
Baarlose 
vastelaovesposter
Om zijn frustraties over het coronavirus kwijt te raken, maakte Baarlonaar Jeu Theeuwen een vastelaovesposter. Met de tekst ‘Det laps dich mich mèr éine kieër’ wil hij zijn 
 teleurstelling over het niet doorgaan van carnaval uitten.

WK04 \ 2021

28
01

03 Alternatieve 
vastelaovend in 
Peel en Maas

04 Nieuw 
uitgaansconcept 
in Panningen

02 Aannemer Maas 
boulevard Kessel begonnen 
met voor bereidingen

08-09 
Gemeentenieuws 
Peel en Maas

05 Zorgen om geringe 
aantal wijkagenten 
in gemeente

Rellen in de kiem smoren
Noodverordening voor heel Peel en Maas van kracht
Burgemeester Wilma Delissen- van Tongerlo heeft voor heel Peel en Maas een noodverordening afgekon-
digd. Aanleiding is de aankondiging van rellen in meerdere dorpen in Peel en Maas. Met deze noodverorde-
ning is de burgemeester beter in staat om, samen met de politie en het Openbaar Ministerie, mogelijke 
rellen in de kiem te smoren of te beëindigen.

In de gehele gemeente Peel en 

Maas geldt vanaf dinsdag 26 januari 

om 17.30 uur een noodverordening 

voor iedereen die zich binnen het 

aangewezen gebied bevindt. De 

noodverordening in Peel en Maas is 

van kracht tijdens de duur van de 

avondklok, vooralsnog tot en met 10 

februari tot 04.30 uur. De politie mag 

preventief fouilleren. Het besluit is 

genomen in overleg met de politie 

en het Openbaar Ministerie.

“Beelden van de rellen zoals 

we die zien op televisie hebben 

helemaal niks meer te maken met 

de  coronamaatregelen. En dat 

willen we dat in Peel en Maas 

absoluut voorkomen. Onze inwoners 

verdienen optimale bescherming. 

Daarom zet ik de instrumenten in die 

ik tot mijn beschikking heb. Ondanks 

dat veel mensen het moeilijk 

hebben, boos of teleurgesteld zijn, 

vraag ik aan alle inwoners om de 

rust te bewaren en elkaar waar nodig 

te helpen. Blijf veilig en gezond”, 

aldus burgemeester Wilma Delissen 

van Tongerlo.

Hobbymatig maakt Jeu al jaren 

posters op allerlei gebieden 

zoals voor scholen, zangkoren of 

artiesten. Nu carnaval door de 

coronamaatregelen niet door kan 

gaan, ontstond bij Jeu het idee 

om een vastelaovesposter te maken. 

“Corona is dé grote spelbreker dit 

jaar en daar zat ik mij uiteraard, als 

fervente vastelaovesvierder, al een 

hele tijd over op te winden. Vorige 

week dacht ik plots, zó “coronaatje 

Det laps dich mich mèr éine kieër. 

Met zwaar geschut en speciale 

vastelaovesinjecties ga ik je uit 

de lucht schieten.” Zo kon ik in de 

poster uitstekend mijn frustratie en 

ontlading kwijt. Of het zal baten? 

Voorlopig zeg ik tegen ‘coronaatje’: 

‘Mèr volgend jaor neet mieër.’”

In eerste instantie is de poster voor 

Jeu zelf, zijn familie, vrienden en ken

nissen bedoeld, echter begint hij nu 

te twijfelen om de poster toch te gaan 

verspreiden. “De poster is niet bedoeld 

voor commerciële doeleinden, maar 

door alle belangstelling zit ik te pieke

ren. Als er al een oplage komt moet ik 

op zoek naar een sponsor, want gratis 

moet dan de insteek zijn.”
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Aannemer Maasboulevard Kessel begonnen 
met voorbereidingen
Aannemersbedrijf Ploegam uit Oss gaat de Maasboulevard in Kessel realiseren. Dat heeft gemeente Peel en 
Maas besloten na de aanbestedingsprocedure. Momenteel werkt het bedrijf de ontwerpen uit, zodat de werk-
zaamheden in mei kunnen starten.

Medio mei start het bedrijf met de 

uitvoering. Wellicht vinden een aantal 

kleine voorbereidende werkzaamhe

den al eerder plaats. Momenteel is 

Ploegam bezig met de voorbereidin

gen, onder andere met het uitwerken 

van het ontwerp voor de damwand 

die het gebied rond Baron Frits en de 

nieuwe trappartijen hoogwaterbesten

dig zal maken.

De gemeente Peel en Maas heeft de 

keuze voor de aannemer op een aan

tal punten laten afhangen. Allereerst 

de plan van aanpak. “Ploegam heeft 

alles in eigen beheer, waardoor ze dus 

minder van externe partijen afhanke

lijk zijn. De aannemer gaat veel werk

zaamheden uitvoeren via de Maas, 

waardoor er minder tansportoverlast 

in het dorp is. Naast dat het niet wen

selijk is, is het is ook niet overal moge

lijk om met zwaar materieel door het 

dorp te rijden”, legt projectleider Luuk 

van Lier van gemeente Peel en Maas 

uit. Een ander punt is de communicatie 

met het dorp. De inwoners worden in 

het begin van het project betrokken bij 

de werkzaamheden rondom de Maas. 

Bram van Sonsbeek van Ploegam: 

“We vragen de inwoners van Kessel 

om hulp bij het verwijderen van bank

jes en prullenbakken, maar ook bij het 

demonteren van de Math Siebenbrug. 

Het is de bedoeling dat we de brug

leuning terugbrengen in het ontwerp 

van de boulevard.”

Twee weken voor aanvang wil de aan

nemer een informatieavond houden 

voor het dorp. “Het is nog de vraag 

hoe we deze avond gaan invullen 

vanwege de coronamaatregelen. 

Ook tijdens de uitvoering mogen de 

inwoners van Kessel komen kijken. 

Tijdens deze kijkdagen vertellen we 

meer over de geschiedenis van het 

gebied en de archeologie”, aldus Van 

Sonsbeek. “Daarnaast gaat er een 

drone opnames maken tijdens de 

werkzaamheden. “De foto’s en video’s 

komen op de website van het dorps

overleg te staan.” Verder werkt de 

aannemer aan een prijsvraag voor de 

Kesselnaren. “De invulling daarvan 

wordt nog uitgezocht.”

Luuk van Lier geeft aan dat de 

gemeente bewust zoekt naar 

mogelijkheden om samen te wer

ken met lokale ondernemers. Dat 

geldt ook voor de groenvoorziening 

die door Tom Hendrix Hovenier & 

Boomkwekerij uit Kessel wordt uitge

voerd. Ook hier gaan inwoners een rol 

vervullen door samen met de groen

aannemer het groen aan te leggen. In 

november starten de werkzaamheden 

voor het groen rondom de boulevard. 

“We hebben bewust gekozen om dit 

later in het jaar plaats te laten vin

den. Dan is het plantseizoen. Tijdens 

de aanplant zal de overlast minimaal 

zijn, omdat de Maasboulevard dan al is 

opengesteld voor publiek.” 

Het is de bedoeling dat de werkzaam

heden, die Ploegam uitvoert, voor de 

Maasboulevard half september 2021 

klaar zijn. Volgens Van Sonsbeek is die 

planning haalbaar. “We nemen bewust 

meer tijd aan de voorkant, zodat 

we in mei volle bak kunnen starten. 

We  kijken net als de gemeente uit 

naar het resultaat.”

Tekst: Jeanine Hendriks
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HALLO Peel en Maas
is een gratis uitgave van 

Kempen Media b.v. en verschijnt 

elke donderdag in de gemeente 

Peel en Maas. 

Oplage 19.275 exemplaren

hallopeelenmaas.nl

Redactie en webredactie
077 208 32 22

redactie@hallopeelenmaas.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 25

advertentie@hallopeelenmaas.nl

Bezorgklachten garcon.nl

Bezoek- en correspondentieadres 
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk) 
Redactie: maandag 17.00 uur

Advertenties: dinsdag 17.00 uur

Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van  rechten 
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte 
naamsvermelding van de foto graaf of auteur dient bij 
aan levering expliciet te worden  gemeld. Bij verzuim 
komen kosten voor  rekening van de aanbieder.

De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de 
elektronische versie van HALLO Peel en Maas.

Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de 
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor 
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het 
databankrecht.

Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de 
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandig
heden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

Colofon

Vlees met smaak
Dat is ons motto!

Herefords Slagerij B.V.   |   Donk 1A, 5995 PL Kessel   |   077 303 18 79

www.herefords.nl

Ons vlees is ook verkrijgbaar bij Plus Gommans in Helden

Aanbieding
Kogelbief
Riblappen
Sucadelappen

Tijdelijke openingstijden:

 maandag en woensdag gesloten

dinsdag, donderdag en vrijdag
09.00 - 17.00 uur

zaterdag 08.30 - 15.00 uur

Geldig van 28 januari
t/m 17 februari 2021

TE KOOP PERCEEL  
LANDBOUWGROND

2.23.14 ha gelegen tussen De Brentjes 
en onvoltooide Noordervaart te Panningen.

Prijs op aanvraag.  
Voor nadere informatie kunt u contact 

opnemen met de heer P. Vullinghs.

