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Terrassen open als
protest
Op dinsdag 2 maart hebben kroeg- en restauranteigenaars door het hele land hun terrassen buiten gezet om aandacht te vragen voor horeca, die haar deuren al maandenlang
gedwongen heeft gesloten. Sommigen openden daadwerkelijk hun terras, anderen alleen voor de ‘show’. Tot dit laatste geval behoort onder meer Shirley Vaes van restaurant
Mr. & Mrs. in Panningen. Zij zette het terras in volle glorie buiten. “We willen mensen en vooral de overheid laten zien dat we de anderhalve meter afstand kunnen waarborgen.
En bovendien willen we ze laten zien wat ze moeten missen met dit lekkere zonnige weer. Wij zijn er klaar voor om weer open te gaan.” / Beeld: Jac Willekens

VVD en AndersNu trekken pilot in twijfel

Pilot Zelfsturing 3.0 levert discussie op in commissievergadering
Om zelfsturing verder te kunnen ontwikkelen, heeft de raad van gemeente Peel en Maas op 4 december
2018 besloten tot de start van een tweejarige pilot om gemeenschappen ervaring op te laten doen op het
gebied van de economische huishouding. Het college constateert samen met de gemeenschappen dat de
pilotperiode niet toereikend is gebleken. De commissieleden vroegen zich tijdens de commissievergadering op dinsdag 2 maart af waarom en trokken de gedrevenheid van de wethouder in twijfel.
Karin Jacobs van de VVD noemde
de pilot mislukt. “Er zijn destijds
afspraken gemaakt in het raadsvoorstel maar die zijn niet uitgevoerd.
VVD stemde eerder niet in met het
raadsbesluit. Wij zijn niet tegen
burgerparticipatie, maar wel voor
een andere vorm. We willen meer
samenwerking en overzicht. Het gaat
tenslotte om gemeenschapsgeld.”
Peter Craenmehr van AndersNu constateerde dat er de laatste twee jaar
niets is gebeurd. “Daar heb ik moeite
mee. Ik heb geen zin om er verder

tijd aan te verspillen. De wethouder
trekt niet hard genoeg aan dit paard.
Er moet nog veel gebeuren maar
niet op de manier die de wethouder
voorstelt.”
De overige partijen waren het duidelijk niet eens met de standpunten
van de VVD en AnderNu. Annigje
Primowees van PvdA/GroenLinks
wees erop dat het om een proces
gaat waar de gemeente de volgende generatie in wil laten groeien.
“Dat gaat niet van vandaag op morgen. Laat die kip nu gewoon broe-

den en laten we dorpsoverleggen
zelf aangeven wat ze nodig hebben.”
Wel gaf Primowees aan te willen
weten waar de dorpen precies mee
bezig zijn. “We horen daar zelf nooit
wat van. Ik heb het idee dat het college niet erg gedreven is om zelfsturing tot een succes te maken.”
Ook haalde de VVD de communicatie over de pilot aan. “De raad heeft
aangegeven overkoepelend overleg met dorpsoverleggen te willen,
maar waarom heeft het college dit
niet georganiseerd? De raad heeft

meerdere keren aangegeven geïnformeerd te willen worden over de
voortgang. Digitaal vergaderen is
beter niet dan niets”, vond Jacobs.
Lon Caelers-Bos van het CDA vroeg
zich af wat er gebeurt als fysieke
bijeenkomsten op korte termijn niet
mogelijk zijn vanwege de coronamaatregelen.
Volgens Wethouder Anget Mestrom
zijn die overleggen geagendeerd,
“maar dat heeft nog niet geresulteerd in een afspraak met jullie.
Dat is jammer. We hebben erop aangedrongen, maar we willen graag
fysiek met iedereen in gesprek.
Die overleggen staan begin tweede
kwartaal, april gepland. We moeten
onderzoeken hoe we die gaan invullen als fysiek ontmoeten nog niet

mogelijk is. We vinden wel dat we dit
jaar moeten doorpakken.”
Over de invulling van de pilot was
ze duidelijk. Mestrom: “Zelfsturing is
een taal waar je een tijd voor nodig
hebt om die taal te kunnen spreken.
Dat geldt ook voor mij.” Volgens de
wethouder gingen de gesprekken die
werden gestart in het begin van de
pilot over lopende projecten, terwijl de gemeente de gedachte had
dat er nieuwe projecten uit de pilot
zouden rollen. “Zo ver is het niet
gekomen, omdat de discussies zich
toespitsten op de lopende projecten en de budgettering. We hebben
meer gesprekstijd nodig. We moeten
juist over grijze gebieden in gesprek
gaan.”
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Explosief uit Tweede Wereldoorlog gevonden

Kevin Geelen uit Kessel-Eik vindt granaten tijdens
magneetvissen in Baarlo
Kevin Geelen uit Kessel-Eik vond op zondag 28 februari tijdens het
magneetvissen samen met zijn 7-jarig zoontje Gino een explosief bij de
Loswal in Baarlo. Het gaat om de kop van een antitankgranaat en een
20 millimeter-granaat, die werd gebruikt als boordgeschut tijdens de
Tweede Wereldoorlog. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie
heeft op maandag 1 maart de granaten elders tot ontploffing
gebracht.
Kevin en zijn zoon zijn al enkele
jaren in hun vrije tijd actief met
magneetvissen. Het begon met
een klein magneetje waar ze een
touwtje aan vast hadden gemaakt
waarmee ze eurocenten uit de
Maas konden haalden. Dat smaakte
naar meer. Na de aanschaf van een
magneet, trokken vader en zoon al
snel zwaardere metalen voorwerpen
uit de Maas. “Denk hierbij aan
kogels, moeren, bouten, ijzeren
platen enzovoort. Maar nog steeds
waren er metaalhoudende objecten
die niet naar boven gehaald konden
worden omdat deze magneet niet
voldoende kracht had. Toen heb ik
besloten om Nederlands sterkste
magneet te kopen: een Magnatar
Barbarian. Deze magneet is zo sterk
dat hij alles op zijn pad aantrekt en
meesleurt. Hierna werden er fietsen,
treinrails, granaten, muntjes, munitie
en velgen uit het water gehaald”,
legt Kevin uit.

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

Oplage 19.500 exemplaren
www.hallopeelenmaas.nl
Redactie
077 208 32 01
redactie@hallopeelenmaas.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

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

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

Bijzondere vangst
Maar zondag 28 februari hadden
ze wel een hele bijzondere vangst
in Baarlo. “Gino trok met zijn
eerste worp een combinatietang
uit het water en ik slechts enkele
bierdopjes. De ene na de andere
vangst werd binnengehaald en de
diversiteit van de spullen was enorm:
schroefjes, moertjes, platen, haken
en fietsonderdelen. Tot ik op een
bepaald moment een ‘klik’ voelde aan
de magneet. Ik heb hem langzaam
binnengehaald en voorzichtig naar
boven gehaald. Dit omdat de magneet
dusdanig sterk is dat hij zich ook
vastklemt aan de ijzeren zijkant van
de wal. Toen de magneet bijna tot
het wateroppervlakte was, zag ik
dat er een vreemd object aan hing.
Het eerste dat ik zag waren de rode
en witte ringen om het object heen.
Omdat we in het verleden al eens
eerder een granaat gevonden hebben
tijdens het magneetvissen, herkende
ik de vorm.”

Ik voelde een bepaalde
‘klik’ aan de magneet

Nadat Gino op veilige afstand is gaan
staan, heeft Kevin de granaat tussen de ijzeren bouwwerken op de
wal gelegd. “Zodat bij een explosie
geen gewonden zouden kunnen vallen en de druk wel weg zou kunnen. Na de vondst heb ik mijn neef
Maikel Schreurs opgebeld die in het

verleden bij de brandweer en politie gewerkt heeft. Hij heeft kunnen
bevestigen dat het inderdaad om
een explosief ging waarop ik contact op heb genomen met de politie. De politie is ter plaatse gekomen
en kwam met een explosievenexpert vanuit regio Echt. Deze heeft

foto’s genomen en de explosieven opgemeten.” De Explosieven
Opruimingsdienst Defensie heeft op
maandag 1 maart de granaten opgehaald en tot ontploffing gebracht.

Tekst: Jeanine Hendriks

Woningprobleem in Peel en Maas onder de aandacht gebracht

Enquête Kevin Steeghs levert gesprek op
met gemeente
De 24-jarige Kevin Steeghs uit Kessel startte onlangs een enquête om de woningbehoefte onder jongeren
in gemeente Peel en Maas te peilen. Uit het onderzoek, ingevuld door 167 respondenten, bleek dat 24 tot
27-jarigen behoefte hebben aan koopwoningen in Panningen, Helden en Kessel. Het probleem is inmiddels
aangekaart bij de gemeente en het college van Peel en Maas geeft aan de ideeën mee te nemen bij het
invullen van woningbouwplannen.
Kevin geeft aan dat de kern van het
probleem zit in de hoge woningprijzen ten opzichte van de lonen.
“Vanaf 1995 zijn we met twee personen per gezin gaan werken. Daardoor
zie je dat per huishouden momenteel
ook veel meer uitgegeven kan worden aan woonlasten. Daar bovenop is
de rentedaling een factor die gezorgd
heeft dat het besteedbaar inkomen
voor woonlasten zijn gestegen en dus
ook de huizenprijzen”, legt Kevin uit.
Uit de resultaten van zijn onderzoek blijkt dat 55 procent een koophuis zoekt tussen de 160.000 tot
240.000 euro en 50 procent zoekt een
huurhuis tussen de 550 en 850 euro
per maand. “Als je dit vergelijkt met
het aanbod op Funda zie je precies het
knelpunt dat ontstaat”, legt Kevin uit.
In alle kernen is er behoefte aan
woningen voor jongeren, maar

Panningen, Helden en Kessel springen eruit. “Echter is ook te zien dat
in elke kern van Peel en Maas vraag
is naar woonruimte. De respondenten vulden vaak hun eigen dorp in
en Helden en Panningen. Vandaar
dat deze twee ook bovenaan zijn
gekomen.”

Bereik
Kevin is tevreden over het aantal jongeren dat hij heeft bereikt.
“Ik heb ingezet op honderd personen
en heb dus meer jongeren bereikt
dan ik had gehoopt. Het is natuurlijk de vraag of het aantal waterdicht is, omdat veel mensen in mijn
omgeving de enquête hebben ingevuld. Echter gaat het erom dat de
jeugd duidelijk signaal geeft dat ze
momenteel in de knel zit en dat er
wat moet gebeuren.”

Met de resultaten van de enquête
is Kevin naar de gemeente en de
politiek gestapt. “Iedereen is erg
enthousiast over het initiatief en
waardeert het dat iemand zijn
nek wil uitsteken voor de jeugd.
Naast dat ik het woningprobleem
leerzaam en leuk vond om te onderzoeken, heeft het ook geleid tot verdere stappen. Met meerdere partijen
binnen de sector lopen gesprekken
om het woningprobleem op te kunnen lossen.” Over zijn ideeën wil
Kevin op dit moment nog niets kwijt.
“Eerst wil ik kijken of een haalbare
casus opgezet kan worden voordat ik
te hoog van de toren ga blazen.”
Het college geeft aan dat het
gesprek met Kevin wordt meegenomen bij het invullen van woningbouwplannen in de gemeente.
“Net zoals in de rest in Nederland is

het ook in Peel en Maas een uitdaging om in de huidige woningmarkt
betaalbare huur- en koopwoningen
voor starters te realiseren. Bij het
invullen van woningbouwplannen en
het beoordelen van woningbouwverzoeken sturen we op het bouwen
voor de woningbehoefte. Dat betekent dat we nadrukkelijk sturen op
het bouwen van onder andere sociale huurwoningen en koopwoningen
voor de starter. Vanuit de gemeenschap bereiken ons ook initiatieven
voor het toevoegen van betaalbare
woningen voor jongeren, waaronder
het initiatief van Steeghs. Met hem
zijn we in gesprek en dit soort initiatieven zijn en worden meegenomen
in de gesprekken die we met de dorpen voeren.”

Ik heb meer jongeren
bereikt dan ik had
gehoopt
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Arbeidsmigranten aan het woord

‘De mensen hier op straat zijn erg vriendelijk’
Marzenna Beszterda (56) en Natalia Szudrowicz (24) zijn twee arbeidsmigranten uit Polen die sinds een jaar
in Panningen wonen. Zij vertellen over hoe het hen bevalt om in Panningen te wonen, hoe het is om als
arbeidsmigrant in Limburg te werken en hoe de werkomstandigheden zijn, ook met betrekking tot de
coronamaatregelen.

Het is een jaar geleden dat de
Poolse Marzenna en Natalia naar
Nederland zijn gekomen om hier
voor een paar jaar te wonen, werken en geld te verdienen. Samen
wonen ze met Marzenna’s vriend
en zijn twee zonen in een rijtjeshuis
in Panningen. En Natalia heeft weer
een relatie met een van Marzenna’s
zonen. Voor de komende vijf
jaar hebben zij het huis gehuurd.
Marzenna: “We zijn blij en dankbaar
dat we in een huis kunnen wonen
en niet op een camping of kamertje met vreemden hoeven te verblijven.”

Sparen
Natalia is hier met een duidelijk doel. “Ik wil hier geld verdienen en sparen om straks een huis
te kunnen bouwen in Polen. Er is
hier meer werk en de lonen zijn
hoger dan in Polen. Ik heb vijf jaar
voor dit plan uitgetrokken.” Omdat
Marzenna geen rijbewijs heeft, zorgen de dames ervoor dat ze altijd
samen ergens aan de slag kunnen
gaan. Dit zorgt ervoor dat de optie
van baanmogelijkheden enigszins is beperkt. Als Natalia ziek zou
zijn, kan Marzenna ook niet komen
beamen de dames. Daar zitten

veel bedrijven niet op te wachten.
Daarnaast spreken ze beiden geen
Nederlands of Engels. Marzenna:
“Er zijn zoveel arbeidsmigranten
die werk zoeken, dat bedrijven
vaak eisen dat de arbeidsmigranten die komen minimaal Engels
of Nederlands kunnen spreken.
Daar vallen wij nu buiten.”
De dames hebben, ondanks een
mogelijk beperkt aanbod aan
baanmogelijkheden, constant
werk gehad sinds ze in Panningen
wonen. Momenteel werken ze
bij een bedrijf in Swalmen, waar
ze met een groep producten stic-

VVD wil doorpakken met kernenergie
om klimaatverandering tegen te gaan
In 2050 moet de energievoorziening In Nederland bijna helemaal duurzaam en CO2-neutraal zijn, zo
stelt de Rijksoverheid. De VVD Peel en Maas, VVD Horst aan de Maas en VVD Venray vinden dat het aan
de gemeente is om hieraan bij te dragen.
“Hierbij is een overgang naar
een duurzame energievoorziening belangrijk om klimaatverandering tegen te gaan. Het is
belangrijk dat we voor energie
niet helemaal afhankelijk worden van andere landen”, aldus de
fracties. “Als gemeenten spelen
we daar uiteraard een eigen rol
in. Een duurzaam energiesysteem
begint immers bij de inwoners
en de bedrijven. Iedereen die
dat kan, moet zorgen voor een
passende bijdrage. Ook in NoordLimburg.” Volgens de fracties
is juist die ‘passende’ invulling
voor iedere gemeente anders.
Zo stellen zij dat kustgemeentes
in het westen een hele andere
uitgangspositie hebben dan
gemeentes in Noord-Limburg.

