Kempen creëert

campagnes

06
01
WK01 \ 2022

#kempencreëert

02 Huub stopt

na 66 jaar
als taxichauffeur

03 Terugblik 2021

met de burgemeester

04-05

Corona jaaroverzicht

05 Akkoord

over skatetoestellen
Grashoek

12-13

Gemeentenieuws
Peel en Maas

2.200 oliebollen
Kindervakantiewerk (KVW) Egchel heeft in samenwerking met bakker Ummethun een oliebollenactie op poten gezet. In totaal werden er 2.200 oliebollen verkocht, de winst gaat
naar het KVW. Daarvan kan de organisatie activiteiten voor de kinderen organiseren. Mensen konden via een briefje, mail of aan de deur oliebollen bestellen. Kinderen gingen in het
dorp langs de deuren voor het ophalen van de briefjes en ook voor het langsbrengen van de oliebollen. “We kunnen wel zeggen dat het heel geslaagd was”, zegt Carmen Rutten,
secretaris van KVW Egchel. “Door het omgaan met geld konden kinderen ook hun rekenvaardigheden bijspijkeren. Het was mooi om de blije gezichten van de oudere mensen te zien
als er een kind bij hen aan de deur stond. Jong tot oud heeft genoten van deze actie, die zeker voor herhaling vatbaar is.” / Beeld: KVW Egchel

Corona gooit roet in het eten

Geen prinsen in
gemeente Peel en Maas

In het carnavalsseizoen van dit jaar zullen er in de gemeente
Peel en Maas geen prinsen worden uitgeroepen. Dat hebben de
carnavalsverenigingen onderling besloten.
Zo laat carnavalsvereniging Kuus
Oeht Kepèl op haar Facebookpagina
weten: “Na overleg met alle
carnavalsverenigingen van Peel
en Maas en een afvaardiging van
de gemeente, moeten we jullie
mededelen dat we voor dit sei
zoen geen nieuwe heerser zullen
uitroepen. Dit wil ook zeggen dat
er geen prinsenreceptie en helaas
geen optocht zijn.” CV De Kook uit
Baarlo schrijft ook op Facebook dat

de vereniging het jammer vindt dat
ze heeft moeten besluitengeen
gezelschap uit te roepen dit jaar.
“Er zal dit jaar dus geen prinsentrio
zijn en ook de mannen en vrou
wen van Jong Nederland zullen
nog even moeten wachten met
het uitroepen van hun boeren
gezelschap. We gaan bekijken of
we de Pronkzitting wel binnen de
dan geldende coronamaatregelen
door kunnen laten gaan.”

150.000 euro nodig voor onderzoek

College wil Raadhuisplein autovrij maken en
voetgangerszone in centrum uitbreiden
Het college van Peel en Maas wil onderzoeken of het Raadhuisplein autovrij gemaakt kan worden en of
het haalbaar is om Leerlooierweg tot aan Patersstraat door te trekken. Daarvoor vraagt het een bedrag van
150.000 euro aan de gemeenteraad. Met dit bedrag kunnen de twee mogelijke situaties uitgezocht worden.
Doordat de gemeente de voormalige
postkantoorlocatie heeft aangekocht,
liggen er nu kansen om het gedeelte
van het centrum vanaf de Patersstraat
tot aan Raadhuisplein te ontwikke
len. Volgens wethouder Paul Sanders
ontstaat er een mooie kans om het
centrum een opknapbeurt te geven
en het gebied autoluw te maken.
Tijdens sessies met de klankbord
groep die bestaat uit vertegenwoor
digers van het Centrummanagement
Panningen, ondernemers, bewo
ners en vastgoedeigenaren zijn

drie mogelijke scenario’s bespro
ken. Eén daarvan is enkel de locatie
postkantoor herinvullen. Denk bij
voorbeeld aan parkeren in combina
tie met groen en eventueel kunst,
bebouwing of combinaties hiervan.
De tweede variant betekent een ver
lenging van de Beekstraat. Hiervoor
moet de gemeente vier woningen
verwerven en de Leerlooierweg tot
aan Patersstraat doortrekken, waarbij
restruimte wordt ingezet voor enkele
langsparkeerplaatsen en groen.
Ook wordt het voetgangersgebied

vanaf Omsels tot aan Beatrixstraat of
Patersstraat uitgebreid. In dit scenario
blijf het Raadhuisplein (vooralsnog)
parkeerplein.
De derde optie is om zeven woningen
te verwerven om de Beekstraat
te verlengen. Het Raadhuisplein
wordt een groen-/beleefplein en
dus autovrij. Het college stelt de
gemeenteraad voor om de laatste
twee varianten nader te onderzoeken.
Het college vraagt hiervoor
150.000 euro.
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Tijd om te gaan genieten

Na 66 jaar stopt Huub Suntjens uit Kessel
als taxichauffeur
Huub Suntjes (79) uit Kessel gaat na 66 jaar stoppen met werken. De afgelopen twintig jaar heeft hij met
veel plezier gereden voor stichting Daelzicht als taxichauffeur. Hij wordt in januari 80 jaar en vindt het tijd
om van het leven te gaan genieten met zijn vrouw.

den in een taxi geldt geen maximale
leeftijd.”

Liefde voor de cliënten
Huub rijdt een busje voor rolstoelver
voer en vind dit erg leuk. “Ik vind de
band met de cliënten heel erg fijn. Je
moet ze veel helpen en begeleiden en
dan krijg je een enorme band met de
cliënten die je rondrijdt,” zegt Huub.
“Het zijn allemaal cliënten met een
rugzakje en zij vinden het verschrik
kelijk dat ik ermee stop.” Huub rijdt
iedere dag met de taxi en heeft zich
nog nooit ziekgemeld in alle jaren dat
hij werkt.

Iedere maandag

Huub Suntjes heeft veel banen gehad
en veel gewerkt in zijn leven. Hij is
bakker geweest, heeft samen met zijn
vrouw Martha jaren gereden met een
touringcar en heeft een eigen taxi

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

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

bedrijf gehad. De afgelopen twin
tig jaar heeft hij in Koningslust als
taxichauffeur gereden voor stichting
Daelzicht. Hier heeft hij erg van
genoten, maar op 31 december reed
hij zijn laatste ritje. Vanaf 1976 tot
aan zijn 65e heeft Huub zelfstandig
gereden, hierna is hij begonnen met
rijden in een touringcar voor stich
ting Daelzicht, bij Ruud Ghielen in
Koningslust. Hier kwam echter na
negen jaar een nieuwe baas met

nieuwe wetten. “Hij wilde niet dat cli
ënten werden afgezet met een tou
ringcar, maar wilde iedereen thuis
afzetten. Dit gaat echter niet met
een touringcar en daarom is Ghielen
gestopt bij Daelzicht. Toen heeft
Taxi van Meurs uit Simpelveld, waar
ik nu nog voor rijd, zich ingeschre
ven bij Daelzicht,” vertelt Huub. “Bij
de touringcar heb je een maximale
leeftijd voor c hauffeurs, daarom ben
ik verdergegaan bij Meurs. Bij het rij

De afgelopen acht jaar rijdt Huub
iedere maandag een zwaar
programma. “Van 12.00 tot 15.45 uur
rijd ik gehandicapte cliënten naar het
zwembad.” Hij haalt de eerste groep,
brengt ze naar het zwembad en ver
volgens haalt hij de volgende groep.
“Ik rijd de cliënten naar het zwem
bad, help ze met de rugzak omdoen
en begeleid ze naar binnen. Ik heb
in juni aangegeven dat ik ermee ga
stoppen, omdat het me te zwaar werd
vanwege mijn leeftijd. Er is toen aan
alle collega’s gevraagd of iemand dit
programma wilde overnemen en op
dit moment is er nog altijd niemand
gevonden die het wil doen.” Door de
coronamaatregelen hebben de cliën
ten één jaar niet kunnen zwemmen
en toen ze weer mochten gaan, zou
er eigenlijk niemand zijn geweest
die de cliënten kon brengen. “Toen
heb ik gezegd dat ik doorrijd tot er

een nieuwe chauffeur is voor het
programma, dan kan ik hem of haar
ook inwerken in december. Maar op
dit moment hebben ze nog niemand
gevonden. Toch wilde ik echt op
31 december stoppen.”

Altijd willen helpen
Huub heeft met werken altijd een pak
aan en hij zorgt dat zijn bus schoon is.
Hij stapt bij iedere cliënt uit om hem
of haar mee naar binnen te helpen.
“Ik weet van mijn cliënten op maandag
waar hun jas hangt, waar de rugzak
is en vind het dan ook erg belangrijk
om iedereen te helpen die ik rondrijd.”
Door de coronamaatregelen kon Huub
een tijd niet rijden, maar kreeg hij wel
zijn contracturen doorbetaald. “Ik heb
toen aangeboden om alle bussen, uit
eindelijk waren dit er 33, goed te poet
sen. Dit heb ik samen met mijn vrouw
gedaan en we zijn er een paar maan
den mee bezig geweest.” Ondanks dat
hij zijn baan heel erg leuk vindt en erg
veel plezier heeft gehad bij Daelzicht,
besloot hij 31 december echt te stop
pen. “Ik vind dat ik na 66 jaar werken
genoeg heb gewerkt en ga genieten
met mijn vrouw,” zegt Huub.

Ik vind het erg
belangrijk om iedereen
te helpen die ik rondrijd

Tekst: Noëlle Ewals

Aandacht voor uitdagingen van horeca en zorg

Ruilactie: van paperclip naar 1.250 euro
De Heere van Meijel heeft eind november de ‘Corona Ruilkans’ actie op touw gezet. Hiermee werd aandacht gevraagd voor de uitdagingen
van zowel de horeca als de zorg in de coronaperiode. De ruilactie werd begonnen met een paperclip en leidde uiteindelijk tot producten die werden
geveild voor 1.250 euro.

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

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

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

“Naast de positieve vibe bracht de
online veiling van alle gedoneerde
producten en diensten
uiteindelijk 1.250 euro op”, zo zeg
gen de organisatoren van de ruilactie.

“Een mooi bedrag, een druppel op een
gloeiende plaat, maar we zijn trots
dat wij hier een steentje aan bij kon
den dragen.” Ze hebben ook nog via
diverse kanalen producten en diensten

toegeschoven gekregen. Deze gaan ze
na de feestdagen overhandigen aan
het personeel van enkele omliggende
ziekenhuizen. “Een mooi extraatje
voor hen voor het harde werken in

tijden van crisis. Kortom: een mooi
resultaat en we zijn dankbaar dat
we dit samen met een aantal onder
nemers en enkele donateurs mochten
doen.”
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Terugblik 2021

Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo blikt terug op 2021
2021 was een bewogen jaar. Peel en Maas werd geteisterd door hoogwater en door de
coronacrisis. Toch zijn er ook leuke momenten te benoemen, zoals de lintjesregen en de
start van de eerste kinderburgemeester van Peel en Maas. Burgemeester
Wilma Delissen-van Tongerlo blikt terug op een jaar met hoogte- en dieptepunten.
Het jaar stond wederom in het teken van
corona. 2021 begon met een strenge lock
down en een avondklok. “Het is natuur
lijk erg uitzonderlijk dat er een avondklok
ingesteld moest worden. Dat was sinds
de Tweede Wereldoorlog niet meer voor
gekomen. Na ongeregeldheden in andere
plaatsen, moesten we ook in Peel en Maas
maatregelen nemen. Omdat er rellen waren
aangekondigd in meerdere dorpen in Peel
en Maas, moest ik een noodverordening
afkondigen. Met deze noodverordening
waren we beter in staat mogelijke rel
len in de kiem te smoren of te beëindigen.
Gelukkig is het rustig gebleven.”
Een tweede noodverordening kwam op een
later moment, namelijk in juli toen het water
van de Maas voor spannende momenten
zorgde. Noodgedwongen moest de bur
gemeester haar inwoners in de gebieden
rondom de Maas oproepen om te evacueren.
“Mensen die aan de Maas wonen, hebben
vaker hoogwater meegemaakt. Maar dit
keer had het veel impact. Ik moest bewo
ners oproepen om te evacueren. We zijn
vier dagen en nachten met veel mensen van
de gemeente en andere instanties in touw
geweest om erger te voorkomen en bewo

ners en ondernemers te steunen. Ik ben zelf
ook het gebied in gegaan om mensen een hart
onder de riem te steken. Bewoners en onder
nemers bleven achter met veel schade. Het doet
pijn om te zien hoe bijvoorbeeld de oogst van
boeren was vernietigd. Aan de andere kant
heeft het ook voor verbinding gezorgd.”
Wat volgens de burgemeester mooi was om te
zien, was het saamhorigheidsgevoel. Ondanks
het leed waren er lichtpuntjes in deze periode.
“De lintjesregen en de start van de eerste
kinderburgemeester Saar Fransen behoren tot
de mooie momenten van het jaar. Ondanks
de coronamaatregelen hebben we toch een
manier gevonden om deze activiteiten door te
laten gaan. Maar ook drie bedrijven in Peel en
Maas die het predicaat Hofleverancier hebben
gekregen, de overhandiging van de Koninklijke
erepenning aan voetbalvereniging RKMSV
Meijel en het jeugdlintje dat ik samen met de
kinderburgemeester heb uitgereikt. Ik hoop
dat Saar en ik in 2022 jaar vaker samen op pad
kunnen gaan.”
Omdat we het nieuwe jaar starten met een
harde lockdown, waarin veel mensen getroffen
worden, wil de burgemeester iedereen een hart
onder de riem steken. “Dat voelt bij iedereen
als een steen op de maag. Ik begrijp de zorgen

van de ondernemers, ik begrijp de zorgen van
de mensen die in de zorg werken en ik begrijp
dat mensen soms even niet meer weten hoe
het verder moet. Laten we elkaar helpen, laten

we elkaar de hand reiken en steunen. Houd
moed, 2022 gaat zeker een beter jaar worden.”
Tekst: Jeanine Hendriks

Heemskerk Vasteplanten is een bedrijf dat gespecialiseerd is in
Hemerocallis, Hosta en Iris. Sterke en mooie vaste planten welke
we wereldwijd aan meer dan 30 landen leveren. Wij produceren
deze op 2 locaties; en Grubbenvorst (l) en Noordwijk (zh).

WERKEN BIJ
ABEMEC SEVENUM?
Wij zoeken een:
• Verkoper
• Balie- en
magazijnmedewerker
• Fendt monteur
• Agrifac monteur

Wij zoeken iemand die er
gewoon is wanneer het nodig is!
20 tot 40 uur per week
Heemskerk Vasteplanten biedt een zelfstandige functie als teelt
manager vaste planten in Grubbenvorst en omgeving. Ben je praktisch
ingesteld, een aanpakker en zoek je afwisselend werk met flexibele
werktijden, dan is dit je (buiten) kans!
Wat ga je doen?
Als teelt manager locatie Grubbenvorst zorg je voor een succesvolle
teelt. Je kan goed plannen en organiseren en je hebt een groot
verantwoordelijkheidsgevoel. Je hebt dagelijks contact en overleg met
je collega teelt manager uit Noordwijk.
In het voorjaar bestaan de werkzaamheden uit het planten van
de nieuwe productie met behulp van plantmachines. Je begeleidt
daarbij 4-6 seizoenkrachten. In de zomer zorg je voor optimale
groeiomstandigheden, waaronder watergeven, gewas onderhoud en
nalopen. Dit doe je alleen en met collega’s uit Noordwijk.
Vanaf november ben je actief betrokken bij het rooiproces.
De gerooide planten worden getransporteerd naar onze locatie in
Noordwijk. Eventueel kan je nog een functie vervullen in Noordwijk.

