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Odaschool krijgt vorm
De voormalige Odaschool in Helden wordt momenteel verbouwd voor de komst van de leerlingen van basisschool de Pas. De vernieuwbouw van de oude Odaschool in Helden
gaat ruim 4 miljoen euro kosten en moet volgend jaar zomer klaar zijn. De eerste contouren zijn al aanwezig. Het oude gebouw transformeert langzaam naar een functioneel
heden. / Beeld: Jac Willekens

Bocht in ontsluitingsweg Roggelseweg gevaarlijk

College Peel en Maas verzoekt provincie veiligheid van
Roggelseweg te onderzoeken
Gemeente Peel en Maas verzoekt provincie Limburg de ongelukken op de Roggelseweg nabij Egchel te
onderzoeken en actie te ondernemen. Ook voegt de gemeente deze verkeerssituatie als actiepunt toe aan
de vervolgbrief naar de provincie over de N562, N275 en de N277.
Volgens de VVD-fractie is de
bocht in de ontsluitingsweg aan
de Roggelseweg (N562) in Egchel
gevaarlijk en dient deze veiliger te
worden gemaakt om verdere verkeersongevallen en doden te voorkomen. De partij wilde weten of het
college op de hoogte was van de
verkeerssituatie en de toenemende
aantal ongelukken. Het college zegt

in antwoorden op deze vragen dat
de verkeerssituatie goed bekend is.
In 2008 zijn er in samenspraak met
de provincie al aanpassingen gedaan
om de verkeersveiligheid te vergroten. Denk hierbij aan het plaatsen
van oplichtende adviesborden. Deze
borden werken echter volgens VVD
niet goed. Het college stelt hiervan niet op de hoogte te zijn, maar

inmiddels wel telefonisch de provincie te hebben verzocht de borden
weer in werking te stellen.

Verklaring
De gemeente geeft aan geen verklaring te hebben voor de meerdere ongelukken die de laatste tijd
hebben plaatsgevonden. Wel vindt
het college dat de situatie verder

onderzocht moet worden door de
provincie. Het uitvoeren van snelheidsmetingen zou ook een onderdeel kunnen zijn van het onderzoek,
geeft het college aan. “Mocht uit
nader onderzoek blijken dat er maatregelen nodig zijn, dan zijn we bereid
hierover het gesprek aan te gaan
en indien wenselijk een bijdrage
te leveren. Daarbij gaan we ervan
uit dat de wegbeheerder in eerste
instantie verantwoordelijk is voor de
kosten die gepaard gaan met de uitvoering van de maatregelen.

De provincie is voornemens om
onder andere de N562 over te dragen aan de gemeente Peel en Maas
en gemeente Leudal. Bij overdracht
kan de gemeente de Molenstraat
en Roggelseweg verder naar eigen
inzicht en conform landelijke richtlijnen inrichten. In het kader van
onderhoud aan de N562 is het
College van Gedeputeerde Staten
geïnteresseerd in het standpunt van
zowel de gemeente Peel en Maas
als de gemeente Leudal inzake een
mogelijke overdracht.
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Oude schoolgebouwen voldoen niet aan ventilatienormen

CO2-meters geïnstalleerd in basisscholen in Peel en Maas
Alle basisschoolgebouwen in Peel en Maas die vóór 2012 zijn gerealiseerd voldoen niet aan het landelijke Bouwbesluit, waarin de ventilatienormen zijn gebundeld. Alleen basisschool Onder de Linden (Beringe),
De Groenling (Panningen) en De Avonturier (Koningslust) voldoen aan
de wettelijke normen, doordat er een ventilatiesysteem in het gebouw is
gerealiseerd. Voor de overige gebouwen geldt dat er geventileerd moet
worden door de ramen en deuren open te zetten. Prisma heeft onlangs
een gebouwbeheersysteem aangeschaft, dat in elk lokaal continu het
CO2-gehalte meet en op afstand gemonitord en bestuurd kan worden.
Een paar jaar geleden heeft Prisma
vijf mobiele CO2-meters aangekocht.
Omdat nu in alle lokalen een CO2meter hangt die is gekoppeld aan
een nieuw systeem, zijn de mobiele
meters in feite niet meer nodig.
Met de nieuwe software, die in totaal
30.000 euro heeft gekost, kan het
CO2-gehalte in een klaslokaal worden gemeten. Ook kan op afstand de
verwarming aan en uit worden gezet.
“De overheid stelde vorig jaar 600
miljoen euro beschikbaar voor het
verbeteren van de luchtkwaliteit in
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klaslokalen. Dit budget was echter te
laag om alle scholen te voorzien van
ventilatiesystemen. Onze aanvraag
werd afgewezen, omdat het potje
al leeg was. Daarom heeft Prisma
besloten om zelf te investeren in CO2meters”, licht Cor Vulders, hoofd facilitaire dienst van Prisma, toe.
Volgens Vulders is het een enorme
investering om in oude gebouwen de
ventilatie met nieuwe systemen op
orde te krijgen. “Het kost bijvoorbeeld
300.000 euro om De Liaan in Helden te
laten voldoen aan de wettelijke ventilatienormen. Omdat de oude schoolgebouwen op de lijst staan van het
Integraal Huisvestingsplan wordt er
gewacht tot de renovatie, waarin ook
ventilatiesystemen worden opgenomen. Tot die tijd wordt er geventileerd
door ramen en deuren open te zetten.”
Vulders geeft aan dat dit goed werkt.
De CO2-meter geeft bij een overschrijding van het gehalte een melding.
“Door enkele minuten te ventileren is
het gehalte weer op gezond niveau.
Een hoog CO2-gehalte kan bijvoorbeeld
hoofdpijn en brandende ogen veroorzaken.”

Ramen en deuren
Op basisschool de FavoRIET in
Panningen is maandag 7 februari
het nieuwe systeem geïnstalleerd.
Directeur Rob Geraets geeft aan het
fijn te vinden dat hij de lokalen kan

De CO2-meter in basisschool de FavoRIET

monitoren. “Met het systeem kan ik
via de computer zien hoe hoog de
luchtvochtigheid, temperatuur en het
CO2-gehalte is in een lokaal. Omdat de
gebouwen uit de jaren 80 stammen, is
er nooit een ventilatiesysteem aangebracht. We kunnen dus alleen doen
wat mogelijk is en dat is ramen en
deuren openen. De software stuurt ons
aan op welk moment ventileren nodig
is. Je ziet dat bij klassen met veel kinderen het CO2-gehalte sneller oploopt.
In de pauze gooien we in ieder geval
alle deuren en ramen open en indien
nodig ook tijdens de lessen. Het kan
dus voorkomen dat kinderen in dikke
truien naar school komen.” Fusieschool
de FavoRiet staat in 2023 op de lijst
voor een nieuw gebouw. De directeur

hoopt in 2024 in het nieuwe schoolgebouw te werken. “Dan gelden ook
de nieuwe ventilatieregels en worden
er ventilatiesystemen in het gebouw
gerealiseerd.”

Lucht circuleren
Het gebouw van basisschool Onder
de Linden in Beringe is één van de
basisscholen waarin lucht gecirculeerd wordt van binnen naar buiten.
Het gebouw is namelijk in 2016 nieuw
opgeleverd. Directeur Bart van Sas
is blij met het systeem. “Het is een
aanname dat het ventilatiesysteem
bijdraagt aan het lage aantal coronagevallen. We hebben tijdens de eerste
coronagolven weinig besmettingen
op school gehad. Momenteel zitten er

veel kinderen thuis met corona, maar
die gevallen zijn niet te herleiden aan
de school. De besmettingen vinden
vooral plaats binnen de gezinnen.”
Een CO2-meter ziet hij als toegevoegde
waarde. “Baat het niet, dan schaadt
het niet.”
De overheid heeft onlangs bekendgemaakt 17 miljoen euro beschikbaar
te stellen voor de aanschaf van CO2meters. Ook besturen die de meters
eerder hebben gekocht, krijgen de
aankoop alsnog vergoed. Prisma gaat
dan ook een aanvraag indienen, om de
investering terug te krijgen.

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

Werkgroep kerkenvisie Peel en Maas komt over drie
weken met rapportage
Op aanraden van de Adviescommissie Kunst en Cultuur ontving de gemeente Peel en Maas in maart 2021 een Rijkssubsidie om onderzoek te doen
naar de toekomst van de elf katholieke kerken, de twee moskeeën en de Koninkrijkzaal in Peel en Maas. De aanleiding was de zorg over de toekomst
van de gebedshuizen. De werkgroep kerkenvisie is daarmee aan de slag gegaan en komt over drie maanden met een rapportage.
Kerken worden gezien als cultureel
erfgoed en daarnaast spelen ze een
belangrijke sociaal-religieuze rol in
heden en verleden van de dorpen. Door
de voortschrijdende ontkerkelijking
staan deze functies onder druk en in
toenemende mate dringt de vraag zich
op welke toekomst er voor de kerken is
weggelegd. Om daar zicht op te krijgen werd in het voorjaar van 2021 een
werkgroep in het leven geroepen. Er
werd een uitvoerige vragenlijst opgesteld die inmiddels is ingevuld door

alle lokale betrokkenen. Vervolgens
werden bezoeken afgelegd op locatie.
Het belangrijkste doel daarvan is om
aan de basis te horen hoe de vlag erbij
hangt en hoe men aankijkt tegen de
toekomst.
“Overal is de werkgroep open en vriendelijk ontvangen. Er werden diepgaande gesprekken gevoerd en ook
werd de situatie van de gebouwen en
het kerkelijke kunstbezit grondig bekeken. Hoewel corona meer dan eens roet
in het eten gooide, zijn op dit moment

de meeste bezoeken afgelegd. Het
blijkt dat men in sommige dorpen al
volop bezig is met de toekomst en dat
in andere het proces nog op gang moet
komen”, laat de werkgroep weten.
De werkgroep denkt nog drie maanden
nodig te hebben voor de resterende
bezoeken en het schrijven van de rapportage, die wordt afgerond door een
set adviezen over de vraag hoe verder
te gaan. “Duidelijk is nu al dat het proces van behoud van kerkelijke functies en nieuwe invullingen iets is van

de lange adem en nog jaren zal vergen. Duidelijk is ook dat die toekomst
vooral op lokaal niveau moet worden
bepaald.”
De werkgroep kerkenvisie is voornemens om haar bevindingen te presenteren op een symposium, waarvoor
iedere geïnteresseerde nu wordt uitgenodigd. “Voor zover we het nu kunnen
inschatten, zal dat symposium in mei
plaatsvinden. Nadere informatie volgt
zodra datum en plaats bekend zijn.”

ELEKTRO MONTEUR

LOTTUM

m/v - parttime/fulltime

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

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

‘De poort bewaakt een belangrijk stukje
geschiedenis van Meijel’
In de gemeente Peel en Maas staan op diverse plekken in het landschap
eiken poorten met verschillende leuzen in het dialect erop. Deze zijn
onderdeel van het Poortenproject, een project van de inmiddels failliet
verklaarde stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen
Limburg (IKL). Dorpsoverleg Meijel heeft een poort aangeschaft en aan
de rand van de Vossenberg in Meijel geplaatst.
Vesting en Belfort - Vossenberg, zo
luidt de tekst op de poort, die de
toegangsweg markeert naar de Peel
en Vesting en Belfort Vossenberg.
De Vossenberg is een stukje natuur,
de heuvelrug tegen natuurgebied de
Peel aan. “Hier is een stukje geschiedenis van Meijel te vinden”, zegt Jo
Manders, lid van Dorpsoverleg Meijel.
Hiermee doelt de Meijelnaar op de
rijksmonumenten, de zes kazematten uit de oorlogstijd, die er te vinden
zijn. “Toen het Dorpsoverleg hoorde
van het Poortenproject, wilden de
leden er graag voor in aanmerking
komen. Zo konden zij het gebied
afbakenen om te voorkomen dat
auto’s te dicht bij de uitkijktoren het
Belfort en de kazematten zouden
komen. Met de komst van de poort is
dit niet meer mogelijk.”

Geschiedenis
Netwerk Natuur en Recreatie
Dorpsoverleg Meijel, bestaande
uit Jo Manders, Fred Bongers, Mart
Rooijakkers en Leo Kuepers, is trots
op het Belfort. Deze uitkijktoren was
onder meer een initiatief van hen
en is in 2020 geopend. Het Belfort is
22 meter hoog en telt 5 verdiepingen.
Op elke verdieping is er informatie te
vinden over de Vossenberg en zijn er
foto’s afgebeeld van welke flora en
fauna men kan vinden in het natuurgebied. Daarnaast staan er ook foto’s uit
de oorlogstijd afgebeeld met geschiedenisverhalen over de oorlog in de
Peel erbij. Er hangt ook een foto van
Manders’ vader die in de oorlog soldaat is geweest. “Toen we de Belfort
aan het bouwen waren, kreeg ik via
via foto’s aangeleverd van de Meijelse

Bijzondere plant ontdekt
tijdens werkzaamheden
in Baarlo

oorlogsgeschiedenis, waaronder een
groepsfoto van militairen. Daar stond
mijn vader op. Ik wist zelf wel dat hij
iets had betekend in de oorlog, maar
niet dat hij zo’n actieve soldaat is
geweest. Er werd thuis namelijk niet
veel over de oorlog gepraat. Dus het is
voor mij heel speciaal dat deze foto er
nu hangt en ik dit te weten ben gekomen.” Ook in het stukje bos achter de

poort van het Poortenproject en nabij
het Belfort, bij de kazematten zijn verschillende bordjes te vinden met foto’s
en informatie erop uit de oorlog. In het
Belforts staat uitgelegd welke soldaten in het gebied gevochten hebben.
Manders vindt het belangrijk dat ook
kinderen over de oorlog in Meijel leren.
Kinderen lezen de informatie en stellen
vragen aan hun ouders. “Daarom zijn

de bordjes belangrijk”, zegt hij. “Hier in
het bos gaan ze vanzelf oorlogje spelen
en dus leren ze er spelenderwijs over.
Bij één van de kazematten hebben kinderen een ‘fort’ gebouwd met takken.
Het is goed dat ze zich met het onderwerp bezighouden. Zo wordt het stukje
geschiedenis van Meijel doorgegeven.”
Tekst: Roosje Delsing

Bij werkzaamheden Kerkveldstraat/Helling in Baarlo heeft de
gemeente een zeldzame plant aangetroffen. Het Duits viltkruid is
door het IVN bestudeerd, verplaatst en is nu gepoot langs het
nieuwe fietspad bij het voetbalveld in Baarlo.

HangOn B.V. zoekt
Magazijnmedewerker
Meer informatie op: www.hangon.com/nl/magazijnmedewerker
www.hangon.nl

Op de Kerkveldstraat/Helling in
Baarlo is de gemeente de groenstrook deels aan het verwijderen.
Dit voor de komst van drie parkeerplekken, die op verzoek van

de bewoners van de straat worden aangelegd. Op het overige
gedeelte gaat gemeente Peel en
Maas drie bomen planten in het
kader van het 7.319 bomenplan.

Als magazijnmedewerker wordt je breed ingezet bij allerlei werkzaamheden
in ons moderne warehouse. Dit betreft een voltijds baan met uitzicht op een
vast contract.

