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OpenJeHart
OpenJeHart, een initiatief dat eenzaamheid tegengaat, bestaat al enkele jaren in onder andere Den Haag en verschillende gemeentes in Flevoland, maar nog niet in Limburg.
Daar willen Els Croughs uit Helden en Margreet Schouren uit Maasbree verandering in brengen. Zij zijn van plan mensen in Limburg letterlijk en figuurlijk in beweging te brengen
en koesteren de wens om daar in de gemeente Peel en Maas mee te beginnen.
Els Croughs leerde Liane Wolfert,
de oprichtster van OpenJeHart, tien
jaar geleden op een training kennen. Al vier jaar loopt Els, geïnspireerd door Liane, met het idee rond
om ook in Limburg een OpenJeHartgroep te starten. “Door persoonlijke
omstandigheden was de tijd nog
niet rijp. Maar toen ik vorig jaar een
dag meedraaide in Den Haag en in
een warm bad terecht kwam, wist
ik zeker dat ik het initiatief wilde
nemen om OpenJeHart in Limburg
op te zetten. Ik heb mijn vriendin
Margreet Schouren benaderd en zij
was meteen enthousiast”, legt Els
uit.
OpenJeHart is gebaseerd op de
pijlers bewegen, leren, doen en
weekend. Mensen die ervoor
openstaan om hun sociale netwerk te vergroten kunnen onder
het motto ‘alles mag, niets moet’

gebruikmaken van een breed activiteitenaanbod. “Dit kan tijdens een
wekelijkse wandeling, maar we bieden ook creatieve workshops, themabijeenkomsten en andere leuke
activiteiten. Bij OpenJeHart word je lid
van een club waar men aanhaakt op
de wensen uit de groep. De bijeenkomsten worden begeleid door een
hiertoe opgeleide (vrijwillige) coach,
die oog en oor heeft voor wat de
leden zoal bezighoudt. De coach zorgt
er bovendien voor dat de gesprekken op gang komen en dat de leden
elkaar echt leren kennen. Hierdoor
wordt de onderlinge band sterker
en ervaren leden dat ze ergens bij
horen. Door OpenJeHart ontstaat er
een sociaal netwerk waarbij mensen
een beroep op elkaar kunnen doen.
We willen mensen omhoogtillen en de
zwaarte uit hun leven weghalen”, vertelt Margreet.

Het initiatief heeft meerdere doelen: aandacht voor elkaar krijgen,
iets voor anderen betekenen en
de zelfredzaamheid bevorderen.
Els: “OpenJeHart is er voor mensen
van alle leeftijden en achtergronden.
Wij willen zowel jonge als oudere
mensen die kampen met gevoelens
van eenzaamheid oprechte aandacht
bieden. We bespreken samen hoe
je bijvoorbeeld anders naar eenzaamheid kunt kijken en wat je zoal
zelf kunt doen om dit op te lossen.
Onze speciale aandacht zal daarbij ook uitgaan naar mantelzorgers.
In Den Haag liep ik mee tijdens een
van de OpenJeHart-wandelingen en
ontmoette een 29-jarige vrouw die
samen met haar moeder lid was.
We raakten in gesprek, maar doordat haar moeder ook bij ons liep
durfde de vrouw zich niet open te
stellen. Toen haar moeder zich bij de

andere deelnemers voegde, gebeurde
dat wel en praatte ze heel veel.
Ze opende haar hart en luchtte het
ook. Zij bedankte me later dat ik naar
had geluisterd. Daar werd ik blij van.
Simpele stappen hebben een toegevoegde waarde.”
Els en Margreet staan te popelen om
te kunnen beginnen in Peel en Maas.
“Het moment is niet beter dan nu.
Door alle coronamaatregelen voelen
steeds meer mensen zich eenzaam.
Wij denken dat ons initiatief perfect
past bij de visie van de gemeente en
zijn al verkennend met hen in gesprek.
Het liefst gaan we zo snel mogelijk
van start. De methodiek ligt er al en
daar gooien we dan een Limburgs
sausje overheen.” Margreet benadrukt
dat samenwerking met partners in het
sociale domein de sleutel tot het succes zal vormen. “We willen versterken
wat al goed gaat en aanvullen wat

er nog niet is, maar wel zou moeten
zijn.” Het is de bedoeling dat Els het
gezicht wordt van Peel en Maas en
dat er in Limburg meerdere initiatiefnemers zoals Els het idee overnemen.
Els en Margreet dromen zelfs van een
toekomstig inloophuis. “Maar dat zijn
stappen waar je langzaam naar toe
beweegt.”
Voor meer informatie kijk op
www.openjehart.nu of mail naar
info@margreetschouren.nl

Het liefst gaan
we zo snel mogelijk
van start

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks
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Jongeren die voor het eerst mogen stemmen
Nederland gaat op maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 maart naar de stembus om een nieuwe Tweede Kamer samen te stellen. Iedereen heeft zijn eigen standpunten over wat goed
is in Nederland. Deze drie Meijelnaren mogen voor het eerst stemmen en van dat recht maken ze gebruik. Ze vertellen hoe ze zich hebben voorbereid en waarom ze het belangrijk vinden
om naar de stembus te gaan.

Anne Schriks

De 18-jarige Anne Schriks uit Meijel
mag dit jaar voor het eerst stemmen. “Het was niet het eerste waar
ik aan dacht toen ik 18 werd, maar
nu het zover is ben ik me er in gaan
verdiepen.” Een paar maanden geleden was ze er nog helemaal niet
mee bezig, maar niet stemmen is
geen optie voor Anne. “We hebben

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

Mylan van den Beuken

het recht niet voor niks. We moeten
ons er wel een beetje in verdiepen
als we gaan stemmen, anders weet
je niet wat je doet en dan kun je het
beter niet doen.” Ze is er blanco ingegaan, maar door het invullen van een
aantal stemwijzers weet ze welke
partijen het beste aansluiten op wat
ze belangrijk vindt. “Het zijn er zó
veel. De eerste twee keer dat ik een
stemwijzer had ingevuld, kwamen er
twee totaal verschillende antwoorden uit waarvan ik ook nog nooit had
gehoord.”
Anne richt zich op de grotere partijen omdat ze die beter kent. Naast

het invullen van de stemwijzers
heeft Anne het er ook wel eens met
haar vriendinnen over: “Het is leuk
om te zien dat iedereen een andere
mening heeft over bepaalde onderwerpen. Je merkt dat iedereen het
lastig vindt om te kiezen waarop
je moet stemmen. Het is daarom
fijn om het daar eens over te hebben zodat je hoort hoe een ander
erover denkt. Soms denk ik dan ook
weer anders over een bepaalde stelling.” Een keuze heeft Anne nog niet
gemaakt. “Ik weet nu welke partijen telkens hoog uit mijn stemwijzers komen. Nu ga ik kijken wat

Oplage 20.050 exemplaren
www.hallopeelenmaas.nl
Redactie
077 208 32 01
redactie@hallopeelenmaas.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl
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WORD BEZORGER
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Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
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De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
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inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
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Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
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WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE
Mail naar bezorgers@garcon.nl

Isabel Luijten

hun standpunten zijn en dan maak
ik mijn keuze.” Door haar opleiding
Accountancy kijkt ze vooral naar de
standpunten over financiën. Ook
onderwijs en gezondheid zijn voor
haar belangrijk. “Als je nog niet weet
wat je moet stemmen of wat je
belangrijk vindt, vul dan een kieswijzer in of praat er eens over met vrienden of familie. Denk er in ieder geval
over na”, is haar advies.

Stem horen
De 18-jarige Mylan van den Beuken
weet wat hij belangrijk vindt als
het gaat om de toekomst. Dit jaar
zou hij voor het eerst mogen stemmen, maar zelf naar de stembus gaat
de Meijelnaar niet. “De week dat
we mogen stemmen ben ik op de
kazerne.“ Door het jaar heen heeft
Mylan wel het een en het ander
gevolgd wat betreft de politiek.
“Ik heb me er niet echt in verdiept,
maar vind het wel interessant om te
volgen.” Zelf stemmen kan dit jaar
niet, maar zijn stem uitbrengen doet
hij wel. “Ik ga waarschijnlijk mijn
ouders machtigen om mijn stem uit
te brengen dit jaar. Stemmen vind
ik belangrijk. Je mag namelijk mee
beslissen over de toekomst en dat is
voor ons als ‘jeugd’ heel belangrijk.”
Door zijn opleiding bij defensie is
Mylan vooral geïnteresseerd in de
standpunten die daar over gaan.
Maar ook ondernemen vindt hij een
belangrijk onderwerp. “Mijn ouders
zijn ondernemers en ik zie van dichtbij hoe zwaar ondernemen in deze
tijd is. Ik vind dat er meer gekeken
moet worden naar de oplossingen in
plaats van de problemen.” Op sociale media valt het Mylan op dat veel
partijen met hun campagne inspelen op de coronamaatregelen en de
behoefte van vooral de jongeren
om weer ‘open’ te gaan. “Ik wil ook
graag weer naar feestjes, maar ik
vind niet dat je hierdoor meer stemmers moet proberen te trekken.”
Mylan heeft ook een aantal stemwijzers ingevuld. “Hieruit bleek telkens
dat ik het meeste rechts georiënteerd
ben. Met veel stellingen ben ik het

eens. Maar met sommigen ook niet.”
De eerste keer stemmen voor Mylan
is dan niet fysiek, maar hij laat zijn
stem wel horen.
De Meijelse Isabel Luijten is 19 jaar
en mag dit jaar ook voor het eerst
stemmen maar twijfelde eerst nog of
ze dat gaat doen. “Ik wist eerst niet
goed wat het inhield. Er zijn heel veel
partijen en ik had geen idee waar ze
voor staan.” Toch heeft ze een aantal keer een stemwijzer ingevuld.
Isabel vindt stemmen niet verplicht
maar wel belangrijk. “Het is ieder
voor zich, maar als je het recht hebt
moet je het ook gebruiken vind ik.“
Met haar ouders en haar vriendinnen
heeft ze het er wel eens over. Zo krijgt
ze steeds een beter beeld en is ze
zich meer gaan verdiepen in de grote
partijen. “Door het er met mensen
over te hebben weet je ook hoe zij
over bepaalde dingen denken. Ik heb
samen met mijn ouders een stemwijzer ingevuld om te kijken wat zij van
de stellingen vinden.”

Stemwijzer
Voor Isabel is de zorg heel erg belangrijk. Niet alleen omdat ze een opleiding tot verpleegkunde volgt, maar
ook voor de toekomst. “De zorg krijgt
de laatste tijd wel wat meer aandacht,
maar dat is voor de toekomst ook
belangrijk.” Ook het onderwijs vindt ze
belangrijk. “We worden allemaal heel
vroeg ingedeeld in niveaus. Ik vind
het belangrijk dat de eerste paar jaar
op de middelbare school ook oriënterend zijn.” Isabel focust zich nu op de
grote partijen en hun standpunten en
baseert haar stemkeuze op de stemwijzers die ze heeft ingevuld. “Nu ik
ouder dan 18 ben, heb ik me er wat
meer in verdiept. Eerst was ik daar
niet mee bezig, maar nu ik mag stemmen moet ik er wel wat over weten.
Je kan ook zomaar doen wat anderen
doen, want dan is het niet jouw stem.
Kijk naar wat jij belangrijk vindt voor
de toekomst.”

Tekst: Lotte Thijssen
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Beringe Beweegt Buiten
is gestart
De werkgroep Beringe Beweegt Buiten heeft in samenwerking met gemeente Peel en Maas en basisschool
Onder de Linden op zaterdag 6 maart de eerste sport- en spelactiviteit gehouden in Beringe. De werkgroep,
bestaande uit een samenwerking van Jeugdwerk Beringe en de afdelingen voetbal en tennis van BEVO
Beringe, heeft tot doel om de inwoners van Beringe in beweging te krijgen en te houden op het nieuwe sportpark Beringe Buiten.
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Voor onze asperge proeven,
gelegen in Helden, zoeken wij een

medewerker
(tijdelijk contract of zzp)
die gedurende het aspergeseizoen minimaal
4 keer per week de proeven wil steken. Dit werk
zal ongeveer 2 á 3 uur per keer betreffen.

Vind jij het leuk om asperges te steken
en proeven te registeren?

Neem dan contact op met Compas Agro
door een mail te sturen naar Ronnie de Hoon |
rdehoon@compas-agro.nl of 06-31199385

Compas Agro is
een advies en
onderzoeksbedrijf
in de tuinbouw.

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

Maar liefst 104 deelnemers van 6 tot
12 jaar hebben deze middag een spellencircus afgewerkt, onder leiding van
Kris Hermans. Spellen variërend van
een stormbaan, een snelheidsmeter voor de schotkracht en creatieve
spellen stonden op het programma.
“Alle deelnemers genoten zichtbaar

van het heerlijke zonnetje en van
de mogelijkheid om gezellig samen
buiten actief bezig te zijn. Voor de
komende weken staat er wederom
een spellencircus op het programma,
evenals twee tennisclinics voor
dezelfde leeftijdsgroep. Dit is een
leuke gelegenheid voor de Beringse

jeugd om kennis te maken met de
tennissport”, laat de werkgroep
weten. Voor de jeugd tot 18 jaar is de
werkgroep bezig Crazy 88 Beringe te
organiseren. Voor andere leeftijdsgroepen worden er activiteiten georganiseerd zodra het weer mag.

Weer in Peel en Maas

n u
me bij
o
j k ag !
Wi gra huis
k
oo aan

UW
MEDISCH
PEDICURE &
SCHOONHEIDSSALON IN ÉÉN!
M: 06 31 31 22 19 | E: info@bijsharon.nl

www.bijsharon.nl

OPEN BOEK GENIET
Plan jouw afspaak! Bel of app voor:

Gezichtsbehandeling bij
schoonheidsspecialste

COSMEDISCH CENTRUM HORST

Zware windstoten
We zitten in een interessante weerperiode. We hebben daarbij drie seizoenen in ruim één week tijd gezien.
We zitten nu overduidelijk in de herfst die, na het heftige windveld van donderdag, deze week nog een
staartje op zaterdag gaat krijgen. Er trekt dan waarschijnlijk ook weer een actief gebied met buien over
die zich kunnen rangschikken op een langwerpig front en zware windstoten kunnen veroorzaken.
Echter zal het iets minder heftig zijn dan op de donderdag. Op de vrijdag die ertussen zit krijgen we dan
buien in een koudere polaire luchtsoort die ook gepaard kunnen gaan met korrelhagel en onweer.
Nadat deze bezems door de atmosfeer zijn gegaan wordt het qua wind een stuk rustiger. Er bouwt zich een
sterk hogedrukgebied een stuk ten westen van ons op. Daardoor krijgen wij aan de oostflank te maken met
een noordelijke stroming begin volgende week die koude lucht aanvoert. De maxima liggen dan tussen de 7
en de 10 graden. Er kunnen in deze stroming nog steeds buien meetrekken die zeker in de hoger gelegen
gebieden ook een winters karakter kunnen hebben met voornamelijk hagel en natte sneeuw. Toch vriest
het in de nacht voorlopig hooguit aan de grond. Later wordt de verwachting erg onzeker, maar echt lenteweer is voorlopig zeker niet aan de orde. De foto is gemaakt in Kessel nabij een weiland.
/ Tekst en beeld: Nicky de Bruijn

Ook de komende vier jaar
wil ik mij blijven inzetten als
uw volksvertegenwoordiger
in Den Haag. Voor een vitaal
Nederland, een sterke economie
en brood op de plank voor
iedereen. Graag blijf ik uw
verbinding vanuit de regio naar
de Tweede Kamer. Er is nog
veel te doen. Mag ik op uw stem
rekenen?

Mustafa Amhaouch
Lijst 3 | Nr. 15

Industriestraat 15
Tel 06 - 20 41 45 01
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Jullie ritueel,
jullie uitvaart.
Maak van het afscheid een
gedenkwaardig moment, precies
zoals jij het graag wil.
Ongeacht waar je verzekerd bent.
www.vanderlaan-uitvaart.nl
077-3874141

Jouw leven moeten wij loslaten
In ons leven houden wij je vast

Enige en algemene kennisgeving

Mia van Dael - Kempen

Mam heeft het leven los gelaten
Haar geest was nog helder
Maar haar lichaam kon niet meer
We zijn trots op haar

Mie van Nic

* Baarlo, 6 februari 1928

† Kessel, 8 maart 2021

66 jaar in liefde verbonden met

Nic van Dael

Truus Gijzen – Heijnen

⚭

Mam, schoonmoeder en oma van
Marjan en Lei
Niek en Dagmar
Sanne en Ferry

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

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

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Hans en Lea
Koen en Jamie
Luuk en Anne
De afscheidsdienst vindt in besloten kring
plaats op maandag 15 maart.
We zijn dankbaar voor de lieve zorg die Mia heeft
ontvangen gedurende haar verblijf in de Merwijck.