KIJK OP
WWW.ABEMEC.NL/VACATURES
WWW.ABEMEC.NL

Je werkt met moderne en goed onderhouden spullen en machines.
Gezien de diversiteit van je collega’s is het een pre als je naast
Nederlands ook Engels of Pools spreekt.
Heb je ervaring in de agrarische sector en ben je voor lange
termijn opzoek naar een veelzijdige baan, neem dan contact met
Loek Teeuwen via tel. 0252 34 03 51 of stuur je CV en motivatie naar
loek@heemskerkplants.com. We verheugen ons op je sollicitatie.
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Jaaroverzicht corona
Januari
12 januari

Lockdown verlengd
met 3 weken tot en met
9 februari
23 januari

Avondklok gaat in,
bezoek van maximaal
één persoon per dag
26 januari

Noodverordening voor
heel Peel en Maas van
kracht

Februari

Maart

April

Mei

Juni

2 februari

8 maart

2 april

12 mei

5 juni

10 februari

18 maart

13 april

19 mei

Stap 2 van openingsplan:
onder andere sporten
binnen toegestaan

Alles open op 1,5 meter
afstand. Met coronatoegangsbewijs 1,5 meter
niet verplicht

27 mei

30 juni

Lockdown verlengd
tot 2 maart
Intrekkingsbesluit
noodverordening
Peel en Maas
12 februari

Gemeente Peel en Maas
stelt compensatie
maatregelen vast

Lockdown verlengd tot
30 maart
Kermisexploitanten
betalen geen standgelden
23 maart

Lockdown verlengd tot
20 april

Gezocht

champignonplukster
We zijn op zoek naar een enthousiaste en
ﬂexibele champignonplukster om ons team te komen
versterken.
•
•
•
•

We plukken van maandag t/m donderdag;
25/30 uur in de week;
starttijd 7.00 uur ‘s-morgens;
geen last van hoogtevrees.

Ervaring is niet persé nodig, alles kan geleerd worden.
Marcel en Petra Peeters Kessel Eik
077 462 12 03 / 06 2165 9628

Op een nieuw jaar vol
mooie momenten.

Vol Overgave!
Beste wensen,
namens het hele team van
VVD Peel en Maas.

Te huur in Meijel
Tussenwoning
Ind. onder: gang, toilet, woonkamer/keuken & berging
Ind. boven: 2 slaapkamers, douche & vlizotrap naar
zolder (vrije sector)
tel: 0627203979

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

Horeca mag terras weer
uitbreiden in Peel en
Maas
Openingsplan: stap voor
stap meer mogelijk
20 april

Terrassen en winkels
open, einde avondklok

Verlenging steunfonds
corona voor verenigingen en stichtingen

Kermis Kessel gaat
niet door

Alles open, behalve discotheken en e venementen
26 juni

Evenementen toegestaan
met coronatoegangs
bewijs

‘Jongeren vinden muziek
verenigingen niet ‘cool’
Muziekverenigingen, fanfares en harmonieën in de gemeente Peel en Maas hebben moeite met het krijgen
van een nieuwe ledenaanwas. De Fanfare Kessel luidt zelfs de noodklok. “Onze toekomst is in gevaar”, aldus
de vereniging.
De Fanfare Kessel moest onlangs bij
eenkomen. Niet om te oefenen, maar
om te praten over de toekomst van
de vereniging die al 165 jaar bestaat.
“Of nog concreter: of er nog een toe
komst is”, zegt lid Francien van Kessel.
“Dat klinkt zwaar en voelt ook zwaar.
Geen Koninklijke Fanfare Maasoever
meer, dat kan toch eigenlijk niet?”,
zegt Thijs Bouten. “De ‘fanfaar’ is al
decennialang een begrip in Kessel.
Vele Kesselnaren hebben een herin
nering aan de fanfare: het inhalen van
de communicantjes, de intocht van
Sinterklaas, de serenade toen opa en
oma vijftig jaar getrouwd waren en het
Promsconcert ter ere van het afscheid
van de gemeente Kessel.” Al jaren kent
de Kesselse fanfare een dalende ten
dens in ledenaantal. Inmiddels staat de
teller op 24 muzikanten. “En de harde
waarheid is dat dit te weinig is om
door te kunnen gaan”, aldus Bouten.

Verandering
De afgelopen jaren heeft de Fanfare
Kessel een verandering doorgemaakt
naar een brede muziekvereniging. Dit
kende succes, maar de fanfare blijkt
er niet mee geholpen: er is een tekort
aan trompet- en bugelspelers, een
trombonist en enkele slagwerkers.
“Oplossingen zoals fuseren met een
andere muziekvereniging in Peel en
Maas worden besproken en ook het
oprichten van een geheel nieuw Peel
en Maas orkest”, zegt Francien van
Kessel. “Maar het voelt allemaal niet
fijn, want in hun hart houden de muzi
kanten teveel van de Kesselse fanfare.”
Van Kessel hoopt dat ze op korte ter
mijn meer leden krijgen, om te voor
komen dat de Fanfare Kessel moet
worden opgeheven. Niet alleen jon
geren, maar ook volwassenen zijn
welkom. “Het is nooit te laat om te
beginnen”, aldus Van Kessel.

Joekskapel Kos Erger
Muzikant Bram Verbong uit Panningen
is meer dan 25 jaar lid geweest van
een muziekvereniging en heeft daar
gedurende zijn lidmaatschap de
ledenaantallen flink zien teruglopen.
“Oudere muzikanten stromen uit en

aanwas is er nauwelijks of is maar
tijdelijk, ondanks veel inspanningen
van de vereniging. Het lijkt erop dat
muziekonderwijs (op de traditionele
manier) niet meer ‘cool’ is. Dit is naar
mijn weten al jaren zo en wordt alleen
maar erger.” Hij is van mening dat een
harmonie, fanfare of muziekvereni
ging niet meer zelfstandig kan blijven
bestaan in de dorpen van Peel en Maas
en ze anders moeten gaan denken.
“Dat is slechts voor enkele verenigin
gen weggelegd. En veelal zijn dat ver
enigingen die op een hoger muzikaal
niveau actief zijn en muzikanten aan
trekken van buiten het dorp. Naar mijn
mening willen jongeren wel muziek
maken, maar niet op de traditionele
manier. Een harmonie/fanfare denkt
hierop in te spelen door te zeggen
‘iedereen is welkom’ en ‘wij maken
ook andere muziek en doen ook pro
menadeconcerten (een jaarlijkse reeks
klassieke concerten voor groot publiek
concerten). Nee, er is meer nodig en
daar moeten de huidige fanfares en
harmonieën zich bewust van zijn.”
Joekskapel Kos Erger uit Panningen,
waar Bram Verbong lid van is, heeft
momenteel zeventien ‘leden’. Het aan
tal actieve mensen bij de vereniging
schommelt al zo’n tien jaar tussen de
vijftien en twintig personen. “Af en toe
komt er iemand bij en af en toe doet
er iemand (tijdelijk) extra mee”, zegt
Verbong. “De bezetting is altijd het
lastigste. Je hebt vaak een tekort aan
bepaalde instrumenten. Dat geldt ook
vaak bij muziekverenigingen. Slagwerk
en percussie hebben we meer dan
voldoende, net als trompetten. Bij
Kos Erger komen we met name zwaar
koper tekort. Dat beperkt je soms
in het spelen van bepaalde muziek
werken.” De Kesselnaar denkt dat er
maar twee opties zijn om het probleem
op te lossen. “Of ze moeten verande
ren van fanfare/harmonie naar een
muziekvereniging waarbij echt ieder
een zich kan aansluiten en onderdeel
uitmaakt van het muziekgezelschap of
opschalen en dus fuseren. Zodat er nog
maar enkele traditionele HaFa (harmo
nie orkesten en fanfares) zijn in Peel
en Maas. Een harmonie, een fanfare

en een B-orkest bijvoorbeeld. Ik denk
wel dat Peel en Maas groot genoeg is
voor een beperkt aantal gezonde HaFa
muziekverenigingen, maar niet in ieder
dorp, zoals we dat nu (nog) kennen.”

Fanfare Baarlo
Bij de Fanfare Eendracht Baarlo zijn de
problemen iets minder dramatisch. Het
ledenaantal is de afgelopen vijf jaar
licht gedaald. “Momenteel zijn er 55
musicerende leden bij het grote orkest
actief, 5 jaar geleden waren dat er 63”,
zegt lid Piet van Wegberg. De fanfare
van Baarlo heeft wel een lage instroom
van nieuwe (jonge) leden. Als gevolg
daarvan stijgt de gemiddelde leeftijd
van de actieve muzikanten. Binnen
fanfare Eendracht is een ‘Commissie
Opleiding’ actief die daar veel energie
in steekt door de samenwerking te
zoeken met de Baarlose basisscholen.
Van Wegberg: “Helaas is dat zowel dit
jaar als ook in 2020 slechts beperkt
uitgevoerd door de beperkende coro
namaatregelen. We hebben dat met
een teruggezien in een afname van
het aantal aanmeldingen van kinderen
voor het volgen van een muziekoplei
ding, zowel vorig jaar als dit jaar.” Een
andere reden voor de lage instoom
van de jeugd is het ruime aanbod van
zowel culturele- en sportverenigingen,
meent Van Wegberg. “Een fanfare
is wellicht voor kinderen niet ‘cool’
genoeg. Ook het feit dat je als startend
muzikant toch wel enkele jaren moet
investeren alvorens te kunnen meespe
len in het grote orkest, zal voor sommi
gen een belemmering vormen.”

Muziekopleiding
Fanfare Eendracht vestigt haar hoop
ook op volwassenen die nog als muzi
kant actief willen worden. “Vaak hoor
je mensen zeggen dat ze het leuk zou
den vinden om een muziekinstrument
te bespelen bij de fanfare, terwijl het in
de praktijk zeer sporadisch gebeurt dat
men daadwerkelijk de stap zet. Maar je
bent nooit te oud om het te leren, want
het merendeel van de mensen heeft
enige muzikale basisaanleg.”
Tekst: Roosje Delsing
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Juli

Augustus

September

Oktober

November

December

10 juli

4 augustus

25 september

7 oktober

5 november

december

Horeca alleen op
1,5 meter met
vaste zitplaats tot
00.00 uur.
10 juli

Discotheken en nachtclubs sluiten, zitplaatsen
bij evenementen

Mondkapje niet meer
verplicht in Huis van de
Gemeente
13 augustus

Maatregelen van 10 juli
verlengd tot 19 september

Nederland verder open
met coronatoegangs
bewijs, geen verplichte
1,5 meter

Papieren corona
toegangspas regelen
27 oktober

Controle van het coronatoegangsbewijs

30 augustus

Grote carnavals
evenementen afgelast
vanwege zorgcontinuïteit
6 november

Verbreden inzet coronatoegangsbewijs
6 november

Mbo en hoger onderwijs
weer open zonder
1,5 meter

Mondkapjes verplicht op
alle publieke locaties
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Start boostervaccinaties
19 december

Lockdown, vrijwel alles
gesloten met
uitzondering van
essentiële winkels en
dienstverlening

13 november

Milde lockdown

24.000 euro naar initiatief

Akkoord over skatetoestellen
op dorpsplein in Grashoek
Tren Dircks, Luuk Gloudemans en Lucas Winkelmolen speelden met het idee om op het kerkplein in Grashoek
een klein skatepark te realiseren. Volgens hen is er voor jongeren, die houden van steppen, BMX’en en skaten
weinig te doen in het dorp. Daarom hebben ze de gemeente Peel en Maas gevraagd hen te helpen. Het College
van B&W heeft nu besloten om 24.000 euro beschikbaar te stellen voor de skatetoestellen.

VAKGARAGE
PEETEN BV

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

HERMAN VAESSEN
GROEIT
WAARDOOR WIJ
OP ZOEK ZIJN NAAR

WERKVOORBEREIDER
ONDERHOUD &
BOOMVERZORGING

Het college geeft aan in te willen
spelen op de behoeftes van de oudere
kinderen, die de skatetoestellen
zien als een manier om hun energie
kwijt te kunnen en elkaar te kunnen
ontmoeten. De jongeren hebben
onlangs een offerte opgevraagd bij
een leverancier van skatetoestellen
om zodoende een realistisch beeld te
vormen van de mogelijkheden binnen

het beschikbare budget. Er wordt
gekozen voor massief betonnen skate
elementen. Deze elementen zijn
geluidsarm en kunnen gemakkelijk
worden verplaatst bij bijvoorbeeld
evenementen. De initiatiefnemers
nemen zelf verantwoordelijkheid in
het voorkomen van overlast en zijn
beschikbaar als eerste aanspreekpunt
voor gebruikers en omwonenden.

Ze stellen gezamenlijk gedragsregels
op voor het gebruik van de skatebaan.
Mocht uiteindelijk toch blijken
dat er noodzaak is voor het weer
verwijderen van de skatevoorziening
dan kunnen de betonnen elementen
gemakkelijk worden verplaatst en op
een andere locatie worden gebruikt.

INTERESSE IN DEZE VACATURE KIJK SNEL OP:

HERMANVAESSEN.NL
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Bedankt

Det se miene leeve mins waas
Det se ozze leeve pap waas
Det se ozze leeve opa waas
Det se waas, wie se waas

xxx

Ger Craenmehr
echtgenoot van

Annie Craenmehr-Faassen
Hij is 70 jaar geworden.

Huub en Truus
Van der SterrenPeeters

Pap en opa van
Roel
Inge en Antwan
Gies, Jans
Luuk en Kelly
Pien
Bas

12 januari
50 jaar getrouwd!
Proficiat
Kinderen en Kleinzoon

Roermond, 1 januari 2022
Prins Clausstraat 33
5981 XE Panningen
De afscheidsdienst zal in besloten kring plaatsvinden.

Heel gewoon,
heel bijzonder,
gewoon een heel bijzonder mens.

Dit maedje is op de
Balderseweeg in Dörp gebore
en op de Ninnesweeg in Kepèl
75 gewaore.
Proficiat mam en oma

Annie Schers-Lemmen
Hulp gevraagd! Ik ben op zoek
naar een kleine huisje te koop met
ongeveer 2000m2 grond in Horst en
omgeving, alternatief ok een stuk
grond met water en elektra met de
mogelijkheid om een modulaire

huis te
plaatsen. +49 176 47 35 09 05

Ga maar op weg
naar het land van morgen
de hemel gaat al open
er wordt op je gewacht.
Na een liefdevolle verzorging in Zorgcentrum St. Elisabeth in Haelen
is, gesterkt door het H. Sacrament der Zieken, van ons heengegaan
onze broer, zwager en oom

Will Verbong

Wilhelmus Johannes Gerardus
Priester van het bisdom Roermond
* Tegelen, 19 april 1946

† Leudal, 27 december 2021

Marianne † en Theo
Cor †
Marijke en Harrie
Geert
Neven en nichten
Correspondentieadres: Geert Verbong,
Prins Alexanderstraat 6, 5616 BL Eindhoven
De plechtig uitvaartdienst in de kerk van de H. Aldegundis gevolgd
door de begrafenis op het parochiekerkhof heeft dinsdag 4 januari in
besloten kring plaatsgevonden.

Dankbetuiging

Een warmer en mooier afscheid van
mijn man, onze pap en opa

Op dinsdag 28 december 2021
overleed in de leeftijd van 96 jaar

Harrie van Loon

Ad Soree

hadden wij ons niet kunnen wensen.

Thea Soree - de Waard †

Het gemis is groot, maar we hebben veel steun ervaren aan
de vele kaartjes, mooie bloemen, warme woorden/appjes
en uw aanwezigheid bij het afscheid.

lieve pap, trotse opa en super-opa van

Hartelijk dank daarvoor.

echtgenoot van

Paulette en Hay
Frank en Eveline, Sara

De laatste hoop
mollenvangernoordlimburg.nl
O77 398 61 03

Jos en Riet
Marieke en Martien, Levi, Julia

Mien van Loon - Op het Veld
Kinderen en kleinkinderen
Meijel, januari 2022

Correspondentieadres:
Greyenstraat 13
5928 PM Venlo-Blerick
‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

077 308 28 33
06 30 921 961

Wij hebben op maandag 3 januari in besloten kring
afscheid genomen.
Voor uw steun en medeleven, in welke vorm dan ook,
danken wij u hartelijk.

regio Peel en Maas

fienbosuitvaartzorg.nl

Peet Steeghs Uitvaartzorg

Een bijzonder woord van dank aan Dr. Janssen en de medewerkers
van de Fabriek te Maasbree voor de liefdevolle verzorging.

Op 29 december hebbe wae
in beslote kring aafsjied genome van

HAI MANDERS
* Helje-Dörp, 15 september 1941

† Venlo, 22 december 2021

Al 53 jaor getrouwd mèt
Auto’s gevraagd, alle merken
loop, sloop of schade. Direct geld
en vrijwaring, snel opgehaald. Tel.
06 52 85 93 48.

