hotraco Group en is al ruim 30 jaar een toeleverancier voor de industriële
klant. Kerntaak daarbij is het ontwerpen en produceren van klant specifieke oplossingen op het gebied
van regelen, besturen en schakelen van processen en machines. HG Industrial heeft jarenlange ervaring en
specifieke en specialistische kennis als het gaat om installaties en projecten met onder meer vermogenspanelen,
besturingskasten, machinebesturingen, software applicaties, remote service, bedrijfsinstallaties, algemene lichten krachtinstallaties. Bij Hotraco Group werken circa 250 medewerkers.
Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een:

Elektromonteur Verdeelinrichtingen
Als Elektromonteur verdeelinrichtingen ben je werkzaam
in een dynamische omgeving waarin je de mogelijkheden
hebt om gevarieerd werk te doen. Je werkt voor een
sterk innoverend en ontwikkelend marktsegment, waarbij
creativiteit en doortastendheid wordt gestimuleerd. Je
bouwt zowel kleine als grote verdeelinrichtingen (tot
6500 ampère!) voor diverse klanten. Hierbij is jouw
technisch inzicht en creativiteit van cruciaal belang om
tot een goed eindresultaat te komen.
Taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.:
• Het zelfstandig bouwen van verdeelinrichtingen a.d.h.v.
een schema;
• Het verzamelen van de juiste materialen t.b.v. de
verdeelinrichting;
• Het opzetten van verdeelinrichtingen;
• Componenten plaatsen en coderen;
• Bedraden van bodem en deur(en) van de
verdeelinrichtingen a.d.h.v. een schema;
• Eventuele wijzigingen aan de tekenaar doorgeven.

Wij vragen:
• Een afgeronde MBO elektrotechniek opleiding of
vergelijkbare opleiding;
• Meerdere jaren werkervaring als monteur
verdeelinrichtingen;
• Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken;
• Je bent accuraat en werkt nauwkeurig;
• Beheersing van de Engelse taal is een pré.
Wij bieden:
Een uitdagende functie waarbij ontwikkeling centraal
staat. Je werkt
samen binnen het netwerk van de Hotraco Group in een
leuk, enthousiast en hecht team. Ook ontvang je een
goed salaris (afhankelijk van leeftijd en ervaring) met
prima secundaire arbeidsvoorwaarden op grond van de
CAO van het Metaalbewerkingsbedrijf. Ook vanuit huis
werken behoort tot de mogelijkheden.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Wil jij werken bij een innovatieve en groeiende organisatie?
Stuur dan je CV met motivatie naar: hrm@hotraco.com t.a.v. Kim Scheepers (HR Officer)
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De poppen aan het dansen in het Panningse Café Tinus
Twee boa’s stonden met hun mond vol tanden toen ze zaterdagavond
13 februari een ‘vol’ Café Tinus binnenstapten om boetes uit te delen.
Het bleek namelijk een café vol met verkleedde paspoppen.
Kroegeigenaar Martijn Lacroix wilde op deze manier toch een beetje een
carnavalsgevoel creëren in het centrum van Panningen.

Starter in de regio

Rouwbegeleiding Limburg
Bedrijf
Eigenaar
Plaats
Telefoon
E-mail
Website

Rouwbegeleiding Limburg
Lenie Smit
Helden
06 47 83 03 31
info@rouwbegeleidinglimburg.nl
www.rouwbegeleidinglimburg.nl

Activiteiten

Doelgroep

Door gebruik te maken van
verschillende methoden help ik
mensen het leven weer op te
pakken en te leven zoals zij dat
willen, om weer perspectief te
zien. Rouwbegeleiding Limburg
biedt op maat gemaakte rouw
begeleiding, omdat iedereen
op zijn of haar eigen wijze mag
rouwen.
• Het herkennen en erkennen van
het verdriet (nu of in het verle
den).
• Het gebruik van verschillende
mindfulness methoden om men
sen te helpen weer in het nu te
komen.
• Met zoveel gesprekken als nodig,
om mensen te helpen het leven
weer op te pakken en het licht
puntje aan de horizon te zien.

(Jong)Volwassenen die te maken
hebben gehad met een verlies en
hierdoor het overzicht en perspec
tief zijn kwijtgeraakt en onder
steuning kunnen gebruiken om het
leven weer op te pakken. Met name
na scheiding, baanverlies, verlies
van eigenwaarde of overlijden van
een dierbare mag je jezelf opnieuw
uitvinden en weer ontdekken wat
zin geeft aan jouw leven.

Onderscheidend vermogen
Naast rouwbegeleider ben ik ook
life coach. Die twee samen maakt
dat met levenservaring, opleiding,
relativerend vermogen en kennis,
het voor mij mogelijk is om vanuit
diverse invalshoeken met u mee
te gaan in uw proces van rouw en
verdriet.

Omgaan met verlies en verdriet.
Hoe werkt dat dan?
Heeft u moeite met een verlies om te gaan?
Rouwbegeleiding Limburg is er om u te helpen
met het verwerken van uw persoonlijke verlies.
Bel mij voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek zodat wij kunnen bespreken
wat ik voor u kan betekenen.

Lenie Smit | 06 47 83 03 31 | www.rouwbegeleidinglimburg.nl

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

Moeite met wiskunde?
Ik leg de lesstof graag op ’n
begrijpelijke manier uit.
Tel. 06 24 68 04 76 WatsApp

Zelfstandig Optidee Adviseur Peggy
Wismans www.optidee.nl/peggywismans tel: 06-48550730

Te koop 150 kinderkoppen ongeveer
14 x 20 centimeter.
Prijs 225,00 Fam. Linssen
06 23 83 74 55”

BEDANKT lieve mensen.
Al ruim 500 cadeaubonnen
uitgegeven.
Doe mee op BrasserieVIOS.nl
Zaterdag/vakantie krachten
Voor onze plantenkwekerij zijn wij op
zoek naar scholieren vanaf 15 jaar
Lukassen plantgoed tel 06-50238138”

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Verloren in Panningen, sleutel en
badge werk NLW en huissleutel aan
paars lint. Tel.: 06 52 27 34 96

VAKGARAGE
PEETEN BV

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

Lacroix zag het idee van een volle
kroeg met paspoppen op televisie bij
een kroegeigenaar in Den Bosch en
was direct enthousiast. “Ik vond het
echt een leuk idee om een carnavals
sfeer te creëren. We mogen al wei
nig meer en ook de carnaval kon niet
doorgaan. Op deze manier ziet ieder
een die voorbij loopt toch een beetje
gezelligheid en ik hoopte zo een
positieve ‘vibe’ aan het centrum van
Panningen te kunnen geven.”

Carnavalsmuziek
Lacroix nam contact op met de eige
naar van Snuffelshop Gediam die
carnavalsspullen verkoopt en hij was
ook enthousiast. Ze verhuisden zijn
verkleedde poppen naar de kroeg.
Lacroix: “Ik heb lichten geïnstalleerd
die op de poppen schijnen, zodat ze
extra goed zichtbaar waren. Ook heb
ik buiten een muziekbox neergezet

waaruit carnavalsmuziek klonk tijdens
de carnavalsdagen.” Lacroix zegt dat
er veel animo was voor het spektakel.
“Vele mensen zijn langsgekomen om
hun neuzen tegen het raam te druk
ken. Door de carnavalsmuziek en de
poppen hadden de mensen, die bin
nenstapten om eten te komen afhalen,
toch een beetje het idee dat ze in een
gezellige en volle kroeg stonden.”

Boa’s
Op carnavalszaterdag gebeurde er nog
iets bijzonders café Tinus. In de avond
liep Lacroix vanuit de keuken de kroeg
in, toen er ineens twee personen bin
nen kwamen lopen. Niks geks, dacht
hij op het eerste moment. Totdat hij
zag dat ze in het blauw waren gekleed
en een boze blik hadden op hun
gezicht. “Het waren twee boa’s die
voorbij reden en dachten dat er een
feestje bezig was. Ze besloten naar

binnen te stappen en waren klaar om
boetes uit te delen.” Maar toen de
boa’s zagen wat er werkelijk aan de
hand was, ontdooiden ze snel en ont
stond er een glimlach op hun gezicht.
“Ze vonden het een leuk idee en
maakten zelfs foto’s voor collega’s.”
Voor de ondernemer was het al met al
een geslaagde carnavalsactie.

Ik hoopte een positieve
‘vibe’ aan het centrum
te kunnen geven

Tekst: Roosje Delsing
Beeld: Jac Willekens

Verenigingen, inwoners en ondernemers steunen

Compensatiemaatregelen
voor gemeente Peel en Maas

Het College van B&W van gemeente Peel en Maas heeft besloten om compensatiemaatregelen in te
voeren voor verenigingen, inwoners en ondernemers in Peel en Maas. Hiermee wil het college de
financiële gevolgen van de coronacrisis voor een deel compenseren.
“Doordat we al bijna een jaar met
de gevolgen van corona te maken
hebben is het voor verenigingen,
inwoners en ondernemers in onze
gemeente een moeilijke en onze
kere tijd. Hier zijn we ons van
bewust”, zo zegt de gemeente.
“Naast de landelijke compensatie
maatregelen proberen we lokaal
daar waar dat kan maatregelen te
nemen gericht op bepaalde groepen
zoals verengingen, ondernemers
en inwoners in Peel en Maas. Het
Steunfonds Corona is hier ook een
voorbeeld van.”

Compensatiemaatregelen
De gemeente Peel en Maas ver
huurt diverse accommodaties die
vanwege corona tijdelijk niet of

slechts beperkt gebruikt mogen
worden. Hiervoor wordt (gedeel
telijke) kwijtschelding van de huur
verleent. De horeca krijgt uitstel
van betaling voor de legeskosten
en er wordt voor de terrassen op
gemeentegrond geen huur in reke
ning gebracht. Wat toerisme betreft
gaat de gemeente in overleg met de
Belastingsamenwerking Gemeenten
en Waterschappen (BsGW) bepalen
hoe om te gaan met opleggingen
van voorlopige aanslagen verblijfs
belasting 2021. Mogelijkheden zijn
om de voorlopige aanslag 2021
enkele maanden uit te stellen of
de voorlopige aanslag te verlagen.
Voor ondernemers die door corona
betalingsproblemen hebben, gaat
de BsGW ook maatwerk toepassen

voor de belastingverplichting van
rioolrecht en afvalstofheffing.

Reclamebelasting
In 2021 wordt er 25 procent min
der reclamebelasting geheven bij
de ondernemers. De gemeente
Peel en Maas vult dit bedrag aan
tot 100 procent. Het bedrag wordt
vervolgens uitgekeerd aan het cen
trummanagement om daarmee een
extra stimulans te geven aan de
ondernemers. Ook wordt er soepel
omgegaan met verstrekte subsidies
wanneer blijkt dat activiteiten niet
kunnen doorgaan door corona, maar
als de organisatoren wel kosten heb
ben moeten maken. Meer informatie
over de compensatiemaatregelen
vind je op www.peelenmaas.nl.
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Panningse Mounir Kasmi op elfde plek
kandidatenlijst NIDA
Mounir Kasmi (39) uit Panningen staat op de elfde plaats van de kandidatenlijst van NIDA voor de Tweede
Kamerverkiezingen van 17 maart. NIDA doet dit jaar voor het eerst mee met de verkiezingen. Kasmi noemt
de partij een ‘emancipatiebeweging met een islamitische insteek’ en het doel is om minimaal drie zetels te
behalen.

gen voor de Tweede Kamer, dus dit
zou een prima begin zijn, zodat we
vandaar verder kunnen doorgroeien.
We moeten realistisch blijven en kij
ken naar de haalbaarheid. Momenteel
zitten we midden in de campagne,
bezoeken grote steden in Limburg en
online proberen we optimaal mensen

te bereiken en onze boodschap te ver
spreiden. We willen ons landelijk profi
leren en inzetten voor heel Nederland,
dus ook voor Peel en Maas. Laten we
hopen dat het gaat lukken, we gaan
het zien 17 maart.”
Tekst: Roosje Delsing

590 bedrijven in Peel en
Maas ontvingen coronasteun
In gemeente Peel en Maas ontvingen in 2020 590 bedrijven exclusief zzp’ers coronasteun. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Het
aantal is 45,9 procent van alle bedrijven met twee of meer werkzame personen.
Van de 2.615 zzp’ers maakt 26,4 pro
cent gebruik van minimaal één
coronaregeling. In totaal gaat het
om 690 eenpitters uit Peel en Maas.
77,1 procent van de horeca-onder
nemers in Peel en Maas, 135 bedrij
ven in totaal, kreeg in 2020 geld uit
minimaal één steunmaatregel.
Landelijk gezien doen vooral
ondernemers uit Limburg en
Noord-Holland een beroep op deze
financiële regelingen. Met 64,5 pro

Mounir komt oorspronkelijk uit
Den Bosch maar woont sinds twin
tig jaar in Peel en Maas, waarvan
de laatste jaren in Panningen. In het
dagelijkse leven is hij onderofficier bij
de Koninklijke Marachaussee, daar
buiten zet hij zich veelal in voor de
maatschappij. Met name voor jonge
ren met een etnische achtergrond.
Kasmi: “Mensen denken vaak dat alle
deze jongeren hangjongeren zijn,
maar dat is niet het geval. De mees
ten hebben ook gewoon een baan,
doen vrijwilligerswerk of gaan naar
school. Sommigen houden ervan om
in hun vrije tijd buiten te voetballen,
maar dat wil niet direct zeggen dat zij
hangjongeren zijn en verder maat
schappelijks niets bijdragen.”

Ik ben voor meer
gelijkenis tussen
iedereen

Drijfveer
Kasmi richtte onder andere een jon
gerengroep op om deze jongeren
zichtbaar te maken. Dit deed hij met
behulp van de moskee waarvoor hij
een aantal jaren werkte. “Ik ben de
afgelopen jaren maatschappelijk,
sociaal en ethisch betrokken geweest
bij de samenleving en heb mij ervoor
ingezet, met name in Peel en Maas.
Ik dacht: ik wil dit groter aanpakken,
ik wil een stap zetten richting de poli
tiek.” Kasmi vindt dat er in de poli
tiek nog te weinig wordt ingezet voor
ongelijkheid tussen etniciteiten en de
gelijke kansen van jongeren. “Ik wil
graag iets betekenen voor jongeren

met een etnische achtergrond, zij
hebben het vaak moeilijker met het
vinden van een baan of stageplek.
Ik ben voor meer gelijkenis tussen
iedereen en wilde een stapje meer.”
Kasmi vond aansluiting bij NIDA, een
politieke partij met een islamitische
grondslag, die in 2013 is opgericht
en zijn oorsprong vond in Rotterdam.
Op de website staat de politieke par
tijn omschreven als: ‘NIDA staat voor
de oproep, stem van een nieuwe
generatie met superdivers DNA
en islamitische inspiratie’. Kasmi:
“Wat mij aansprak en nog altijd aan
spreekt is dat de partij op de islam
is geïnspireerd, ik als mens en mos
lim voel mij daardoor aangetrokken.
Ook het partijprogramma sprak en
spreekt mij nog altijd aan. Ik hoop dat
ik met mijn aansluiting bij NIDA nóg
meer voor jongeren kan betekenen.”