Magazijnmedewerker_HangOn_2022.indd 1

HEKWERKMONTEUR

m/v - parttime/fulltime

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

TERESSE? Stuur je CV met motivatiebrief naar info@abclottum.nl t.a.v. Remco Cuijpers.
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KOM JIJ
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Peel en Maas

Peter Neessen Lelystad
Niet iedereen die in Peel en Maas
opgroeit, blijft hier ook wonen.
HALLO Peel en Maas spreekt in
de serie Uit… Peel en Maas met
oud-inwoners die hun dromen
hebben gevolgd en buiten onze
gemeentegrenzen terecht zijn
gekomen. In deze aflevering:
Peter Neessen (74) geboren in
Helden, maar inmiddels al
geruime tijd woonachtig in het
buitengebied van Lelystad.
Peter Neessen groeide op in
Helden en in 1966 leerde hij zijn
vrouw Truus uit Beringe kennen.
Eerst hadden ze zes jaar verkering, waarna ze trouwden en Truus
samen met Peter het bedrijf over
nam. “Tot 1987 hebben we in
Helden op de Schrames gewoond.
Dit heette eerst de Stogger, maar
midden jaren 70 is het veranderd
naar Schrames.” Het stel kreeg
drie kinderen, één meisje en twee
jongens. Peter zijn ouders hadden
een gemengd bedrijf met vollegrond groentekassen en ze hielden
kippen erbij die later plaats maakten voor vleesvarkens. Zijn vader
overleed toen hij 15 jaar oud was.
Na diverse studies is hij een eigen

HÉ
HORECA
HELD,

WIJ ZOEKEN JOU!
Voor ons restaurant in de wijngaard zijn
wij per april op zoek naar collega’s om ons
team, zowel in de keuken als in de bediening,
te versterken. Wil jij bij restaurant Helden van
Helden werken? Wij leren je graag kennen!
Daarnaast zijn er nog een paar plekjes over voor cliënten die een
leuke dagbestedingsplek in de horeca zoeken.
Ben er snel bij, want we zitten bijna vol!

WIJ ZOEKEN KEUKENHELDEN
Uren in overleg, zowel fulltime als parttime is mogelijk.
Arbeidsvoorwaarden conform Horeca CAO.

Chef kok
Zelfstandig werkend kok
Weekendhulp

WIJ ZOEKEN HELDEN IN DE BEDIENING
Uren in overleg, zowel fulltime als parttime is mogelijk.
Arbeidsvoorwaarden conform Horeca CAO.

Chef bediening
Allround medewerker bediening met horecaervaring
Weekendhulp
WIJ BIEDEN
Veel ruimte voor eigen inbreng en initiatief
Een divers team met ‘onze’ Helden
Gunstige werktijden tussen 10:00 en 19:00 uur
Een unieke werkplek middenin de wijngaard waar producten
van eigen bodem de hoofdrol spelen
Heb jij affiniteit met wijn én zin in een nieuwe uitdaging?
Wij leren je graag kennen!
Stuur je CV en motivatie naar info@vineacura.nl
Helden van Helden Baarloseweg 8A, Helden

bedrijf begonnen met groenteteelt in
de vollegrond. De vleesvarkens heeft
hij weg gedaan en de stallen afgebroken. “We hebben een bedrijf op touw
gezet dat tegenwoordig bekend staat
als vollegrond tuinbouw. Dat bestond
destijds als gespecialiseerde bedrijfstak nog niet in onze omgeving.
We hebben met veel plezier met
scholieren in de vakantietijd en met
vrouwelijke krachten kunnen werken.
We waren een voorbeeld voor anderen en zij vroegen ons bij het stimuleren van zo’n zelfde bedrijven. Daarom
kan ik zeggen dat ik samen met tuinbouwvoorlichters van toen heb meegeholpen aan de ontwikkeling van de
vollegrond tuinbouw.”

Alternatieve vormen
Peter vond het ook al op jonge leeftijd belangrijk om maatschappelijk
actief bezig te zijn in de samenleving.
“Mijn credo is: je kunt geen goede
ondernemer zijn zonder maatschappelijke betrokkenheid. Ik heb mij altijd
ingezet voor milieu en natuur, was
betrokken bij de oprichting van de
eerste jongerenraad in Helden, zette
allerlei initiatieven in de regio mee op
waaronder het IVN Helden, Stichting
Bosbeheer Helden en was de oprichter van de Werkgroep Leefbaarheid en
Milieu in de gemeente. Of ik er trots
op ben, kan ik niet zeggen. Dat is niet
de goede woordkeuze. Zo klinkt het
alsof ik het voor mijzelf deed. Ik vond
en vind nog altijd dat er veel anders
kan en daar zet ik mij graag voor in.”
Hoewel Peter met zijn gezin, bedrijf
en vrijwilligerswerk genoeg om handen had in Helden, heeft hij het dorp
toch verlaten. Om zijn bedrijf heen
was veel grond, waar de gemeente
huizen ging bouwen. “Wij zagen de
bui al hangen, dat ons bedrijf daardoor niet voldoende toekomst had.
En we zouden ergens anders in Helden
wel opnieuw kunnen beginnen, maar

zijn uiteindelijk in Lelystad terechtgekomen. We hebben zelf besloten om
weg te gaan.” Peter kwam op het idee
om in de gemeente Lelystad te gaan
wonen omdat hij bestuurswerk verrichte bij de Stichting Milieufederatie
Limburg. “Ik werd gevraagd om
onderzoek naar alternatieve vormen
van landbouw te doen en ik kwam
erachter dat er in Europa 28 andere
alternatieve vormen van land- en
tuinbouw waren waarvan ik nog nooit
had gehoord. Dat was voor die tijd
wat nieuws. Toen dacht ik: dit is wat
voor ons? Ik wilde liefst niet meer
met chemische bestrijdingsmiddelen werken.” Hoewel Peter eigenlijk
zijn eigen tuinbouwbedrijf in Helden
op aan het zetten was en het bedrijf
net goed op de benen had, kreeg hij
bij het overstappen rond 1980 naar
biologische teelten zijn biologische
producten niet goed in de regio verkocht wegens te weinig animo. Het
gezin werd lid van een coöperatie in
de buurt van Leiden, waar zij de producten mocht afzetten. “Daar vonden
ze dat we het zo goed deden, dat ik
in de Raad van Commissarissen ben
gevraagd. Een collega uit die raad zei
dat hij een bedrijf op aan het starten was in Flevoland en vroeg of
het niks voor ons was om daar een
nieuw biologisch bedrijf te beginnen
in een gebied waar alleen biologische
bedrijven zouden mogen komen. In de
zomer van 1986 zijn we er gaan kijken
en we besloten de stap te zetten. In
augustus 1987 zijn we van Limburg
naar Flevoland verhuisd.”

Immigratie gevoel
Het bedrijf in Lelystad is beter dan
verwacht van de grond gekomen
en verder uitgebouwd, zegt Peter.
“We hebben in Flevoland veel mooie
jaren gedraaid waardoor we redelijk
op tijd het bedrijf langzaam konden
afbouwen. In 2007 zijn we gestopt.”

Zijn kinderen, die momenteel ook
allemaal nog in Lelystad wonen, hebben het bedrijf niet overgenomen.
“Gelukkig niet, ik vind dat kinderen
een eigen keuze moeten maken en
zij wilden het niet. Dus ik ben blij dat
ze iets zijn gaan doen wat ze echt zelf
ook leuk vinden.” De verhuizing naar
Lelystad voelde volgens Peter als een
soort immigratie. “Gevoelsmatig is
het zo ver als naar Australië. De cultuur zoals ik die in Limburg ken, ervaar
ik hier niet in die mate. Oostelijk
Flevoland is in 1957 drooggelegd en
twaalf jaar later zijn er mensen komen
wonen. Er zijn mensen vanuit vele
andere provincies naartoe getrokken
en wij ook in 1987. Dus de samenleving hier bestaat voornamelijk uit
mensen die hier niet zijn geboren.
Maar dat verandert natuurlijk. “

Gevoelsmatig is het zo
ver als naar Australië
Peter vindt het fijn om af en toe nog
naar Peel en Maas te gaan voor een
dagje, aangezien er ook nog veel
familie van hem woont. “Ik kom
er graag zo nu en dan en ken nog
best veel mensen uit mijn tijd die
er wonen, maar het dorp zelf is niet
direct iets dat ik mis.” Maar terug
verhuizen hoeft van hem niet.
“We wonen nu in Flevoland centraal in
het land en met veel groen en ruimte,
een flinke tuin en stuk grond erachter
buiten de stadsrand. Daarnaast wonen
onze kinderen en vier kleinkinderen in
de buurt. Ik heb goede herinneringen
aan Helden en vind het heerlijk om er
te zijn, maar ik heb het hier nu goed
heel goed naar mijn zin.

Tekst: Roosje Delsing
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Meerderheid is tegen de plannen

Verdeeldheid over plannen
Veersepad 13 Kessel houdt aan
Binnen de gemeenteraad van Peel en Maas blijft de verdeeldheid over de bestemmingsplanwijziging van
Veersepad 13 in Kessel bestaan. Dat werd duidelijk tijdens de commissievergadering op dinsdag 8 februari. De VVD bleef stellig en is tegen het besluit om een woongroep met dertien zelfstandige woningen op
Veersepad 13 te realiseren. Ook Lokaal Peel en Maas speelde nog met meerdere vragen. De overige partijen konden concluderen dat het plan goed in elkaar steekt.
Maar liefst twaalf insprekers
namen de kans om hun mening te
geven over de bestemmingsplanwijziging. Van de dertien personen
waren twaalf insprekers tegen de
plannen.
De meerderheid daarvan waren
omwonenden van Veersepad
13. Zij spraken hun ongenoegen
uit over de manier waarop de
gemeente het proces in werking
heeft gezet. Volgens hen riep de rol
van de gemeente vragen bij hen
op. Ook zijn ze bang voor een precedentwerking. Wanneer akkoord
wordt gegaan met dit plan, hebben
meerdere architecten en makelaars
oren naar eenzelfde plan, zeggen
de omwonenden. Daarnaast kwam
het zorgen voor elkaar ter sprake.
Omwonenden trekken hun twijfels
over dit punt. Het grootste kritiekpunt van de insprekers was dat het
karakteristieke pand in de straat
gaat verdwijnen als het woonzorgcomplex wordt gerealiseerd.

Tegen sloop
Daar was de VVD het stellig over

eens. “Het gaat hier om de sloop
van een historisch waardevol pand.
Er zijn voldoende mogelijkheden
om het initiatief op een andere
locatie te bewerkstellen. Het college heeft de billen afgeveegd
met de driehonderd zienswijze die
zijn binnengekomen. De VVD blijft
tegen het besluit”, gaf Geert Segers
aan. Ook benadrukte hij dat de
partij geen waarde hecht aan de
anterieure overeenkomst die wordt
gesloten.

Van de dertien
personen waren
twaalf insprekers
tegen de plannen
Precedentwerking
Daarover wilde Sander Janssen van
Lokaal Peel en Maas ook duidelijkheid. Hij wilde weten of SOT het
perceel kan doorverkopen en daarmee winst kan maken. Ook vroeg

hij hoe je precedentwerking voorkomt. “Omwonenden zijn bang dat
als je het één keer toestaat, je in
de toekomst ook andere initiatieven moet toestaan.” Volgens wethouder Rob Wanten is dat precies
de bedoeling. “Wij willen dat dit
soort zorgwoongebouwen navolging krijgen. Of dat gebeurt op
Veersepad is de vraag. Het is een
beeldbepalend dorpsgezicht dat
wordt voorgelegd aan de adviescommissie die daar een besluit
over neemt.”
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Risico op een boete te groot

Club Ultra in Helden doet niet
mee aan protestactie
Club Ultra in Helden doet niet mee aan de actie ‘De nacht staat op’,
die plaatsvindt op zaterdag 12 februari. Deze avond én nacht openen vele nachtclubs in Nederland hun deuren, als protest tegen de
coronamaatregelen.
Waar horeca dagelijks tot 22.00 uur
open mag zijn, hebben nachtclubs
daar geen voordeel aan. Zij zijn
nog altijd gesloten en daarom is de
protestactie ‘De nacht staat op’ in
het leven geroepen. Toch doet Club
Ultra eigenaar Enzo Venezia hieraan niet mee. Volgens hem is het te
kort dag om alles te regelen binnen
een paar dagen, van schoonmaakwerkzaamheden tot aan de arties-

ten. Daarnaast heeft hij geen zin
om een risico te lopen op een boete
van 4.000 euro. “Dan ben je heel
de avond voor niks open geweest”,
aldus Venezia. De clubeigenaar
denkt niet dat nachtclubs op korte
termijn toestemming krijgen om
open te gaan. “Al zijn veel mensen
ervan overtuigd dat alles snel opengaat, ben ik ervan overtuigd dat het
nog lang niet aan de orde is.”

Meerwaarde
Het CDA en PvdA/GroenLinks waren
het er allebei over eens dat er een
goed plan ligt. Roel Boots (CDA):
het CDA concludeert dat het college op een passende wijze invulling heeft gegeven aan het plan.
We gaan akkoord met het raadsvoorstel.” Frits Berben (PvdA/
GroenLinks) vond een woonzorggebouw meerwaarde hebben voor
Peel en Maas. “Er is binnen de
gemeente goed werk verricht.”

Weer in Peel en Maas

Schrijf jij graag
en vind jij
interviewen
leuk?
Dan zoeken
wij jou!
Ben jij nieuwsgierig en klim jij graag in de pen?
Dan is dit je kans! HALLO Peel en Maas is op zoek
naar een jongerencolumnist en schrijver voor onze
jongerenrubriek ‘15 vragen aan’.
Wat ga je precies voor ons doen?
Twee keer in de maand interview
jij een jongere tussen de 14 en
18 jaar uit de gemeente Peel en
Maas en schrijf jij de jongerenrubriek
‘15 vragen aan’. Dat kan over van
alles gaan. Je hebt de regie in eigen
handen, want je mag zelf kiezen
wie je interviewt.
Je schrijft twee keer in de maand
een column. Wat houdt je bezig,

De rem erop
Aan het einde van deze week gaat even de rem erop. De zon breekt vaker door en op zaterdag kan het zelfs
helemaal droog blijven. In de nacht vriest het een aantal graden zodra de wind wegvalt met soms zelfs
-5 graden. Iets wat we in deze zogenaamde winter nog nauwelijks hebben gezien. Overdag is het dan nog
steeds zacht met maxima tot 8 graden. Zondag keren we weer terug naar het zeer wisselvallige weertype
en gaat er in de loop van de dag een regenzone overtrekken. Het is zeer zacht en wind neemt ook weer
duidelijk toe. Vooral rond 16 februari zijn er signalen dat het zeer onstuimig kan worden. Foto is gemaakt
op Vossenberg in Meijel. / Tekst en beeld: Nicky Bruijn

waar word je blij van of wat maakt je
boos? Je bent vrij in het bepalen van
het onderwerp. Het is helemaal jouw
eigen column!
Wie ben jij?
Je bent tussen de 14 en 18 jaar oud;
n Je woont in de gemeente
Peel en Maas;
n Je vindt journalistiek leuk en je
schrijft graag!
n

Solliciteren
Lijkt het jou leuk om leeftijdsgenoten te interviewen en hierover te
schrijven? Stuur dan een bericht naar redactie@hallopeelenmaas.nl of bel
met 077 208 32 01.