06 38 43 79 56

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl

Reserveer tijdig, boek nu!
Camperverhuur Horst-Venlo
www.essodewitte.nl
L. Boekestijn 06 4347 6339

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

In januari starten de MINDFULESS
trainingen en de wekelijkse
mindfulness MEDITATIE groepen in
Panningen. Check bij je (nieuwe)
aanvullende verzekering of je in
2022 voor vergoeding in aanmerking
komt. Voor data zie www.
mindfulnesscentrumpanningen.nl of
bel: 06 1374 7529.

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

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Lies Manders-Thijssen
Lies
John en Ellen
Jolanda en John
Gijs en Pien
Carla en Rob
Familie Manders, Sint Annastraat 8, 5988 BV HELDEN

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

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

Gezocht: docent(e) bijles Nederlands,
VWO, basisvaardigheden, Panningen.
Tel. 06 3910 4494

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

Optidee: voor persoonlijk advies,
bestelling en/of party: 06 48 55 07 30
en www.optidee.nl/peggy-wismans
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Forse aanpak Pius Park in Panningen
Het College van B&W van gemeente Peel en Maas heeft ingestemd met het Gebiedsplan Pius Park in
Panningen, het gebied dat de komende jaren wordt uitgebreid. De gemeentelijke bijdrage ligt tussen de 3,2 en
3,5 miljoen euro. De gemeenteraad besluit in de raadsvergadering van dinsdag 25 januari of en in welke vorm
zij met het plan akkoord gaat.
Het Pius Park is een plek voor ont
moeting, sport en bewegen voor
Panningen en omgeving, gelegen tus
sen het Bouwens van der Boijecollege
en sporthal Piushof. In maart 2017 is
een samenwerking tussen de sport
verenigingen in het Pius Park ont
staan. Deze is uitgegroeid tot een
samenwerking met 22 partners van
uit onderwijs, wonen, zorg en sport,
waaronder gemeente Peel en Maas.
Met het plan ‘Pius Park’ plan wil zij
van het gebied tussen de sporthal

en het Bouwens een centraal gebied
gaan maken, waardoor het toeganke
lijker wordt voor publiek.

Geen auto’s
Het plan is om het gebied rondom
de sporthal en het Bouwens van der
Boijecollege autovrij te maken. “Als
je er nu komt is het nogal druk qua
verkeer en fietsers”, zo zegt wethou
der John Timmermans. “Je moet goed
uitkijken dat je niet omver gereden
wordt. Met het nieuwe plan kun je

straks niet meer met de auto voor
de sporthal rijden.” In plaats daarvan
komen er parkeerplekken tussen de
tafeltennislocatie en het park. Ook
zit een lus in de weg naar de atle
tiekbaan, in dat gedeelte komt een
Kiss & Ride. Alle faciliteiten zijn via
deze weg te bereiken. Ook wil de
gemeente kijken hoe ze voor Cafe
Toes en de sporthal de weg verkeer
vrij kan maken. “Zodat deze plek
straks het hart van het Piuspark
wordt”, aldus Timmermans. Ook moe

ten er een grotere groenstrook in het
gebied komen.

Kosten
De gemeente heeft als eigenaar van
de openbare ruimte een fors aandeel
in de benodigde investeringen in het
gebied. De totale investeringen van
het gehele plan bedragen tussen de 6
en 6,7 miljoen euro. De gemeente wil
vier verschillende scenario’s voorge
leggen aan de raad. Het college stelt
voor om voor plan c te kiezen, waar
door de gemeente tussen de 3,2 à 3,5
miljoen euro moet bekostigen. Het
overige bedrag dienen de partners
zelf bijeen te krijgen, met bijvoorbeeld
hulp van subsidie.

Vervolg
In 2021 stond de ontwikkeling van
het plan centraal. In 2022 worden de
eerste verbeteringen in het gebied
zichtbaar, als onderdeel van fase 1 van
het uitvoeringsplan. Zo gaan er hek
ken verdwijnen, wordt de weg voor de
sporthal voor een proefperiode afge
sloten en komen er tijdelijke voorzie
ningen op en rond het grasveld tussen
het Bouwens en de sporthal. Minder
zichtbaar is het verder uitwerken van
de deelprojecten in 2022. Er is nog
veel reken- en tekenwerk te verrichten
voordat in 2023 of 2024 voor de gro
tere verbeteringen in het Pius Park de
eerste schop de grond in kan.

Voor februari een besluit

Onderzoek naar hoogspanningslijnen in Kessel kost meer dan begroot
Het onderzoek naar de hoogspanningslijnen in Kessel kost 111.000 euro meer dan verwacht. Het College van
B&W van Peel en Maas vraagt de gemeenteraad om voor februari een besluit hierover te nemen.
Door de overspannen energiemarkt
is het onderzoek dat TenneT uitvoert
momenteel duurder dan begroot.
Ook de coronamaatregelen en daar

door de afgelaste bijeenkomsten
hebben invloed op de proceskosten.
Daarom vraagt het college om een
extra budget van 110.000 euro om het

onderzoek te bekostigen. Inmiddels
is de omgevingsdialoog afgerond.
Daaruit blijkt dat grondeigenaren uit
Kessel-Eik de gemeente verzoeken de

bestaande scope van het project uit
te breiden. De kosten hiervoor bedra
gen 2.2 miljoen. Volgens het college
zijn deze kosten te hoog en adviseert
de gemeenteraad om daarvan af te
zien. Een andere mogelijkheid is om
het onderzoek te minimaliseren tot

de minimaal vereiste activiteiten voor
het uitwerken van een basisontwerp
zodat er geen extra budget nodig is.
De overige optie is om het onderzoek
volledig te stoppen. Het college geeft
echter de voorkeur aan het voorzetten
van het huidige onderzoek.

Terugblik 2021

‘Tijdens mijn werk merk je dat de maatschappij
verhardt en polariseert’
Het werk van Harrie Peersman stond dit jaar naast zijn gebruikelijke taken voornamelijk in het teken van de coronamaatregelen. Als buitengewone opsporingsambtenaar,
oftewel boa, houdt hij zich in gemeente Peel en Maas bezig met de naleving van de
coronamaatregels. Volgens hem is 2021 een intensief jaar geweest voor het boa-team.
Harrie geeft aan dat zijn werk het afgelopen
jaar veeleisend is geweest. Het boa-team
stond constant onder hoge werkdruk. De
gemeente is al voor veel wet- en regelge
ving wetgeving het bevoegde gezag voor
toezicht en handhaving, maar daar zijn de
coronaregels bijgekomen. “De druk lag al
hoog, maar nu zitten we aan de max van
ons kunnen. Het handhaven van coronamaa
tregels komt dus nog eens bovenop mijn
normale werkzaamheden, zoals het afhan
delen van handhavingsverzoeken en klach
ten of begeleiden van nieuwe collega’s.
Persoonlijk kan ik het werk nog handelen,
maar we moeten als team alle zeilen bijzet
ten. Doordat de pandemie zo lang aanhoudt
en het aantal klachten en meldingen flink
is toegenomen, eist het veel van de werk
nemers. Het is soms echt nodig om mensen
een weekje op vakantie te sturen.” Harrie is
daarom blij dat de gemeente recent heeft
besloten twee boa’s aan het team toe te
voegen. De nieuwe collega’s moeten echter
wel eerst goed ingewerkt worden omdat er
in de praktijk veel van hen wordt gevraagd
en verwacht.

Nieuwe regelgeving
De coronacrisis heeft niet alleen effect op de
taken van een boa, Harrie merkt ook dat de
ondernemers en verenigingen zware klap
pen krijgen. Het afgelopen jaar zijn de coro
namaatregelen meerdere keren versoepeld
of verscherpt. Dat leverde volgens Harrie
soms lastige situaties op. “We hebben in het
begin van de pandemie veel regionale nood

verordeningen gehad, die zijn in 2021 omgezet
in tijdelijke regelingen. Na iedere persconferen
tie moest ons team weer in de nieuwe regelge
ving duiken. Dat is voor alle partijen lastig, ook
voor ondernemers of verenigingen. De frus
traties bij deze doelgroep neemt steeds meer
toe, omdat zij soms de logica van de regels niet
meer zien of begrijpen of dat de rek er inmid
dels gewoon bijna uit is. Je merkt echt dat de
coronamaatregelen wat met de mensen doet.
Als boa probeer je je in te leven in de onderne
mers en ze te helpen binnen de mogelijkheden
die daarvoor zijn, door bijvoorbeeld bepaalde
maatregelen toe te lichten en uit te leggen of
attent te maken op een regeling voor een tege
moetkoming in de kosten voor de QR-check.”
Harrie legt uit dat de controles op de QR-code
ook intensief zijn geweest. Hierop zijn de afge
lopen periode door de gemeente veel controles
uitgevoerd. “In de praktijk blijkt dat helaas niet
iedereen zich aan de geldende regels houdt,
daardoor zijn er een aantal officiële waarschu
wingen gegeven. Peel en Maas heeft het beleid
om eerst met de ondernemers in gesprek te
gaan en als er geen zichtbare verbetering komt
dan een officiële waarschuwing te geven. Als
dat echter ook niet tot een gewenste verbete
ring leidt in het naleefgedrag kan er een pro
ces-verbaal worden opgemaakt en kunnen er
bestuurlijke sancties volgen. Onlangs is er nog
een boete uitgedeeld, doordat we een illegaal
coronafeest hebben moeten beëindigen.”

Naleefgedrag
Het naleefgedrag in Peel en Maas is volgens
Harrie over het algemeen wel goed te noemen.

“Ik verbaas me er soms wel over dat het al zo
lang goed gaat. Ik ben vooral bang voor de
maatschappelijke impact die de regels met
zich meebrengt. Tijdens mijn werk merk je
dat de maatschappij verhardt en polariseert.
De p
 andemie is ons allemaal overkomen en we
hebben helaas geen andere keuze dan hiermee
te dealen en ervoor te zorgen dat we hier met
z’n allen zo snel en goed mogelijk uit komen.
Ik ben blij dat ik daarin mijn steentje bij kan

dragen. Wel vermoed ik dat het virus voorlopig
nog onder ons zal zijn, maar dat de enorme
impact op de maatschappij en gezondheidszorg
ervan geleidelijk minder zal worden. Belangrijk
is dat we hoop blijven houden en hier
met respect voor elkaar gezamenlijk weer
uitkomen.”

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks
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Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons gedaan
en betekend heeft, hebben wij afscheid moeten nemen
van onze pa en opa

De strijd was oneerlijk
geheel niet terecht
je wilde graag nog verder
maar je verloor dit gevecht
Heel bedroefd om het gemis,
maar ook dankbaar dat zij zo snel weer samen mogen zijn

John Folmer
* Eindhoven, 5 maart 1945

† Panningen, 30 december 2021
weduwnaar van

Tilly Ewalts - Janssen

Mieke Folmer - Wijnen

echtgenote van

Henk Ewalts †
Meijel, 26 april 1947

Arnhem: Eric
Oosterhout: Ingrid en Marco
Alissa
Maasbree: Caspar

Helmond, 21 december 2021

Meijel: Willie †
Maasbracht: Patricia en Marcel
Nada
Roermond: Willy en Sandra
Tjerk en Jaden
Yannick en Beau
Correspondentieadres:
Van der Steenstraat 35, 5768 AJ Meijel

Correspondentieadres: Caspar Folmer
Plettenbergstraat 15, 5993 EN Maasbree
De afscheidsdienst vindt plaats op zaterdag 8 januari om 11.00 uur in
de H. Aldegundis-kerk, gelegen aan de Dorpstraat 4 te Maasbree.
Aansluitend zullen we pa begraven op het kerkhof bij de kerk.
Pa heeft aangegeven dat hij het fijn zou vinden wanneer iedereen een
bloem meeneemt en deze als laatste groet bij hem neerlegt op het
kerkhof.

Het afscheid heeft plaatsgevonden op dinsdag 28 december 2021

Eenieder die zich betrokken voelt is welkom.
Vo o r A l t i j d B i j zo n d e r U i t va a r t zo rg

De leegte en het gemis zijn bij ons achtergebleven na
het overlijden van mijn vrouw, mam en oma

Jij bent jij
en dat was je kracht

Beringe, * 14 september 1932
Panningen, † 25 december 2021
echtgenote van

Wiel Lormans †
Mam van:

Joop †
Wil †
Marian en They
Helga en Eric

Oma van:

Emiel en Robin
Stanny en Menno
Sanne
Veerle en Jules

Oma vogeltje van:

Jayden, Toby, Vince, Brent

Correspondentieadres:
Anna Schennaersstraat 12, 5988 KH Helden
We nemen in besloten kring afscheid van Zus.

Op 26 december 2021
is ons mam, schoonmoeder en oma

Mien Janssen-Scheres
geboren 11 augustus 1936
overleden na een liefdevolle verzorging
in St. Jozef Wonen en Zorg te Meijel.

Dankbetuiging

Zus Lormans-Steegs

Mia Delissen-Puts
Voor het medeleven en steun in deze moeilijke tijd willen wij
iedereen hartelijk bedanken, dit hebben wij op prijs gesteld.
Bedankt voor alle kaarten, telefoontjes, bloemen en berichtjes.
Een speciaal woord van dank aan Dr. Rozenberg voor al zijn
aandachtige zorg. De dagelijkse zorg verstrekt door Proteion en
door de verpleegkundigen en artsen op afdeling K5 van VieCuri
heeft ons enorm gesteund. Onze dank hiervoor is groot.
Jan Delissen,
Marco en Petra, Shenna en Stef, Renzo, Mindy
Robert en Fanneke, Zjuul, Ize
Egchel, januari 2022

Een laatste schuttersgroet aan

Jan Staaks
Jan was 34 jaar lang lid van onze vereniging.
Wij houden Jan in herinnering als een trouw lid van onze schutterij.
Ons medeleven gaat uit naar Chantal, Theo,
kleinkinderen en familie.
Aoj Schutte St. Sebastianus Kessel

Jaomer genog hubbe weej aafsjied motte neme
van ozze aod-prins

Jan Staaks
Hae waas prins van CV de Kevers oet Kessel in 1988
Ziene sjpreuk waas: Vreug of laat, allemaol paraat.
Veur al zien verdeenste veur de Kesselse vastelaovend
waas Jan auch nog iere-lid van os vereiniging.

De uitvaartdienst heeft in besloten kring plaatsgevonden
in de Sint-Nicolaaskerk te Meijel,
waarna mam te ruste is gelegd op 3 januari 2022
op de begraafplaats bij pap aldaar.

Weej winse Chantal, Theo en heur kinjer, en de rest van de
femilie vuul sterkte in deze moeilijke tied.

Kinderen en kleinkinderen

Besjtuur en leje van CV de Kevers.