NIDA
Het motto van NIDA is ‘Wij geloven in
Nederland’. Volgens Kasmi wil NIDA
onder andere betere zorg, welzijn en
onderwijs in Nederland. “Net zoals
andere partijen dat willen.” Maar
volgens Kasmi onderscheid NIDA zich
met de vijf maatschappelijke indea
len die ze nastreeft: geloof, leven,
talent, welvaart en familie. “Wij gelo
ven erin dat iedereen een bepaald
talent heeft. Door onze krachten te
bundelen vanuit onze diversiteit en
inclusiviteit kunnen we samen veel
meer bereiken. Als er een goede ver
draagzaamheid is tussen alle natio
naliteiten krijgt iedereen, ongeacht
leeftijd, geslacht of etniciteit, gelijke
kansen en kunnen ze bereiken wat ze
graag willen in het leven.” Naast het
opstaan tegen racisme en discrimi
natie is het bestrijden van islamofo

bie ook een belangrijk onderdeel van
NIDA. “Het is een item dat wat ons
betreft grondig tegen het licht moet
worden gehouden. Het is al twintig
jaar gaande en men doet er nog wei
nig aan.”

Emancipatiebeweging
Kasmi wil benadrukken dat NIDA
geen islamitische partij is. “Het is
een emancipatiebeweging met een
islamitische inspiratie en we hebben
zowel moslim als niet-moslimleden.
De islam is niet een probleem, maar
juist een oplossing voor een hoop
zaken en ik hoop dat meer mensen
dat gaan beseffen.” Net zoals dat
NIDA opstaat tegen racisme en discri
minatie, doet de politieke partij DENK
dat ook. Toch is Kasmi niet bang dat
mensen NIDA en DENK teveel over
eenkomsten vinden hebben. “NIDA is
een politieke beweging met een isla
mitische inspiratie, die haar basisfun
damenten vanuit ‘Bottom-up’ heeft
opgebouwd vanaf 2013. DENK is een
seculiere partij, die in 2015 is ont
staan door een afsplitsing en zij heeft
zich geprofileerd vanuit de landelijke
organisatie. En als je de partijpro
gramma’s van NIDA en DENK naast
elkaar neerlegt, dan zie je bepaalde
basisovereenkomsten, maar zodra
je verder kijkt, dan zie je inhoudelijk
grote verschillen.”

Doelen
In de huidige peilingen voor de
Tweede Kamerverkiezingen 2021
komt NIDA nog niet hoog naar voren.
Kasmi: “Dit komt doordat NIDA nog
niet overal in mee wordt genomen als
kansrijke partij. Ons doel is om mini
maal drie zetels te behalen. Wij doen
voor het eerst mee met de verkiezin

cent staat gemeente in Roermond
in Limburg aan kop met het aantal
bedrijven dat coronasteun ont
ving. In Roermond kreeg 84,7 pro
cent van de horeca-ondernemers,
in totaal 250 bedrijven, geld uit
minimaal één steunmaatregel.
Ook in de gemeenten Maastricht,
Valkenburg aan de Geul en Vaals
vroegen relatief veel bedrijven
financiële steun aan de overheid.

Op zoek naar een leuke baan
gedurende dit seizoen?

Onze 5-sterrencamping zoekt
nieuw talent!

Wij, Camping De Heldense Bossen, zoeken voor het komende
kampeerseizoen gemotiveerde collega’s voor de volgende afdelingen:

• receptie
• onderhoudsdienst
• zwembad
• huishoudelijke dienst
Wat wij van je vragen is enthousiasme en de bereidheid om
te werken als andere mensen vrij zijn, zoals weekenden en
schoolvakanties. Daartegenover staat onder andere een gezellige
werksfeer, mensen rondom je heen die plezier hebben en loon
volgens de CAO recreatie.
Op onze website www.deheldensebossen.nl/het-park/vacatures
staat meer informatie over de openstaande vacatures.

Ben jij diegene die we zoeken?
Reageer dan nu!
Reageren op de vacatures
kan tot en met donderdag
25 februari a.s.
Sollicitaties kunnen gestuurd
worden naar:
lindapeeters@deheldensebossen.nl
Zet er a.u.b. duidelijk bij
voor welke vacature je solliciteert.

De Heldense Bossen 6 • 5988 NH Helden
WWW.DEHELDENSEBOSSEN.NL
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Weer in Peel en Maas

Gratis digitale rondleidingen
door het Huis van Morgen in
Panningen
Het Huis van Morgen, een demonstratiewoning voor zorgoplossingen, geeft op dinsdag 23 en donderdag 25 februari gratis online
rondleidingen. In het huis worden moderne zorgoplossingen
getoond die het mogelijk maken om zo lang mogelijk zelfstandig te
wonen. Het thema van de webinars is ‘Langer zelfstandig wonen in
een bestaande jaren-60-woning’.

Lenteweer in opkomst
We hebben een mooie winterse periode achter de rug waarbij het in de nachten streng gevroren heeft
en overdag bijna 5 graden bleef vriezen. Dit soort periodes hebben we sinds 2012 niet meer meegemaakt.
Het resulteerde in Limburg in een regionale koudegolf en op een haar na was deze ook landelijk. Deze week
gaan we echter uit een heel ander vaatje tappen en wordt het ineens uitzonderlijk zacht voor februari.
Het ijs zal als sneeuw voor de zon verdwijnen en we krijgen een reeks dagen waarbij de zon veel schijnt en
de neerslagkans nagenoeg nihil is. Dit komt door een grote hogedrukblokkade boven het vasteland van
Europa en een depressie achter Ierland. Tussen deze systemen wordt met een diepe zuidwestelijke stroming warme lucht naar ons toe geblazen. De temperaturen gaan dicht tegen recordwaardes aanzitten
voor februari met vanaf zaterdag 17 tot bijna 20 graden. Datumrecords gaan zeker gebroken worden.
Geniet van het aankomende lenteweer. / Beeld en tekst: Nicky de Bruijn

Wil jij je als Elektromonteur
specialiseren in onze tak van sport?
Ben jij op zoek naar uitdaging en werk
jij nauwkeurig?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Meer informatie over Hotraco Group
kun je vinden op www.Hotraco.com

De professionals bij Hotraco Group bedenken en ontwikkelen innovatieve en kwalitatief hoogstaande
besturingstechnische oplossingen. Samen werken we elke dag weer aan de beste besturingstechnische
oplossingen voor onze klanten wereldwijd binnen de markten Agro en Industrie. Bij Hotraco werken specialisten
die uitblinken in hoogstaande technische kennis. Er werken bij Hotraco ongeveer 250 medewerkers.
We zijn op zoek naar mensen die ook voor kwaliteit staan, naar nieuwe collega’s die zelfstandig op zoek gaan
naar mogelijkheden om zaken steeds slimmer aan te pakken!
Vanwege verdere groei van ons team Paneelbouw zoeken wij een:

Elektromonteur
Als Elektromonteur werk je samen met je collega’s op
de afdeling Paneelbouw. Je komt te werken in een
jong team met hardwerkende mensen met een passie
voor techniek. In een dynamische omgeving krijg je de
mogelijkheid om je specialiseren in het vak Paneelbouw
het vak Verdelerbouw. Op onze afdeling worden
panelen gebouwd voor zowel de agrarische als de
industriële sector.
Taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.:
• Het bouwen van schakelpanelen a.d.h.v. een schema in
onze werkplaats;
• Het verzamelen van de juiste materialen t.b.v.
het paneel;
• Het opzetten van panelen;
• Componenten plaatsen en coderen;
• Bedraden van bodem en deur(en) a.d.h.v. een schema;
• Eventuele wijzigingen aan de tekenaar doorgeven;
• Paneel gereed melden bij de Projectleider of Hoofd
Paneelbouw;

• Extra gebruikte materialen meld je bij de Projectleider
of Hoofd Paneelbouw.
Wij vragen:
• Een afgeronde MBO opleiding in de richting
Elektrotechniek of vergelijkbare opleiding;
• Enkele jaren werkervaring als Elektromonteur is een
pré;
• Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken;
• Je bent accuraat en werkt nauwkeurig.
Wij bieden:
Een uitdagende functie waarbij ontwikkeling centraal
staat. Je werkt
samen binnen het netwerk van de Hotraco Group in een
leuk, enthousiast en hecht team (ongeveer 35 collega’s).
Ook ontvang je een goed salaris (afhankelijk van leeftijd
en ervaring) met prima secundaire arbeidsvoorwaarden
op grond van de CAO van het Metaalbewerkingsbedrijf.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Wil jij werken bij een innovatieve en groeiende organisatie?
Stuur dan je CV met motivatie naar: hrm@hotraco.com t.a.v. Kim Scheepers (HR Officer)

Het Huis van Morgen aan de
Bernhardstraat in Panningen laat
zien welke praktische en slimme
zorgoplossingen inzetbaar zijn om
ervoor te zorgen dat iemand zo
lang mogelijk in zijn of haar eigen
omgeving kan blijven wonen.
Met een 360-graden camera wordt
er een rondleiding gegeven, waar
door een waarheidsgetrouw en
realistisch beeld wordt gecreëerd.
De digitale rondleidingen vinden
plaats in het kader van de Slimme
Zorg Estafette. Dit landelijke event
vestigt vier weken lang de aan
dacht op slimme zorg en innovatie,
om zo van elkaar te leren en elkaar

te inspireren. Iedere week staat
één regio centraal: in de laatste
week van februari is dat de regio
Zuid, waardoor er onder andere in
Peel en Maas rondleidingen wor
den gegeven.

Aanmelden
De webinars vinden plaats op dins
dag 23 en donderdag 25 febru
ari tussen 13.00 en 14.00 uur en
15.00 en 16.00 uur. Er kunnen
maximaal tien personen per rond
leiding deelnemen.
Aanmelden is gratis en kan tot
maandag 22 februari via
secretariaat@huisvanmorgen.nu

Gemeente Peel en Maas gaat
gedupeerde gezinnen in
toeslagenaffaire benaderen
Het College van B&W van gemeente Peel en Maas heeft besloten de
gedupeerden van de toeslagenaffaire te benaderen in kader van de
hersteloperatie. De gemeente laat weten dat het om elf gezinnen in
Peel en Maas gaat.
Duizenden ouders zijn getroffen
door de problemen met de kinder
opvangtoeslag. De Belastingdienst
compenseert hen daar financieel
voor. Maar voor wie in de proble
men is geraakt is dat niet altijd
voldoende. Er kunnen bijvoorbeeld
problemen zijn ontstaan rondom
huisvesting, psychisch welbevin
den, schulden, inkomen, zorg en de
opvoeding van kinderen.

Gegevensuitwisseling
‘Gemeenten zijn door hun specialis
tische kennis en ervaringen in staat
om contact te zoeken met de gedu
peerde ouders, een goed gesprek
te voeren, vertrouwen te winnen
en op gemeentelijke hulp te wijzen
wanneer de inwoner in de proble

men is gekomen door het hande
len van Belastingdienst’, laat de
gemeente weten. Afgelopen maan
den is er in samenwerking met
de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten gewerkt aan een zorg
vuldige gegevensuitwisseling tus
sen Belastingdienst en gemeenten.
Dit heeft geresulteerd in een mach
tiging aan gemeenten om namens
de Belastingdienst contact op te
nemen met de gedupeerde woon
achtig in de gemeente Peel en
Maas en hen hulp aan te bieden op
het gebied van huisvesting, inko
men, schulden, zorg en gezin. Voor
de afhandeling heeft de gemeente
een budget van ruim 6.000 euro
ontvangen.

Jantje Betoncollecte in Baarlo
dit jaar digitaal
Al tientallen jaren verleent Jong Nederland Baarlo haar medewerking aan de Jantje Betoncollecte. De collecte zou dit jaar plaatsvinden van 8 maart tot en met 13 maart. Vanwege het coronavirus
kan er dit jaar geen huis-aan-huiscollecte worden gehouden.
Als alternatief is er een digitale collectebus geopend voor Jantje
Beton en Jong Nederland Baarlo.
Net als bij de huis-aan-huiscollecte,
komt ook bij de digitale collecte de
helft van de opbrengst rechtstreeks
ten goede aan Jong Nederland
Baarlo. De andere helft van de
opbrengst is bestemd voor het
Jantje Betonfonds. Onder het motto
‘Stop nooit met spelen!’ zet Jantje

Beton zich in voor meer speelkan
sen en -ruimte. De digitale collec
tebus is te bereiken via jantjebeton.
digicollect.nl/jong-nederlandbaarlo en is beschikbaar tot eind
maart 2021.
Kijk voor meer informatie op
www.jongnederlandbaarlo.nl
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Geplukt

Mario Smits Koningslust
Mario (51) woont samen met zijn echtgenoot Jan (53) en zoons Quinten (13) en Benjamin (12) in Koningslust.
Jaren geleden trouwden Mario en Jan in de gemeente, een koets bracht hen naar het gemeentehuis.
Volgens Mario waren ze het eerste homostel dat in het dorp elkaar het jawoord gaf en hun receptie werd
drukbezocht. “Er kwam geen einde aan de rij. Iedereen wilde een glimp van ons opvangen.” Deze week
wordt Mario Smits geplukt.

Jan ingetrokken ben, want we waren
het erover eens dat de afstand geen
doen was.”
Het stel blijft samen en als ze
12,5 jaar samenzijn besluiten ze te
trouwen. Een romantisch aanzoek?
“Allesbehalve. We wilden een feestje
geven vanwege ons jubileum. toen
zei Jan: als we dan toch een zaal gaan
huren, kunnen we dan niet net zo
goed trouwen?” En zo geschiedde.
Mario reed destijds nog fanatiek
paard. “Als je ging trouwen dan kon
je op de manege het trouwkaartje op
het prikbord hangen. En dan kon het
zomaar zijn dat er ruiters met paar
den naar je bruiloft kwamen, maar
van tevoren werd nooit verteld wie er
allemaal zouden komen.”

Ik neem dialecten
gewoon heel snel over

Stroom aan mensen

Sudoku

Maas en hoewel hij vloeiend het dia
lect spreekt en je niet anders zou ver
wachten, is hij geboren in Den Haag
en daar woonde hij tot zijn zevende
levensjaar. Mario praatte ooit dus
met een harde G. “Ik neem dialec
ten gewoon heel snel over. Ik ben
in mijn leven veel verhuisd door het
werk van mijn vader en toen we in
Enschede woonden, begon ik ook
Tukkers te praten.”

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.

Op de fiets

Het ruikt naar versgebakken lek
kernijen in de keuken. “Ik heb
cake gebakken, dat vond ik wel zo
gezellig”, zegt Mario. Op de ach

tergrond klinkt zachtjes Mestreesche
liedjes: muziek uit de stad waar hij
zijn tienerjaren heeft doorgebracht.
Mario woont nu al jaren in Peel en
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Nadat hij met zijn ouders op vele
verschillende plekken in het land
woonde, verliet hij op zijn 18e het
ouderlijk nest om verpleegkunde
te gaan studeren in Eindhoven.
Tijdens een stapavond ontmoette hij
Jan: oorspronkelijk uit Koningslust
maar op dat moment wonende in
Panningen. De twee werden ver
liefd. Mario had geen auto om Jan te
bezoeken en een goede verbinding
met het openbaar vervoer was er
niet. “Dus ik stapte regelmatig op de
fiets en ik fietste van Eindhoven naar
Koningslust. Ik weet niet meer hoe
lang ik erover deed, maar ik weet wel
dat ik binnen een paar maanden bij

Zelf had Mario één wens voor de
bruiloft: een koets en deze kwam
er. Op de grote dag bleken er ook
nog eens twaalf ruiters met paard te
komen, die voor en achter de koets
reden. “Ongelofelijk, het was echt een
verrassing dat het er zóveel waren.
We trokken zo door het dorp naar het
gemeentehuis. Moet je nagaan hoe
dat uit heeft gezien. Er kwamen heel
veel mensen kijken.” Mario en Jan
hadden nog getwijfeld of ze het nodig
vonden om een receptie te houden.
Uiteindelijk kwam die er toch en dat
bleek niet voor niks. “Er kwam een
enorme stroom aan mensen voorbij.
Er kwam geen einde aan, in positieve
zin. Volgens mij waren wij het eerste
homostel dat hier trouwde en ieder
een wilde even een glimp van het
gebeuren opvangen. De mevrouw van
de trouwlocatie zei nog dat ze even
bang was dat er niet genoeg hapjes
zouden zijn, zoveel mensen waren er.
Het was geweldig.”
Jans ouders hadden een boerderij in
Koningslust waarvan het stel de helft
kocht en er introk.