HALLO Peel en Maas is het gratis nieuwsblad dat wekelijks wordt
verspreid in de hele gemeente Peel en Maas en dat wordt uitgegeven
door Kempen Media.

T 077 208 32 01 • www.hallopeelenmaas.nl
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Je moeder blijft je moeder,
zo eigen en vertrouwd.
Je wilt haar niet graag missen,
omdat je van haar houdt.
Maar eens komt de dag
dat je haar moet laten gaan.
Je verstand zegt dat het goed is,
maar in je ogen blinkt een traan.

God looked around his garden

samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

And found an empty place
He then looked down upon the earth
And saw your tired face
He put his arms around you an lifted you to rest
Gods garden must be beautiful

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

He always takes the very best

bob noten

Zich bewust van haar naderende einde en in volledige
aanvaarding, delen wij u mede dat van ons is heengegaan,
onze lieve mam, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

In liefde nemen wij afscheid van

echtgenote van

Riet Poulissen - Peters

Qurien Lansbergen †
* Neerkant, 29 mei 1935

begeleiden en ontzorgen
voor élke verzekering

† Meijel, 7 februari 2022

Venray

Henk Lansbergen

Meijel

Hans en Margriet Lansbergen-Creemers
Kelly en Arjan, Roan

Asten

Hanita en John Goossens-Lansbergen

Correspondentieadres:
Hanita Goossens - Lansbergen
Leverkruid 1, 5721 RE Asten
Vanwege de huidige situatie zal het afscheid in besloten kring
plaatsvinden in de parochiekerk St. Nicolaas te Meijel, waarna
we mam bij pap te rusten leggen op het parochiekerkhof aldaar.
Mam is bij Hanita opgebaard, Leverkruid 1 te Asten.
U kunt afscheid van haar nemen op woensdag 9 februari
en donderdag 10 februari van 14.00-16.30 uur en van
19.00-20.30 uur en vrijdag 11 februari van 14.00-16.30 uur.

eigen afscheidscentrum
vijf 24-uurs kamers

Sra Poulissen

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Ze werd plotseling uit ons leven geplukt en vertrok zonder pijn,
angst, onrust of strijd in de leeftijd van 85 jaar.
lieve mam van
Marit, Hans
Familie Peters
Familie Poulissen

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

Venlo, 6 februari 2022
Ursulinenstraat 21
5915 BZ Venlo
Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van
Riet op zaterdag 12 februari om 14.00 uur in de parochiekerk
van de H. Petrus in Baarlo. Aansluitend begeleiden we Riet naar
haar laatste rustplaats op Natuurbegraafplaats Venlo-Maasbree,
Grote Blerickse Bergenweg 28 in Venlo.
Onze dank gaat uit naar de medewerkers van Villa Dalia, voor alle
liefdevolle zorg en aandacht die zij aan Riet hebben gegeven.

Baarlo
Kessel
Maasbree

www.vooraltijdbijzonder.nl

Truus Lansbergen-Sijben

Claudia van Haeﬀ |06-15156046

Vier generaties
Kempencreëert
creëert#creatieve
#creatieve concepten
Kempen
concepten#campagnes
#campagnes
#communicatieboodschappen #grafische
#communicatieboodschappen
#grafischeontwerpen
ontwerpen
#media
uitgaven
#media
uitgaven
Kempen
creëert #creatieve concepten #campagnes

#kempencreeert
#kempencreeert
#kempencreeert
ookdrukwerk
ookdrukwerk
#communicatieboodschappen #grafische ontwerpen
#media uitgaven

ookdrukwerk

Kempen creëert #creatieve concepten #campagnes
#communicatieboodschappen #grafische ontwerpen
Met onze eigen drukkerij voorzien wij sinds 1976 onze klanten van alles
#media
uitgaven
waar een logo op staat. Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

#kempencreeert
ookdrukwerk
Met
onze
voorzien wij sinds
1976 onze klanten van alles
077
396eigen
13 50drukkerij
| info@kempencreeert.nl
| www.kempencreeert.nl
waar een logo op staat. Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?
Met
onze
drukkerij voorzien wij sinds
1976 onze klanten van alles
077
396
13 eigen
50 | info@kempencreeert.nl
| www.kempencreeert.nl
waar een logo op staat. Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?
077 396 13 50 | info@kempencreeert.nl | www.kempencreeert.nl

#kempencreeert

#kempencreeert

#kempencreeert

Vier generaties mannen
in Maasbree
Met de komst van Vinz Steeghs is de familie Steeghs in Maasbree uitgebreid met de 4e generatie. Superopa Jo Steeghs, opa Frank Steeghs en
papa Luc Steeghs zijn ontzettend blij met de komst van de kleine.
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Scripts liggen te lang op de planken

Corona zorgt voor onzekerheden bij
toneelverenigingen
Toneelspelers uit de gemeente Peel en Maas staan te trappelen om weer op de planken te mogen staan. Door corona hebben sommige verenigingen
vaker hun voorstelling moeten verschuiven en wachten zij al twee jaar lang totdat ze eindelijk hun stuk mogen opvoeren. “Het is moeilijk om moed
te houden met repeteren als je niet weer wanneer de voorstelling plaatsvindt”, aldus Wil Cootjans van toneelvereniging Spektakel uit Kessel.

Over dementie

Column

Alles gaat
goed
Dementie heeft een progressief
verloop. De eerste fase is die
van de ‘bedreigde ik’. Deze is al
aan de orde geweest. De volgende fasen zijn ook weer
beeldspraken: pogingen om de
onbegrijpelijke werkelijkheid
van dementie te vatten.

In Kessel staat dit jaar ‘Gen echte
van Genechte’ op het programma.
Twee jaar geleden, in maart 2020,
waren de leden van toneelvereniging
Spektakel uit Kessel de laatste puntjes op de i aan het zetten voor deze
voorstelling. Totdat corona uitbrak
en twee weken voor de uitvoering
de vereniging alles moest afblazen.
“Dat was uitermate pijnlijk”, zo zegt Wil
Cootjans, lid van de Kesselse toneelvereniging. “Het decor en al het andere
was gewoon af, we waren er helemaal
klaar voor. De regie- en zaalkosten die
al die tijd zijn betaald, zonder dat er
een uitvoering kwam, zijn zwaar gaan
wegen. Het drukwerk en de publicaties
zijn kosten die we allemaal al hadden
gemaakt, terwijl we er geen euro voor
terugkregen. Zoiets moet je als vereniging niet te vaak meemaken.”
Daar ondervond ook de Meijelse
toneelvereniging Culture Ontspanning
Meijel (C.O.M.) last van. Kevin
Van Nienhuijs, C.O.M.-secretaris:
“Twee weken voor de première werd
alles gecanceld. We hadden wel het
geluk dat op zondag alles dichtging en
die maandag de complete lichtinstallatie gebouwd zou worden. Doordat we
dit konden cancellen, hebben we geld
bespaard. Daarnaast hebben bezoekers
tickets gedoneerd en sponsoren hun
bedrag laten staan, ter compensatie
voor ons. Dat was erg fijn.”
In Beringe zou in november 2020 de
revue ‘Femilie’ plaatsvinden. Deze
werd eerst verplaatst naar het voorjaar
2021 en vervolgens naar het voorjaar 2022. Regisseur Mieke Janssen
maakt zich nu voor de derde keer
klaar. Volgens haar zal het kostenplaatje meevallen voor de Beringse

Revue. “Het ligt eraan hoeveel mensen er straks in de zaal zitten. Als ze op
1,5 meter moeten zitten, heb je veel
minder mensen dan normaal in de zaal
en dus minder opbrengsten. Maar ik
denk dat we in april wel weer normaal
kunnen optreden. Eventueel kunnen
we een extra voorstelling geven indien
mogelijk. Verder ligt ten tijde van de
voorstelling hopelijk niet de halve crew
om met omikron, dat zou nog roet in
het eten kunnen gooien. Laat ik dat
maar even afkloppen.”

Uitdaging
In de afgelopen twee jaar zijn de
leden van Spektakel Kessel tussen de
coronaversoepelingen en -maatregelen door drie keer opnieuw begonnen
met repeteren. “Het is heel vervelend
om de voorstelling te blijven herhalen, zonder dat je weet wanneer je
daadwerkelijk kunt spelen. Je kunt je
op een gegeven moment ook ‘kapot
repeteren’. Dan herhaal je zoveel, dat
de scherpte wegvalt en het stuk eerder slechter wordt in plaats van beter”,
zegt Cootjans. Nadat de vereniging de
voorstelling een aantal keer heeft verzet in de afgelopen twee jaar, staan
de nieuwe data aankomende maart
gepland.
Toneelvereniging C.O.M had iets meer
geluk. Daar werd de voorstelling eerst
verzet naar het voorjaar 2021 en toen
dit niet door kon gaan naar november
2021. “In november kon de voorstelling nog nét doorgaan, vlak daarna
werden de regels weer aangescherpt
en moest alles weer op slot. We hebben geluk gehad.” In de afgelopen
maanden heeft de vereniging alweer
gerepeteerd voor een nieuwe show.

Het oefenen moest deels online, dat
was lastig volgens Van Nienhuijs.
“We hadden nog geen enkele uitleg
over het stuk gehad en we konden
alleen de stukken voorlezen en doornemen. Soms haperde de verbinding
en online krijg je sowieso niet alles
goed mee.” De Meijelnaar is blij dat
door de coronaversoepelingen er sinds
vier weken weer fysiek kan worden
gerepeteerd. “We kunnen eindelijk
écht oefenen en het stuk kan worden
geregisseerd. We hebben nog veel
werk aan de winkel.” Om de gemiste
tijd wat te compenseren, worden er
extra repetities ingepland, zo zegt
Van Nienhuijs. Daarnaast vergt het
stuk volgens hem meer inspanning
dan voorgaande jaren. “Het stuk heet
‘Are you being served’ en gaat over
een bekende en gelijknamige Britse
televisieserie uit de jaren 70 en 80.
We zijn de eerste amateurvereniging in
Nederland die het stuk gaat opvoeren,
slechts één professionele vereniging
in ons land heeft dit gedaan. Er zit veel
tempo in. Dat is een uitdaging voor
ons. Maar omdat het ons jubileumjaar
is en we veertig jaar bestaan én het
publiek toen is aan een avondje uit
waar ze lekker kunnen lachen, zijn we
de uitdaging aangegaan en hebben we
voor dit humoristische stuk gekozen.”

Showtime
In Kessel is de toneelvereniging sinds
deze week weer fysiek aan het repeteren met hun regisseur erbij. Cootjans:
“We pakken de draad gewoon weer op
en hopen dat we dit jaar wél aan het
spelen komen.” De toneelvereniging
wil in elk geval een alternatieve zaalinrichting maken, waardoor de helft van

het normale aantal bezoekers binnen
kan. “Zo hebben zij wat meer ruimte
en zitten ze er wat plezieriger bij.”
De voorstellingen staan nu gepland
op zaterdag 19 en zondag 20 maart en
op zaterdag 26 en zondag 27 maart in
gemeenschapshuis De Paort.

We pakken de draad
gewoon weer op en
hopen dat we dit jaar
wél aan het spelen
komen
In Meijel staan de voorstellingen
gepland van vrijdag 7 tot en met zondag 9 oktober en vrijdag 14 tot en
met zondag 16 oktober. Van Nienhuijs:
“Normaal gesproken houden bijna alle
toneelverenigingen in het voorjaar de
voorstellingen, maar dit is door corona
door elkaar geschud. Ik hoop dat het
snel weer omkeert en we ons weer
aan een vastere planning kunnen houden.” Janssen kan niet meer wachten
om de Beringse Revue ‘Femilie’ op de
planken te zetten op vrijdag 29 april
tot en met zondag 1 mei. “Het wordt
absoluut tijd om op te treden. We zijn
nu al een paar keer gestopt en
opnieuw opgestart. Dit jaar moet het
echt doorgaan. Het wordt even aanpoten de komende weken, want we
moeten nog veel laatste voorbereidingen verrichten. Maar ik heb er een
goed gevoel over en vertrouwen in
dat het nu wél echt door kan gaan.”
Tekst: Roosje Delsing

Het tweede belevingsstadium is
de ‘verdwaalde ik’. Welke gedragskenmerken horen daarbij? In de
‘verdwaalde-ik-fase’ zie je als
gedragskenmerk: onrust, zoeken,
passiviteit en verzamelwoede.
Maar ook paniek, agressie en verdriet. De ‘verdwaalde ik’ herbeleeft
negatieve situaties uit het verleden,
ervaart zijn omgeving als vreemd,
maar is wel in staat om op eigen
initiatief contact te maken met zijn
omgeving. Hij/zij verliest wel de
greep op de wereld om hem/haar
heen. Iemand met dementie in
deze fase loopt vaak zoekend rond.
De ‘verdwaalde ik’ is iemand die je
houvast moet bieden. Dit kan op
verschillende manieren: structuur in
het dagritme, vermijden van onverwachtse gebeurtenissen en niet
teveel prikkels tegelijk aanbieden.
Zorgen dat je activiteiten aanbiedt
die passen bij vroegere interesses van de persoon met dementie.
Zorg dat je sterke emoties van jezelf
zoveel mogelijk begrenst en dat je
je communicatie ondersteunt met
gebaren en mimiek. Als iemand
met dementie verder afglijdt in
zijn/haar dementie dan komt hij/zij
terecht in: de ‘verborgen ik’.
Herkenbare gedragskenmerken zijn
bijvoorbeeld: leeft in een innerlijke
belevingswereld, lijkt ontoegankelijk maar reageert als ander contact
maakt, neemt zelf geen initiatief tot
contact, veel repeterende bewegingen, roepen, handelingen en geluiden, geen doelgerichte bezigheden
en loopt vaak doelloos rond.
In deze fase moet je als naaste of
omgeving vooral veiligheid bieden,
contact maken door lichamelijk
contact. Bij communicatie moet je
meer nadruk op non-verbale aspecten leggen, niet teveel prikkels
tegelijk aanbieden en het aanpassen van het tempo.
Mocht u vragen hebben of een verhaal willen delen, mail dan naar
allesgaatgoeddementie@gmail.com

Frank Jeene
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Peter Verstappen
Peter van Wip van Wippe Pier
* Meijel, 23 april 1959
† Weert, 06 februari 2022

Vólóp genoote van ’t lééve.
‘t Is goe geweest...

Broer van
Leon Verstappen †
Theo Verstappen
Erik Verstappen

Dré van Rijt

Een oneerlijke strijd verloren

Méél

Prins Roel
(Peeters)
1ste
met zien
50ste verjeurdig!

Zoon van
Wim Verstappen †
An Verstappen †

* 07-09-1936

De Kepèlse Kuus
feliciteerd

† 01-02-2022

Anny van Rijt-Loyen
Peter en Lindi
Jannik en Jard
Jurre
Kelly en Bart, Leff
Mitch en Cindy, Liv
Justin

Robert en Nicole
Marit en Renske
Ivar

Dankbetuiging

Pater Willemsplantsoen 21, 5768 CK Meijel.