Over dementie

Column
Alles gaat goed
In mijn vierde column had ik het
over grofweg drie fases waarin
het ziekteverloop zich voltrekt.
Dementie is een progressieve
aandoening met uiteindelijk de
dood tot gevolg. Die drie fases
zijn niet helemaal correct.
Er zijn wel degelijk meer fases te
definiëren, echter dit alles is bere
deneerd vanuit een ‘gezond brein’.
Hoe kijkt/beleeft/ervaart iemand
met dementie deze fases? Ook hier
zijn verschillende theorieën over.
Gaan we uit van belevingsgerichte
benadering, dan hebben we het
over contact maken en beter leren
begrijpen van de persoon met
dementie. De persoon met demen
tie doorloopt verschillende fases in
zijn ziekte. Deze fases veranderen
de ik-beleving en de functionele
capaciteiten en daarmee de uiter
lijke verschijningsvorm. Een middel
om zicht te krijgen op wat het bete
kent om dementie te hebben, is het
gebruik van metaforen. Bij begin
nende dementie: de bedreigde
ik, bij matige dementie: de ver
dwaalde ik, bij matige tot ernstige
dementie: de verborgen ik, en bij
ernstige dementie: de verzonken
ik. Bovenstaande zijn beeldspra
ken, pogingen om de onbegrijpe
lijke werkelijkheid van dementie te
vatten. De persoon met dementie
wordt niet letterlijk bedreigd of tot
zinken gebracht, maar voelt zich
als iemand die bedreigd of ver
zonken is. De beeldspraak helpt
om gedrag en een zijnstoestand
in kaart te brengen, een beeld te
vormen, zodat (mantel)zorgers daar
zo goed mogelijk op in kunnen
spelen. Wat merkt een ‘gezonde
brein’ op bij iemand met dementie?
Die eerste fase van ‘de bedreigde
ik’ zal voor velen en zeker voor
mensen die direct geconfron
teerd worden met dementie niet
onbekend zijn. Je merkt achter
docht, ontkenning, verbloeming,
achteruitgang, prikkelbaar zijn en
opstandig bij confrontatie/falen.
Hoe kun je nu iemand steunen die
zich zo gedraagt? Het is belangrijk
om iemand in zijn eigenwaarde te
ondersteunen door het vermijden
van confrontatie met onvermogen,
door de omgeving te structure
ren of het prijzen van dingen die
goed gaan. Niet iemand overvra
gen. De volgende keer meer over
deze fases, de daaraan gekoppelde
gedragskenmerken en de beste
benaderingswijze. Wilt u reageren
op mijn column. Schrijf naar alles
gaatgoeddementie@gmail.com
Frank Jeene
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Terugblik 2021

Een druk maar prima jaar
2021 is volgens pedagogisch medewerker Jip Zeelen uit Maasbree voorbijgevlogen. Ze
heeft veel kunnen werken bij haar werkgever Stichting Hoera Kindercentra en volgens
haar is daar, ondanks de coronamaatregelen, alles goed verlopen het afgelopen jaar.
“We begonnen in een lockdown en eindigen
in een lockdown,” zegt Jip. “Maar voor de rest
is het jaar voor mij gelukkig wel voorbijgevlo
gen.” Op haar werklocatie, de dagopvang bij
basisschool De Liaan in Helden, is alles over
het algemeen goed verlopen. “Na de lock
down mochten we in 2021 vanaf ongeveer
februari weer open. Op dit moment is alleen
de BSO dicht, maar de dagopvang is nog
geopend. Dat is erg fijn.” Over het algemeen
heeft Jip op haar werk niet veel problemen
gehad door corona en heeft het team alles
kunnen oplossen. “Het was even goed druk
en hectisch als er bijvoorbeeld iemand posi
tief getest was, maar dit werd snel opgelost.”
Er is op haar locatie in het afgelopen jaar één
keer een groep gesloten. “Er moesten drie
personeelsleden van de groep in quarantaine.
Het was ook van korte duur. Hierbuiten heb
ben we geen gekke maatregelen moeten
nemen op onze locatie.” Ook zijn er nauwe
lijks besmettingen geweest onder de kinde
ren. Er waren wel kinderen die thuis moesten
blijven doordat de ouders positief waren
getest. Bij Jip op de opvang werken ze met
een beslisboom vanuit de GGD. “Als er kin
deren verkouden waren of klachten hadden,
keken we aan de hand van de beslisboom

of dit kindje thuis moest blijven. De beslisboom
wordt bij iedere nieuwe maatregel vernieuwd en
de ouders zijn hier ook van op de hoogte.”
Door corona heeft Jip het afgelopen jaar meer
dan haar contracturen moeten werken. “Ik werk
fulltime, dus ik kan niet superveel overuren
maken. Collega’s die parttime werken, heb
ben meer uren moeten opvangen. Ook zijn er
meer mensen aangenomen het afgelopen jaar.”
Tussen kerst en Nieuwjaar zijn de deuren van
Hoera Kindercentra dicht gebleven. “Omdat ver
lof aanvragen heel moeilijk was het afgelopen
jaar, was deze vrije week voor iedereen erg fijn.
Zo kon iedereen toch even vakantie hebben.”
Jip is al bijna een jaar, in de weekenden, aan
het verbouwen in haar nieuwe huis en heeft de
vrije week hieraan besteed.
Over het algemeen heeft Jip een prima jaar
gehad. “Ik ben blij dat ik niet thuis moest wer
ken, omdat dit niet gaat met een kinderopvang.
Ik vind het fijn dat ik gewoon naar mijn werk kon
gaan en daar met de kinderen bezig mocht zijn.
Ik hoop dat in 2022 de maatregelen veranderen
en de ouders van de kinderen ook weer binnen
mogen komen. Het is jammer dat zij nu niet kun
nen zien wat de kinderen doen de hele dag. We
sturen wel foto’s, maar dat is niet echt hetzelfde.
Ik hoop dat de lockdown snel voorbij is.”

VVD uit zorgen over ‘gevaarlijke’ ontsluitingsweg in Egchel
VVD Peel en Maas heeft in een brief vragen gesteld aan het college over een in haar ogen onveilige verkeerssituatie aan de Roggelseweg (N562) in Egchel. Volgens de fractie is de bocht in de ontsluitingsweg gevaarlijk en
dient deze veiliger te worden gemaakt om verdere verkeersongevallen en -doden te voorkomen.
In de brief van de VVD Peel en Maas
zegt de fractie dat de verkeerssituaties
aan de Roggelseweg bij Helden al
vaker onderwerp van gesprek zijn
geweest in de gemeenteraad en dat
bewoners uit Helden hiervoor ook
een werkgroep hebben gestart. “Het
gaat om een ontsluitingsweg met veel
doorgaand verkeer en waar ook veel
voetgangers en fietsers oversteken”,
zo zegt de fractie. “Het gesprek wordt
gevoerd met de provincie aangezien
dit om een provinciale weg gaat. Tot
nu toe wordt dit nog niet voortvarend
opgepakt door de provincie en heeft
het college op dinsdag 16 november
2021, in opdracht van de raad, een
dringend verzoek verstuurd aan de
provincie om onder meer de ver
keersknelpunten op de Molenstraat/
Roggelseweg op te pakken.” De frac
tie wil nu van het college weten of er
al een reactie is binnengekomen op
deze brief. Daarnaast heeft VVD Peel
en Maas vragen van inwoners ontvan
gen om nog een extra knelpunt, de
bocht van de Roggelseweg bij Egchel,
op te nemen. “Hier zijn in 2007 dode
lijke slachtoffers gevallen. Alleen al
in de laatste vier maanden hebben
hier vier ongelukken plaatsgevonden.
Omwonenden geven aan dat er veel
te hard wordt gereden en maken zich
ernstige zorgen”, zo stelt de fractie.
De partij zegt niet te willen wachten
totdat er weer dodelijke slachtoffers
vallen. Daarom wil zij van het college
weten of zij op de hoogte is van deze
verkeerssituatie en het toenemende
aantal ongelukken op deze plek. Ook

wil zij weten of het college bekend is
met het feit dat de lichtgevende bor

den die op die plek staan niet meer
werken en indien dit zo is, of ze van

plan is om deze op korte termijn weer
in werking te stellen. Daarnaast vraagt
de fractie of dit verkeersknelpunt naar
de provincie kan worden gestuurd als
urgent actiepunt en of er een snel
heidsmeting kan worden gedaan op

OOK WERKEN
VOOR onze
TOPMERKEN?

check workinginfashion.nl

dit punt om te bekijken of de hoge
snelheid van de automobilisten de
oorzaak is van de ongelukken. Ook is
zij benieuwd of de gemeente zelf nog
iets kan ondernemen om dit punt
minder gevaarlijk te maken.
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Haar handen stonden nooit stil, nu hebben ze rust.
Na een lang en zorgzaam leven is overleden
onze lieve moeder en oma.

Truus van Loon - Teuwen
* Stramproy, 1 augustus 1928

† Helden, 27 december 2021

Echtgenote van

Peter van Loon †
Truus en Karel †, Leo
Annie en Frans †
Robert en Steef, Pierke, Sien
Anke en Roy, Aniek, Jens
Dorrie en Roel, Bert
Henk en Corrie
Freek
Marlou♥ en Maikel
Laura
Peter en Annemie
Guus en Florence
Kris en Arnoud
Sem en Maxim
Jan en Pieternel
Josje en Bas
Tom en Ella
Math en Gerty
Joep
Femke
Theo en Jacqueline
Fleur
Tim
Bart en Ingrid
Plien
Seppe

En langs het tuinpad van mijn vader
zie ik de mooie bloemen staan...

Chrit Peeters
Chrit van Kaupmans Graad
Hij overleed in de leeftijd van 94 jaar.
Echtgenoot van

Stien Mertens †
Vader, opa en overgrootvader van
Nelly en Bert van Dijk-Peeters
Chris en Paulien, Vera, Niels, Luuk
Frank en Tessa, Saar, Nore
Roel en Yvonne
Romald en Karin Peeters-Janssen
Jeanne en Martijn, Lynn, Fenne
Jules en Iris, ♥
Bart en Anneloes
Tim en Mandy, Nena
Gert en Marlou Peeters-Sillen
Tom en Carlijn
Marieke en Luc, Lotte, Sofie
Ellen en Tom, Daan, Fleur
Anne en Nard
Giel Peeters
Henny en Jan Wilms-Peeters
Peter en Linda, Senn, Dani, Joes
Joep en Michelle, Yara
Ruud
Ria en Frans Korsten-Peeters
Maud en Nick
Gijs
Josje en Stan
Familie Peeters
Familie Mertens

Correspondentieadres:
Ruijsstraat 105, 5988 AA Helden.
De begrafenisdienst heeft in besloten kring plaatsgevonden op
dinsdag 4 januari 2022, Sint Lambertuskerk te Helden.
Speciaal dank aan de zorgmedewerkers van
De Zorgroep Noord Limburg, Ruijsstraat.

Vier generaties

Vier
generaties
aan vrouw
In september werd de familie
Rooyakkers uitgebreid met een
vierde generatie. Laura Pubben,
woonachtig in Leveroy, werd
moeder van een dochter, Olivia
Cybulak. Overgrootmoeder Mia
Rooyakkers - Van Niekerken en
oma Monique Rooyakkers, beide
wonend in Baarlo, zijn erg trots
en ontzettend blij met het
nieuwe gezinslid. Hierdoor
hebben zij een vierde generatie
aan vrouwen in de familie.

Helden, 26 december 2021
’t Höltje 5, 5988 CA Helden
De uitvaartdienst heeft in besloten kring plaatsgevonden op
maandag 3 januari 2022.
Dit in verband met de coronamaatregelen.

College
Peel en Maas
wil vervolg
steunfonds
Corona
Het College van B&W stelt
aan de gemeenteraad van
Peel en Maas voor het steunfonds Corona in ieder geval
tot 30 juni 2022 voort te
zetten. Voor de tweede helft
2022 volgt indien nodig een
nieuw afwegingsmoment
passend bij de stand van
zaken op dat moment.
De raad beslist over de
verlenging van het steunfonds Corona in de raads
vergadering van 25 januari
2022.
Net als bij het Steunfonds 2020
en 2021 kan elke vereniging
in principe één keer per jaar
een aanvraag indienen. Het
steunfonds is bedoeld om
verenigingen, organisaties
en stichtingen zonder
winstoogmerk te helpen die
als gevolg van de coronacrisis
in financiële problemen raken.
“We willen voorkomen dat
het voortbestaan van deze
organisaties, verenigingen en
stichtingen in gevaar komt.
Het verenigingsleven is namelijk
van grote waarde voor de
leefbaarheid in de dorpen.
De vitaliteit en leefbaarheid
van onze kernen is van grote
waarde voor de inwoners én is
de kracht van onze gemeente.
Een belangrijk deel van die
vitaliteit komt door het rijke
verenigingsleven dat Peel en
Maas kent. Het is mooi om
te zien hoe veel stichtingen
en verenigingen hier al jaren
een waardevolle bijdrage aan
leveren. Als college van Peel en
Maas waarderen we dit zeer”,
laat het college weten.
Het college stelt voor om de
voorwaarden waaraan een
vereniging of stichting moet
voldoen om gebruik te kun
nen maken van het steunfonds
Corona 2022 hetzelfde te laten
als in 2020 en 2021. Dat wil zeg
gen dat de aanvrager is geves
tigd in Peel en Maas en is met
zijn activiteiten in hoofdzaak
gericht op Peel en Maas, het
voortbestaan van de vereni
ging is in nood, door financiële
problemen als direct gevolg van
de coronacrisis en de aanvra
ger heeft in 2022 niet eerder
een subsidie ontvangen van de
gemeente Peel en Maas voor de
(gevolgen van de) coronacrisis
in hetzelfde steunfonds Corona.
Het steunfonds Corona 2022
biedt net als in 2020 en 2021
geen structurele of meerjarige
ondersteuning aan organisaties,
verenigingen en stichtingen. Het
gaat alleen om directe gevolgen
van de coronacrisis en dus niet
om compensatie van gemiste
inkomsten.
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Ik ben voor een autovrij centrum
van Panningen
Het college van Peel en Maas wil onderzoeken of het mogelijk is om het Raadhuisplein in Panningen autovrij te maken. Ook speelt het college met de
gedachte om de voetgangerszone in het centrum uit te breiden en daarvoor moeten minimaal vier woningen aangekocht en gesloopt worden.
Het college ziet het onderzoek als een kans om
het centrum een opknapbeurt te geven. Met het
onderzoek geeft het college een vervolg aan de
structuurvisie 2014 waarin de wens is besproken
om het centrum anders te gaan benutten. Om
uitvoering te geven aan deze plannen moeten
huizen worden aangekocht en gesloopt om de

voetgangerszone uit te breiden. Hierdoor krijg je
een veiliger centrum en geen frustraties over de
verkeersdrukte.
Aan de andere kant kun je je afvragen
waarom woningen moeten wijken voor een
voetgangerszone. Terwijl er een woningtekort is
in Nederland en zeker ook in Peel en Maas, wil

het college woningen opkopen en ze gaan slopen.
Die keuze wringt. Ook de bewoners van de huizen
die in het plan betrokken worden, staan er niet op
te springen om hun woning te verlaten.
Ik ben voor een autovrij centrum van Panningen.
Wat vindt u?

Bespreking poll 2021 week 51

Ik wacht met de boosterprik
De boosterprik is bedoeld als oppepper die de werking van de eerste vaccinatieserie kan verbeteren. Haal je hem wel of wacht je tot de overheid
beslist om je uit te sluiten van privileges? De meningen van inwoners van de gemeente Peel en Maas zijn verdeeld.
Peter Verstappen is niet van plan om een prik
te halen. “Ik neem helemaal niks, mijn eigen
immuunsysteem werkt al twee jaar prima tegen
die coronabullshit, ook al ben ik in aanraking
geweest met mensen die het hebben gehad, ook
laat ik me niet testen, griepje gaat ook over.”
Ook Roman Bochnig is niet van plan om een
vaccinatie te nemen. “Ik neem helemaal geen

prik daar er tot de leeftijd van 65 jaar al twee jaar
achter elkaar een ondersterfte is. Corona is voor
deze groep dus nauwelijks een risico. Ik geloof
niet dat deze prikcampagne iets te maken heeft
met algemene gezondheid. Nummer vier is ook al
in de maak. Nee dank je! Ik pas.” Marjan Kurvers
haar boodschap is kort maar krachtig: “Vaccineren”.
Ook Louk Joris heeft geen moeite met de

boosterprik. “Ik vind het geen probleem, alleen vind
ik het raar dat de griepprik één keer per jaar is en
deze dadelijk twee tot vier keer.” Jeu Schaareman
is ervan overtuigd dat hij alle vaccinaties wil die
worden geadviseerd. “Ik neem zeker de boosterprik,
komen er nog meer boosterprikken neem ik die
ook, ik wil dat corona zo snel mogelijk uit de
wereld is.”