Spoorweg 4, 5963 NJ Horst • tel. 077-3982921 • info@pijnenburgadvies.nl

www.pijnenburgadvies.nl
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Alternatieve vastelaovend in Peel en Maas
Tot de grote spijt van vastelaovesfans zal er dit jaar geen ‘echte’ vastelaovend worden gevierd. Geen prinsenbal, optochten of pilsjes drinken met 
vrienden en (on)bekenden, zoals gewoonlijk tijdens deze drie dolle dagen van het jaar. Om de inwoners toch een beetje een vastelaovendgevoel te geven, 
organiseert het merendeel van de carnavalsverenigingen in Peel en Maas activiteiten om toch een alternatieve vastelaovend waar te kunnen maken.

Een jaar zonder prins? Dat kan toch 

niet dacht De Dorper Kuus uit Helden. 

De vereniging heeft een alternatief 

bedacht zodat iedereen thuis toch zijn 

eigen prinsenbal kan houden en zijn 

eigen prins kan uitroepen. Er wordt 

een prinsenposter rondgebracht in het 

dorp waar het gezicht nog op moet 

worden geplakt. “Zo kan iedereen zijn 

eigen thuisprins uitroepen”, aldus de 

vereniging. Daarnaast roept ze op de 

achterzijde van de poster de mensen 

onder ander op om de carnavalsvlag 

op te hangen en het huis te versieren, 

om zo toch een ‘vastelaovessfeer’ te 

creëren in het dorp. De Egchelse carna

valsvereniging De Kemphazen gaat ook 

posters rondbrengen, zodat mensen 

deze voor het raam kunnen ophangen. 

“Zo willen we toch wat samenhorig

heid creëren”, aldus de vereniging. In 

Panningen brengt carnavalsvereniging 

Kuus oeht Kepèl de jaarlijkse ‘Onze 

Kuuzegids’ uit en in Meijel verspreiden 

ze een alternatieve variant op hun car

navalskrant. “Hiermee hopen we een 

stukje vastelaovesgevoel over te bren

gen in de Meijelse huiskamers”, aldus 

carnavalsvereniging De Kemphazen.

Televisie
De Heldense Dorper Kuus heeft in 

samenwerking met gemeente Peel 

en Maas en Omroep P&M een vas

teloavesprogrammering gemaakt 

genaamd ‘Eine van os’. Dit is een 

variant op het originele ‘The Masked 

Singer’. In ‘Eine van os’ gaan bekende 

zangers uit Peel en Maas gemaskerd 

de strijd met elkaar aan, zodat je niet 

weet wie de zanger(es) is. Pas als die

gene afvalt (of wint) gaat het masker 

af. Verder doet de vereniging ook mee 

met de programma’s ’t vastelaoves

café, de Vastelaoves Vorsten Quiz en 

uitzendingen met historische beelden 

van een zittingsavond of optocht in 

Helden. “Wij hopen dat wij de Dörper 

Kuuskes en Kuus zo nog een klein 

beetje het gevoel van vastelaovend 

kunnen geven”, aldus de verenging. 

“We sluiten af met ons motto van dit 

jaar: ‘Blief mèt vastelaovend gezónk, 

vier ‘t thoes op eige grónk.’”

Online archiefbeelden
Carnavalsvereniging De Beringse Kuus 

is de archiefkasten ingedoken en 

heeft beelden verzameld van Beringse 

artiesten die hebben opgetreden bij de 

Beringse bonte avonden. Daarbij gaat 

de vereniging terug tot 1984. Menno 

van Ninhuijs heeft alle beelden gedi

gitaliseerd en een website opgericht, 

www.beringsekuuslive.nl waar gedu

rende het vastelaovesseizoen 24 uur 

per dag de optredens in willekeurige 

volgorde worden getoond. 

Ook De Kieeveloeet in Meijel wil oude 

beelden delen om het vastelaoves

gevoel op te roepen en terug te gaan 

naar tijden toen wél alles nog mogelijk 

was. In de alternatieve carnavalskrant 

die zij rondbrengen, komen linkjes 

naar websites waar archiefbeelden 

staan van onder andere optochten en 

bonte avonden in de tijden.

Lezen en luisteren
Carnavalsvereniging Den Hab uit 

Maasbree brengt een Vastelaovesboek 

2021 uit, welke online is te bestellen. 

“Ook al gaat de vastelaovend dit jaar 

niet door, de boekcommissie heeft 

bepaald niet stilgezeten en net zoals 

voorgaande jaren een mooi boek voor 

jullie gemaakt”, zo laat de vereniging 

weten. Alle leden en sponsors van 

Den Hab  krijgen dit boek gratis thuis

bezorgd. Als je nog geen lid bent kun 

je je voor zaterdag  6 februari nog aan

melden via de  website.

De Meijelse carnavalsvereniging De 

Kieveloeët heeft een speciaal carna

valslied gemaakt, welke op woensdag 

3 februari uitkomt. Verder is de ver

eniging bezig met een podcast waarin 

ze vastelaovesvierders uit het dorp 

spreken en hen de vraag stellen hoe 

zij deze tijd nu doorkomen. Deze pod

cast zal in de week voor vastelaovend 

worden gelanceerd. “Als carnavalsver

eniging vinden we het belangrijk om 

ook in een jaar dat de ‘normale’ vaste

laovend niet gevierd kan worden ons 

toch te laten zien en van ons te laten 

horen”, aldus carnavalsvereniging De 

Kieveloeët. 

Eten
In Baarlo willen ze de inwo

ners aansporen tot kokkerellen. 

Carnavalsvereniging De Kook heeft een 

flyer rondgebracht waarin vastelaoves

recepten staan. Met een QRcode kun 

je het recept scannen en vervolgens 

word je geleid naar video’s waarin 

trio’s de recepten bereiden. Daarnaast 

heeft vastelaovesvereniging De Kook 

een vastelaovesmenu ontwikkeld 

welke gedurende de Vastelaovend 

besteld kan worden. “We zorgen dat 

de vastelaovend zichtbaar is in het 

dorp”, aldus Ron Bos van VV De Kook. 

Daarnaast doen meerdere verenigin

gen mee aan de vastelaovesbox met 

versnaperingen en feestartikelen, een 

deel van de opbrengt gaat naar een 

vastelaovesvereniging in Peel en Maas 

naar keuze.

Het huis te versieren 
Mensen die hun huis versieren, en zich 

bij carnavalsvereniging Dorperkuus 

aanmelden worden tijdens de carna

valsdagen opgenomen in een wan

delroute langs de versierde huizen. 

Ook zullen mensen van de vereniging 

en oud prinsen hun steek voor het 

raam plaatsen zodat kinderen deze 

kunnen zoeken. Ook carnavalsvereni

ging  De Graasvraeters houdt zo’n wed

strijd in het dorp. “Zondag 14 februari 

trekt de jury ‘op ludieke wijze’ door het 

dorp om te kijken wie zijn huis als beste 

heeft versierd”, aldus de vereniging.

Overig
Carnavalsvereniging De Graasvraeters 

gaat, zoals elk jaar langs de deuren bij 

mensen die geen vastelaovend kun

nen vieren in verband met gezond

heidsredenen. Ook dit jaar zullen ze 

langsgaan, op zaterdag 6 en zondag 

7 februari. Op gepaste afstand zullen 

de leden een fruitschaal en een klein 

presentje afgeven.

Tekst: Roosje Delsing

www.ogvo.nl/ontmoet

digitaal
OPEN HUIS
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Versnellingsteam 
huurwoningen van start
De woningcorporaties Antares, Wonen Limburg en gemeente Peel en 
Maas hebben een versnellingsteam opgericht om huurwoningen te reali-
seren. Alle partijen onderkennen de noodzaak voor het toevoegen van 
sociale huurwoningen en willen extra vaart maken.

“Door het versnellingsteam in het 

leven te roepen creëren we samen 

mogelijkheden om het aantal sociale 

huurwoningen op peil te houden en 

uit te breiden. Als gemeente zijn we 

aan zet om locaties aan te wijzen waar 

woningen toegevoegd kunnen wor

den. De uitgangspunten uit de lokale 

woonvisie zijn leidend. De woning

corporaties investeren in de woningen  

en leefbaarheid”, zegt wethouder 

Rob Wanten. “We gaan intensiever 

samenwerken en pakken het begrip 

‘wonen’ breed op”, vult wethouder 

Anget Mestrom aan. Het gaat dus 

niet alleen om extra woningen maar 

ook over maatschappelijke opgaven 

zoals zo lang mogelijk in de eigen 

woning kunnen blijven, huisvesting 

van  jongeren en kwetsbare doelgroe

pen. Het doel is om de leefbaarheid op 

peil te houden. De komende drie jaar 

wil de gemeente minimaal honderd 

sociale huurwoningen realiseren ver

spreid over de wijken en dichtbij (zorg)

voorzieningen. Uit het woningmarkt

onderzoek uit 2019 blijkt dat hier 

behoefte aan is. “De woningcorpo

raties merken dit ook in de praktijk. 

Samen wordt de vraag naar huurwo

ningen gemonitord. Sociale huurwo

ningen voor alle doelgroepen onder 

de huurtoeslaggrens blijft het vertrek

punt”, aldus de gemeente.
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Dankbetuiging

Wij danken iedereen voor de warme belangstelling, 
mooie woorden, vele kaarten en bloemen bij het afscheid van 

Ton van den Beuken
echtgenoot van 

Mia van den Beuken - Rooijakkers

De leegte blijft moeilijk te aanvaarden, maar zoveel 
betrokkenheid geeft ons kracht om verder te gaan.

Een speciaal woord van dank aan Dr. Janssen en de medewerkers 
van Groene Kruis Thuiszorg voor de liefdevolle begeleiding en 

verzorging.