Schoonzusje onder sneltoets
Toen Mario en Jan gesetteld waren
in hun nieuwe woning ontbrak er
nog iets wat ze graag wilden: kinde
ren. Ze meldden zich aan voor een
adoptieproces, wat niet automatisch
betekende dat zij daadwerkelijk ook
kinderen zouden kunnen adopte
ren. “Jan had gelezen dat slechts vijf
procent van de stellen uiteindelijk
ook daar doorheen komt en kinde
ren kan adopteren. Ik zei tegen Jan:
blijf positief, wij horen bij die vijf
procent.” Mario’s stelling bleek waar.
In 2008 vlogen ze naar Californië in
de Verenigde Staten, waar ze de vier
weken oude baby Quinten in hun
armen mochten sluiten. Ze moesten
twee weken in een hotel verblijven
met Quinten totdat alle papieren in
orde waren gemaakt en ze naar huis
konden vliegen. “Pats boem, je bent
ineens een ouder. Normale mensen
krijgen een kraamhulp als je net een
kindje hebt gekregen, dat hadden wij

niet. Ineens moet je alles zelf doen.
Gelukkig hadden we mijn schoonzusje
onder de sneltoets, die belden we
voor geregeld.”
De terugreis met hun eerste kindje
was bijzonder. “Sta je daar ineens op
het vliegveld, twee blanke mannen
met een gekleurd kindje. Maar de
reacties waren bovenal bijzonder aar
dig. Alsof de mensen blij waren voor
je en konden waarderen wat je doet.”
Mario en Jan waren dolblij en moch
ten het geluk ervaren om zelfs een
tweede kindje te kunnen adopte
ren. In 2010 vlogen ze wederom
naar Californië, nu om Benjamin
van 1,5 jaar in hun armen te sluiten.
Voor Mario en Jan was hun gezin nu
echt compleet.
Voordat ze aan het adoptieproces
begonnen, vroegen ze zich wel nog af
of het gezin goed zou worden ont
vangen in het dorp. “We dachten: als
het niet gaat lukken in een dorp dan
vertrekken we.” Maar juist het tegen
deel van die gedachten bleek uit te
komen. “We zijn zo ontzettend goed
ontvangen door het dorp.”

Negativiteit
Mario is gefrustreerd over de hui
dige actualiteiten wat betreft adop
teren. Nederland heeft onlangs een
acute stop op buitenlandse adopties
ingevoerd. Een uitgelekt rapport over
de rol van de Nederlandse overheid
bij adoptiemisstanden heeft hiertoe
geleid. “Ik kan me enorm ergeren
aan de negativiteit die de laatste tijd
aan adoptieprocedures wordt gelinkt.
Ik weet dat er advocaten zijn die mis
bruik maken van alle partijen binnen
een adoptieproces, maar om de pro
cedures stop te zetten is de verkeerde
manier.” Volgens Mario heeft de
publiciteit rondom dit onderwerp een
enorme impact op adoptieouders en kinderen. “Welke vragen roept dit wel
niet op bij de kinderen? Ik ben blij dat
wij in 2018 in Amerika zijn geweest en
de biologische familie hebben mogen
ontmoeten, zodat onze jongens met
hun eigen ogen hebben kunnen zien
hoe blij de biologische moeders zijn
dat ze bij ons opgroeien.”
Mario is blij dat Jan en hijzelf twee
kinderen hebben mogen adopteren
en dat ze hen een warm thuis kunnen
bieden in Peel en Maas. Enkele jaren
geleden verhuisde het gezin naar het
centrum van Koningslust. Het hele
gezin is gek van de vastelaovend
en doen zelf al jaren mee met de
optocht, waarvoor ze het afgelopen
jaar zelfs de eerste prijs in de wacht
wisten te slepen. Ook zingt Mario
vastelaovesliedjes in het Limburgse
dialect. “Met onze groep “Divan Dao”
doe ik ook al jaren mee met de lied
jes avond. Ik ben een echte Limburger
geworden met Haagse roots en ben
trots dat ik met mijn gezinnetje in
Koningslust mag wonen.”

Ik ben een echte
Limburger geworden

Tekst en beeld: Roosje Delsing
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Na een mooi leven waarbij contact met mens
en natuur hem veel plezier bracht,
nemen we afscheid van ‘ozze’ pap.

Een unieke, eigenzinnige, trotse moeder en oma is overleden.
Zij laat ongelooflijk veel mooie en warme herinneringen na.

Annie Delahay-Brouwers
* 16-1-1930

Bèr Aerts

weduwe van

Sevenum, * 25 maart 1937
Venlo, † 15 februari 2021
Al 80 jaar op ‘t Oude Nest is

Wiel Teeuwen
op z’n allerbest
Van harte proficiat!

† 11-2-2021

Jeu Delahay

echtgenoot van

Hans † en Ine
Ellis en Pim, Tieme
Tom en Esli♥, Tess

Gon Aerts - Reintjes †
Wilbert en Will
René

Ank en Arjen
Mathieu
Guy

Wij hebben in kleine familiekring afscheid
genomen van ‘ozze’ pap.
Corresponden�eadres: Familie Aerts
Dr. Ariënsstraat 49, 5981 VE Panningen

Valerie en Jeroen
Etienne
Didier
Dominique

Wij hebben in besloten kring afscheid genomen.
Correspondentieadres: Van Rappardstraat 12, 5344 KA Oss.

HOERA
Onze Pa, Opa en Super-opa

Pierre Bongers
wordt 21 februari 100 jaar
Proficiat van ons allemaal

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

Na een leven van zorgzaamheid en eenvoud is in de gezegende
leeftijd
van
92van
jaar
rustig
en zachten
leven
vanzorgzaamheid
zorgzaamheid
enoverleden
eenvoud
NaNa
eeneen
leven
eenvoud isisinindedegezegende
gezegende

An Lenders
An Lenders
Lenders
An
Zij overleed na een liefdevolle verzorging in woning 3 van
leeftijd
jaarrustig
rustigen
enzacht
zacht overleden
overleden
leeftijd
vanvan9292jaar

De strijd is gestreden
Met telkens nieuwe moed
Verbazingwekkend krachtig
Het is op, zo is het goed

Zij overleed na een liefdevolle
verzorging in woning 3 van
verpleeghuis
te Horn.
Zij overleed naHornerheide
een liefdevolle
verzorging in woning 3 van
verpleeghuis Hornerheide te Horn.
verpleeghuis
Hornerheide
Horn.de medewerkers en vrijwilligers
Onze
dankbaarheid
gaat uitte naar
Onze dankbaarheid gaat uit naar de medewerkers en vrijwilligers
van
3 voor alle
aandacht
An.
Onzewoning
dankbaarheid
gaat
uit naarvoor
de medewerkers
en vrijwilligers

Door Thijssen - Janssen
63 jaar in liefde verbonden met

van woning 3 voor alle aandacht voor An.

van woning 3 voor
alle aandacht
voor
An.
Tilburg:
Christa en
Conrad

Harrie Thijssen

Tilburg: Christa en Conrad

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

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Kessel:
Mia
Tilburg:
en Conrad
Kessel: Christa
Miaen
en Har
Har
Kessel: Mia en Har
Horn,
13 13februari
Horn,
februari2021
2021
Correspondentie-adres:
2b
Correspondentie-adres:
Mariastraat 2b
Horn,
13 februari 2021 Mariastraat
5995
XM
Kessel
5995 XM 2b
Correspondentie-adres: Mariastraat
plechtigeuitvaartdienst
uitvaartdienst
zal
de
DeDe
plechtige
de huidige
huidigemaatregelen
maatregelenin in
5995zal
XMdoor
Kessel
besloten
kring
plaatsvinden.
besloten
kringuitvaartdienst
plaatsvinden.zal door de huidige maatregelen in
De plechtige

* Grathem, 1 januari 1930

EVERS Uitvaartverzorging 0475 582458
besloten kring plaatsvinden.
EVERS Uitvaartverzorging 0475 582458

Meijel

Harrie Thijssen

Meijel

Giel en Frances
Kevin
Patricia en Bart
Berry en Janique

Meijel

Karin en Ger
Sharon en Joost
Yoni en Jouran

Meijel

Jackie †

Meijel

Jack en Caroline
Joris en Kim
Sjors

Meijel

Marlies en Twan †

Meijel

Leon en Gerry
Niels

EVERS Uitvaartverzorging 0475 582458

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

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

fienbosuitvaartzorg.nl

Te koop gevraagd land en
tuinbouwmachines o.a ploeg frees
kieper mesttank hark schudder
spitmachine bloter tractor enz tel
0619076959
Computerproblemen? Karel Heines
Baarlo. Verdere info & tips: karelheines.
nl 06 50 96 29 15.

Auto’s gevraagd, alle merken
loop, sloop of schade. Direct geld
en vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.
Trap bekleden incl. tapijt va
€350,00.Gratis prijsopgave bij u
thuis dmv stalen.Bel:0616374514
Woningstoffeerderij vd Broek

† Meijel, 13 februari 2021

Wij zijn dolgelukkig met de geboorte van onze zoon

U I T VA A R T Z O R G

T 077 - 2061585
www.arendseuitvaartzorg.nl

Geboren op 30 januari 2021
Zoontje en broertje van :
Nico en Rianne Timmermans
Sytske

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op donderdag
18 februari in de St. Nicolaaskerk te Meijel, waarna we mam,
oma te rusten hebben gelegd op het kerkhof aldaar.

Veldm. Montgomeryhof 8, 5981 ER Panningen
Baarlo
Kessel
Maasbree

samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

Correspondentieadres:
Familie Thijssen
Hoek 50, 5768 VP Meijel

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

www.vooraltijdbijzonder.nl

HAN-MARK
ARENDSE

Hidde

Claudia van Haeﬀ |06-15156046

LONG OLIE – bij verkoudheid,
vastzittend slijm in longen, versterkt
het afweersysteem.
Info: www.praktijkgerhegger.nl.
Verkrijgbaar in natuurwinkels Horst en
Gennep.
GEZOCHT...koopwoning met Tuin of
huurwoning..of boerderijwoning.
71 en 58 jaar. m. 06 44 84 09 27

Op ’n ontspannen manier werken aan
meer bewustwording, zelfkennis en
rust in je hoofd!
Zou jij het willen leren? Dat kan met ’n
individuele 8 weekse mindfulness
training in Panningen.
Mindfulness centrum Panningen |
06-13747529 | 1e categorie trainer.
Vergoeding VGZ
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Ik heb geld bespaard door de coronacrisis
Uit cijfers van De Nederlandsche Bank blijkt dat Nederlanders nog nooit zoveel hebben gespaard als in het jaar 2020, maar liefst 42 miljard euro.
Hebben de inwoners van Peel en Maas ook kunnen sparen of hebben zij juist financiële problemen gekregen door de coronacrisis?
Door de lockdowns was de horeca het merendeel
van het jaar gesloten, vele vakanties moesten
worden geannuleerd en op het einde van het jaar
moesten zelfs alle niet-essentiële winkels hun deu
ren sluiten. Geen museum bezoeken, geen festival,
niet je net gekregen loon in de kroeg spenderen en
ook niet uiteten bij je lievelingsrestaurant.
De coronamaatregelen zorgden voor veel frustra
ties bij menig mens. Maar de coronamaatregelen
zorgden ook ervoor dat Nederlanders meer geld
gingen sparen dan ooit tevoren. Deels door de eco
nomische onzekerheid en deels door de lockdowns.

De Nederlandsche Bank heeft cijfers gepubliceerd en
wat blijkt? We hebben in Nederland maar liefst 42 mil
jard euro gespaard in 2020, veel meer dan de jaren
ervoor. Normaal gesproken wordt er niet zoveel geld in
één jaar gespaard. In 2019 spaarden Nederlanders iets
meer dan 20 miljard euro. Dit was al fors hoger dan
de jaren daarvoor, waarin vaak minder dan 10 miljard
in een jaar tijd aan de spaarpot werd toegevoegd. Het
totale spaarbankboekje van alle Nederlanders samen
bedroeg eind vorig jaar 487 miljard euro. Het overgrote
deel van het gespaarde geld kwam terecht op betaal
rekeningen (20 miljard euro) en spaarrekeningen waar

bij het geld vrij op te nemen is (21 miljard euro). Het
overige bedrag gebruikten Nederlanders om te beleg
gen of om schulden af te lossen.
Daartegenover staat dat er ook mensen zijn die door
de coronacrisis er juist financieel op achteruit zijn
gegaan. Die problemen hebben gekregen, omdat zij
bijvoorbeeld hun zaak moesten sluiten en geen inkom
sten konden genereren. Mensen die juist hun spaargeld
hebben moeten aanbreken om te eindjes aan elkaar te
knopen.
Ik heb geld bespaard door de coronacrisis. Wat vindt u?

Bespreking poll week 06

Ik laat carnaval niet aan me voorbijgaan
Vastelaovend is een begrip in Limburg. Maar vanwege het coronavirus is het niet toegestaan om uitbundig te feesten.
Carnavalminnend Peel en Maas laat het feest ech
ter niet zomaar aan zich voorbij gaan. Inwoners
hebben geprobeerd om er hoe dan ook een
feestje van te maken. Er zijn op allerlei manieren
alternatieven bedacht. Denk daarbij aan quizzen
of muziekprogramma’s. Sommige mensen gingen

verkleed wandelen of schaatsen en andere organi
seerde een éénmansoptocht. De echte ‘vastelaovend
vierders’ bedachten wel een manier om carnaval
te vieren. Anderen zagen dat echter helemaal niet
zitten. We mogen maar één bezoeker ontvangen in
huis. Daarnaast hebben we nog te maken met een

avondklok. Carnaval vieren met een groep zat er dus
dit jaar niet in. Terwijl we met zijn alle proberen de
besmettingen in het land laag te houden, is het ook
niet verstandig om een feest te organiseren en de
regels te overtreden. Dan kun je beter solidair zijn en
carnaval voor een jaar aan je voorbij laten gaan.

Oh, zit dat zo!