Ingezonden brief

Denkt men er nog bij na?
Bij iedere prik van het zogenaamde coronavaccin gaat je eigen aangeboren afweersysteem steeds een stukje minder goed werken. Dat betekent dat je steeds vatbaarder wordt voor welke aanval van virussen of bacteriën ook.
Wanneer je niet meer ziek mag/wil
zijn komt je afweersysteem, door
onder andere antibiotica en vaccins,
lam te liggen. Het wordt niet meer
gestimuleerd, waardoor het niet goed
weet wat te doen wanneer je geïn
fecteerd wordt door een ziekmaker.
Hierdoor kunnen er allerlei chronische
ziektes ontstaan, zoals verborgen
ontstekingen die van heel veel kwa
len de oorzaak zijn. Er zullen beslist
mensen zijn, die na flink ziek te zijn
geweest ineens geen last meer heb

ben van bepaalde aandoeningen.
Want, eindelijk wordt het afweersys
teem flink geactiveerd en worden
ook chronische problemen aange
pakt. Koorts is een voorbeeld van
een onderdeel van je afweersysteem.
Het is daarom ook niet goed om dat
zomaar te onderdrukken. Bij het min
ste of geringste worden er medicij
nen geslikt, liever zelfs dan een paar
dagen rust nemen en zorgen dat je
goed voedsel tot je neemt. Denkt
men er nog bij na dat al die medi

cijnen tot afhankelijkheid kunnen
leiden? Niet meer zonder kunnen,
wat betekent dat voor je vrijheid? Per
se medicijnen nodig hebben om te
kunnen functioneren. En wat wan
neer er een nieuwe ziekmaker komt
en je eigen, ooit geweldige afweer
systeem, het laat afweten? En omdat
het om een nieuwe ziekte gaat zijn
er geen medicijnen voor. Ga je jezelf
dan weer opsluiten? Zo ook met de
coronaspuiten. Wanneer je er vanuit
gaat dat ze werken, maar je moet ze

twee tot drie keer per jaar hebben
en dan ineens stopt de levering. Het
geld is op of de grondstoffen zijn niet
meer leverbaar. Het is niet ondenk
baar dat na verloop van tijd er geen
miljarden spuiten meer te leveren zijn
voor de hele wereldbevolking. Aan
wie zullen ze dan die laatste prikken
geven? Aan jou? Of zeg je dan; “geef
ze maar aan de oudjes en de zorg,
want daar doen we het toch voor!”
Igna Janssen, Baarlo

Ingezonden brief

Nummer 13
We hebben onze krachten gebundeld voor nummer 13. In dit geval huisnummer 13. Het huisnummer van
een karakteristiek gebouw op een unieke plek in ons prachtige dorp.
Veersepad 13, voor ons zeer de
moeite waard om moeite voor te
doen. En wij zijn niet de enige, zoals
blijkt uit het grote aantal ingediende
zienswijzen. Velen denken er net
zo over als wij, en dat doet en voelt
goed. Bedankt.
Je samen sterk maken voor het

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

behoud van deze karakteristieke
plek met zo’n rijk verleden en
hopelijk met een nog veel rijkere
toekomst. 13, een sterk symbolisch
getal dat staat voor motivatie
en traditie. Dat we met die
gemotiveerde inzet deze traditie van
monumentale

Zoekt een
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voor enkele dagdelen per week.
Tegen mooie vergoeding.
Interesse?
Bel Cor Kessels 06 39 22 19 91
of John Smedts 06 24 50 14 40

waardigheid mogen laten
voortbestaan. Zorg was het grote
‘toverwoord’ in dit alles, waar
de gemeente zo warm voor liep.
Terwijl we het hier over niets meer
of minder hebben dan burenhulp.
Want wat blijft er dan uiteindelijk
over? Een te groot gebouw met

OVERLAST
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TRAAS BELLEN:
0478-850138
WWW.TRAASBUILDINGCARE.NL

dertien zelfstandige appartementen.
Precies datgene wat niet mogelijk
was op deze plek volgens diezelfde
gemeente. Wij blijven ons hard
maken voor deze zaak. wij gaan
door. Red karakteristiek maasdorp
Kessel.

Claudia Willems, Veersepad Kessel

Mooi
Natuurlijk

natuurlijk mooi
Industriestraat 15
Horst aan de Maas
06 20 41 45 01 | info@jozijna.nl

Pastoraaltje

Column

Tijd

Je hoort nogal wat mensen
zuchten: ‘goed dat 2021 voorbij
is, hopelijk komt er nu een
betere tijd’. Ik moest denken
aan die bijbeltekst uit het boek
Prediker. Alles heeft zijn tijd.
‘Er is een tijd van geboorte en
een tijd van sterven; een tijd
om te planten en een tijd om te
rooien enzovoorts.’ Vaak
ervaren wij de tijd heel
verschillend.
De tijd die voorbijgaat, de tijd die
ons overkomt, de tijd die we nog
hebben. Als we druk bezig zijn
en er veel afleiding is, dan vliegt
de tijd. Maar het kan ook akelig
langzaam gaan. Als je ziek in bed
ligt, als de pijn niet overgaat,
als je je vrienden nauwelijks
nog ziet of als onderneming
opnieuw gesloten is vanwege
de lockdown. Of als je eenzaam
bent en je leven saai en iedere
dag het hetzelfde is. Of als je
dolgraag nog wat extra tijd
zou hebben, omdat je na een
slechtnieuwsgesprek met je arts
weet dat het afscheid dichterbij
komt. Dan is tijd erg kostbaar.
Hoe gaan we om met de tijd?
Hoeveel tijd hebben we nog?
Maken we wel genoeg tijd vrij
voor elkaar? Vaak overkomen
ons de dingen. Corona, de
zorgen, de beperkingen of de
frustraties, de onmacht van
het ziek zijn, de drukte van het
werk of het gezin, het gemis
van een dierbare. Uithouden en
volhouden vraagt vaak heel wat
van een mens. Maar ook liefde
en vriendschap hebben tijd nodig.
Tijd voor een goed gesprek of
een luisterend oor. Aandacht en
zorg voor verborgen armoede en
beklemmende eenzaamheid. In
de Bijbel wordt gesproken over
de volheid van de tijd. De tijd
wordt vervuld door de geboorte
van Jezus Christus. Onze tijd is
ook Gods tijd. In lief en leed is Hij
er bij, in voor- en tegenspoed. Er
is een tijd om te ontvangen en
een tijd om te delen. Een tijd om
elkaar tot zegen te zijn. Dat 2022
een goed, veilig, gelukkig en
gezond jaar mag worden. En waar
het toch tegenvalt: dat we het
volhouden en elkaar tot steun
kunnen zijn.

Volg ons op:

Pastoor Peter van der Horst
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Afvalkalender 2022

De afvalkalender voor 2022 is beschikbaar! U kunt heel makkelijk online de
afvalkalender bekijken, printen én toevoegen aan uw digitale agenda op
afvalkalender.peelenmaas.nl.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Ondersteuningsverklaring
afleggen

Vul uw postcode en huisnummer in en de inzameldata verschijnt in beeld. Om de afvalkalender
te printen of in uw digitale agenda te zetten, gaat u naar de maand- en jaarkalender.

Partijen of groeperingen die mee willen doen aan verkiezingen hebben soms
ondersteuningsverklaringen nodig. Een ondersteuningsverklaring legt u af bij de
gemeente waar u woont.

De afvalkalender wordt niet meer huis aan huis bezorgd, dit spaart het milieu. Heeft u
vragen of hulp nodig? Neem dan contact op met Klant Contact Centrum 077 - 306 65 66.

Let op! Voor het afleggen van de ondersteuningsverklaring komt u langs bij de gemeente.
Maak eerst een afspraak.

Bekendmakingen

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

Plaats/locatie

Straat/omschrijving

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

Bergweg 8
Bongardweide 16
Bosbeeklaan 1
Kieënweg 8
Napoleonsbaan Noord 12
Zuivelstraat 1B
Hoevenstraat 29
St. Josephstraat perceel H 3173 en H 3269
Dekeshorst 10
Gerst 17
Op de Lundert 20
Sterappel 68
Zandberg 1B
Haagweg 58
Karreweg-Noord 10
Karreweg-Noord 21
Oyen 5
Poorterweg
Zandstraat 9A
Dormansgoed 16
Heezestraat 2
Herikstraat 16
In den Bosch perceel K 3339
Lange Heide 24
Perceel D 4730
Perceel K 3347
Vlasbemt
Vlasbemt 18
Westeringlaan 54
Westeringlaan 69
Bleekweg 8
Raadhuisplein 1
Steenkampseweg 12A
Bernhardstraat 32
Burg. Cremershof 20
Burg. Janssenring 36
Everlopad 8A
Ringovenstraat 12
Ringovenstraat 45
Afstemmingsverordening Participatiewet,
IOAW en IOZ gemeente Peel en Maas
Gedragscode integriteit gemeenteraad Peel en Maas 2022
Legesverordening Peel en Maas 2022
Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Peel en maas
Subsidieverordening investeringsagenda regio Noord-Limburg
Uitbreiding Johannes-Hoeve
Verordening Jeugdhulp gemeente Peel en Maas
Verordening lijkbezorgingsrechten Peel en Maas 2022
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Peel en Maas
Verordening marktgeld Peel en Maas 2022
Verordening onroerende-zaakbelastingen Peel en Maas 2022
Verordening reclamebelasting Peel en Maas 2022
Verordening reinigingsheffingen Peel en Maas 2022
Verordening rioolheffing Peel en Maas 2022
Verordening verblijfsbelasting Peel en Maas 2022

Peel en Maas
Peel en Maas
Peel en Maas
Peel en Maas
Peel en Maas
Peel en Maas
Peel en Maas
Peel en Maas
Peel en Maas
Peel en Maas
Peel en Maas
Peel en Maas
Peel en Maas
Peel en Maas

Beschrijving
Met een ondersteuningsverklaring maakt u de deelname van een politieke partij of
groepering aan een verkiezing mogelijk.
Een ondersteuningsverklaring is nodig voor een partij of groepering die:
• voor het eerst meedoet aan de verkiezingen;
• bij de vorige verkiezingen geen zetel behaald heeft;
• geen partijnaam geregistreerd heeft (blanco lijst).
Voorwaarden
U mag een ondersteuningsverklaring afleggen als:
• de partij meedoet aan de verkiezingen;
• u mag stemmen voor de verkiezingen waar de partij aan meedoet.
U kunt per verkiezing maximaal 1 ondersteuningsverklaring afleggen.
Aanpak
Zo legt u de ondersteuningsverklaring af:
• u maakt een afspraak in de gemeente waar u woont;
• u neemt mee:
- een geldig identiteitsbewijs
- het ingevulde, niet-getekende formulier;
• u ondertekent het formulier waar de ambtenaar bij is.
Termijn
Het afleggen van een ondersteuningsverklaring voor de Gemeenteraadsverkiezingen kan
vanaf 3 tot en met 31 januari 2022.
Verwijzing Informatie over ondersteuningsverklaringen vindt u op www.kiesraad.nl.

Geef uw mening over dit
gemeentenieuws en andere
communicatie
Als gemeente vinden wij het belangrijk om u zo goed mogelijk te informeren
over verschillende onderwerpen in de gemeente Peel en Maas, bijvoorbeeld over
wegafsluitingen, afvalinzameling of vergunningen. Dat doen we via verschillende
kanalen. Onder andere via de gemeentegids, het gemeentenieuws en raadsnieuws
in de Hallo Peel en Maas. We willen graag van u weten wat u vindt van deze
communicatiekanalen. Wat doen wij volgens u goed en wat kunnen wij verbeteren?
Vragenlijst
Wij vragen u om een vragenlijst over onze communicatiekanalen in te vullen. Het invullen van
de vragenlijst duurt ongeveer 7 minuten. Door uw mening met ons te delen kunnen wij onze
communicatie met de inwoners verbeteren. U kunt de vragenlijst tot en met 21 januari 2022
invullen.
Hoe doet u mee?
U kunt de vragenlijst invullen via
https://enquete.toponderzoek.com/peelenmaas
of u kunt de QR-code scannen en via uw tablet of smartphone
de vragenlijst invullen.
Uw persoonsgegevens
De vragenlijst is volledig anoniem. De door u verstrekte gegevens worden alleen gebruikt voor
het onderzoek. Hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens leest u in de privacyverklaring op
onze website of in onze gemeentegids.
Vragen?
Neem dan contact op met Teddy van Oijen (stagiaire communicatie) of Jennifer Manuhutu
(medewerker communicatie) via 077 – 306 6666 of communicatie@peelenmaas.nl.
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Kerstbomen wegbrengen
naar verzamelpunt
U kunt uw kerstboom, zonder pot en versieringen, gratis inleveren bij een
van de verzamellocaties of bij het milieupark. De inleverdag is zaterdag 8 januari.
Inzamellocaties:
Baarlo

10.30 - 12.00 uur Sprunklaan (parkeerplaats)

Beringe

10.30 - 11.30 uur Ber Vullingsstraat (parkeerplaats)

Egchel

11.30 - 12.30 uur Jacobusstraat (bij de kerk)

Grashoek

09.30 - 10.30 uur Past. Vullinghsstraat 3 (parkeerplaats)

Helden

11.00 - 12.30 uur Kloosterstraat 14 A (parkeerplaats voetbalclub)

Kessel

12.45 - 14.00 uur Roode Eggeweg 6 B (voetbalclub Kessel)

Kessel-Eik

12.30 - 13.30 uur Mariaplein

Koningslust

08.30 - 09.30 uur Poorterweg 52 (parkeerplaats bij kerk)

Maasbree

08.30 - 10.00 uur Sevenumseweg 2 (voormalige gemeentewerf Maasbree)

Meijel

08.45 - 10.15 uur Alexanderplein

Panningen

13.15 - 14.45 uur John F Kennedylaan 212 (Gemeentewerf)

Hout stoken:
Hou het gezellig, voor uzelf
én voor uw buurt
Het stoken van een houtkachel, pelletkachel of open haard zorgt voor warmte
en gezelligheid in huis. Maar het kan ook overlast geven. Rook bevat schadelijke
stoffen. Dat is voor niemand gezond. Kinderen, ouderen en mensen met
problemen aan hun luchtwegen hebben er extra last van. Stookt u op de juiste
manier, dan beperkt u de geur- en gezondheidsoverlast voor uw omgeving en
voor uzelf. En haalt u meer rendement uit uw kachel. Zo houdt u het gezellig.
Voor uzelf én voor uw buurt.
Wilt u een houtkachel, pelletkachel of open haard aansteken?
Volg dan de onderstaande tips:
Tip 1: Stook niet als het windstil of mistig is. Kijk op www.stookwijzer.nu om te zien of
de weersomstandigheden goed zijn om te stoken.
Tip 2: Stook alleen droog en onbehandeld hout.
Tip 3: Zorg voor frisse lucht in de ruimte waar gestookt wordt, zet een raam of de
ventilatieroosters open.
Tip 4: Zorg voor volledige luchttoevoer. Laat het hout dus niet smoren.
Tip 5: Maak een houtvuur aan met kleine houtjes en steek deze van bovenaf aan
(ʻZwitserse methodeʼ).
Tip 6: Laat het vuur vanzelf uitbranden.

www.peelenmaas.nl

Dinsdag 11 januari 2022 om 19.30 uur

Digitale Commissievergadering
Graag informeren wij u als inwoner en/of geïnteresseerde over het volgende:
• De commissievergadering is voor u digitaal te volgen via de website. Dat kan live, maar
u kunt ook op een later moment terugkijken via het raadsinformatiesysteem.
• Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Meldt u zich hiervoor aan vóór 11.30 uur op
dinsdag 11 januari 2022 bij de griffie via griffie@peelenmaas.nl of 077 306 6666.
De agenda, bijbehorende stukken, livestream en actuele informatie van de
commissievergadering vindt u op peelenmaas.bestuurlijkeinformatie.nl. U kunt de
agenda en bijbehorende stukken ook in komen zien in het Huis van de Gemeente.
Op de agenda staan de volgende inhoudelijke onderwerpen:
• Hoofdkeuzes en voorbereidingskrediet herontwikkeling postkantoorlocatie (en
omgeving) in Panningen
• Verkabeling hoogspanningstracé Kessel - Kessel-Eik
• Steunfonds Corona 2022
• Gebiedsplan Pius Park
• 2e Tranche Regiodeal en 2e envelop Investeringsagenda
• Aanwijzen van een Functionaris Gegevensbescherming (FG)

IkPas:
laat de alcohol staan
Heeft u onbewust een patroon ontwikkeld waarbij u vrijwel dagelijks alcohol drinkt?
Wilt u zien wat er gebeurt als u dat gewoontegedrag doorbreekt? Dan is IkPas iets
voor u!
Landelijke campagne
IkPas is een landelijke campagne om mensen bewuster om te laten gaan met alcohol.
U wordt niet gevraagd om nooit meer alcohol te drinken, maar om uw alcoholgebruik even
op pauze te zetten. U wordt zich bewuster van de keuze die u kunt maken om wel of niet
te drinken, u doorbreekt uw vastgeroeste patronen en alcohol is niet meer vanzelfsprekend.
Verbetering gezondheid
Veel deelnemers ervaren daarnaast ook lichamelijke voordelen. Zo voelt 62% zich
bijvoorbeeld fysiek fitter, slaapt 55% van de deelnemers beter en verliest 32% gewicht.
Een groot aantal deelnemers drinkt na deelname bewust minder alcohol dan daarvoor.
Wanneer
De 30 dagen variant is van 1 tot en met 30 januari. Ook wel Dry January genoemd. Ook is er een
40 dagen variant van 2 maart tot en met 10 april. Dit is tijdens de traditionele vastenperiode
tussen carnaval en Pasen.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden via www.ikpas.nl. U krijgt dan een eigen dashboard met een aantal
handige functies, zoals een IkPas Coach, toegang tot een forum, een nieuwsbrief en toegang tot
artikelen, alcoholvrije recepten, handige tips en nuttige weetjes.
Gaat u de uitdaging aan?
Meld u dan nu aan op www.ikpas.nl!