Mia
Kinderen en kleinkinderen

Toch nog ônverwachts hebbe weej aafscheid môtte neme
van mien leeve vrouw, oos mam en gruütse oma

Mia Driessen - Coumans
* Horst, 15 mei 1935       † Vennel, 21 jannewari 2021

echtgenote van 

Jan Driessen

 Heerle, Ron en Irene, Hannah, Siemon

 Bree, Frank en Tamara 
  Mellow 

Vennel, 21 jannewari 2021
St. Aldegundisplein 5
5993 AJ Maasbree

Woensdig 27 jannewari hebbe weej in beslote kringk aafscheid 
genome van Mia.

Weej wille gaer ein speciaal woord van dank oêtbringe aan 
artse en verplegend personiël van B5 longgeneeskunde VieCuri 
Vennel vur de fi jne zorg die Mia van eur moogde ôntvange.

PEET STEEGHS UITVAARTZORG

Het heeft ons veel steun en troost gegeven dat wij zoveel 
belangstelling en medeleven mochten ontvangen na het 

overlijden van mijn lieve man, vader en schoonvader

Dré Dorssers
Langs deze weg willen wij iedereen van harte dank zeggen.

Dien Dorssers
Frank en Annelies, Robert en Judith, King 

Koningslust, januari 2021
Everlosebeekstraat 19, 5984 NS Koningslust

D
an

kb
et

ui
gi
ng

Wij danken iedereen voor de hartverwarmende 
belangstelling, de lieve woorden, kaarten en bloemen

na het overlijden van pap, opa, opa Grashoek

Sjraar Hunnekens 

Dit heeft ons veel steun en troost gegeven.

  Jack en Peet Hunnekens
  Kinderen en kleinkinderen

Grashoek, januari 2021

Werkgroep schrijft visie uit en benadert ouders

Voorbereiding openbare 
bassischool Meijel in volle gang
Zes initiatiefnemers zijn begonnen met de voorbereidingen voor de realisatie van een openbare basisschool 
in Meijel. De visie van de school is onlangs op papier gezet en momenteel verzamelt de werkgroep de ouder-
verklaringen waarin ouders aangeven behoefte te hebben aan een openbare basisschool.

Onder de naam OBS Meijel doet een 

werkgroep van zes inwoners van 

Meijel onderzoek naar het oprich

ten van een openbare basisschool 

in Meijel. De initiatiefnemers mis

sen meer vrijheid in het kiezen van 

een basisschool in het dorp. Nu is er 

enkel de reguliere katholieke basis

school Den Doelhof. Op dit moment 

werkt de werkgroep aan een visie voor 

de school waarin creativiteit, onder

zoekend, ontwerpend en ontdekkend 

leren centraal staan. Daarnaast wil 

de school duidelijke kaders stellen, 

waarmee ook vrijheid wordt geboden. 

“Het onderwijs moet het kind volgen 

en niet andersom zoals op de gebrui

kelijke basisscholen. We willen werken 

met verschillende lesmethodes, we 

houden ons niet aan de gebruikelijke 

klassen die gebaseerd zijn op leeftij

den. Dat wil niet zeggen dat het kind 

de baas is. We bieden de kinderen 

structuur en onderwijs dat bij hen past. 

Er wordt dus gekeken naar het leer

niveau en de interesses van het kind 

en niet naar de leeftijd”, legt Michaela 

Vullings, één van de werkgroepleden, 

uit.

Volgens Vullings is de onderwijsvorm 

die ze willen aannemen innovatief 

en in de gemeente nog niet bekend. 

“In Maasbree hebben ze ook een 

openbare basisschool opgericht, maar 

ons lessysteem spitst zich nog meer 

toe op de interesse en het niveau van 

het kind. Het was de bedoeling om 

andere scholen te bezoeken om daar

van te leren, maar vanwege de coro

namaatregelen was dat niet mogelijk. 

We hebben dus nu zelf het wiel uit 

moeten vinden.”

Omdat Den Doelhof een nieuw 

gebouw krijgt, is er binnen het nieuwe 

gebouw de mogelijkheid gecreëerd 

om een andere school te huisves

ten. Wethouder Wim Hermans heeft 

in een verklaring op laten nemen dat 

Den Doelhof ruimte zou afstaan aan 

een nieuwe school. “Het was onze 

insteek om samen te werken met de 

huidige basisschool, maar de directeur 

heeft laten weten daar niet voor open 

te staan. Dat vinden wij jammer. Wij 

zijn van mening dat de kinderen van 

elkaar kunnen leren. Kinderen die niet 

passen in het huidige onderwijssys

teem zouden makkelijk kunnen swit

chen naar de openbare school, maar 

ook andersom, als de onderwijsvorm 

bij onze school niet aansluit. We willen 

de ouders die keuze geven, want die is 

er momenteel niet.” Volgens Vullings 

stonden de initiatiefnemers zelf open 

om de twee scholen onder één bestuur 

te schuilen. “Dat voorstel werd ook 

afgewezen. We zijn momenteel nog 

aan het onderzoeken onder welk over

koepelend orgaan we onze school 

willen schuilen. We zijn van mening 

dat een zelfstandige school niet gaat 

werken.”

Vullings legt uit dat de voorberei

dingen in de zomer in een stroom

versnelling zijn geraakt. De werkgroep 

verzamelt momenteel ouder

verklaringen, een formulier waarop 

ouders aangeven het initiatief voor 

een openbare basisschool in Meijel te 

ondersteunen. “Vanwege de coron

acrisis konden we de informatie

avond in D’n Binger niet door laten 

gaan. Dat maakt het nu wel moeilij

ker om ouders te benaderen. Maar 

toch hebben al veel ouders de verkla

ring ingevuld. De huidige norm voor 

het openhouden van een basisschool 

is een aantal van 180 leerlingen. 

Maar die norm is niet hard. De basis

school in Koningslust heeft bijvoor

beeld maar tachtig leerlingen. Met dit 

demo grafisch onderzoek  kunnen 

we  aantonen dat er wel degelijk 

behoefte is aan een openbare basis

school in Meijel. Het komt wel goed, 

het dorp groeit en daardoor moet de 

school mee veranderen.” De werk

groep streeft ernaar om 1 januari 2022 

naar de gemeente te stappen met 

haar plannen. 

Tekst: Jeanine Hendriks

Eigenaren Tommies Bar en Dotje’s Skihut slaan handen ineen

Nieuw uitgaansconcept 
in pand Gallery
De twee horecaondernemers Tommie Wilms en Martijn Horsten starten samen een nieuw uitgaansconcept 
in het pand van Grand Café Gallery in Panningen. Vrijdag 22 januari kregen ze de sleutel en het verbouwen 
is begonnen aan wat de heren ‘het nieuwe uitgaan anno 2021’ noemen. “Denk aan Tommies en Dotje en 
dan precies het tegenovergestelde”, aldus Martijn.

Tommie en Martijn komen in elk geval 

één ding overeen: beiden zijn eigenaar 

van een feestcafé in het centrum van 

Panningen. Tommie heeft Tommies 

bar en Martijn Dotje’s Skihut in het 

bezit. Beide heren zijn al geruime 

tijd gesloten door de coronamaatre

gelen. Ze bleken allebei interesse te 

hebben om ‘iets’ in het pand van de 

Gallery te beginnen, dat al enige tijd 

te huur stond. Martijn zit met zijn café 

sinds vijftien jaar tegenover dit pand. 

“Ik vind de Gallery het allermooiste 

horecapand van Peel en Maas”, zegt 

Martijn. “Veel mensen zijn er nog 

niet binnen geweest omdat je een 

bepaalde drempel moet overgaan. En 

dat is ontzettend zonde. Tommie en ik 

hadden allebei het idee om daar iets 

te gaan doen maar het is zo’n pand 

waar je niet alleen aan kunt begin

nen. Dus het kwam goed uit dat we 

hetzelfde idee hadden.” Tommie voegt 

eraan toe: “Het pand heeft een oubol

lig imago en daar willen we vanaf”.

Tommie en Martijn hebben al eerder 

samengewerkt tijdens de Panningse 

kermis. Dat was een succes, dus voor 

de kasteleins reden genoeg om elkaar 

nu weer in de ogen te kijken en aan 

een nieuwe samenwerking te begin

nen. Vrijdag 22 januari ontvingen ze 

de sleutel van het pand dat volgens 

hen ‘het nieuwe uitgaan anno 2021’ 

wordt. Hiermee doelen ze op uitgaan 

in een pand met een fijne sfeer, waar 

je lekker kunt zitten, eten en borre

len. Bovendien is er nog een grote 

feestzaal aanwezig waar beide onder

nemers plannen voor hebben. Maar 

die plannen houden ze nog even voor 

zichzelf. Martijn: “Het wordt geen 

stampvolle kroeg met harde Tiësto 

muziek die uit de speakers komt, daar

voor hebben we Tommies en Dotje al. 

Het vernieuwde concept is bedoeld 

voor de mensen die dit op een gege

ven moment zijn ontgroeid en toe zijn 

aan het ‘nieuwe’ uitgaan. 

De mannen vinden het niet eng om 

deze stap te wagen in deze tijden van 

corona. Martijn: “Ondernemen is risico 

nemen. En er komt straks ook een 

tijd na corona. Daarop kun je wach

ten, maar je kunt het ook voor zijn.” 