“Hier moeten eventuele windmolens bijvoorbeeld veel hoger
de lucht in om een vergelijkbaar
rendement te maken.”
De VVD Peel en Maas, VVD Horst
aan de Maas en VVD Venray zijn
van mening dat de landelijke
overheid de verantwoordelijkheid
voor de transitiedoelstellingen
ook niet zomaar helemaal over
de schutting kan gooien naar provincies en gemeentes. “Een centrale aansturing is onontbeerlijk:
Ook kleine, lokale energieprojecten zullen vaak toch op een
of andere manier gebruikmaken
van een centraal elektriciteitsnet.
De laatste tijd merken we steeds
vaker dat we hier met aansluitproblemen te maken krijgen.
Als je echt meters wilt maken

met de energietransitie, dan is
een centrale aansturing daarom
alleen al onmisbaar. Met allemaal relatief kleine systemen
wordt het heel ingewikkeld om
straks CO2 neutraal te voorzien
in de totale Nederlandse energiebehoefte.” De fracties pleiten er daarom voor om nu een
voortvarende start te maken met
de bouw van één of meerdere
nieuwe kerncentrales. “Eén kerncentrale levert evenveel energie
op als honderden windturbines.
De oppervlakte die je zou moet
volleggen met zonnepanelen
om aan deze energieproductie
te tippen is er gewoonweg niet.
Daarom niet langer wachten,
maar gewoon doen.”

keren en labelen. Marzenna en
Natalia zijn zéér blij met deze baan,
ondanks dat ze geen 40-urige
werkweek kunnen draaien zoals
ze willen. Het werken als oproepkracht of het überhaupt werken
met een contract zonder urengarantie is iets wat veelvuldig voorkomt in de uitzendwereld, maar
daar liggen de dames niet wakker
van. “De werksfeer is hier tenminste goed”, zegt Marzenna. “Dat is
weleens anders geweest.” Hiermee
doelt ze op het afgelopen jaar toen
ze werkten als blauwe bessensorteerders en de rotte bessen eruit
moesten vissen. “De inwerktijd
die je vaak krijgt is niet realistisch.
Bij deze baan werd na één week al
tegen ons geschreeuwd: ‘sneller,
sneller, sneller’. Dat was niet leuk.
Er waren andere Poolse vrouwen die
al tien jaar daar werkten. Zij bepaalden het tempo, terwijl er vanuit het
bedrijf geen targets waren vastgesteld. Die dames verwachtten dat
we binnen één week al op hetzelfde tempo zaten als zij na tien
jaar. Dat was onrealistisch. Na één
maand hebben we ons ontslag
ingediend.”
De dames hebben nog andere
banen gehad, waaronder werken in de kas en ook in de logistiek: het picken en packen van
printeronderdelen. Bij het merendeel van de functies die de dames
hebben bekleed, waren er meer
buitenlandse arbeidsmigranten
dan Nederlanders aan het werk.
Marzenna is van mening dat de
banen die zij uitvoeren, niet snel
door Nederlanders zullen worden
gedaan. Zij is het dan ook niet met
Nederlanders eens die stellen dat
de arbeidsmigranten ‘hun’ werk
afpakken. “Zij hebben ook de keuze
om hier voor 10,50 euro bruto per
uur te komen werken, maar je ziet
ze niet. Als zij die keuze maken om
voor dat bedrag niet te willen werken, dan moeten ze ook stoppen
met klagen.”
Het enige waar Marzenna een ‘stille’
mening over heeft is het feit dat zij
met zo’n twaalf mensen aan één
lange tafel staat te werken in een

hoekje van het magazijn. Er wordt
duidelijk geen 1,5 meter afstand
gehouden. “Ik werk op de kopse
kant en probeer zoveel mogelijk
afstand te houden, maar ik vind dat
we eigenlijk verdeeld over twee
tafels zouden moeten werken.”
Marzenna zit er duidelijk ermee,
Natalia maakt het niet zoveel uit.
Toch is Marzenna niet van plan om
zelf naar de leidinggevende te gaan
om dit te bespreken. “Ik vind dat
het aan een bedrijf zelf is om in te
zien dat de veiligheidsmaatregelen niet in orde zijn en om daar wat
aan te doen. Daarnaast zeg ik het
nu tegen de intercedente van mijn
uitzendbureau en ik denk dat zij het
met het bedrijf gaat bespreken.”

Toekomst doelen
Al met al zijn de dames zéér tevreden over het werken in Limburg en
het wonen in Panningen. Het doel is
om fulltime te kunnen werken zodat
ze ook wat meer zekerheid hebben
en wat meer geld kunnen sparen.
Marzenna wil graag de komende
jaren Nederlands leren, Natalia
spreekt de Engelse taal meer aan.
Zij gaan binnenkort op zoek naar
een instantie die hen hiermee kan
helpen. De komende jaren zitten ze
in elk geval in Panningen gebakken.
Natalia: “Ik vind het heerlijk om in
Panningen te wonen. Wij komen uit
een drukke stad in Polen en hier is
het heerlijk rustig. Dat bevalt ons
goed.” De dames zijn beiden op een
positieve manier verrast over de
vriendelijkheid van de Panningse
inwoners. “De mensen hier op
straat zijn erg vriendelijk en echt
iedereen begroet elkaar, ook al ken
je ze niet. Bij ons in de grote stad
in Polen begroet je alleen mensen die in je flat of straat wonen
en je daar tegenkomt. Als je daar
op straat tegen een wildvreemde
‘hallo’ zou zeggen dan zouden ze je
raar aankijken en zich afvragen of
je niet goed bij je hoofd bent”, lacht
Marzenna.

Tekst en beeld: Roosje Delsing

Tijden lijken deﬁnitief veranderd.
Corona heeft ons Gemeenschapshuis hard geraakt.
We willen weer open zodra het verantwoord kan, maar het wordt
straks “anders”. We hebben afscheid genomen van enkele vaste
medewerkers en toch willen we onze dienstverlening aan de
verenigingen en inwoners behouden. We kijken alvast vooruit
naar een andere toekomst en daar hebben we hulp bij nodig om
het mooie gemeenschapshuis Kerkeböske in stand te kunnen
houden. We doen een beroep op onze verenigingen maar ook op
de inwoners van Helden.
Wilt u weten hoe u het Gemeenschapshuis kunt
helpen als vrijwilliger en wat dit kan inhouden?
Stuur ons dan een mail info@kerkeboske.nl Wij nemen met u
contact op en gaan met elkaar in gesprek. Iedereen is welkom.

Aan de Koeberg 3,
5988 NE Helden
info@kerkeboske.nl
www.kerkeboske.nl
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Samenwerking om ouderen zo lang mogelijk
zelfstandig te laten wonen middels zorgtechnologie
Gemeente Peel en Maas, Rabobank, Proteion, De Zorggroep Noord- en Midden-Limburg en Stichting Huis van
Morgen slaan de handen ineen om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. De partijen willen
hun doelen bereiken door een intensieve samenwerking en het inzetten van technologische ontwikkelingen.
Wethouder Anget Mestrom laat weten
dat technologie achter de voordeur veel kansen biedt voor ouderen in Peel en Maas en hun naasten.
Mestrom: “We willen meer technologie omdat het echt iets kan toevoegen in de zorg voor ouderen.
We willen met verschillende partijen
gaan samenwerken, samen nadenken en creatief zijn op het gebied van
zorg. Ik heb in de begroting aandacht
gevraagd voor zorgtechnologie.”

De Slimme Zorg Estafette
Aanleiding voor het naar buiten brengen van de samenwerking van de
lokale partijen is het landelijke event
‘De Slimme Zorg Estafette’ dat werd
gehouden van 1 tot en met 26 februari. Dit landelijke event vestigde vier
weken lang de aandacht op slimme
zorg en innovatie, om zo van elkaar
te leren en elkaar te inspireren. In Het
Huis van Morgen werden digitale rondleidingen gegeven. Dit is een demon-

stratiehuis in Panningen waar mensen
kunnen zien welke hulpmiddelen er
allemaal in een huis kunnen worden geplaatst om hen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen.
De beleidsadviseur Maatschappelijke
Oontwikkeling bij de gemeente Peel en
Maas zegt dat het voor mensen die in
Het Huis van Morgen zijn komen kijken
toch vaak nog een te grote stap is om
daadwerkelijk in huis thuissituatie op
technologie over te gaan. “De drempel
is hoog en daarom zijn we van plan om
met elkaar te gaan samenwerken om
de drempel te verlagen zodat mensen
ook daadwerkelijk de stap durven te
nemen.”

Ontwikkelingen
In de afgelopen jaren zijn er al verschillende technologische ontwikkelingen
op de markt gekomen en bij ouderen
geïntroduceerd om het zelfstandig
leven thuis eenvoudiger te maken.
Zo benoemt Yvonne Moonemans,

manager van De Zorggroep, zorgrobot Tessa, een klein geluidsboxje in de
vorm van een ei met een muts op, die
al bij zo’n zeventig mensen in de regio
in gebruik is. Moonemans: “Het boxje
wordt voorgeprogrammeerd en kan
bijvoorbeeld ouderen met dementie
eraan helpen herinneren hun medicijnen in te nemen. Ook kan een mantelzorger een lieve boodschap inspreken
om eenzaamheid onder de ouderen
tegen te gaan.”
Wiel Ploegman, voorzitter van Raad
van Bestuur Proteion, is positief over
het plaatsen van slimme sensoren in
huis als technologische ontwikkeling.
“Je hoeft geen camera’s te plaatsen,
maar kunt wel iemand in huis volgen. Dit is handig voor bijvoorbeeld
kinderen die bezorgd zijn als hun
ouders gaan dwalen, of bij nachtelijke onrust. Dankzij de sensoren kun
je heel vroegtijdig ingrijpen als hiervan sprake is.” Joris Berger, directeur
Rabobankafdeling particulieren, geeft

aan ook bezig te zijn met ontwikkelingen, zoals extra grote Raboreaders
voor slechtzienden. “En we gaan kijken of we kunnen gaan werken met
mobiele services. We zetten seniorenadviseurs in die bij mensen aan huis
kunnen gaan helpen met financiële
regelen van zaken via bijvoorbeeld
de iPad, want we willen dat mensen
zo lang mogelijk zelf hun financiële
zaken kunnen regelen, dus ook als zij
niet naar een fysiek kantoor kunnen
komen.”

Samenwerking
Om ouderen zo goed mogelijk te helpen willen de partijen intensief samen
gaan werken. Wethouder Mestrom:
“Dit voorjaar willen de instanties een
instrumenteel digitale koffer maken
waarin onder andere filmpjes van
de deelnemende partijen zitten over
hoe technologie kan helpen. We gaan
kijken wat we gezamenlijk kunnen
opzetten, zodat de ouderen niet overal
apart bij organisaties hoeven aan te
kloppen. Diegene die dan als eerste
bij iemand thuiskomt, die heeft dan
zo’n totaalkoffer bij zich en kan van-

uit de verschillende partijen laten zien
wat er allemaal mogelijk is, met als
doel: hoe kan ik langer thuis wonen
met behulp van technologie.” Volgens
Mestrom is het van belang om ouderen te helpen qua technologie, ook
qua omgang met iPads en en iPhones om veel technologische hulpmiddelen te kunnen gebruiken. “Er komt
een generatie ouderen die wel weet
hoe hij met de iPhone om moet gaan,
maar de komende jaren hebben we
te maken met een generatie, die er
vaak nog weinig verstand van heeft.”
De partijen gaan kijken of ze familie
en mantelzorgers kunnen gaan inzetten om de ouderen te helpen bij het
omgaan met iPads en iPhones.

Hoe kan ik langer thuis
wonen met behulp van
technologie

Tekst: Roosje Delsing

Geen geschikte plek voor een
hondenweide in Baarlo

WORD BEZORGER
EEN LEUKE BIJBAAN
WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS
VOOR DE VOLGENDE ROUTES
KESSEL RONDOM DONK

WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE
Mail naar bezorgers@garcon.nl

In de zomer van 2020 ontstond bij een aantal inwoners van Baarlo het idee om een plek te vinden waar
honden en baasjes elkaar konden ontmoeten. Nu is het team Hondenweide Baarlo tot de conclusie gekomen dat er binnen Baarlo geen geschikte plek is voor een hondenweide. Het plan is dus voor nu van de
baan.
Nadat het idee voor een hondenweide in Baarlo in de zomer van
2020 is ontstaan heeft het team
Hondenweide Baarlo, dat bestaat
uit drie enthousiaste dames, meerdere acties ondernomen. Zo is er
een Facebookpagina opgericht, een
logo ontworpen, promofilmpjes
opgenomen, flyers rondgebracht,
like-, deel- en winacties opgezet, is
er gespard met buurtbewoners en
heeft er overleg plaatsgevonden
met gemeente.
“De wil voor een hondenweide
in Baarlo, waar honden en baasjes elkaar kunnen ontmoeten, is
er nog steeds. Maar we hebben
Baarlo helemaal uitgekamd en elk

plekje onderzocht. In verband met
reeds bestaande bestemmingsplannen, ideeën en afspraken vielen
verschillende locaties buiten het
centrum af. We hebben vanuit vele
hoeken steun en enthousiasme
mogen ontvangen voor dit idee.
Buurtbewoners in het centrum vinden het een leuk initiatief maar denken: ‘not in my backyard’. Daarom
zijn we tot de conclusie moeten
komen dat er binnen Baarlo helaas
nu geen geschikte plek is voor een
hondenweide. Erg jammer. Wij hadden ons voor de volle 100 procent
willen inzetten, meldt Suzan Janssen
van het team Hondenweide Baarlo.
Volgens Suzan heeft de gemeente

goed met het team meegedacht
en blijven de contacten bestaan.
“We hebben korte lijnen met de
gemeente en als er ooit een perceel
ergens vrijkomt, hopen we dat de
gemeente bij ons aan de bel trekt.”
Ondanks dat de plannen veel tijd en
energie hebben gekost, voelt het
volgens Suzan niet als verloren tijd.
“We hebben door dit project geleerd
wat wel en niet mogelijk is binnen
de gemeente en dat kunnen we
weer voor de volgende keer meenemen in onze plannen. Daarnaast
hebben we het ook gewoon leuk
gevonden om te doen.”

Verveling tegengaan

‘Peel en Master’ interactieve quiz
door en voor jongeren
Een aantal jongeren uit Peel en Maas heeft haar krachten gebundeld en een interactieve quiz bedacht
genaamd ‘Peel en Master’. De quiz, bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 17 jaar, is bedoeld om een
stukje verveling onder de jongeren tegen te gaan. De online quiz vindt plaats op vrijdag 12 maart.

ER WARM BIJZITTEN

www.haardstede.nl

“Ook jongeren hebben het zwaar
in deze coronaperiode, wij willen ons steentje bijdragen aan
een leuke avond voor deze jongeren vanwaar we met het idee
voor een online interactieve quiz
zijn gekomen”, vertelt één van de
initiatiefnemers. Deelnemers ontvangen een box met opdrachten

die ze gedurende een week kunnen uitvoeren. Op vrijdag 12 maart
om 19.00 uur start de finaleronde
via een livestream en deze is ook
te zien op Omroep Peel en Maas.
Dit is een quiz met vragen die de
jeugdigen zelf hebben bedacht.
Ook is er een muzikale verrassing en zijn er prijzen te winnen,

die beschikbaar zijn gesteld door
lokale ondernemers.
Opgeven kan via peelandmaster@
gmail.com, vermeld hierin per persoon de voor- en achternaam, leeftijd en het adres vanaf waar jullie de
quiz gaan volgen. Op geven kan tot
maandag 8 maart.
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Nieuwe kinderraad Peel en Maas 2021
geïnstalleerd
De nieuwe kinderraad voor 2021 van Peel en Maas is op woensdag 24 februari doormiddel van een online meeting ‘geïnstalleerd’. De kinderraad
komt drie keer per jaar bij elkaar en wordt betrokken bij de gemeentelijke plannen van Peel en Maas.

denken om te kijken of er weer mooie
dingen voor Peel aan Maas uit jullie
koker kunnen komen.”