Jeu Gijzen† 2019
* Helden, 21 december 1933
Neer:

Baarlo:
Maasbree:

Correspondentieadres: Nic van Dael
Rietstraat 11, 5995 MK Kessel-Eik

†Baarlo, 3 maart 2021

Peter en Hetty
Lieke en Roeline
Rob
Juul en Ingeborg♥
Carin en Martin
Ron en Monique
Lizzy en Roy
Henriëtte en René
Sjoerd en Manon
Sanne

Correspondentieadres:
Pr. Bernhardstraat 11 5991 XT Baarlo
geeft zorgvuldig vorm aan
een persoonlijk afscheid,
zodat jullie met een goed
gevoel kunnen terugkijken.
Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

In liefdevolle herinnering

Nel Smets-Huijs
“Os mam”

* Koningslust 2 december 1938

† Roermond 7 maart 2020

Kinderen en kleinkinderen

Het afscheid heeft in besloten kring plaats gevonden.
Een speciaal woord van dank aan dr. J. Franssen, het team
van Groene Kruis Wijkverpleging en nachtzorg Zorggroep
Baarlo voor de fijne zorg aan mam gegeven.

Peet Steeghs
Uitvaartzorg

Maasbree
06 38 43 79 56

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl

Als het leven niet meer gaat zoals gehoopt
als veel je wordt ontnomen
als je moet toelaten dat een ander je verzorgt
dan komt een tijd dat ’t einde goed is.

Agnes Maassen - Vorstermans
Nes

tis goe zo...

Jos van den Beuken
echtgenoot van

Doortje Simons
* Meijel, 8 april 1943

Meijel: Doortje van den Beuken - Simons

echtgenote van

Poepie

Jan Maassen
samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

* Helden, 12 april 1936

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

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

fienbosuitvaartzorg.nl

Helmond: Barry en Jacqueline
Mark en Marley

† Horn, 7 maart 2021

Neerkant: Sharon en Frank
Kelly en Giel
Joey
Amy

Helden: Jan Maassen
Panningen: Paul en Henny
Maassen - Beurskens
Maik en Janine

Missy

Meijel : Enrico en Nicole
Mylan
Daantje

Diemen: Marjo en John
Schoonderwoert - Maassen
Anne
Tom
Helden: Gerrit en Anita Maassen - Faassen
Janine
Jessica

† Helmond, 2 maart 2021

Hummer

Familie van den Beuken, Schoolstraat 25, 5768 AN Meijel
De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op maandag 8 maart in
de aula van crematorium Midden - Limburg te Baexem.

Familie Maassen
Neerseweg 9, 5988 NB Helden

Aan allen die hebben meegeleefd tijdens het ziekbed en na het
overlijden van Jos van den Beuken, héél hartelijk bedankt!

Het gezin zal mam, oma op vrijdag 12 maart begeleiden
naar het crematorium.

Doortje van den Beuken - Simons, kinderen en kleinkinderen.
’t Is goe zo...
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‘Als je naar het leven lacht, dan lacht het terug’
Moniek Latten (34) uit Baarlo leeft sinds drie jaar zonder nieren, is volledig afhankelijk van de nierdialyses en
wacht voor de derde keer op een donornier. Hoewel het leven niet altijd gemakkelijk is, zit ze niet bij de pakken
neer. “Hoeveel meer je de kleine dingen gaat zien, hoe intenser je geniet van het leven.” Op donderdag 11
maart is het World Kidney Day.

Op World Kidney Day willen nierpatiëntenverenigingen en andere
gezondheidsorganisaties mensen
bewust maken van het belang van
onze nieren. Dat het hebben van geen
(gezonde) nieren lastig is, kan Moniek
beamen. Drie keer per week ligt ze
urenlang in het ziekenhuis aan de
dialyses om haar bloed te zuiveren.
Een flinke tijdrovende en vrijheidsbeperkende maatregel in haar leven,

maar wel een nodige. Want Moniek
leeft sinds drie jaar zonder nieren,
dus bij haar gebeurt dit niet vanzelf.
En sinds december 2019 staat ze op
de lijst voor een donornier, die zéér
welkom is.

Donornieren
Moniek heeft al twee eerdere donornieren gehad van haar moeder en
tante, deze moesten helaas door vele

complicaties na een paar jaar worden
verwijderd. Daarom staat Moniek nu
op de wachtlijst voor een postmortale
nier, dus van een overleden donor.
World Kidney Day is voor haar een
belangrijke dag om aandacht te geven
aan het belang van goede en gezonde
nieren. “En deze dag is voor mij ook
belangrijk om de bewustwording van
het belang om te doneren bij mensen
aan te wakkeren.” Moniek probeert

ondertussen geduldig te wachten op
haar eigen donornier. “Je weet nooit
wanneer het telefoontje komt dat er
een match is, maar ik ben er eigenlijk
helemaal niet mee bezig. Ik denk dat
alles zo zijn tijd en plaats heeft in het
leven en als dat telefoontje komt dan
is dat het juiste moment.”
Wanneer zo’n telefoontje komt, dient
Moniek binnen zes tot acht uur in het
ziekenhuis te zijn. Reizen is een van
haar grote passies, maar gelukkig
betekent dit niet dat ze nooit meer
kan reizen zolang ze op de wachtlijst
staat. Echter gelden er wel speciale
regels wanneer ze een verre reis gaat
maken. “Ik ben al een paar keer naar
Curaçao geweest, daar werd ik dan
ook gedialyseerd. Maar mocht er dan
een match komen ben je natuurlijk
nooit op tijd terug. Vandaar dat je dan
tijdelijk ‘on hold’ op de wachtlijst komt
te staan.”
Moniek hoopt dat er snel een donor
komt, al kan haar lichaam misschien
nog jaren vooruit met behulp van de
nierdialyses. “Hoe lang een lichaam
zonder ‘echte’ nieren kan is afhankelijk van hoe het reageert op de
niervervangende therapie en ook
hoe goed het lichaam in conditie is.
Daarnaast speelt leeftijd en eventueel onderliggend lijden ook een rol.
Ik ken mensen die langer dan 25 jaar
hebben gedialyseerd, maar die waren
veel ouder dan ik.” Hoewel het fijn is
dat Monieks lichaam goed reageert op
de dialyses en ze in principe nog even
zonder nieren kan leven, is een nierdonor toch zéér welkom. Moniek vindt
het ook van belang dat er nog meer
bewustwording komt omtrent het
onderwerp donorregister. “Dat belang
is natuurlijk groot, omdat die ene
minuut dat iemand ‘ja’ invult en dus
ja zegt tegen doneren na overlijden,
kan voor mij en heel veel anderen

die op de wachtlijst staan het verschil
maken.”

Levenslessen
Het leven is voor Moniek niet altijd
makkelijk geweest. Inmiddels is ze
de tel kwijt van de keren dat ze in
het ziekenhuis is geweest, operaties
heeft ondergaan en complicaties heeft
gekregen. Toch voelt Moniek zich
inmiddels ook zonder nieren lichamelijk en mentaal supergoed, ook al is
een dialyse soms erg zwaar. “Ik probeer in conditie te blijven door veel te
wandelen en het leven zo leuk mogelijk te leven. Sinds een tijdje ben ik
weer begonnen met het maken van
sieraden en dat gaat erg goed. Ik heb
al veel bestellingen gekregen en
vind het superleuk om te doen. Mijn
ervaringen, levenslessen en positieve
instelling zorgen ervoor dat ik ook
geestelijk blijf groeien, dit maakt me
sterk en gelukkig en daardoor sta ik
krachtig in het leven. Ik heb geleerd
dat het niet de tegenslag is wat het
moeilijk maakt, maar de manier hoe
je ermee omgaat. De kijk op dingen
bepaalt hoe je in het leven staat,
je houding en je optimisme is een
keuze, de keuzes die je maakt bepalen waar je uitkomt en als je naar het
leven lacht dan lacht het terug. Geluk
ligt gewoon heel dicht bij jezelf, dat
zit niet in dure Bentleys of een Rolex
maar in het trots zijn op jezelf, in
een behaald doel of in een lief complimentje krijgen. Of zoals ik vorige
week buiten in het zonnetje heb ontbeten: zo vroeg in het jaar, dat voelde
als een cadeautje. Hoeveel meer je de
kleine dingen gaat zien hoe intenser
je geniet van het leven.”

Tekst: Roosje Delsing
Beeld: Robin Denessen

Mark Rutte reageert op schilderij van Panningse Twan Niessen
Twan Niessen (52) uit Panningen schilderde met Atelier Oet de Verf in
Panningen een persconferentie na waarna zijn kunstwerk naar de
Minister-president werd opgestuurd. Inmiddels heeft Mark Rutte het
schilderij in Den Haag ontvangen en kreeg Twan een foto van dit
moment. Twan spreekt vol trots over deze actie.
Tijdens de coronacrisis is Twan, die het
syndroom van Down heeft, vier keer per
week te vinden bij Daelzicht waar hij
mag schilderen bij Atelier Oet de Verf.
Normaal gesproken schildert hij maar
één keer in de week, omdat hij de overige dagen conciërge van de basisschool
in Koningslust is, hij naar de dagbesteding gaat en bij de theatergroep Bonjour
zit. Vanwege de coronamaatregelen
mag hij die activiteiten niet uitvoeren.
“Ik vind het jammer dat dit allemaal
niet mag. We zijn allemaal corona moe.
Daarom bedacht onze begeleidster
Sacha om een persconferentie na te
spelen zodat we goede zin zouden krijgen. Ik was Mark Rutte. We hebben veel
gelachen”, vertelt Twan.
Daarna ontstond het idee om de
persconferentie ook na te schilderen. “Ik wilde Mark in het zonnetje
zetten. Ik ben fan van Mark Rutte en
Hugo de Jonge.” Het schilderen van
mensen en blokken is Twans handelsmerk. In het schilderij van de persconferentie heeft hij deze elementen
gecombineerd. Ondanks dat hij het

had gehoopt, had hij niet verwacht om
zoveel aandacht te krijgen. “Mijn wens
was om het schilderij zelf aan te bieden. Maar Peter Muijen (bestuurslid,
red.) regelde dat het schilderij werd
opgehaald en naar Den Haag werd
vervoerd. Daarna kreeg ik een brief
van Hugo de Jonge dat hij mijn schilderij mooi vond en dat ik het goed had
gedaan. Dat maakte me trots. Ik vond
het heel leuk dat Mark Rutte ook heeft
gereageerd.” Mark Rutte stuurde Twan
namelijk een foto waarop hij naast het
schilderij staat. “Deze foto ga ik inlijsten
en een mooi plekje geven. De kleinere
foto ga ik aan mijn moeder geven.”
Nu het project is afgerond, begint
Twan weer met het volgende. “Ik heb
een vogelhuisje gemaakt. Daar stoppen we denkbeeldig het coronavirus
in en maken de deur op slot zodat
het niet meer eruit kan. Ook wil ik als
alles voorbij is, een slinger maken van
mondkapjes en deze ophangen”, aldus
Twan.
Tekst en beeld: Jeanine Hendriks
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Niet klagen maar dragen
Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud,
goedheid, bezorgdheid, eerlijkheid en liefde is van ons
heengegaan onze lieve mam, schoonmoeder en oma

Riek Aerts-Hermans
echtgenote van

Louis Aerts †
Zij overleed, na een liefdevolle verzorging
in zorgcentrum Vincent Depaul, in de leeftijd van 87 jaar.
Panningen: Helen en John Mestrom-Aerts
Zoë
Maasbree: Burney Aerts
Lynn
Wes
Panningen: Cosmas en Evelyne Aerts-Gielen
Luka
Rowan
Panningen: Chantal Sondagh

Na een lang en zorgzaam leven heeft op een bewonderenswaardige
wijze afscheid van ons genomen, ons moe, onze oma en super-oma

Miet (Mia) Engels - Kessels
* Helden, 19 december 1930

† Neerkant, 4 maart 2021

echtgenote van

Jan Engels †
‘Jan de post’

Wij zullen haar missen:
Leo en Wilma
Henk en Wies
Riek en Ger
Tonnie en Johan
Jan † Gerrie en Mark
en oma’s kleinkinderen en achterkleinkinderen
Correspondentieadres: Rietstraat 2, 5995 MK Kessel-Eik
Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.
Uitvaartbegeleiding van den Boom 077-466 41 41

Fotowedstrijd voor de jeugd
De jeugdwerkgroep van IVN Helden organiseert in de maand maart een
fotowedstrijd voor alle kinderen van de basisschool. Het is de bedoeling
dat de kinderen foto’s maken in en van de natuur.

Leef Riek,
Dank je wel dat jij mijn tante was
Dank je wel voor al jouw liefde
Dank je wel voor alles
Leefs, Jan & Nellie

als iets liefs
je verlaat
blijft nog altijd
de liefde

Frans Steeghs
* Grashoek, 8 maart 1953

† Helden, 7 maart 2021

echtgenoot van

Mieke Steeghs-Meulendijks
pap, (schoon)vader, opa en pleegvader van
Anouk en Mark
Lois
Liv
Kelly en Patrick
Kyra
Luca
Rob en Martine
Aaron
Burg. v. Cannstraat 33
5988 CP Helden
Het afscheid is in besloten kring.

Wij danken u voor de overweldigende belangstelling na het
overlijden van mijn man en vader

Hans Doesburg
Willy Doesburg-van der Staal
Hans Doesburg
Panningen, maart 2021

“Denk bijvoorbeeld aan een raar
gegroeide boom, vogels, een mooi
insect, of voorjaarsbloem. Als we maar
duidelijk een indruk krijgen van wat
er in deze tijd van het jaar te zien is
in de natuur. We hopen dat de kinderen door het fotograferen meer zullen
zien en genieten als ze een wandeling
maken in de natuur”, laat de jeugd-

werkgroep weten.
Het is de bedoeling dat er één foto
per kind wordt aangeleverd. Selfies
zijn niet toegestaan. Foto’s mogen tot
en met 28 maart worden ingediend
via jeugdwerkgroep@ivnhelden.nl De
winnende foto’s worden in de nieuwsbrief van IVN Helden geplaatst in april.

Verkiezingsdebat Omroep P&M
Omroep P&M organiseert op zondag 14 maart een verkiezingsdebat
waarin kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen uit Limburg met
elkaar in debat gaan. In twee uitzendingen gaan steeds zes kandidaten
vanuit DOK6 Theater in Panningen met elkaar in debat over onderwerpen als de woningmarkt, Nederland na corona, klimaat en arbeidsmigranten.
“Door dit debat te organiseren, kunnen we de landelijke verkiezingen
toch een regionaal karakter geven”,
aldus hoofdredacteur Bart Nelissen
van Omroep P&M. “Op deze manier
krijgen de inwoners een goed beeld
hoe de Limburgse kandidaten denken over kwesties die in de provincie
spelen.” Het eerste debat wordt op
zondag 14 maart om 20.00 uur uitgezonden op Omroep P&M en is ook te
zien op Omroep Venray. Op maandag
15 maart wordt vanaf 18.00 uur het

tweede debat uitgezonden.
De volgende politici nemen deel aan
het debat: Pascale Plusquin van Partij
voor de Dieren, Rens Raemakers van
D66, Fons Janssen van VOLT, Tom Huijs
van Libertaire Partij, Lars Lambers
van VVD, Jasper Kuntzelaers van
PvdA, Mounir Kasmi van NIDA, Geert
Gabriels van GroenLinks, Mustafa
Amhaouch van CDA, Ruby Driessen
van Forum voor Democratie, Frank
Timmermans van Boerenburgerpartij
en Jordy Clemens van SP.