De sloop van de inrichting is onlangs 

gestart. Van binnen wordt bijna alles 

aangepast, behalve echte authen

tieke elementen. Van buiten blijft het 

pand hetzelfde. Wanneer de opening 

is dat weten Tommie en Martijn nog 

niet. Ze hebben in elk geval geen 

last van tijdsdruk. Martijn: “We wil

len pas opengaan als we helemaal 

los kunnen.” Hiermee bedoelen de 

heren dat ze niet willen openen als er 

nog restricties zijn en er bijvoorbeeld 

maar dertig personen binnen mogen 

en de tent om 22.00 uur moet slui

ten. Tommie en Martijn vinden allebei 

dat ze zelf veel waar te maken heb

ben. “Voor ons is het ook totaal iets 

anders”, zegt Martijn. “Nu moet je 

voor het publiek echt het uitgaansge

voel gaan creëren. Dus daar zit voor 

ons wel een hele grote uitdaging in.” 

Tekst: Roosje Delsing
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Pro Sea�ng® is een moderne
no-nonsense onderneming
gespecialiseerd in zitcomfort
en produceert een compleet
assor�ment rolstoel zit- en
rugsystemen en kussens voor
medische behandelstoelen.
Binnen ons groeiende bedrijf
bestaat een mooie balans tussen
vakmanschap en automa�sering.

Kijk voor de volledige vacatures
op www.prosea�ng.nl/vacatures

Wat wij doen:
- We werken order-gestuurd volgens orderbonnen
- We werken samen aan kwaliteit en leverperformance
- Onze werk�jden zijn van 08:00 uur tot 17:00 uur

Voor alle func�es vragen wij:
- Bij voorkeur 40 uur per week beschikbaar
- Aanpakker met twee rechter handen
- Secuur en efficiënt
- Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschri�

Door aanhoudende groei zoeken wij nieuwe collega’s die bij ons team passen:

- CNC OPERATOR HOUTWERKPLAATS (BIESSE)
- CNC OPERATOR SNIJDERIJ (LECTRA)
- (ERVAREN) STOFFEERDER
- PRODUCTIEMEDEWERKER STOFFEERDERIJ

Vacatures

Inwoners kunnen verhalen delen in belevingsboeken
Baarlo zoekt naar nieuw huismerk
Als onderdeel van stichting Dorpsoverleg Baarlo is een team communicatie, dat wordt gevormd door 
acht Baarlonaren, ontstaan die op zoek is naar een mogelijk nieuw merk voor het dorp. Op zaterdag 
23 januari werden negen beleefboeken verspreid waarin dorpsbewoners hun verhalen over Baarlo 
kunnen delen.

Baarlo wordt nu het kastelendorp 

genoemd, maar volgens initiatief

nemer Koen Hendriks is dat een 

fysiek statement, en zegt dat 

niets over de beleving in het dorp. 

“We zijn trots op het kastelendorp. 

Maar de kastelen zitten op slot en 

kunnen dus niet bezocht worden. 

Mensen vragen zich af wat we zo 

aan de kastelen hebben. Er is zo 

veel meer in Baarlo. Daarom gaat 

ons idee niet over voorzieningen, 

maar over beleving. Hoe gaan we 

bijvoorbeeld met elkaar om in het 

dorp? We zoeken een ‘unique sel

ling point’, dat ook het toerisme een 

boost geeft.”

Die boodschap wil Dorpsoverleg 

Baarlo samen met de inwoners 

naar buiten brengen. Daarom zijn er 

negen belevingsboeken verspreid, 

waarin dorpsbewoners hun verhaal, 

tekening, moodboard, fotocollage of 

schildering kunnen achterlaten. “Elk 

boek bevat veertig pagina’s. Elke 

persoon krijgt één pagina om het 

trotse gevoel van Baarlo te omschrij

ven. Daarna wordt het boek aan de 

volgende Baarlonaar doorgegeven. 

We zien het als een leuk thema om 

thuis over te praten en na te den

ken. Vooral nu er vanwege corona 

weinig positieve dingen te melden 

zijn, zorgt het voor roering in het 

dorp”, vertelt Hendriks.

Het is de bedoeling dat de boeken 

twee maanden lang circuleren in 

het dorp. Het is mogelijk dat in die 

periode niet iedereen zijn bood

schap heeft achtergelaten, daarom 

worden digitale inzendingen ook 

geaccepteerd. Hendriks: “Dat mogen 

bijvoorbeeld ook ingescande teke

ningen, verhalen, maar ook vlogs 

zijn. We willen jongeren daarnaast 

via de basisscholen een creatieve 

opdracht geven. Zij zijn namelijk de 

toekomst. We willen dat alle leeftij

den gehoord worden.”

Het Dorpsoverleg verzamelt uit

eindelijk alle inzendingen en orga

niseert daarna een expositie van 

11 tot en met 25 april. “We zijn nog 

bezig met het zoeken van een loca

tie. Of een expositie mogelijk is met 

de maatregelen? Daar verzinnen we 

wel wat op”, zegt Hendriks lachend. 

“We zullen daarna alle inzendin

gen doorspitten en het juiste gevoel 

dat bij Baarlo past, eruit halen. Dat 

gevoel gaan we uitdragen in onze 

huisstijl die bij projecten of losse 

campagnes terugkeert. Zie het als 

het ‘Unileverprincipe’. We hangen 

een label aan Baarlo waarmee we 

onze communicatie kunnen onder

steunen.”

Tekst: Jeanine Hendriks

College accepteert hogere geluid
belasting industrieterrein Beringe
Het College van B&W van gemeente Peel en Maas heeft besloten tot 1 
januari 2022 een hogere geluidsbelasting op het industrieterrein in 
Beringe toe te staan. Dit zodat bestaande bedrijven hun bedrijfsproces-
sen kunnen vernieuwen en optimaliseren.

In de gemeente Peel en Maas bevin

den zich twee industrieterreinen die 

vallen onder de Wet geluidhinder 

en een geluidszone moeten hebben 

waarop de geluidbelasting van het 

hele industrieterrein de 50 decibel niet 

mag overschrijden. Op enkele punten 

rond het industrieterrein in Beringe is 

sprake van een rekenkundige over

schrijding. Dit betekent volgens de 

gemeente dat het industrieterrein in 

Beringe akoestisch op slot zit. Er kun

nen daardoor geen omgevingsvergun

ningen voor het onderdeel milieu meer 

verleend worden. Momenteel ligt er 

bij provincie Limburg een aanvraag 

van het bedrijf Statice aan de Oude 

Kooien 15 voor het veranderen van 

de inrichting. Omdat de geluidszone 

wordt overschreden, kan de provincie 

geen vergunning verlenen. Door tij

delijk af te wijken van het toegestane 

geluidshinder, kunnen vergunningen 

worden goedgekeurd. Tijdelijk afwij

ken van de wet geluidhinder is vol

gens de gemeente toelaatbaar omdat 

ze overschrijding kan oplossen. ‘Dit 

doen we door de niet benutte geluid

ruimte bij de meldingsplichtige bedrij

ven met maatwerkvoorschriften in te 

perken. Meewerken aan het oplossen 

van dit knelpunt is noodzakelijk omdat 

de industrieterreinen juist bedoeld 

zijn voor de ‘grotere lawaaimakers’. 

Deze groep bedrijven zit nu in de knel 

omdat de meldingsplichtige bedrijven 

de geluidruimte in theorie gebruiken. 

We onderzoeken deze bedrijven en 

leggen hun geluidproductie vast in een 

maatwerkbesluit.”

VVD ongerust over aantal 
wijkagenten in gemeente
In een brief aan de burgemeester spreekt de VVD haar zorgen uit over 
het aantal wijkagenten in gemeente Peel en Maas. De VVD vindt het voor 
de veiligheid van de inwoners van cruciaal belang dat de gemeente 
voldoende wijkagenten heeft.

De Politiewet stelt dat er per 5.000 

inwoners tenminste één wijkagent 

werkzaam is. In het Besluit wijkagen

ten is vastgelegd dat op regionaal 

niveau het aantal wijkagenten wordt 

toegekend op basis van het inwoner

tal in de regionale eenheid. Volgens 

het beleidsplan van de Politie Limburg 

20202023 heeft het basisteam Horst

Peel en Maas 16 wijkagenten. Met in 

totaal ruim 85.000 inwoners heeft het 

basisteam daarmee slechts één wijk

agent op 5.300 inwoners. “Uit de web

site van de gemeente Peel en Maas 

blijkt dat de gemeente Peel en Maas 

slechts vijf wijkagenten heeft. Met ruim 

43.000 inwoners heeft onze gemeente 

daarmee zelfs maar één wijkagent op 

8.600 inwoners. Deze cijfers baren ons 

zorgen gezien de grote uitdagingen 

die hier liggen in bestrijding van onder 

andere ondermijning, drugscriminaliteit 

en inbraken. Een onderbezetting bij de 

politie draagt niet bij aan het verho

gen van de pakkans en het daarmee 

bestraffen van ontoelaatbaar gedrag”, 

aldus Teun Heldens en Karin Jacobs van 

de VVD. Daarom vraagt de VVD aan de 

burgemeester hoe het geringe aan

tal wijkagenten in de gemeente is te 

verklaren, maar ook wat de gevolgen 

voor de veiligheid van de inwoners en 

het functioneren van het politiekorps 

zijn. “Bent u bereid om,  eventueel 

samen met de burgemeester van 

Horst aan de Maas, bij de regie

burgemeester aan te dringen op meer 

wijkagenten voor het basisteam Horst

Peel en Maas zodat de norm van één 

wijkagent per 5.000 inwoners ook in 

onze gemeente kan worden gehaald?, 

aldus Heldens en Jacobs.
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Op vrijdagmiddag 22 januari is van ons heengegaan

Truus Brummans - Kranen
echtgenote van

Alwie Brummans

* Helden, 7 juli 1941        † Weert, 22 januari 2021

 Meijel: Alwie Brummans
 Son: Frank
  Siem, Jans
 Meijel: Mark en Anneke
  Aafke, Noor, Teun

  Familie Kranen
  Familie Brummans 

Familie Brummans, Keulse Kar 1, 5768 HM Meijel

De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op donderdag 28 januari 
in de aula van crematorium Midden - Limburg te Baexem.