Puzzeltocht

In de kinderraad mogen per basisschool in Peel en Maas twee leerlingen uit groep 7 en/of groep 8
meepraten en meedenken over het
beleid van de gemeente. Iedere deelnemende school vormt een fractie.
Dat houdt in dat de overige kinderen
van de klas of gehele bovenbouw
meedoen als fractieondersteuners om

de vergaderingen voor te bereiden.
Zij mogen onder begeleiding van een
werkgroep en burgemeester Delissen
meedenken over initiatieven en oplossingen in Peel en Maas die betrekking hebben op kinderen. Naast de
26 kinderen in de kinderraad worden
er nog andere functies bekleed, zo
zijn er dit jaar 5 kinderwethouders,

1 griffier, 1 journalist en 1 fotograaf.
Sommigen zaten vorig jaar al bij de
raad, een deel is nieuw en legde
tijdens de online meeting, op voordracht van de burgemeester, een eed
af. “Speciaal voor deze bijzondere dag
heb ik mijn ambtsketting omgedaan”,
zei Wilma Delissen- van Tongerlo tijdens de installatie. De burgemeester

Politie spreekt van geslaagde actie

Zestig aanmeldingen voor
Rent-a-Cop
In de gemeente Peel en Maas werd dinsdag 23 februari de actie Rent-a-Cop georganiseerd. Hierbij konden
inwoners van de gemeente via sociale media van politie Horst - Peel en Maas aangeven waar ze de politie
graag wilden zien in de gemeente Peel en Maas. Het politieteam ontving zestig meldingen variërend van
overlast van jeugd, verkeerszaken tot verdachte situaties.

is blij met het animo voor de kinderraad laat ze tijdens de vergadering
weten. “Dat doe je alleen maar als je
interesse hebt om mee te denken over
wat er allemaal gebeurt in Peel en
Maas. Er komen hele leuke en frisse
ideeën waar jullie zelf invulling aan
willen geven. Dus hoe mooi is het dat
dat jullie weer met ons mee willen

Startpunt
wandeling
met TO GO
4 - 6 - 9 - 13 KM

Tijdens de vergadering mochten kinderen alvast ideeën opperen. Zo stelden twee kinderen de vraag om te
helpen bij het verzinnen van een
nieuwe naam voor basisschool de
Riet in Panningen. Sinds augustus
2020 zijn basisschool de Wissel en
openbare basisschool Nieuweschool
gefuseerd onder de tijdelijke naam ‘de
Riet’. Op dit moment is de puzzeltocht
gestart om een geschikte nieuwe
naam te vinden. Alle gezinnen van de
school en de leerkrachten hebben een
envelop ontvangen met puzzelstukken en de vraag om een geschikte
naam te bedenken welke past bij het
openbare karakter van de basisschool.
Tijdens de kinderraad is er ook een
envelop overhandigd aan de burgemeester met het verzoek namen te
bedenken. Inmiddels zijn alle ideeën
binnen en worden ze gescreend op
de criteria. Vanuit de hele lijst van
geschikte namen gaan ouders en het
schoolteam stemmen en zal in april
de nieuwe naam bekend worden
gemaakt.

Tekst: Roosje Delsing

Garagebedrijf
W. Aarts

VEILIG RIJDEN
GOED ZICHT
Kanaalstraat 80A | BERINGE
Tel.: 077 - 306 16 01
Zaterdag & Zondag | 10-16 uur | Doorbrand 2 Neer

WWW.GARAGEAARTS.NL

Beste toneelliefhebbers,
Zoals u van ons gewend bent spelen wij in het voorjaar altijd onze
voorstelling. Vorig jaar in maart, toen we klaar waren om te spelen
haalde het Coronavirus een streep door de rekening! Wij hebben
daarop besloten om de voorstelling te verplaatsen naar maart
2021. Maar helaas, waar we met z’n allen zó op gehoopt hadden
kan ook nu nog geen doorgang vinden. We blijven hoop houden dat
het misschien in het najaar weer mogelijk is om voor u te spelen!
Maar de onzekerheid blijft en daar is helaas niet op te plannen...

Daarom stellen wij iedereen in de gelegenheid om de reeds gekochte
entreebewijzen te retourneren. Diegene die deze bij Drogisterij Kessel
hebben gekocht kunnen ze daar ook weer inleveren.
Doe uw entreekaart(en) onder duidelijke vermelding van uw naam
en bankrekeningnummer, bij voorkeur in een gesloten enveloppe,
zodat uw gegevens veilig zijn. Geef deze enveloppe af in de winkel van
Drogisterij Kessel. Wij zorgen ervoor dat uw geld dan zo spoedig mogelijk
op uw rekening wordt gestort.
Door de gemaakte meldingen heeft
de politie tijdens een dynamische controle een verdachte aangehouden in
Maasbree in verband met diefstal van
een personenauto. Daarnaast werden
er diverse (snelheids)controles uitgevoerd in Helden, Panningen, Kessel,
Beringe en Meijel. Hierbij werden
drie bekeuringen uitgeschreven voor
‘sportief’ rijgedrag. Tijdens een andere

controle trof de politie een personenauto voorzien van een valse kentekenplaat aan. In dit voertuig werd een
bigshopper vol met hennep gevonden.
De bestuurder werd aangehouden.
De politie heeft de actie als positief ervaren, laat een woordvoerder
weten. “Het merendeel van de meldingen is opgepakt, de meldingen die
zijn blijven liggen of verder onderzocht

worden, verwerken we de komende
dagen of zetten we door naar een
andere partner, zoals gemeente. Dat is
afhankelijk van de soort melding. De
reacties op deze actie zijn positief,
dat is te zien in het aantal meldingen,
maar ook aan de interactie die op
straat is geweest. Wij gaan kijken of
de actie een vervolg kan krijgen in de
toekomst”, aldus de woordvoerder.

Diegene die een ticket via onze website hebben gekocht ontvangen een
email hierover waarop u kunt reageren.
U kunt uw entreebewijzen inleveren
tot uiterlijk 31 maart 2021.
Indien u uw ticket niet wenst in te leveren beschouwen
wij dit als een donatie aan onze vereniging. Waarvoor
onze hartelijke dank!

Bestuur Toneelvereniging Spektakel Kessel
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Jan en Gerda Stevens

“Ich heb un sjoën laeve gehad”

Wiel van de Voort
“Wiel van de bekker”

* Kessel, 12 mei 1930
† Panningen, 27 februari 2021
echtgenoot van

Mimi van de Voort-Wilms †
50 jaor getrouwd.
Wat unne mijlpaal.
Proficiat van ôs allemaol

pap, schoonvader, opa en opi van
Hetty en Huub
Luuk
Roel en Suzan ♥, Mila
Koen
Anja en Ger
Loes en Ricardo
Marc en Regina
Ron en Heidi
Sanne en Mitch
Lotte en Stan
Marcel en Miriam
Elle en Sten
Guus en Cherise

“ Alles wat hier leeft, kijkt nu omhoog”
(Uit “De Peel” van ozze Ton)
Op haar verjaardag is oos mam, oma Bèrke en
overgrootmoeder Poepoe begonnen aan haar grote reis.
We zijn blij dat we haar zo lang in ons
midden mochten hebben.

Trees Engels-Hunnekens
Grashoek, * 1 maart 1928

Weduwe van

Bér Engels
Asten:
Egchel:
Panningen:
Asten:

Correspondentieadres: Anja van de Voort
Sterappel 32, 5988 ES Helden
De afscheidsdienst heeft inmiddels plaatsgevonden.
Een speciaal woord van dank aan dokter van Kemenade en
het personeel van de Groenling.

Panningen:
Panningen:

Lies Boots
80 jaar
Proficiat van
John en Jacquelina,
Kim en Giedo,
Kevin en Maline, Robin,
Jack en Stefanie en Jax,
Abigail, Luke

Wij ontvingen het droevige bericht dat is overleden;

Bèr Aerts

Egchel:

Erelid van onze vereniging.
Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte met dit verlies.
Het bestuur en leden van VC Olympia

Weer in Peel en Maas

Panningen, † 1 maart 2021

Nijmegen:
Panningen:

Ton en Thea
Carla en Bart, Emma, Cas
Michel en Corina
Marian en Bram
Wieke †
Jose en Hans
Wieke
Sanne en Bouke
Hilde
Peter en Marij
Lis
Kiki
Annemie en Peter
Guus en Florence
Kris en Arnoud
Sem
Margriet en Patrick
Merel en Marek
Tommie en Anne-Sophie
Sacha
Ellen en Joost
Fred en Ruth
Fenna
Menno

Correspondentieadres:
Wethouder Tielenstraat 5, 5989 NL Egchel
Gezien de omstandigheden zal de uitvaart in besloten kring
plaatsvinden op zaterdag 6 maart.
Wij willen de medewerkers van afdeling 1 en afdeling 2 heel
erg bedanken voor de liefdevolle zorg die mam heeft mogen
ontvangen gedurende haar verblijf in Vincent Depaul.

Heel bijzonder, heel gewoon
gewoon een heel bijzonder mens

André Hermans
levensgenieter

Nachtvorst in aantocht
We lijken de winter gevoelsmatig al even achter ons te hebben gelaten, terwijl het nog maar begin maart is.
Deze dagen worden we daar weer even aan herinnert. De temperatuur was eerder deze week tot een aangenaam niveau gestegen van circa 16 graden. Vanaf donderdag deze week ging daar ineens 10 graden van
af en we krijgen nu met een noordoostelijke stroming te maken. Maart roert het staartje van de winter
want in het komende weekend komt er nachtvorst. Het hogedrukgebied dat voor deze koude lucht zorgt,
komt afzakken naar onze omgeving. Daardoor valt de wind weg en kan het in de nacht stevig gaan vriezen
tot 5 graden onder nul. Overdag is er een kleine kans op een enkele verdwaalde bui met winterse neerslag,
maar verder is het droog en komt de zon erbij. Volgende week schakelen we dan over op een veel wisselvalliger weertype en zakt het hogedrukgebied weg. Hierdoor komt er een soort westcirculatie op gang waarbij storingen weer toegang hebben tot ons vasteland. Hier kan rond de 10e ook soms veel wind bij zitten.
De temperaturen blijven voorlopig gematigd. De foto is gemaakt bij de oevers van de Maas in Kessel.
/ Tekst en beeld: Nicky de Bruijn

* Haarlemmermeer, 24 mei 1938
† Panningen, 27 februari 2021
Almere: Tiny Overwater-Hermans (zus)
Panningen: Math Ghielen (mentor)
Panningen: Huisgenoten en begeleiding
Daelzicht/Steenbakkersstraat
Correspondentieadres:
Steenbakkersstraat 72
5981 WV Panningen
André is na een afscheidsviering in D’n Ingel van Savelberg
in Koningslust begraven op het kerkhof van Savelberg zoals
hij dat zelf graag wilde.
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Centrummanagement roept op om winkels,
horeca en culturele sector te openen

Niemand gaat echt dood
iedereen leeft voort
in andermans denken, doen en voelen
en als je goed geleefd hebt
dan leef je na je dood
meer dan ooit tevoren.

Namens de ondernemers in heel Peel en Maas doet het centrummanagement een dringende oproep richting
de burgermeester om hen actief te steunen door via de veiligheidsregio of het kabinet te bewegen om de
ondernemers toe te staan de deuren weer te openen. Op woensdag 3 maart organiseerden de ondernemers in
het centrum van Panningen al een denkbeeldige opening. Het centrum werd versierd met ballonnen en spandoeken waarop wordt opgeroepen te gaan winkelen.

Nel Reinders-Nijssen
echtgenote van

Wie Reinders † 1983
Zij overleed, na een fijne verzorging in Piushof 85
afdeling B5, (Bakkershof ), in de leeftijd van 84 jaar.
Mam, schoonmoeder en oma van
Jos
Jan en Miranda
Roy en Laura
Dennis
Twan
Loek
Peter en Anne-Maria
Vera en Kai
Evy
Frank en Monique
Lindy
Dana
Niek
Anja en Martin
Anita en Peter
Robin
Mitchel
Jennifer
Marco
Roland †
Reon en Nataliia
Panningen, 27 februari 2021
Correspondentieadres: Peter Reinders,
Vosberg 27b, 5981 NM Panningen
De afscheidsdienst is in besloten kring.

bob noten
uitvaartbegeleiding

U I T VA A R T Z O R G

T 077 - 2061585
www.arendseuitvaartzorg.nl

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

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Baarlo
Kessel
Maasbree

samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

t. 077-3078642
Panningen

www.vooraltijdbijzonder.nl

HAN-MARK
ARENDSE

24-uur
bereikbaar

www.janssenuitvaart.nl

Claudia van Haeﬀ |06-15156046

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

geeft zorgvuldig vorm aan
een persoonlijk afscheid,
zodat jullie met een goed
gevoel kunnen terugkijken.

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

fienbosuitvaartzorg.nl

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

Volgens het centrummanagement
zitten de winkeliers, horecaondernemers, bedrijven en de cultuursector
in Peel en Maas te springen om op
een veilige, verantwoorde en gastvrije manier hun klanten en bezoekers
weer te ontvangen. “Hiervoor liggen
per sector slimme plannen en maatregelen klaar. Plannen die bewezen
effectief zijn. Plannen die het mogelijk maken op een verantwoorde
manier gastvrij te zijn. Wij willen zo
snel mogelijk terug naar een situatie waarin wij elkaar kunnen treffen
zonder ons zorgen te hoeven maken
over corona. De eerste stap hiernaar
toe is het gefaseerd teruggaan naar
de situatie vóór de huidige lockdown
waarbij retail, horeca, bedrijven en
cultuur open waren. Ook toen waren
we in staat om met gezond verstand
en goede maatregelen te zorgen voor
gastvrije en veilige dorpskernen”,
schrijft Jan Bouten, voorzitter van het
centrummanagement, in een brief aan

de burgemeester.
De ondernemers zijn van mening dat
retail, horeca, bedrijven en cultuur
elkaar versterken en dat de opening
van deze sectoren bijdraagt aan de
spreiding van bezoekers in tijd en over
de beschikbare ruimte. “Tijdens de
huidige lockdown bewijzen ondernemers zoals bakkers, slijters, drogisten
en dierspeciaalzaken al dat zij veilig
open kunnen zijn. Het is nu tijd om de
andere ondernemers ook de deuren
weer te laten openen. Meer dan zeven
op de tien ondernemers van wie de
winkel of het bedrijf nu gesloten is,
geven aan het niet langer te redden.
Wij kunnen dit lokale ondernemerschap niet missen. Onze ondernemers zorgen voor het kloppend hart
in de dorpskernen en de leefbaarheid
in de wijk en buurtcentra. De vaten
raken echter meer en meer verstopt
en dat leidt tot onherstelbare schade.
Het gevolg is (nog meer) leegstand,
een onaantrekkelijke dorpskern en

een aantasting van de leefbaarheid.
Hieraan gekoppeld doen wij een
extra pleidooi voor de horeca, omdat
de horecalocaties in onze gemeente
eveneens een belangrijke rol vervullen voor de veiligheid in de vorm
van spreiding in tijd en ruimte”, aldus
Bouten.
Met deze brief wil het centrummanagement druk uitoefenen op de
burgemeester. “Zij heeft laten weten
onze zorgen te begrijpen, maar dat
ze met de rug tegen de muur staat.
Wel heeft ze bij de Veiligheidsregio
onze zorgen geuit. De druk zit er nu op
en we hopen dat volgende week versoepelingen komen.”
Burgemeester Wilma Delissen-Van
Tongerlo geeft aan te begrijpen
dat iedereen er genoeg van heeft.
“Maar hoe jammer zou het zijn als
we alles opengooien en daardoor de
besmettingen oplopen.”
Beeld: Jac Willekens