Wat is een woonhuis voor de Overdrachtsbelasting
Ooit was de Overdrachtsbelasting een voetnoot in de belastingwetgeving. Er gebeurde nooit wat. Per 1 januari jl. is de wet gewĳzigd met o.m.
de startersvrĳstelling. Daar heb ik al eerder aandacht aan besteed. Er was al verschil gemaakt in het belastingtarief voor woningen (2%) en
overige onroerende zaken (inmiddels 8%). Daarover zĳn momenteel veel rechterlĳke procedures.
lige) tarief van 6% belast moesten
worden.
De rechter pelde de zaak vakkundig af. Er was geen sprake meer van
een (agrarisch) bedrijf. Ook was er
geen bedrijfsbestemming meer.
Dus er was geen sprake meer van
gebouwen met een bedrijfsfunctie.
De (voormalige) bedrijfsgebouwen
werden ook niet afzonderlijk verhuurd. Als zodanig kunnen ze dus
niet als afzonderlijk object voor de
Overdrachtsbelasting worden gezien.
In deze casus betrof het een (voormalige) boerderij met bedrijfsgebouwen en cultuurgrond. De koper
was van mening dat voor het
geheel sprake was van een woning
en dus 2% Overdrachtsbelasting.
De belastinginspecteur was van
mening dat de bedrijfsgebouwen
en grond niet als woning kwalificeerde en tegen (het toenma-

Vervolgens is de vraag of de (voormalige) bedrijfsgebouwen dan ook
tot de woning als zodanig behoorde
(aanhorigheden). Daarbij stelde de
rechter vast dat deze gebouwen
inderdaad gebruikt werden om te
wonen (garage en opslagruimte
bewoner). De (voormalige) bedrijfsgebouwen maakte dus onderdeel uit
van de woning. Dus het tarief was

2%. Had de koper de ruimte gebruikt
als bijvoorbeeld kantoor of caravanstalling, dan was het waarschijnlijk anders afgelopen.
Ten aanzien van de cultuurgrond
stelde de rechter vast dat deze
werd verpacht aan een agrariër.
Deze behoorde dus niet tot de
woning en viel ook niet onder het
verlaagde tarief van 2%. De 6% die
de inspecteur stelde was echter toch
niet terecht. Feitelijk had hier een
beroep moeten worden gedaan op
de vrijstelling voor landbouwgrond
(dus geen Overdrachtsbelasting),
maar dat had de koper niet gedaan.
Formeel kon de rechtbank deze vrijstelling niet toekennen.
Deze casus illustreert nog maar
eens hoe ingewikkeld een relatief eenvoudige belasting als de
Overdrachtsbelasting is geworden
doordat er verschillende tarieven

zijn ingevoerd. Feitelijke ligging,
bestemming en gebruik van het
onroerend goed spelen allemaal een
rol. Vanaf 1 januari 2021 moet ook
nog gekeken worden naar de positie
van de koper (starter, eigen bewoner, belegger). Ik verwacht dat de
rechters hier nog wel even zoet mee
zijn. Gemakkelijker kunnen we het
niet maken.
Door: Mr.drs. M.J.C. (Mathieu)
Hooijmaijers RB

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

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

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

ER WARM BIJZITTEN

Karin vertelt

Column

Vastelaoves
verrassing
Het gebeurt me niet snel dat ik
iets win, dat geluk is meestal
weggelegd voor een van mijn
zussen. Maar wie niet waagt,
die niet wint, dus besloot ik toch
maar een gokje te wagen.
Mijn zussen wilden graag een
Wealer carconcert winnen, van
hun vastelaovesfavoriet Lex
Uiting. En dat dan ook nog op
valentijnsdag, een mooie gelegenheid om ze te laten weten
hoe blij ik met ze ben.
Natuurlijk hadden ze zichzelf ook
opgegeven, en ook mijn nichtje
had een goed verhaal. Maar toch
besloot ik het te proberen. Ik was
dan ook enorm verrast toen ik
ineens bericht kreeg of ik even
contact op wilde nemen. En daar
mee begon de voorpret, want alles
moest geheim blijven. Mijn zus
sen hadden ondertussen al andere
plannen gemaakt, net als neefje
Bas, die ook mee mocht. Daar lag
de grootste uitdaging, want pubers
hebben wel iets anders te doen
dan op stap met mam en tantes.
En dan moest alles ook nog corona
proof. Maar het lukte, en dus zaten
ze afgelopen zondag verkleed in
spanning te wachten.
Ook voor mij was het spannend,
want ik had geen idee wat er ver
der zou gebeuren. Wagens kwa
men aanrijden, met cameraploeg,
én Lex natuurlijk. Bas werd stil, en
m’n zussen glunderden. Kort ver
telden we ons verhaal, over het
gemis dat we met vastelaovend
juist extra voelen. En daarna wer
den we getrakteerd op een mini
concert. Lex die ons vanaf de
stoep stond toe te zingen, en wij
op afstand op het balkon. En niet
alleen wij werden getrakteerd, ook
een paar toevallige voorbijgangers
mochten meegenieten, wederom
op afstand. Zo mocht Baarlo toch
nog een beetje genieten van
een vleugje vastelaovesvreugde,
op deze stralende valentijnsdag.
‘Nao ut Zuuje’, normaal heel emoti
oneel, werd nu een onvergetelijke
herinnering. En Bas, die was mis
schien nog wel de grootste geluks
vogel van allemaal. Bas, jeugdprins
in hetzelfde jaar dat Lex prins
was in Venlo, ontving een origi
nele medaille, van prins tot prins.
Zijn dag kon niet meer stuk. En ik
kon tevreden terug kijken: mijn vas
telaovesverrassing was geslaagd.

www.haardstede.nl
Karin
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17 maart 2021 van 7.30 tot 21.00 uur

Tweede Kamerverkiezingen
Wie mag stemmen?
Bij de Tweede Kamerverkiezingen mogen alle kiezers van 18 jaar en ouder met een Nederlandse
nationaliteit een stem uitbrengen.
Wat heeft u nodig om te stemmen?
• Uw (onbeschadigde) stem(plus)pas.
• Geldig identiteitsbewijs; paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Het identiteitsbewijs mag
niet langer dan vijf jaar verlopen zijn (geldig tot 18 maart 2016 of een latere datum)
Wanneer ontvangt u uw stem(plus)pas?
Uiterlijk 3 maart krijgt u uw persoonlijke stem(plus)pas thuisgestuurd. Met deze stem(plus)pas
kunt u in elk stembureau binnen de gemeente Peel en Maas stemmen. Kiezers van 70 jaar en
ouder krijgen uiterlijk 11 maart hun briefstembiljet, retourenveloppen en extra uitleg over het
briefstemmen thuis.
De kandidatenlijsten (één per huishouden) worden op uiterlijk 11 maart bezorgd.
NIEUW: Vier stemmogelijkheden voor 70-jarigen en ouder
Voor de kiezers van 70 jaar en ouder zijn er vier mogelijkheden om te stemmen:
1. u stemt per brief of
2. u komt vervroegd stemmen op maandag 15 en dinsdag 16 maart of
3. u komt stemmen op woensdag 17 maart of
4. u machtigt iemand die voor u stemt.
U bepaalt zelf op welke manier u uw stem uitbrengt.
Hoe werkt het briefstemmen voor 70-jarigen en ouder?
U kunt uw stem uitbrengen per brief. U ontvangt uiterlijk 3 maart hiervoor een stem(plus)pas.
Uiterlijk 11 maart ontvangt u het briefstembiljet (kandidatenlijst) met briefstemenvelop, een
voorgeadresseerde retourenvelop en uitleg over het briefstemmen.
1. Maak op het briefstembiljet uw keuze. Dit mag met elke kleur.
2. Doe alleen het briefstembiljet in de envelop met de tekst ‘briefstembiljet’. Plak de envelop
dicht.
3. Eerder ontving u uw stem(plus)pas. Pak deze erbij en zet uw handtekening op de stem(plus)
pas.
4. Pak nu de retourenvelop. Stop in de retourenvelop:
a. de dichtgeplakte envelop met uw briefstembiljet en
b. de stem(plus)pas waarop u uw handtekening heeft gezet.
5. Plak de retourenvelop dicht. Een postzegel is niet nodig!
6. Zorg dat uw briefstem vóór woensdag 17 maart om 21.00 uur aankomt:
a. Doe uw briefstem vóór vrijdag 12 maart 17.00 uur op de post
of
b. lever deze in bij het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1 in Panningen. Dat kan
op werkdagen van woensdag 10 maart t/m dinsdag 16 maart van 8.30 tot 17.00 uur. En op
zaterdag van 8.30 tot 12.00 uur en op maandagavond tot 19.30 uur. Ook kunt u tijdens de
verkiezingsdag van 7.30 tot 21.00 uur uw briefstem afgeven.
Vervroegd stemmen
Alle kiezers kunnen op maandag 15 en dinsdag 16 maart van 7.30 tot 21.00 uur vervoegd
stemmen bij vier stembureaus in Peel en Maas. Deze dagen zijn vooral bedoeld voor kiezers met
een kwetsbare gezondheid. De vier stembureaus voor vervroegd stemmen zijn:
1. Baarlo: Sjiwa
2. Kessel: Gemeenschapshuis de Paort
3. Meijel: D’n Binger
4. Panningen: De Houbereij
Komt u stemmen in een stembureau, doe dan vooraf de gezondheidscheck. De
gezondheidscheck wordt met de stem(plus)pas meegestuurd.
Hoe kan ik iemand machtigen?
U kunt dit op twee manieren doen:
1. Vul het volmachtbewijs achter op uw stem(plus)pas in en geef dit -met een kopie van uw
identiteitsbewijs- mee aan een kiezer uit Peel en Maas die voor u gaat stemmen.
of
2. Vraag een schriftelijke volmacht aan bij het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente
(077-306 66 66) of download het formulier. Kijk voor meer informatie op www.peelenmaas.nl
Zorg dat uw aanvraag uiterlijk 12 maart om 17.00 uur bij de gemeente binnen is.
Heeft u vragen?
U kunt alle informatie steeds terugvinden op onze website: www.peelenmaas.nl > zoekterm:
‘Verkiezingen’. Hier vindt u ook informatie over:
• Stem(plus)pas kwijt, niet ontvangen of onleesbaar?
• Wilt u stemmen in een andere gemeente?
Ook publiceren we alle nieuwe informatie in de HALLO Peel en Maas. Voor meer informatie over
alle verkiezingszaken kunt u contact opnemen met het cluster Burgerzaken of mailen naar
verkiezingen@peelenmaas.nl.

Het kabinet heeft besloten: er komt statiegeld op blikjes!
Er komt statiegeld op alle plastic flessen met water en frisdrank en alle blikjes die water,
frisdrank, bier of zwak alcoholhoudende drank bevatten. Het statiegeld op kleine plastic
flessen gaat in op 1 juli 2021 en op de blikjes op 31 december 2022.

Doet u ook mee aan de fotowedstrijd?
Wij organiseren weer een fotowedstrijd, waarbij de winnende foto’s kans maken op
plaatsing in gemeentegids, folders, flyers, op website of social media van Peel en Maas.
Hoe doet u mee? Als u mee wilt doen kunt u tot en met woensdag 13 oktober 2021 uw foto‘s
sturen naar gemeentegids@peelenmaas.nl onder vermelding van uw naam en adresgegevens en de plaats waar de foto’s zijn genomen. Heeft u veel foto’s, maak dan gebruik
van www.wetransfer.com. De foto’s moeten digitaal aangeleverd worden, in JPEG/JPGformaat met een minimale resolutie van 300 dpi of minimaal 1 Mb per foto en zijn vrij
van auteursrechten. Pak uw camera en maak de winnende foto. Heeft u de aflopen weken
wintertaferelen gefotografeerd? Deel ze met ons en doe mee!

Bekendmakingen

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

Plaats/locatie

Straat/omschrijving

Baarlo
Baarlo
Egchel
Egchel
Grashoek
Helden
Helden
Helden
Helden
Helden
Helden
Kessel
Kessel
Kessel
Kessel
Kessel
Kessel
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Meijel
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen
Peel en Maas

Hert 3b
Napoleonsbaan (N273)
Roggelseweg 112
Roggelseweg 141
Kwakvors 4
Baarloseweg 53 A
Burg. v. Cannstraat 14
Dekeshorst 17
Jan v.d. Boschstraat 10
Op de Lundert kavel 20
Past Knippenberghstraat 26
Aan de Hagendoorn 6
Donk 2A
Haagweg 58
Maasstraat 66
Rijksweg 1
Torenstraat 2
Dormansgoed 1
Dormansgoed 13
Valkerheideweg 1
Donk 62
John F. Kennedylaan 68
Markt 57
Piushof 14
Piushof 16
Intrekkingsbesluit Noodverordening wanordelijkheden januari 2021
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Heldenaren mogelijk niet vermeld op het monument

Onderzoekscentrum
staat in Meijel

Oproep Everlo-monument Panningen
In Panningen staat het Everlo-monument met daarop 94 namen van Heldense slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Uit onderzoek
blijkt dat er mogelijk Heldenaren zijn die niet op het monument vermeld staan. Hierbij is gekeken naar overleden personen geboren in
de voormalige gemeente Helden, omgekomen door oorlogsgeweld voor, tijdens of na de Tweede Wereldoorlog en (tijdelijk) woonachtig
in de gemeente Helden.
Uitbreiding monument
De gemeente Peel en Maas heeft de intentie om de namen op het monument op een verantwoorde wijze aan te vullen. In het onderstaande overzicht
leest u de namen. We doen daarom een laatste poging om te achterhalen of deze namen op het monument vermeld kunnen worden. Wij vragen u
onjuistheden in namen of gegevens of gegevens van ontbrekende personen door te geven.
Overzicht van de personen
Naam
Arendt, Leon
Beeren, Jupke (Johannes Franciscus Jozef)
Beucken van den, Jan (Johannes)
Bongartz, Willem
Captijn, Guus (Augustinus Josephus)
Claessen, Frans (Franciscus Hubertus Antonius)
Dijck van, Gerard (Gerardus)
Hendricks, Zuster Alphonsa (Julia Dorothea)
Jong de, Arnold
Jong de, Fredi (Fredrika Eva)
Jong de, Estella
Maessen, Naad (Leonardus)
Niessen, Toon (Antonius Winandus)
Oremus, Jos (Josephus Adrianus)
Peeters, Johannes Jozef
Pijn, Nellie (Petronella Catharina)
Pijnenburg, Hendrikus Theodorus Franciscus
Scheres, Jacques (Jacobus Hendrikus)
Snijders, Johannes Franciscus
Tronchet, Gerrit
Vercoulen, Cor (Cornelis Theodorus)
Wilms, Peter Johannes

Geboortedatum
01-01-1911
15-02-1940
18-12-1919
24-01-1918
10-10-1919
20-12-1894
16-10-1896
27-07-1874
04-07-1899
02-04-1929
17-05-1907
08-10-1889
01-09-1904
28-11-1918
17-12-1889
27-06-1931
07-04-1912
14-01-1916
16-09-1916
03-03-1925
01-03-1923
15-09-1908

Geboorteplaats
Polen
Baarlo
Panningen
Helden
Haarlem
Helden
Helden
Helden
Apeldoorn
Breda
Eindhoven
Helenaveen
Beesel
Zeist
Helden
Rotterdam
Helden
Egchel
Grashoek
Rotterdam
Helden
Helden

Sterfdatum †
18-11-1944
14-04-1949
08-09-1939
16-05-1940
27-11-1944
09-03-1945
11-10-1944
07-01-1945
29-02-1944
03-09-1943
03-09-1943
16-03-1945
21-05-1941
06-04-1945
30-10-1942
01-07-1942
13-03-1945
10-05-1940
05-09-1944
20-12-1944
07-08-1950
15-01-1945

Sterfplaats
Panningen
Venlo
West-Terschelling
Kapelle (Zeeland)
Hüsum (D)
Bergen-Belsen (D)
Helmond
Semarang (Ind.)
Auschwitz (P)
Auschwitz (P)
Auschwitz (P)
Salzgitter (D)
Venlo
Den Burg
Salzgitter (D)
Koningslust
Hildesheim (D)
Den Haag
Vught
Neuengamme (D)
Helden
Tegelen

Gegevens doorgeven
Meer informatie over het onderzoek en de genoemde personen kunt u vinden op de website van de Heemkundevereniging
http://www.moennik.nl/oorlog-40-45-1/
Mist u namen of bent u van mening dat namen niet juist zijn en/of niet op deze lijst horen? Dan kunt u contact opnemen met Piet Gommans
of Jos Keijmes. Zij zijn bereikbaar via de e-mailadressen linsepierke@gmail.com of keijmes@ziggo.nl.
U kunt ook bellen naar 077 – 307 41 50 (Piet Gommans) of 077 – 306 11 55 (Jos Keijmes). Vanwege de planning verzoeken wij u te
reageren vóór vrijdag 5 maart 2021.