Annie
van Oijen Joosten

Koningslust
80 jaar

Mam en Oma

Profi ciat namens de 
kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen.

Hoera!
28 januari

Grad Reinders
100 jaar!

Dankbaar voor alles wat hij voor ons betekend heeft, delen wij 
u mede dat van ons is heengegaan ons pap, schoonvader, opa

Piet Driessen 
weduwnaar van

Truus Driessen - Houben

In de leeftijd van 75 jaar.

 Meijel: Yolanda Driessen en Carlon Joosten
   Finn

 Meijel: Eric en Petra Driessen - Bruinen
   Sharon, Evi

23 januari 2021
Familie Driessen, Dorpsstraat 97, 5758 AP Neerkant

Vanwege de huidige situatie zal het afscheid in besloten 
kring plaatsvinden.

Vergeet haar tranen
Bewaar haar gulle lach

De mooie herinneringen blijven
voor altijd liefdevol in ons hart

Annie Kessels-Gielen
Grashoek, * 13 november 1937 Meijel, † 21 januari 2021

echtgenote van

Toon Kessels †

zorgzame mam en liefdevolle oma van

 Jozephine en Paul
  Luuk en Laura
  Myrthe en Sven

 John

Correspondentieadres: Jasmijnstraat 6, 5993 XH Maasbree

De afscheidsdienst heeft in besloten kring plaatsgevonden 
op woensdag 27 januari. 

Wij bedanken de medewerkers van Sint Jozef te Meijel voor hun 
liefdevolle zorg aan mam.

‘‘ ‘t is good geweest’’

Vandaag in de vroege ochtend is rustig en kalm ingeslapen

Tony Beeks - Verheijen
Venray, * 13 januari 1928

Panningen, † 20 januari 2021

echtgenote van 

Pierre Beeks †

 Familie Verheijen
 Familie Beeks

 Mia, Rikie, Els

Correspondentieadres:
Familie Peeters-Beeks
Roode Eggeweg 7, 5995 PH Kessel

De afscheidsdienst heeft op zaterdag 23 januari in besloten 
kring plaatsgevonden.

Een speciaal woord van dank aan het verzorgend personeel 
en de vrijwilligers van Zorgcentrum Vincent Depaul voor de 
liefdevolle verzorging.

De strijd is gestreden, met telkens nieuwe moed.
Verbazingwekkend krachtig!

’t Is op … Zo is het goed.

Piet Peeters
* Helden, 24 juli 1949    † Panningen, 20 januari 2021

weduwnaar van 

José Peeters-Gommans
Ruud en Karin
   Juul
   Floor
Sandra en Sjoerd
   Ro
   Pepijn
Izy

Correspondentieadres: 
Familie Peeters, Kromstraat 5, 5995 DA Kessel 

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Trots op os pap en mam , opa en oma

Wim en Nel 
van Lier  

van der Coelen

60
jaor getrouwd!

PROFICIAT !!

Peet Steeghs 
Uitvaartzorg

Maasbree
06 38 43 79 56

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

geeft zorgvuldig vorm aan 
een persoonlijk afscheid, 
zodat jullie met een goed 

gevoel kunnen terugkijken.

samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

www.janssenuitvaart.nl

Panningen

t. 077-3078642

fi enbosuitvaartzorg.nl

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR 
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

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

Grubbenvors t
(077)  366 13 14
in fo@bobnoten .n l
www.bobnoten.n l

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

te koop gevraagd land en 
tuinbouwmachines o.a ploeg frees 
kieper mesttank hark schudder 
spitmachine bloter tractor enz tel 
06 19 07 69 59



072801 \ opinie

Column
Gedroomde 
prinses
Zondagnacht, 01.00 uur. Een tijd 
waarop ik regelmatig wakker 
word, en alhoewel ik dan nog 
maar kort geslapen heb, ben ik 
dan vaak klaarwakker. Lastig, 
want je wil eigenlijk alleen 
maar verder slapen. Deze keer 
heb ik gedroomd. Een vreemde 
droom, maar achteraf kan ik 
hem goed plaatsen. Ik droom 
vaak erg levendig, en deze keer 
is geen uitzondering.

In mijn droom werd ik gevraagd 

om prinses van het Kookeriek te 

worden, prinses carnaval dus. Ik 

was op de plek waar altijd het 

jeugdcarnaval wordt gevierd, waar 

ik ook jaren zelf aan mee heb 

gedaan. Heerlijk vond ik dat, en 

carnaval kon dan ook nooit lang 

genoeg duren. Tegenwoordig is dat 

toch anders, en geniet ik vooral 

vanuit de kinderen.

Maar goed, ik was daar dus, en ik 

merkte dat iedereen naar me keek. 

Veel mensen zeiden niets, terwijl 

anderen me feliciteerden. Alleen 

wist ik zelf nog van niets, dus ik 

snapte er niets van. Toen ik boven 

kwam, werd alles me pas duidelijk, 

en werd de vraag me gesteld of ik 

dat zou willen. De mensen konden 

tenslotte wel wat vrolijkheid 

gebruiken, en het zou ze hoop 

geven op betere tijden, na corona. 

Natuurlijk zou het online zijn, maar 

de activiteiten zouden gelijk zijn 

aan voorafgaande jaren. Onzeker 

hoe het aan zou slaan bij iedereen, 

werd toch om maximale inzet 

gevraagd. De lijst van adjudanten 

was leeg, ik mocht niemand 

vragen. Dit moest ik alleen doen. 

Uiteindelijk heb ik mezelf niet als 

prinses kunnen bewonderen, ik 

werd te vroeg wakker.

De droom, hoe vreemd ook, loopt 

parallel aan de vraagstukken van 

nu. Kan ik mezelf volledig inzetten 

om alles weer ten goede te keren, 

ook al ben ik niet zeker van de 

afloop? Lukt het me om naar de 

stem van mijn intuïtie te luisteren, 

en alle andere stemmen buiten 

te sluiten? Gedroomd of niet, 

die uitdaging is maar al te echt. 

En alleen de tijd zal het leren. 

Karin

Tijd voor jezelf

Bespreking poll week 03

In het centrum van Meijel worden wellicht nieuwe woningen gebouwd. Bij het bouwen van woningen is de vraag of ze geld moeten opbrengen 
(commercieel) of dat ze gunstig moeten zijn voor minder bedeelde of valide kandidaten. Oftewel: is geldopbrengst hierbij het belangrijkste voor 
de gemeente of niet? 

Ingrid Roosch is van mening dat het bouwen 

van sociale huurwoningen absolute prioriteit 

zou moeten hebben. “Niet alleen in Meijel, maar 

in heel Peel en Maas. En dan niet alleen voor 

ouderen, maar ook voor jongeren die graag 

in de gemeente willen blijven maar nu, nood

gedwongen, bij ouders moeten blijven zitten 

omdat er geen betaalbare huurwoningen voor

handen zijn. Bovendien heeft de gemeente 

blijkbaar de plicht om een xaantal asielzoekers 

met vergunning te huisvesten, willen ze arbeids

migranten verleiden om te blijven (maar ze kun

nen ze geen woonruimte bieden) en zijn mensen 

die gaan scheiden afhankelijk van goodwill van 

 derden om een andere woonruimte (al dan niet met 

 kinderen) te vinden.”

Teun Heldens van de VVD denkt dat er op dit 

moment behoefte is aan zo’n beetje alle soorten 

woningen. “En dat dit allemaal met elkaar 

samenhangt. Aan sociale huurwoningen is een 

groot tekort op dit moment. Waar de wachtlijsten 

een paar jaar geleden nog relatief kort waren, 

lopen ze nu snel op. Elk jaar moeten we (tegen ons 

zere been) ook verplicht tientallen statushouders 

(met voorrang) een sociale huurwoning toewijzen 

in onze gemeente. Niet de hoofdoorzaak van het 

tekort, maar het helpt allemaal niet. Bijbouwen van 

sociale huurwoningen is dus sowieso voor de korte 

termijn belangrijk.”

Al bijna een week gaat Nederland na 21.00 uur de avondklok in. Een drastische maatregel om het coronavirus in te dammen. Tijdens de perscon-
ferentie van Mark Rutte op woensdag 20 januari werd medegedeeld dat Nederlanders maximaal één persoon mogen ontvangen per dag.

Voorop gesteld is dat beide maatregelen 

niet mals zijn. Een stukje vrijheid wordt van 

ons afgenomen, maar daarvoor krijgt men 

in de lange termijn meer zekerheid over de 

gezondheid voor terug. I&O Research deed 

een onderzoek in opdracht van de NOS wat 

nu voor Nederlanders een groter probleem 

was: de avondklok of het minimaal bezoek. 

Uit het onderzoek bleek dat onze inwoners het 

minimale bezoek moeilijker vonden. Wel vond 

een groot gedeelte van de stemmers dat deze 

maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus 

terug te dringen. Zo’n avondklok heeft voor veel 

mensen niet zo veel impact. De meesten zijn toch 

na 21.00 uur thuis en hoeven niet op pad. Aan 

de andere kant is het voor veel jongeren wel een 

struikelblok. Zij willen graag naar een vriend of 

vriendin een drankje doen en dat kan nu niet meer. 