Onze oprechte dank voor de hartverwarmende blijken
van medeleven die wij mochten ontvangen na het
overlijden van onze moeder

Nel Peeters - van der Spek
Dat mam voor zovelen iets heeft kunnen betekenen,
maakt dankbaar, is voor ons een grote troost
en geeft kracht voor de toekomst.
Eef en Geert, Giel en Suzan, Ton en Steffy
en alle kleinkinderen.
Helden, februari 2022

Zorgen voor, dat was haar leven
in plaats van nemen liever geven
geen zorgen meer en ook geen pijn
mam zal altijd bij ons zijn

Leo & Kitty
Janssen - Kessels

Mam, wij hebben je mogen begeleiden in je laatste levensdagen.
Het was fijn om dit samen voor je te mogen doen.
Vandaag is op haar verjaardag, na een liefdevolle verzorging in zorgcentrum Vincent Depaul overleden onze lieve mam, schoonmoeder,
oma en superoma

Wiel Verlinden †
* Geffen, 1 februari 1929

† Panningen, 1 februari 2022

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Correspondentieadres:
Christien Raijer-Verlinden,
Berkenhof 19
5985 RW Grashoek

11-02-2022

Dankbetuiging

Wij willen iedereen hartelijk danken voor het medeleven
bij het overlijden van ons moeder en oma

Kinderen en kleinkinderen
Kessel, februari 2022

Dankbetuiging

Hartelijk dank voor de grote belangstelling,
bloemen en kaarten na het overlijden van mijn lieve man,
onze pap, schoonvader en opa

Jan Peeters
Jan van Knups
Speciaal woord van dank aan Dr. van Kemenade,

D A N K B E T U I G I N G

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

echtgenote van

Een speciaal woord van dank aan dokter Magis en de medewerkers
van zorgcentrum Vincent Depaul.

De vele kaarten, berichten, bezoekjes en bloemen hebben diepe
indruk op ons gemaakt en zijn een grote troost. Onze dank
gaat ook uit naar de medewerkers van afdeling KW3 van
Vincent Depaul. Hun betrokkenheid en de liefdevolle
verzorging van ons moeder zullen we nooit vergeten.

Gefeliciteerd!

Lies Verlinden-van Lee

De afscheidsdienst heeft maandag 7 februari plaatsgevonden.

Lena Jacobs - van Ratingen

60 jaar getrouwd

Groene kruis Panningen, familie, vrienden en bekenden

Hartelijk dank voor uw steun en medeleven rondom het
afscheid van ozze va, opa en super-opa
Het gemis is er, maar de bemoedigende woorden,

Hay en Mariet
Bouten-Beijers
50 jaar getrouwd
Gefeliciteerd
Liefs xx
Danielle & Dominique,
Esmee & Livy, Remy & Semmy,
Yvonne & Cindy, Janne & Kee

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.
Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade. Direct geld en
vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.
Optidee: voor persoonlijk advies,
bestelling en/of party: 06 48 55 07 30
en www.optidee.nl/peggy-wismans
Wil je GITAAR, UKELELE of BAS leren
spelen? Gratis proefles: 06 52 38 16 45
/ www.gitaarleshorst.nl

Chrit Peeters

en de vele schouderklopjes hebben ons goed gedaan.

* Egchel, 7 maart 1927, † Helden, 26 december 2021

Helden, februari 2022

Te huur zomerhuis aan zee
Mallorca voor en najaar
www.huisbertcati.com facebook
huisbertcati

Mia Peeters - Clephas

Gezocht, vrijwilligers voor
zorgcentrum Vincent Depaul.
Heeft u interesse? Bel 077 308 87 58

Familie Peeters, kinderen, klein- en achterkleinkinderen.
De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 13 februari
om 10.00 uur in de kerk van de H. Lambertus te Helden.

kinderen en kleinkinderen

Te huur vrijstaande 3 slpmr
recreatiewoning in Meijel.
Voor meer info bel 06 11 34 41 78
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1002 \ opinie
Poll

eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Het is niet verantwoord dat politie komende tijd
geen boetes uitdeelt voor lichte vergrijpen
De politievakbonden voeren de acties op voor een betere cao. Veel politieagenten zullen vanaf woensdag 9 februari ruim anderhalve maand
lang geen bekeuringen voor lichte vergrijpen meer uitschrijven. Ze hopen dat deze actie ervoor zorgt dat er wel een ‘fatsoenlijk’ cao op tafel
komt.
Tijdens de actie worden er alleen bekeuringen
uitgedeeld bij grove schendingen van de openbare orde en veiligheid. Voor snelheidsovertredingen worden de marges tijdelijk zodanig
verhoogd, dat alleen excessieve overtreders
worden beboet. Flitspalen worden ook afgesteld
op een hogere snelheid, maar gaan niet uit. Het
doel van de politie is dat in alle andere gevallen die als niet ernstig worden gezien, wordt
volstaan met een waarschuwing en dus geen
bekeuring. Voorbeelden hiervan zijn door rood
rijden zonder gevaarlijke situatie, geluidsover-

last, wildplassen tegen een boom, een verlopen
apk, geen richting aangeven, een kapotte lamp of
autoruit. Maar is deze actie eigenlijk wel verantwoord? Waar wordt precies de grens getrokken en
kan dit niet alsnog leiden tot gevaarlijke situaties?
De verkeersveiligheid kan hierdoor wel degelijk in
gevaar komen.
Aan de andere kant is het logisch dat de politie actie
onderneemt, aangezien zij zich niet gehoord voelt.
De vakbonden protesteren, omdat het kabinet niet
tegemoet komt aan hun cao-eisen. Het overleg van
de vakbonden met een kabinetsdelegatie verliep

teleurstellend, omdat toezeggingen over de lonen,
de veiligheid en de capaciteit bij de politie uitbleef.
De bonden zeiden daarom te zinnen op hardere
acties. Zij zien het omlaag schroeven van de handhaving als ‘een publieksvriendelijke actie met een
scherp politiek randje, maar geen vrijbrief voor het
maken van overtredingen’. Er moet nu eenmaal actie ondernomen worden.
Het is niet verantwoord dat politie komende tijd
geen boetes uitdeelt voor lichte vergrijpen.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 05

De overheid moet carnaval dit jaar toestaan zonder coronamaatregelen
Er is na de versoepelingen weer hoop ontstaan dat dit jaar carnaval gevierd kan worden. Hier is echter nog geen duidelijkheid over. Het kabinet
puzzelt de komende week aan passende coronamaatregelen met carnaval.
Veel mensen drinken met carnaval alcohol en
het feest gaat normaal gesproken tot diep in de
nacht door. De horeca-eigenaren zouden dit dan
onder controle moeten kunnen krijgen, zodat
iedereen op tijd de kroeg uit is. Daarbij moet
iedereen nog altijd met een QR-code binnenko-

men en moet er anderhalve meter afstand gehouden worden. Of dit allemaal te handhaven is met
zo’n groot feest, is nog maar de vraag.
Teun Marjon Koopmans vindt de regels voor de
horeca niet eerlijk ten opzichte van de cultuursector. “Er zal ondanks misschien de verboden nergens

naar gekeken worden in de cafés, dat is nu ook niet.
Met acht personen aan een tafel zittend vlak langs
elkaar, niet uit één gezin, is de afgelopen weekenden normaal. Niet fair tegenover de bioscopen, theaters en de evenementen.”

Ingezonden brief

Hokjesdenkers
Door je opvoeding, karakter, omgeving, geloof et cetera krijg je een beeld van hoe het leven in elkaar zit. Dat valt binnen een kader dat jij kunt
overzien. Zeg maar een hokje. Dit geeft ook een bepaalde veiligheid. Hoe groter het hokje is, hoe ruimdenkender je bent. Ben je in staat om
over het randje te kijken (voor veel mensen is er niets buiten het hokje) dan ben je ook in staat andere gezichtspunten aan te nemen.
De wanden van het hokje bestaan
uit datgene wat er in jou speelt,
zoals bijvoorbeeld emoties, liefde,
hartelijkheid, begrip, mededogen,
maar ook bijvoorbeeld haat, afgunst
en angst die je hokje kunnen laten
krimpen. Jij resoneert in dat hokje.
Bij liefde, mededogen, begrip etc.
voel je je heerlijk en straalt je omgeving. Maar neem nu angst. Bij angst
komen de wanden op je af zodat je
omgeving kleiner wordt, donkerder

en onbehaaglijk (kan bijvoorbeeld
tot depressie leiden).
Angst ontneemt je de adem, je
bloed wordt gevuld met adrenaline
en je staat klaar om te vluchten.
Nadenken gaat niet meer. Je probeert je vast te klampen aan alles
wat een uitweg zou kunnen zijn.
Zelfs wanneer het uiteindelijk je vrijheid zou kosten, of als er risico’s aan
zitten. Binnen jouw hokje zit jouw
waarheid. Zo kan iemand anders dus

een hele andere waarheid hebben.
Je moet sterk in je schoenen staan
wanneer je de hele dag bestookt
wordt met verhalen over een dodelijk virus om er niet in mee te gaan,
om dán nog buiten je hokje te kunnen denken. Zou een spuit de angst
wegnemen? Zeker niet wanneer
je hoort dat hij maar een korte tijd
helpt. Net als bij chronische pijn,
waar je pijnstillers voor kunt nemen,
maar de oorzaak niet aanpakt, over-

belast je vaak je lichaam waardoor
de pijn erger wordt. Met angst werkt
dat ook zo ongeveer. Deze verdwijnt
niet bij een spuit. Je hebt steeds
meer spuiten nodig om angst niet
te hoeven voelen tot je over de rand
van je hokje durft te kijken en ziet
dat jouw waarheid, misschien niet
de waarheid is.
Igna Janssen
Baarlo

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

VERHUISBERICHT

TamTom

Column

Streep(je)
In een landelijk dagblad las ik
een artikel over een Syrische
vluchtelinge die Nederlandse les
volgde en vertelde hoe moeilijk
de Nederlandse taal is. Wij,
Nederlanders, zijn ons daar niet
zo van bewust. Neem als voorbeeld eens een eenvoudig woord
als streep of streepje.
Zo’n Syrische mevrouw is waarschijnlijk door een Nederlander,
bij wie er een streepje doorloopt,
overgehaald om Nederlands te
gaan leren. Hij heeft haar, na veel
aandringen, over de streep getrokken. Nog sterker: hij heeft haar
ervan overtuigd hoe bevoorrecht
ze is dat ze Nederlands mag leren.
Dat ze een streepje voor heeft dus.
Als ze al snapte dat het een lastig verhaal wordt om Nederlands
te leren dan is dat op zich al heel
bijzonder. Een streep aan de balk,
zogezegd. Als ze slim is, was ze er
niet aan begonnen maar was ze er
als een streep vandoor gegaan.
Mocht u het nu al niet meer snappen dan kunt u zich voorstellen
hoe een buitenlander dit ervaart.
Misschien kunt u er dan maar
beter mee stoppen deze column
te lezen. Dat haalt wel een streep
door mijn rekening maar dat moet
dan maar. Dat vind ik niet erg. Wat
dat betreft ben ik niet iemand die
op zijn strepen staat. En dan hebben we het nog niet gehad over
de streep in andere betekenissen.
Je hebt de streep als wegmarkering. Soms moet je daaroverheen
als je bijvoorbeeld in een parkeervak wilt. Soms mag je er juist niet
overheen zoals bij een vluchtstrook
langs de snelweg of als stopstreep bij een rood verkeerslicht.
Er is ook nog een maatstreep, een
condensstreep en een streep om
aan te geven dat een militair een
bepaalde rang heeft. Je hebt de
beginstreep en de eindstreep, je
kan dingen af- aan- en doorstrepen. En wat dacht u van de deelstreep in het rekenen, u weet wel
die van de deler en de noemer.
Dan zijn er nog de streepjescode
en een streepjespak. Begrijpt u nu
hoe lastig de Nederlandse taal is
voor buitenlanders?
Dan kan ik een streep zetten onder
deze column.

Wij zijn 17 jan. verhuisd naar Beekstraat 2, Panningen • 077 400 0128
Tom van Bakel
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week 06 / 10 februari 2022 / Informatie van en over de gemeente

Basisregistratie Personen

Voornemen ambtshalve
opname in de BRP
Gemeenteraadsverkiezingen 2022
Op woensdag 16 maart zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad. Op 14, 15 en
16 maart kunt u stemmen voor de verkiezingen van de gemeenteraad van 07.30 tot
21.00 uur. U kunt mee bepalen wie er de komende vier jaar in de gemeenteraad van
Peel en Maas komen. De gemeenteraad neemt belangrijke besluiten die ook u aan gaan.
Hoe beslis je op wie je stemt?
Er zijn verschillende manieren om er achter te komen wat de verschillende politieke
partijen belangrijk vinden. In het Politiek Café gaan elke week kandidaten voor de
gemeenteraadsverkiezingen uit Peel en Maas met elkaar in debat. Onderwerpen zoals de
woningmarkt, klimaat er arbeidsmigranten komen aan bod. Het Politiek Café wordt elke
zondag om 10.00 uur live uitgezonden op Omroep P&M. Op dinsdag 15 maart wordt het
grote einddebat uitgezonden op Omroep P&M.
Ga naar de websites van de lokale politieke partijen of kijk op Facebook, Twitter of
Instagram. Lees de krant en de lokale bladen. Stel de partijen of kandidaten vragen en praat
er over met vrienden, familie of bekenden. Zo kunt u op 16 maart een beslissing nemen.
Meer informatie
Op www.peelenmaas.nl/verkiezingen vindt u alle actuele informatie over de
verkiezingen. Of kijk op www.elkestemtelt.nl.

Bekendmakingen

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

Plaats/locatie

Straat/omschrijving

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

Grotestraat 14
Roomweg 48
van Hövellstraat 12
Mariaplein 22
Bosakkerweg 16
Bovensteweg 1
Heldenseweg 10
Kadastraal nr. 4759 sectie B
Rijksweg 22A
Veldweg 4
De Koningstraat 37
Vogelzang 22
Groesweg 26
Lange Heide 9
Tongerlo 12
Valkerheideweg 1
Westeringlaan 71
Berg 3
Donk 47 en Steenkampseweg 1
Heldensedijk 14
Heldensedijk 8
Kampsteeg 46
Katsberg 8
Krum 13A
Marxweg 5
Marxweg 7
Hub 12
Industrieterrein Panningen 102
Industrieterrein Panningen 44
St. Vincentiusstraat 1 - 29
Veldm. Montgomeryhof 19
Bekendmaking subsidieplafond voor het steunfonds corona 2022
Besluit mandaat, volmacht en machtiging regionale taken beschermd
wonen, maatschappelijke opvang, bemoeizorg en preventieOGGz 2022
Reglement op de raadscommissie 2022
Reglement van orde gemeenteraad 2022
Uitvoeringsregeling steunfonds corona 2022

Peel en Maas
Peel en Maas
Peel en Maas

Het college van Peel en Maas heeft het voornemen de bijhouding van de persoonslijsten
van de onderstaande personen op te schorten, omdat uit een ingesteld adresonderzoek
geen uitsluitsel is verkregen over de verblijfplaats.
Naam
Bereczki
Bereczki
Postolache
Oboroceanu
Chaveeva
Ilieva
Gadimba
Aldinov
Atanasov
Marinov
Kazimierczak
Marinov
Jarosiński
Hegyesi
Bodeanu
Chirea
Chirea
Moraru
Czerzniak
Jermak
Salkauskas
Iliev
Dumitrache
David
Drăgan
Franco
Curcudel
Sârbu
Andronache
Dumitriu
Andronache
Groeneveld
Ivanov
Stalmach
Hutanu
Marynowski
Truchly
Pasik
Rudareasa
Hutanu
Anghel
Enache
Ciungan
Kowalczyk

Voorletters
L.G.
L.G.
M.
V.
K.K.
M.Y.
V.
M.R.
N.N.
K.A.
A.
M.N.
K.
K.
V.
I.M.
A.
M.
P.P.
D.
P.
I.D.
A.C.
A.
M.
S.
I.
L.P.
F.
S.
F.V.
I.
D.S.
D.M.
V.O.
L.K.
L.
K.
G.
G.C.
I.
M.
G.C.
M.