Gemeente in gesprek over toekomst
buitengebied
Het buitengebied van Peel en Maas krijgt in de komende jaren met vier grote opgaven te maken: landbouw- en voedseltransitie, de energietransitie, klimaatadaptatie en leefbaarheid. Vanuit het
Programma Vitaal en Verbonden Buitengebied gaat gemeente Peel en Maas de komende jaren samen
met gemeenschappen onderzoeken wat het toekomstperspectief is voor het buitengebied en welke rol de
gemeente hierin kan vervullen.
Op het platteland zijn een aantal
ontwikkelingen zichtbaar. Het landelijk gebied wordt steeds meer woonomgeving. Door de vergrijzing zijn
er meer ouderen en door de ontgroening steeds minder kinderen.
Daarnaast daalt het aantal boeren.
Dit leidt tot onder andere vrijkomend
agrarisch vastgoed. Door nieuwe
functies in vrijkomende agrarische
bebouwing zie je in het buitengebied meer verschillende functies
terechtkomen. De gemeente wil met
het Programma Vitaal en Verbonden
Buitengebied samen met de inwoners ervoor zorgen dat die functies
niet tot belemmeringen leiden. Er is
volgens wethouder Rob Wanten
veel dynamiek in het buitengebied,

veel meer dan tien jaar geleden.
De druk is daardoor hoger geworden.
“Hoe zorg je ervoor dat de verschillende trends elkaar niet in de haren
gaan zitten? Je kunt daarvoor strakke
regels instellen, maar dat willen we
niet als gemeente. We zien liever dat
initiatiefnemers het gesprek aangaan
met hun omgeving. Daarnaast willen we de gemeenschap stimuleren
om zelf met ideeën te komen en met
elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van hun eigen leefomgeving,
ook in het buitengebied. Hoe gaan
we bijvoorbeeld om met een grotere
zorgvraag, daar waar mensen blijven
wonen in hun voormalige bedrijfswoning? Hoe zorgen we ervoor dat
mensen niet vereenzamen? Kortom

hoe zorgen we ook voor een leefbaar buitengebied?” Nieuwe functies
kunnen die leefbaarheid stimuleren.
De gemeente wil daarom ruimte bieden om te experimenteren en met
maatwerk daar zoveel als mogelijk op
aansluiten. “Daarbij kijken we zoveel
mogelijk naar het complete plaatje.
We kijken breder dan een bepaalde
sector, we plaatsen niemand in hokjes. Elk gebied is anders en ontwikkelt zich anders. En waar mogelijk
proberen we als gemeente de verbinding te leggen met de diverse geldstromen die van het Rijk en provincie
in de komende jaren naar het platteland gaan.”
Tekst: Jeanine Hendriks
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Het college wil 50.000 euro beschikbaar stellen

Commissie zet vraagtekens bij gemeentelijke
bijdrage voor pand Jaspers
Het College van B&W van gemeente Peel en Maas wil 50.000 euro
beschikbaar stellen uit het herstructureringsfonds voor de herontwikkeling van het pand op Dorpstraat 26 in Meijel. De initiatiefnemer
wil in het voormalig pand Jaspers maximaal twaalf tijdelijke arbeidsmigranten huisvesten op de eerste verdieping en zes woningen realiseren op het achterliggend terrein, waarvan drie voor senioren en
drie voor starters. De commissie wilde tijdens de vergadering van
dinsdag 2 maart weten of het juridisch mogelijk is om het geld niet
beschikbaar te stellen.
Het bestaande pand zal deels
gesloopt worden aan zowel de achterzijde als de straatzijde om daar plaats
te maken voor een zestal nieuwe
wooneenheden welke evenwijdig
aan de Kurversweg gepositioneerd
gaan worden. De rechterzijgevel aan
de Kurversweg zal deels gesloopt
worden om daar voor voetgangers een betere en veiligere doorloop en goede aansluiting te creëren
op het bestaande voetpad van de
Kurversweg. De winkelfunctie in het
bestaande pand blijft gehandhaafd
evenals de functie ‘wonen’ boven de
winkel. Het terrein wordt opnieuw
ingericht worden met ruimte voor parkeren, groen en een koppeling naar
het Peelbeeld zoals is doorgevoerd in
de nieuwe dorpskern.

Naast het net vissen
Frits Berben van PvdA/GroenLinks
wilde weten hoe in de gaten gehouden wordt dat daadwerkelijk de
woningen naar starters of ouderen gaan voor een schappelijke
prijs. “Het moet niet zo dat de prijzen hoger worden en dat de starters naast het net vissen. Dan heb ik
moeite om 50.000 euro bij te leggen.”
Wethouder Rob Wanten legde uit dat
dit wordt gedaan door te kijken naar
het type woning en de te verwachten
bouwkosten en de daarbij horende
prijscategorie. “Maar we hebben niet
in de regels opgenomen dat het voor
bepaalde mensen toegankelijk moet
zijn. We kunnen niet sturen aan wie
deze woningen verkocht wordt.”

Woonurgenten
Rob Willems van Lokaal Peel en
Maas vroeg zich af waarom er

vooruitstrevend
dagvers
vollegrondsgroenten
flexibel

maatschappelijk verantwoord

klantgericht

kwaliteit

totaalleverancier

Wij zoeken een:

Financieel administratief
medewerker
Allround monteur
mechanica

gebruikgemaakt wordt van het
Herstructureringsfonds. “Dit is toch
een commercieel project? Waarom
wordt dit dan financieel ondersteund?” Ook vroeg hij zich af
waarom de focus ligt op arbeidsmigranten en waarom niet woonurgenten.
Dat ligt volgens Teun Heldens van
de VVD aan het geld dat verdiend
kan worden aan arbeidsmigranten. “Wij denken dat de ondernemer het ook zonder gemeentegeld
kan doen.” Volgens Heldens is het
pand al jaren een doorn in het oog.
“Het was een smerig pand dat naar
schimmel stonk. Binnen kon je letterlijk gras maaien. Het grootste
deel van het pand blijft staan. Ja, er
is een flinke verbetering, maar nog
steeds blijf je zitten met een oud
pand dat niet met de beste materialen is opgeknapt. Is er wel sprake
van een herstructurering? Heeft het
juridische consequenties als we niet
akkoord gaan met het beschikbaar
stellen van 50.000 euro?”, vroeg hij
zich af.

Juridische check
Volgens de wethouder heeft de initiatiefnemer zelf gekozen om de
woningen voor arbeidsmigranten
beschikbaar te stellen en dat valt
binnen de kaders van de gemeente.
“In de structuurvisie is bepaald dat
mensen een beroep kunnen doen op
het fonds op het moment dat het een
herstructureringslocatie betreft. Als de
raad daar nee tegen zegt, dan heeft
dat een prijsopdrijvend effect. Dat
heeft wellicht invloed op de huurprijzen.” Wethouder Wanten zegde toe
een juridische check te doen.

Wij denken dat de
ondernemer het ook
zonder gemeentegeld
kan doen.

Tekst: Jeanine Hendriks

M/V - 32-40 uur

M/V - FULLTIME

Expeditieleider
Solliciteren:
Heb je interesse stuur je CV en
motivatiebrief naar:
personeel@groenteproducties.com

M/V - FULLTIME

Informatie:
Voor meer informatie over de vacature
en onze organisatie kijk op onze
website: www.groenteproducties.com

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

www.groenteproducties.com

Parkeerterrein Wilhelminaplein

Mobiele bus bevolkings
onderzoek borstkanker naar
Panningen
De mobiele bus van het borstkanker bevolkingsonderzoek, die nu
in Meijel staat, verplaatst zich medio maart naar Panningen.
Het mobiele onderzoekscentrum
zal neerstrijken op het parkeerterrein aan het Wilhelminaplein.
Vrouwen uit Panningen woonachtig
in het postcodegebied 5981, 5984,
5985, 5986, 5987 en 5988 krijgen
een uitnodiging voor deze ronde.
Via het bevolkingsonderzoek kan
(een voorstadium van) kanker worden ontdekt. Hoe eerder de ziekte

wordt ontdekt, hoe groter de slagingskans van de behandeling is.
Indien een voorstadium van kanker
wordt ontdekt, kan de ziekte zelfs
worden voorkomen. Als u vragen
heeft kunt u de informatielijn bereiken op werkdagen tussen 09.00
uur en 17.00 uur via 088 00 01 388.
Meer informatie vindt u op
bevolkingsonderzoeknederland.nl

0403 \ opinie
Poll
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Ik ben voor het instellen van een
vaccinatiepaspoort
De Europese Commissie komt over twee weken met een plan voor een ‘vaccinatiepaspoort’ waarmee de drager kan aantonen of hij of zij ingeënt
is of genezen van het coronavirus. De meningen hierover zijn verschillend.
Volgens de Griekse premier kan een dergelijk
document meer mensen motiveren om zich te
laten inenten tegen corona. Op die manier kan
corona sneller ingedamd worden. Door een vaccinatiepaspoort in te stellen voelen toeristen
zich prettiger om zich te verplaatsen naar andere
landen.
Momenteel is het inentten in Nederland nog niet
op stoom. Het is mogelijk dat nog niet iedereen

ingeënt is voordat de zomervakantie is begonnen.
Heel wat regeringsleiders vinden het niet kunnen
om gevaccineerde mensen meer rechten te geven
als anderen nog niet eens de kans hebben gehad
een prik te halen.
Daarnaast is het halen van een vaccinatie niet verplicht en is iedereen baas over haar eigen lichaam,
heeft recht op vrijheid, privacy en alle andere
mensenrechten. Het is een inbreuk op onze vrij-

heid, als we worden beperkt in het reizen binnen
de Europese Unie. Door een vaccinatiepaspoort in te
stellen worden vooral mensen die graag reizen verplicht om zich te laten vaccineren. Dit is tegen onze
rechten in.

De stelling luidt: Ik ben voor het instellen van een
vaccinatiepaspoort

Bespreking poll week 08

Ik boek alvast mijn zomervakantie 2021, ongeacht wat het
perspectief qua maatregelen is
Vele vakanties werden vorig jaar geannuleerd of verzet. De grote vraag luidt dan ook: zal de zomervakantie van 2021 door kunnen gaan? En
zullen we weer met een grote groep mensen bij elkaar kunnen komen, zodat die familie- of vriendenvakantie toch gewoon door kan gaan?
Er zullen al mensen zijn die hoop hebben en hun
zomervakantie 2021 alvast boeken. Daarentegen
wachten anderen weer tot er meer duidelijkheid
is. Mensen hebben behoefte aan perspectief en
met het boeken van de zomervakantie geef je

jezelf dit deels, ongeacht of deze door kan gaan of
niet. Wat doet u? Geeft u uzelf al wat perspectief,
ongeacht of het wellicht valse hoop is, of wacht u
liever? Op Facebook gaven de respondenten aan dat
ze ondanks de coronamaatregelen toch op vakantie

gaan en al geboekt hebben. Susanne Drissen is daar
een van, zij laat weten al een camping in Zeeland te
hebben geboekt. “Met de tent kamperen kan met
en zonder coronamaatregelen.” Laura de Jong zegt
nog even af te wachten met de vakantieplanning.

Ingezonden brief

Steunpakketten zijn soms krom
Hoewel het initiatief van steunpakketten an sich een nobel idee is, gaat deze investering volledig voorbij
aan álle professionals die hun levenswerk, hun missie van gemaakt hadden in de vorm van een
sportschool, yogastudio, dansschool, werkplaats of andere plek waar mensen actief en sociaal samen
bezig konden zijn.
Mijn mooie studio voor yoga en
dames- seniorfitness moet echter
alweer maanden gedwongen dicht.
Leden bellen, mailen en appen mij
met regelmaat dat ze het bewegen
én de koffie-uurtjes zo missen. De
buitenlessen die we doen zijn leuk,
maar met slechts twee deelnemers
per keer werk ik mezelf over de kop
om iedereen te kunnen helpen. En ik
bied een financiële compensatie op
het abonnementsgeld, omdat nu een
eenmaal niet iedereen gebaat is bij
buiten- of online lessen. Maar ik kén

mijn leden, hun zorgen, hun vreugden, of er (klein)kinderen op komst
zijn, maar ook blessures en sterke
kanten. Ik kan ze veilig bieden wat
ze nodig hebben. We zaten voor de
lockdown in een goede flow.
En nu: ik werk keihard aan buitenlessen in tweetallen en online lessen,
maar zie maandelijks mijn spaargeld
verdampen. Geen nieuwe leden,
leden die minder betalen of opzeggen: ze willen me wel steunen,
maar ontvangen niet meer waar ze
lid voor werden. Ik kan het ze niet

kwalijk nemen. Maar ik heb wel álle
kosten. En omdat ik gestart ben op
1 april 2020: geen recht op steun.
Als gemeente zou Peel en Maas
er daarom goed aan doen om dit
nieuwe geld te investeren in de
eigen bedrijven, professionals en
gedupeerden die zich beroepsmatig
al jaren bezighouden met leefstijl en
sociale interacties. Gun leden weer
hun sportschool, balletles, beweeguurtje of zelfs een veilig buitenterras.
Ik snak ernaar om mensen uit hun

isolement te halen, met ze te gaan
wandelen, bewegen en daarna even
lekker samen te kletsen. En met mij
vele ondernemers in de leefstijlbranche. Dit bericht valt dan niet echt
prettig. Verliezen we dadelijk nog
meer mensen aan gemeentelijke
activiteiten?
Denk na, voordat u dit geld besteedt.
Ik nodig u en de wethouders graag
eens uit voor een verkennend
gesprek om te zien hoe veilig en
goed wij aan het werk kunnen, buiten én binnen.

Judith van Weel
Jewel body & mind Panningen

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

WIJ PLAATSEN
VAKKUNDIG ZELF
UW BADKAMER
EN TEGELWERK

Hoera wij zijn weer geopend op
afspraak met aantrekkelijke
kortingen op showroommaterialen
OPEN: DO-VR 10.00 - 17.00 UUR EN ZA 10.00 - 15.00 UUR
VAN HÖVELLSTRAAT 21, HELDEN
T 077 307 54 40 M 06 27 33 59 79 WWW.VERKOO.NL

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info & tips:
karelheines.nl 06 50 96 29 15.
GEZOCHT...koopwoning met Tuin of
huurwoning..of boerderijwoning.
71 en 58jaar. m. 06 44 84 09 27
Zelfstandig Optidee Adviseur Peggy
Wismans www.optidee.nl/peggywismans tel: 06 48 55 07 30
Grote gemeubileerde kamer
badkamer keukentje Tijdelijke huur
0478 56 95 09

Te koop lekkere vast en kruimige
aardappelen frieslanders bintje belana
vosberger winterprei p.st. 0.25 per
1.200 gr 1.25 euro vele soorten gezonde
vollegrond en kasgroenten het adres
voor gezonde en betaalbare groenten
kwekerij brummans vosberg 16a
panningen
Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade. Direct geld en
vrijwaring, snel opgehaald. Tel. 06 52
85 93 48.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

TamTom

Column

Droom

Voor me in de rij stonden twee
mannen met een vol karretje.
Eén helemaal kaal en de andere
met nog een kransje haar.
De kale man zei: “Hebben we
nou alles?” Het kransje haar
zuchtte, haalde een briefje uit
zijn zak en nam, in zichzelf
mompelend, het lijstje door.
“Alles is er. Ik weet alleen niet of
het wel het goede merk en zo is”,
zei hij twijfelend.
De kale: “Tja dat horen we thuis
wel.” Kransje haar: ”Het zijn net
politici, je weet nooit wat het
wordt.” Het was even stil. “Op wie
ga jij stemmen?”, vroeg de kale.
“Ik heb geen flauw idee”, zei het
kransje haar. “Ik vind ze allemaal
op elkaar lijken. Ze geven allemaal antwoord als ze iets gevraagd
wordt maar ik snap nooit wat
de antwoorden met de vraag te
maken hebben.
Ik let, denk ik, vóór de verkiezingen ook niet goed op want ik kan
me nooit herinneren of dat, wat
ze ná de verkiezingen doen, ze
vooraf beloofd hebben. Van de
week droomde ik dat de minister
president dé manier had gevonden
om de kosten van corona weg te
werken. Alle lonen, salarissen, uitkeringen en zo moesten voortaan
rechtstreeks overgemaakt worden
naar de Belastingdienst. Die zorgde
er dan voor dat alle rekeningen
betaald werden en iedereen kreeg
wat zakgeld. Dan kon 90 procent
van de ambtenaren ontslagen
worden en waren de financiën
binnen één jaar weer op orde.”
De kale man zei: “Verrek dat is
een goed idee. Het maakt uiteindelijk niks uit want alles gaat toch
al zowat naar allerlei belastingen
en zo en als je aan het einde van
je leven nog wat over hebt komen
ze dat ook nog halen”. “Dus”, zei
het kransje haar alsof hij hem niet
gehoord had, “als ik in het stemhokje sta leg ik het stemformulier
voor me neer, pak het potlood, doe
mijn ogen dicht en zet het op het
papier. Waar het potlood het dichtste bij staat daar stem ik op. Ik ben
zelf ook benieuwd wat het wordt.”
“Laat het me effe weten dan,” zei
de kale man.
Tom van Bakel
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TONK