Het minimaal bezoek geldt de hele dag, dus dat 

zou meer impact moeten hebben op Nederland. 

Denk hierbij aan het bezoeken van oma’s en opa’s. 

Het is nu voor kleinkinderen extra lastig om hun opa 

of oma in deze tijd te zien. Ze zijn vaak afhankelijk 

van het vervoer van de ouders. Hoe je het went of 

keert, de maatregelen raken ons allemaal. 

Minimaal bezoek is een groter probleem dan de 

avondklok. Wat vindt u?

Minimaal bezoek is een 
groter probleem dan de avondklok

Bouw sociale huurwoningen gaat boven commerciële woningen

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

I ngezonden b r ie f

Ons land is volledig in de war
Vanuit ons recht in deze democratie om te mogen protesteren, om voor je mening uit te komen, zaten 
vreedzame ‘koffiedemonstranten’ op een plein. Enkele honderden relschoppers vonden het nuttig en 
belangrijk om daarom auto’s, fietsen en ruiten van burgers, die netjes hun avondklok uitzaten, te ver-
nielen. Winkelruiten ook, en de winkels werden gelijk ook maar geplunderd. Gewapend met messen en 
golfballen, stoeptegels en bakstenen, gingen ze de politie en ME te lijf.

De demonstranten werden de dupe 

van deze relschoppers. Ook zij wer

den uiteindelijk ook hardhandig van 

pleinen en parken geveegd. Een 

voedingsbodem voor alle partijen. 

Nederland spreekt schande. Maar 

we staan pas aan het begin. Wat is 

er nu eigenlijk aan de hand? Waar 

staan we in verdeeld Nederland?

Iedere groepering in Nederland, 

voor of tegen Zwarte Piet, 5G, 

mondkapjes, avondklok et cetera, 

heeft eigen argumenten en rede

nen om de situatie te benaderen op 

de manier die ze nu kiest. Iedere 

groepering voelt zich in Nederland 

veilig genoeg om van zich te laten 

horen. Netjes en ronduit onbe

schoft. Vriendelijk en haatdragend. 

Respectvol en volslagen respectloos.

En daar zit hem de kneep. Hoe laat 

jij van je horen? Hoe verander je 

de situatie zonder zelf weer een 

voedingsbodem voor de volgende 

groepering te zijn? Want wat heb 

je aan ‘anoniem’ gescheld op 

social media, onder het mom: 

‘maar ik verniel tenminste geen 

lantaarnpaal?’ Nee dat klopt, maar 

je hebt met je bericht wel weer 

iemand aangezet om de straat op te 

gaan en het wel te doen. Ik wil op 

geen enkele wijze welk geweld dan 

ook verdedigen. Maar ik wil je laten 

zien dat ook jij schuldig bent aan 

deze verdeeldheid. Ik ook. Ik ben 

niet heilig.

We zijn allemaal aan zet, allemaal. 

Politiek, politieapparaat, hardwer

kende burgers, vreedzame demon

stranten en hooligans. We zijn 

allemaal schuldig en onschuldig. 

Stop met vingers wijzen. Stop met 

je rug toekeren. Start bij jezelf. Wat 

is jouw bijdrage? Wat kun jij anders 

doen?

Besef dat alles wat jij leest, ziet en 

hoort gekleurd wordt door het algo

ritme van social media en Google. 

Verdeeldheid wordt gevoed door 

internet: voor iedereen een waar

heid in het web van ‘nieuwsbe

richten’. Fake, deepfake, waarheid, 

halve waarheid: we slikken alles 

voor zoete koek en jij vindt altijd 

het bericht waardoor je denkt: zie 

je wel.

Democratie is ons systeem. 

Respecteer demonstraties en andere 

meningen. Daar is ons land juist 

groot in. Niemand heeft geweld 

nodig, of gescheld. Nooit. Enkel een 

open mind en het vertrouwen dat 

het anders kan. Wijs met je vinger 

naar jezelf. Wat ga jij doen?

Judith van Weel-Zuurbier, 

Panningen

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De re-
dactie 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.

St. Odastraat 11, Melderslo
T. 077 - 398 12 66

www.vdlisdonk.nl

Van de Lisdonk is een erkend en 
gerenommeerd installatiebedrijf 
uit Melderslo. Als totaal installateur 
zijn wij voorzien van de benodigde 
erkenningen en certificeringen, 

VCA- en aangesloten 
bij de branchevereniging 

Techniek Nederland.

Wegens toenemende drukte
zijn wij op zoek naar een

zelfstandig
installatiemonteur

Je hebt ervaring in de 
particuliere sector en zelfstandig 

kunnen werken is een must.

Wij bieden:
•  Een goede werksfeer
•  Een betrokken collegiaal team  
 met hart voor de zaak
•  Een goed salaris

Solliciteren? Stuur je cv naar 
info@vdlisdonk.nl

Heb je nog vragen neem gerust 
contact met ons op.

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

”GEZOCHT: huurwoning tot €800 kale 
huur
Weet u iets? Bel of app 06 40 41 51 58
Alvast bedankt!”

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

GEWELDIG AANBOD Stort €20 en 
ontvang een cadeaubon van €25 zie 
BrasserieVIOS.nl

Te Koop 4 dubbel glas Thermopeen 
Ramen H. 1m35 B.1m0,5 totaal €100 
bel: 077 466 21 92

www.samenzijnsamengroeien.nl 
Persoonlijke & Spirituele ontwikkelings 
Workshop via online platform.

Gevraagd: tandartsassistent(e) 
C.A.Buys. Maasbree WkatsApp : 
06 38 30 86 06
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Onze buitendienst zoekt 

Flexibele beladers 
voor de afvalinzameling

Kijk voor meer informatie en om 
te solliciteren op:
www.peelenmaas.nl 
> Bestuur en organisatie 
> Werken bij de gemeente 
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week 04 / 28 januari 2021 / Informatie van en over de gemeente

Facturen digitale gemeentegids
WAARSCHUWING
Het blijkt dat ondernemers en verenigingen in Peel en Maas benaderd worden 
door bedrijven die vragen een factuur te betalen voor een digitale gemeentegids. 
Let op: de gemeente Peel en Maas doet voor de (digitale) gemeentegids alleen zaken 
met Akse Media B.V. Van Akse Media krijgen alle adverteerders NA verschijning een 
digitaal bewijsexemplaar met bijbehorende factuur, zodat u ziet waarvóór betaald 
moet worden!

Wij adviseren u dan ook extra alert te zijn als u telefonisch, via fax of e-mail benaderd 
wordt om een factuur te betalen. Bij twijfel neem dan contact op met de gemeente 
Peel en Maas via info@peelenmaas.nl of (077) 306 66 66.

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

Napoleonsbaan Zuid 39a
Industrieterrein
Peelstraat 35
Hoekerstraat 6A
Hoekerstraat 6A
Jacobusstraat 81
Kievit 29
Kloosterstraat 12
Kloosterstraat 12
Zandberg 3
Zandbergweg 11A
Donk 2A
Heldenseweg 20
Heldenseweg 20A1 t/m 20A8
De Brentjes 23
Venloseweg 25A, 25B1 t/m 25B23
Dubbroek 10 a
Lang Hout 4
Heufkesweg 1
Heufkesweg 12A
Kerkstraat 25
Meester Jochemsstraat 35
Raadhuisplein 4-6
Schoolstraat 8
Witdonk 21 en 23
Kerkstraat 84
Ninnesweg 111
Past. Huijbenplein 19
Schoutenring 34
Vosberg 7 (nabij)
Voornemen ambtshalve opname in de
Basisregistratie Personen (BRP)

Plaats/locatie Straat/omschrijving

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.

Oud papier!
Hoe zit het ook alweer?
We zetten het graag voor u op een rij:
• oud papier moet altijd gebundeld zijn;
• gebruik hanteerbare dozen of bundel papier met een touwtje;
• zet het oud papier zoveel mogelijk bij elkaar, bijvoorbeeld op de clusterplaatsen van de containers.

Wat mag niet?
• Papier in plastic zakken nemen wij niet mee.
• Plastic kratten met oud papier maken wij niet voor u leeg.

De verenigingen zijn u erg dankbaar!

Onze buitendienst zoekt 

Voor verenigingen en stichtingen
Aanvragen steunfonds Corona 
2020 en 2021 
Het Corona steunfonds is bedoeld om verenigingen en stichtingen te helpen als hun 
voortbestaan in gevaar dreigt te komen als direct gevolg van de coronacrisis. We willen 
voorkomen dat het voortbestaan van deze verenigingen/stichtingen in gevaar komt. 
Het verenigingsleven is namelijk van grote waarde voor de leerbaarheid in de dorpen. 

Steunfonds Corona 2020
Voor het jaar 2020 is 500.000 euro beschikbaar gesteld. De aanvragen voor het steunfonds 
Corona 2020 kunt u nog tot en met zondag 31 januari 2021 indienen. Op www.peelenmaas.nl
vindt u met het zoekwoord ‘steunfonds Corona’ het digitale aanvraagformulier, de voorwaarden 
en het uitgebreide uitvoeringsreglement. 

Steunfonds Corona 2021
Ook voor 2021 is er een bedrag van 500.000 euro 
beschikbaar gesteld. De eerste aanvraagtermijn 
start 1 februari 2021. Meer informatie komt volgende 
week in dit weekblad, op www.peelenmaas.nl en 
op de gemeentelijke sociale media. 