Geb.datum
22-10-1983
04-04-2003
15-10-1986
02-12-1982
14-11-1970
29-04-1988
08-03-1976
28-06-1995
24-11-1997
30-12-1993
19-04-1983
25-12-1990
09-04-1990
15-05-1998
22-11-1994
23-05-1996
21-09-1971
22-04-1984
14-05-1986
10-12-1993
19-03-1977
09-09-1976
15-08-1985
10-12-1972
25-01-1965
30-09-1992
07-04-1981
02-10-1984
25-09-1997
05-06-1986
12-06-1969
25-03-1995
20-08-1992
11-12-1980
04-10-1993
12-10-1993
07-01-1987
13-02-1998
08-08-1968
21-04-1991
08-10-1985
10-01-1974
13-12-1997
03-04-1974

Belanghebbende(n) kan/kunnen tot 14 dagen na de verschijningsdatum van het voornemen (de
persoonslijst op te schorten) in dit huis- aan huisblad en op de website, bij voorkeur schriftelijk,
zijn/haar/hun zienswijze kenbaar maken bij het college, Postbus 7088, 5980 AB Panningen of via
info@peelenmaas.nl.

WhatsApp

Gemakkelijk en
Gemakkelijk
en snel
sneleen
eenberichtje
berichtjesturen
sturenvia
via
WhatsApp nummer
nummer 06
06--1804
18047445
7445
Wij
Wij beantwoorden
beantwoorden WhatsApp
WhatsAppberichten
berichten
maandag
t/m
vrijdag
maandag t/m vrijdagvan
van08.30
08.30tot
tot17.00
17.00uur
uur
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Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
Postbus 7088, 5980 AB Panningen
5981 CC Panningen
077 - 306 66 66

info@peelenmaas.nl
06 - 1804 7445

www.peelenmaas.nl

Jongeren en hun mentale welzijn

Voor 2050 aardgasvrij

Gratis online webinar
Less Depress

Tips en subsidies voor
duurzaam wonen
We hebben in Nederland met elkaar afgesproken dat we woningen en gebouwen
voor 2050 aardgasvrij willen maken. Dit doel willen we samen met u bereiken.
Want in Peel en Maas is ons motto 'beleef samen duurzaamheid'. Wilt u aan de slag
gaan met het verduurzamen van uw woning, maar weet u nog niet precies hoe?
We informeren u graag over de mogelijkheden.

De coronacrisis heeft grote sociale gevolgen voor jongeren en hun mentale welzijn.
Daarom organiseert de gemeente Peel en Maas samen met Vincent van Gogh op
donderdag 17 februari van 19.30 tot 20.30 uur een online webinar Less Depress voor
ouders uit Peel en Maas.

Snelle bespaartips
Alle energie die we besparen, hoeven we niet op te wekken. En besparen is goed
voor uw portemonnee, zeker met de gestegen energieprijzen. Kijk op
www.peelenmaas.nl/samenduurzaam bij ‘Duurzaam wonen’ voor snelle bespaartips.
Op deze website vindt u kleine gemakkelijke acties die snel winst kunnen opleveren, zoals
tochtstrips en radiatorfolie of tips over wassen, douchen en apparaten in huis.
Subsidies en leningen
Wilt u het groter aanpakken, dan kunt u uw huis verduurzamen. Bijvoorbeeld door te
isoleren of de cv-ketel te vervangen door een warmtepomp. Om u hierbij te ondersteunen,
zijn er subsidies beschikbaar van de Rijksoverheid. In 2022 is de subsidie voor isoleren en
een warmtepomp verhoogd naar 30%. Heeft u niet genoeg spaargeld om een investering
te doen? Dan kunt u gebruik maken van de Energiebespaarlening. Dit is een speciale lening
voor het verduurzamen van uw huis. Met een lage rente en gunstige voorwaarden. Meer
informatie over de subsidies en de lening vindt u op de website www.verbeterjehuis.nl.
Ook verenigingen van eigenaren (VVE’s) kunnen op deze website terecht voor informatie en
subsidies.
Peel en Maas Voucher
Om u een steuntje in de rug te geven om energie te besparen, kunt u in het tweede
kwartaal 2022 gebruik maken van een voucher. De Peel en Maas voucher is bedoeld voor
laagdrempelige besparingsmaatregelen. Deze voucher helpt u bij het maken van keuzes.
Houd voor meer informatie de kanalen van de gemeente in de gaten.
Een persoonlijk advies kan ook
Een adviseur of bedrijf kan u helpen om in beeld te brengen wat u kunt doen om energie
te besparen of over te stappen op bijvoorbeeld een warmtepomp. U kunt hiervoor terecht
bij de coöperatie Peel Energie of bij lokale bedrijven. Kijk voor meer informatie op
www.peelenmaas.nl/samenduurzaam bij de pagina ‘Duurzaam wonen’.
Woningen en gebouwen aardgasvrij
Op deze website vindt u ook meer informatie over de zogenoemde Transitievisie Warmte.
In deze visie is aangegeven hoe we voor 2050 woningen en gebouwen aardgasvrij kunnen
maken. Benieuwd wat de kansen en mogelijkheden in Peel en Maas zijn om dit te doen?
Kijk dan op de website.

Weekendhulp
Voor zaterdag en vakanties (v.a. 16 jaar)
Wij zijn op zoek naar een iemand die ons verkoop team wil
komen versterken voor op zaterdag, op roulatiebasis op
zondag en in de vakanties.

Chauffeur
Voor zaterdag en vakanties (v.a. 18 jaar)
Wij zijn op zoek naar een iemand die ons logistieke team wil
komen versterken. Bezit van een geldig rijbewijs B is verplicht.
Interesse? Mail naar personeelszaken@bakkerijbroekmans.nl

Groei psychische klachten bij jongeren
(Zorg)organisaties zien steeds meer jongeren met psychische klachten zoals angst, depressie,
eenzaamheid en/of eetproblemen als gevolg van de coronacrisis. Veel ouders maken zich dan
ook zorgen om de mentale gezondheid van hun kind. Als u zich hierover zorgen maakt, dan is dit
webinar wat voor u.
Thema’s in het webinar
In het webinar komen vragen aan bod zoals wat is het effect van de coronamaatregelen op het
puberbrein? En hoe herkent u als ouder een dipje of depressie bij uw puber?
Thema’s die tijdens het webinar besproken worden:
• De coronacrisis en de mentale gezondheid van jongeren
• Puberteit en mentale gezondheid
• Wat helpt jongeren in deze coronatijd?
• Dipje of depressie?
• Wat kunt u als ouder doen?
Gratis aanmelden
Via https://vigo.webinargeek.com/hoe-herken-ik-een-dipje-of-depressie-bij-mijn-puber
kunt u zich aanmelden. U ontvangt na het aanmelden een link naar het webinar.

Poetshulp gezocht voor het
schoonhouden van recreatiewoningen
in Meijel. Voor info bel 06 11 34 41 78.
Te koop gevraagd: ganzeneieren
Tel.: 06 86 86 20 58
TK: Gevraagd land en
tuinbouwmachines o.a ploeg frees
weisleep grondbak spitmachine kipper
mesttank schudder hark tractor enz
06 19 07 69 59
VERLOREN: Etui met autosleutel.
Baarlo, omg. Schafelt Tangbroek.
Tel: 06 25 00 31 20
Gezocht vrijwillig chauffeur
op dinsdag voor groepsvervoer van
ouderen. www.bergerbaan.nl
06 29 18 46 31
Wij zoeken een tuinman die samen
met ons wil werken in onze mooie tuin
in Baarlo. Goede beloning.
T 06 19 49 19 12

Sinds 1871

De lekkerste bakkerSinds
bij u1871
in de buurt

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

Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Peel
en
Maas
Peel
en
Maas
Peel
en
Maas
Peel
en
Maas
goed
blijft
blijft
goed
blijft
goed
blijft
goed
wordt
beter.
wordt
beter.
wordt
wordt beter.
beter.

kies
kies
es
kies
kies
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CDA Peel en Maas

Haalbaarheidstudie Kindcentrum de Riet Panningen
De twee gescheiden gebouwen aan de Schoutenring 32 en 34 in
Panningen, waar basisschool de FavoRIET, Buitenschoolseopvang en
Hoera Kindcentrum zijn gevestigd , zijn toe aan vernieuwing. Het doel
is toegroeien naar één gebouw met hierin alle voorzieningen waarin
organisaties zoals onderwijs, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en
welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd.
De raad moet voor elke (ver)nieuwbouw van een basisschool eerst aangeven wat ze belangrijk vinden voor
deze nieuwe ontwikkeling. Dit noemen we uitgangspunten. Met deze
uitgangspunten kan het project-

VVD Peel en Maas

team samen met de architect het
plan verder uitwerken tot verschillende scenario’s waarvan er uiteindelijk één de voorkeur krijgt. De raad
mag daarna aangeven of zij dezelfde
voorkeur hebben en of het benodigde

gemeente. Bij de uitwerking van de
plannen geven we nog een opdracht
mee. De initiatiefnemers moeten
rekening houden met een groeiscenario. Wij zijn namelijk van mening dat
we niet krampachtig moeten vasthouden aan krimpscenario’s. De feiten
zijn namelijk dat ook in Panningen
het aantal kinderen al jaren toeneemt
en scholen moeten hierop voorbereid
zijn.

de inwoners van Kessel en KesselEik om het onderzoeksgebied uit te
breiden om zo de ruimtelijke mogelijkheden te vergroten. Want uitbreidingsmogelijkheden van allebei
de kernen worden door deze hoogspanningslijnen sterk beperkt.
Eerst wordt nu onderzoek gedaan.
Er is daarbij dan nog geen besluit
genomen voor het daadwerkelijk
verkabelen, daaraan ligt nog een

separaat raadsbesluit ten grondslag later dit jaar. Op dat moment is
ook meer duidelijkheid over uitvoering en daadwerkelijke kosten én
mogelijke subsidie van de provincie. Maar we laten zo in ieder geval
geen kansen liggen voor Kessel en
Kessel-Eik.

was de installatie online. In de middag
zat iedereen achter de laptop hiervoor
klaar. Eerst werd iedereen voorgesteld
en daarna volgde het officiële gedeelte
waarin de kinderraadsleden hun
belofte aflegden. Kinderburgemeester
Saar was ook aanwezig om hierbij te
assisteren. Er zijn twee kinderwethouders aangesteld om de voorstellen te
beoordelen en wij, de twee Mediakids,
zullen zorgen voor de promotie.
Daarna werden gezamenlijk de pakketjes opengemaakt waarin iets lekkers

en iets leuks zat en kon er gelijktijdig
geproost worden op de benoeming.
Vervolgens hebben we de kinderraadsleden nog vragen kunnen stellen en
merkten we dat ze erg enthousiast zijn
en veel zin hebben om aan hun voorstellen te gaan werken. Ze zijn blij dat
ze mee kunnen denken en hun mening
kunnen geven over wat zij belangrijk
vinden.

Lon Caelers-Bos en Natasja Vaasen

Kansen voor Kessel en Kessel-Eik
Als VVD zijn wij altijd al voorstander van het verkabelen van de
hoogspanningslijnen in Kessel en Kessel-Eik geweest. Het kost veel
geld, maar de VVD ziet het ook als een investering in de kernen Kessel
en Kessel-Eik. Wij kunnen ons goed inleven in de gevoelens en onrust
van de betrokken bewoners over met name de gezondheidsrisico’s.
Maar ook de mogelijkheden en
voordelen die verkabelen met zich
meebrengt qua toekomstperspectief
en leefbaarheid in Kessel en KesselEik spelen hierbij een rol. En daarom

Kinderraad

geld daarvoor beschikbaar kan worden gesteld. Het CDA kan instemmen
met de uitgangspunten zoals die er nu
liggen. Wij zijn namelijk van mening
dat scholen zorgen voor zowel binding als verbinding en belangrijk zijn
voor de ontwikkeling van kinderen. In
een IKC zijn kinderen de hele dag op
één vertrouwde plek. Er is een nauwe
samenwerking tussen school en kinderopvang. Dat komt de ontwikkeling
van het kind ten goede en we kunnen
doorgroeien naar de kindvriendelijkste

zijn wij blij dat we voldoende steun
hebben gekregen voor ons amendement om onderzoek te laten doen
naar de uitgebreide scope. Dit op
basis van een oproep gedaan door

Suzan Hermans,
Raadslid

Mediakids stellen zich voor
Wij zijn Madeleine en Liss en zijn dit jaar de Mediakids van de
Kinderraad gemeente Peel en Maas. Wij gaan verslag doen van de
vergaderingen en alles daaromheen. We zullen ons even voorstellen.
Ik ben Madeleine, ik ben 11 jaar oud
en zit in groep 8 van basisschool
de Pas. Ik hou van musical, paardrijden, hockey en trompetspelen.
Ik ben voor het tweede jaar onderdeel van de Mediakids. En ik ben
Liss, ik ben 11 jaar oud en zit in groep
8 van basisschool de Groenling in
Panningen. Mijn hobby’s zijn paard-

rijden, sporten en dansen. En nu mag
ik dus samen met Madeleine filmpjes,
foto’s en verslagen maken voor de
Kinderraad.
Vorige week dinsdag zijn we pakketjes rond gaan brengen bij de kinderen die lid worden van de Kinderraad.
Deze hadden ze nodig voor de installatie op 2 februari. Net als vorig jaar

IDEAAL
werk
voor
Sjoerd

zoekt

nieuwe collega’s!
Wij zijn op zoek naar nieuwe collega’s voor in ons huishoudelijk
team in Peel en Maas. (8-16 uur per week). Een diploma is
niet nodig.
Ben jij zorgzaam, werk je graag met ouderen en wil je jouw eigen
werkweek indelen? Dan is Thuiszorg Helpende Hand op zoek naar jou!
Als Huishoudelijke hulp draag je zorg voor het huishouden bij cliënten die
daarbij hulp nodig hebben of het helemaal niet meer kunnen. Daarnaast
is persoonlijke aandacht voor de cliënt en het stimuleren van de
zelfredzaamheid erg belangrijk.
Wil je graag werken in de zorg maar heb je geen diploma als verzorgende
of verpleegkundige? Solliciteer dan door je CV te sturen naar info@
thuiszorghh.nl of bel met ons 077-3071170. Als je toch graag een
diploma tot verzorgende IG wil behalen dan bestaat die mogelijkheid ook.

“Bij IDEAAL ontwerpen én maken we diverse
unieke machines voor de tuinbouwsector.
We opereren wereldwijd, maar onze werkplaats in Horst én ons team is klein. Ik heb
niet één vaste taak, het werk is gevarieerd,
de lijntjes kort en samen met mijn collega’s
bereik ik steeds een beetje meer.