Transport windturbines
Windpark Egchelse Heide
De bouw van Windpark Egchelse Heide is in volle gang. Ondertussen zijn
de fundamenten bij alle turbines gestort. In de volgende fase, de periode
van 15 maart tot eind mei, worden de turbines aangevoerd. Dit gaat om
omvangrijke transporten met een lengte tot wel 75 meter die veelal in de
nacht uitgevoerd worden.
Door deze transporten kan (verkeers-) overlast ontstaan in de route
naar, en de omgeving van het windpark. De windturbines worden via
de Heldenseweg, de Roggelseweg,
de Melkweg en de Haambergweg
getransporteerd. Mocht er naar aanleiding van deze transporten vragen of

opmerkingen zijn, stuur dan een mail
naar info@windparkegchelseheide.nl
Het laatste nieuws omtrent de transporten zal op de Facebookpagina van
het windpark worden gepubliceerd
evenals op de website www.windparkegchelseheide.nl

Schoon Peel
en Maas en
ZAP Horst
aan de
Maas slaan
handen
ineen
De werkgroep ZAP
(zwerfafvalpikkers) in de
gemeente Horst aan de
Maas hebben onlangs
contact gezocht met de
vrijwilligers van Schoon
Peel en Maas. Al gauw
waren zij het er over eens
dat een samenwerking
tussen aan elkaar grenzende gemeentes vele voordelen op kan leveren.
Door de samenwerking is
het idee ontstaan om op
zaterdag 20 maart gezamenlijk afval op te gaan
ruimen in de regio.
In maart 2019 startte de
gemeente Peel en Maas met
het Schoon Peel en Maas
Project en werd er samen
met de World Clean Up organisatie mondiaal zwerfafval opgeruimd. Sinds die tijd
zijn er vele mensen in en om
de gemeente Peel en Maas
vrijwillig bezig met rommel
op te ruimen. Uit dit contact
is een nauwe samenwerking
ontstaan met enkele partijen
zoals, Mac Donalds, KFC en
La Place, alle drie bedrijven
die ook door corona meer
te maken kregen met rondslingerend afval in de regio.
Tijdens de overleggen, die
er met de filiaalleiders van
deze fastfoodketens werd
gehouden, werd besloten om
op 20 maart, de landelijke
opruimdag, samen afval op te
gaan ruimen in de hele regio.

Vrijwilligers
De bedoeling is dat de vrijwilligers 20 maart om
09.30 uur bij elkaar komen bij
Mac Donalds. Van 10.00 tot
13.00 uur wordt begonnen
met opruimen. De materialen
worden hier ook uitgedeeld.
De zakken met afval worden
zoveel mogelijk centraal verzameld zodat de gemeente ze
hier op kan laden. De fastfoodketens leveren mensen
die samen met de vrijwilligers van ZAP en Schoon Peel
en Maas het zwerfafval in de
regio te lijf gaan. Het is de
bedoeling om in de toekomst
nog meer bedrijven te gaan
benaderen om mee te doen.
Hebt u interesse om op deze
dag mee te helpen meld u
dan aan bij
contact@schoonpeelenmaas.nl
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Ik baseer mijn stemkeuze voor de verkiezingen op
meer dan de kieswijzer
De Tweede Kamerverkiezingen komen eraan. Om erachter te komen met welke partijen je de meeste overeenkomsten hebt, kun je verschillende
kieswijzers invullen. Maar is dit genoeg om een weloverwogen keuze te maken? Of verdiepen de inwoners van Peel en Maas zich daadwerkelijk
in de partijprogramma’s?
Het invullen van een kieswijzer en op basis
van die uitkomsten een keuze maken is snel
en gemakkelijk. Maar vaak, bij het invullen van
meerdere kieswijzers, komen er verschillende
partijen naar boven. Daarnaast zijn de uitkomsten
zoals bij bijvoorbeeld De Stemwijzer gebaseerd
op het invullen van dertig vragen. Kun je echt op
basis van dertig vragen een weloverwogen keuze

maken voor een partij, die de komende vier jaar moet
gaan regeren in Nederland? Of zie je een kieswijzer,
indien je keuze nog niet duidelijk is, als basis en zoek
je vervolgens daadwerkelijk de partijprogramma’s
op van de partijen die het vaakst bij je naar voren
komen? Op de meeste websites van de politieke
partijen staan de partijprogramma’s en politieke
standpunten uitgebreid beschreven, netjes en over-

zichtelijk. Hier vind je de informatie waar de partijen
voor staan, dit kan je helpen bij het maken van een
keuze. Het kost wellicht wat meer tijd qua informatiewinning, maar het is dan ook maar één keer in de vier
jaar dat je je stem op deze manier kunt laten horen.
Ik baseer mijn stemkeuze voor de verkiezingen op
meer dan de kieswijzer

Bespreking poll week 09

Ik ben voor het instellen van een vaccinatiepaspoort
De Europese Commissie komt binnenkort 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.
Marjan Kurvers is voor een vaccinatiepaspoort.
“Nu staan ook alles vaccinaties geregistreerd
als je wilt reizen. En bij deze zeer besmettelijke
vorm is het erg belangrijk dat je weet wie wel en
niet gevaccineerd is. Voor mij zou vaccinatie zelfs
verplicht gesteld mogen worden. Maar ja ,dat is
nu eenmaal niet zo.
Hetty Peeters - van de Vondervoort is het niet
eens met Marjan. “Is je eigen lijf, toch? Corona
blijft muteren, net als de griep. Het zal er altijd

blijven. We halen ook geen griepprik. Daarbij zijn er
nu genoeg werkende medicijnen en kun je er veel
zelf aan doen om je immuunsysteem te verbeteren.
Terwijl van de vaccinaties nog heel weinig bekend is
wat het gaat doen met je lijf.”
Jeroen Strik is tegen, laat hij op Facebook weten.
“Er zit veel meer achter, maar dat wordt niet in de
‘normale’ media bekendgemaakt. De hele wereldbevolking verplichten te vaccineren opent voor de
machtige mensen en bedrijven op de wereld vele

deuren waar wij helemaal geen weet van hebben.
Gewoon omdat alles en iedereen die hier tegenin gaat aan de kant wordt gezet als slecht en niet
goed.”
Ellen van der Meer deelt de mening van Jeroen.
“Ik ben een vrij mens en vrij om te reizen als ik dat
wens. Daarbij is het vaccin nog niet eens goedgekeurd, dat gebeurt pas in 2023. Hoe gaan ze een
experimenteel vaccin verplichten?”

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

Ideaal machinebouw werd in 1932 opgericht als smederij in Horst door Christiaan Coenders. In
de loop der jaren ontwikkelde Ideaal zich tot een volwaardig machinebouwbedrijf welke diverse
(gepatenteerde) ergonomische systemen ontwerpt en vervaardigt voor de land- en tuinbouw
welke wereldwijd worden afgezet. Wij zijn per direct op zoek naar een gedreven Mechanical
Engineer welke mede vormgeeft aan de verdere uitbouw en ontwikkeling van Ideaal.

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

Mechanical Project Engineer (40 uur)

Wij vragen:
• Opleidingsniveau HBO richting
Werktuigbouwkunde of Mechatronica;
• Affiniteit met besturingstechniek;
• 5 jaar relevante werkervaring;
• Ervaring met Autodesk Inventor 3D;
• Goede kennis van Office
365 (Outlook, Word, Excel);
• Je bent een team-player maar daarnaast een
zelfstarter;
• Goede mondelinge en schriftelijke
vaardigheden in Engels en Duits zijn een pré;
• Je bent pro-actief, ondernemend en je
beschikt over goede communicatieve- en
sociale vaardigheden.

Wij bieden:
• Een uitdagende job binnen een
groeiend Ideaal;
• Veel ruimte voor eigen inbreng en
persoonlijke ontwikkeling;
• Prettige werksfeer binnen een jong en
hecht team;
• Salariëring is in overeenstemming met de
zwaarte van de functie;
• Een goede balans tussen werk en privé met
25 vakantiedagen & 13 ADV dagen gebaseerd
op een 40-urige werkweek;
• Goede arbeidsvoorwaarden conform de
CAO Metaalbewerkingsbedrijf.
Geïnteresseerd?
Stuur dan je CV met motivatie naar:
koen@ideaal.eu t.a.v. Koen Lemmen
Vragen?
Mocht je nog verdere vragen hebben dan
kun je contact opnemen met Koen Lemmen
tel: 077-3981256

Expeditiestraat 21, 5961 PX Horst

Meer informatie over Ideaal kun je vinden op www.ideaal.eu

Grote gemeubileerde kamer
badkamer keukentje Tijdelijke huur
0478 56 95 09
Te koop Gekookte gekleurde
paaseieren Bong 50 Baarlo
geopend ma t/m zaterdag van
13 tot 18 uur
Te koop gevraagd Ganze eieren
06 86 86 20 58”
Hortensia’s (veel srt. Limelight,
annabelle enz>). Rhodo, azalea,
buxusvervangers (o.a. ilex), taxus
e.a. heesters (ook op stam) , vaste
pl., grassen. Open alleen na tel.
afspraak via 0640327108 op do-vrijza. Oude Heldenseweg (naast!13a)
Maasbree. www.veld-tuinplanten.nl”
Wij bezorgen onze eigen geteelde
aardappelen (Frieslanders) gratis bij u
thuis. Min. 5 kg. Absoluut de lekkerste.
Tevens uien te koop. Tel. 077 307 88 53

acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.:
• Zelfstandig ontwikkelen van nieuwe machines
of producten in 3D en/of 2D;
• Doorontwikkelen van bestaande producten;
• Uitvoeren van sterkteberekeningen en
kostprijscalculaties;
• Overdragen van ontwerpen en tekeningen
aan uitvoerende afdelingen;
• Bewaken van de voortgang en
kostenbeheersing van projecten;
• Het afhandelen van de administratieve kant
van projecten;
• Het opstellen van de benodigde documenten
ten behoeve van werkvoorbereiding,
productie en serviceafdeling waaronder
handboeken, spare-parts documentatie,
CE documenten en gebruikershandleidingen;
• Je voert multidisciplinair overleg met interneen externe stakeholders.

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

FotoFunReizen.nl - Fotoreizen en
fotoworkshops voor vrouwen - 3
daagse fotoreis Gelderland 28-30 april
Te koop gevraagd een of twee
ouessant schaapje(s), ooitje(s),
06 11 46 38 13
Wie heeft er breigaren (geen katoen)
liggen en doet er niets meer mee?
Mijn moeder komt dit graag bij U
ophalen voor dekentjes te breien. Deze
zijn bestemd voor kindertehuizen in
Roemenië. 06 15 08 58 13
Computerproblemen? Karel Heines
Baarlo. Verdere info & tips: karelheines.
nl. 06 5096 2915.
Te koop: Perceel landbouwgrond
gelegen aan de Helenaveenseweg in
Grashoek. Tel. 06 55 12 69 96.

Gezien door...

Column

Vaccinatie
paspoort
De poll van deze week riep veel
reacties op bij de inwoners van
Peel en Maas en dat is
begrijpelijk. Ook ik vind het
instellen van een
vaccinatiepaspoort een lastige
kwestie. Waarom laat de
Europese Unie deze beslissing
niet bij onszelf?
Hugo de Jonge geeft aan dat het
kabinet bezig is met het ‘technisch
mogelijk maken’ van zo’n
paspoort, maar dat het kabinet
absoluut geen vaccinatieplicht
wil. Een paspoort geeft wel meer
vrijheden aan mensen die zijn
ingeënt. Spreken we dan niet van
een verkapte vaccinatieplicht?
Vaccineren zou vrijwillig zijn, maar
met een vaccinatiepaspoort wordt
het je bijna verplicht. Je gaat dus
mensen uitsluiten en dat vind ik te
ver gaan. Ik vraag me dan ook af
of deze verplichting niet averechts
gaat werken. Er zullen mensen zijn
die nu bewust niet op reis gaan
en dat gaat weer ten koste van
de reisbranche die het al zwaar te
verduren heeft.
Vorig jaar september ben ik
zelf op vakantie geweest en ik
moet zeggen dat ik me erg veilig
voelde in het vliegtuig en het
hotel. Het was toegestaan om
je mondkapje in het vliegtuig af
te doen om wat te drinken of te
eten, maar mijn buurman heeft
de hele rit het mondkapje niet af
gezet. Ook in het hotel, dat maar
voor 30 procent gevuld was, hield
iedereen zich netjes aan de regels.
Er werd afstand gehouden en het
personeel liep, ondanks de hitte,
met mondkapje, handschoenen
en een spatscherm. Ik ben dus
van mening dat in de zomer
op vakantie gaan, ondanks de
maatregelen, goed te doen is.
Dit zou ook moeten kunnen zonder
vaccinatiepaspoort. Ik twijfel zelf
erg of ik een vaccinatie wil, maar
als ik daardoor niet op vakantie
kan, wordt die beslissing wel
moeilijk. Het scheelt dat ik nog
lang niet aan de beurt ben en nog
tijd genoeg heb om daarover na
te denken. Wellicht is het tegen
die tijd ook wel verplicht om een
vaccinatiebewijs te laten zien als je
naar een festival gaat. Ik hoop in
elk geval dat dat niet het ‘nieuwe
normaal’ wordt.
Jeanine
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Laat uw stem niet verloren gaan
Wat is er tijdens de verkiezingen anders door corona?
Om het risico op verspreiding van COVID-19 op de verkiezingsdagen zo klein mogelijk
te houden, nemen wij extra maatregelen. Wij doen dit om ervoor te zorgen dat het voor
kiezers veilig is om te stemmen en voor stembureauleden veilig om hun werk te doen in de
stemlokalen.

1. Maak op het briefstembiljet uw keuze. Dit mag met elke kleur.
Doe alleen het briefstembiljet in de envelop met de tekst
‘briefstembiljet’. Plak de envelop dicht.

De extra maatregelen zijn:
• het aantal stembureaus is uitgebreid van 21 naar 23;
• iedere locatie is coronaproof gemaakt onder andere qua afstand, looproutes;
• op elk stembureau is een extra stembureaulid (gastheer/gastvrouw) die toeziet op het
naleven van de coronamaatregelen;
• vervroegd stemmen op maandag 15 en dinsdag 16 maart; vooral voor mensen met een
kwetsbare gezondheid;
• kiezers van 70 jaar of ouder kunnen stemmen per brief;
• een gemachtigde mag bij deze verkiezing maximaal 3 volmachten aannemen;
• iedereen die naar het stembureau komt, moet vooraf bij zichzelf de gezondheidscheck afnemen;
• iedere stemmer krijgt een eigen rood potlood.

2. Eerder ontving u uw stempluspas. Pak deze erbij en zet uw
handtekening op de stempluspas.

3. Pak nu de retourenvelop. Stop in de retourenvelop:
a. de dichtgeplakte envelop met uw briefstembiljet
b. én de stempluspas waarop u uw handtekening heeft gezet.
Plak de retourenvelop dicht. Een postzegel is niet nodig!

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).
Gezondheidscheck
Samen met de stem(plus)pas heeft u ook een gezondheidscheck thuis ontvangen.
Voordat u gaat stemmen doet u natuurlijk de check. Heeft u één of meer vragen met ‘JA’
beantwoord, komt u natuurlijk niet naar het stembureau. U kunt een volmacht geven aan
een andere kiezer. Dat kan ook op de verkiezingsdag zelf nog. Elke stem telt!
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.

Zorg dat u uw briefstem
op tijd per post
verstuurd, doe dit voor
vrijdag 12 maart 17.00

Ook kunt u tijdens de verkiezingsdag van 7.30 tot 21.00 uur uw briefstem afgeven bij het
afgiftepunt in het Huis van de Gemeente.
Waar kunt u stemmen op 17 maart?
U kunt met een stem(plus)pas overal binnen Peel en Maas stemmen. U vindt hieronder een
overzicht van de adressen van de stemlokalen. Neem bij het stemmen naast uw stem(plus)pas
ook een geldig identiteitsbewijs mee. U bent verplicht dit te tonen in het stembureau. Voor deze
stemming geldt dat het identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) maximaal 5 jaar
verlopen mag zijn. De stemlokalen zijn geopend van 7.30 uur tot 21.00 uur.
Alle stembureaus zijn toegankelijk voor personen met een lichamelijke beperking en/of
chronische ziekte met uitzondering van de Sporthal D’n Adelaer in Maasbree.
Nieuw
Nieuw

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)
2)
3)
4)

Baarlo: Sjiwa
Kessel: Gemeenschapshuis de Paort
Meijel: D’n Binger
Panningen: De Houbereij

Komt u stemmen in een stembureau, doe dan vooraf de gezondheidscheck.
De gezondheidscheck is met de stem(plus)pas meegestuurd.

Nieuw
Nieuw

Nieuw

Wat zijn de vier stemmogelijkheden voor 70-jarigen en ouder?
Voor de kiezers van 70 jaar en ouder zijn er vier mogelijkheden om te stemmen:
1.
2.
3.
4.

u stemt per brief of
u komt vervroegd stemmen op maandag 15 en dinsdag 16 maart of
u komt stemmen op woensdag 17 maart of
u machtigt iemand die voor u stemt.