Kijk bij nieuws op www.peelenmaas.nl voor uitleg bij alle tips.
Ervaart u overlast door houtrook?
Probeer dit dan eerst zelf op te lossen met degene die de overlast veroorzaakt. Lukt dat
niet en heeft u hulp nodig? Dan kunt u terecht bij Buurtbemiddeling. Kijk voor informatie
op www.vorkmeer.nl/buurtbemiddeling of bel 077 - 307 7350.

Online enquête
verkeersonderzoek Kessel

Buurtbemiddeling is er voor alle inwoners van de gemeente Peel en Maas, met een
koop- of een huurhuis. Aan Buurtbemiddeling zijn geen kosten verbonden.

In Kessel wordt een onderzoek uitgevoerd naar de verkeer- en parkeerproblematiek
in het dorp. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onafhankelijk
bureau Kragten.

Overlast melden bij de gemeente
Als een gesprek onvoldoende oplevert, kunt u overlast melden via
www.peelenmaas.nl/melden.
Laat de schoorsteen vegen
Elk jaar zijn er meer dan 2.000 schoorsteenbranden in Nederland. Laat minstens één keer
per jaar uw schoorsteen vegen door een erkend vakman. Dan is er minder risico op een
schoorsteenbrand.

Bent u een inwoner of ondernemer in Kessel? Of komt u regelmatig in het dorp,
bijvoorbeeld voor uw werk of om te sporten? Dan horen wij graag uw mening
over verkeer en parkeren in Kessel. U kunt reageren via een online enquête op
www.kragten.nl/vpkessel.
Het invullen van de enquête kan tot en met maandag 10 januari.
Heeft u hulp nodig bij het invullen van de online enquête? Dan kunt u contact opnemen
met Senna Heijnen van Bureau Kragten via 088 – 33 66 126.
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Onderzoek naar vergroting bedrijventerreinen; discussie rond extra woningen vluchtelingen

Raad dringt aan op dialoog rond Maasterras Kessel
Niet de reguliere agendapunten, maar vier moties over actuele kwesties zorgden afgelopen dinsdag voor de meeste discussie in de vergadering van de gemeenteraad. De motie over het
omstreden terras van het geplande MFA in Kessel eiste de meeste aandacht op. Grote onderwerpen als het uitstellen van de dorpsvoorziening Hulp bij het Huishouden en de zogeheten
Transitievisie Warmte werden zonder problemen aangenomen.
Door de verscherpte corona-maatregelen was de vergadering weer helemaal online, met
alle raadsleden veilig thuis achter het beeldscherm. Zoals afgesproken in de voorbereidende
commissievergadering van 30 november (zie Gemeentenieuws in Hallo, week 49) was een aantal
onderwerpen al voldoende besproken en voor de raadsvergadering als hamerstuk aangemerkt.
Dat gold o.m. voor de nieuwe Gedragscode integriteit gemeenteraad, de nieuwe lokale
belastingtarieven en het Regionaal beleidsplan jeugd. Die werden dus zonder verdere discussie
unaniem aangenomen.

Hulp bij Huishouden
Bij het definitieve besluit tot uitstel (tot uiterlijk 1-1 2023) van de invoering van de
dorpsvoorziening Hulp bij het Huishouden werden door de VVD en AndersNu enkele kritische
opmerkingen geplaatst. Uitstel is volgens het college nodig omdat er extra tijd nodig is om de
nu lopende pilot om te zetten naar een definitieve regeling.
Feitelijk waren alle standpunten in eerdere vergaderingen al duidelijk gemaakt. Van VVD
en AndersNu mag het hele project – waarin het dorp i.p.v. de gemeente de zorg aan huis
voor hulpbehoevenden regelt – van tafel. Het voegt niets toe, en het is ook zeer de vraag of
het juridisch haalbaar is. Verder zorgt het volgens de liberalen voor onduidelijkheid bij de
zorgvragers én dreigt het enkele tonnen te gaan kosten aan btw. Karin Jacobs vroeg namens de
VVD aan het college om in het nieuwe jaar met een ‘juridisch waterdicht’ voorstel te komen. Ze
wilde ook een plan-B, voor als de nieuwe dorpsvoorziening juridisch tóch niet blijkt te kunnen.
Andere partijen steunen zoals bekend het project en het nu voorliggende voorstel om wat extra
tijd te nemen om te zorgen dat straks alles goed geregeld is.
Portefeuillehouder Anget Mestrom (Lokaal Peel en Maas) zei vertrouwen te hebben dat de
nieuwe opzet, waarschijnlijk in de vorm van een dorpscoöperatie, ook juridisch overeind blijft.
‘Het is ook goed om te blijven noemen dat het de wens is van de dórpen om hiermee door te
gaan.’
Bij de stemming bleken alleen AndersNu (Peter Craenmehr) en Geert Segers (VVD) tegen. De
rest van de VVD-fractie stemde in met het uitstel, ‘omdat tegenstemmen alles nóg slechter
maakt.’
Transitievisie Warmte
De Transitievisie Warmte, het volgende agendapunt, is een van de uitwerkingen van de
eind 2020 door de raad vastgestelde Duurzaamheidsagenda. De Transitievisie beschrijft in
algemene termen mogelijkheden tot energiebesparing, én hoe Peel en Maas van aardgas gaat
overstappen naar meer duurzame vormen van verwarming, zoals elektrische (of hybride)
warmtepompen.
Het college kiest in de Transitievisie vooral een aanpak per afzonderlijke woning, met maximale
keuzevrijheid voor de eigenaar/gebruiker. CDA, Lokaal Peel en Maas en PvdA/GroenLinks
vinden echter dat een wijkgerichte aanpak wel degelijk óók goed bekeken moet worden. Vooral
PvdA/GroenLinks vindt dat de gemeente niet moet afwachten maar ‘de dorpen en wijken
moet intrekken.’ Tiny Valckx (Lokaal Peel en Maas) suggereerde eens goed te kijken naar het
landelijke ‘Duurzaam Bouwloket’. Dat is volgens haar een voorbeeld van goed functionerende
voorlichting aan consumenten, ook omdat het werkt met lokale ondernemers. Een in de
voorstel opgenomen voucherregeling (budget € 35.000) vonden CDA, Lokaal Peel en Maas en
PvdA/GroenLinks te vaag en vermoedelijk ook te karig.
Portefeuillehouder Paul Sanders (VVD) zei ‘heel goed geluisterd’ te hebben naar wat de raad
naar voren had gebracht. Hij beloofde dat het college in het tweede kwartaal van volgend

jaar met een concreet uitwerkingsplan komt voor de Transitievisie. De raad ging uiteindelijk
unaniem akkoord met de Transitievisie Warmte.
Uitbreiding bedrijventerreinen
Omdat er een groeiende behoefte is aan grond op de bedrijventerreinen in Maasbree en
Meijel, wil het college beide terreinen uitbreiden. Daarvoor bestaat raadsbreed alle begrip,
zo was al gebleken in de commissievergadering van eind november. Het voorstel was voor
CDA, VVD en Lokaal Peel en Maas echter aanleiding voor het opstellen van een motie ‘Meer
investeren in ruimte lokaal MKB’. De motie roept het college op om ook te kijken naar
uitbreidingsmogelijkheden van ándere bedrijventerreinen in Peel en Maas.
Wethouder Sanders vroeg zich echter af of die motie wel nodig was. Hij zei dat er nu al
gekeken wordt naar uitbreiding van de bedrijventerreinen van Panningen en Beringe. En
de gemeente gaat ook bekijken wanneer andere terreinen daaraan toe zijn. Dat overzicht
is vóór 1 juli volgend jaar klaar, beloofde hij. Sanders waarschuwde de raad wel alvast
dat uitbreiding lastig kan zijn. Dat kan te maken hebben met provinciale regels, of dat de
gemeente er geen grond in eigendom heeft.
Het antwoord van de wethouder was voor de indienende partijen voldoende om de motie in
te trekken. Het voorstel voor uitbreiding van De Schor en De Wielen kreeg daarna de steun
van alle fracties.
Ventilatie op scholen
Na de reguliere agendapunten volgden er nog drie moties ‘vreemd aan de orde van de dag’;
moties dus die niet aan een agendapunt gekoppeld zijn maar met actuele kwesties te maken
hebben. Vaak leiden ze tot levendige politieke discussies, en dat was ook nu het geval.
Dat gold overigens niet voor de eerste van de drie, ingediend door alle partijen behalve
AndersNu. Die motie roept het college op te inventariseren hoe het is gesteld met de
luchtkwaliteit op de scholen in Peel en Maas. Ook moet de gemeente bekijken hoe ze
scholen kan helpen om daar waar nodig het binnenklimaat te verbeteren. Goede ventilatie
is immers belangrijk en actueler dan ooit om de verspreiding van het coronavirus te
voorkomen.
De partijen die de motie indienden verwezen naar eerdere raadsvragen hierover, in
augustus 2020. Uit de beantwoording daarvan bleek dat de ventilatiesystemen vóór
1 oktober van dat jaar nog gecontroleerd zijn. Maar omdat er sindsdien veel nieuwe
ontwikkelingen én technieken zijn, wil de raad de laatste stand van zaken weten.
Verantwoordelijk wethouder John Timmermans (CDA) wees erop dat schone lucht in eerste
instantie de verantwoordelijkheid is van scholenkoepels als Prisma. Toch staat het college
welwillend tegenover de motie. Hij beloofde daarom zo snel mogelijk na de Kerstvakantie
met een inventarisatie te komen.
Woningen voor vluchtelingen
Politiek meningsverschil was er wél bij de volgende motie, ingediend door PvdA/
GroenLinks. Die partij wil dat het college onderzoekt of er op vier plekken in de gemeente
elk tien tot twintig tijdelijke woningen neergezet kunnen worden. De extra woningen zijn
vooral bedoeld voor statushouders (erkende vluchtelingen). Ze zouden dus niet ten koste
gaan van de woonkansen van andere woonurgenten. ‘We hebben deze motie gemaakt’,
lichtte fractievoorzitter Annigje Primowees toe, ‘om wat tegenwicht te bieden aan de
valse tegenstelling alsof er een concurrentieslag gaande zou zijn tussen statushouders en
woningzoekenden. Die is er niet; er is falend overheidsbeleid op het gebied van wonen.’
De VVD vond de oproep voor meer sociale huurwoningen prima. ‘ware het niet dat hij is
vervlochten met een andere linkse agenda’, zei fractievoorzitter Teun Heldens, ‘en dat is
het opvangen van meer statushouders.’ Daar is de VVD tegen, sterker nog, Heldens vond
het ‘onverteerbaar dat er nog steeds een voorrangsregeling bestaat voor statushouders,
terwijl mensen die hun hele leven al hier wonen, moeten wachten op een woning.’ De VVD
voldoet daarom ‘met enige tegenzin aan de opvang van de wettelijk vastgelegde aantallen
vluchtelingen, maar niemand méér.’
‘Teleurstellend’
Portefeuillehouder Rob Wanten (CDA) ging in zijn reactie de discussie tussen de twee
partijen enigszins uit de weg. Hij legde vooral uit welke initiatieven er momenteel al
lopen voor tijdelijke, soms ook verplaatsbare woningen. In totaal gaat het om zo’n veertig
tot vijftig units. ‘Veelbelovend,’ aldus Wanten, en ‘in een afrondende fase.’ Daarom zag
hij weinig heil in een nieuw onderzoek naar mogelijkheden. Hij vond het beter om de
ambtelijke capaciteit in te zetten voor de lopende initiatieven.
Na een korte schorsing voor beraad bleek geen enkele fractie de motie te willen steunen.
De wethouder doet volgens een ruime raadsmeerderheid genoeg om het aantal sociale
huurwoningen, voor álle woonurgenten, snel te verhogen.
Annigje Primowees vond het teleurstellend dat de raad zo weinig solidariteit opbrengt voor
vluchtelingen, én voor andere gemeenten die nu heel veel vluchtelingen moeten opnemen.
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Teun Heldens deed het PvdA/GroenLinks-voorstel daarop af als ‘een links wedstrijdje: Wie
Deugt Er Het Meest.’
Omstreden Maasterras
De behandeling van de laatste motie, van CDA en Lokaal Peel en Maas, duurde langer dan enig
ander onderwerp in de vergadering. In de motie roepen de twee partijen het college op om de
verkoopactiviteiten van een deel van het Maasterras van gemeenschapshuis De Paort stil te
leggen. Verder moet er een extern juridisch onderzoek komen naar de mogelijkheden om de
verkoop aan het naburige bed & breakfast definitief te voorkomen.
In 2014 heeft de gemeente, eigenaar van De Paort, de intentie uitgesproken om een deel van het
terras te verkopen aan de buren, het toen net gestarte bed & breakfast Het Raadhuys. Afgelopen
juni zette het college een vervolgstap in de vorm van een principe-besluit over de verkoop. De
Paort wordt binnenkort verbouwd tot multifunctioneel centrum (MFA) en een groep Kesselnaren
verzet zich fel tegen de mogelijke verkoop. Zij vinden dat het hele terras beschikbaar moet blijven
voor de hele Kesselse gemeenschap.
Vóór de behandeling van de motie in de raad had eigenaar Theo Peeters van Het Raadhuys,
gebruik makend van het Spreekrecht, al zijn visie op de kwestie gegeven. De commotie in het
dorp en de volgens hem eenzijdige berichtgeving hebben het leven voor hem en zijn vrouw tot
een ‘hel’ gemaakt. Hij zei ook dat hij diverse malen had voorgesteld om met het MFA-bestuur om
tafel te gaan, maar dat het bestuur telkens weigerde. Volgens Peeters kan alleen samenwerking de
kwestie oplossen en ligt er ook een prima compromis op de plank.
‘Onnodig op scherp’
In de raad bleek bij veel partijen eveneens behoefte om de zaak niet verder op de spits te drijven.
Ook Lokaal-woordvoerder Saskia Vervoort wilde ‘er samen goed uitkomen’. Haar partij en het CDA
wilden met de motie wel meer duidelijkheid over de intentieovereenkomst van 2014, met name of
die nu wél of niét juridische openingen biedt om de verkoop alsnog tegen te houden.
De VVD was fel tegen de motie. Volgens fractievoorzitter Heldens doen sommige raadsleden
‘die het dossier niet goed lezen, stoere uitspraken, waardoor de zaak onnodig op scherp wordt
gezet.’ Hij erkende dat de intentieovereenkomst van 2014 ruimte overlaat voor interpretatie en
daarmee zorgt voor onrust. Maar hij zei ook erop te vertrouwen dat het college destijds én nu alle
belangen goed tegen elkaar heeft afgewogen voordat het de verkoop-intentie uitsprak.
Samen eruit komen
Portefeuillehouder Paul Sanders zei in zijn reactie dat het college altijd de argumenten van het MFAbestuur serieus heeft meegewogen. Het college heeft aan het verkoopbesluit van afgelopen juni ook
voorwaarden gesteld die erop gericht zijn dat MFA en Raadhuys er samen goed uitkomen. Er liepen

vervolgens ook ‘constructieve gesprekken met alle partijen’, zei hij. ‘Helaas is het MFA-bestuur daar
later op teruggekomen, nadat er vragen waren gesteld in de raad. Dat is heel erg jammer, want de
gesprekken waren juist erop gericht om er samen goed uit te komen.’
De intentieovereenkomst heeft verwachtingen gewekt, erkende hij, en het is een zaak van behoorlijk
bestuur om die intentie na te komen, ‘ook als je daar zeven jaar later wellicht anders tegenaan kijkt.’
Van daadwerkelijke verkoop kan sowieso pas sprake zijn als de verbouwing klaar is en als beide
partijen er samen uit zijn, zei Sanders ook nog. Van het stoppen van het verkoopproces, zoals in
de motie gevraagd, is dus geen sprake. Al met al ontraadde Sanders de fracties dan ook om in te
stemmen met de motie. Hij riep Het Raadhuys en het MFA nogmaals op om met elkaar in gesprek te
gaan. ‘Juridische procedure duren lang en hebben vaak verliezers aan beide kanten,’ aldus Sanders.
Na het betoog van de wethouder en enige beraadslaging tijdens een schorsing gaf Saskia
Vervoort van Lokaal Peel en Maas
aan de motie niet meer mee in
te dienen. Roel Boots van het
CDA constateerde daarop dat er
door het wegvallen van Lokaal
Peel en Maas geen meerderheid
meer was voor de motie. Daarop
besloot het CDA de motie aan
te houden. Boots zei te hopen
dat het signaal duidelijk is
aangekomen bij het college. Hij
zei ook te hopen dat het college
zich alsnog gaat inzetten voor
een goede afloop en behoud
van het terras voor de Kesselse
gemeenschap.
Wethouder Sanders beloofde aan
het einde van discussie zich hard
te zullen maken voor gesprekken
tussen alle partijen. Hij zegde
ook toe om de raad, zo nodig in
vertrouwen, goed te informeren
over de voortgang. ‘We gaan voor
een oplossing die voor beide
partijen bevredigend is.’