Salarisindicatie conform CAO VVT:
tussen de € 1795,70-€ 2244,60 bruto per maand (fulltime).
Mocht je graag meer willen weten of zou je een keer mee willen lopen
met een van onze collega’s? Dan horen wij dit graag. Je kunt hiervoor
contact opnemen met Rachel Snoek (werkdagen zijn ma-di-do).
Wij zijn te bereiken op het nummer 077 307 11 70.

Liss en Madeleine
Mediakids

www.ideaal.eu

Dat maakt mijn werk ideaal. Wij zoeken
op korte termijn een elektromonteur én
een machinebouwer. Op 14 en 23 februari
organiseren we inloopavonden, ik vertel je dan
graag alles over die vacatures. In de tussentijd
vind je alle informatie hier.”
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Lokaal Peel&Maas

Volle aandacht voor verkeersveiligheid in Helden
De (on)veiligheid van Roggelseweg, Molenstraat en Kesselseweg in
Helden staat momenteel midden in de belangstelling. En terecht, want
de inwoners van Helden hebben er gewoon last van. Dat signaal is
gelukkig zowel in Maastricht als in het Huis van de Gemeente aangekomen. Lokaal Peel&Maas is hier na jaren lobbyen en onderhandelen
heel blij mee.
De gemeenteraad heeft in 2019
en 2021 brandbrieven over de
Roggelseweg en Molenstraat naar de
provincie Limburg geschreven. In eerste instantie was de provincie echter
erg terughoudend om wat te doen

PvdA/GroenLinks Peel en Maas

aan Roggelseweg en Molenstraat.
Onlangs kreeg de raad echter een
nieuwe visie van de provincie in de
brievenbus. Het komt er op neer, dat
er in 2023 groot onderhoud aan de
beide wegen wordt verricht en dat

den in de straat beu en vragen verkeersvoorzieningen voor een betere
veiligheid en leefbaarheid. Wij zijn
het roerend met de bewoners van de
Kesselseweg en Helden eens. Ook de
ouders van de schooljeugd uit Kessel
laten weten blij te zijn met de handtekeningenactie. Wij houden de vinger aan de pols.

Joep Hermans

Gemeente mag niet minder betalen dan 14 euro per uur

Het minimumloon is te laag. PvdA/GroenLinks ondersteunt acties om het wettelijk minimumloon te
verhogen naar 14 euro per uur. Onze motie daarover is aangenomen. In de cao voor de ambtenaren is
inmiddels het minimumloon vastgelegd op 14 euro. PvdA/GroenLinks wil dat de raad het college
opdraagt om ook bij opdrachten aan derden minimaal 14 euro per uur te betalen.
Het minimumloon is achtergebleven bij de algemene welvaartsontwikkeling. Het bedraagt momenteel
10,48 euro per uur voor werknemers van 21 jaar en ouder. Op initiatief van PvdA/GroenLinks heeft
de gemeenteraad laten weten aan
het parlement en kabinet dat het

er serieus naar verkeersmaatregelen
en –voorzieningen wordt gekeken,
onder andere landbouwverkeer via
Midden-Peelweg. Met de gemeente
wordt ondertussen onderhandeld om
de beide provinciale wegen over te
dragen aan Peel en Maas. Dat geldt
ook voor het gedeelte Roggelseweg
van de gemeente Leudal. De bewoners van de Kesselseweg hebben onlangs een petitie met dertig
handtekeningen naar de gemeente
gestuurd. Ook zij zijn de hoge snelhe-

minimumloon opgetrokken moet
worden naar 14 euro per uur en
dat de koppeling met de AOW in
stand moet blijven. Alle partijen
waren het daar mee eens, behalve
de VVD, zij vindt 14 euro per uur
teveel. Inmiddels hebben de vakbonden met de Vereniging van

Nederlandse Gemeenten afgesproken dat het minimumloon in
de nieuwe cao per 1 januari 2022
stijgt naar 14 euro. Dat betekent
dat iedere gemeenteambtenaar
minstens 14 euro per uur moet
verdienen. Wat voor gemeenteambtenaren geldt, moet ook gaan

gelden voor alle mensen die in
opdracht van de gemeente werken.
Daarom hebben wij een vervolgmotie ingediend waarin we voorstellen dat de raad het college
opdracht geeft om bij het aanbesteden van werkzaamheden vanuit de gemeente, als eis te stellen
dat werkers minimaal 14 euro per
uur betaald krijgen. En bij lopende
contracten moet het college in
gesprek gaan om te overleggen
hoe de beloning opgeschaald kan

worden naar minimaal 14 euro
per uur. Alle partijen die met ons
gepleit hebben voor een verhoging
van het minimumloon, kunnen nu
ervoor zorgen dat we als gemeente
in ieder geval geen enkele werker minder betalen dan die 14 euro
per uur. Goed voorbeeld doet goed
volgen.

Annigje Primowees, Frits Berben,
Raf Janssen, raadsleden

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

Voor iedereen een plekje in de keuken

Ook binnen jouw budget
een extra groot werkblad

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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Dames 1 VC Kessel zetten
goede lijn door
De dames 1 van VC Kessel hebben de wedstrijd tegen de dames van Jokers uit Maastricht gewonnen met 1-3.
Deze uitwedstrijd werd zaterdag 5 februari gespeeld in De Heeg.

Na de sterke overwinning van vorige
week, waren de dames van VC Kessel
gebrand om opnieuw punten te pakken, dit keer van Jokers uit Maastricht.
De thuiswedstrijd werd met 1-3 verloren, dus dit moest worden goedgemaakt. De start was rommelig,
maar halverwege de eerste set kwam
VC Kessel toch op voorsprong, welke
niet meer uit handen werd gege-

ven. Set 1 ging naar VC Kessel met
20-25. De Kesselse dames begonnen
de tweede set sterker en namen de
voorsprong al eerder. Ook set twee
werd gewonnen, nu met 19-25. In set
drie verslapte de focus aan Kesselse
kant. De Jokers profiteerden hiervan en wonnen deze set met 25-20.
Coach Nico Maessen gaf de dames
de opdracht om vooral met druk te

Wij zoeken een
administratief
medewerker!

voor minimaal 16 uur per week

serveren en zij vochten zich naar setwinst bij 24-26. De Kesselse namen
dus vier belangrijke punten mee naar
Kessel met een eindstand van 1-3. Op
zaterdag 12 februari staat Nuvoc uit
Veldhoven om 16.00 uur klaar in sportzaal Achter de Häöf.

Tekst: Anouk Rutten, VC Kessel

Alle sets gewonnen

Hardwerkend VC Olympia DS1
houdt volle buit in eigen huis
De dames van VC Oympia DS1 speelden zaterdag 5 februari een
thuiswedstrijd tegen Avance DS1. De Panningse ploeg won alle sets
waardoor de eindstand eindigde in 4-0.
Teddy van dames 1 kon niet
meedoen, maar Anouk en Pippa
van dames 2 schoten te hulp.
Nadat Avance koos voor wisselen van kant in plaats van serveren, mocht Ivon de wedstrijd
starten achter de servicelijn.
De thuisploeg startte rommelig, maar bleef voor iedere bal
hard werken. Halverwege de set
liep Olympia uit, met name door
een goede service. Tessa was
in de uitwedstrijd tegen Avance
al een ware plaag voor de passers uit Sambeek en liet zien dat
dit niet eenmalig was. Op een
stand van 24-17 sloot de uitstekend spelende Pippa de set af
met een ace. In set twee bleven
de meiden van Panningen hard
werken. Het fanatisme in het achterveld zorgde er met momenten
voor dat het wat rommelig was,
maar dat bracht setwinst nooit in
gevaar. Lian haalde met veel valen vliegwerk aardig wat ballen
van de vloer en met 25-17 haalde
Olympia de tweede set binnen.
In de derde set was de Panningse
formatie op alle fronten de betere

partij. Ivon die lukte het keer
op keer een tweede bal te scoren en aan het net werd er met
lef gespeeld. Aan de buitenkant
kon Mila met gemak de blokkering van Avance passeren en ook
Daphne scoorde geregeld. Op een
stand van 17-12 liep Olympia
eenvoudig uit naar setwinst en
luke het Avance nog maar één
keer het gat in de verdediging
van Olympia te vinden. Met 25-13
stelde Olympia de tiende winst
op rij veilig. In set vier stokte de
pass aan Panningse zijde even en
had Olympia vooral moeite met
de side-out. Zo kwam Avance,
voornamelijk door persoonlijke
fouten bij Olympia, op 6-10 voorsprong. Met een goede servicereeks van Inge halverwege de set
haalde Olympia de tegenstander
weer in. Op een gelijke stand van
19-19 lukte het Pippa tot zes keer
toe de aanvallers in stelling te
brengen tot scoren en wonnen de
meiden uit Panningen met 25-19
de wedstrijd.
Tekst: Pieter Selen, VC Olympia

Limburgse kampioenschappen
in Hippisch Centrum de Vosberg
Het Hippisch Centrum De Vosberg is de komende drie weekenden
het domein van de Limburgs kampioenschappen. Het weekend van
zaterdag 12 en zondag 13 februari staat in het teken van de springkampioenschappen voor de pony’s, waarbij de organisatie in
handen is van Paardensportvereniging De Cavaliers.

In het voorjaar bij de eerste zonnestralen worden ze weer
wakker: de lentekriebels!
Aan ons de taak om ervoor te zorgen dat alle tuincentra
voorzien worden van onze siergrassen, zodat iedereen in
de tuin vooruit kan.

Vind jij het een uitdaging om ervoor te zorgen
dat wij dit met ons team steeds weer voor
elkaar krijgen? Dan zoeken wij jou!
Je zorgt ervoor dat alle orders worden verwerkt, je hebt
telefonisch en via de mail contact met klanten en
leveranciers, en zorgt voor de debiteuren- en
crediteurenadministratie.

Wat je van ons kunt verwachten:
- Een team van enthousiaste mensen met liefde
voor planten
- Prettige werkomgeving en een goede sfeer
- Salaris en arbeidsvoorwaarden conform cao
Interesse?
Neem voor meer informatie contact op met
Patricia van Riel via 06 2508 3247 of stuur een
email naar info@vanriel-siergrassen.nl
Van Riel is specialist in siergras, al sinds 1985. Het bedrijf
bestaat uit een klein gemotiveerd team van groenliefhebbers.
Puur vakmanschap en liefde voor natuur kenmerken de ruim
100 grassoorten van Van Riel Siergrassen.

Hertsteeg 3, 5986 NR Beringe | www.vanriel-siergrassen.nl

In het weekend van zaterdag 19 en zondag 20 februari
neemt Paardensportvereniging
De Cavaliers de organisatie op
zich voor het springkampioenschap voor paarden. Als sluitstuk van deze kampioenschappen
vindt van vrijdag 25 tot en met
zondag 27 februari het dressuurkampioenschap plaats, waarbij
de organisatie in handen is van
het Hippisch Centrum Caprilli dat
dan haar 25-jarig bestaan viert.
Ruim honderd pony-springruiters
uit de provincie Limburg hebben

zich via de selectiewedstrijden voor
de Limburgse kampioenschappen
geselecteerd. Het zal wederom,
net zoals in voorgaande jaren,
weer uitgevochten worden op het
scherpst van de snede. Zowel zaterdag 12 februari als zondag 13 februari gaat de eerste combinatie van
start om 09.30 uur. In verband
met corona houdt de organisatie zich aan de maatregelen zoals
de QR-scan, het dragen van een
mondkapje binnen en 1,5 meter
afstand. De entree is vrij.
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Beugelclub de Flatsers Baarlo haalt nipte Onnodige nederlaag
overwinning
Herpertz Bevo HC
Na een stop van ongeveer twee maanden heeft de beugelclub van Baarlo de competitie weer mogen hervatten
tegen de mannen uit Maasbree. Het resultaat was een kleine overwinning.
In de openingspartij beugelde Piet
Geurts een goede partij tegen Jac
Lintjjes, die op de stand 10-10 missloeg en hierdoor vier punten achter
kwam. Piet won uiteindelijk zeer ruim
met 30-20. Esther speelde tegen invaller Joep Nijssen een wedstrijd die heel
moeilijk op gang kwam. Na 32 minuten
stond er nog steeds 6-6 op het scorebord, maar toen Esther eenmaal het ijs

gebroken had, liep zij ook uit naar een
winst van 30-20. Patrick Holthuyzen
kon niet achterblijven en speelde
tegen Hay Wijnen, invaller twee van
Maasbree, die goed begon maar zeer
ongelukkig was met twee kamerbollen. Hierdoor liep Hay ook achter de feiten aan en ook Patrick won met 30-20.
In de vierde partij moest invaller Henk
Mertens het opnemen tegen Guido

Herpertz Bevo HC heeft in een matige wedstrijd tegen Tongeren
een onnodige nederlaag geleden. De uitwedstrijd, die werd
gespeeld in sporthal Eburons Dôme, werd verloren met 31-30.

Sonnemans. Beiden begonnen goed
aan de wedstrijd maar een mislukte
slagbal van Henk bracht de ommekeer
in de partij. Guido liep eenvoudig uit
naar een ruime winst van 30-14.
De slotpartij tussen Mark van de Korput
en Joris Wijnen was spannend van de
eerste tot de laatste minuut. Beide spelers maakten kleine foutjes maar Joris
pakte de winst met 30-20.

Peelpush neemt sportieve revanche op
Zaanstad
Volleybalvereniging Peelpush uit Meijel speelde zondag 6 februari tegen Zaanstad. De wedstrijd eindigde in
een 3-0 winst voor Meijel.
Peelpush liep uit naar een ruime 5-13
voorsprong, waarop Zaanstad weer op
gelijke hoogte kwam bij een stand van
18-18. Gelukkig hielden de mannen uit
Meijel hun hoofd koel en maakten de
eerste set netjes af: 21-25. De tweede
set begon weer met een voorsprong,
maar Zaanstad was niet van plan deze
lang te laten duren. Richting het eind
van de set kwam de twijfel in het spel
bij Peelpush, maar gelukkig werd hier

net op tijd de omschakeling gemaakt.
Opnieuw een setwinst en een eerste
puntje binnen: 24-26.
Dan, voor de drie volle punten, de
derde set. Na een korte voorsprong
voor Peelpush kwam Zaanstad langszij. De nieuw ingebrachte diagonaal
van de Zaanse mayomannen deed z’n
ding en scoorde punt na punt. Even
leek Peelpush in de problemen te
komen, maar ook in deze set toonde

de Meijelnaren veerkracht. Na een
spannende slotfase trokken de zuiderlingen aan het langste eind. Met
22-25 werd set drie en daarmee ook
direct de 0-3 overwinning binnengesleept. Na deze sportieve revanche
mag Peelpush drie punten bijschrijven.
Komende week ontvangt Peelpush de
mannen van VCV uit Veenendaal.

Bij de rust was de stand gelijk.
Beide ploegen waren slordig in de
aanval en in de verdediging. Vele
kansen werden gemist, terwijl
defensief ook teveel fouten werden
gemaakt. Het was één van de mindere wedstrijden van de Panningse
ploeg. Guus van den Heuvel en Niek
Jordens waren met vijf doelpunten
de topscorers aan Panningse zijde.