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten
Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen
zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar
gedeeltelijk uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen.
Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun woonkosten te betalen. Om deze mensen
tijdelijk te helpen is er de TONK. Deze regeling is bedoeld voor alle inwoners van de
gemeente Peel en Maas: particulieren én ondernemers.
Wat is de TONK?
De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Dit is geld van de gemeente voor
u als u weinig inkomen heeft als gevolg van de coronamaatregelen. En als u hierdoor problemen
heeft met het betalen van uw woonkosten. Het gaat dan om de huur of de hypotheek en de
kosten van elektriciteit, gas en water.
De TONK is geldig in de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021, maximaal 6 maanden.
Korter kan natuurlijk ook, langer niet. U vraagt de TONK-uitkering aan voor de maanden dat u
de aanvulling op uw inkomen echt nodig heeft.
Wat zijn de voorwaarden voor de TONK?
U kunt in aanmerking komen voor een TONK-uitkering als u voldoet aan deze voorwaarden:
• U heeft op dit moment veel minder inkomen dan een aantal maanden geleden.
• Dit verlies aan inkomen komt door de coronamaatregelen.
• Uw maandelijks (gezins)inkomen niet hoger is dan:
Norm
Alleenstaande of alleenstaande ouder, 21 jaar tot PGL
Gehuwden, 21 jaar tot PGL
Alleenstaande of alleenstaande ouder, die ouder is dan PGL
Gehuwden ouder beide ouder dan PGL
Gehuwden waarvan 1 ouder jonger dan PGL en 1 ouder dan PGL

Bedrag incl. vakantietoeslag
€ 1.600,00
€ 2.300,00
€ 1.800,00
€ 2.400,00
€ 2.400,00

• Ontvangt u toeslagen of kindgebonden budget van de Belastingdienst of heeft u recht op
belastingteruggave als renteaftrek op de eigen woning? Deze inkomsten hoeft u niet mee te
tellen voor uw (gezins)inkomen.
• Uw beschikbaar privévermogen is lager dan € 6.295,00 als u alleenstaande bent en
€ 12.590,00 als u getrouwd bent, samenwoont of alleenstaande ouder bent. Het gaat
bijvoorbeeld om contant geld, geld op de (spaar)rekening van uzelf, uw eventuele partner
en de waarde van beleggingen of bitcoins. Uw vermogen in de eigen woning of roerende
goederen, zoals uw auto, hoeft u niet mee te tellen. Het spaargeld op naam van inwonende
minderjarige kinderen hoeft u ook niet mee te tellen. Bent u ondernemer? Vermogen in uw
onderneming hoeft u niet mee te tellen. Een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of
voor loonkosten (NOW) ook niet.
• U woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of de eigenaar bent.
• U ontvangt geen woonkostentoeslag van de gemeente.
Wie telt mee als partner?
U bent partners als u:
• getrouwd of geregistreerd partners bent of
• op hetzelfde adres woont en:
- samen een huishouden heeft;
- ex-echtgenoten of ex-partners bent;
- samen een kind heeft;
- u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend of
- ergens anders als partners geregistreerd staat. Bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of
als meeverzekerde bij een zorgverzekering.
TONK als laatste mogelijkheid
• Heeft u misschien recht op een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag
van UWV op uw WW-uitkering? Dan moet u die eerst aanvragen. Komt u niet in aanmerking
voor een andere regeling? Of heeft u met deze regeling erbij nog te weinig inkomen om uw
woonkosten te betalen? Dan kunt u recht hebben op de TONK-uitkering.
• Bent u ondernemer en heeft u een Tozo-uitkering? Dan kan de TONK hierop een aanvulling zijn.
Hoe hoog is de TONK-uitkering?
Als u aan alle voorwaarden voldoet, dan is de hoogte:
• 50% van de kosten van huur of;
• 50% van de kosten van de hypotheek(rente) voor de woning én;
• 50% van de kosten van elektriciteit, gas en water voor de woning.
De maximale vergoeding is € 500,00 per maand per huishouden.
Hoe vraagt u TONK aan?
Om de TONK-uitkering aan te vragen moet u het aanvraagformulier invullen.
Stuur hiervoor een e-mail naar tonk@peelenmaas.nl onder vermelding van ‘Aanvraag TONK’ of

bel met de gemeente, telefoonnummer: 077 – 306 66 66.
De volgende informatie hebben wij van u nodig:
• naam, adres, postcode en woonplaats;
• e-mailadres;
• telefoonnummer.
U ontvangt zo snel mogelijk een aanvraagformulier van ons. Vul dit formulier helemaal en naar
waarheid in. Stuur ook de gevraagde gegevens mee. Heeft u het formulier volledig ingevuld, alle
gevraagde gegevens ingeleverd en zijn er geen bijzonderheden? Dan krijgt u snel bericht over
uw aanvraag.
Wijzigt er iets in uw situatie?
Dan kan dat gevolgen hebben voor uw recht op de TONK-uitkering of de hoogte ervan.
Geef aan ons door als:
• u in loondienst gaat werken;
• u meer (bijvoorbeeld herstarten) of juist minder inkomsten uit uw bedrijf of zelfstandig
beroep ontvangt dan u bij de aanvraag heeft opgegeven;
• u gaat samenwonen of scheiden;
• u gaat verhuizen naar een andere gemeente of naar het buitenland;
• het inkomen van uw partner verandert;
• uw beschikbare vermogen toeneemt (bijvoorbeeld door ontvangst van een erfenis).
We kijken dan of wij uw uitkering aan moeten passen of beëindigen.
Hoe geeft u wijzigingen door?
Wijzigingen tijdens de TONK kunt u alleen doorgeven via het inlichtingenformulier TONK. U
krijgt het inlichtingenformulier TONK toegestuurd nadat wij uw aanvraag hebben beoordeeld.
Bekijk ook themapagina: Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) op de website
van de gemeente: www.peelenmaas.nl (zoekwoord: TONK).

Meedoen in Limburg

Jeugdfondsen in actie
Stichting Leergeld, Jeugdfonds Cultuur Limburg en Jeugdfonds Sport Limburg zijn een
gezamenlijke actie gestart ‘Meedoen in Limburg’. Deze actie moet ervoor zorgen dat
veel meer kinderen en jongeren mee kunnen doen. Op dit moment staan duizenden
kinderen langs de kant, omdat ouders de contributie van verenigingen, het lesgeld voor
culturele activiteiten of de ouderbijdrage voor school niet kunnen betalen.
Veel kinderen in armoede
De drie jeugdfondsen zorgen er voor dat kinderen in armoede bijvoorbeeld toch kunnen
sporten, zwemles kunnen nemen of muziek- en tekenles of een laptop krijgen voor
thuisonderwijs. In Limburg gaat het naar schatting om ruim 21.000 kinderen en jongeren
in armoede. Ongeveer de helft hiervan krijgt ondersteuning via een van de jeugdfondsen
waardoor ze wél mee kunnen doen. Met de opbrengst van deze actie willen de fondsen ook de
ongeveer 11.000 andere kinderen bereiken en helpen.
Financiële bijdrage
Met deze actie richten zij zich op een financiële bijdrage van Limburgers individueel of in
familie- of verenigingsverband, bedrijven of van collega’s op het werk. Daarnaast kan iedereen
op zijn of haar eigen manier in actie komen en de opbrengst doneren.
Groeiende probleem zichtbaar maken
Ook willen de jeugdfondsen dit groeiende probleem zichtbaar maken door iedereen in
Limburg op te roepen op een ander te letten. Stopt het buurjongetje ineens met voetbal?
Gaat een vriendinnetje van je eigen kinderen niet op zwemles? Of gaat je neefje niet mee op
schoolreisje? Wees dan alert en schakel de hulp van de jeugdfondsen in.
Meer informatie Wilt u meer weten over deze actie of een financiële bijdrage geven,
kijk dan op www.meedoeninlimburg.nl

11

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
Postbus 7088, 5980 AB Panningen
5981 CC Panningen
077 - 306 66 66

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

65-plussers reizen gratis naar
vaccinatielocaties

Ouderen vanaf 65 jaar zonder Omnibuzz-pas mogen gratis reizen naar
vaccinatielocaties in Limburg om zich te vaccineren tegen corona. Dit gratis vervoer
geldt bij de eerste en de tweede vaccinatie (indien van toepassing).
Afspraak maken
Als u de oproep voor de COVID-19 vaccinatie krijgt, staat in deze oproep wanneer u
een afspraak kunt maken. Als u met de GGD belt om de afspraak te maken, krijgt u
ook de vraag op welke manier u naar de priklocatie reist. Als u met Omnibuzz naar
de vaccinatielocatie reist, moet u dit vermelden. Zij houden hiermee rekening bij het
inplannen. Daarna kunt u uw rit boeken bij Omnibuzz. Maak hiervoor een afspraak via
hun callcenter, telefoonnummer 0900 - 0699.

www.peelenmaas.nl

Leefplek voor insecten en andere dieren

Een bloemenlint van Maastricht
tot Mook
Het gaat slecht met de bijen en insecten in Nederland. Dat is zorgelijk, insecten zijn
immers ontzettend belangrijk voor onze natuur en voedselvoorziening. Ze zorgen niet
alleen voor de bestuiving van planten en bloemen, maar dienen ook als voedsel voor
vogels en andere dieren.

De chauffeur blijft op u wachten bij de locatie. U gaat dus met dezelfde chauffeur terug.
Als u met Omnibuzz reist, gelden ook onderstaande regels:
• U draagt een chirurgisch mondkapje of medisch mondkapje.
• De chauffeur voert bij het instappen een gezondheidscheck uit.
• De chauffeur wijst u aan waar u moet gaan zitten.
Zij vragen u dringend om de richtlijnen en adviezen van het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) op te
volgen. Heeft u symptomen van het coronavirus, blijf dan thuis en reis niet.

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

Koeberg 1
Past v B Batenburglaan 13
De Oude Kooien ongenummerd
Peelstraat 35
Jacobusstraat 42
Spiesberg 18
Roomweg 87A
van Hövellstraat 12
van Hövellstraat 26
Veldstraat 33
Lanterdweg 18
Molenstraat 9
perceel E 199
Scheutenbergweg 4 A
De Brentjes 39
Boschlaan 46
Dubbroek 10 a
Wilhelminalaan 2A
Heufkesweg 1
Pijnboom 25
Steegstraat 30
Trinesweg 20
Eemsestraat 13
Past. Huijbenplein 19
Wilhelminastraat 17 en Industrieterein Panningen 34
Ruijsstraat 14

Om de achteruitgang van het aantal bijen en insecten tegen te gaan, slaan de provincie
Limburg en landschapsorganisatie IKL de handen ineen. Samen maken zij zich sterk voor
het realiseren van een provinciaal bloemenlint, als leefplek voor insecten en andere dieren.
Grondeigenaren worden opgeroepen én gestimuleerd om terreinen en beeldbepalende
locaties bloemrijk in te richten. IKL stelt hiervoor (tegen een geringe eigen bijdrage) een
speciaal samengesteld bloemenzaadmengsel beschikbaar, dat met name bijen, hommels
en vlinders aantrekt.
Impuls voor de biodiversiteit
De bloemrijke oases die straks als een lint door de provincie slingeren, zijn niet alleen
een lust voor het oog van inwoners, recreanten en toeristen. De bloeiende kleurenpracht
zorgt vooral ook voor voldoende voedsel voor stuifmeel- en nectarverzamelende insecten
als bijen, vlinders en hommels. Het bloemenlint biedt bovendien het hele jaar door
voedsel en beschutting voor allerlei dieren en geeft daarmee een stevige impuls aan de
biodiversiteit.
Bloemenlintlimburg.nl
Van maandag 22 februari tot en met vrijdag 19 maart kan iedereen in Limburg die
over een eigen stuk grond of tuin beschikt - van particulieren tot agrariërs en (groot)
grondeigenaren - via de website www.bloemenlintlimburg.nl het bloemenzaadmengsel
bestellen. De mengsels worden per post toegestuurd en kunnen eind april, begin mei
worden ingezaaid. Gedeputeerde Carla Brugman: “Hoe mooi zou het zijn om samen een
bloemenlint te realiseren van Maastricht tot Mook. Sámen met alle Limburgers. Want dat is
zo mooi aan dit initiatief. Iedereen kan op eenvoudige wijze een steentje bijdragen om de
leefomstandigheden van bijen en andere insecten substantieel te verbeteren.”

Kavels In den Bosch in
de verkoop
De verkoop van de particuliere kavels in In den
Bosch Fase II Maasbree is gestart. De kavels worden
aangeboden in de kavelwinkel op www.peelenmaas.nl
Het gaat om vier grotere en negen kleinere kavels.
In de kavelwinkel staan de oppervlaktes, prijzen,
voorwaarden en de manier waarop u kunt inschrijven.
Heeft u belangstelling voor een kavel, stuur dan een e-mail
naar charon.hillen@peelenmaas.nl of neem contact op
met het Klant Contact Centrum (077) 306 66 66.
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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).
Stem(plus)pas kwijt, niet ontvangen of onleesbaar?
Dan kunt u een vervangende stem(plus)pas aanvragen. Dit kan schriftelijk of persoonlijk in
het Huis van de Gemeente.
• Het schriftelijke verzoek moet uiterlijk 12 maart 2021 om 17.00 uur bij de gemeente
binnen zijn.
• Persoonlijk moet het verzoek ook uiterlijk op 12 maart 2021 om 17.00 uur zijn gedaan.
Dit kan alleen bij de medewerkers van Burgerzaken. Loop binnen of maak een afspraak.
Vindt u later uw ‘oude’ stem(plus)pas terug? Dan kunt u daar niet mee stemmen. Dat kan
uitsluitend met de nieuwe stem(plus)pas.
Wie kan vervoegd 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 is met de stem(plus)pas meegestuurd.
Waar geef ik mijn briefstem af?
Kiezers van 70 jaar en ouder kunnen ook per brief stemmen.
• Lever uw envelop 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 zaterdagochtend 13 maart van 8.30 tot 12.00 uur en op maandagavond 15 maart
tot 19.30 uur. Ook kunt u tijdens de verkiezingsdag van 7.30 tot 21.00 uur uw briefstem
afgeven.
• U kunt ook uw briefstem op de post doen vóór vrijdag 12 maart 17.00 uur, zodat uw
briefstem vóór woensdag 17 maart om 21.00 uur aankomt.
• Bekijk ook het instructiefilmpje stemmen per brief op www.peelenmaas.nl >
Verkiezingen > Stemmen voor 70 jarigen en ouder.
Is er ook een kandidatenlijst in braille, grote letters of in gesproken woord?
Alleen in het stembureau in het Huis van de Gemeente in Panningen zijn een
kandidatenlijst in braille, een versie in grote letters en een gesproken versie aanwezig. Wilt
u deze speciale kandidatenlijsten gebruiken als hulpmiddel, kom dan stemmen in het Huis
van de Gemeente en vraag het aan één van de stembureauleden.