Een afwisselende technische job? Reken maar!

Wereldwijd gave projecten | Top techniek in werktuigbouwkunde en mechatronica

» Fijnmechanisch Monteur
» Servicemonteur / Field Service Engineer
» CAM Programmeur
Kijk op www.unisign.com/career
Innovatieve CNC machines | Panningen
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PvdA/GroenLinks

Extra aandacht voor alles wat kwetsbaar is

PvdA/GroenLinks heeft vragen gesteld aan het college over een extra tegemoetkoming voor de sterk
gestegen energieprijzen waarop mensen met een kleine beurs recht hebben. Op onze website kregen we
daarop als commentaar dat wij altijd aandacht vragen voor mensen met weinig geld. Dat klopt. Dat
zouden meer partijen moeten doen. Dat zou de samenleving eerlijker en leuker maken.
De energieprijzen zijn enorm
gestegen. Het kabinet wil iedereen
compenseren via een verlaging
van de energiebelasting. Dat
levert voor ieder huishouden een
tegemoetkoming op van 400 euro.
Voor mensen met een smalle
portemonnee is dat te weinig.

CDA Peel en Maas

Daarom krijgen gemeenten extra
geld om mensen met een smalle
beurs meer tegemoetkoming te
geven. Gedacht wordt aan 200 euro
extra. PvdA/GroenLinks vindt dat de
gemeente deze regeling heel goed
bekend moet maken en ruimhartig
moet uitvoeren. Daarover hebben

we vragen gesteld. Want het zijn
inderdaad huishoudens met een klein
inkomen die de grootste kans lopen
om door de hoge energieprijzen
in financiële problemen te komen.
Sommige mensen willen daar
niets over horen of staan er niet bij
stil. Wij komen op voor allen die

ook van mensen die genoeg geld
hebben en ten onrechte denken dat
ze het allemaal in hun eentje kunnen
redden en regelen. Wij vinden dat er
meer aandacht moet zijn voor wat in
ons aller belang is en daarbij geven
we met volle overtuiging voorrang
aan het kwetsbare.

ving te creëren. Daarom hebben wij
als CDA het initiatief genomen een
motie in te dienen over de schone
lucht in scholen. Wij hebben het col
lege opgeroepen te inventariseren
of scholen voldoen aan de huidige
RIVM-ventilatierichtlijnen en als dit
niet het geval is te helpen met het
realiseren van een betere ventila
tie. Belangrijk is om nieuwe ontwik
kelingen en technieken die op de
markt komen hierin mee te nemen,
zoals op scholen waar wordt geëx

perimenteerd met luchtzuiverende
apparaten, waarvan de resultaten
tot nu toe gunstig zijn. Oplossingen
hoeven niet altijd duur te zijn. Deze
ingediende motie werd unaniem
aangenomen door de hele raad. We
hebben verantwoordelijk wethouder
Timmermans opgeroepen ons voor
februari te informeren over de uit
komsten en het plan van aanpak.

Annigje Primowees, Frits Berben,
Raf Janssen, raadsleden

Schone lucht in scholen
Het coronavirus zal naar alle waarschijnlijkheid nog wel een tijdje
onder ons blijven en het is belangrijk om naar een oplossing voor de
langere termijn te zoeken. CDA Peel en Maas vindt het van groot
belang dat kinderen klassikaal les kunnen blijven krijgen. Dit om
leerachterstand te voorkomen. Daarnaast is gewoon naar school
kunnen gaan belangrijk voor de sociale en emotionele ontwikkeling
van kinderen.
Goede ventilatie van schoolgebou
wen en lokalen helpt de kans op
verspreiding van het coronavirus te
verkleinen. Hoewel schoolbestu
ren zelf verantwoordelijk zijn voor

VVD Peel en Maas

kwetsbaar zijn. Dat zijn huishoudens
met een kleine portemonnee. Dat
zijn jongeren en ouderen die geen
woning kunnen krijgen, omdat er te
weinig betaalbare (huur)woningen
gebouwd worden. Dat is de natuur,
die te weinig beschermd wordt. Onze
keuze voor het kwetsbare heeft ook
betrekking op de verbetering van de
lucht die we inademen, op herstel
van biodiversiteit, op voorrang
voor voetganger en fiets. Dat is in
het belang van alles en iedereen,

het binnenklimaat van de gebou
wen, vindt het CDA dat de gemeente
vanuit haar rol scholen moet aan
sporen en stimuleren er alles aan
te doen om een veilige leeromge

Lon Caelers-Bos en Ellis Kempeners

Uitstel dorpsvoorziening ‘hulp bij het huishouden’
Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 21 december stond het
raadsvoorstel om de ingangsdatum van de dorpsvoorziening ‘hulp bij
het huishouden’ met maximaal een jaar uit te stellen op de agenda.
Tijdens deze vergadering heb ik als woordvoerder van dit dossier,
namens de fractie VVD Peel en Maas, nogmaals aangegeven dat wat
ons betreft deze voorziening gewoon onder de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) moet vallen, net zoals bij alle andere
Nederlandse gemeenten.
Dit kan prima in samenwerking
met de dorpsondersteuners waar
we de waarde zeker van inzien.
Wat we telkens benadrukken is

dat het gaat om de zorgvrager en
tot op de dag van vandaag heeft
niemand ons overtuigend kunnen
uitleggen wat die er nu precies

aan heeft. Daarnaast gaan er,
zoals de wetgeving nu is, jaarlijks
honderdduizenden euro’s verloren uit
onze begroting omdat we ze moeten
besteden aan btw in plaats van aan
zorg. Het uitstel dat nu tijdens deze
vergadering is besloten, is hetgeen
waar wij maanden vooraf al om
hebben gevraagd. Het plan kende bij
de vaststelling in april al te veel losse
eindjes en onduidelijkheden en het
is het college niet gelukt om dit tijdig
glad te strijken. Pas tien dagen voor

het eind van het jaar was er eindelijk
duidelijkheid voor de cliënten en de
zorgaanbieders. Een uitstel van een
jaar, waarin we verwachten dat er
eerst een waterdicht voorstel komt
voordat we gaan praten over invoer
van deze zelfbedachte constructie.

Karin Jacobs, raadslid

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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Geplukt

Jac Verstappen Maasbree
Jac is een echte Heldenaar, maar toch in Maasbree terechtgekomen. Puur en alleen voor de liefde, maar
inmiddels zit hij er best warmpjes bij en vindt hij het leven daar zo slecht nog niet. Deze week wordt
Jac Verstappen (67) uit Maasbree geplukt.

af”, lacht Jac. De twee kwamen terecht
in een woning boven een groente
winkel. “Dat was ook niet ideaal, de
hele dag rinkelde die winkelbel. Maar
het was een noodoplossing en daar
naast waren de eigenaren goed voor
ons. Als er ‘s avonds sla over was,
kregen wij dat. Ze waren erg aardig.”
In juli van dat jaar werd hun eerste
kind geboren, zoon John. “Dus ergens
klopte er iets niet”, zegt Jac met een
lach. “Foute boel, maar gelukkig
waren we niet het eerste stel die dit
gebeurde, dus de reacties die we kre
gen vielen enorm mee.” Na John kre
gen ze ook nog dochter Nicole. “Een
jongen en een meisje, dat was alles
wat we ons konden wensen.”

Carrièreswitch

Jac groeide op in ‘Helje-Dörp’, in
een gezin met maar liefst elf kin
deren. Jac was de zevende telg.
Met zoveel kinderen in één huis
was het vaak heel gezellig en
vaak ook heel nijdig, zo zegt Jac.
Zijn moeder kookte en de kinde
ren hielpen met de afwas. “Toen
bestond er nog geen afwasma
chine”, lacht Jac. “Dus dat was
heel wat afwas.” Van zijn broers
en zussen zijn er inmiddels al vier
overleden. Van de overgeblevenen
spreekt niet iedereen elkaar meer.
“Dat heb je nu eenmaal sneller in
grote gezinnen. Ik spreek er zelf
twee niet meer. Met de overige
heb ik nog goed contact. Zij wonen

net over de grens in Duitsland, in
Reuver, bij Nijmegen in de buurt en de
anderen in Peel en Maas. Regelmatig
gaan we samen ontbijten of lunchen.
Dat is wel gezellig.”

Marine
Toen Jac een tiener was, volgde hij
de opleiding tot timmerman aan
de lagere technische school (lts) in
Panningen en had hij een bijbaan bij
een bloembollenkweker. Ondanks
dat hij de opleiding afmaakte, bleef
hij plakken bij zijn bijbaan. “Ik begon
met schoffelen en ‘drek trekken’, maar
had goed contact met de eigenaar en
groeide hogerop tot leidinggevende
van een damesteam dat bloembollen

Puzzel
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Maasbree

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

8

pelde. Als ik er was blijven werken,
had ik nu waarschijnlijk in de enorme
bungalow gewoond die aan het bedrijf
lag. Maar het liep totaal anders.”
Op zijn 16e besloot Jac om de marine
in te gaan. Waarom hij dat deed, weet
hij niet meer precies. “Wellicht omdat
mijn oudste broer, die destijds al was
overleden door een ongeluk op zijn
19e, ook in de vaart had gewerkt.
Maar ik kan het je niet precies zeg
gen.”
Hij tekende een contract voor zes jaar
en kwam eerst in Hilversum en daarna
in Den Helder terecht. “Drie jaar heb ik
het volgehouden”, zegt Jac. “Toen had
ik het wel gezien. Ik ontmoette name
lijk mijn huidige vrouw tijdens carna
val in de Heldense discotheek Kubke.
Ik wilde bij haar zijn.” Jac kon echter
zijn contract niet zomaar opzeggen.
“Ik heb een beetje het een en ander
aangedikt bij de dokter en zo ben ik
er onderuit gekomen. Ik was blij dat ik
terug naar Helden kon. Het is niet voor
niks geweest, want ik ben nog steeds
aan haar gebonden.”

Zijn vrouw komt uit Maasbree en toen
ze elkaar het ja-woord wilden geven, 
hebben zij er samen vanwege de kos
ten voor gestreden om in Helje- Dorp
te mogen trouwen “Ik wilde niet in
Maasbree trouwen, maar toen gold
eigenlijk de regel: je trouwt in het
dorp of de stad waar het vrouwtje
vandaan komt. De pastoor wilde mij
niet helpen, de deken uiteindelijk wel,
gelukkig.” In februari 1976 gaven de
twee elkaar het jawoord, in Helden.
Vlak na het huwelijk verhuisden ze
naar Maasbree. “Tsja, ik kwam anders
niet van het gezanik van mijn vrouw

Hoewel hij voor timmerman had
gestudeerd, heeft Jac nooit in het
vak gewerkt. “Ik heb wel veel getim
merd in mijn vrije tijd. Zo heb ik zelf
kasten, keukens en ook de kersstal
die hier staat gemaakt”, zegt Jac. Hij
heeft verschillende soorten banen
gehad in zijn werkverleden. Zo heeft
hij gewerkt als trouwfotograaf, bood
schappenbezorger bij Termeulen Post
(tegenwoordig DHL) en is uiteinde
lijk doorgestroomd tot planner op het
kantoor van DHL. “Destijds ging alles
nog op papier. Ik moest alles opschrij
ven, uit ‘ut köpke’.” Toen de computers
werden geïntroduceerd, kregen Jac en
zijn collega’s cursussen hoe hiermee
om te gaan. Maar toen hij het onder
de knie had, werd hij plots ontslagen.
“Tot de dag van vandaag weet ik nog
steeds niet precies waarom”, zegt
Jac. Dat is nu zo’n tien à vijftien jaar
geleden. Daarna heeft hij nooit meer
een betaalde baan gehad. “Eerst kon

ik geen werk vinden en daarna heb
ik hartkwalen gekregen, waarvoor ik
vaak in het ziekenhuis heb gelegen.
Nu gaat het prima met mijn hart. Het
klopt onregelmatig, maar doet wel
wat hij moet doen.”

Vrij tijd
Jac heeft dus al enige jaren vrije tijd.
Daarin heeft hij zich vermaakt met
vrijwilligerswerk en hobby’s. Zo zingt
hij al sinds 1992 bij het Maasbreese
mannenkoor. Al staat dat nu op een
laag pitje door de coronabeperkin
gen. Thuis zingen en oefenen doet
hij echter niet. “Ik klink niet goed
alleen, mijn stem klinkt beter in het
koor. Thuis fluit ik wel veel. Niet op
een instrument, maar gewoon met
mijn lippen. Dat doe ik al zolang ik me
het kan heugen. Af en toe zegt mijn
vrouw wel dat het even genoeg is
geweest.”
Iets wat hij graag doet is het vrijwil
ligerswerk als conciërge bij het Hoes
van Bree. Hier verricht hij sinds v ijf
jaar bijna dagelijks klusjes. “Af en toe
help ik daar ook de vrouwen die daar
gymnastiekles hebben met het til
len van zware spullen. Maar niet te
vaak, want dan gaan ze er misbruik
van maken”, grapt Jac.Daarnaast ook
vrijwilliger bij de Dorpsontmoeting.
Verder geniet hij van zijn kleinkinde
ren, die in Gouda wonen, maar wel
regelmatig naar Maasbree afreizen.
En in zijn vrije tijd houdt hij van films
kijken en een middagdutje hoort er
tegenwoordig ook helemaal bij. “Al is
met deze laatste hobby mijn vrouw
wat minder blij.”

Tekst en beeld: Roosje Delsing

WORD BEZORGER
EEN LEUKE BIJBAAN
WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS
VOOR DE VOLGENDE ROUTES
BAARLO RONDOM VELDSTRAAT
MAASBREE RONDOM DORPSTRAAT
MAASBREE BUITENGEBIED
KESSEL VERSCHILLENDE ROUTES

WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE

Mail naar bezorgers@garcon.nl
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15-vragen aan

Maud van den Bekerom Maasbree
deze kerstvakantie een rondreis
maken door Nederland met de trein.
Ik denk dat dat een van de eerste
dingen wordt die ik wil gaan doen.

Wat is de laatste foto die je
gemaakt hebt?
De laatste foto was van de volle
maan van december. Het was toen
heel helder en ik probeerde een
mooie foto te maken, alleen is dat
bijna onmogelijk met een telefoon
camera.