Een wedstrijd om snel te vergeten. Komende zaterdag 12 februari
speelt Herpertz Bevo HC thuis tegen
Greenpark Aalsmeer. De wedstrijd
begint om 20.00 uur. Publiek is
welkom, kijk voor voorwaarden op
www.bevohc.nl

Tekst: Mat Nellen

Tekst: VC Peelpush

Een baan in duurzame
technieken iets voor jou?
CMS Energiesystemen uit Horst zoekt:
- Monteurs zonnepanelen (geen ervaring vereist, wij leiden je op.)
- Elektromonteurs duurzame installaties
- Elektromonteurs energietechniek
Kijk op cmsenergy.nl/vacatures of informeer bij M. Steegs via tel 077 – 3081350 / info@cmsenergy.

Zonnepanelen – Energieopslag – Laadpalen
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15-vragen aan

Iva Keijsers Koningslust
Heb je een verborgen talent?
Ik heb een talent voor veel creatieve dingen. Ik heb vooral een
talent voor make-up, smink/grimm.
Ik hoop dat ik hier later mijn baan
van kan maken en dat ik er bekend
mee kan worden.

Heb je een bijbaantje?
Ja, ik werk bij de Jumbo in
Panningen. Ik sta daar bij de afdeling keuken. Als ik in de ochtend of
middag moet werken dan moet ik
broodjes maken, dat vind ik leuk.
Als ik wat later op de dag moet
werken, dan mag ik pizza’s maken,
dat vind ik superleuk om te doen.

Column

Wat doe je het liefst op een
vrijdag- of zaterdagavond?

De nachten die snel donker
zijn. De ochtenden wanneer
het onmogelijk is je bed uit te
komen, omdat het zo koud is.
Liever nog even blijven liggen en
genieten van de warmte waardoor je omringd wordt. Nog even
duiken in de armen van je lief,
samen wensen dat je zo de hele
dag door kon blijven zwijmelen. Toch uit de warmte moeten stappen, de kou in. De kou
trotseren en de dag doorkomen.
Bepakt in je warme kleren, verlangend naar de betere temperatuur. Verlangend naar de blauwe
lucht. De vlinders in de struik, die
het beeld verfijnen. Alle positieve sferen die het lekkere weer
met zich meebrengt. ‘s Ochtends
vroeg opstaan terwijl het al licht
is. Meteen wakker zijn en kunnen genieten van het mooie uitzicht wat de natuur je aanbiedt.
De struiken in volle bloei, alle
opvallende kleuren van diverse
bloemen. Een beeld om te koesteren. De warmte instappen.
Geen dikke lagen hoeven dragen,
want de buitenlucht omhelst je al
warm genoeg. Met een lach op je
gezicht de dag starten. Mensen
om je heen in een gelukkige toestand te mogen ervaren.
De vrolijke kleuren die weer
terugkomen. De helderblauwe
lucht, om naar een enkele wolk
te kunnen staren en hier een
vorm in te herkennen. Het gras in
zijn mooiste aanzicht te kunnen
ruiken. De natuur op zijn waardevolst. En daarmee de mens ook.
De koude winterdagen zijn dan
eindelijk over. De mooie lentedagen die veelbelovend zijn zolang
we er het mooiste van maken
en het uiterste er uit halen. Een
lange avondwandeling, een frisse
neus halen. Het is nog niet donker, dus je kunt het meeste uit je
dag halen. In de tuin eten of de
barbecue aanzetten. Sociale contacten uitnodigen om samen plezier te hebben. Het warme weer
en alles wat het met zich meebrengt. Ik verlang er naar.

Ik ga dan graag met vriendinnen
afspreken of iets met familie doen.
Soms vind ik het fijn om thuis te zitten, maar door corona zitten we nu
al veel thuis dus ik ben liever weg
van huis.

Wie is je grote voorbeeld?

Naam:
Leeftijd:
School:
Woonplaats:

Iva Keijsers
14 jaar
Het Bouwens
Koningslust

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou echt super graag door Spanje
heen willen rijden en dan allemaal
mooie plekjes bezoeken. Ik zou
vooral nog naar het eiland Mallorca
willen, want daar ging ik altijd op
vakantie met familie. Ook vind ik de
Spaanse taal een hele mooie taal.

Wat zou je graag nog willen leren
in je leven?
Er zijn nog zoveel dingen die ik zou
willen leren. Kiezen daarin vind ik
moeilijk, dus ik zou gewoon alles
tegelijk kiezen. Ik zou bijvoorbeeld
graag Spaans willen leren.

Wat deed je als kind het liefst?
Als kind was ik altijd fan van K3,
Dora en Mega Mindy. Dat keek ik dus
veel. Ook word ik het leuk om met
vriendinnetjes buiten op straat te
spelen of bij iemand thuis. Ik moest
ook vaak na school naar de buiten-

schoolse opvang. Dat vond ik wat
minder leuk, maar ik heb daar wel
veel vriendinnetjes gemaakt.

Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
De dag van mijn communie. Ik had in
de avond tegen mam en pap gezegd
dat ik mega blij was en dat het mijn
beste dag van mijn leven was. Die
avond bracht pap mij naar bed en
toen moest hij een beetje huilen,
omdat ik zo blij was. Dat moment
blijft mij altijd bij.

Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Altijd voor je eerste gevoel gaan.
Dat zei mam altijd. Ik twijfel altijd
superveel en mam zei tegen mij
dat je dan gewoon voor je eerste
gevoel moet gaan. Vaak was dat eerste gevoel ook nog eens goed. Dat
advies gebruik ik vooral als ik een
toets heb.

Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Er was een auditie voor wedstrijd-

teams bij mijn dansschool. Ik heb
er heel lang over zitten twijfelen,
omdat ik het gevoel had dat ik niet
goed genoeg was. Een paar vriendinnen van mij gingen ook auditie
doen. Uiteindelijk heb ik het toch
niet gedaan. Die vriendinnen van mij
zijn er wel bij gekomen en ik was
natuurlijk superblij voor ze, maar ik
had uiteindelijk wel spijt dat ik het
niet gedaan had.

Bij mij verandert dat eigenlijk
steeds, maar op dit moment ga ik
toch voor Max Verstappen. Hij wil
supergraag winnen en is echt een
doorbijter. Ook geeft hij niet zomaar
op en daar kan ik veel van leren.

Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat
over jou te weten zouden komen?
Veel mensen verwachten dat ik best
normaal ben en best rustig ben, maar
als ze mij leren kennen dan weten ze
dat ik altijd superenthousiast ben en
heel sociaal.

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?

Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?

Dat was een selfie samen met mijn
zusje en een vriendin. We waren op
een verjaardag en het was supergezellig dus we hadden samen een
foto gemaakt.

Ik ben begonnen aan de Harry
Potter boeken. Ik had de films eerst
gezien, maar de boeken zijn ook
leuk omdat boeken meer details
hebben. Ik heb mijn eerste Harry
Potter boek gekregen van iemand
die een tijdje geleden is overleden,
dus nu heb ik wel een mooie herinnering aan die persoon.

Hoe heb je je beste vriend/vriendin ontmoet?
Ik heb meerdere goede vriendinnen
en zou ook niet kunnen kiezen, maar
voor deze vraag kies ik toch voor
Evy. In de eerste klas kwam ik bij
Evy in de klas. Toen klikte het wel. In
de tweede zat ik weer bij haar in de
klas en nu in de derde zijn we onafscheidelijk. Ik ben superblij met Evy.

Hoi

Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Madelaine Petsch. Ik vind haar een
hele goede actrice en ze maakt
ook leuke filmpjes op YouTube. Ook
heeft ze heel mooi haar, vind ik.

Kempen creëert

creatieve ideëen
#kempencreëert

Warm weer
Dit weer, deze temperatuur,
deze grijze lucht. Dit is geen
weer om blij van te worden.

Mirthe

1002 \ enzo

17

Geplukt

Anja van de Vin Beringe
Ze groeide op als een echte Brabander. Zelf zegt ze dat ze dat nog steeds is, ook al woont ze ondertussen al 33 jaar in het Limburgse Beringe. Haar baan als gewichtsconsulent houdt
haar goed bezig, maar dat vindt ze niet erg omdat dit haar grote passie is. Deze week wordt Anja van de Vin (57) uit Beringe geplukt.

Anja groeide op in Liessel met haar
ouders, twee zussen en haar tweelingbroer. Op haar 21e is ze gaan
samenwonen met haar man Erik.
“Ik heb mijn man leren kennen via
mijn zus, zij woonde in Asten. Ik
ging vaker met mijn zus op stap in
haar dorp en toen heb ik Erik tijdens
het uitgaan ontmoet. We zijn ondertussen al 36 jaar getrouwd”, vertelt
Anja. De eerste vier jaar hebben
ze in Deurne gewoond. Anja’s man
werkte echter in Roermond en in
die tijd wilde het bedrijf dat het personeel in Limburg gingen wonen.
“We zijn toen gaan zoeken naar
een plaats om te gaan wonen en 20

zijn we in Beringe terechtgekomen.” In
het begin had ze nog moeite met het
verstaan van het Limburgse dialect.
“Nu woon ik al zo lang hier dat ik alles
gewoon kan verstaan, maar ik spreek
het zelf niet.” Inmiddels woont ze al
33 jaar in Beringe en heeft ze twee
dochters gekregen die ondertussen op
zichzelf wonen. Op het huidige adres
wonen Anja en haar man nu achttien
jaar. “Wij hebben het vorige huis en het
huidige huis laten bouwen. Hierdoor
konden we zelf bepalen hoe het eruit
zag.” Haar eerste huis was een tweeonder-een-kapwoning, maar omdat
het stel ruimer wilde gaan wonen, zijn
ze verhuisd naar een vrijstaand huis
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

2

7

8

Ik vind het heel fijn
wonen in Beringe, we
hebben het goed naar
onze zin
Werk

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
8

één straat verderop. “Voor het huidige
huis hebben we samen met de buren
de grond gekocht, maar hier hebben
we vijf jaar op moeten wachten. Dit
was namelijk nog geen bouwgrond.”
Na acht maanden bouwen, hebben ze
de sleutel gekregen. “Ik vind het heel
fijn wonen in Beringe, we hebben het
goed naar onze zin. Ik wil ook niet
meer terug naar Brabant, mijn dochters
wonen hier in de buurt en ik heb hier al
mijn vrienden.”

4
7

Anja wist niet goed waar ze wilde
werken. Zo heeft ze bij de bakker
gewerkt, in de horeca op een vakantiepark en ze heeft nog een paar
andere banen gehad. Toch heeft Anja
bij geen van allen passie gevoeld.
Daarom besloot ze om hier verandering in te brengen. Ze heeft van
jongs af aan problemen gehad met
haar gewicht, waarvoor ze bij veel
verschillende diëtistes is geweest.
“Ik ben gaan kijken wat voor werk ik
zelf wilde doen en dat was gewichtsconsulent.” Anja heeft de studie voor
gewichtsconsulent gevolgd en daarna
is ze nog andere cursussen en opleidingen gaan volgen om nog meer
kennis op dit vlak op te doen. “Samen
met mijn dochter heb ik het werken
op de computer mij eigen gemaakt.”

Tijdens sommige opleidingen en
cursussen moest ze uit haar comfortzone stappen. “De opleidingen
waren immers niet allemaal online of
naast de deur.” Bij de start van haar
eigen bedrijf is ze bij de cliënten thuis
geweest voor haar afspraken. “Toen
mijn oudste dochter uit huis ging, heb
ik haar kamer omgebouwd tot mijn
domein. Nu komen de cliënten hierheen, maar als een cliënt niet kan
komen, ga ik wel nog daar heen.”
Anja’s cliënten zijn vooral personen
die willen afvallen. “We gaan eerst
samen kijken naar de oorzaak van
het overgewicht. Als je weet waar
het vandaan komt, kan je er iets aan
doen.” Ze vindt het werk leuk, omdat
iedereen anders is en het daardoor
nooit hetzelfde is. “Ik vind het vooral
fijn als de mensen met een lach naar
buiten gaan, daar doe ik het echt
voor.” Ondertussen heeft ze haar
eigen bedrijf al zeven jaar en heeft ze
veel passie en liefde voor haar werk.
“Als ik geweten had hoeveel ik van
mijn baan zou houden, had ik hier
veel eerder mee moeten beginnen.
Dit is voor mij geen werk, dit is puur
mijn hobby.” Doordat ze het werk is
gaan doen uit zelfervaring, denkt ze
dat ze daardoor anders naar haar cliënten kijkt dan andere gewichtsconsulenten. “Wat ik altijd gemist heb,
dat probeer ik de mensen te geven.
Op deze manier voeg ik een extra
dimensie toe aan het werken volgens de normale regels. Ik kijk vooral
naar wat iemand nodig heeft en voor
mij is het ook heel belangrijk dat de
persoon het vol kan houden. Het is
geen dieet, maar een andere levensstijl.”

Vrije tijd
Naast haar werk doet Anja ook nog
veel dingen. Zo gaat ze vaker bij haar
dochters op bezoek of een kopje koffie drinken bij vrienden. “Door corona
hebben we nu veel dingen niet kunnen doen, maar normaal gesproken
ga ik graag met vrienden lunchen.”
Thuis doet ze het huishouden en
vindt ze het leuk om Netflix te kijken.
Ook gaat ze vaak samen met haar
man wandelen met de hond. Haar
hondje is nu 12 jaar oud. “Ze wordt
het lelijkste hondje van Beringe
genoemd, maar ze is wel ontzettend
lief.” Ook gaat Anja bijna ieder jaar
met haar man op vakantie. “Van mij
hoeft het niet altijd, maar mijn man
gaat graag. De laatste jaren zijn we
vaak naar Italië gegaan, maarwel op
allemaal verschillende plekken in het
land.” De hond blijft tijdens de vakantie bij Anja’s dochter. “De hond is
weleens meegegaan, maar dan ben
je toch beperkt in de locaties waar je
op vakantie gaat. Daarom verblijft ze
nu altijd bij mijn dochter.” Officieel is
het hondje ook van haar dochter, maar
omdat zij veel werkt, blijft de hond bij
Anja thuis. “De hond ging eerst vaker
mee naar mijn werkkamer en zat dan
bij mij tijdens een afspraak met een
cliënt. Maar ze is nu een stuk ouder en
kan niet meer traplopen, dus nu blijft
ze onder in haar mand.” Binnenkort
wordt Anja voor het eerst oma en dan
krijgt ze een nieuwe bezigheid erbij.
“Mijn oudste dochter wordt moeder van een jongetje en daar zijn wij
natuurlijk hartstikke enthousiast over.”

Tekst en beeld: Noëlle Ewals
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Een dankboek voor zuster Anchilla
Werkgroep ‘Dankjewel zuster Ancilla’ uit Meijel geeft buurtbewoners de kans om via een dankboek
afscheid te nemen van zuster Ancilla. Dit kan tot woensdag 2 maart. Inwoners van Meijel kunnen afscheid
nemen van haar door een bladzijde in te vullen, die door de werkgroep gebundeld wordt tot een boek.
Werkgroep ‘Dankjewel zuster Ancilla’
geeft de inwoners van Meijel en
buurtdorpen de kans hun dankbaarheid aan zuster Ancilla te tonen.
Zij neemt na 55 jaar wonen en werken in Meijel afscheid. Iedereen die
haar kent is uitgenodigd om een
bladzijde te vullen voor een dankboek. Dat kan zijn in de vorm van
een herinnering, foto, gedicht of
een tekening op een vel papier op
A4-formaat. Inleveren van het blad
kan tot 2 maart bij Ans Creemers op
Churchill-laan 20 Meijel.
Ook kan er een reactie via de mail
worden verstuurd. Alle binnengekomen reacties worden samengebundeld tot een boek en wordt aan
haar overhandigd. “Deze vrouw
met een hart van goud verdient het
om bedankt te worden voor haar
betrokkenheid bij onze gemeenschap”, zegt de werkgroep. “Op 17
december 2021 is zuster Ancilla
verhuisd naar Oirschot. Daar woont

ze nu weer samen met haar medezusters in het moederhuis van de
congregatie. Met dankbaarheid kijkt
zij terug op haar periode in Meijel
en neemt ze mooie herinneringen
mee.”