U bepaalt zelf op welke manier u uw stem uitbrengt.
Hoe werkt het briefstemmen voor 70-jarigen en ouder?
U kunt uw stem uitbrengen per brief. Met uw stempluspas en het briefstembiljet met
briefstemenvelop, de voorgeadresseerde retourenvelop kunt u stemmen. Bij het
briefstembiljet zit ook een uitleg over het briefstemmen. Bekijk ook het instructiefilmpje
stemmen per brief op www.peelenmaas.nl > Verkiezingen > Stemmen voor 70 jarigen en
ouder. Hiernaast vindt u ook nog een keer de uitleg:

4. Zorg dat uw briefstem vóór woensdag 17 maart om 21.00 uur
aankomt:
a. Doe uw briefstem vóór vrijdag 12 maart 17.00 uur
op de post
of
b. lever deze in bij het Huis van de Gemeente,
Wilhelminaplein 1 in Panningen. Dat kan op werkdagen
vanaf 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.

Nieuw
Nieuw
Nieuw

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

Sjiwa, Hoogstraat 1a
Sporthal ‘de Kazing’, Huissen 3
Unitas, Wilhelminastraat 11a
Gemeenschapshuis De Wieksjlaag, Kanaalstraat 94
Gemeenschapshuis ’t Erf, Kapelaan Nausstraat 5
Gemeenschapshuis De Ankerplaats, Past Vullinghsstraat 3
Dorpscentrum Kerkeböske – Grote zaal, Aan de Koeberg 3
Dorpscentrum Kerkeböske – Gymzaal, Aan de Koeberg 3
Sint Lambertuskerk, Mariaplein 22
Gemeenschapshuis de Paort, Markt 2
Sporthal De Haof, Baarleseweg 3-A
Gemeenschapshuis Kessel-Eik, Lindelaan 4
Gemeenschapshuis De Sprunk, Meester Caelersstraat 30
De Vermaeckerij Niëns, Baarlosestraat 4
Gemeenschapshuis Hoës van Bree, Kennedyplein 5
Sporthal D’n Adelaer, Achter de hoven 4
Minder toegankelijk voor personen met een lichamelijke beperking
en/of chronische ziekte
Gemeenschapshuis d’n Binger – zaal 1, Alexanderplein 2
Gemeenschapshuis d’n Binger – zaal 2, Alexanderplein 2
Sint Nicolaaskerk, Kerkstraat 1
De Houbereij, Kerkstraat 70
DOK6, Raadhuisplein 6
Gemeenschapshuis In Kepél, Kerkstraat 27
(ingang Nijverheidsstraat)
Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1

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. De gesproken versie kunt u overigens ook digitaal
op uw e-mailadres ontvangen. Stuur hiervoor uw aanvraag naar verkiezingen@peelenmaas.nl
onder vermelding van ‘Gesproken versie van de kandidatenlijst’.
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Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
Postbus 7088, 5980 AB Panningen
5981 CC Panningen
077 - 306 66 66

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

www.peelenmaas.nl

Is het druk op het stembureau?
Op onze website vindt u op 15/16/17 maart een overzicht van de opkomst. Ook kunt u zien
waar het op dat moment druk is. Via social media houden wij u ook op de hoogte wanneer er
extreme drukte op de stembureaus is. Door de coronamaatregelen zijn de wachttijden langer
dan u gewend bent. Bescherm uzelf en ga op een moment dat het niet druk is.

Ook in jouw omgeving komt
kindermishandeling voor...
Kindermishandeling is moeilijk te zien. Lichamelijk geweld,
zoals de bekende blauwe plekken zijn goed te herkennen.
Maar hoe herken je de gevolgen van seksueel misbruik,
uitschelden of vernederen van een kind? Huiselijk
geweld gaat niet zomaar over!

Avondklok
De avondklok is verlengd tot 31 maart 4.30 uur. Tijdens de verkiezingen gelden er een
paar uitzonderingen. Mensen kunnen hun stem 's avonds tot 21.00 uur nog uitbrengen.
Voor stembureauleden geldt dat zij mogen meehelpen bij het tellen van de stemmen.
Zij krijgen een verklaring van de gemeente.
Wilt u aanwezig zijn bij het vooropenen van de briefstemmen en de tellingen?
Deze 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.
Uitslag verkiezingsdag 17 maart 2021
Na het tellen van alle stemmen vindt u op www.peelenmaas.nl de (voorlopige) uitslag en de
proces-verbalen.

Heeft u te maken met huiselijk geweld:

Samen zorgen
we
ervoor
bel Vorkmeer
tel. 077
- 307 73 50dat
of
Veilig
Thuis
via
0800
2000
iedereen veilig kan stemmen!

Voor meer info, kijk op: www.vorkmeer.nl/

Ook tijdens de verkiezingen gelden
de coronamaatregelen zoals die nu ook
ik-heb-ondersteuning-nodig-bij/stoppenin ons land van toepassing zijn. De stembureaus
zijn ingericht
volgens de
huiselijk-geweld
of www.veiligthuis.nl
richtlijnen van het RIVM. Maar wat betekent dit nou precies?

Samen
zorgen
we
ervoor
dat
Samen
zorgen
we
ervoor
dat
Samen zorgen
we ervoor
dat
iedereen
veilig
kan
stemmen!
iedereen
veilig
kan
stemmen!
iedereen
veilig
kan stemmen!
Kom alleen naar
het stembureau,
dus niet met het hele gezin

In alle stembureaus in Peel en Maas gelden de huidige coronamaatregelen zodat u veilig kunt stemmen:

Ook tijdens de verkiezingen gelden de coronamaatregelen zoals die nu ook
Ook
tijdens
de verkiezingen
gelden
de coronamaatregelen
zoals
die nude
ook
in
ons
land van
toepassing
zijn.
De
stembureaus
zijn ingericht
volgens
Ook
tijdens
de verkiezingen
gelden
de
coronamaatregelen
zoals
die nu ook
Verplicht: draag
een
mondkapje
in
ons
land
van
toepassing
zijn.
De
stembureaus
zijn
ingericht
volgens
de
richtlijnen
RIVM. Maar
dit nou
in ons landvan
vanhet
toepassing
zijn.wat
De betekent
stembureaus
zijnprecies?
ingericht volgens de
richtlijnen van het RIVM. Maar wat betekent dit nou precies?
richtlijnen van het RIVM. Maar wat betekent dit nou precies?
Bij binnenkomst wast u uw handen met desinfecterende gel

In alle stembureaus in Peel en Maas gelden de huidige coronaIn alle stembureaus in Peel en Maas gelden de huidige coronamaatregelen
zodat uinveilig
stemmen:
In alle stembureaus
Peel kunt
en Maas
gelden de huidige coronamaatregelen zodat
u veilig
kunt
stemmen:
Volg de
pijlen in
het stembureau
maatregelen zodat
u veilig
kunt
stemmen:

Kom alleen naar het stembureau, dus niet met het hele gezin
Kom
alleen naar
het stembureau,
nietof
met
hele gezin
Een
of -vrouw
houdt in dedus
gaten
de het
maatregelen
Komgastheer
alleen naar
het stembureau,
dus
niet met
het
hele gezin
worden nageleefd
Verplicht: draag een mondkapje
Verplicht: draag een mondkapje
Verplicht: draag een mondkapje
Houd anderhalve meter afstand van elkaar
Bij binnenkomst wast u uw handen met desinfecterende gel
Bij binnenkomst wast u uw handen met desinfecterende gel
Bij binnenkomst wast u uw handen met desinfecterende gel
Er staan kuchschermen
Volg de pijlen in het stembureau
Volg de pijlen in het stembureau
Volg de pijlen in het stembureau
Tussen de stemhokjes is voldoende afstand
Een gastheer of -vrouw houdt in de gaten of de maatregelen
Een
gastheer
of -vrouw houdt in de gaten of de maatregelen
worden
nageleefd
Een
gastheer
of -vrouw houdt in de gaten of de maatregelen
worden
nageleefd
Geregeldnageleefd
maken we de stemhokjes schoon
worden

Meer informatie
Voor meer informatie over alle verkiezingszaken neem contact op met het cluster
Burgerzaken: telefoon 077-306 66 66 of mailadres: verkiezingen@peelenmaas.nl

Bekendmakingen

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

Plaats/locatie

Straat/omschrijving

Baarlo
Baarlo
Grashoek
Grashoek
Helden
Helden
Koningslust
Koningslust
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Meijel
Meijel
Meijel
Meijel
Meijel
Meijel
Meijel
Meijel
Panningen
Panningen
Panningen
Peel en Maas

Berckterheidelaan 9
Kasteellaan 24
Houwenberg 2E
Marisstraat 36
Baarloseweg 53A
Op de Lundert
De Brentjes 23
De Brentjes 55
Onderste Horst 1A
Tongerveldweg 28
Vlasbemt 15
Wattstraat
Wattstraat 18
Donk 62
Hagelkruisweg 73
Kampsteeg 45
Kerkstraat 25
Kruisstraat 10
Nederweerterdijk 29
Nederweerterdijk 31
Steenoven 12 B185 en 164
Dr. Ariensstraat 55
Kerkstraat 84
Voormalige VMBO-locatie
Beleidsregel tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) 2021

Houd anderhalve meter afstand van elkaar
Houd
anderhalve
meter afstand
van elkaaren neemt die
U
krijgt
uw eigen potlood
om te stemmen
Houd
anderhalve
meter afstand
van elkaar
na aﬂoop mee
Er staan kuchschermen
Er staan kuchschermen
Er staan kuchschermen
Komt u stemmen in een stembureau, doe dan vooraf thuis de gezondheidsTussen de stemhokjes is voldoende afstand
check.
Tussen de stemhokjes is voldoende afstand
Tussen de stemhokjes is voldoende afstand
Heeft u verkoudheidsklachten,
u stemhokjes
benauwd ofschoon
heeft u koorts?
Geregeld makenbent
we de
maken we de stemhokjes schoon
Blijf dan thuis! Geregeld
Geregeld maken we de stemhokjes schoon
uw eigen
potlood
om machtigen
te stemmen
envoor
neemt
Om wel uw stemUuitkrijgt
te brengen
kunt
u iemand
om
u tedie
U
uwmee
eigen potlood om te stemmen en neemt die
nakrijgt
aﬂoop
U
krijgt
uwhierover
eigen potlood
te stemmen en neemt die
stemmen. Meer informatie
vindt u om
op www.peelenmaas.nl
na aﬂoop mee
na aﬂoop mee
Komt u stemmen in een stembureau, doe dan vooraf thuis de gezondheidscheck.

Komt u stemmen in een stembureau, doe dan vooraf thuis de gezondheids-

Komt
u stemmen in een stembureau,
doe dan
vooraf
thuis de
Heeft
bent u benauwd
of heeft
u koorts?
Blijfgezondheidsdan thuis!
check.
Komtuuverkoudheidsklachten,
stemmen in een stembureau,
doe dan
vooraf
thuis de
gezondheidscheck.

check.
Om
wel uw stem uit te brengen kunt u iemand machtigen om voor u te
Heeft u verkoudheidsklachten, bent u benauwd of heeft u koorts?
stemmen.
Meer informatie hierover vindt
u opuwww.peelenmaas.nl
Heeft u verkoudheidsklachten,
bent
benauwd of heeft u koorts?

Blijf
dan
thuis!
Heeft
u verkoudheidsklachten,
bent u benauwd of heeft u koorts?
Blijf dan thuis!
Blijf dan thuis!
Om wel uw stem uit te brengen kunt u iemand machtigen om voor u te
Om
wel uw steminformatie
uit te brengen
kuntvindt
u iemand
machtigen om voor u te
stemmen.
hierover
u op www.peelenmaas.nl
Om wel uwMeer
stem uit te brengen
kunt u iemand
machtigen om voor u te
stemmen. Meer informatie hierover vindt u op www.peelenmaas.nl
stemmen. Meer informatie hierover vindt u op www.peelenmaas.nl

Maasboulevard Kessel van start
Komend weekend starten de vrijwilligers met het verwijderen van het straatmeubilair langs
de Maasboulevard. Aannemer Ploegam uit Oss start maandag 15 maart met de uitvoering.
Wilt u meer weten over de uitvoering van de
Maasboulevard en Ploegam?
Op de website van het Dorpsoverleg Kessel vind u
meer informatie en een filmpje waarin Ploegam u
meeneemt in de uitvoering. http://dorpsoverlegkessel.nl/category/maasboulevard
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Geen verdere verruiming lockdown
Vaccinaties bieden perspectief,
maarverdere
het aantal coronabesmettingen
is te hoog. Daarom
is er nu geen ruimte voor versoepelingen.
Geen
verruiming
lockdown
Nederland blijft tot en met 30 maart in lockdown. Per 16 maart gelden een aantal kleine aanpassingen.
Vaccinaties bieden perspectief, maar het aantal coronabesmettingen is te hoog. Daarom is er nu geen ruimte voor versoepelingen.
Nederland blijft tot en met 30 maart in lockdown. Per 16 maart gelden een aantal kleine aanpassingen.
Heb je klachten?

Geen verdere verruiming lockdown

Blijf in thuisquarantaine.

Werk thuis, tenzij
het niet anders kan.

.

Houd 1,5 meter
afstand.

Is het druk?
Ga dan weg.

Vaccinaties
bieden perspectief, maar het aantal coronabesmettingen is te hoog. Daarom is er nu geen ruimte voor versoepelingen.
Heb je klachten?
Houd 1,5 meter
Is het druk?
Werk thuis, tenzij
Ontvang geen bezoek.
Nederland blijft tot en met 30 het
maart
in lockdown.
Per 16 maart
gelden
Hoest
en nieseen
in jeaantal kleine aanpassingen.
Draag
mondkapje
afstand.
Ga
daneen
weg.
niet anders
kan.
Blijf in thuisquarantaine.
Laat je testen.
Ontvang geen bezoek.
Heb je klachten?
Laat je testen.

Blijf in thuisquarantaine.
Avondklok
Ontvang geen bezoek.
Ga tussen 21.00 uur en 4.30 uur
Avondklok
niet
naar
buiten.
Laat
je testen.
Ga tussen 21.00 uur en 4.30 uur
niet naar buiten.

Ontmoetingen
Avondklok

Ontvang thuis max. 1 persoon

Ontmoetingen
Ga
21.00
uur en
uur
pertussen
dag (excl.
kinderen
t/m4.30
12 jaar).

niet naar buiten.
Ontvang thuis max. 1 persoon
per
dag (excl.
kinderen
t/mop
12 bezoek.
jaar).
Ga max.
1 keer
per dag

Ontmoetingen
Ga
max.groep
1 keervan
permax.
dag op
bezoek.
Buiten:
2 personen
Ontvang
thuis max. 1 persoon
of 1 huishouden.
per dag (excl. kinderen t/m 12 jaar).
Buiten: groep van max. 2 personen
of 1 huishouden.
Vervoer
en reizen
Ga max.
1 keer per dag op bezoek.
Blijf zoveel mogelijk thuis.
Vervoer
en reizen
Buiten:
groep van max. 2 personen
of 1 huishouden.
Blijf
zoveelmet
mogelijk
Reis alleen
het ovthuis.
voor
noodzakelijke reizen.

Vervoer
reizen
Reisen
alleen
met het ov voor

Blijf
in Nederland
en reis niet
noodzakelijke
reizen.
naar
het
buitenland
de periode
Blijf zoveel mogelijkinthuis.
t/m 15 april.
Blijf in Nederland en reis niet
naar
het buitenland
in voor
de periode
Reis alleen
met het ov
t/m 15 april. reizen.
noodzakelijke
Blijf in Nederland en reis niet
naar het buitenland in de periode
t/m 15 april.

.

Was vaak je handen.

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

.

elleboog.

waar dat verplicht is.

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

Draag een mondkapje
Is
hetdat
druk?
waar
verplicht is.
Ga dan weg.