Vragen?
Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar 
steunfondscorona@peelenmaas.nl

Statiegeld op blikjes, Yes We Can!
Samen met meer dan 170 Nederlandse gemeenten, bedrijven en organisaties treden 
we deze week groots en enthousiast op voor een snel besluit voor statiegeld op 
blikjes. Met de online campagne “Statiegeld op blikjes, Yes We Can!”

In de eerste week van februari staat namelijk een politieke vergadering (VAO) gepland waar 
statiegeld op de agenda staat. Dit betekent dat het kabinet de komende twee weken haar 
besluit gaat nemen voor statiegeld op blikjes. Daarom laten we samen onze stem horen! 

nieuwsgemeentegemeente
Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1 Postbus 7088, 5980 AB Panningen  info@peelenmaas.nl
5981 CC Panningen     077 - 306 66 66  06 - 12 36 09 04 www.peelenmaas.nl

Voor inwoners 
gemeente Peel en Maas 

Online cursus 
 bio diversiteit 
in jouw tuin 
Woensdag 3 februari 19.30 - 21.30 uur

Het Limburgse landschap heeft een 
zeer hoge diversiteit aan flora en 
fauna, maar het gaat slecht met de 
biodiversiteit in Limburg. Sterker nog, 
het gaat slecht met de biodiversiteit op 
onze aarde. Dit heeft grote gevolgen 
voor onze samenleving; soorten 
sterven uit, plagen krijgen meer grip en 
natuurlijke bestrijders verdwijnen uit de 
woonwijken en het landschap. Onder 
het mom van ‘verandering begint bij 
jezelf’ neemt IKL u graag mee naar uw 
eigen tuin. Met soms kleine ingrepen 
kunt u in uw tuin een verschil maken 
voor de biodiversiteit! Dit zorgt voor de 
komst van veel meer leven in uw tuin. 
Vogels, zweefvliegen, bijen en hommels. 
En die slakken op hortensia’s, rupsen 
op boerenkool en bladluizen in uw 
roos? Met het juiste beheer heeft u hier 
aanzienlijk minder last van en dat zonder 
gif of andere troep. 

IKL geeft in samenwerking met de 
gemeente Peel en Maas de online 
cursus Biodiversiteit in jouw tuin. 
Deze cursus is voor u, om toe te 
passen in uw eigen tuin of omgeving. 
Van elk formaat; van 10 m2 tot grote 
landgoedtuinen met vele hectares en 
van groenstrook tot park.

Deze basiscursus is voor alle inwoners 
van de gemeente Peel en Maas die iets 
willen leren over biodiversiteit in eigen 
tuin of buurt. Het is een instapcursus 
waarvoor u geen uitgebreide voorkennis 
nodig hebt. Tijdens de cursus is er ruimte 
voor vragen, die IKL graag beantwoord. 

Het zal u zeker niet ontgaan zijn dat 
de hele wereld nu in de ban is van 
het coronavirus. Om deze reden is 
deze cursus online en live te volgen 
via ‘Microsoft Teams’. IKL heeft in de 
afgelopen maanden veel gedaan om 
dit soort bijeenkomsten 
online mogelijk te maken. 
Zij zorgen dat het een 
leuke interactieve 
avond wordt, terwijl 
u thuis aan de 
keukentafel zit.

Meld u tijdig aan via
www.ikl-limburg.nl/buitenkracht/
agenda/online-cursus-biodiversiteit-
in-jouw-tuin-alleen-voor-inwoners-
van-gemeente-peel-en-maas/

Zij zorgen dat het een 
leuke interactieve 
avond wordt, terwijl 

Geen kerstboominzameling
Door de aangescherpte coronamaatregelen kan de kerstboominzameling helaas niet doorgaan. U mag de kerstboom 
gratis wegbrengen naar het Milieupark. Voorkom lange wachttijden en kom bij voorkeur op de rustige dagen 
maandag, woensdag of vrijdag.

De openingstijden:
• maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 - 16.00 uur
• zaterdag van 8.00 - 16.00 uur

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/avondklok 

of bel 0800-1351 

21 januari 2021

Avondklok: blijf binnen 

Vanaf 23 januari geldt in Nederland een avondklok. Deze zware maatregel moet ervoor zorgen  
dat minder mensen elkaar ontmoeten. Zo voorkomen we verspreiding van het coronavirus. 

Het is van 21.00 uur 's avonds tot 4.30 uur ’s ochtends verboden om buiten te zijn.

Geldige redenen om tijdens de avondklok buiten te zijn: Kijk op rijksoverheid.nl/ 
avondklok voor de 
mogelijke verklaring(en) 
die je bij je moet hebben 
als het toch noodzakelijk is 
dat je buiten bent.

Ga je tijdens de 
avondklok naar buiten, 
dan loop je het risico op 
een boete van €95.

De avondklok geldt van 23 januari 21.00 uur tot 10 februari 4.30 uur.

4.30 uur21.00 uur

Bij een calamiteit 

 
Dringende (medische) hulp aan 
mensen en dieren 

 
Uitlaten van een aangelijnde 
hond (dit doe je alleen) 

 
Voor een uitvaart

Voor werk 

 
Reizen naar het buitenland en 
terug naar Nederland 

 
Na een oproep van een rechter of 
officier van justitie 
 

Een examen voor mbo, hbo of wo. 

 
 

gemeentegemeente
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Het blijkt dat ondernemers en verenigingen in Peel en Maas benaderd worden 
door bedrijven die vragen een factuur te betalen voor een digitale gemeentegids. 
Let op: de gemeente Peel en Maas doet voor de (digitale) gemeentegids alleen zaken 
met Akse Media B.V. Van Akse Media krijgen alle adverteerders NA verschijning een 
digitaal bewijsexemplaar met bijbehorende factuur, zodat u ziet waarvóór betaald 
moet worden!
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wordt om een factuur te betalen. Bij twijfel neem dan contact op met de gemeente 
Peel en Maas via info@peelenmaas.nl of (077) 306 66 66.

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

Napoleonsbaan Zuid 39a
Industrieterrein
Peelstraat 35
Hoekerstraat 6A
Hoekerstraat 6A
Jacobusstraat 81
Kievit 29
Kloosterstraat 12
Kloosterstraat 12
Zandberg 3
Zandbergweg 11A
Donk 2A
Heldenseweg 20
Heldenseweg 20A1 t/m 20A8
De Brentjes 23
Venloseweg 25A, 25B1 t/m 25B23
Dubbroek 10 a
Lang Hout 4
Heufkesweg 1
Heufkesweg 12A
Kerkstraat 25
Meester Jochemsstraat 35
Raadhuisplein 4-6
Schoolstraat 8
Witdonk 21 en 23
Kerkstraat 84
Ninnesweg 111
Past. Huijbenplein 19
Schoutenring 34
Vosberg 7 (nabij)
Voornemen ambtshalve opname in de
Basisregistratie Personen (BRP)

Plaats/locatie Straat/omschrijving
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In dit overzicht staan alle bekendmakingen van vorige week. Meer informatie 
over de bekendmakingen leest u op www.officielebekendmakingen.nl > 
zoekterm ‘Peel en Maas’
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Oud papier!
Hoe zit het ook alweer?
We zetten het graag voor u op een rij:
• oud papier moet altijd gebundeld zijn;
• gebruik hanteerbare dozen of bundel papier met een touwtje;
• zet het oud papier zoveel mogelijk bij elkaar, bijvoorbeeld op de clusterplaatsen van de containers.

Wat mag niet?
• Papier in plastic zakken nemen wij niet mee.
• Plastic kratten met oud papier maken wij niet voor u leeg.

De verenigingen zijn u erg dankbaar!
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Aanvragen steunfonds Corona 
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Het Corona steunfonds is bedoeld om verenigingen en stichtingen te helpen als hun 
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Statiegeld op blikjes, Yes We Can!
Samen met meer dan 170 Nederlandse gemeenten, bedrijven en organisaties treden 
we deze week groots en enthousiast op voor een snel besluit voor statiegeld op 
blikjes. Met de online campagne “Statiegeld op blikjes, Yes We Can!”

In de eerste week van februari staat namelijk een politieke vergadering (VAO) gepland waar 
statiegeld op de agenda staat. Dit betekent dat het kabinet de komende twee weken haar 
besluit gaat nemen voor statiegeld op blikjes. Daarom laten we samen onze stem horen! 
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Het Limburgse landschap heeft een 
zeer hoge diversiteit aan flora en 
fauna, maar het gaat slecht met de 
biodiversiteit in Limburg. Sterker nog, 
het gaat slecht met de biodiversiteit op 
onze aarde. Dit heeft grote gevolgen 
voor onze samenleving; soorten 
sterven uit, plagen krijgen meer grip en 
natuurlijke bestrijders verdwijnen uit de 
woonwijken en het landschap. Onder 
het mom van ‘verandering begint bij 
jezelf’ neemt IKL u graag mee naar uw 
eigen tuin. Met soms kleine ingrepen 
kunt u in uw tuin een verschil maken 
voor de biodiversiteit! Dit zorgt voor de 
komst van veel meer leven in uw tuin. 
Vogels, zweefvliegen, bijen en hommels. 
En die slakken op hortensia’s, rupsen 
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roos? Met het juiste beheer heeft u hier 
aanzienlijk minder last van en dat zonder 
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IKL geeft in samenwerking met de 
gemeente Peel en Maas de online 
cursus Biodiversiteit in jouw tuin. 
Deze cursus is voor u, om toe te 
passen in uw eigen tuin of omgeving. 
Van elk formaat; van 10 m2 tot grote 
landgoedtuinen met vele hectares en 
van groenstrook tot park.