Bevolkingsonderzoek
borstkanker

Vanaf eind februari/begin maart 2021
staat het mobiele onderzoekscentrum
voor het bevolkingsonderzoek
borstkanker in Meijel. Vanwege de
uitbraak van het coronavirus was
onderzoek tijdelijk stilgelegd.
Coronavirus
Er zijn verschillende maatregelen
genomen om veilig te kunnen screenen
binnen de COVID-richtlijnen. Daardoor
kunnen het bevolkingsonderzoek en de
aansluitende zorg veilig en met goede
kwaliteit worden georganiseerd.
Uitnodiging komt tijdelijk later
Voorlopig is het niet mogelijk om
vrouwen elke 2 jaar uit te nodigen voor
het bevolkingsonderzoek borstkanker.
De periode tussen twee uitnodigingen is
tijdelijk verlengd naar maximaal 3 jaar.
Meijel
Vrouwen uit Meijel met de postcode
5768 worden voor deze ronde van het
bevolkingsonderzoek uitgenodigd. Het
onderzoekscentrum is van eind februari/
begin maart 2021 tot medio maart 2021 te
vinden op het plein naast Alexanderhof,
tegenover het Alexanderplein.
Meer informatie
De informatielijn is op werkdagen
tussen 9.00 en 17.00 uur bereikbaar via
telefoonnummer 088 00 01 388. Meer
informatie over het bevolkingsonderzoek
borstkanker vindt u op
www.bevolkingsonderzoeknederland.nl.

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 (op afspraak) inleveren in het Huis van de Gemeente. Voor meer informatie: www.peelenmaas.nl

VOOR EEN MOOIE EN SFEERVOLLE BADKAMER

Voor uitbreiding van ons team, zijn we op zoek naar een
betrokken technisch allrounder:

ALLROUND ENGINEER
He
begorft is
nnen
ha a
Su n l d e
sh
in h uowe r
is

Wil je meer weten over deze functie en wat wij bieden?
Ga naar onze site www.rensautomation.nl.
Openingstijden:
ma gesloten
di-vr 09.30 tot 17.30 uur
za 09.30 tot 15.00 uur

GROTESTRAAT 28 VIERLINGSBEEK • WWW.SFEERBADKAMER.NL • 0478 - 79 65 11

Solliciteren?
Stuur een mail naar info@rensautomation.nl of neem
telefonisch contact op met Johan van Rens, 077 - 230 00 05.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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raadsnieuws

week 07 / 18 februari 2021 / Informatie van en over de gemeenteraad

Raadsvergadering van 9 februari: huizenschaarste legt politieke verschillen bloot

Raad scherp op woningbouw: voor wie zijn de nieuwe huizen?
De alsmaar groeiende woningnood is steeds duidelijker merkbaar in de lokale politiek. In de raadsvergadering van vorige week dinsdag leidde het tot een kort, maar scherp debat rond
woningbouw bij de nieuwe school in Meijel. Met als centrale vraag: voor wie zijn die huizen? Eenzelfde vraag kwam ook voorbij bij een bouwplan in Grashoek. Het college wordt hierover
scherp op de vingers gekeken door de raad.

Dorpshart Grashoek
Belangrijkste agendapunt vorige week was de herinrichting van het grote gebied rond de
nieuwe school in Meijel. Het voorstel van het college daarover werd uiteindelijk unaniem
goedgekeurd (zie verderop).
De raadsvergadering was vanwege de coronamaatregelen ook ditmaal weer volledig online.
Het was inmiddels al de achtste digitale commissie- en raadsvergadering, en op enkele kleine
rimpelingen na verliep het zonder technische of andere problemen.
Vragen over bouwplan Grashoek
De avond begon met het Vragenhalfuurtje. Lokaal Peel en Maas had zich daarvoor gemeld met
een aantal vragen rond een bouwplan bij de kerk in Grashoek. Daar zijn kavels verkocht aan
particuliere investeerders, die nieuwbouwwoningen willen verhuren aan derden. Lokaal Peel
en Maas had liever gezien dat de kavels terecht zouden komen bij inwoners van Grashoek om er
zélf te gaan wonen. Waren de kavels wel aangeboden aan woningzoekende jeugd en anderen
die er zelf willen wonen? Volgens Lokaal Peel en Maas kan de gemeente bestaande regelgeving
inzetten om dat voor elkaar te krijgen (AVV - Algemene Verkoopvoorwaarden).
Portefeuillehouder Rob Wanten (CDA) antwoordde dat er geen sprake van is dat
belangstellenden uit Grashoek achter het net gevist hebben. De kavels zijn bij openbare
inschrijving aangeboden; alle geïnteresseerden hebben óf een kavel gekregen óf hebben er zelf
van afgezien. Ook zei Wanten dat vooraf met de Werkgroep Wonen in Grashoek gesproken over
de procedure rond de verkoop. Hij ziet er ook geen probleem in dat het huurwoningen worden,
‘want daar is ook behoefte aan.’
In de loop van de discussie werd duidelijk dat Lokaal Peel en Maas nog steeds twijfels heeft
over de gang van zaken. Fractievoorzitter Sander Janssen zei dat zijn partij er in een latere
vergadering mogelijk nog op terugkomt.
Woningbouw en groen bij school Meijel
Volgende onderwerp was de herinrichting van het drie hectare grote gebied rond de in aanbouw
zijnde brede school in Meijel. De raad had daar al diverse keren over gesproken, ditmaal moest
er een beslissing vallen.
Het was op voorhand al duidelijk dat een enigszins versoberde variant van het plan (kosten:
€ 732.000) in grote lijnen raadsbrede steun zou krijgen. Er komt veel groen in het gebied,
speelvoorzieningen en een parkeerplaats aan de kant van de Kerkstraat. De wijk Aan de Wijer
wordt ontsloten met een verbinding naar diezelfde Kerkstraat. Een structurele oplossing voor
de parkeerproblematiek bij de sporthal wordt uitgesteld omdat Peelpush plannen heeft om de
kantine uit te breiden.
Zoals verwacht na de commissievergadering van 19 januari werd er een breed gesteunde
motie ingediend om ook woningbouw op het terrein mogelijk te maken. Daarin pleiten alle
partijen, behalve PvdA/GroenLinks, voor de bouw van zes tot tien huizen aan de oostzijde van
het terrein. De motie roept het college op ‘in zee te gaan met de partij wiens voorstel de beste

balans oplevert tussen enerzijds de maatschappelijke behoefte op woningbouwgebied en
anderzijds de financiële opbrengst voor de gemeente en dus de gemeenschap.’
Sociale huurwoningen
Het was precies deze formulering, die ruimte biedt voor sociale woningbouw maar ook voor
woningen in het duurdere segment, die de fractie PvdA/GroenLinks bewoog tot een eigen
motie. Ook vóór woningbouw, maar dat moeten dan wel allemaal sociale huurwoningen zijn.
‘Niet zozeer de opbrengst van de bouwgrond moet het primaire doel zijn, maar veeleer het
scheppen van woonmogelijkheden in het centrum van Meijel voor mensen met een kleinere
beurs, met name voor ouderen’, schrijft de partij in de motie.
PvdA/GroenLinks was verder vol lof over het plan, maar kwam toch ook nog met een
amendement (wijzigingsvoorstel). Daarin stelt de partij voor om niét te bezuinigen op de
groenaanleg in het gebied, zoals in het voorliggende voorstel.
De motie en het amendement van PvdA/GroenLinks leidden even tot felle discussie, met
name tussen de indieners en de VVD. Volgens VVD-fractievoorzitter Teun Heldens wordt het
gebied ‘het groenste perceel rond een school in heel Peel en Maas’, en hij noemde PvdA/
GroenLinks daarom ‘Rupsje Nooitgenoeg’. De keuze voor woningbouw met sociale huur én
vrijesectorwoningen vond hij ‘een mooie balans’. Ook CDA en eenmansfractie AndersNu vonden
meer groen niet nodig. AndersNu vond extra groen juist in deze tijd van hoge corona-uitgaven
niet verantwoord. Lokaal Meel en Maas twijfelde, maar steunde de PvdA/GroenLinks-motie
uiteindelijk ook niet: de partij denkt dat met de aanpak van het gebied rond de sporthal – later –
meer groenaanleg alsnog mogelijk is.
Geen blad voor de mond
Raf Janssen (PvdA/GroenLinks) zei niet zonder enig cynisme ‘hartstikke blij’ te zijn met de
reacties op de voorstellen van zijn fractie, ‘…omdat ze duidelijkheid scheppen. Het geeft
aan wie aan welke kant staat’. Door het schrappen van groen wordt volgens Janssen juist de
‘finishing touch’ van het plan afgehaald. En de breed gesteunde woningbouwmotie noemde
hij een ‘VVD-voorstel, waarbij de sociale huurwoningen het kind van de rekening zullen
worden.’ Hij nam ook in zijn vervolg geen blad voor de mond: ‘Je zult zien: het dikke geld wint
het. Iedereen zegt dat er behoefte is aan sociale woningen, maar we doen er niks aan, behalve
roepen dat het moet.’
Rob Willems van Lokaal Peel en Maas vond het jammer dat Janssens bijdrage zo ‘zuur’ was. Hij
benadrukte dat Lokaal en CDA ervoor hadden gezorgd dat de motie was aangepast. Het accent
lag nu mínder op de te behalen opbrengst voor de gemeente. Sociale huur is dus nadrukkelijk
óók in beeld, zei Willems met zoveel woorden.
Sandy Janssen (CDA) onderschreef dat en voegde eraan toe erop te vertrouwen dat het college
vóór het zomerreces (zoals ook in de motie staat) met een goed voorstel komt.
Ook de VVD noemde Raf Janssens woorden ‘zuur’ en zei ook dat de motie een gezamenlijk
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voorstel is dat tegemoet komt aan alle elementen die de indienende partijen belangrijk
vinden. Volgens Teun Heldens probeert Janssen de VVD te ‘framen’. Maar ‘democratie is ook
om het samen te doen. Wij zeggen: college, kijk naar de samenleving, waar is behoefte aan?
Starterswoningen, seniorenwoningen en ook sociale huur. Daar is helemaal niks mis mee.’
Geen steun
Bij de stemming bleek dat PvdA/GroenLinks vrijwel alleen stond. Hun amendement voor meer
groen kreeg geen enkele steun, en de motie sociale huurwoningen kreeg slechts één extra
stem (Tiny Valckx van Lokaal Peel en Maas). De door de andere partijen ingediende motie over
woningbouw werd uiteraard wél aangenomen, met alleen PvdA/GroenLinks tegen.
Overigens bleef PvdA/GroenLinks overwegend positief over het herinrichtingsplan als geheel.
De fractie stemde uiteindelijk, net als de rest van de raad, vóór het collegevoorstel. Dat
betekent dat het werk snel kan beginnen, en de herinrichting voor een groot deel klaar zal zijn
bij de opening van de nieuwe school, na de zomervakantie.
Motie zonneweides
Eerder in de vergadering was de raad overigens al zonder discussie unaniem akkoord gegaan
met een aantal andere agendapunten. Het betrof allemaal ‘hamerstukken’: agendapunten die
na een korte bespreking in de Commissievergadering van 19 januari niet nogmaals behandeld
hoefden te worden (zie Raadsnieuws in Hallo week 4), maar waarover volgens de regels
nu pas gestemd kon worden. Een van die hamerstukken was de verplaatsing (in fases) van
boomkwekerij Fleuren uit Baarlo naar Koningslust.
Aan het einde van de avond kwam Lokaal Peel en Maas nog met een (door PvdA/GroenLinks
en AndersNu mede-ondertekende) motie ‘vreemd aan de orde van de dag’, d.w.z. een motie
die geen verband houdt met een van de agendapunten. De motie roept het college op om in de
raadsvergadering van april met kaders te komen voor de aanbesteding van zonneweides. De
drie partijen wijzen erop dat in de afgelopen december aangenomen Duurzaamheidsagenda

www.peelenmaas.nl

staat dat het college eind 2020, begin 2021 hiermee zou komen. Initiatiefnemers zouden ook al
‘in de startblokken staan’ om te beginnen.
De VVD, bij monde van Geert Segers, was niet te spreken over de motie. De motie had de fractie
pas de middag voor de vergadering bereikt (‘een slechte zaak’). Maar de partij viel er vooral over
dat hij al zo snel na het aannemen van de Duurzaamheidsagenda komt. ‘Dit is gekakel voordat
er überhaupt iets aan de hand is. Laat de wethouder nou eerst eens zijn werk doen.’
Raf Janssen (PvdA/GroenLinks) vond de motie wel degelijk nodig omdat de
Duurzaamheidsagenda daadkracht mist. En ook Peter Craenmehr (AndersNu) vindt
verantwoordelijk wethouder Paul Sanders ‘te afwachtend’.
Te weinig capaciteit
Sanders kwam in zijn reactie met een opvallende mededeling. Hij had namelijk op de dag
van de vergadering van netwerkbeheerder Enexis de bevestiging gekregen van eerdere
berichten over capaciteitsproblemen op het elektriciteitsnetwerk. Concreet betekent dat, dat
het elektriciteitsstation Helden (De Keup) voorlopig geen extra belasting, bijvoorbeeld een
zonneweide, aankan. ‘Het ziet er niet goed uit voor grootschalige opwek in Peel en Maas’, moest
Sanders erkennen. De extra elektriciteit van Windpark Egchelse Heide kan nog net wél erbij,
maar het plan voor bijvoorbeeld zonneweide De Schorf (bij Beringe) kan daardoor volgens
Sanders voorlopig niet doorgaan. ‘Ik kan er niks anders van maken.’ Sanders ontraadde de raad
daarom in te stemmen met de motie, omdat hij niet uitvoerbaar zou zijn.
Het capaciteitsprobleem verbaasde indienster Tiny Valckx, die juist meende te weten dat er bij
het station Helden capaciteit was toegevoegd. Raf Janssen vond de motie nog altijd de moeite
waard als signaal aan Enexis om vaart te maken met de capaciteitsuitbreiding, en als positief
signaal naar de initiatiefnemers van zonneweides.
Bij de stemming haalde de motie het uiteindelijk niet: met 12 stemmen vóór (alle raadsleden
van de drie indienende fractie) en 15 tegen werd de motie ‘aan de slag met zonne-energie’
verworpen.