Winkelen en boodschappen

Hoest en nies in je
Niet-essentiële winkels dicht.
Was Winkelen
vaak je handen.
en boodschappen
elleboog.
Winkelen op afspraak en afhalen
en
bezorgen van bestellingen mogelijk.
Niet-essentiële winkels dicht.
Winkelen op afspraak en afhalen en
Essentiële
zoalsmogelijk.
bezorgen
vanwinkels
bestellingen
Winkelen
en boodschappen
supermarkten,
groentewinkels en
drogisterijen open.
Essentiële
winkels
zoals dicht.
Niet-essentiële
winkels
supermarkten,
groentewinkels
Winkelen op afspraak en afhalen enen
Geen verkoop
van alcohol na
drogisterijen
open.
bezorgen van bestellingen
mogelijk.
20.00 uur.
Geen verkoop
van alcohol
Essentiële
winkels
zoals na
20.00
uur.
supermarkten, groentewinkels en
Horeca
en evenementen
drogisterijen
open.
Eet- en drinkgelegenheden dicht.

Horeca
enverkoop
evenementen
Geen
vanvan
alcohol
na
Afhalen
en bezorgen
bestellingen

20.00
uur.
mogelijk.
Eet- en drinkgelegenheden dicht.
Afhalen en bezorgen van bestellingen
mogelijk.
Evenementen verboden.

Horeca en evenementen

Eeten drinkgelegenheden
Evenementen
verboden. dicht.
Afhalen
en bezorgen van locaties
bestellingen
Publiek
toegankelijke
mogelijk.
Onder andere musea, bioscopen
Publiek
toegankelijke
en dierenparken
dicht.locaties
Evenementen verboden.
Onder andere musea, bioscopen
en dierenparken dicht.

Contactberoepen
Publiek toegankelijke locaties

Contactberoepen zoals kappers en

Onderwijs en kinderopvang

Draag een
Primair onderwijs
enmondkapje
kinderopvang

Onderwijs
kinderopvang
open. enwaar
dat verplicht is.

Primair onderwijs en kinderopvang
Voortgezet
onderwijs en mbo
open.
gedeeltelijk open.

Onderwijs en kinderopvang

Voortgezet onderwijs en mbo
Onderwijs op
afstand voor hbo
gedeeltelijk
open.
Primair onderwijs
en kinderopvang
en wo.
open.
Onderwijs op afstand voor hbo
en
wo.
Buitenschoolse
opvang
dicht.
Voortgezet
onderwijs
en mbo
gedeeltelijk open.

Buitenschoolse opvang dicht.
SportOnderwijs op afstand voor hbo
en wo.
Buiten: onder voorwaarden voor
Sport iedereen t/m 26 jaar in
Buitenschoolse opvang dicht.
teamverband toegestaan.
Buiten: onder voorwaarden voor
Buiten:
voorwaarden
voor
iedereenonder
t/m 26
jaar in
iedereen vanaftoegestaan.
27 jaar met max. 4
teamverband
Sport personen en op 1,5 meter afstand
Buiten:
onder voorwaarden voor
toegestaan.
iedereenonder
vanafvoorwaarden
27 jaar met max.
Buiten:
voor4
personen
en
op
1,5
meter
afstand
iedereen t/m 26 jaar in
toegestaan.
Binnen:
sportaccommodaties
teamverband
toegestaan.
dicht. Zwemles voor kinderen t/m
Buiten: onder voorwaarden voor
12 jaar uitgezonderd.
iedereen
vanaf 27 jaar met max. 4
Binnen: sportaccommodaties
personen
en opvoor
1,5 meter
afstand
dicht. Zwemles
kinderen
t/m
toegestaan.
Wedstrijden
verboden.
12 jaar uitgezonderd.

Contactberoepen
Onder andere musea,
bioscopen
rij-instructeurs
toegestaan.

Binnen:
sportaccommodaties
Wedstrijden
verboden.
dicht. Zwemles voor kinderen t/m
12 jaar uitgezonderd.

Contactberoepen

Wedstrijden verboden.
Uitzonderingen en voorwaarden:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351
Uitzonderingen en voorwaarden:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

en dierenparken dicht.
Contactberoepen zoals kappers en
rij-instructeurs toegestaan.

alleen samen krijgen we
Contactberoepen zoals kappers en
rij-instructeurs
toegestaan.
corona
onder
controle
alleen
samen
krijgen
we
corona onder controle
alleen samen krijgen we

Uitzonderingen en voorwaarden:
rijksoverheid.nl/coronavirus
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06 - 12 36 09 04

www.peelenmaas.nl

We gaan weer opruimen!
Zaterdag 20 maart

Hoewel we dit jaar met de Landelijke Opschoondag geen grote opruimacties kunnen organiseren, zullen we dan evengoed zwerfafval
aanpakken. Meer dan 200 vrijwilligers onderhouden al hun geadopteerd stukje Peel en Maas en doen dat ook op 20 maart.
Help die dag mee! Het is Corona-proof.

Wordt adoptant voor 1 dag

(of langer...)

• Meld je aan via contact@peelenmaasschoon.nl
• Geef daarbij duidelijk aan in welk dorp je woont
• Samen met onze dorpscoördinator kun je bespreken waar en
wanneer je gaat opruimen
• Voor opruimmaterialen wordt gezorgd

www.peelenmaasschoon.nl

Lokaal Peel&Maas

Zelfsturing: samen werken aan fijn samenleven
Zelfsturing is al ruim vijftien jaar een begrip in de samenleving van
de kernen in Peel en Maas. In 2018 heeft de gemeenteraad de pilot
Zelfsturing vastgesteld. Deze pilot is in overleg met
gemeenschappen opgesteld om zoveel mogelijk het begrip
zelfsturing te concretiseren.
Elke kern doet zelfsturing in eigen
tempo en passend bij de cultuur van
die kern. Waarom wordt het zelfsturing genoemd? Dat zijn projecten
die een aantal mensen uit een kern
organiseren met de bedoeling iets te
betekenen voor dorpsgenoten of iets

fysieks ten gunste van het hele dorp
neer te zetten. Bijvoorbeeld Beringe
Buiten, verbouwen Piushallen,
exploitatie gemeenschapshuizen in
diverse kernen, de dorpsvoorzieningen, Maasboulevard, pilot Hulp
bij het Huishouden. Kortom door

veel vrijwilligers wordt er heel veel
gedaan voor de gemeenschappen
in Peel en Maas. Dat gaat in overleg
met de gemeente. Enerzijds omdat
de gemeente van harte toejuicht, dat
op deze manier heel veel kwaliteit
wordt toegevoegd aan prettig leven
in Peel en Maas. Anderzijds omdat
er ook financiën mee zijn gemoeid.
Ook moet beoordeeld worden welk
deel van de verantwoordelijkheid
voor de gemeente is en welk voor
de gemeenschap. Lokaal Peel&Maas

waardeert de manier waarop inwoners zich inzetten om het leven in
Peel en Maas voor elkaar nòg mooier
te maken enorm. Het is een proces
dat steeds nieuwe inzichten biedt en
in elke kern anders is, immers elk
mens is anders. Dat proces wil Lokaal
Peel&Maas graag ruimte geven door
de pilot te verlengen.

Henk Boots en Saskia Vervoort

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.
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gemeente

raadsnieuws

week 10 / 11 maart 2021 / Informatie van en over de gemeenteraad

VVD kritisch over zelfsturing én over subsidie

Raadsmeerderheid steunt verlenging proefproject zelfsturing
Het ziet ernaar uit dat het proefproject ‘Zelfsturing 3.0’ verlengd wordt. Dat viel op te
maken uit de reacties in de raad tijdens de voorbereidende commissievergadering,
vorige week dinsdag. Helemaal zonder slag of stoot zal het collegevoorstel er echter
niet doorkomen, want niet álle fracties staan te juichen. Dat geldt ook voor een ander
voorstel: een subsidie van € 50.000 voor het opknappen van het pand Jaspers in Meijel.
Vooral de VVD zet daar vraagtekens bij.
Zelfsturing zit in het DNA van Peel en Maas. De gemeente wil groepen mensen en
dorpsgemeenschappen zoveel als mogelijk zélf laten bepalen wat ze nodig hebben.
Dan blijken ze ook veel zelf te kúnnen, met waar nodig steun van de gemeente.
Eind 2018 besloot de raad tot het twee jaar durend proefproject Zelfsturing 3.0.
Na aandacht voor de fysieke omgeving (1.0) in de dorpen en vervolgens voor
welzijnsvoorzieningen (2.0) is deze fase meer gericht op zaken als samenwerking en op de
vraag: wat voor dorp willen we zijn voor groepen als kinderen en ouderen?
Meer tijd nodig
In de twee jaar geleden gestarte ‘pilot’ krijgen dorpen vrijheid én geld om allerlei zaken te
regelen. Als ze met creativiteit en zelfwerkzaamheid de gemeente geld kunnen besparen,
kan het dorp dat ‘inverdiende’ geld voor iets anders inzetten. Gemeente en dorpen zijn
momenteel met elkaar in gesprek over wat te doen met dit ‘inverdiende’ geld. Bij de start
van de ‘pilot’ stemden VVD en AndersNu tegen. Het college stelt nu voor om het project
met twee jaar te verlengen. Dat is volgens verantwoordelijk wethouder Anget Mestrom
(Lokaal Peel en Maas) om een aantal redenen nodig. Zo geven de dorpen zelf aan dat ze
meer tijd nodig hebben. Verder zijn door corona de geplande voortgangsgesprekken tussen
raad en het Overkoepelend Dorpsoverleg niet doorgegaan. Mestrom vindt dat de pilot
niet te bedrijfsmatig benaderd moet worden: ‘We hebben geen keiharde targets, dit is een
ontwikkelingsproces waarover we met elkaar en met de dorpen in gesprek moeten blijven.’
Ze wil nu wel snel met het Overkoepelend Dorpsoverleg om tafel. Als het door corona niet
fysiek kan, dan toch maar in een online-bijeenkomst.
‘Geen concrete ambities’
Uit de reacties van de verschillende fracties bleek al snel dat een raadsmeerderheid zich
kan vinden in een verlenging van het proefproject. Alleen de VVD en eenmansfractie
AndersNu hadden de nodige kritiek. Karin Jacobs (VVD) haalde aan dat haar partij destijds
al tégen had gestemd. Ze vond verder dat overleg met de dorpsoverleggen wel degelijk
(digitaal) had moeten doorgaan. Het verlengingsvoorstel ontbeert ook concrete ambities.
En waarom kiest het college niet voor één jaar verlenging in plaats van twee? Dan kan
worden bekeken of de pilot wel geslaagd is en kan hij ook, na de raadsverkiezingen
van maart volgend jaar, deel uitmaken van de coalitiebesprekingen. Peter Craenmehr
(AndersNu) was ook kritisch. Hij vond dat onder de eind 2018 aangetreden wethouder
Mestrom de afgelopen twee jaar ‘niks is gebeurd. De wethouder trekt niet hard genoeg aan
dit paard.’
De andere partijen in de raad hadden vooral informatieve en verduidelijkingsvragen
voor Mestrom, of spraken juist hun steun uit. Annigje Primowees (PvdA/GroenLinks) zei
weliswaar dat het college geen erg gedreven indruk maakte (‘We horen er weinig van’),
maar erkende dat zelfsturing 3.0 ‘geen rechte lijn is maar een grillig proces. We moeten die
kip laten broeden. Dus gewoon goedkeuren en de dorpen laten doorgaan.’ Ze wilde wel
snel worden bijgepraat over de stand van zaken.
Lon Caelers (CDA) wilde dat ook en vroeg ook of alle dorpen op één lijn zitten. Daarover
wilde ook Saskia Vervoort (Lokaal Peel en Maas) meer weten, net als over de in het
collegevoorstel beschreven ‘integrale begroting’ voor de verschillende dorpen.
Ervaring opdoen
Wethouder Mestrom beloofde in haar reactie de raad een overzicht van wat er de laatste
twee jaar allemaal is gebeurd in de pilot. Ze zei wel alvast dat er geen compleet nieuwe
initiatieven zijn geweest, maar dat het vooral om lopende projecten gaat. Verder meldde
ze dat drie dorpen (Koningslust, Meijel en Kessel) mogelijk binnenkort al gaan werken met
een ‘integrale begroting’. Daarmee worden allerlei afzonderlijk aangevraagde zelfsturingssubsidies samengevoegd tot één dorpsbegroting. Ze benadrukte ook dat elk dorp zijn eigen
tempo heeft met zelfsturing. ‘Niet elk dorp is even ver, en misschien is zelfsturing 3.0 niet
voor alle dorpen weggelegd. Maar laten we vooral eens wat ervaring opdoen.’ De VVDsuggestie om voor één jaar verlenging te kiezen in plaats van twee, vond ze interessant
genoeg om nog eens over na te denken.
Lokaal, CDA en PvdA/GroenLinks wilden daar evenwel niet aan. Zij denken dat
dorpsoverleggen juist behoefte hebben aan langetermijn zekerheid. De VVD-suggestie
dat Zelfsturing 3.0 aan het mislukken is, wierpen CDA, Lokaal en PvdA/GroenLinks ver ván
zich. Saskia Vervoort noemde als voorbeeld de Hulp bij het Huishouden die, ondanks wat
problemen met Haagse regelgeving, best goed loopt.
Op 23 maart hakt de raad de knoop door over de voorgestelde verlenging van het
proefproject.

Ontwikkeling Dorpsstraat Meijel (Bron: Cyclomedia Technology B.V.)
€ 50.000 voor pand Jaspers
Het tweede agendapunt dat voor de nodige discussie zorgde was het bestemmingsplan voor
het voormalige pand Jaspers, in het centrum van Meijel. Dat grote, verouderde winkelpand
(waar nu een kringloopwinkel is gevestigd) wordt door de eigenaar verbouwd en opgeknapt.
Op het parkeerterrein erachter komen zes woningen/appartementen, bedoeld voor senioren
en/of starters. Het nogal onderkomen pand is Meijelnaren al langer een doorn in het oog en
heeft bij de gemeente de status van ‘herontwikkelingslocatie’. De plannenmaker krijgt in
het collegevoorstel daarom € 50.000 subsidie uit een speciaal geldpotje van de gemeente.
Dat zogeheten ‘herstructureringsfonds’ is bedoeld om plannenmakers met een subsidie te
stimuleren om lelijke plekken aan te pakken. De discussie in de raad, met name tussen VVD en
portefeuillehouder Rob Wanten (CDA) ging vooral over de voorgestelde € 50.000 subsidie.
Winstgevend
Het was Teun Heldens, fractievoorzitter van de VVD, die de discussie aanzwengelde.
Hij zei dat het project ook zónder dat extra geld al behoorlijk winstgevend is voor de
initiatiefnemer. Niet alleen door de nieuwbouw, ook doordat boven in het pand Jaspers twaalf
arbeidsmigranten mogen wonen. En ja, het pand wordt wel opgeknapt, maar zó spectaculair nu
ook weer niet. Kortom, meende Heldens: is dit nu echt wat wordt bedoeld met ‘herstructuring’:
het saneren van lelijke locaties om er wat moois voor in de plaats te krijgen? Is die € 50.000 uit
dat fonds dus wel terecht? En is het juridisch mogelijk om die subsidie uit het voorstel te halen?
Behalve Heldens plaatsten ook Frits Berben (PvdA/GroenLinks) en Rob Willems (Lokaal Peel en
Maas) vraagtekens bij de subsidie. Wethouder Rob Wanten (CDA) antwoordde dat het pand wel
degelijk een veel betere uitstraling krijgt, en dat de hele omgeving er daardoor op vooruit gaat.
Hij vindt het daarom ook niet juist om de bijdrage uit het herstructureringsfonds ter discussie te
stellen, ook niet als blijkt dat de initiatiefnemer een winstgevend plan heeft. Meijel moet vooral
blij zijn dat deze locatie eindelijk wordt aangepakt, vindt Wanten. Maar hij beloofde na te gaan
of het mogelijk is om de subsidie uit het voorstel te halen.
Senioren en starters
Of de € 50.000 subsidie het gaat halen, zal blijken als de raad op 23 maart een besluit neemt
over het collegevoorstel. De hele raad was zoals verwacht wél blij dat de aloude probleemplek
op de hoek Dorpsstraat/Kurversweg wordt aangepakt. Diverse fracties vroegen zich wel af of
het zeker is dat de nieuwbouw op de huidige parkeerplaats écht terecht komt bij de beoogde
doelgroep, te weten senioren en/of starters. Misschien wonen er straks wel arbeidsmigranten,
zei Geert Segers van de VVD. Is dat niet op de een of andere manier vast te leggen?
Portefeuillehouder Wanten schatte de kans klein dat dit juridisch mogelijk is, maar laat het op
aandringen van de raad vóór de vergadering van 23 maart toch uitzoeken. Dan zullen overigens
ook enkele andere voorstellen, vooral zogeheten ‘hamerstukken’, afgetikt worden.