Deze vrouw heeft een
hart van goud
In 1967 kwam zuster Ancilla naar
Meijel om op de lagere school
handvaardigheidslessen te geven
en handwerken. Er werd een handvaardigheidslokaal getimmerd op
de zolder van de Sint Jozefschool.
Daar kregen alle kinderen één uur
en drie kwartier per week les van
haar. “Veel oud-leerlingen hebben ongetwijfeld nog mooie herinneringen aan die tijd”, zegt de
werkgroep. Daarnaast was ze vanaf

1985 lector in de kerk. Ook ging ze
namens de parochie Meijelse mensen bezoeken in de ziekenhuizen in
de regio. Vanaf 1994 verzorgde ze
ook de gezinsbezoeken en avondwaken. Ze bouwde een sterke
band op met mensen in Meijel en
omgeving. Ze wilde daarom ook
hier blijven wonen, zo lang het niet
noodzakelijk was terug te gaan
naar het klooster. Na haar pensionering bleef ze, naast alle activiteiten voor de parochie, actief door
met meerdere groepjes kaarten te
maken. Ze had haar zwemclubje
en was lid van een koor. Met het
vertrek van zuster Ancilla uit Meijel
komt een einde aan de periode
waarin de Zusters Franciscanessen
van Oirschot in Meijel actief waren.
Zij leverden een grote bijdrage aan
het onderwijs en de ouderenzorg in
Meijel vanaf 1896.
Een reactie sturen per e-mail kan
via jokeblankers@hotmail.com

Bieb pakt uit met voorleesuurtjes
In de Bibliotheek Maas en Peel vindt er in alle vestigingen iedere maand minimaal één voorleesuurtje plaats.
Kinderen en hun ouders of verzorgers zijn van harte welkom om gratis te luisteren naar een verhaal. Het eerstvolgende voorleesuur staat gepland op woensdag 16 februari in Kessel.
Monique Heijligers van de bibliotheek
legt uit waarom de bieb uitpakt met
de voorleesuurtjes: “Kinderen vergroten door voorlezen hun woordenschat
en raken gewend aan het gebruik van
boeken. Een jongetje of meisje dat
wordt voorgelezen zal later zelf ook
eerder een boek pakken en zo zijn of
haar leesvaardigheid vergroten. En

natuurlijk is het ook gewoon superleuk”.

Aanmelden
Op woensdag 16 februari is van 15.00
tot 15.30 uur in de bibliotheek in
Kessel een voorleesuurtje gepland.
In Panningen vindt dat op vrijdag 18
februari plaats van 10.00 tot 11.00 uur.

Op woensdag 23 februari van 10.30
tot 11.30 uur kan in de bibliotheek van
Meijel en om 15.00 tot 16.00 uur in de
bibliotheek van Maasbree naar een
verhaal worden geluisterd.
Aanmelden kan via de website van de
bieb www.debibliotheekmaasenpeel.nl

Potgrondactie in Beringe,
Helden, Panningen en Egchel
Fanfare St. Jozef Beringe, Volleybalclub Olympia Panningen en
Fanfare St. Cecilia Helden slaan weer de handen ineen en organiseren op dezelfde dag en onder dezelfde condities een potgrondactie. De acties vinden plaats op zaterdag 12 maart.
Fanfare St. Jozef Beringe en Fanfare
St. Cecilia Helden bezorgen de
bestelde potgrond op zaterdag
12 maart tussen 10.00 en 17.00 uur

aan huis. VC Olympia verkoopt op
zaterdag 12 maart huis aan huis in
Panningen en Egchel.

MiMakker Antoinette komt in
Bibliotheek Baarlo

Gewoon goed in food en
agri transport

MiMakker Antoinette Kruijk komt langs in de Bibliotheek Baarlo
op maandag 14 februari om te vertellen over wat zij als miMakker
doet. De Kesselse is getraind om te communiceren met mensen met
zware dementie.

Bij AB Texel Group zit je goed,

‘’AB is een heel betrouwbaar bedrijf. We
werken met goed materieel en mijn uren
kloppen altijd. Alles is goed geregeld en
afspraak is afspraak.’’ Jorg Venema

want:
• Je werkt altijd met modern
en net materiaal
• Er zijn veel verschillende roosters
mogelijk, dus er is altijd wel een
rooster dat bij jou past

Vacature Chauffeur (CE):
Onderlosser / Walking floor
Standplaats:
Broekhuizenvorst
AB Texel is op zoek naar Chauffeurs (CE) voor het
vervoeren van (losgestorte) agrarische producten.
Je rijdt hiervoor voornamelijk met onderlossers en
walking floors. Deze functie is fulltime, parttime
en op oproepbasis in te vullen. Werk jij graag in de
agrarische sector en vind je het leuk als iedere dag
anders is? Dan is deze vacature wat voor jou!

• Je werkt bij een stabiele
organisatie met goede arbeidsvoorwaarden
• Je profiteert van de flexibiliteit
van een grote organisatie, een
vrije dag opnemen is geen enkel
probleem.
Interesse? Stuur dan je cv
naar hr@abtexel.nl.
Wil je meer weten? Neem dan
contact op via 088 – 94 35 050 of
bekijk de volledige vacature op
www.abtexelgroup.work

De bibliotheek Maas en Peel heeft
rond het jaarthema ‘Geluk’ een
aantal gasten gestrikt die omtrent
het thema in gesprek gaan met
bezoekers. Kruijk gaat in op vragen als: Wat is een miMakker?
Hoe maakt een miMakker contact
met mensen met dementie en
wat kan een miMakker voor hen

betekenen? Antoinette won in 2021
nog de Gouden Clownsneusprijs
van Stichting miMakkus.
Belangstellenden kunnen onder
het genot van een kopje koffie of
thee met haar in gesprek over dit
onderwerp. Deelname is gratis,
aanmelden kan via www.debibliotheekmaasenpeel.nl
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Parochie Beringe

Misintenties
NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens
het parochiespreekuur op dinsdagochtend. Ook bij kapelaan
Roger Maenen tel. 077 466 18 50 of
per email roger.maenen@ziggo.nl.
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 13 februari
H. Mis 09.30 uur t.i.v. Jan Smeets
(verjaardag)
Woensdag 16 februari
H. Mis 09.00 uur

Parochie Egchel

Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 13 februari
H. Mis 11.00 uur t.i.v. pastoor Giel
Peeters (verjaardag)

Zondag 20 februari
Geen H. Mis
PAROCHIE GRASHOEK

Parochie Grashoek

Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg
077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 13 februari
H.Mis 11.00 uur t.i.v. Tinus
Spreeuwenberg (jaardienst),
Theodora Schoeber (verj) en Wiel
Spreeuwenberg

Parochie Helden

Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 13 februari
H. Mis 10.00 uur – herenkoor met

Cluster MKBE

Aldegundiskapel en de Mariakapel op
het kerkhof.
Mededelingen
Wilt u a.u.b. bij binnenkomst
Overleden
in de kerk 1,5 meter afstand in
acht nemen. U kunt uw handen
Lei Vaessen, Achter de Hoven 15, 78 jaar.
desinfecteren en vervolgens
Kerkbalans 2022
plaatsnemen in de banken waar
U ontvangt een dezer dagen het
dat is aangegeven. Heeft u
parochieblad 2022 in de bus: ‘Geef
verkoudheidsklachten, blijft u dan vandaag voor de kerk van morgen’
thuis. Alle vieringen zijn onder
– een naar wij hopen lezenswaardig
voorbehoud. Wijzingen worden
schrijven dat een beeld wil geven van
aan de kerkdeur aangegeven.
het vitale leven van onze plaatselijke kerk. In het parochieblad van het
kerkbestuur kunt u lezen hoe onze
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973 parochie financieel reilt en zeilt en
Pastorie Dorpstraat 4, 077 465 12 19 vragen wij uw aandacht voor een bijpar.aldegundismaasbree@hetnet.nl drage aan onze kerkgemeenschap.
Openstelling Aldegundiskapel
www.parochiemaasbree.nl
De Aldegundiskapel in onze parochieKerkdiensten
kerk is dagelijks geopend voor het
Zondag 13 februari
opsteken van een kaarsje, een gebed
H. Mis: 11.00 uur
of een moment van bezinning. De H.
Lector: Mevr. Marlies Steijvers
Aldegundis is beschermheilige tegen
Intenties: Voor de intenties van de

muziek van Marieke en Tom Peeters
t.i.v. Chrit Peeters (zeswekendienst);
Thé Stals en schoonzoon Jan; Jos
Hamaekers;

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
Kerkdiensten
Zaterdag 12 februari
Geen H. Mis
Zaterdag 19 februari
H. Mis 17.30 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

ernstige ziekten en voor troost en
hoop.

Parochie Kessel

Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Iet Dings-Bovendeerdt
077 462 18 60, 06 24 21 61 06
Kerkdiensten
Zaterdag 12 februari
19.15 uur H. Mis. An Lenders en voor
Pierre.
Mededeling:
Voor de pastorale zorg kunt u terecht
bij pastoor-deken W. Varela.
Tel. 3981416, of kapelaan H. te
Boekhorst (zie parochie Baarlo)
Ziekenzalving: 06-55408023

Parochie Baarlo

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

In ‘t Gastoês

Vastelaoves Streamers bij Omroep P&M
Carnavalsvereniging D’n Dreumel uit Horst, Omroep P&M, Omroep Horst aan de Maas en Omroep Venray
organiseren de ‘Vastelaoves Streamers’. Live vanuit de theaterzaal van ’t Gasthoês treedt dan een aantal
bekende carnavalsartiesten op en de carnavalsvierders kunnen dit via een stream thuis bekijken. Omroep
P&M zendt hiervan een herhaling uit op zondag 20 februari.
Het bekende Streamers-concept
wordt hiervoor speciaal in een ‘roed,
geel en greun vastelaoves-jasje’
gegoten. Tweeënhalf uur worden dan de beste vastelaovesmuziek in de ‘huiskamer’ gezongen
door De Breurkes, Pruuf Mar, Bjorn
& Mieke, Björn van Berkel, de
Toddezèk, Goedzat, Ken & Robbie,
Aaltied Noeit Te Laat Horst en Heite
Soep. Dit alles onder muzikale
begeleiding van Carnavalsband.nl.
De stream begint rond de klok van
20.30 uur en is gratis te bekijken.

Zie Facebook voor meer informatie.
“Juist in deze tijd, waar er nog veel
onzeker is over de komende vastelaovend, vonden we het hoog tijd
om een beetje van deze sfeer bij de
mensen in de woonkamers te brengen”, aldus organisatoren Sven van
Berlo en Pim Minkenberg.

Livestream
De Vastelaoves Streamers zijn zaterdag 19 februari vanaf 20.30 uur te
bekijken op televisie via Omroep
Horst aan de Maas en Omroep

Venray en via een livestream op
YouTube. Op zondag 20 februari om
wordt er een herhaling uitgezonden
op Omroep P&M. Voor meer informatie kun je terecht op
www.gasthoes.nl

Juist in deze tijd is
het hoog tijd om sfeer
de huiskamers in te
brengen

Kerkdiensten
Zaterdag 12 februari
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Jan Derckx en
Nellie Derckx-Martens (gest. jaardienst)
Maandag 14 februari
14.30 uur Rozenkrans en 15.00
uur Gebed van de Goddelijke
Barmhartigheid. (op 14/02 deze middagtijd, los van coronamaatregelen)
Dinsdag 15 februari
H. Mis 09.00 uur (grote kerk)
Donderdag 17 februari
H. Mis 09.00 uur. Aansl. Aanbidding
(grote kerk)
Zondag 20 februari
H. Mis 11.00 uur met Herenkoor t.i.v.
Piet Heijnen (jaardienst)

Parochie Panningen

Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum
Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- en woensdag-ochtend
van 08.30 uur tot 11.30 uur.

Kerkdiensten
Zondag 13 februari
9.30 uur H. Mis.
Gon en Trina Caris en overleden familie.
Jaardienst Herman Peeters en Maria
Peeters-Smeets en overleden familie.
Uit dankbaarheid b.g.v een 80ste verjaardag en voor de overledenen van
de familie Janssen.
Donderdag 17 februari
9.00 uur H. Mis

Parochie Kessel-Eik

Misintenties
NL41RABO0125300522
Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkens
06 30 10 30 13
Kerkdiensten
Zaterdag 19 februari
18.00 uur H. Mis. Tot intentie voor een
ernstige zieke.
Voor de pastorale zorg kunt u terecht
bij pastoor- deken Wilson Varela (tele-

Kerkdiensten
Overleden: Ger Willemsen, 84 jaar.
Zaterdag 12 februari
H. Mis 19.00 uur - m.m.v. gemengd
zangkoor. T.i.v. Piet Janssen en To
Janssen-van der Linden en zoon
Sjraar; Joke Goes;
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

foon 077- 3981416) of kapelaan
Hans te Boekhorst (telefoon
077- 4771275): Ziekenzalving
06- 55408023.

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

HELDEN HOORT AAN DE RAADSTAFEL!

Stem

JOEP HERMANS
Lijst 2. Plaats 7.
Lokaal Peel&Maas

Samen bereiken we meer voor oos Dörp
en de andere dorpen !

LIJST
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Tummers
daar word ik vrolijk van
BEREID JE VOOR OP DE
WINTERSPELEN!
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PHILIPS OLED AMBILIGHT TV
48OLED806/12

14

1399,-

1099,-

• OLED • 4K Ultra HD • 4-Zijdig Ambilight • 100hz dus ideaal voor
razendsnelle sportbeelden! • P5 AI Perfect Picture Engine

BOSE SPORT EARBUDS
SPORT EARBUDS

199,-

179,-

• Zweet- en weerbestendig • Tot 5 uur batterijduur • Touchbediening
• Levensecht geluid • Met handige oplaadcase • Ook verkrijgbaar in wit

1799,-

1299,-

PANASONIC OLED TV
TX-55JZW984

• OLED • 4K Ultra HD • 100hz dus ideaal voor razendsnelle sportbeelden!
• HCX Pro AI-processor • Cinema Surround Pro

249,-

219,-

GARMIN HARDLOOPHORLOGE
FORERUNNER 245 ZWART GRIJS

• Ingebouwde GPS • Ingebouwde sport-apps • Geavanceerde trainingsfuncties • Tot 7
dagen batterijduur • Geschikt voor Android en iPhone

ROERMOND • WEERT • PANNINGEN • TEGELEN • ECHT • HEYTHUYSEN • HORST • SITTARD-GELEEN
@tummerselectro
@eptummers
Kijk voor de actuele openingstijden op onze site
T. 085 – 105 4444 | www.eptummers.nl