Vlees met smaak
Dat is ons motto!

Aanbieding
Bitterballen 10x30 gr
Kroketten 4x100 gr
Kroketten 6x60 gr
Mager soepvlees
Schenkel

Geldig van 18 februari t/m 10 maart 2021

Gezocht:
Magazijnmedewerker
Voor alle voorkomende werkzaamheden in ons
magazijn tot en met augustus 2021.
Minimale leeftijd 18 jaar.

Gezocht:
Stagiair logistiek
MBO Niveau 1/2
Minimale leeftijd 18 jaar.

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

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

www.herefords.nl

14

politiek \ 1802

CDA Peel en Maas

Een metamorfose voor het hart van Meijel
Inmiddels is de bouw van de nieuwe
basisschool Den Doelhof in volle
gang. Nadat het nieuwbouwproject
enkele jaren geleden stagneerde,
is wethouder Wim Hermans het
gesprek aangegaan met de omge
ving. Dat resulteerde tot een nieuw
breed gedragen plan.
Daarnaast vond de dialoog rond de
herinrichting destijds een opstart.
Nadat eerder het krediet voor de
school is verleend, volgde dinsdag
avond 9 februari het krediet voor

Lokaal Peel en Maas

herinrichting rondom de school. Niet
zomaar een herinrichting, maar een
complete metamorfose van een groot
gebied van 3 hectare midden in het
hart van Meijel. Doordat de school met
de nieuwbouw een groot gedeelte van
de grond teruggeeft aan de gemeen
schap, ontstaan er een hoop kansen.
Denk aan de langgekoesterde wens
om de achterliggende woonwijk en
sporthal met het centrum te verbinden
middels een voetgangers/fietserspad.
Denk aan parkeren aan de Kerkstraat.

mers die voldoen aan de zonneladder
Peel en Maas staan in de startblok
ken om te willen starten. Voor deze
initiatiefnemers is het van belang om
op de kortst mogelijke termijn aan
de slag te gaan en daarmee externe
subsidies veilig te stellen. Het is
daarom wenselijk om zo snel moge

In het raadsvoorstel bij deze duur
zaamheidsagenda werd aangegeven
dat de gemeenteraad in de gelegen
heid is om zijn verdere wensen en
ideeën ten aanzien van de maat
schappelijk tender voor zonne-ener
gie naar voren te brengen.
Meerdere initiatieven en initiatiefne

lijk te beginnen met de uitvoering
van de tender voor zonne-energie.
Juist om deze tender vlot te trekken
en de initiatiefnemers de ruimte te
geven die nodig is, hebben wij tij
dens de laatste raadsvergadering een
motie ingediend om aan de hand van
een raadsvoorstel in april een besluit

Volgens ons moeten daar sociale
huurwoningen komen. Dan krijgen
mensen met een kleine beurs ook
kans om in het centrum van Meijel,
vlak bij de voorzieningen, te wonen.
Wij vinden dat de gemeente de
grond voor deze woningen tegen een

sterk gereduceerde prijs beschikbaar
moet stellen. Via een motie hebben
we de raad voorgesteld een duide
lijke keuze te maken in het belang
van mensen met een kleine por
temonnee. Onder aanvoering van
de kleinste coalitiepartij, de VVD,
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Sandy Janssen, Lon Caelers,
raadsleden

te nemen, zodat men verder kan.
De reactie van de wethouder: ‘er kun
nen geen nieuwe aanvragen meer
gehonoreerd worden, het netwerk zit
vol’. Onze vraag blijft: is dit wel cor
rect of is de situatie toch anders?
Enexis geeft aan dat er schaarste op
het net is, maar nog geen uitsluiting.
De verwachting is dat Enexis de capa
citeit voor station Helden binnen een
aantal jaar verhoogt. Initiatiefnemers
hebben ongeveer twee jaar nodig

om alle maatregelen te treffen die
nodig zijn voor de projecten. Dat zou
perfect matchen met ons voorstel.
Een meerderheid van de raad koos
ervoor, door het niet steunen van de
motie, om de initiatiefnemers niet te
ondersteunen. Hiermee blijft duur
zaamheid nog slechts op papier een
kernwaarde.

Tiny Valckx

Mensen blij maken met een dode mus

Onlangs heeft de raad geld beschikbaar gesteld voor de inrichting van het terrein rond de nieuwe school
In Meijel. PvdA/GroenLinks had op enkele plekken graag meer groen gehad, maar de meerderheid van de
raad vond dat voorlopig niet nodig. Wij hebben ons daarbij neergelegd. Op een ander punt zijn we niet
meegegaan met de rest van de raad. Dat betreft de bouw van enkele woningen op een deel van het terrein.

februari

omgeving zijn van meet af aan
geïnformeerd en bijgepraat over de
voortgang, waarbij school en groen
elkaar vinden. Vanuit de CDA-fractie
de complimenten aan alle betrokke
nen bij de werkgroep, de organisatie,
wethouder Sanders en wethouder
Hermans.
Méél mag met recht gröts zijn op het
hart van haar dèùrep!

Aan de slag met zonne-energie?

De gemeente Peel en Maas heeft duurzaamheid, een van onze kernwaardes, hoog in het vaandel staan. De
raad heeft in december 2020 de duurzaamheidsagenda vastgesteld waarbij werd aangegeven om eind
2020/begin 2021 een tender (aanbesteding) zonne-energie op te stellen.

PvdA/GroenLinks

Denk aan het aanleggen van een
ontsluitingsweg achter de woningen
van de Dorpstraat. Ook aan goede
waterafvoer middels een nieuwe
waterbuffer is gedacht. En vergeet de
toekomstige ontwikkeling van klein
schalige woningbouw op 1.600 vier
kante meters aan de kant van de
Kerkstraat niet.
Het gebied bij de sporthal, waaron
der de parkeerplaats, zal samen met
de herinrichting van de Kerstraat
worden opgepakt. De raad en de

Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

werd een motie ingediend die aan
geeft dat op bedoelde plek wonin
gen gebouwd moeten worden die
geld opleveren om een deel van
de inrichtingskosten terug te krij
gen. Grootmoedig werd gezegd dat
dit ook huurwoningen mogen zijn,

als er maar geld terugvloeit naar de
gemeentekas. Dat wordt omschreven
als een balans tussen maatschap
pelijke behoefte aan woningen en
financiële opbrengst. Fraaie woor
den die feitelijk de komst van sociale
huurwoningen onmogelijk maken,
want daar moet doorgaans geld bij.
CDA en Lokaal Peel en Maas gingen
mee met dit VVD-voorstel. Dat zijn
dezelfde partijen die roepen dat er
grote behoefte is aan sociale woning

bouw. Maar als het erop aankomt
geven ze niet thuis. Ze draaien zich
zelf een rad voor ogen en proberen
mensen blij te maken met een dode
mus. In feite lopen ze achter de VVD
aan en die partij komt echt niet op
voor mensen met een kleine porte
monnee. Ze roepen ja, maar doen
nee!
Annigje Primowees, Frits Berben,
Raf Janssen, raadsleden.

Adver torial

Het verhaal van Kawa Ismaël
De weg naar werk is voor iedereen anders, iedereen heeft zĳn eigen verhaal. Neem het verhaal van Kawa
Ismaël. De uit Syrië afkomstige Kawa woont ruim 4 jaar met zĳn familie in Venray. Drie jaar geleden kwam
Kawa via gemeente Venray in beeld bĳ NLW-Groep. Hĳ deed op verschillende externe locaties werkervaring
op. Toen er een vacature als bĳrĳder bĳ kringloopwinkel 2Switch in Venray voorbĳ kwam, greep Kawa deze
kans met beide handen aan. Mede dankzĳ zĳn enthousiasme en actieve inzet stroomde hĳ per 1 februari
vanuit een ontwikkeltraject bĳ NLW door naar een reguliere baan bĳ 2Switch. Kawa: “Ik wil graag bĳ
2Switch blĳven, we werken hard, drinken gezellig koffie samen, hebben respect voor elkaar en helpen
elkaar”. Nieuwsgierig? Lees het hele verhaal op www.nlw.nl. / Tekst en beeld: NLW Groep
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Kesselse ‘kinjerboerebroelof’
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Jeugdvierdaagse Rabobank
wederom afgelast

Kinderen geven elkaar
het jawoord
Tot grote spijt van Stichting Boerebroelof Kessel kon de gewone boerenbruiloft dit jaar niet doorgaan. Toch
wilde zij het ‘boerebroelofsgeveul’ creëren in Kessel en mede dankzij wat creativiteit kwam de organisatie tot
een passende oplossing. Voor kinderen tot 12 jaar gelden er geen restricties, dus werd er voor het eerst een
Kesselse ‘kinjerboerebroelof’ georganiseerd.

De 55e editie Rabobank Jeugdvierdaagse in Panningen wordt dit
jaar voor het tweede opeenvolgende jaar afgelast. Het evenement
stond gepland van 23 tot en met 26 juni 2021, maar de organisatie
is vanwege de coronamaatregelen genoodzaakt om het evenement
niet door te laten gaan.
Het bestuur is tot deze conclusie
gekomen nadat is gebleken dat de
gemeente Peel en Maas geen eve
nementenvergunning mag verle
nen voor evenementen tot en met
1 juli van dit jaar. Tevens was het
voor de organisatie ook geen optie
om het evenement op een later
tijdstip dit jaar te organiseren. “Het
is voor ons een fikse teleurstelling

dat we voor het tweede opeenvol
gende jaar geen vierdaagse mogen
organiseren. Echter staat de vei
ligheid en gezondheid van jullie,
maar zeker van onze vrijwilligers
voorop”, aldus het bestuur. De vol
gende editie van de Rabobank
Jeugdvierdaagse staat vooralsnog
gepland van 22 tot en met 25 juni
2022.

Silvie en Fred lopen eigen
optocht Meijel
Silvie Geuns en Fred van Rijt uit Meijel hebben zondag 14 februari
hun eigen Meijelse optocht gelopen. Sylvie besloot om de tocht, die
begon als een spontane actie, live uit te zenden via Facebook.
Onderweg kreeg het stel diverse lekkernijen aangeboden van
inwoners die de actie enorm konden waarderen.

“In dit vreemde jaar, waarin wei
nig tot niks mogelijk leek, moesten
wij ons buigen over een komend
vastenaovesjaor”, zo zegt Josien
Driessen van Stichting Boerebroelof
Kessel. “Als we Boerebroelofsvierend
Kessel niet mogen uitnodigen, hoe
kunnen we toch dat onbeschrijfe
lijke ‘Boerebroelofsgeveul’ achter de
voordeuren brengen?”
Er werd een commissie gevormd en
er werd gedebatteerd over wat er wél
mogelijk was. “Uiteindelijk kwam,
in het kader van ‘Vier ut groët, liër
ut klein’, het idee voor een ‘kinjer
boerebroelof’ uit de hoge hoed.”
Omdat kinderen tot 12 jaar geen res
tricties hebben in elkaar ontmoeten,
met kijk op de coronamaatregelen,
werd zo de eerste kinderboerenbrui
loft van Kessel geboren.
De kinderen van de stichtingsleden
waren enthousiast en verleenden
hun medewerking aan een introfilm
pje waarin hun klasgenoten werden
opgeroepen om zich aan te melden.
“De organisatie ontving een over
weldigende vloed aan aanmeldingen
en het organiseren kon beginnen”,
zegt Driessen. Kleding werd besteld,

kinderen hielden heuse vergaderin
gen en hielpen bij het ontwerpen
van een logo. Het enthousiasme van
de kinderen en hun ouders werkte
aanstekelijk op de stichting en het
‘boerebroélofsgeveul’ begon steeds
meer te kriebelen.”
Hidde Gielen en Bibi Houwen werden
twee weken voor carnaval, tijdens
een online ‘uitkom momentje’, uit
geroepen tot het kinderbruidspaar
2021 samen met hun gezelschap
‘de Sjlokdownboere’. Tuinen werden
versierd en posters werden opgehan
gen. Op de zaterdag voor carnaval
mochten de kinderen de ‘Kinjeractie’
lopen en alle baby’s, geboren tus
sen ‘carnaval 2020 en 2021, welkom
heten in ‘de boeresjtandj’.
Ondertussen werden de vrienden
van de stichting uitgenodigd voor de
brunch en werden er brunchpakket
jes klaargemaakt. Op carnavalszater
dag brachten de stichtingsleden en
de kinderen van ‘de Sjlokdownboere’
alle pakketjes rond naar de vrienden,
zodat iedereen wist dat er de vol
gende dag een bruiloft zou plaats
vinden. Op zondag, de grote dag,
verzamelden de boeren en boerin

nen van het gezelschap zich bij het
kasteel in Kessel. Vanuit daar werden
de bruid en bruidegom opgehaald,
terwijl boerenbruiloft vierend Kessel
deelnam aan de online brunch.
“Op het kasteel begeleidde onze bur
gemeester Cees op een ongekende
manier deze prachtige bruiloft”, zegt
Driessen. Juf Jans van kindcentrum
Leef kwam een echte bruidstaart
bezorgen en vele oud-gezelschappen
lieten flinke snoeppakketten bezor
gen.”
Ouders en getuigen gaven hun zegen
over het huwelijk. Het bruidspaar
overtuigde elkaar en de aanwezi
gen hoe graag zij met elkaar wilden
trouwen. Bibi wilde liever met Hidde
trouwen dan dat ze een Audi RS 6 wil
en Hidde gaf liever zijn jawoord dan
dat Ajax de Champions Leage zou
winnen. “Het ‘boerebroelofsgeveul’
was helemaal compleet. Het kasteel
was ermee gevuld, de gezinnen van
de deelnemende kinderen waren
erin gehuld en door de gezamenlijke
brunch was het achter iedere voor
deur te voelen”, aldus Driessen.
Tekst: Roosje Delsing

Panningen-Noord Beach wordt aangelegd
Hockeyclub Peel en Maas, Reddingsbrigade Peel en Maas en handbalvereniging Bevo Hc gaan met hulp van
enkele maatschappelijk betrokken partners, samen beachvelden aanleggen. Die gaan ze al vanaf dit voorjaar
samen beheren en gebruiken. Gemeente Peel en Maas heeft haar medewerking ondertussen aan het project
toegezegd.
De drie voorzitters hebben elkaar
het afgelopen jaar geregeld opge
zocht om mogelijkheden tot samen
werking te onderzoeken. Voorzitter
Mustafa Amhaouch van Bevo Hc zegt
verheugd te zijn dat het eerste resul
taat van die samenwerking nu een

feit wordt. Voorzitter Chris Leenders
van de hockeyclub geeft aan dat er
vanuit de drie clubs een gezamenlijke
Beach-commissie actief zal worden
om de beachactiviteiten te coördine
ren. Peter Kurvers, voorzitter van de
reddingsbrigade, kijkt uit naar deze

verbreding van het sportaanbod.
De voorzitters zijn alle drie erg blij dat
het gelukt is om de leden juist in deze
tijd wat nieuws en extra’s te kunnen
bieden. De sporters kunnen vanaf mei
gebruikmaken van de beachvelden.