Wilt u stemmen in een andere gemeente?
Bent u inwoner van Peel en Maas en stond u op 1 februari 2021 als kiezer geregistreerd in Peel
en Maas, dan kunt u sowieso stemmen in elk stembureau in Peel en Maas. Voor het stemmen
in een andere gemeente in Nederland, moet u een kiezerspas aanvragen. Bij het KCC, team
Burgerzaken van de gemeente, kunt u gratis formulieren ophalen voor verzoekschriften om
in een willekeurig stembureau in Nederland uw stem uit te brengen. Loop binnen of maak
een afspraak. U kunt het formulier ook downloaden via www.peelenmaas.nl
Het verzoekschrift en de stem(plus)pas moeten uiterlijk op 12 maart 2021 om 17.00 uur
bij de gemeente binnen zijn. Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet
worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig
identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren, mag u niet stemmen.
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. Loop binnen of maak een afspraak.
Het vooropenen van de briefstemmen en de tellingen zijn openbaar
U bent welkom om hierbij aanwezig te zijn. U mag het vooropenen en de tellingen niet
verstoren en het is ook niet toegestaan om zonder toestemming van de aanwezigen foto’s
of video’s te maken. Ook hier vragen wij u zich te houden aan de coronamaatregelen. Aan
de media vragen wij of zij zich vooraf willen aanmelden via pers@peelenmaas.nl.
Vooropenen briefstemmen
Het vooropenen van de briefstemmen is op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart vanaf
9.00 uur in het Huis van de Gemeente.
Tellingen vervroegd stemmen en briefstemmen
Deze tellingen zijn op woensdag 17 maart vanaf 9.00 uur in de Heuf, Wilhelminastraat 44 in
Panningen.
Telling van de op 17 maart uitgebrachte stemmen
Op de verkiezingsdag sluiten alle stemlokalen om 21.00 uur. Na sluiting van de stemlokalen
tellen de leden van het stembureau de stemmen. De briefstemmen van 17 maart worden in de
Heuf geteld.
Na het tellen van alle stemmen vindt u op www.peelenmaas.nl de (voorlopige) uitslag en de
proces-verbalen.
Heeft u vragen?
U kunt alle informatie steeds terugvinden op onze website: www.peelenmaas.nl >
zoekterm: ‘Verkiezingen’. Ook publiceren we alle nieuwe informatie in de Hallo. Voor meer
informatie over alle verkiezingszaken kunt u contact opnemen met het cluster Burgerzaken
of mailen naar verkiezingen@peelenmaas.nl

0403 \ politiek
CDA Peel en Maas

Investeren in de gezondste regio
Peel en Maas is een gemeente waar je graag je kinderen laat
opgroeien. Dat willen we graag zo houden en waar mogelijk
versterken. We willen dat Peel en Maas de gezinsvriendelijkste
gemeente van Nederland wordt. Naast goede voorzieningen en
een gezonde omgeving, vraagt dit om goede
opleidingsmogelijkheden en baankansen voor jongeren, zodat
jongeren in deze regio blijven.
Om dit te bereiken, is
samenwerking met onze
buurgemeenten erg belangrijk,
zo stelden we ook al in ons
verkiezingsprogramma. Afgelopen

PvdA/GroenLinks Peel en Maas

week werd bekend dat het ons
samen met de buurgemeenten
is gelukt om meer dan vijftig
projecten op te zetten, onder de
noemer ‘de gezondste regio’. Deze

Transitie is het toverwoord. Op tal
van terreinen moet een transitie
plaatsvinden. Zo ook op het terrein
van de energie en de vee-industrie.
Transitie. Dit woord duikt ook op in
gemeentelijke beleidsnota’s. Zo lang
het gaat om algemeenheden over
transitie, wil iedereen wel meepra-

projecten zorgen voor een stevige
impuls op het gebied van onder
andere economie, arbeidsmarkt,
opleiding, landschap, gezondheid
en duurzaamheid. De
regionale samenwerking wordt
gewaardeerd door het rijk en de
provincie: samen willen ze voor
vele tientallen miljoenen meeinvesteren. Zo werken we samen
aan een regio die perspectief blijft
bieden, ook aan de toekomstige
generatie. Een mooie stap op

weg naar de gezinsvriendelijkste
gemeente.

Roger Gielen en Ebie Peeters

Heilige huisjes blokkeren open gedachtewisseling

Er zit verandering in de lucht. Voorheen vond menige politieke partij de overheid veel te groot en de verzorgingsstaat doorgeschoten. In de verkiezingsprogramma’s van diezelfde partijen wordt nu een andere
toon aangeslagen: de markt is doorgeschoten en een sterke overheid is nodig om als marktmeester het
spel eerlijk en sociaal te houden.

VVD Peel en Maas
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ten. Maar zodra PvdA/GroenLinks
voorstelt om van gedachten te wisselen over daadwerkelijke veranderingen, wordt de deur dichtgegooid
en verstomt het debat. Vrijblijvend
praten over energietransitie mag.
Maar de discussie valt stil als we
de vraag stellen hoeveel energie

we niet nodig hebben en die dus
ook niet duurzaam hoeft worden
opgewekt, als we kritisch kijken
naar alle producten die geproduceerd en geconsumeerd worden.
Zijn al die spullen wel nodig voor
ons aller welzijn en geluk? Die vraag
mag niet gesteld worden. Dan is de

markt weer heilig. Dezelfde dogmabeklemming doet zich gelden als het
gaat over transitie in de agro. Kan de
veestapel niet kleiner? Is het efficiënt
om voor de productie van vlees van
heinde en verre voedingsstoffen naar
Nederland te halen? Kan landbouw
en veeteelt kleinschaliger worden
georganiseerd? Hoe kunnen agrariërs een eerlijke prijs krijgen voor een
eerlijke productie? Bij een aantal partijen in onze raad gaan de gordijnen
dicht bij dergelijke vragen. Toch zal

de werkelijkheid ons dwingen deze
vragen onder ogen te zien, want de
noodzakelijke transities begint met
veranderingen dicht bij huis. Wij hebben in de raad voorgesteld alle
beleidsterreinen tegen het licht te
houden. Dat gaat dit jaar gebeuren.
We hopen dat het een debat kan zijn
zonder heilige huisjes.

Annigje Primowees, Frits Berben,
Raf Janssen, raadsleden

Installatie Kinderraad Peel en Maas
Vorige week woensdag is de tweede editie van de Kinderraad van start
gegaan. De installatie was online, maar daardoor niet minder
geslaagd. De kinderen hadden al geoefend en zijn sowieso handig met
de digitale communicatiemiddelen. Tijdens deze vergadering, die ook
live werd gestreamd, werden de deelnemende kinderen officieel
geïnstalleerd als leden van de Kinderraad.
Ook de wethouders, de griffier en de
‘mediakids’ werden voorgesteld door
de voorzitter burgemeester Delissen.
Alle kinderen vertelden over hun
beweegredenen om bij de Kinderraad
te zijn. Het was mooi om te zien dat

ze allemaal zo enthousiast en gemotiveerd zijn. Nu gaan de kinderraadsleden aan de slag om een raadvoorstel
voor te bereiden. De leden van de
werkgroep zijn ook allemaal buddy
van verschillende kinderraadsleden.

Daarnaast zijn er nog meer buddy’s
uit de verschillende fracties van de
gemeenteraad. Alle kinderen worden
dus goed begeleid. Fijn om te ervaren dat er ook zoveel draagkracht is
vanuit de gemeenteraad. Op 17 maart
is de eerste kinderraadsvergadering
waarin de kinderen van de verschillende scholen uit de gemeente hun
voorstel kort presenteren. Daarnaast
is er tijdens deze vergadering ook
ruimte voor een debat rondom
het thema: Gezins- vriendelijkste

gemeente. Wat vinden de kinderen
belangrijk voor hun eigen leefomgeving en wat missen ze nog? Na deze
vergadering gaan de kinderwethouders aan de slag om vijf voorstellen te
selecteren. Deze worden in de daaropvolgende vergadering verder uitgewerkt en besproken. Uiteindelijk is er
één winnend voorstel wat ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. We kijken
uit naar dit boeiende proces.
Suzan Hermans en Karin Jacobs

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

Wil je starten met een nieuwe uitdaging, zoek jij een afwisselende baan
en werk je graag met een natuurproduct?
Wij zijn op zoek naar een (fulltime of parttime)

GEFELICITEERD

CITAVERDE COLLEGE HORST
met de titel ‘Superschool’ afgegeven door Elsevier Weekblad

Bejo is altijd op zoek naar gemotiveerde stagiaires en medewerkers.
L e e s h i e r m e e r o v e r o n z e v a c a t u r e Te e l t m e d e w e r ke r
e n b e k i j k d e f i l m “J e t o e ko m s t b e g i n t b i j B e j o L i m b u r g”

Voor meer informatie over Bejo en onze vacatures:

Working down-to-earth

werkenbijbejo.nl

Medewerker
tuinplantenkwekerij
Als medewerk(st)er kwekerij ben je medeverantwoordelijk voor
werkzaamheden op de kwekerij.
Activiteiten:
• Verzorging, onderhoud en snoeien
• Oppotten en verzendklaar maken
• Werken met heftruck en div. andere machines
• Aansturen van seizoen medewerkers
• Alle voorkomende werkzaamheden
Wij vragen voor deze functie:
• MBO of HBO werk en denkniveau
• Enthousiaste, betrokken en flexibele houding, geen 8 tot 5 mentaliteit.
• We bieden je een leuke afwisselende baan in een professioneel
hardwerkend en gezellig team.
Ben je gemotiveerd en heb je interesse om in een
bloeiende sector werkzaam te zijn reageer dan snel.
Wil je meer weten neem dan telefonisch contact
op met Mark Leenders 06 51 98 90 98
Voor een impressie van ons bedrijf
zie de website of maak een afspraak.
Je kunt schriftelijk reageren per mail.
Stuur je CV en/of diploma’s mee.

www.leendersplants.nl | info@leendersplants.nl
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15-vragen aan

Sofie Pellemans Meijel
Wat is je favoriete jeugdherinnering?
Toen ik in groep 4 de communie deed, kreeg ik van mijn peetoom Mark en peettante Saskia een
hotelovernachting in een kasteel
in Valkenburg cadeau. Ik ging toen
samen met Saskia en ik vond het
heel bijzonder. Natuurlijk hoorde er
ook lekker eten bij en shoppen, want
dat doen we samen heel graag! Dat
vond ik heel erg leuk en zal ik nooit
meer vergeten.

Weet je al wat je later als beroep
zou willen doen?
Nee, daar ben ik nog niet aan uit.
Er is zoveel te kiezen en ik vind heel
veel leuk. Waarschijnlijk als ik nu
moet kiezen zou ik iets willen doen
met kinderen of met dieren.

Wat kies je: je handen als voeten
of je voeten als handen?
Wat een grappige vraag! Als ik dan
moet kiezen mijn voeten als handen.
Dat lijkt mij handiger dan andersom.

Als je de loterij zou winnen, hoe
zou je het geld dan uitgeven?

Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Sofie Pellemans
12 jaar
Bouwens
van der Boijecollege
Meijel

Wat doe je al je je verveelt?
Ik verveel me niet snel want ik ben
altijd bezig met van alles en nog
wat. Als ik me wel verveel dan app
of videobel ik met vrienden. Op vrije
dagen spreek ik graag af met klasgenoten of met mijn vriendinnen van
de basisschool. Netflix is ook altijd
nog een optie om mij niet te vervelen.

Wat is je favoriete film of serie?
Op dit moment ben ik de serie
Riverdale aan het kijken, dit staat
ook op Netflix. Het is een 12+ serie
die ik graag kijk. Ik vind de filmserie
van Twilight ook leuk. Het zijn vijf
delen en als ik begin met kijken kan
ik eigenlijk nooit makkelijk stoppen.

Wat maakt je echt boos en
waarom?
Als ik echt boos ben, dan ben ik boos
omdat er onrecht wordt aangedaan
bij iemand waar ik om geef. Daar
kan ik echt niet tegen. Ik word dan
boos omdat ik het niet eerlijk vind

of omdat het de ander verdrietig
maakt. Ik wil dat de mensen om mij
heen fijn in hun vel zitten en dan zit
ik dat ook.

moment. We lachen veel samen,
spreken vaak af of logeren bij elkaar.
We hebben dezelfde humor en helpen elkaar met schoolopdrachten.

Wat is je favoriete spel om te
spelen?

Aan welk tv-programma zou je
wel eens mee willen doen?

Vorig jaar kregen wij het bordspel Ticket to Ride, dit vind ik een
leuk spel om te spelen. Het lijkt op
Kolonisten van Catan, maar dan met
treinsporen als routes. We hebben
dit al een aantal keer met ons vieren gespeeld. In de vakantie duurde
een spel zo lang dat we het op een
andere dag af moesten maken. De
hele tafel ligt dan vol met het bordspel.

Mij lijkt “Wie is de mol?” een leuk
programma om aan mee te doen,
omdat er verschillende spellen worden gespeeld in groepsverband en
het is een tactisch spel. Het speelt
zich af in andere landen en dat avontuur lijkt mij heel leuk.

Met wie had je gelijk een klik?
Toen ik naar de kinderopvang ging
voor de basisschool zat ik in een
groepje met Dana en Jill. Als 3-jarige
hadden we al heel veel lol samen.
We zijn nog steeds vriendinnen
en moeten lachen als we die oude
foto’s nog terugkijken. Helaas zitten we nu niet meer bij elkaar op de
middelbare school, maar we spreken
nog regelmatig af. Tijdens de kennismakingsdag met de brugklas van het
Bouwens leerde ik Nienke kennen.
Dat klikte meteen vanaf het eerste

Wat is een grappige gewoonte
van jou?
Dat ik watermeloen zo lekker vind
dat ik ze het hele jaar door kan eten,
zelfs in de winter. Het liefst heb ik
van die kleine watermeloenen die je
door midden kan snijden en dan uit
kan pellen.

Wat kies je: nooit meer frietjes of
nooit meer pizza?
Dan kies ik voor nooit meer pizza.
Ik vind het namelijk heerlijk om
door een stad te slenteren en dan
een puntzak friet op de hand te
eten. Ik vind het ook heerlijk om ons
weekend te beginnen met frietjes
eten op de bank voor de tv.

Plan jouw afspaak! Bel of app voor:

COSMEDISCH CENTRUM HORST

Industriestraat 15
Tel 06 - 20 41 45 01

Wat kies je: liever goed zijn in
rekenen of in talen?
Ik zou dan kiezen voor goed zijn in
talen. Dat is heel handig meegenomen als je in verschillende landen
op vakantie wilt. Spaans lijkt mij
bijvoorbeeld een hele leuke taal om
te spreken. Mijn broer kreeg Spaans
op school en ik heb een Netflix serie
gekeken die Spaans was. Het klinkt
zo mooi als mensen vloeiend Spaans
spreken.

Naar welke artiest luister je het
meest?
Ik luister niet specifiek naar één
artiest. Ik luister vaak naar vrolijke
liedjes met een vlot ritme. Op dit
moment luister ik veel naar Sigala,
Ella Eyre - Came here for love.

Aan welke tip die je ooit hebt
gekregen heb je het meest gehad?
Ben jezelf! Dit vind ik een goede tip
omdat je niks mooier kan zijn dan
jezelf.

Tekst: Lotte Thijssen

VAKGARAGE
PEETEN BV

OPEN BOEK GENIET
Gezichtsbehandeling bij
schoonheidsspecialste

Ik zou vrienden, familie en bekenden
gaan verrassen met allerlei dingen,
want ik vind het leuk anderen blij
te maken. Zo kan iedereen er van
meegenieten en dan gaan we samen
leuke dingen ondernemen. Ik denk
dat we beginnen met een gezellig
feest.