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

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

www.peelenmaas.nl
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Ploegen

Sportman/vrouw

Talenten

Wie wint de gemeentelijke
sporttrofee 2019
Fleur Coppers

Daantje Lommen

Peelpush Jeugd 6.1

Lars Kersten

Niels Kersten

Jac Roemerman

Dames 1 Peelpush

Heren B - Herpertz
Bevo Hc

MO19 – Sporting
Peel en Maas

De 12-jarige Fleur is een
echt turntalent. Ze won
op het LK op de brug
goud en op de balk zilver.
Ze behaalde bij diverse
andere wedstrijden goede
resultaten en werd 10ᵉ bij
de finale van het NK.

Deze 19-jarige springruiter
won in de winter de
3-sterren GP in Peelbergen,
won goud op het NK Young
Riders. Met het Young
Riders-team won hij goud
op het EK en individueel
brons (en dat met een
knieblessure).

Dit volleybalteam speelt
al jaren op topniveau. In
2019 werden ze kampioen
in de topdivisie en promoveerden daarmee naar de
eredivisie. Ze wonnen de
beslissingswedstrijd van
medekampioenskandidaat
Utrecht.

Dit 17-jarig tafeltennistalent
won het Andro kids open
in Düsseldorf. Verder
behaalde ze in juni bij de
NJM-finale in Panningen,
waar de beste 12 van
Nederland meedoen, een
fraaie 8ᵉ plaats.

Niels, de eveneens 19jarige springruiter, won het
1.50 nationaal concours
in Verden (Dld). Hij won 2
internationaal hoofdrubrieken op CSI Peelbergen en
werd 3ᵉ en 4ᵉ bij de grote
prijs van Portugal. En hij
scoorde veel punten voor
de World Ranking.

Dit jeugdige team werd
in april zowel kampioen
in de B-jeugddivisie
als in de regionale
B-jeugdcompetitie. Op
het NK voor de B-teams
werden ze 3ᵉ. In Luxemburg
werden ze 2ᵉ op een
internationaal toernooi.

Dit talentvolle jeugdvolleybalteam
speelde in 1 seizoen 75
wedstrijden; dit zijn 150
sets en zij verloren er
slechts 5! Ze werden
kampioen hoofdklasse
regio Zuid, NEVOBO regio
Limburg, regiokampioen en
Nederlands kampioen NGJK.

Deze veteraan bij het
wielrennen werd 1ᵉ in
Dendermonde, won
Bazel-Kruibeke, werd
1ᵉ bij de internationale
kampioenschappen
tijdrijden in Woesten en
WereldKampioen Masters
in Oostenrijk.

Dit jonge damesvoetbalteam ontstond door
samenwerking van vier verenigingen in de gemeente.
Dit enthousiaste team wist
3x achter elkaar het kampioenschap binnen te halen.
Het laatste kampioenschap zelfs ongeslagen.

Iedereen kan sporten

Ook wordt de prijs uitgereikt voor de categorie Sporters met een beperking.
Omdat deze categorie regionaal is, dingt deze categorie niet mee naar de gemeentelijke sporttrofee!

Burney Aerts

Toen deze positieve blinde
Jui Jitsu-man hoorde dat
hij de leraarsopleiding
niet kon volgen door zijn
handicap, deed hij dit toch.
Met als resultaat de 1ᵉ
leraar Material Arts van Jui
Jitsu in Europa, met een
visuele beperking.

Chantal Haenen

G-team - RKMSV

Eind 2015 werd Chantal
door een verkeersongeluk
mindervalide. Zij ging niet
bij de pakken neer zitten
en richten zich helemaal
op het handbiken. In 2019
won ze brons bij de WK
paracycling in Emmen
en ze wil nu naar de
Paralympics.

Dit G-voetbalteam
bestaat al 10 jaar. De
afgelopen jaren is het
team al 2 keer kampioen
geworden en heeft al 2
keer deelgenomen aan
de Nationale Special
Olympics.

Sport: Avenir LT Std - Black
Gala: Garamond 3 LT Std - Regular
Peel en Maas: Avenir LT Std - light

Sportgala Peel en Maas
STICHTING

STICHTING

SPORT

SPORT

Peel en Maas

Peel en Maas

GALA

STICHTING

SPORT
GALA

Peel en Maas

GALA

De sportgemeente Peel en Maas heeft door corona de sporttrofee 2019 nog
niet kunnen uitreiken. Dit gaat nu wel gebeuren! De Stichting Sportgala Peel en
Maas heeft in overleg met de gemeente besloten om het 10de Sportgala Peel en
Maas samen met Omroep Peel en Maas in een live tv-uitzending en digitaal via
facebook te laten plaatsvinden op vrijdag 9 april 2021 vanaf 20.00 uur.
We zorgen voor een gevarieerd programma met opnames van de
genomineerden, artiesten en sportieve demonstraties. Natuurlijk zijn de
genomineerden live in de studio. Wie worden de winnaars voor de categorieën:
sporttalent, sportman/-vrouw, sportploeg en de bijzondere waarderingsprijs.
Met als hoogtepunt: wie van deze winnaars wint de gemeentelijke sporttrofee?
Ook wordt de winnaar voor de trofee van IKS (iedereen kan sporten) bekend
gemaakt voor de regio Noord- en Midden-Limburg.
Bovenstaande genomineerden uit Peel en Maas strijden om de gemeentelijke
sporttrofee.

Meer informatie?
Kijk op www.peelenmaas.nl, www.sportgalapeelenmaas.nl of
www.omroeppenm.nl
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CDA Peel en Maas

Brood op de plank
We zitten nog midden in de coronacrisis maar de haven is gelukkig wel
al in zicht. Inmiddels hebben meer dan 1,5 miljoen mensen een prik
gehad en in het huidige tempo gaat dat aantal snel stijgen. Dat is
gelukkig positief nieuws in deze bizarre tijden.
In de afgelopen maanden heb ik
weer veel ondernemers uit onze
regio gesproken, zoals kappers,
schoonheidsspecialisten en rijschoolhouders. Velen van hen (vaak zzp’ers)
zijn tussen wal en schip gevallen. Ik
heb me in de Tweede Kamer hard
gemaakt voor deze sector zodat deze

Kinderraad

ondernemers hun zaak spoedig weer
konden openen.
Ook de horeca wil, heel begrijpelijk,
de terrassen weer kunnen openen
nu de lente op komst is. Op initiatief
van het CDA is er twee weken geleden een motie aangenomen door de
Tweede Kamer om de horeca hier zo

snel als mogelijk weer perspectief op
te bieden. Met duidelijke richtlijnen
en een strakke organisatie zou dat
toch mogelijk moeten zijn.
Er is en blijft nog veel te doen. De
gevolgen van de coronacrisis zullen
we nog lang blijven voelen. Daarom
komt het CDA ook met een new deal
voor de economie, voor de korte,
middellange en lange termijn. Om
ondernemers te helpen, om mensen aan een baan te helpen. Daar
wil ik de komende kabinetsperiode

weer flink mijn schouders onderzetten. We moeten nu doorpakken
om voldoende banen te behouden
en nieuwe te creëren. Iedereen wil
immers graag een fatsoenlijke baan
en brood op de plank.

Mustafa Amhaouch,
Tweede Kamerlid

Installatie Kinderraad 2021
24 februari was de installatie van de kinderraad. Het begon om 15.00 uur. Een paar dagen eerder hebben
we een goodiebag gekregen, die mochten we pas openmaken tijdens de vergadering. In de goodiebag zat
een notitieblokje, een pen, een broche en een keycord.
Eerst noemde burgemeester
Delissen alle afspraken. Daarna
zei de burgemeester wat we allemaal gingen doen. De werkgroep
had een leuk filmpje gemaakt. Het
filmpje gingen we bekijken. Het
was heel erg grappig. Toen werden
alle leden voorgesteld, de kinderen
mochten zeggen waarom dat ze in

de kinderraad zitten en ze moesten
een belofte doen. Bijna alle leden
waren voorgesteld en toen was er
pauze. In de goodiebag zat appelsap en 1 brownie dus dat konden we
opeten. Na een paar minuten gingen we verder met de laatste paar
kinderen voorstellen. Toen werden
de kinderwethouders en de griffier

voorgesteld en daarna wij (de mediakids). Daarna waren we eigenlijk
klaar. Ik vond de installatie erg leuk.

Madeleine en Gijs,
Mediakids Kinderraad

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.

Welkom bij Wortelenbedrijf Joosten
Een hecht team met vooruitstrevende aanpakkers waar collegialiteit en flexibiliteit hoog in het
vaandel staat. Bij ons kom je in een dynamische werkomgeving terecht waarbij we streven naar een hoge
klanttevredenheid door superieure kwaliteitseisen en leverbetrouwbaarheid. Wil jij ook trots zijn om
samen met een leuke groep collega’s door het vuur te gaan voor onze klanten en ons product?

Vacature allround medewerker
Wij zijn op zoek naar de flexibele duizendpoot die het heerlijk vindt om
enerzijds buiten te werken op de teeltlocatie en anderzijds werk te verrichten in
de loods. De loodswerkzaamheden zijn gericht op het toezien op en uitvoeren
van activiteiten in het productieproces. Hierbij kan worden gedacht aan het
(machinaal) wassen, sorteren, inpakken en verzendklaar maken van de wortels.
Het buitenwerk op de teeltlocatie is gericht op het verrichten van
oogstwerkzaamheden. Het transporteren en rooien van wortels met de
trekker zijn hierin de voornaamste activiteiten.

To do:

Loodswerkzaamheden
• Supervisie over het was- sorteer- en inpakproces
• Naar eigen inzicht aanvullen van voorraad t.b.v. continuïteit productieproces
• Voorbereiden van productiewerkzaamheden
• Bestellingen klaarmaken inclusief klantcontact en computerregistratie
• Kwaliteitscontrole uitvoeren
• Meewerken in het volledige productieproces
Oogstwerkzaamheden
• Met de trekker transporteren van producten en voorraad
• Machinale rooiwerkzaamheden
• Overige trekker werkzaamheden
• Assisteren bij het opstellen van de rooiplanning

Wat vragen wij?
Ben jij de flexibele, betrokken, kritische duizendpoot waar we op kunnen
bouwen? Ben jij in het bezit van een T rijbewijs (optioneel C rijbewijs) en krijg
jij energie van het werken met een goede teamspirit?

Online workshop Bordjevol
Hallo mantelzorger… wat zijn eigenlijk jouw energievreters
en energiegevers? Geen idee? Met BordjeVol krijg jij inzicht.

Solliciteer!

info@joostenpeen.nl
Vacature allround
medewerker

Vragen?

Bel Liset van der Vegt
gerust!
06 51 18 61 18

www.joostenpeen.nl

Ben je nieuwsgierig geworden?
Doe dan mee met onze online workshop Bordjevol op
dinsdag 13 april. Alle mantelzorgers uit Peel en Maas kunnen
deelnemen. Er is een workshop van 15.00 tot 16.00 en één van
19.00 tot 20.00 uur. Aanmelden kan via 077 307 7350.
BordjeVol geeft jou op een leuke manier inzicht in jouw
energievreters en -gevers. We gaan met elkaar in gesprek
over: ‘Wat ligt er allemaal op je bordje? Wat kan er van jouw
bordje af? Welke veranderingen zijn wenselijk? Welke vrienden,
bekenden of buurtgenoten kunnen jou daarbij helpen?
BordjeVol bestaat uit een doosje speelkaarten en een set
werkbladen. Alle deelnemers krijgen vóór 13 april een set
toegestuurd.
We zien je graag op 13 april!

meer met mensen!
(077) 307 73 50 - vorkmeer.nl
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Op pad met Sowieso Silvio
U hebt hem misschien al eens voorbij zien komen op een bord langs de (snel)weg,
bij Eva Jinek of op een flyer in uw brievenbus. De jongen met de bokshandschoenen die namens de VVD op plek 18 meedoet aan de Tweede Kamerverkiezingen.
Vorige week was hij bij ons op bezoek in
Peel en Maas en samen met centrummanager Jan Bouten en ondergetekende maakte
hij een wandeling door het centrum van
Panningen om enerzijds te luisteren naar
de succesformule van het centrum van
Panningen en anderzijds om met ondernemers in gesprek te gaan die door de huidige lockdown situatie getroffen worden.

PvdA/GroenLinks Peel en Maas

We spraken met de eigenaren van Ginger
Fashion, Mr. & Mrs., de Hema en Change.
Daarbij werd snel duidelijk wat de effecten
van een maandenlange lockdown zijn op de
ondernemers, waar ze specifiek tegenaan
lopen met hun zaak en het perspectief waar
ze om vragen. Direct uit onze gemeente de
informatie die in Den Haag hard nodig is
om goede beslissingen te kunnen nemen.

Teun Heldens
Fractievoorzitter

Zeker gaan stemmen; liefst met vooruitziende blik

Volgende week kan iedere Nederlander van 18 jaar of ouder stemmen voor de Tweede Kamer. Door onze
voorouders is jarenlang met passie gestreden voor het kiesrecht. Maak nu dus gebruik van dit recht. Ga
zeker stemmen en stem liefst met vooruitziende blik. Daarmee bedoelen wij dat u bij het stemmen niet
alleen moet kijken naar het afgelopen coronajaar.
Sommigen zullen waardering hebben
voor het beleid dat tijdens de coronacrisis gevoerd is en nog gevoerd
wordt. Anderen zullen daar hun
vraagtekens bij plaatsen. De coronacrisis worden we de baas. Steeds
meer mensen worden gevaccineerd
en er komen steeds handiger test-

Zijn telefoonnummer staat al in de telefoon
van de centrummanager die 135 ondernemers vertegenwoordigt in Panningen.
Silvio heeft als slogan dat hij wil knokken
voor Limburg. Wij hopen dat hij 17 maart
gekozen wordt in de Tweede Kamer, dan
wordt hij onze man in Den Haag en nodigen
we hem nog vaak uit alle andere prachtige
kernen van onze gemeente. Ik stem sowieso
op Silvio, u ook?

methoden. Het coronavirus wordt
uitgeschakeld en/of we leren er mee
te leven. De vraag die veel prangender is en waarover de politieke
verschillen veel groter zijn, luidt:
wat gebeurt er ná de coronacrisis?
De partijen en wij allen, liefst samen,
moeten passende antwoorden vin-

den op twee grote maatschappelijke vraagstukken: onze verhouding
met de natuur en onze verhouding
met elkaar. We moeten de samenleving zo inrichten dat de aarde ons
kan (ver)dragen en dat iedereen
een fatsoenlijk bestaan kan hebben.
Dat laatste betekent dat de kloof

tussen rijk en arm gedicht wordt.
Die kloof groeit nu op diverse gebieden: inkomen, vermogen, onderwijs,
huisvesting, zorg, energie, informatie. Het eerlijker organiseren van de
samenleving moet gebeuren in een
economie die onderkent dat permanente groei op een eindige aarde
niet kan. Technologische vernieuwingen helpen, maar er is meer nodig.
Voor echte veranderingen is het
nodig dat progressieve partijen, zoals
PvdA en GroenLinks, goed scoren

bij de komende verkiezingen. Dat is
belangrijk voor de samenstelling van
de regering, en ook voor de ruimte
en de ondersteuning die de lokale
politiek en lokale burgerinitiatieven
de komende jaren moeten krijgen.
Want de noodzakelijke verandering begint heel dicht bij huis, in de
eigen gemeenschap en de eigen
gemeente.
Annigje Primowees, Frits Berben,
Raf Janssen, raadsleden

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

Als uitbreiding van ons team in Grubbenvorst zijn wij op zoek naar een enthousiaste

Productiemedewerker met heftruckcertificaat
40 uur per week

De werkzaamheden
Als Productiemedewerker kom je te werken binnen een klein team in ons substraatproductiebedrijf in
Grubbenvorst. Hier draag je in teamverband zorg voor diverse werkzaamheden, waaronder het
verpakken van substraten, het laden en lossen van de vrachtwagen en het verplaatsen van pallets met
verpakt product/kisten met behulp van de heftruck of pompwagen.
Een flexibele werkmentaliteit en een klantgerichte houding zijn op jou van toepassing. Vroeg beginnen
is voor jou geen probleem. Evenmin om op zaterdagochtend te werken wanneer de omstandigheden dit
vereisen, bijvoorbeeld tijdens het hoogseizoen. Je werkt vanuit onze vestiging in Grubbenvorst.
Wij zoeken iemand die
• minimaal een afgeronde VMBO-opleiding heeft;
• een geldig heftruckcertificaat heeft of bereid is dit te halen;
• bij voorkeur relevante werkervaring heeft in een soortgelijke functie;
• affiniteit met en kennis heeft van de tuinbouwsector;
• communicatief vaardig, klantvriendelijk en een teamspeler is binnen een klein en hecht team;
• de Nederlandse taal goed beheerst.
Wat bieden wij
Een afwisselende en uitdagende functie met een salaris en arbeidsvoorwaarden die passen bij de
functie. Een informele bedrijfscultuur met gemotiveerde collega’s en doorgroeimogelijkheden in een
professionele organisatie waar innovatie, klantgerichtheid en collegialiteit centraal staan.
Werken bij
Van der Knaap Groep is een familiebedrijf met productielocaties over de hele wereld. Samen met onze
klanten ontwikkelen we duurzame en kwalitatief hoogwaardige oplossingen voor beworteling en groei.
Sollicitaties
Ben jij de productiemedewerker die wij zoeken? Dan nodigen wij je van harte uit om te reageren. Stuur
jouw CV en een korte motivatie naar Nicole Koreman via HR@vanderknaap.info. Neem voor meer
informatie over deze functie contact op met Dave Martens via telefoonnummer 077 3661373.
Op deze vacature en op ons selectietraject is ons privacy statement van toepassing.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt nadrukkelijk niet op prijs gesteld.

boeiboorden / platte daken
terrasoverkappingen / lood- en zinkwerk
Voor informatie, een vrijblijvende offerte of een gratis dakinspectie:
dakwerkenlimburg.nl
06 38 64 67 61 / INFO@DAKWERKENLIMBURG.NL

Vlees met smaak
Dat is ons motto!