Het stel loopt al sinds 1994 jaar
lijks de grote Meijelse optocht van
carnavalsvereniging de Kieveloeët.
Behalve in 2006, toen was Fred
prins bij de vereniging en stond hij
op de prinsenwagen. Na jaren van
optochten lopen was het dit jaar
voor de carnavalsliefhebbers even
wennen om op carnavalszondag
niets te kunnen doen. Ze kwa
men op de dag zelf met het spon
tane idee om toch de optocht de
lopen, alleen dan gewoon met zijn
tweeën. “Het was zo’n lekker weer,
dus we besloten om een wandeling
te gaan maken. Toen dachten we:
laten we een tas volgooien met
spullen en de optochtroute lopen.”
De twee trokken een carnavals
jasje aan en zetten een bril op
en liepen de originele route van
de optocht. Sylvie besloot om de
gehele tocht live via Facebook uit
te zenden, zodat haar volgers mee
konden genieten van de actie.
Tijdens hun eigen optocht kwa

men er overal mensen naar buiten
om hen wat lekkers aan te bieden.
Sylvie: “Van worstenbroodjes tot
drank en warme chocomel, het was
erg leuk om te zien dat de mensen
zo enthousiast waren.” Onderweg
bedachten de twee nog een eigen
motto: ‘Mage we nie mi zin alle
oppe bieën, loeëpe we de optocht
gewoon allieën’. Aan het einde van
de optochtroute stond een bekende
klaar met een confettikanon en een
grote fles bier. Daarbij kregen ze
een beker uitgereikt, voor het win
nen van de optocht in alle catego
rieën.
Silvie: “Het was gewoon geweldig.
Je brengt toch wat teweeg. Mensen
zitten nu zoveel in huis en ze heb
ben ook niet veel om handen op dit
moment, vooral de ouderen niet.
Zij zeggen er ook echt van te heb
ben genoten, dus dat is heel leuk
om te horen.”
Tekst: Roosje Delsing
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15-vragen aan

Juliëtte van Deursen Meijel
een beroep waarbij je alleen achter
de computer zit.

Waarvoor ben je aan het sparen?
Ik ben niet aan het sparen voor iets
groots, maar ik koop wel Robux
in het spel Roblox. Hiermee kun
je spullen kopen voor je wereld in
Roblox. Ook koop ik af en toe fidget
toys, bijvoorbeeld spinners.

Wat was jouw leukste vakantie?
In 2019 zijn we in de carnavalsva
kantie met mijn hele familie naar
Egypte geweest, omdat mijn opa en
oma veertig jaar getrouwd waren.
Dat was heel gezellig. Het was lekker
warm dus we hebben veel gezwom
men. En er was een glijbanenpark
met grote glijbanen.

Wat vind je het leukste spelletje?
Het leukste spel vind ik Cluedo met
het hele gezin. In dit spel is iemand
vermoord en je moet uitvinden door
wie, waar en hoe. Het is een span
nend spel en je moet goed naden
ken. Op de iPad is mijn favoriete spel
Roblox, dit kun je online spelen met
vrienden. Je bent een poppetje en
je kunt verschillende spellen spelen
met je vrienden en je kunt je eigen
game maken. Deze game kunnen
dan andere spelers ook weer spelen.

Wat is de beste film of serie die je
ooit gezien hebt?
Stranger Things op Netflix is mijn
favoriete serie. Het is een science
fiction/horror serie over een groep
vrienden die in een dorp wonen
waar mensen verdwijnen en een
meisje bovennatuurlijke krachten
krijgt. Het is heel spannend en ik
kan niet wachten op seizoen 4 dat in
augustus uitkomt.

Welke hobby’s heb je?

Naam:
Leeftijd:
School:

Juliëtte van Deursen
12 jaar
St.-Willibord
gymnasium Deurne
Woonplaats: Meijel

Wat doe je het liefst na school?
Als ik na school thuiskom, dan
moet ik eigenlijk huiswerk maken,
maar ik zou liever willen chillen op
de bank met mijn iPad of tv kijken.

Wat kies je: als je schrikt leg je
een ei of je wordt altijd op straat
achtervolgd door een draaiorgel?
Moeilijke keuze, maar ik kies
voor een ei leggen want de hele
tijd achtervolgt worden door het
geluid van een draaiorgel lijkt me
irritant.

Wat is het lekkerste dat je ooit
hebt gegeten?
Het lekkerste dat ik ooit gegeten

heb is sushi in Eindhoven na een
middag winkelen met mijn moe
der. Sushi met garnaal is mijn
favoriet.

Wat doe je het liefst als het
buiten sneeuwt?
Dan blijf ik binnen, want ik hou niet
van de kou. Daarnaast ben ik afgelo
pen weekend buiten geweest, maar
toen ben ik twee keer gevallen dus
dat was geen goede actie.

Welk liedje kun je heel de dag
door horen?
Ik heb een lijst van liedjes in Spotify
die ik vaak luister tijdens het
huiswerk maken. Pay-phone van
Maroon5, One to many van Pink,
Night Changes van OneDirection en
Never ending story van Stranger
Things staan daar onder andere in.
Van deze liedjes word ik vrolijk en
daardoor is het huiswerk maken
minder erg.

Hoe ga jij om met het corona
virus?
Door het coronavirus ben ik veel
thuis, zeker ook omdat we niet
naar school mogen. Gelukkig kan ik
appen en gamen met vriendinnen
en kunnen we zo contact houden.
Maar natuurlijk is het veel leuker
om elkaar in het echt te zien, hope
lijk kan dat weer snel.

Wat kies je? Je moet alle klinkers
heel lang uitspreken of je hebt
maar één dag weekend?
Ik kies alle klinkers heel lang uit
spreken, want ik vind twee dagen
weekend al kort, laat staan één dag
weekend. Ik zal dan wel veel typen
en schrijven in plaats van dingen
zeggen.

Twee keer in de week doe ik klassiek
ballet bij balletstudio Loes in Deurne.
Nu in de coronatijd heb ik online les.
We zijn bezig met het instuderen van
het Zwanenmeer, deze gaan we in
het najaar uitvoeren. Afgelopen jaar
zouden we Mary Poppins uitvoeren,
maar door corona is dit veranderd in
een dansfilm, welke we thuis kunnen
kijken. Op vrijdag dans ik bij Fresh in
Meijel hip hop. Dit is heel anders dan
ballet, maar daardoor juist heel leuk.

Wat is jouw grootste blunder?
Ik heb geen blunders of ieder geval
kan ik me er geen herinneren.

Met wie zou je wel eens van leven
willen ruilen?
Met Millie Bobby Brown, zij speelt
het meisje Eleven in Stranger Things
en heeft krachten. Het lijkt me heel
leuk om in een serie te spelen en
deel uit te maken van de groep
acteurs en om samen met hun een
goede aflevering op te nemen en
daarna op de set samen te kletsen.

Hoi

Column

Wie is de mol?
‘Wie is de mol?’ is gelukkig
weer op tv en ineens zit ik
weer elke zaterdag op
hetzelfde tijdstip naar
dezelfde zender te kijken.
Normaal kijk ik niet echt veel
naar de vaste programma’s
op tv, aangezien ik liever
Netflix kijk. ‘Wie is de mol?’ is
dus echt een uitzondering.
Ik volg het nu al een paar
jaar en het blijft een heel leuk
programma.
Om even snel uit te leggen
waar het over gaat: je hebt
tien kandidaten, één ervan
is ‘de mol’. De kandidaten
proberen geld te verzamelen
voor de pot door opdrachten
goed uit te voeren, terwijl de
mol probeert te voorkomen
dat er geld verdiend wordt.
De kandidaten proberen
ondertussen ook de mol te
ontmaskeren. Als je namelijk
de mol ontmaskert, win je de
verdiende pot. Er zitten nu nog
vier van de tien kandidaten in
het spel en ik denk dat ik dit
jaar wel weet wie de mol is.
Maar ja, vorig seizoen dacht
ik dat ook te weten en alsnog
lag mijn verdachte kandidaat
er op een gegeven moment
toch echt uit. Mijn puntenaantal
ging toen helemaal omlaag.
Met die punten bedoel ik de
punten die je in de WIDMapp kan verdienen door op
de juiste persoon in te zetten.
Als je op iemand inzet die er
die aflevering uitgaat, verlies
je die punten. Ik ben niet echt
iemand die al zijn punten op
één iemand inzet en dat is
maar goed ook, want degene
die ik in de eerste aflevering
het meeste verdenk, is vaak
uiteindelijk niet de mol. Ik hoop
natuurlijk enorm dat mijn
hoofdverdachte het wel is,
want het blijft superleuk om
het goed te raden. Het leukste
aan WIDM vind ik om achteraf
de ‘molacties’ te zien, dus wat
de mol allemaal heeft gedaan
om het geld uit de pot te
houden. Ik ben benieuwd of ik
een beetje goed zit met mijn
verdenkingen. 6 maart gaan we
het zien.

Wat is jouw droomberoep?
Ik heb niet echt een droomberoep.
Wel zou ik graag met andere men
sen willen samenwerken en niet

Tekst: Lotte Thijssen
Lisa
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Carnaval 2021

Carnaval in Peel en Maas

Geen echte carnaval dit jaar, maar gelukkig wel carnaval in de klas. Op de foto zie je Ivo
Pouls samen met juf Silvie Geuns. Ze hebben er bij de peuterspeelzaal in Meijel een leuke
dag van gemaakt.

‘Roed, geel en greun is de kleur vaan vastelaovend.’ Milan uit Panningen combineerde de
vastelaovend met sneeuwpret. Samen met zijn papa en mama ging hij verkleed met de
slee nara Helden, op bezoek bij zijn opa en oma.

Deze twee liepen hun eigen optocht met als motto: ‘Ierste priés Einzelgängeroptoch in de
Loeë, wae race sjnel nao 2022! Alaaf!’ Op de foto zie je optochtdeelnemers Sam Janssen en
Marianne van Lier en ‘jurylid’ Petra Hunnekens.

Of de vastelaovend nu doorgaat of niet, bij Gé en Marian Rijksen uit Kessel gaat de vlag
sowieso uit. Ze decoreerden het huis met vlaggen van de ‘Kesselse Boerebroelof’ en van carnavalsvereniging De Kevers om te laten zien dat de ‘vastelaovend’ niet mag worden vergeten.

Deze vriendinnen uit Grashoek trotseerden de kou om in hun ‘vastelaovespekskes’ te poseren voor een foto in de
sneeuw. De echte ‘vastelaovend’ mocht
dan niet doorgaan, dit carnavalskinderfeestje maakte voor Lindy, Allegra, Sien,
Merel, Ciske, Jinthe, Stas en Nienke
gelukkig veel goed.

Dit jaar helaas niet bouwen en knutselen
voor de optocht en geen optocht lopen, zoals
deze enthousiaste groep uit de buurt de Loo
normaal gesproken doet. Om de pijn te
verzachten gingen twee dames van de groep
op carnavalszaterdag de andere optochtlopers verrassen met een EHBO pakket,
oftewel een ‘Erste Hulp Bej Optochtgemis’.

Deze twee dames uit Panningen vingen
twee vliegen in één klap. Met deze
‘kwante vastelaovesmutskes’ hielden zij
tijdens het post bezorgen hun oren warm
én lieten ze de vastelaovend toch niet
helemaal aan hen voorbij gaan. De familie Hunnekens legde het beeld van de
vrolijke dames vast.

Anke uit Panningen heeft ‘vastelaoveszaterdag’ gewoon in de huiskamer
gevierd bij een vriendenstel in Grashoek,
uiteraard op 1,5 meter afstand. Helemaal
in de ‘vastelaovesstijl’ met hapjes,
drankjes, een versierde huiskamer en de
‘Zoepkoel’ en ‘Sjtasiefestasie’ aan op de
achtergrond.
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Naamgewazel (deel 3)

Wat schuilt er achter de carnavalsnamen?
De Dörper Kuus en de Beringse Kuus. Een greep uit de selectie van carnavalsverenigingen uit Peel en Maas.
Voor de meeste ‘vastelaovesfans’ is het geen probleem om te weten welke naam bij welk dorp hoort. Maar wat
schuilt er eigenlijk achter die naam? Wie heeft het ooit verzonnen? Voor diegene die het nog niet wisten ging
HALLO op onderzoek uit.
Carnavalsvereniging De Dörper
Kuus Helden
Waar de naam ‘kuus’ precies vandaan
komt, is niet helemaal duidelijk. Maar
de Dörper vastelaovendvierders weten
direct dat het nu over de scepter van
zijne doorluchtige hoogheid gaat
waarnaar de vereniging is vernoemd.
Buiten ‘het Kuuzeriek’ wordt de ‘kuus’
al snel in verband gebracht met het
varken. Niet heel raar, want een big
getje wordt wel ‘un kuuske’ genoemd.
Ook in Brabant is de betekenis van
‘kuus’ in een bepaald gedeelte een
varken, maar in een ander deel van
Brabant betekent het een kalf. ’t
Woordebook van Helje geeft als bete
kenis van ‘kuus’: knots, wandelstok
van zwaar formaat, ter verdediging,
stok om de diepte van turflaag te pei
len, scheldnaam voor de Heldenaren
en naam van carnavalsvereniging in
Helden.
De vereniging zegt dat aan de hand
van een artikel over ‘De Kuus’ wordt
gedacht dat het verwant is aan het
oud Noorse ‘koddi’, dat kussens bete
kent. Daarom wordt er gedacht aan
iets met een ronde vorm: een stok

met een rond bovenstuk bijvoorbeeld.
Een verhaal uit het begin van de 14e
eeuw beschrijft dat pioniers aan de
rand van de Peel met een stok in de
grond porden om te zien of zij daar
konden lopen, die stok was een ‘kuus’.
Maar aan dit verhaal wordt getwij
feld. Meer voor de hand liggend is
dat de stok met dik rond bovenstuk
vroeger werd gebruikt om zuurkool
aan te stampen of om varkensvoer
tot brij te maken. In Gelderland en
Overijssel kende men in de vorige
eeuw het woord ‘kuis’, dat knuppel of
knots betekende. Maar de naam kan
ook uit het oud Heldens komen waar
‘kuus’ ook grote, sterke man betekent:
‘wat unne kuus’. In een artikel uit een
Venloosche weekblad vinden we voor
het eerst de naam ‘kuus’ verbonden
aan een carnavalsvereniging terug.
In dit artikel wordt de grote optocht
van de ‘Heldensche Kuzen’ op carna
valsmaandag 1885 aangekondigd. De
bonte stoet trekt van de Noordervaart
in Beringe door Panningen naar
Helden Dorp. Dit verklaart misschien
ook waarom de carnavalsverenigingen
van Beringe en Panningen ook aan de

naam Kuus komen.