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

Hoi

Column

Lente

Over zo’n twee weken is het
weer lente. Nou ja, de
astronomische lente. Want de
meteorologische lente is al
begonnen. Die laatste duurt
namelijk van 1 maart tot
31 mei, eerder dan de
astronomische. Zo’n 240 jaar
geleden werd namelijk besloten
om drie hele maanden achter
elkaar tot een seizoen te
benoemen en de maanden
maart, april en mei vormen
dus de lente.
Maar astronomisch gezien begint
de lente op het moment dat de
dag en de nacht precies even lang
zijn, dat is 20 of 21 maart, over
twee weken. Afgelopen weekend
en de dagen daaromheen was het
weer even een tijdje erg koud,
waardoor de lente nog erg ver
weg leek. Het weekend daarvoor
waren er juist een aantal dagen
waarop je al zonder jas buiten in
de zon kon zitten, waardoor het
voelde alsof de lente al begonnen
was. Zo heb ik zelf ook al lekker
buiten in de zon kunnen lunchen
en kon je op verschillende plekken
al de barbecue ruiken. Een paar
dagen daarvoor lagen er nog
centimeters sneeuw en waren
overal in het land mensen aan
het schaatsen. In een week tijd
gingen de temperaturen van rond
de -3 naar rond de -17 en daarna
weer terug omlaag. Een verschil
van 20 graden. Het weer heeft
dus in de afgelopen maand echt
geschommeld. Het ene moment
was het echt winterweer,
het andere moment voelde het
totaal niet zo. Ik heb wel weer zin
in de lente. Ik had ook zin in de
winter en vond het erg leuk dat
we veel sneeuw hebben gehad,
maar nu is het ook weer gezellig
om langzaamaan steeds vaker
weer lekker buiten te kunnen
zitten zonder half te bevriezen.
Ik zou zeggen geniet van de lente,
dit prachtige seizoen, en voor je
het weet is het alweer zomer.

Ik heb wel weer zin
in de lente

Lisa

0403 \ enzo
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Geplukt

Ronnie Peters Egchel
Hij is leraar op het middelbaar onderwijs, vader, echtgenoot, ‘vastelaovesfan’, ICT-gek en tegenwoordig ook podcastmaker. Ronnie is van
vele markten thuis en altijd bezig met de volgende stap. “Stilzitten is niks voor mij, ik moet bezig blijven.” Deze week wordt Ronnie Peters (38)
uit Egchel geplukt.

Ronnie (links) en Christiaan (rechts) tijdens de opname van een podcast

Samen met zijn vrouw Evelien en
dochter Neele (8) en zoontje Siep
(5) woont Ronnie in Egchel. Hij is
geboren in Panningen, maar kon
daar geen woning vinden en dus
verkaste hij met zijn vrouw naar
Egchel. “We zagen daar een huis
dat te koop stond waarop we verliefd zijn geworden en ach, het
ligt aan de rand van Panningen.”
Ronnie leerde zijn vriendin kennen
toen ze beiden leraar waren op het
Dendron College in Horst. “We probeerden onze relatie op het begin
nog een beetje privé te houden.
Maar al snel zijn we naar de directeur gegaan om het bekend te
maken, die kon er gelukkig ook
wel om lachen. Toen werd het al
snel openbaar. De kinderen hadden het wel een beetje in de gaten
en ze vonden het heel erg leuk dat
twee leraren met elkaar een relatie
kregen.”

Ronnie wilde vroeger eigenlijk het
leger in, maar door een blessure kon
hij niet worden gekeurd. “Ik ben de
PABO gaan volgen, een deeltijdopleiding maatschappijleer en ik heb nog
een akte behaald voor ICT.” Sinds een
jaar of vier is Ronnie ICT-leraar op het
Blariacumcollege. Hij geeft drie dagen
per week computerlessen aan leerlingen tussen de 11 en 17 jaar. Een
belangrijke boodschap die Ronnie
aan de leerlingen mee wil geven is
de bewustwording van hoe jij je als
persoon profileert op het internet.
“Vroeger had de ICT vaak een nerdkarakter maar tegenwoordig hoort
bloggen en vloggen, waar de jongeren
zich mee bezig houden, ook bij ICT.
Ik probeer zoveel mogelijk te levelen
met de leerlingen, verbinden is mijn
toverwoord. Dus kijk ik in de avonden
ook naar TikTok-filmpjes en Instagram,
zodat ik weet wat hen bezighoudt en
wat de ontwikkelingen zijn. Het les-

geven aan de leeftijdscategorie gaat
mij gelukkig, mede daardoor, goed
af. Ik spreek nu dezelfde taal als mijn
leerlingen. Als je elkaar snapt en op
dezelfde frequentie zit dan is de overdracht van je boodschap ook goed
mogelijk.”
Ronnie werkt drie dagen in loondienst
en de overige twee dagen als ZZP-er.
“Ik ben een ondernemer in de ICT, zo
bouw ik bijvoorbeeld websites voor
mensen.” De totstandkoming van zijn
passie voor het bouwen van websites
is een verhaal apart. “Al meer dan vijftien jaar geleden had ik een website
sneleenfrikandel.nl gemaakt, dit was
eigenlijk een geintje. Mijn lievelingssnack was en is nog altijd de frikadel speciaal. Ik besloot een website
te maken vol met grapjes en ongein
erop. Toen vond ik het bouwen van
een website zo leuk dat ik erin door
ben gegaan en uiteindelijk deels mijn
werk van heb kunnen maken.”

De combinatie tussen in loondienst
werken en als ZZP-er is voor Ronnie
een verademing. “Het is een fijne
afwisseling en dat stukje vrijheid heb
ik ook wel nodig. Als ondernemer
kom je zoveel andere mensen tegen,
bijvoorbeeld bij netwerkclubs, met
frisse ideeën en energie. Dat vind je
naar mijn mening minder bij mensen
in loondienst. Het geeft mij echt de
motivatie om mijzelf nog verder te
willen ontwikkelen.”
In zijn vrije tijd zet Ronnie zich
graag in voor de gemeenschap.
“Ik zit in het bestuur van de ‘Bonte
Boetebelaeving’, maak deel uit van de
Kiwanis Peel en Maas, waar we ons
samen inzetten voor onze gemeenschap met daarin het kind centraal
en ik ben voorzitter van de veteranen bij SV Panningen.” Ronnie vindt
het belangrijk om wat te betekenen
voor anderen, hoe druk hij het ook
heeft met zijn eigen gezin of werk.

“Stilzitten is niks voor mij, ik moet
bezig blijven.”
Tot vorig jaar voetbalde Ronnie zelf
nog, maar vanwege oogoperaties en
een verminderd zicht is dit niet meer
mogelijk. “Ik moet op zoek gaan naar
een andere ‘actieve’ hobby, maar deze
heb ik nog niet gevonden.” Wat hij wel
dankzij de operaties heeft gevonden
is een nieuwe hobby: het maken van
podcasts. “Door de operaties moest
ik 14 uur per dag liggen, vooral met
mijn ogen dicht. Er mocht niet teveel
licht bijkomen. Ik heb ontzettend veel
naar podcasts geluisterd en dacht:
dit kan en wil ik zelf ook gaan doen.”
Hij belde zijn vriend Christiaan ‘Chaat’
(36) op of hij mee wilde doen en hij
zei direct ja’.
Sinds een aantal weken publiceren de
mannen online een podcast, helemaal
in het ‘Heljes-dialect’. De naam van
de podcast is ‘Ierlik’ waarbij de heren
over ‘eerlijke onderwerpen zo eerlijk mogelijk met elkaar in gesprek’.
Het is een live-opgenomen podcast
en er wordt niet in geknipt of geplakt.
“We willen dat het zo echt en ‘ierlik’
mogelijk wordt en we zien telkens
wel waar de podcast eindigt. De laatst
gepubliceerde podcast gaat over
Limburgers, over hoe bijzonder het
is om Limburger te zijn en of wij als
Limburger gediscrimineerd worden.
We hebben Frans Pollux live ingebeld
en we hebben met heb gefilosofeerd
over het onderwerp. Dat was erg leuk
en interessant.” De mannen hebben
al vele enthousiaste reacties ontvangen. “Het is nog even puzzelen, maar
we ontvangen graag feedback want
we willen onszelf ook blijven verbeteren. Ik denk in elk geval dat de kracht
van onze podcasts is dat we makkelijk babbelen, humor hebben en er
zit vooral zelfspot in. We zijn mannen die midden in het leven staan en
hopen dat het ons nog ergens gaat
brengen, denk aan een liveoptreden
in Dok6. We zitten in elk geval vol passie en energie om er wat van te gaan
maken.” De podcast is te beluisteren
op www.ierlik.nl

Puzzel

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Tekst: Roosje Delsing
Beeld: Fleur Fotografeert
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Volleybalsters Peelpush D1
weer begonnen
De volleybalsters van volleybalvereniging Peelpush uit Meijel
hebben de trainingen inmiddels weer hervat en bereiden zich
momenteel voor op de acht wedstrijden in de degradatiepoule van
het Eredivisie Dames volleybal. Op zaterdag 20 maart wordt de
eerste wedstrijd gespeeld, deze is online te volgen voor publiek.
Nadat het Kabinet in december
2020 besloten had om voor een
aantal topsporten - waaronder
zaalvolleybal - enkele verruimingen van de coronamaatregelen toe
te staan, heeft Peelpush destijds
besloten om daar niet aan deel
te nemen. De basis daarvoor was
dat de club graag volleybal wilde
spelen, echter alleen op een voor
alle betrokkenen veilige en verantwoorde manier. Inmiddels is
gebleken dat de omstandigheden
en opgestelde protocollen rondom
het Eredivisie volleybal het inderdaad mogelijk maken om op de
veilige en verantwoorde manier
te trainen en wedstrijden te spelen. In overleg met team, staf en
bestuur heeft de club dan ook
besloten buiten mededinging deel
te nemen aan de degradatiepoule
van het Eredivisie Dames volleybal. ‘Buiten mededinging’ dient in
het juiste perspectief te worden

geplaatst want er is in dit seizoen
sowieso geen degradatie uit de
Eredivisie van toepassing.
Concreet betekent dit dat het team
de trainingen inmiddels heeft hervat en zich zo voorbereidt op de
acht wedstrijden in deze degradatiepoule. De vier thuiswedstrijden worden volgens huidig
speelschema gespeeld op zaterdagen om 15.30 uur, te weten op
20 maart, 24 april, 8 mei en 15 mei.
Alle uit- en thuiswedstrijden worden op internet uitgezonden, zodat
supporters de wedstrijden digitaal
kunnen bijwonen. Uiteraard alles
conform de protocollen, waaronder
frequent testen. Houd de website
van Peelpush en Facebookpagina
van Peelpush Dames 1 in de gaten
voor verder nieuws rondom het
exacte speelschema en hoe de
wedstrijden op internet bekeken
kunnen worden.

Rik Stroeken, eerste verkoper Tummers Roermond:

‘Ik verkoop alleen wanneer een
optimaal resultaat gegarandeerd is’
“Ik werk sinds 2010 bĳ Tummers. Jarenlang rouleerde ik als ‘vliegende keep’ tussen de verschillende
vestigingen, sinds 2019 ben ik eerste verkoper in Roermond. Omdat ik regelmatig in de Tummers-folders
sta, word ik vaak herkend. ‘Is dat niet Rik van Tummers?’ hoor ik dan.
Mijn specialiteit? Ik ben de aircospecialist binnen ons
bedrijf. Daarnaast ben ik vooral thuis in witgoed en klein
huishoudelijke apparatuur. Ik weet alles van inbouwapparatuur: van koelkasten tot vaatwassers,
van magnetrons tot ovens en kookplaten.
De maten zijn in principe universeel,
maar uit ervaring weet ik dat je in de
praktijk vaak tegen obstakels aanloopt.
Een haakje hier, een oogje daar en
voordat je het weet past een kookplaat
nét niet. Dat willen we natuurlijk
voorkomen! Als we niet zeker
weten of het past, bieden we
klanten een inmeetservice.
Dit is een extra zekerheid dat
de bestelde apparatuur écht
goed past. Zo bieden we letterlijk en figuurlijk de best passende oplossing. Veel klanten
vertrouwen inmiddels blindelings
op mijn advies. Ze weten: ik verkoop alleen wanneer een optimaal
resultaat gegarandeerd is.”

Ook nu de winkels gesloten zijn sta ik klaar voor de
klanten. Op onze website kun je chatten met een verkoper, grote kans dat je mij daar tegenkomt! Naast het
chatten kun je er ook voor kiezen om te videobellen
met een verkoper in de winkel. We doen er alles aan
om ook nu het beste advies te geven. Wil je graag
persoonlijk geadviseerd worden door een verkoopspecialist bij jou thuis? Dat kan! Je kunt nu een
afspraak maken met onze verkoopspecialist! Deze komt vervolgens bij jou
thuis voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.
Samen kijken we welk
product het best past in
jouw situatie! Bel gerust
voor een vrijblijvende
afspraak naar 085 10 54 44.

Tummers
www.eptummers.nl
deskundig
of Altijd
bel 085 105
44 44

advies op maat.

Voor al je vragen en bestellingen kun je bij ons
terecht via online chat, videoshopping of telefoon.
Voor 14.00 uur besteld? Vandaag nog geleverd!

Jeroen
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Rene van Ophoven
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Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
06 223 712 88 • renevanophoven@gmail.com

• A+++ • 8 KG • 1400 tpm • EcoBubble • AutoDose

4K TV QE65Q67TASXXN

• 65 inch (165 cm) • 4K Ultra HD • Quantum HDR • Ultra Viewing Angle

Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst
06 223 712 88 • renevanophoven@gmail.com
5%
Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.
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Bijzondere vondsten
tussen zwerfafval
Tussen de naar schatting 2.000 volle vuilniszakken die afgelopen jaren
zijn verzameld door de adoptanten Peel en Maas Schoon, zaten bijzondere vondsten die verbazing wekten. Om inwoners mee te laten verwonderen is Peel en Maas Schoon op haar website www.peelenmaasschoon.
nl begonnen met een galerij van deze vondsten.

KinderVakantieWerk Helden organiseert
Paaseierenactie
De vrijwilligers van KinderVakantieWerk Helden gaan op 30, 31 maart en 1 april langs de deuren vanwege de
Paaseierenactie. Met deze actie wordt geld opgehaald voor de organisatie van KinderVakantieWerk op
dinsdag 24 tot en met vrijdag 27 augustus.
In eerste instantie was het idee om een
drive-in te organiseren op het KVWterrein in Helden, waarbij de paaseieren
met de auto konden worden opgehaald. Maar dat plan werd niet door
de gemeente goedgekeurd vanwege
de coronamaatregelen. Als alternatief
worden de paaseieren op bestelling aan
huis gebracht. Tussen 18.00 en 20.30 uur
gaan de vrijwilligers de bestellingen
langs de deuren brengen. “We willen de
mensen vragen om online de bestelling door te geven. Wij zorgen dan dat
de eieren op 30, 31 maart of 1 april
bezorgd worden”, legt Wouter Bruins

van de hoofdleiding uit. Bestellen kan
via www.kvw-helden.nl/paasei
Via de paaseierenactie wordt een financieel extraatje opgehaald voor de organisatie van KinderVakantieWerk Helden.
Dat geld is volgens Bruins hard nodig,
omdat sponsoren voor het weekend
in augustus vanwege de coronacrisis
nog uitblijven. “Ondanks beperkende
maatregelen willen we er iets moois
van maken voor de kids. Juist omdat ze
een vervelend jaar achter de rug hebben. Daarnaast is KVW vorig jaar ook
niet doorgegaan.” De hoofdleiding is
achter de schermen al bezig met het

uitwerken van de programmering van
dit jaar. Maar over de exacte invulling
daarvan wil Bruins nog niet veel kwijt.
“Meerdere scenario’s worden uitgeschreven, zoals het vormen van kleine
groepjes en het gebruiken van verschillende locaties. Maar we kunnen nog
niet te veel op de zaken vooruitlopen,
omdat nog teveel onzeker is op dit
moment. Voorop staat dat we er voor
de kinderen een geweldige editie van
gaan maken. Op welke manier dan
ook.”
Tekst: Jeanine Hendriks

AANMELDEN

BRUGKLAS
De meest bijzondere vondst tot nu toe
vindt Peel en Maas Schoon een brief
die aan een ballon hing die in Beringe
werd gevonden. De brief is gericht aan
‘nanny’ Doreen die op 22 november
92 jaar zou zijn geworden. “Het lijkt
erop dat Doreen in Cornwall woonde
en daar in mei stierf. Dat zou inhouden dat de ballon 800 kilometer heeft
gereisd. Qua windrichting zou het
goed kunnen, qua afstand is het ook
mogelijk. Helaas werd op mails van
ons niet gereageerd, waardoor dit niet
zeker is.”
De galerij is geopend net voor de

Landelijke Opschoondag, die op
20 maart plaatsvindt. Hoewel grote
opruimacties vanwege corona niet
mogelijk zijn, zullen de meer dan
tweehonderd vaste adoptanten van
Peel en Maas Schoon wel aan het
werk gaan. Wie die dag ook zwerfafval wil opruimen, kan zich aanmelden
via contact@peelenmaasschoon.nl
met vermelding van het dorp. Ook IVN
Helden zal op deze dag opruimen
en wel langs de Maas bij Kessel-Eik.
Opgave hiervoor kan via schonemaas@ivnhelden.nl

Potgrondactie fanfare Helden
gaat door
De jaarlijkse potgrondactie van Fanfare St. Cecilia uit Helden
vindt zaterdag 13 maart plaats. Dit jaar, echter anders dan anders.
Vanwege de coronapandemie mogen de leden niet deur aan deur
de potgrond verkopen.
“Dit heeft ons tot nadenken en
creatief handelen gezet. De potgrondactie zal dit jaar volledig op
bestelling plaatsvinden. Geheel
coronaproof. Als je, net als in de
winkels, van te voren bestelt en

betaalt, wordt de potgrond op
zaterdag 13 maart door de leden
tussen 10.00 uur en 17.00 uur bij je
aan huis bezorgd”, laat de organisatie weten. Voor meer informatie
kijk op de website van de fanfare.