Wat is je lievelingseten?
Ik lust bijna alles. Dingen die ik
superlekker vind zijn zuurkoolscho
tel, lasagne, Chinese kool en pom
poensoep.

Wat is je favoriete vak op school?
Ik heb geen vakken op school, maar
op mijn vorige school vond ik Engels
het leukst, omdat ik hier goed in ben
en ik het nuttig vond om te leren.
Veel Engels heb je eigenlijk heel
vaak nodig, vooral op sociale media.

Wat is je favoriete jeugdherinnering?

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Maud van den
Bekerom
14 jaar
Maasbree
Buurtcollege Agora
Maas en Peel

Wat heb je met Kerstmis gedaan?
Met kerst hebben we het klein
gehouden. We hebben het thuis
gezellig gemaakt en een kerstfilm
gekeken. Op tweede kerstdag heb
ben we bij mijn oma en opa gegeten
en daar de avond gezellig doorge
bracht.

Hoe heb je Nieuwjaar gevierd?
Nieuwjaar hebben we eigenlijk ook
makkelijk gevierd. Bijna een hele
fles kinderchampagne opgedronken,
Monopoly gespeeld en de Top
2000 de hele avond op tv gehad.
Ik baalde er toch wel van dat er niet
veel vuurwerk werd afgestoken.
Dat geeft mij juist het echte gevoel
van Nieuwjaar.

Wat zijn je goede voornemens?
Tja, die heb ik eigenlijk niet. Ik wil
vooral proberen om gewoon in
het moment te leven. Niet teveel
nadenken en er gewoon voor gaan.

Welke dag is je favoriete dag?
Ik heb heel veel favoriete dagen.
Mijn verjaardag is natuurlijk een
superleuke dag, maar oudejaarsdag
ook. Van 21 juni geniet ik ook altijd,
omdat het dan het langste licht is en
je dan lekker lang buiten op het ter
ras of in de tuin kunt zitten.

ergens mee bezig ben, zit ik met
mijn hoofd altijd ergens anders.
Hierdoor zit ik ook vaak mezelf in de
weg, doordat ik dingen snel vergeet
of iets niet afmaak. Niet fijn voor
mezelf, maar ook niet voor de men
sen om mij heen.

Wat is je beste eigenschap?
Ik kan goed luisteren. Als iemand mij
iets vertelt over zichzelf, dan ont
houd ik het meestal. Kleine dingen
zoals verjaardagen of een favoriet
liedje blijven altijd hangen.

Wat is je grootste blunder?

Wat is je droombaan?

Ik heb ooit een keer een nieuw
T-shirt per ongeluk kapot geknipt. Ik
wilde het kaartje eraf knippen, maar
heb er vervolgens een heel gat in
geknipt. Ik was helemaal in tranen,
maar gelukkig heeft mijn moeder
het voor me kunnen maken.

Ik weet nog niet precies wat ik wil
worden, maar ik weet wel zeker dat
ik een eigen bedrijf wil. Opties zijn
bijvoorbeeld fotograaf of verloskun
dige, maar een eigen koffiehuis lijkt
me ook supergaaf.

Wat is je slechtste eigenschap?

Wat is het eerste wat je gaat doen
als de lockdown op wordt geheven?

Dat ik veel teveel nadenk. Als ik

Ik wilde eigenlijk met een vriendin

Ik herinner me niet zo veel meer
van vroeger, maar ik weet dat ik het
altijd leuk vond om met vriendinnen
af te spreken of op school in de grote
pauzes samen te spelen. We hadden
altijd meer dan een uur pauze en
het was eigenlijk altijd wel gezellig
in die tijd. Of we nu deden touw
tjespringen, overgooien of gewoon
kletsen, het was altijd gezellig!

Welk stukje decoratie in je kamer
vind je het leukst, en waarom?
Dit stukje decoratie is eigenlijk nog
in de maak, maar ik ben bezig met
een hele grote collage te maken
van afgelopen zomervakantie. Die
komt dan op de muur met foto’s,
bonnetjes, visitekaartjes, noem
maar op. Het eindresultaat lijkt me
supertof.

Heb je een bijbaantje?
Op dit moment werk ik in de
keuken in de kantine bij voetbalclub
Wittenhorst. Dat is altijd heel
gezellig en leuk werk. De afgelopen
weken was het niet open vanwege
winterstop en de lockdown, maar ik
gok dat we deze of volgende maand
weer mogen beginnen.

U kunt bij ons terecht voor:
kunstgebitten • klikgebit op implantaten • gedeeltelijke protheses
reparatie en opvulling in 1 dag • gratis en vrijblijvend advies

Past. Huijbenplein 21 • 5981 BH Panningen • 077 400 0128 • info@tppyvancromvoirt.nl • www.tppyvancromvoirt.nl
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Feestdagen
Na al dat lekkere (en stiekem
ook teveel) eten kunnen we
nu weer rustig aan doen.
De feestdagen zijn voorbij en
iedereen gaat op z’n eigen
tempo de kerstboom weer
opruimen. Alle lampjes gaan
langzaam weer de doos in en
de dagen worden steeds
langer.
Elk jaar zeg ik tijdens de dagen
tussen kerst en Nieuwjaar dat ik
al die lampjes zo ga missen. Al die
tuinen zijn zo mooi versierd als
je er in de avond in het donker
langsrijdt. Het heeft echt wel
wat, dat het zo snel donker wordt
en de straten verlicht worden.
Het is toch extra speciaal dat het
eigenlijk alleen is in deze paar
weken. Dan kijk je er elk jaar weer
naar uit als het november wordt.
Iedereen heeft kerst en Nieuwjaar
anders gevierd. De een heeft een
feestje gehouden en is gezellig
bij vrienden geweest, terwijl de
ander rustig thuis is gebleven.
Ook de Top 2000 was deze kerst
weer van de partij. Met dansende
mensen op de tv via Zoom en
honderden berichtjes via de
chat. Het was soms hilarisch wat
daarin werd gezegd. Er kwamen
huwelijksaanzoeken voorbij en
kerstwensen, maar ook onzinnige
discussies zoals: “Is het friet of
patat?”. Puur vermaak om daar
een uurtje naar te kijken. En ook
weer al dat lekkere eten. De
supermarkten doen elk jaar hun
best om zoveel mogelijk lekkere
dingen te maken en verkopen. Of
je nu bent gaan gourmetten of
allemaal kleine gerechtjes had,
tijdens deze paar dagen eet je
je altijd te vol. Nu gaat iedereen
weer aan het werk en de vakanties
zijn bijna voorbij. Terugkijkend
op 2021 ga je 2022 in. Hopelijk
voor iedereen een jaar met
nieuwe kansen en momenten om
nieuwe herinneringen te maken.

Hopelijk
voor iedereen
een jaar
met nieuwe kansen
en momenten om
nieuwe herinneringen
te maken

Maud
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Coronamaatregelen

Zoals u gehoord of gelezen zult
hebben sluit de kerk zich aan
bij de lockdown vanaf
17.00 uur. In verband hiermee
worden avondmissen
verplaatst naar 16.00 uur.
In de kerk houden we ons aan
de anderhalve meter afstand
en wij dragen een mondkapje
bij het binnenkomen en naar
buiten gaan en verplaatsen.
Bij het ontvangen van de
H. Communie natuurlijk niet!
Uitvaarten zijn beperkt
toegankelijk, afhankelijk van
de afmetingen van de kerk.
U hoeft in de kerk uw
coronatoegangspas niet te
tonen. Verder blijft heel
belangrijk: thuisblijven bij
klachten, handen reinigen,
geen handen schudden en goed
ventileren. Laten we dus goed
op onze gezondheid letten en
ook op die van onze
medemensen. Wij leven mee
met allen die zakelijk of
persoonlijk te lijden hebben
onder deze lockdown en
wensen hen heel veel sterkte!

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.mae
nen@ziggo.nl.
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur
in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 9 januari
H. Mis 09.30 uur - m.m.v. kerkelijk
zangkoor
Woensdag 12 januari
H. Mis 09.00 uur

Parochie Egchel

Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12,
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 9 januari
H. Mis 11.00 uur
Zondag 16 januari
Geen H. Mis

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

Cluster MKBE

Kerkdiensten
Zondag 9 januari 2022
H. Mis: 11.00 uur
Coronamaatregelen
Lector: Mevr. Marlies Steijvers
Wilt u a.u.b. bij binnenkomst
Intenties: Overleden ouders Gerardus
in de kerk 1,5 meter afstand in
van der Sterren en Klara Fischer en
acht nemen. U kunt uw handen
Piet en Ed van der Sterren. Jaardienst
desinfecteren en vervolgens
Frans Maessen en overleden kinderen
plaatsnemen in de banken
Hay, Ger en Maria Maessen.
waar dat is aangegeven. Heeft
Mededelingen
u verkoudheidsklachten, blijft
u dan thuis.” Alle vieringen zijn Overleden
Emeritus pastoor Will Verbong,
onder voorbehoud. Wijzingen
75 jaar.
worden aan de kerkdeur
Openstelling Aldegundiskapel
aangegeven.
De Aldegundiskapel in onze paro
chiekerk is dagelijks geopend voor
Parochie Maasbree
het opsteken van een kaarsje, een
Misintenties
gebed of een moment van bezinning.
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4, 077 465 12 19 De H. Aldegundis is beschermheilige
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl tegen ernstige ziekten en voor troost
en hoop.
www.parochiemaasbree.nl

Explosieven gevonden
Panningaar Sandor Gerards deed een wel heel bijzondere
vondst op zondag 2 januari. Nabij Meijel, in de buurt van de
provinciale grens tussen Limburg en Brabant, stuitte hij met
zijn metaaldetector op een tweetal explosieven uit de
Tweede Wereldoorlog. “Dat was even schrikken”, zegt Sandor.
“Ik ben een hobbyist en ga normaal gesproken met mijn
metaaldetector op zoek naar muntjes et cetera. Het is niet
mijn bedoeling om geschut uit de Tweede Wereldoorlog te
vinden.” De politie werd ingeschakeld en was snel ter plekke.
Na expertise en het veiligstellen van deze oorlogsresten,
werd de Explosieven Opruimingsdienst ingeschakeld die de
explosieven onschadelijk zullen gaan maken. Sandor:
“De plek van de bodemvondsten was in de oorlog strijdtoneel
van felle gevechten tussen de Geallieerde bevrijders en de
Duitsers. Dat ik een stukje rijke historie heb mogen vinden in
het gebied waar onze bevrijders hebben gevochten, dat is
wel heel bijzonder.”

Kerkdiensten
Zondag 9 januari
H.Mis 11.00 uur T.i.v. Mie WillemsKessels (jaardienst) en zoon Jan
Zaterdag 15 januari
H.Mis 19.00 uur

Parochie Helden

Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3,
077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Overleden
Chrit Peeters, 94 jaar;
Truus van Loon-Teuwen, 93 jaar.
Vrijdag 7 januari
De H. Communie wordt thuisgebracht
vanaf 09.00 uur
Kerkdiensten
Zondag 9 januari
H. Mis 10.00 uur – herenkoor –
t.i.v. Jeu Mertens (zeswekendienst)
Doopviering 11.30 uur:
Ryva Peters

Parochie Koningslust

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

Parochie Kessel

Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Iet Dings-Bovendeerdt
077 462 18 60, 06 24 21 61 06
Kerkdiensten
Zaterdag 8 januari
16.00 uur H. Mis. Uit dankbaarheid
voor Louis Verhaag.
Mededeling:
Voor de pastorale zorg kunt u terecht
bij pastoor-deken W. Varela.
Tel. 077 398 14 16, of kapelaan H. te
Boekhorst (zie parochie Baarlo)
Ziekenzalving: 06 5540 8023

Parochie Baarlo

Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3, 077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl

Kerkdiensten
Zaterdag 8 januari
Geen H. Mis
Zaterdag 15 januari
H. Mis 16.00 uur

Parochie Meijel

Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Zaterdag 8 januari
H.Mis 16.00 uur, t.i.v. Jacques en
Netje Geraets-Lenders en fam.;
Jean en Agaath v. Berlo-Foss en fam.;
Karel en Greet Horning en fam.;
Familie Wedding. Mie Nijssen-Thijssen,
Dries Nijssen en overl. fam. NijssenThijssen.
Maandag 10 januari
14.30 uur Rozenkrans en 15.00 uur
Gebed van de Goddelijke
Barmhartigheid (grote kerk)
Stille Aanbidding van 18.30 uur en
19.00 uur. Rozenkrans vervallen
door coronamaatregelen
Dinsdag 11 januari
H. Mis 09.00 uur (grote kerk)
Donderdag 13 januari
H. Mis 09.00 uur. Aansl. Aanbidding
(grote kerk)

Kerkdiensten
Zondag 9 januari
9.30 uur H. Mis.
Voor het welzijn van alle
parochianen.
Donderdag 13 januari
9.00 uur H. Mis

Parochie Kessel-Eik

Misintenties
NL41RABO0125300522
Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkens
06 30 10 30 13
Kerkdiensten
In verband met de huidige
lockdown zijn er momenteel nog
géén h. missen gepland.
Mededelingen
Wij wensen iedereen een voorspoedig
en gezond 2022.

Parochie Panningen

Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.
nl Open maandag- en woensdagochtend van 08.30 uur tot 11.30 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 8 januari
H. Mis 16.00 uur m.m.v. gemengd
zangkoor. T.i.v. Joke Goes
Zondag 9 januari
14.00 uur: doopsel van Riley en
Kyan van Riessen
dinsdag t/m vrijdag:
ochtendmis om 9.00 uur in de
dagkapel.

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

Voor de pastorale zorg kunt u
terecht bij pastoor- deken Wilson
Varela (telefoon 077 398 14 16) of
kapelaan Hans te Boekhorst (tele
foon 077 477 12 75): Ziekenzalving
06 5540 8023.

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

U
0
0
.
4
1
R
VOO LD =
BESTE DAG
DEZELFDEERD!*
G*EInLdeEregVio bij bestellingen

Tummers

0,vanaf € 10

BESTEL E
HAAL DIR N
E
AF IN DE CT
WINKEL T
O
17.00U T

OP=OP

NU SPECIALE

GO
TE
E
OR

-31%

ON

€1

00

PL

AY
S

TA
TI

14

ST

’’
55 0 cm

ED

LOCKDOWN KORTING!

-39%

599,-

1449,-

SONY BRAVIA
SMART TV
XR55X94JAEP

877,-

• AFHAALPRIJS!
• Full Array LED • 4K Ultra HD • Google TV • Cognitive
Processor XR • Acoustic Multi Audio
• Nu met €100,- PlayStation Store-tegoed t/m 2-1-2022

-32%

869,-

BOSCH WARMTEPOMPDROGER
WTW85495NL

MAAK KANS OP EEN TREK
E-BIKE T.W.V. €4.799,- *

• AFHAALPRIJS!
• Vulgewicht 8 kg • SelfCleaning Condenser •
AutoDry • AntiVibration Design
* Actie geldig t/m 31-12-2021

109,95

AEG STOFZUIGER
VX4-1-EB-111

75,-

• AFHAALPRIJS!
• Stofzuiger met zak • DustPro
• Actieradius: 7,5 meter • Inhoud stofzak: 3 liter

Bestel en haal direct af in de winkel tot 17.00u

Bestel en haal direct af in de winkel tot 17.00u

Bestel en haal direct af in de winkel tot 17.00u

Vóór 14.00u besteld = vandaag bezorgd voor €25,-

Vóór 14.00u besteld = vandaag bezorgd voor €25,-

Vóór 15.00u besteld = vandaag verzonden voor €4,95

OOK TIJDENS DEZE LOCKDOWN KUN JE VERTROUWEN OP ONZE SERVICE!

Bestel en haal af!
in een van onze 8 winkels

WhatsApp
085-105 4444

Bel ons

085-105 4444

Chat online

www.eptummers.nl

Open voor
service & reparaties
dagelijks tot 17.00u
NIEUWE
MEGAS
TORE

ROERMOND • WEERT • PANNINGEN • TEGELEN • ECHT • HEYTHUYSEN • HORST • SITTARD-GELEEN

@tummerselectro
@eptummers
T. 085 – 105 4444 | www.eptummers.nl
8 Winkels in Limburg