Officieel opgericht in 1963, maar voor
die tijd was er al een samenwer
kingsverband met de Dörper Kuus en
de Kuus oeht Kepèl. Jaarlijks trok er
de beginjaren al een gezamenlijke
optocht door de straten van de drie
Heldense kerkdorpen, oftewel van
Dörp nao Beringe. Maar Beringe wilde,
net zoals andere dorpen, haar eigen
carnavalsvereniging. Vanaf 1963 ging
Beringe apart aan de slag onder de
naam carnavalsvereniging De Beringse
Kuus. Volgens de carnavalsvereniging
werd de naam in het verleden wel
eens gebruikt als varken, koes of kuus,
maar is dit niet de echte waarheid.
Zijdelings heeft het wel met een var
ken te maken, want de officiële naam
van de ‘kuus’ is eigenlijk een knup
pel die vroeger gebruikt werd om het
voer van de varkens door te roeren
(dat wil zeggen het meel met `t toe
gevoegde water), wat in de voerbak
werd gestopt, goed door mekaar te
roeren, zodat de varkens lekker kon

Dan zijn wij op zoek naar jou!
Meer informatie over Hotraco Group
kun je vinden op www.Hotraco.com

De professionals bij Hotraco Group bedenken en ontwikkelen innovatieve en kwalitatief hoogstaande
besturingstechnische oplossingen. Samen werken we elke dag weer aan de beste besturingstechnische
oplossingen voor onze klanten wereldwijd binnen de markten Agro en Industrie. Bij Hotraco werken specialisten
die uitblinken in hoogstaande technische kennis. Er werken bij Hotraco ongeveer 250 medewerkers.
We zijn op zoek naar mensen die ook voor kwaliteit staan, naar nieuwe collega’s die zelfstandig op zoek gaan
naar mogelijkheden om zaken steeds slimmer aan te pakken!
Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een:

Hardware Engineer

Taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.:
• Zelfstandig uitwerken van een ontwerp, werktekening,
principeschema’s, maatvoering, doorsneden
en detailtekeningen;
• Uitwerken van technische ruimten aan de hand
van een schets;
• Controleren van tekeningen en het verwerken
van benodigde aanvullingen;
• Aanleggen van eigen bibliotheek van vaak
gebruikte details;
• Opzetten van stuurstroomschema’s;

heel zuinig met de ‘kuus’ omgaan. Dit
betekent: niet verliezen of stuk slaan.
Het is weleens gebeurd dat de ‘kuus’
bij een bezoek aan andere verenigin
gen zoek raakte. Meestal werd deze
dan tegen een vergoeding van bij
voorbeeld een vat bier teruggezonden.

Carnavalsvereniging de Beringse
Kuus Beringe

Ben jij opzoek naar een afwisselende
en uitdagende baan?

In de functie van Hardware Engineer vertaal je de
klantwens naar concrete oplossingen. Je fungeert
als verantwoordelijke voor het ontwerp van de
hardwaresystemen en besturingskasten. Deze informatie
vertaal je binnen E-plan naar benodigde hoofd- en
stuurstroomschema’s, kast lay-outs, aansluitschema’s
en bestellijsten. Daarnaast heb je intensief contact met
je collega’s van de afdelingen Verkoop, Binnendienst,
Paneelbouw en Inkoop. Dit alles met het doel een
goede samenwerking voor te zetten, en natuurlijk een
goed eindproduct voor de klant!

den slurpen.
Maar ook in Beringe is het duidelijk
dat de ‘kuus’ verwijst naar de scepter
van de prins. Timmerman Giel Kessels
was in de beginjaren verantwoordelijk
om de ‘kuus’ op te waarderen en er
goed uit te laten zien. De prins moet

• Constant overleg met collega’s om tot een zo goed
mogelijk resultaat te komen;
• Je constateert op tijd wanneer er een uitdaging ligt in
een project waaraan je werkt.
Wij vragen:
• Afgeronde HBO opleiding richting elektrotechniek of
industriële automatisering of een andere passende
opleiding;
• Iemand die mee denkt in oplossingen en open staat
voor verandering en vernieuwing;
• Minimaal 2 jaar relevante ervaring;
• Kennis van E-plan is een pré.
Wij bieden:
Een uitdagende functie waarbij ontwikkeling centraal
staat. Je werkt samen binnen het netwerk van de
Hotraco Group in een leuk, enthousiast en hecht team.
Ook ontvang je een goed salaris (afhankelijk van leeftijd
en ervaring) met prima secundaire arbeidsvoorwaarden
op grond van de CAO van het Metaalbewerkingsbedrijf.
Ook vanuit huis werken behoort tot de mogelijkheden.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Wil jij werken bij een innovatieve en groeiende organisatie?
Stuur dan je CV met motivatie naar: solliciteren@hotraco.com t.a.v. Guido de Swart (HR Manager).

Aldegundiskapel in Maasbree
ingezegend en geopend
In de parochiekerk van Maasbree heeft onlangs de inzegening van
de Aldegundiskapel plaatsgevonden door deken Varela en kapelaan Te Boekhorst. Hiermee is de kapel officieel geopend.

De Aldegundiskapel heeft een
plekje gekregen achterin de paro
chiekerk van Maasbree. In de kapel
kan een kaarsje worden aange
stoken en is er ruimte voor een
moment van stilte en gebed. “Niet
alleen voor mensen die in hun
familie of vriendenkring te maken
hebben (gehad) met ziekte en
verdriet, maar voor iedereen die in
deze huidige onzekere en hectische
tijd zoekt naar een moment van
rust en bezinning. Aldegundis is
de patrones van de parochie, maar
ook de beschermheilige tegen
langdurige ziekten, zoals kanker.
En sinds vorig jaar kunnen we daar
corona aan toevoegen”, aldus een
woordvoerder van de werkgroep
Aldegunidskapel.
De Heilige Aldegundis was een
vrouw die werd geboren in Cousolre
te Frankrijk in het jaar 630. Toen
zij nog een kind was ontstond er
bij haar de wens om de wereld
te verlaten en in het klooster een

godgewijd leven te leiden. Echter
kwam zij uit een gezin van hoge
stand en zou moeten trouwen met
prins Eudo, de Engelse konings
zoon. Aldegundis vluchtte als reactie
hierop naar een verlaten hutje in
een bos en leefde verder als klui
zenares. Uiteindelijk stichtte ze een
klooster in Maubeuge in Frankrijk,
waar ze in overleed op 30 januari
684 aan de gevolgen van borstkan
ker. Omdat 30 januari de sterfdag is
van de Heilige Aldegundis, vond de
werkgroep deze datum een mooi
moment om de kapel officieel in
gebruik te nemen. “De verwachting
is dat de Aldegundiskapel voorziet
in een behoefte in deze regio en dat
de mensen die haar steun, troost
en kracht kunnen gebruiken de
weg vinden naar de parochiekerk in
Maasbree”, aldus de woordvoerder.
De kapel is dagelijks geopend tus
sen zonsopkomst en zonsonder
gang. Kijk voor meer informatie op
www.parochiemaasbree.nl

Parochie Panningen
doet mee aan vastenactie
De parochie van Panningen doet ook deze vastentijd weer mee aan
de landelijke vastenactie. Dit jaar is het thema van de campagne
‘Werken aan je toekomst’. De opbrengst wordt gespendeerd voor
beter onderwijs aan kinderen in arme landen, om daarmee hun
kans op een baan met redelijk inkomen te vergroten.
“In deze tijd van voorbereiding op
Pasen staan we stil bij de mensen
die het met minder moeten stel
len dan wij”, aldus de MOV-Groep
Panningen. De kerk draagt elk jaar
een steentje bij aan het helpen
inzamelen van geld voor de vasten
actie. Met het thema ‘Werken aan je
toekomst’ van de Vastenactie wil de
organisatie laten zien hoe belangrijk
het is dat kinderen niet alleen naar

de basisschool kunnen, maar ook
een vervolgopleiding krijgen om
een vak leren. Dat vergroot hun kan
sen op werk, waarmee ze een rede
lijk inkomen kunnen verdienen.
De actie loopt van donderdag
17 februari tot zaterdag 3 april.
Voor meer informatie neem con
tact op met Hub van den Bosch
via 06 10 72 95 78 of
boschhgm@home.nl

1802 \ service
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Coronamaatregelen
LET OP:
Het aantal kerkgangers is
beperkt tot 30. Kijk bij de
kerkberichten van uw parochie
naar wat daar: telefonische
aanmelding of aanmeldbriefjes.
Staat daar niets, dan zal het
aantal kerkgangers wel onder
de 30 blijven. Misintenties
waar veel mensen voor komen
kunnen we nu niet aannemen.
Met ziekteverschijnselen: blijf
thuis! Houdt in de kerk 1 ½
meter afstand. Een mondkapje
bij het naar uw plaats gaan
en weer naar buiten lopen,
wordt dringend aanbevolen. De
zondagse H.Mis op TV is op NPO2
om 10.00 uur.
Blijf gezond!
STEUN:
Als u vw de coronacrisis, waar
ook uw parochie keihard
de financiële gevolgen van
ondervindt, een extra gift als
kerkbijdrage wilt overmaken, dan
wordt dat bijzonder gewaardeerd.
Een enveloppe in de bus kan ook.
Misschien ook omdat u al een
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 21 februari
H. Mis: 11.00 uur
Lector: Mevr. Elly Gooren
Intenties: Sjeng Vaessen, overl.
ouders en Toon en Maria Vaessen.
Jaardienst Twan Wijnen, Mia EngelsDenissen (verjaardag), Theo Engels
en overl. familie.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage
NL39RABO0125305311
Iet Dings-Bovendeerdt
077 462 18 60, 06 24 21 61 06

Parochie Beringe

Parochie Grashoek

Misintenties
NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens het
parochiespreekuur op dinsdagochtend.
Ook bij kapelaan Roger Maenen tel.
077 466 18 50 of per email roger.mae
nen@ziggo.nl.
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur
in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 21 februari
H. Mis 09.30 uur
Woensdag 24 februari
H. Mis 09.00 uur (grote kerk, zij-altaar
St.Jozef)

Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg
077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 20 februari
H.Mis 19.00 uur 1ste zondag 40dagen
tijd. t.i.v. de zieken in onze parochie.
Max. 30 pers. Telling bij binnenkomst

Parochie Egchel
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 21 februari    
H.Mis in besloten kring 11.30 uur b.g.v.
uit dankbaarheid b.g.v. de 100ste verj.
van Pierre Bongers en t.i.v. overl. fam.;
Zondag 28 februari
H. Mis 11.00 uur t.i.v.: Johannes Jacobs
en Theodora Jacobs-Smits (jaardienst);
Theodorus Jacobs en Hubertina JacobsThiesen (jaardienst) ; Piet Dorssers
(b.g.v. verj) en Grada Dorssers-Smets
en overl. fam.

Kerkdiensten
Zaterdag 20 februari
19.15 uur H. Mis.
Voor de parochie.
Mededelingen
Vormsel
Donderdag 15 april (dit onder voor
behoud) zullen de kinderen van
de basisschool het Sacrament van
het H. Vormsel ontvangen. Het zijn
twee vieringen om 18.30 uur en om
19.30 uur. Voorganger in deze viering
is Vicaris Goulmy.
Er mogen maar 30 personen in de H.
Missen aanwezig zijn.
U kunt zich daarvoor opgeven bij: Arno
Houwen tel. 06-55177046 of bij
Iet Dings tel. 06-24216106
Voor de pastorale zorg kunt u terecht
bij pastoor-deken W. Varela
Tel. 3981416, of kapelaan H. te
Boekhorst (zie parochie Baarlo)
Ziekenzalving: 06-55408023

Zonnebloem
Kessel brengt
knapzak rond
In plaats van een carnavalsbrunch
voor de gasten van Zonnebloem
Kessel heeft de vereniging nu een
knapzak gevuld met balkenbrij, brood
en stroop gebracht bij de gasten.
De knapzakken werden zelf gemaakt
en rondgebracht door de vrijwilligers
van de vereniging. Het carnavalscadeau werd met open armen ontvangen door de gasten.

Parochie Helden
Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 21 februari
H. Mis 10.00 uur 1ste zondag
40dagentijd t.i.v. Theo Stals en
schoonzoon Jan;

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

Parochie Baarlo
Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 21 februari
9.30 uur H. Mis.
Jaardienst Louis Haenen en Petronella
Mertens, dochter Truus en zoon Coen.
An Peeters wegens verjaardag.
Zeswekendienst voor Chretien
Brueren.
Donderdag 25 februari
9.00 uur H. Mis.
Mededelingen
Er mogen maar 30 mensen in de
kerk. U kunt zich daarvoor opgeven.
Tel. 477.1275 of per mail:
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Bij binnenkomst in de kerk kunt u uw
handen desinfecteren en de voorg

Kerkdiensten
Zaterdag 20 februari
H. Mis 17.30 uur 1ste zondag
40dagentijd t.i.v. Nelly VerhaeghGommans (jaardienst)
Zaterdag 27 februari
Geen H. Mis

Parochie Meijel
Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zondag 21 februari
H. Mis 11.00 uur 1ste zondag
40dagentijd. Geen Misintenties.
Max. 30 aanwezigen.
AANMELDBRIEFJE noodzakelijk.
Maandag 22 februari
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans – Telling bij
binnenkomst
Dinsdag 23 februari
H. Mis 09.00 uur –Telling bij
binnenkomst
Donderdag 25 februari
H. Mis 09.00 uur –Telling bij
binnenkomst

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

Parochie Kessel-Eik
Misintenties
NL41RABO0125300522
Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkens
06 30 10 30 13
Kerkdiensten
Zaterdag 20 februari
18.00 uur H. Mis.
Tot bijzondere intentie
Zaterdag 6 maart
18.00 uur H. Mis.
Voor alle zieken van onze parochie.
Mededelingen
De misintenties kunnen tot nader
bericht worden doorgegeven aan
Tjeu Stemkens.
Ook voor verdere informatie binnen
de kerk.
Tot nader bericht is er de 1ste en 3de
zaterdag van de maand om 18.00 uur

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 20 februari
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Mia Bos-van den
Beuken; Lies Weekers (jaardienst)
Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Donderdag 25 februari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. Anna de
Bruijn (jaardienst)

www.vincentiusparochies.nl
Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88 | 06 21 20 21 18
pet.horst@home.nl
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50 | 06 12 92 28 34
roger.maenen@ziggo.nl
Kapelaan Piet Houben
06 57 58 75 06
phjhouben@onsbrabantnet.nl
Kerkbestuur | 077 307 14 88
kerkbestuur@vincentiusparochies.nl
Misstipendium zon- en feestdagen
€ 27,50 | door de week € 12,50

de H. Mis in Kessel- Eik. Kapelaan
te Boekhorst verzorgt in meerdere
parochies de H. Mis.
De bestelde H. Missen die van
wege de Corona- lockdown niet zijn
doorgegaan, kunnen weer opnieuw
worden aangemeld, op de datum
welke de familie dit wenst.

Administrator (pastoor-deken)
W. Varela
077 398 14 16
Maasbree/Baarlo/Kessel/
Kessel-Eik
Kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kerkbestuur
Secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com
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Jij maakt ‘m super

Welkom
in onze
digitale
showroom
Wij helpen u graag verder.
Bij Superkeukens staat uw gezondheid en die van onze
medewerkers voorop. Daarom helpen wij u nu ook
volledig online. Dat is het persoonlijke contact zoals u
van ons gewend bent, maar dan op afstand.

5.699,Incl. apparatuur met
5 jaar garantie

Beeldbellen met een verkoopadviseur.
Een videogesprek wordt uitgevoerd met Teams.
U kunt direct met één van onze verkopers beeld-bellen
of u plant vrijblijvend een afspraak in op de datum
en tijd dat het u past.
Onze verkoper belt u dan op de door u opgegeven
contactgegevens en geeft u een video rondleiding door
onze showroom en beantwoordt al uw vragen.

Empolie Grafiet Zwart Mat

www.superkeukens.nl
êêêê

Klanten beoordelen Superkeukens met een

8,2

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100
(Gevestigd binnen Interchalet)
T. 077-3982234

Burghoffweg 13
(Gevestigd tegenover Retailpark)
T. 0475-691548

Op zondag dicht

Op zondag geopend