Aanbieding
Bavette
Entrecote
Carpaccio

Geldig van
11 t/m 31 maart 2021

Tijdelijke openingstijden:

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

(80 gram)

zaterdag 08.30 - 15.00 uur

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

www.herefords.nl
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HERMANSHOF

VIER GESCHAKELDE EN TWEE HALFVRIJSTAANDE PATIOWONINGEN
LEVENSLOOPBESTENDIG EN ENERGIENEUTRAAL

Handbalclub BEVO wint
eerste wedstrijd in hervatte
competitie
De Panningse handbalvereniging Herpertz/Bevo Hc heeft op
zaterdag 6 maart de competitie hervat in de Handbal NL-League.
Het team won de thuiswedstrijd met 29-22 van Quintus uit
Kwinstheul.
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HERMANSHOF

€289.000,V.O.N.

WWW.BOUTENMAKELAARDIJ.NL
077-3082232

De resultaten tegen Quintus tellen
niet mee in de competitie. Herpertz
Bevo Hc won na een ruststand van
15-11 met 29-22 van Quintus. Het was
even wennen, maar het was een
nuttige oefenwedstrijd. De eerstvolgende wedstrijd is op dinsdag 16
maart. Dan speelt Herpertz/Bevo Hc
een uitwedstrijd bij Kembit Lions in
Sittard. De komende dagen kunnen

de spelers nog aan de ‘fine-tuning’
werken. Herpertz Bevo Hc wil meedoen in de strijd om de landstitel.
Een overwinning in het Sittardse hol
van de leeuw kan een bliksemstart
zijn voor de mannen van trainer Jo
Smeets.
Tekst: Mat Nellen,
handbalvereniging Herpertz Bevo Hc

Sociale gids Helden
nu digitaal beschikbaar
Stichting Bevordering Welzijn Inwoners Helden (BWIH) heeft een
nieuwe website waar per 1 maart ook een sociale gids van Helden
kan worden geraadpleegd.
Stichting BWIH werkt samen met
gemeente Peel en Maas, Vorkmeer
en andere organisaties en verenigingen, werkgroepen en/of stichtingen die de leefbaarheid van de kern
Helden ondersteunen. In de sociale

gids vind je alle sociale hulpinstanties in Helden, maar ook bijvoorbeeld fysio- en podotherapeuten,
met telefoonnummer en e-mailadres erbij vermeld. De gids is te
bekijken via www.stichtingbwih.nl

AspergeGilde Peel en Maas
zoekt lokale helden
Na een vreemd coronajaar wil het AspergeGilde Peel en Maas een
positief gevoel met de omgeving delen. Daarom gaat het gilde
gedurende het aspergeseizoen iedere twee weken een lokale held in
het zonnetje zetten. Hier wordt mee begonnen op de dag dat traditioneel het aspergeseizoen in Peel en Maas opent zondag 28 maart.
Zorghelden, medewerkers van
supermarkten, politieagenten, de
buurvrouw die zo lief is om de
boodschappen te doen voor haar
kwetsbare buurman of iemand die
zich het afgelopen jaar op een buitengewone manier voor anderen
heeft ingezet. Tot 17 maart is het
mogelijk om een lokale held aan te
melden via info@aspergegildepee-

lenmaas.nl Geef de naam, leeftijd
en woonplaats van de held door en
leg kort uit waarom deze persoon
het verdiend om in het zonnetje
gezet te worden. Het AspergeGilde
maakt een selectie uit de inzendingen. Iedere held wordt op een
ludieke wijze verrast en krijgt een
luxe aspergepakket overhandigd
door een aspergeteler.

Jongerenwerkgroep maakt
geocache voor jongeren
Ook IVN Helden en omstreken realiseert zich dat jongeren nu afleiding of bezigheden nodig hebben. Daarom beschikt IVN Helden
sinds kort over een Jongerenwerkgroep. De eerste activiteit van de
werkgroep bestaat uit een geocache in de Heldense Bossen.
Het is de bedoeling dat de
Jongerenwerkgroep activiteiten
gaat organiseren voor de middelbare schooljeugd en ouder. De eerste activiteit geocaching is een
buitensport en spel waarbij gebruik
wordt gemaakt van een gps-ontvanger of telefoon met deze functie om ergens een zogenoemde
cache te vinden. Om te kunnen
starten met deze activiteit moet er
eerst genavigeerd worden naar de
locatie van de geocache.

Op die
 plek moet er gezocht worden naar het verborgen en merkwaardig geplaatste IVN vogelkastje
in de bosrand. Tijdens het geocachen krijgen de deelnemers
natuurinformatie. De opdrachten
kunnen thuis en in de woonomgeving worden voortgezet. Naar aanleiding van de opdrachten kunnen
foto’s of geluidsfragmenten worden
ingestuurd. De opvallendste exemplaren worden gepubliceerd in de
nieuwsbrief van het IVN.
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15-vragen aan

Chantalle van Haren Panningen
in Utrecht studeren. Dus daarvoor
zou ik Panningen tijdelijk verlaten. Een andere reden om onze
gemeente te verlaten is voor de
liefde, zodat ik later samen met mijn
man kan gaan wonen. Maar tot die
tijd blijf ik het liefst zo lang mogelijk
lekker bij mijn ouders, zus, broer en
onze dieren.

Hoe treft de coronacrisis jou?

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Chantalle van Haren
12 jaar
Panningen
Basisschool De Liaan

Is er een liedje waar je een speciale herinnering aan hebt?
Ja, ‘Let Me Be Your Teddy Bear’ van
Elvis Presley. Dit is een liedje dat
mijn moeder altijd voor mij zingt.
Ik ken de tekst helemaal uit mijn
hoofd. Tegenwoordig dansen wij bij
het zingen ook samen hierop.

Wie is je favoriete leraar?
Juffrouw Chantal (groep 8) en juffrouw Gerrie (groep 4 tot en met 6).
Juffrouw Chantal is heel rustig, legt
goed uit én ze heeft een hele mooie
voornaam. Van juffrouw Gerrie heb
ik veel liedjes en grapjes geleerd.

Wat heb je liever: iedereen hoort
wat jij denkt of jij hoort wat
iedereen denkt?
Ik zou het handig vinden als ik hoor
wat iedereen denkt. Zo kan ik bijvoorbeeld te weten komen of mijn
zus Mathilde, broer Johan of mijn
vriendinnen een ‘crush’ op iemand
hebben. Nu ontwijken sommigen
mijn vragen hierover.

Wat is het belangrijkste advies
dat je ooit gekregen hebt?
Vorige week is mij geadviseerd om
naar de brugklas havo/vwo te gaan.
Ik heb daar hard voor gewerkt en ik
heb er ook veel zin in.

Hoe breng je het liefst een regenachtige dag door?
Lekker in mijn pyjama op de bank,
liggend tegenover de open haard
met mijn iPad. Tussendoor knuffelen
met onze hond Luna en mijn kippen,
een spelletje spelen met mijn familie/vriendinnen en genieten van vers
gebakken wafels.

Welke superkracht zou je willen
hebben?
Moeilijke vraag. In 2018 ben ik naar
Hans Klok geweest. Daarbij mocht
ik hem assisteren op het podium.
Hij liet mij zweven. Dat was echt
cool. Ook de andere dingen die hij
deed waren indrukwekkend. Ik weet
dat hij een illusionist is, dus alles wat
hij toont, zijn eigenlijk ‘mind tricks’.
Als ik nu alles (zonder ‘mind tricks’)
kan wat hij doet, dat zou gaaf zijn.

Wat doe je als je niet kunt slapen?
Warme chocolademelk maken, liefst
met verse slagroom.

Waar maak jij het liefst je
huiswerk?
Op de basisschool moet ik meestal
werken op de iPad. Dat is handig,
want dan kan ik thuis mijn huiswerk maken op de bank. Als ik volgend schooljaar naar Het Bouwens
ga, zal dat denk ik niet meer gaan.
Dan wordt het mijn bureau op mijn
slaapkamer. En anders beneden in
de woonkamer, dan ben ik namelijk
gezellig dichtbij mijn ouders.

Wat is je favoriete drankje?
Chocolademelk met verse slagroom,
sinas en gewoon Kepèls kraanwater. Op vakantie vind ik het leuk
non-alcoholische drankjes te bestellen. Dat ziet er superfeestelijk uit en
geeft mij een echt vakantiegevoel.

Wat is het verste dat je ooit van
huis bent geweest?
In de zomer van 2019 hebben
we een rondreis door Canada en
Amerika gemaakt: in 4,5 week
10.791 kilometer gereden. Dat was
supermooi. De natuur varieerde
van de Grote Oceaan, bergen, bossen, woestijn en canyons. We hebben veel wilde dieren gezien.
De Canadese en Amerikaanse steden
zijn totaal anders dan in Nederland.
Las Vegas met alle lichtjes is indrukwekkend. Fietsen over de trillende
Golden Gate Bridge in San Francisco
die in de mist ligt en 5 minuten later
weer zichtbaar is, is mooi. Ik zal deze
rondreis nooit vergeten. Ik vond
het ook zo leuk om daar Engels te
spreken. Dat kan ik namelijk al heel
goed. Op de basisschool hoef ik
zelfs geen Engelse les meer te volgen, omdat ik volgens mijn juf beter
Engels spreek dan zij. Ik heb Engels
geleerd door veel naar Engelstalige
films te kijken zonder ondertiteling.

Zou je je woonplaats ooit
verlaten?
Ik denk dat ik dierenarts wil worden. Diergeneeskunde kun je alleen

Ik vind het een rare tijd. Veel dingen zijn veranderd. School is totaal
anders. Ik ben blij dat ik al gewend
was veel digitaal te doen op school.
Voor 2020 had ik wel eens dagen dat
ik liever niet naar school ging, lekker
thuis chillen. Maar nu wil ik graag
naar school, ik mis mijn vriendinnen.
Maar het is niet allemaal negatief
wat corona heeft gebracht. Pianoles
die fysiek niet door kon gaan, kreeg
ik via mijn iPad, waarbij mijn pianoleraar weken lang in Moskou vastzat, omdat daar een reisverbod was.
Op een bepaald moment videobelde
hij mij zelfs vanuit Japan. Wie kan
dat nou zeggen, dat je pianoles vanuit Rusland of Japan hebt gehad?
Thuis doen wij nu vaker samen spelletjes en ik heb veel meer gewandeld en gefietst.

Wat staat er op je bucketlist?
Leuke (kinder)series afkijken en nog
beter leren piano spelen. Ook zou
ik nog meer dieren willen hebben.
Wij hebben nu een hond en kippen.
De kippen heb ik zelfs tam gemaakt.
En we hebben een aantal keren kuikentjes gehad. Zo leuk!

Wanneer zing je het liefst?
Dit is het tweede jaar dat ik meedoe
aan een musical van ‘Me on stage’.
Ik vind het ontspannend om te zingen en te dansen.

Om wie lach jij het meest?
Om onze boomer Luna. Die is altijd
vrolijk. Ook als hij weer eens bij mij
komt knuffelen, moet ik altijd glimlachen. Regelmatig ga ik met mijn
ouders naar DOK6. De eerste keer
dat ik naar DOK6 ging, kwam Jandino
Asporaat, toen was ik 8. In september was hij weer in DOK6. Dat was de
leukste voorstelling voor mij tot nu
toe. Ik mocht naar voren komen en
achter de vleugel improviseren, zodat
hij een liedje kon zingen. Het was
superspannend, maar leuk. Ik verliet
met een brede glimlach en een warm
applaus het podium.
Tekst: Lisa Osinga

Basisschool de Riet gesloten vanwege corona-uitbraak
De directie van fusieschool De Riet in Panningen heeft besloten de school per donderdag 4 maart te sluiten.
Dit vanwege het hoge aantal besmettingen met het coronavirus bij de leerkrachten. Alle leerlingen en leerkrachten werden dinsdag 9 maart getest in de klas.
In een brief aan de ouders geeft de
school aan nauw contact te hebben
gehad met verschillende organisaties waaronder de GGD. Omdat het
aantal positief geteste collega’s en
kinderen bleef oplopen, is woensdagavond 3 maart uit voorzorg voor meer

besmettingen besloten de school te
sluiten in ieder geval tot en met vrijdag 12 maart. “Met het oplopende
aantal, inmiddels elf, positief geteste
collega’s was dit niet te overzien.
Dit maakt dat het gehele team in ieder
geval tot en met dinsdag 9 maart in

quarantaine moet”, aldus de directie
fusieschool de Riet.
Op dinsdag 9 maart heeft de GGD
175 leerlingen en personeelsleden
getest. Afhankelijk van de testuitslagen wordt bepaald wie wel of niet
uit quarantaine kan. Een dag eerder

zijn de klassen gestart met online
les. Noodopvang op de eigen school
komt vanwege de quarantaine van
het personeel te vervallen. De school
heeft een oplossing gezocht bij Hoera
kindercentra en verzoekt alleen in
geval van nood gebruik te maken van
de noodopvang voor ouders in cruciale
beroepen en alleen voor kinderen met
een negatieve uitslag.

Hoi

Column

FOMO

Hard werken wordt tegenwoordig ontzettend geromantiseerd.
Want als hard werken gelijk
staat aan succes is iemand die
heel hard werkt vast ook heel
succesvol. Ik sprak laatst
iemand die zelfs opschepte dat
ze een 80-urige werkweek had
gehad. Als ik 80 uur in de week
zou werken zou ik het echt niet
zo casual vertellen. Ik denk dat
ik dan jankend op de grond zou
zitten smekend om medelijden
nadat ik mijn ogen had uitgestoken van de stress en m’n haren
al drie weken niet had gewassen.
Ondanks dat ik helemaal eng zou
worden van een 80-urige werkweek, had ik, nadat ik gesproken
had met zo’n werklustig persoon,
een heel knagend gevoel van binnen: ‘oh, zo hard werk ik helemaal
niet dan. Doe ik het wel goed?
Zou ik niet wat meer moeten doen?
Ben ik nog wel ambitieus genoeg?’
Het ding is dat we in onze cultuur
‘wie we zijn’ gelijkstellen aan ‘wat
we doen’. Welke studie we doen,
welke baan we hebben, welke
feestjes we bezoeken, naar welke
landen we afreizen. Denk maar
eens na over wat je zegt als
iemand je vraag: vertel eens wat
meer over jezelf? Ik roep maar wat
hè: ‘ik ben Lotte en ik ben student.’ ‘Ik ben Lotte en ik schrijf
columns.’ ‘Ik ben Lotte en ik ga
graag naar festivals.’ ‘Ik ben Lotte
en ik doe vrijwilligerswerk.’ Maar
stel je draait het om. Dus je identificeert je met dingen die je niet
doet. Waar word je gebombardeerd
met alles wat je niet doet? Juist, op
social media. Je opent Instagram
als je even lekker rustig op de bank
zit en bam: je bent niet op een
gezellige barbecue met vrienden,
je ben niet de hort op vanavond,
je bent niet aan het borrelen, je
bent niet verloofd, getrouwd,
zwanger of op wereldreis. Nee, je
zat waarschijnlijk redelijk tevreden je boterham te eten totdat je
Instagram opende en iedereen zijn
successen en leuke dingen je toch
het gevoel gaven dat je misschien
niet genoeg bent of niet genoeg
doet. Precies dat is FOMO: Fear Of
Missing Out. Een knagend gevoel
dat je iets mist uit overtuiging dat
anderen misschien plezier hebben
en jij niet. Ken je dat?