Oudijzeractie Koningslust
Op zaterdag 13 maart 2021 haalt buurtvereniging ‘De Brookdiehk’
het oudijzer op.
Gevraagd wordt om voor 0.:30 uur
het oudijzer aan de straat te zetten.
Wie grote of onhanteerbare stuk-

ken heeft, kan van tevoren bellen
met Eric Fontaine op 06 15 35 62 81.
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De Bibliotheek Maas en Peel

Online voorlichtings
bijeenkomsten voor senioren
De Bibliotheek Maas en Peel organiseert samen met Remedica Communicatie en Educatie drie
voorlichtingsbijeenkomsten voor senioren. Deze bijeenkomsten zijn gratis en vinden online plaats via
Zoom. De eerste vindt plaats op dinsdag 16 maart 2021 en gaat over de nieuwe donorwet.
De eerste lezing geeft informatie
over orgaan- en weefseldonatie,
wat de nieuwe wet voor je betekent
en hoe je een keuze vastlegt. Deze
bijeenkomst wordt aangeboden door
het ministerie van Volkgezondheid,
Welzijn en Sport en vindt plaats van
15.00 tot 16.30 uur.

Mantelzorgers
De tweede lezing ‘Zorg voor elkaar’

is op woensdag 31 maart. Deze is
bedoeld voor mantelzorgers en
ouderen in het algemeen en gaat
over het ‘meer zorgen voor elkaar’.
Op donderdag 15 april vindt de derde
lezing plaats genaamd ‘Kom in
beweging’. Het meer in beweging
komen evenals verschillende
ouderdomskwaaltjes staan hierin
centraal. Beide lezingen zijn van
10.00 tot 11.30 uur.

Aanmelden
Aanmelden is niet verplicht maar wel
gewenst en kan via l.bijlmakers@
debibliotheekmaasenpeel.nl of
077 465 17 86. Je ontvangt een mail
met de Zoom-link waarop je kunt
inloggen. Deze link is tevens te
vinden via de agenda op
www.debibliotheekmaasenpeel.nl

Adver torial

50 jaar trouwe dienst

Bibliotheek biedt hulp bij
belastingaangifte
De Bibliotheek Maas en Peel wil mensen die het nodig hebben hulp
aanbieden bij het doen van de belastingaangifte. Zowel leden als
niet-leden kunnen zich aanmelden.
Op 8, 15, 22 en 29 maart en op
19 en 26 april tussen 17.30 en
19.30 uur helpt een medewerker
van administratiekantoor Leenders

en Gielen met aangifte doen.
Het maken van een afspraak en het
hebben van een DigiD is vereist.
Aanmelden kan via 077 307 23 82.

Kaarsenactie Peel en Maas
voor inwoners Helden
Het Koninklijk Schuttersgilde St. Lambertus en de Heldense parochie St. Lambertus stellen gratis kaarsjes beschikbaar voor de
inwoners van Helden. Deze zijn bedoeld om door te geven aan
iemand die een moeilijke tijd doormaakt of eenzaam is. De actie is
onderdeel van de landelijke actie ‘Aandacht voor elkaar’ waar
mensen die geraakt zijn door het coronavirus elkaar steunen.

Waar hoor je nu nog dat iemand 50 jaar in dienst is? 50 jaar... dat is echt een lange tĳd en we kunnen wel
zeggen een unicum. 26 februari was het dan zover en mochten wĳ, Parthos BV, een van onze medewerkers, Theo Koopmans, in het zonnetje zetten voor zĳn 50 jaar trouwe dienst.

Theo Koopmans, ons hoofd van de
Technische Dienst kwam als jong
jongetje in 1971 bij Parthos binnen,
voorheen Pella. Wat grappig is,
is dat Theo is begonnen met werken
zonder contract, dat kon toen nog.
De sollicitatiestoel van destijds staat
nog trots op zijn kantoor.
Toen Theo bij Parthos is gestart
bestond het bedrijf uit een kantoorgebouw en kleine hal. Mede door
Theo (een echte vakman op technisch gebied) is Parthos gegroeid
tot waar het nu is. Theo heeft
zelf machines gebouwd voor het
bedrijf, geholpen bij de uitbreidingen van Parthos en mee geholpen

met het opzetten van nieuwe vestigingen in het buitenland.
In zijn 50 jaar trouwe dienst is hij
doorgegroeid naar hoofd Technische
Dienst.
Theo staat zeker bekend om zijn
humor binnen de organisatie.
Met zijn humor kan hij altijd problemen oplossen. Als je vraagt om
een uitspraak van Theo hoor je vaak
deze uitspraak. Hij gebruikt die altijd
als hij iemand op bezoek krijgt:
“Wil je koffie?”. Als je dan “ja” zegt
krijg je als antwoord “neem er mij
dan ook eentje mee”.
Of als je hem belt voor een storing
en vraagt of hij even wil komen kijken, komt hij kijken en loopt vervol-

gens zonder iets te doen gewoon
weer weg.
Dus in het kort: Theo is een man van
goud, die hart voor de zaak heeft,
met een enorme technische kennis
en een groot gevoel voor humor!
Theo, gefeliciteerd met en bedankt
voor jouw 50 jaar trouwe dienst!

Parthos B.V.
Industrieterrein 25
5981 NK Panningen
077 306 82 00
info@parthos.nl
www.parthos.com

“We gaan richting Pasen en wij
vonden dit een mooie tijd van
bezinning en hoop. Het coronavirus
vraagt veel van de maatschappij en
de mentale weerbaarheid van alle
Nederlanders. Corona is daarmee
een virus dat niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk slopend
kan zijn”, zo zegt Marcel Maessen,
secretaris Koninklijk Schuttersgilde
St. Lambertus Helden. “In Helden
willen het Schuttersgilde
St. Lambertus en de parochie graag
samen met inwoners vormgeven
aan momenten van bezinning.
Ook hopen we dat inwoners de
saamhorigheid en aandacht voor

elkaar blijven behouden. Een kaars
staat voor licht, gezelligheid, hoop,
troost en warmte. Iedereen kent
waarschijnlijk wel iemand die daar
nu extra behoefte aan heeft.”

Kaarsen
Je kunt tot 14 maart iemand
opgeven door zijn of haar naam
en adres te mailen naar info@
schuttersgilde-helden.nl of stop
een briefje in de speciale kist die
staat in de Mariakapel van de
St. Lambertuskerk of in de brievenbus van de Dependance Pantaleon
aan de Ondersestraat 1A.

ELEKTRO MONTEUR

LOTTUM

m/v - parttime/fulltime

Je zorgt voor de installatie, onderhoud, service aan de diverse typen poorten, slagbomen
en de elektronische apparatuur die ABC Hekwerk levert. Jouw opleiding en ervaring zijn op
VMBO / MBO niveau elektrotechniek en je bent nieuwsgierig voor nieuwe ontwikkelingen.
Met onze servicebus bezoek je uiteenlopende klanten en projecten.Vanzelfsprekend ben je
communicatief vaardig. Je werkt graag buiten,lost problemen zelfstandig en deskundig op,
maar kan voor extra ondersteuning altijd terugvallen op een hecht team van specialisten.

Wij bieden een collegiaal team, marktconform salaris en uitzicht op een vaste baan. INT

0403 \ 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 staat:
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!
ACTIE KERKBALANS

Ook uw parochie ondervindt
keihard de financiële gevolgen
van de coronacrisis.
De Kerkbijdrage is dus nog meer
dan anders onmisbaar voor de
kerk/parochie. Het zou heel fijn
zijn als u weer aan ons denkt.
Zie ook www.
vincentiusparochies.nl
onder financiën. Heel hartelijk
dank.

Parochie Beringe

Misintenties
NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens het
parochiespreekuur op dinsdagochtend. Ook bij kapelaan Roger Maenen
tel. 077 466 18 50 of per email
roger.maenen@ziggo.nl.
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur
in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 7 maart
H. Mis 09.30 uur
Woensdag 10 maart
H. Mis 09.00 uur
(grote kerk, zij-altaar St.Jozef)

Parochie Egchel

Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12,
077 307 95 30
Kerkdiensten
Zondag 7 maart
Geen H. Mis
Zondag 14 maart
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Ouders
Sil Peeters en Door Peeters–Hillen
(jaardienst en b.g.v. hun verjaardag)

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

Cluster MKBE

Kerkdiensten
Zaterdag 6 maart
19.15 uur H. Mis.
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973 Voor het welzijn van de parochie.
Mededelingen
Pastorie Dorpstraat 4
Er mogen maar 30 personen in de H.
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl Missen aanwezig zijn.
U kunt zich daarvoor opgeven bij: Arno
www.parochiemaasbree.nl
Houwen tel. 06-55177046 of bij
Kerkdiensten
Iet Dings tel. 06-24216106
Zondag 7 maart
Voor de pastorale zorg kunt u terecht
H. Mis: 11.00 uur
bij pastoor-deken W. Varela
Lector: Mevr. Gerrie Vaessen
Intenties: Petronella Vaessen. Maria Tel. 3981416, of kapelaan H. te
Boekhorst (zie parochie Baarlo)
Peeters en overl. familie PeetersZiekenzalving: 06-55408023
Hermans-Haenen. Jaardienst Jaer
Peeters.
Mededeling
Parochie Baarlo
Openstelling Aldegundiskapel
Misintenties
De Aldegundiskapel in onze paroNL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
chiekerk is dagelijks geopend voor
077 477 12 75
het opsteken van een kaarsje, een
gebed of een moment van bezinning. kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Parochie Kessel
Zondag 7 maart
Gezinsbijdrage
9.30 uur H. Mis.
NL39RABO0125305311
Sjeng Peeten wegens verjaardag.
Iet Dings-Bovendeerdt
Jaardienst ouders Antoon Verkoelen
077 462 18 60 / 06 24 21 61 06

HEKWERKMONTEUR

Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 6 maart
H.Mis 19.00 uur 3de zondag 40dagentijd. Uit dankbaarheid.
Max. 30 pers. Telling bij binnenkomst

Parochie Helden

Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3, 077 307 14 88
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 7 maart
10.00 uur H. Mis, 3de zondag 40dagentijd t.i.v. Rosa Maria Verhaeg-Bouten,
Johannes Hubertus Verhaeg, Johannes
Theodorus Steegs en Johanna
Aldegonda Steegs-Verhaeg (jaardienst);
Kerk open: 13.00-15.00 uur: voor stil
gebed en aanbidding.

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

en Anna-Maria Verkoelen-Caris en
overleden kinderen.
Donderdag 11 maart
9.00 uur H. Mis.
Mededelingen
Vastenactie
De vastenactie staat net als vorig jaar,
in het teken van beroepsonderwijs in
de ontwikkelingslanden. In Nederland
is goed onderwijs voor alle kinderen
vanzelfsprekend. In de ontwikkelingslanden krijgen jongeren vaak niet de
kans om verder te leren. Ze zijn dan
aangewezen op slecht betaald werk,
waardoor ze in armoede leven. Een
goede opleiding kan daar verandering
in brengen en toekomst bieden met
perspectief.
Bij de uitgangen van de kerk staan
offerblokken. Als uw wilt kunt u daar
uw offergave in deponeren. Bij voorbaat dank.
Er mogen maar 30 mensen in de
kerk. U kunt zich daarvoor opgeven.
Tel. 477 12 75 of per mail: kapelaan@
parochiebaarlo.nl
Bij binnenkomst in de kerk kunt u uw
handen desinfecteren en de voorges-

m/v - parttime/fulltime

Je zorgt voor het vakkundig plaatsen van verschillende soorten hekwerken, draai- en
schuifpoorten, slagbomen, betonfunderingen etc.
Vanuit Lottum vertrek je dagelijks met je collega naar projecten in regio Zuid-Oost.
We zoeken een collega die van aanpakken en van werken in de buitenlucht houdt. Je kunt
goed zelfstandig werken en bent nauwkeurig. Je bezit een VCA-diploma en een geldig B-E
rijbewijs of je bent bereid die te halen.

TERESSE? Stuur je CV met motivatiebrief naar info@abclottum.nl t.a.v. Remco Cuijpers.

Parochie Panningen

Kerkdiensten
Zaterdag 6 maart
H. Mis 17.30 uur
3de zondag 40dagentijd
Zaterdag 13 maart
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 7 maart
H. Mis 11.00 uur 3de zondag
40dagentijd. Geen Misintenties.
Max. 30 aanwezigen.
AANMELDBRIEFJE noodzakelijk.
Verkrijgbaar vanaf: ma. 1 maart, prikbord kerk
Maandag 8 maart
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Telling bij binnenkomst
Dinsdag 9 maart
H. Mis 09.00 uur
Telling bij binnenkomst
Donderdag 11 maart
H. Mis 09.00 uur
Telling bij binnenkomst

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

Parochie Kessel-Eik

Misintenties
NL41RABO0125300522
Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkens
06 30 10 30 13
Kerkdiensten
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.
De bestelde H. Missen die vanwege
de Corona- lockdown niet zijn doorgegaan, kunnen opnieuw worden aangemeld, op de datum welke de familie
dit wenst.
Ondanks de beperkte mogelijkheden
van het houden van kerkdiensten e.d.
tijdens de Coronatijd gaan de kosten
van vaste lasten (energie, verzekerin-

Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastr. 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag-, woensdag- en
vrijdagochtend van 08.30 uur tot
11.30 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 6 maart
H. Mis 19.00 uur 3de zondag
40dagentijd. t.i.v. Piet Janssen
en To Janssen-van der Linden en
zoon Sjraar; Wiel en Nellie BerdenPeeters, overleden familie en priesterroepingen
Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel

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

gen, kosten advertentie, kosten
priesters e.d.) gewoon door. Mogen
wij u vragen om een bijdrage in
de vorm van gezinsbijdrage of
anderszins ten behoeve van de
eigen exploitatie. Door het wegvallen van de Fancy Fair in 2020 is
er een financieel gat ontstaan en
dit wordt niet gesteund door het
Bisdom of de overheid.
Bij voorbaat dank.

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

KOM JIJ
ONS TEAM
VERSTERKEN?
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Jij maakt ‘m super

Wij
zoeken
jou!
Administratief medewerkster

24

Ervaren verkoper

37

(leerling) verkoper

37

(leerling) verkoper

37

Locatie Roermond

uur per week

uur per week

Locatie Horst

uur per week

Locatie Horst

uur per week

Locatie Roermond

Geïnteresseerd? Laat het ons weten!
Superkeukens Roermond en Horst zijn op zoek naar leuke collega’s! Kijk voor meer informatie op:
www.werkenbijimg.nl/vacatures Heeft een van bovenstaande vacatures je interesse gewekt?
Mail dan je motivatiebrief en cv naar: sollicitatie@superkeukenslimburg.nl

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