Lotte Thijssen

18

enzo \ 1103

Geplukt

Foppe ten Broek Panningen
Ruim twintig jaar woonde en werkte deze uit Groningen afkomstige makelaar met plezier in Panningen. Maar nu staat Foppe op het punt om
terug te keren naar zijn geboortestad. En zoals voor alles, heeft hij ook hiervoor een bijpassend gezegde. “Als je in de herfst van je leven komt,
vallen de bladeren van de boom. Dan is het tijd om terug te gaan naar je roots.” Deze week wordt Foppe ten Broek (68) uit Panningen geplukt.

komt vooral vanuit hem en niet vanuit zijn vrouw. “Ik zeg altijd maar zo:
Als je in de herfst van je leven komt,
vallen de bladeren van de boom.
Dan is het tijd om terug te gaan naar
je roots.” Opvallend is dat de makelaar en zijn vrouw géén huis hebben
gekocht, maar een stadsvilla gaan
huren. “Ik heb kennis van de markt
en ik ga écht niet een ton overwaarde
betalen. Dan wacht ik liever tot deze
overspannen markt wat is gezakt.
Want één keer wordt het anders.”
Foppe heeft één advies aan iedereen
die een huis wil kopen. “Voor een huis
moet je nooit krom gaan liggen. Ik zeg
altijd maar zo: iedereen wilt een huis
met een voortuin aan de Kalverstraat
en de Veluwe als achtertuin. Maar dat
is niet realistisch. Het is belangrijk dat
het huis betaalbaar voor je is en dat
je geld overhoudt om leuke dingen te
doen en te reizen bijvoorbeeld. Ik zeg
altijd: een huis maakt geen thuis, dat
doe je zelf.”

Feestverlichting

In het riante huis in het centrum
van Panningen staan al enkele
ingepakte verhuisdozen. Foppe
en zijn vrouw hebben nog tot het
einde van de maand, dan vertrekt
de verhuisbus richting Groningen.
Zijn Limburgse avontuur begon
ruim twintig jaar geleden, toen hij
op verzoek van een grote wooncoöperatie als makelaar in Limburg
kon gaan werken. Foppe, die destijds al als makelaar in Groningen
werkte, greep de kans met beide
handen aan. Met twee tienerdochters van 16 en 13 was het de
vraag of zij zich konden aarden
aan de andere kant van het land.
“Maar gelukkig is alles wonderbaarlijk goed gegaan en hebben zij
hun plekje snel kunnen vinden.”

‘Stamtaofel’
Toen Foppe in Panningen kwam
wonen, kende hij nog niet veel
mensen uit het dorp. Gelukkig
voor hem was daar Lei Vossen.
“Lei introduceerde mij aan ‘de
stamtaofel’. Elke vrijdagavond
kwamen we met een groepje van
negen ondernemers bij elkaar.
Het bezorgde Foppe heel veel
gezellige avonden en zo breidde

hij ook zijn netwerk uit. “Eerst zaten
we bij de ‘oude’ Dotje, toen Tonnie
nog de uitbater was en daarna bij
café Pierke. Helaas zijn Lei en Tonnie
er beiden niet meer, maar ze hebben
beide een belangrijke rol in mijn leven
in Panningen gespeeld.”
Foppe integreert steeds meer in het
leven in Panningen en hij gaat de
omgeving in de loop der jaren erg
waarderen. “Peel en Maas is zo’n mooi
stukje Nederland en Panningen is
echt een fijn dorp met nog altijd veel
potentie. Ik vind het het centrummanagement hier ongelofelijk goed en ik
sta nog altijd te kijken van wat er allemaal in het dorp wordt georganiseerd.
Panningen heeft ontzettend veel te
bieden.”

Niet stilzitten
In zijn 22 jaar als makelaar in
Panningen heeft Foppe veel klanten
geholpen. In 2008 brak echet de crisistijd aan. Ik was de duurste kracht
van het bedrijf, dus ontsloeg ik mijzelf en ben ik met vervroegd pensioen
gegaan. Echter kon Foppe niet stilzitten
en in plaats van achter de geraniums te
zitten, maakte hij een carrièreswitch.
Foppe organiseerde vlooienmarkten in
bloemenveilingen die in het weekend

leegstonden. En hoewel het erg succesvol was, kroop het bloed toch waar het
niet gaan kan. Foppe begon na twee
jaar ‘pauze’ toch weer hobbymatig als
zelfstandig makelaar op een eigen kantoortje. “Dat liep echter al snel weer
uit de hand en voor ik het wist was ik
weer fulltime makelaar.” En nu, met de
68 jaar, terwijl hij al lang en breed met
had kunnen genieten van zijn pensioen is hij nog altijd niet van plan om
te stoppen. “Stilzitten is niet aan mij
besteed.”

‘Vastelaovesvirus’
Als er iets is dat hij straks gaat missen,
dan in het de Limburgse ‘vastelaovend’.
“Ik ben een ‘vastelaovesfan’ geworden. Ik zeg maar zo: ‘Ik heb geen coronavirus maar het ‘vastelaovesvirus’.”
Toch hield Foppe in Groningen al van
de carnaval. Hij heeft zelfs tijdens de
Groningse carnaval zijn vrouw leren
kennen. “Dat was in de discotijd, toen
werd er nog wel eens carnaval gevierd
in de discotheken. Ik was fan, zij niet.
Ik was verkleed, zij niet.” En toch is
het Foppe gelukt om haar hart te veroveren. Hier in Limburg heeft Foppe
bijna alle jaren het feest der Limburgse
feesten gevierd. Zijn vrouw heeft hij
nooit weten te overtuigen. Foppe’s

lievelingslied is ‘Ût maedje van gisteraovend’. “Dat was het eerste liedje
dat ik hoorde toen ik voor het eerst
hier carnaval vierde. Ik ben direct vier
dagen achter elkaar gegaan. Het was
fantastisch. Ik was verkleed als lampenkap. En als mensen dan op straat in
het plat tegen mij begonnen te praten
en ik het niet meer kon volgen, dan
trok ik aan mijn denkbeeldige touwtje, zei: ‘ik doe het licht uit’ en dan liep
ik weg. Dat was erg grappig.” Van zijn
beletteringsman, die normaal de makelaarsborden bedrukt, kreeg Foppe dit
jaar zelfs een vrolijk carnavalsbord met
de tekst: Met een prins uit Groningen
verkoop je de meeste woningen.
“Schitterend. Het heeft de hele carnaval in mijn tuin gestaan.”

Stadsvilla
Aan het einde van deze maand verhuist hij terug naar Groningen. Dit idee

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.

2

ZOEKT SCHOLIEREN
En we zoeken:
• scholieren met een tussenjaar
• iemand die flexibel, enthousiast
en bereid is om de handen uit
te mouwen te steken
• iemand die op zoek is naar werk
met flexibele werktijden

Vosberg 27C • 5981 NM Panningen • T 06-50238138 • aluka@hetnet.nl • www.lukassenplantgoed.nl

Tekst en beeld: Roosje Delsing:

Puzzel

4

Wij zijn op zoek naar scholieren voor minimaal 4 uur per week
op de zaterdagen/schoolvakanties (tijdens vakantie minimaal
24 uur). Lukassen Plantgoed is een kwekerij in Panningen met
diverse soorten planten voor in de tuin waar je allerlei diverse
werkzaamheden gaat doen. Ben jij minimaal 15 jaar oud en
zoek je een plek om wat te kunnen bijverdienen? Stuur dan
een mailtje met daarin je naam, leeftijd en telefoonnummer.
Je kan natuurlijk ook een appje sturen of even bellen.

Foppe wil de komende jaren nog deels
blijven werken. Want niks doen is voor
hem geen optie. Daarnaast wil hij,
zodra het weer kan, nog vele reizen
gaan maken met zijn vrouw, want reizen is zijn passie. “De eerstvolgende
reis gaat naar Argentinië of Japan.”
Foppe is ook een sportfanaat en hij
hoopt straks weer voetbalwedstrijden
te kunnen gaan bezoeken. Want de
stadsvilla waar hij straks woont ligt
op slechts tien minuten afstand van
FC Groningen. Dat is ‘zijn’ cluppie. “Al
heb ik VVV-Venlo inmiddels ook in
mijn hart gesloten.” Foppe’s dochters
wonen in Nijmegen en Rotterdam, dus
hij en zijn vrouw zullen regelmatig
nog op en neer kachelen om hen te
bezoeken. Ook is Foppe inmiddels opa
van vijf kleinkinderen in de leeftijd
van nul tot en met zeven jaar. Hij is
ontzettend blij met zijn kleinkinderen.
“Ik noem ze ook wel ‘feestverlichting’.
Het is een feest als ze komen en een
verlichting als ze weer gaan.”
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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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!

Vastenactie

Samen gaan we voor toekomstkansen voor jonge mensen in
Zambia door goed onderwijs. In
de kerken liggen folders en
staan collectebussen, al dan
niet in een vastenzakje. U kunt
ook overmaken naar NL39RABO
0141974664 t.n.v. Vastenactie
Dekenaat Helden te Helden.

Actie Kerkbalans

Ook uw parochie ondervindt
keihard de financiële gevolgen
van de coronacrisis. De

Cluster MKBE

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
Woensdag 10 maart
H. Mis 09.00 uur (grote kerk, zij-altaar
St.Jozef)
Zondag 14 maart
H. Mis om 9.30 uur

Parochie Egchel

Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
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)
Zondag 21 maart
Geen H. Mis

Parochie Kessel

Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Iet Dings-Bovendeerdt
Parochie Maasbree
077 462 18 60, 06 24 21 61 06
Misintenties
Kerkdiensten
NL58RABO0131001973
Zaterdag 13 Maart
Pastorie Dorpstraat 4
19.15 uur H. Mis.
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl Piet en Lena Hanssen – Janssen
Mededelingen:
www.parochiemaasbree.nl
Zaterdag 27 maart
Kerkdiensten
19.15 uur H. Mis (Palmzaterdag).
Zondag 14 maart
Vrijdag 2 april
H. Mis: 11.00 uur
19.00 uur Goede Vrijdagviering..
Lector: Mevr. Marianne
Zaterdag 3 april
Verhappen
20.00 uur Paaswake.
Jaardienst Handrie Hendrix en
Netje Hendrix-Peeters.
Jaardienst Nelly GrubbenEr mogen maar 30 personen in de
Verheijen en Jan Grubben.
H. Missen aanwezig zijn. U kunt zich
Mededeling
daarvoor opgeven bij: Arno Houwen
Openstelling Aldegundiskapel
tel. 06-55177046 of bij Iet Dings tel.
De Aldegundiskapel in onze
06-24216106. Voor de pastorale zorg
parochiekerk is dagelijks
kunt u terecht bij pastoor-deken W.
geopend voor het opsteken van
Varela Tel. 3981416, of kapelaan H. te
een kaarsje, een gebed of een
Boekhorst (zie parochie Baarlo)
moment van bezinning.
Ziekenzalving: 06-55408023

Parochie Grashoek

Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg
077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 14 maart
H.Mis 11.00 uur 4de zondag 40dagentijd. T.i.v. Theo Spreeuwenberg (verj).;
Tinus Steeghs (jaardienst). Max. 30
pers. Telling bij binnenkomst

Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 13 maart
Geen H. Mis
Zaterdag 20 maart
H. Mis 17.30 uur 5de zondag 40dagentijd
Overleden:
Riek Aerts-Hermans, 87 jaar

Parochie Meijel

Misintenties
NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
077 465 36 81

Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5, 077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zaterdag 13 maart
H. Mis Halfvasten. Geen Misintenties.
Max. 30 aanwezigen. AANMELDBRIEFJE
noodzakelijk. Verkrijgbaar vanaf: ma. 8
maart, prikbord kerk
Maandag 15 maart
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans – Telling bij binnenkomst
Dinsdag 16 maart
H. Mis 09.00 uur –Telling bij binnenkomst
Donderdag 18 maart
H. Mis 09.00 uur –Telling bij binnenkomst

Parochie Baarlo

Parochie Kessel-Eik

Parochie Helden

Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Zondag 14 maart
H. Mis 10.00 uur 4de zondag 40dagentijd t.i.v. Drees Hermkes (b.g.v. verj);
Ton Hillen en Martha Hillen-Reijnders
en fam.; overl. echtg. Piet en Jacoba
Verschaeren-Janssen
Overleden:
Wiel van de Voort, 90 jaar

Parochie Koningslust

Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 14 maart
9.30 uur H. Mis.
Joep Smits wegens verjaardag.
Jaardienst Piet Beurskens en Fien
Beurskens-Roeven.
Donderdag 18 maart
9.00 uur H. Mis.
Mededelingen:
Er mogen maar 30 mensen in de kerk.
U kunt zich daarvoor opgeven. Tel.
477.1275 of per mail: kapelaan@parochiebaarlo.nl
Bij binnenkomst in de kerk kunt u uw
handen desinfecteren en de voorgeschreven afstand in acht nemen. Als
u verkoudheidsklachten heeft, blijft u
dan thuis.

Misintenties NL41RABO0125300522
Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkens
06 30 10 30 13
Kerkdiensten
Zaterdag 20 maart
18.00 H. Mis voor de Parochie
Zaterdag 27 maart (Palmzondag)
18.00 uur H. Mis voor de Parochie
Maandag 5 april (2e Paasdag)
9.30 uur H. Mis voor de 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

Parochie Panningen

Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag-, woensdag- en
vrijdagochtend van 08.30 uur tot
11.30 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 13 maart
H. Mis 19.00 uur 4de zondag
40dagentijd. Wiel Hebben (zeswekendienst); Joke Goes
Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Overleden:
Ton Vocking, CM 82 jaar, in
Missiehuis te Panningen

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

vaste lasten (energie, verzekeringen,
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

Storings- en onderhoudsmonteur
Voor onze Service Campus in Venlo is KNAPP Benelux
actief op zoek naar storings- en onderhoudsmonteurs
uit de regio Venlo. KNAPP levert intelligente
automatiseringsoplossingen aan distributiecentra en
magazijnen m.b.v. shuttles, liften en conveyortechniek.
Binnen onze Venlo campus verlenen we service aan
meerdere logistieke partners.

Voor uitbreiding van ons team komen wij graag in contact met enthousiaste kandidaten die op
zoek zijn naar een nieuwe uitdaging. Heb jij een technische achtergrond en wil je graag werken
aan innovatieve installaties binnen de material handling industrie?
Dan komen wij graag in contact met jou!
Bij interesse, ontvangen wij graag jouw CV op het mailadres recruitment.benelux@knapp.com
of via onze website www.knappbenelux.com
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Tummers
daar word ik vrolijk van
Altijd deskundig
advies op maat.

24

7

SHOP ONLINE

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!
Liever winkelen op afspraak of afhalen?
Maak een afspraak!

GRATIS
THUISBEZORGD

VIDEO
SHOPPING

BEL
MET ONS

CHAT ONLINE
MET ONS

AFHALEN
OP AFSPRAAK

WINKELEN
OP AFSPRAAK

Frank

GRATIS
BEZORGD!

185,3
CM

59,5
CM

228 L
KOELEN

12

7
RB34T670DWW/EF
• Energieklasse D
• NoFrost
• All Around Cooling
• SpaceMax-technologie
• Power Cool + Power Freeze
• Inhoud: 340 liter (228l koelen / 112l vriezen)
• Digital Inverter Compressor met 10 jaar garantie

’’
➞

KOEL-VRIESCOMBI

50

D

cm

NO FROST

4K

ULTRA HD

595,-

112L
VRIEZEN
GRATIS
BEZORGD!

599,-

489,-

799,-

4K UHD LED TV
50PUS8535/12
• 50 inch (127cm) • Driezijdig Ambilight • Dolby Vision en Dolby Atmos
• Belangrijkste HDR-formaten ondersteund
• P5 Perfect Picture Engine • Smart Android TV / AI-spraakbediening

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst
Shop 24/7 online | www.eptummers.nl