Deze basiscursus is voor alle inwoners 
van de gemeente Peel en Maas die iets 
willen leren over biodiversiteit in eigen 
tuin of buurt. Het is een instapcursus 
waarvoor u geen uitgebreide voorkennis 
nodig hebt. Tijdens de cursus is er ruimte 
voor vragen, die IKL graag beantwoord. 

Het zal u zeker niet ontgaan zijn dat 
de hele wereld nu in de ban is van 
het coronavirus. Om deze reden is 
deze cursus online en live te volgen 
via ‘Microsoft Teams’. IKL heeft in de 
afgelopen maanden veel gedaan om 
dit soort bijeenkomsten 
online mogelijk te maken. 
Zij zorgen dat het een 
leuke interactieve 
avond wordt, terwijl 
u thuis aan de 
keukentafel zit.

Meld u tijdig aan via
www.ikl-limburg.nl/buitenkracht/
agenda/online-cursus-biodiversiteit-
in-jouw-tuin-alleen-voor-inwoners-
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Geen kerstboominzameling
Door de aangescherpte coronamaatregelen kan de kerstboominzameling helaas niet doorgaan. U mag de kerstboom 
gratis wegbrengen naar het Milieupark. Voorkom lange wachttijden en kom bij voorkeur op de rustige dagen 
maandag, woensdag of vrijdag.

De openingstijden:
• maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 - 16.00 uur
• zaterdag van 8.00 - 16.00 uur

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle
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rijksoverheid.nl/avondklok 

of bel 0800-1351 
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Avondklok: blijf binnen 

Vanaf 23 januari geldt in Nederland een avondklok. Deze zware maatregel moet ervoor zorgen  
dat minder mensen elkaar ontmoeten. Zo voorkomen we verspreiding van het coronavirus. 

Het is van 21.00 uur 's avonds tot 4.30 uur ’s ochtends verboden om buiten te zijn.

Geldige redenen om tijdens de avondklok buiten te zijn: Kijk op rijksoverheid.nl/ 
avondklok voor de 
mogelijke verklaring(en) 
die je bij je moet hebben 
als het toch noodzakelijk is 
dat je buiten bent.

Ga je tijdens de 
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Raad bespreekt herinrichting omgeving nieuwe basisschool Meijel

Woningbouw in gebied Den Doelhof mogelijk serieuze optie
De VVD-fractie in de gemeenteraad wil de mogelijkheid tot woningbouw betrekken bij de herinrichting van de omgeving van de nieuwe basisschool. Dat bleek tijdens de 
commissievergadering van vorige week dinsdag. Op 9 februari moet blijken of er een meerderheid is om (beperkte) woningbouw in principe toe te staan. PvdA/GroenLinks lijkt 
alvast welwillend.

De commissievergadering van vorige week vond zoals inmiddels gebruikelijk online plaats. 
De herinrichting van de omgeving van wat officieel het ‘Kindcentrum’ heet, kreeg in de 
vergadering de meeste aandacht. Het in aanbouw zijnde Kindcentrum (basisschool Den Doelhof 
en enkele verwante voorzieningen) is deze zomer klaar. Er is daarom enige haast geboden 
met het plan voor het grote gebied daaromheen, in totaal zo’n 30.000m2. In nauw overleg met 
alle betrokken partijen én omwonenden heeft het college nu een voorstel op tafel gelegd met 
parkeervoorzieningen, een speelterrein, een beachvolleybalveldje, het nodige groen en een 
wadi (wateropvang). 
Omdat de raad had gevraagd om een voorstel waarin ook wat te kiezen valt, kwam het  college 
met drie varianten, (waaronder één voorkeursvariant). De varianten verschillen enigszins in 
kosten (van zeven tot negen ton) en eindresultaat.

Complimenten
De raad was eerder al in drie sessies bijgepraat. De definitieve stukken bij het nu voorliggende 
voorstel waren echter, vanwege de haast, pas de dag vóór de commissievergadering 
beschikbaar. Daarom hadden niet alle fracties alles al goed kunnen bespreken. 
Maar de raad lijkt in grote lijnen tevreden, zo bleek nu al. VVD-raadslid Teun Heldens 
complimenteerde het college ook met de bijpraatsessies, verwijzend naar eerdere 
collegevoorstellen waarbij de raad vaak ‘om twee minuten voor twaalf voor een voldongen feit 
stond bij grote projecten.’ Het plan voor de herinrichting vond Heldens ‘sober en doelmatig’. 
En hij was het, net als andere partijen, eens met het voorstel van het college om een stukje 
herinrichting bij sporthal de Körref uit te stellen, omdat Peelpush daar plannen heeft voor 
uitbreiding van de kantine. 

Woningbouw
Wel vroeg Heldens zich af waarom het college zo op de vlakte blijft over de mogelijkheid tot 
woningbouw ‘in dit enorme gebied.’ Want, zei hij, ‘Daarmee snijdt het mes aan twee kanten: 
enerzijds kun je anderhalve ton inverdienen op een project waarop je een miljoenentekort 
hebt gehad, anderzijds kom je daarmee tegemoet aan de enorme behoefte aan woningbouw in 
Meijel voor bijvoorbeeld ouderen.’ Heldens wilde van het college meer duidelijkheid hierover. 
De fracties Lokaal Peel en Maas en PvdA/GroenLinks bepleitten zorgvuldigheid bij de geplande 
bomenkap en wezen op het belang van betrokkenheid van het IVN hierbij. PvdA/GroenLinks 
sprak een sterke voorkeur uit voor zoveel mogelijk groen. En als er inderdaad woningen komen, 
dan zouden dat sociale huurwoningen moeten zijn, vindt PvdA/GroenLinks.

In zijn reactie op de opmerkingen over woningbouw adviseerde portefeuillehouder Paul 
Sanders (VVD) de raad om in vergadering van 9 februari zélf met concrete voorstellen te komen. 
Dat is dan nog op tijd om er in de verdere uitwerking en uitvoering van het plan rekening mee 
te houden.
In die besluitvormende raadsvergadering zal het onderwerp dus nogmaals aan de orde komen.

Ruimte in Baarlo
Alle andere onderwerpen in de commissievergadering leidden nauwelijks of niet tot discussie. 
Ze werden zó vlot behandeld dat ze op 9 februari allemaal als ‘hamerstuk’, dus zonder verdere 
bespreking, goedgekeurd zullen worden.
De meest aandacht ging uit naar de (geleidelijke) verplaatsing van het boomteeltbedrijf Fleuren 
uit de kern Baarlo naar een andere locatie van het bedrijf aan de Maasbreeseweg ter hoogte van 
Koningslust (nabij de grote rotonde Midden Peelweg). Voor de uitbreiding van die locatie is een 
nieuw bestemmingsplan nodig (loods, kantoor, containerveld e.d.). Tegen het plan zijn geen 
bezwaren ingediend. 
De raad bleek zonder uitzondering positief over het plan, ook al omdat Baarlo erop vooruitgaat 
als het bedrijf daar weggaat. Dat leidt tot minder verkeersbewegingen en op termijn (vanaf 
2029) ruimte voor nieuwe ontwikkelingen op de vrijkomende locatie. Portefeuillehouder 
Rob Wanten (CDA) zei op vragen van de raad dat hij in gesprek blijft met de ondernemer over de 
invulling van de grond. ‘Maar het duurt nog even voordat alles weg is.’ 
De raad sprak ook nog even over het voorstel tot wijzigen van het bestemmingsplan van een 
varkenshouderij aan de Jacobusstraat in Egchel. Die wijziging is nodig omdat de ondernemer 
een geplande bedrijfswoning op een andere plek wil bouwen dan aanvankelijk gedacht, en er 
een loods bijkomt. Eerder was al vastgelegd dat het aantal varkens op het bedrijf (pal naast 
de kern Egchel) niet mag toenemen. Tegen het plan zijn geen bezwaren van omwonenden 
ingediend, zodat ook dit op 9 februari een hamerstuk wordt.
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Ben jij een doener

Arbeidsmigranten bij Camping De Flierenhof

Peel en Maas, zorgen voor elkaar

Kansen voor Peel en Maas als gezinsvriendelijke gemeente

VVD Peel en Maas is voortvarend aan de slag in onze mooie 
gemeente Peel en Maas. Daar willen wij als team succesvol mee 
doorgaan, ook na de gemeenteraadsverkiezingen van voorjaar 2022. 
Daarom zijn we als team op zoek naar jou. Een nieuwe enthousiaste 
doener met een missie.

Wij, Jolanda en Nicole zijn al enige 

tijd actief in team VVD Peel en Maas. 

Samen met de raadsleden zijn wij 

verantwoordelijk voor portefeuilles 

binnen de raad. Jolanda voorname

lijk binnen sociaal domein en Nicole 

voornamelijk binnen cultuur en toe

komstbestendige economie.

Er zijn verschillende activiteiten 

waar we mee aan de slag zijn: 

bedrijfsbezoeken, campagne(s), 

deelname aan commissievergaderin

gen en gezellige netwerkbijeenkom

sten maar vooral ook een luisterend 

oor bieden aan alle inwoners en 

ondernemers van Peel en Maas. 

Steeds vaker horen wij dat men ver

baasd is dat VVD Peel en Maas ook 

een duidelijk sociaal gezicht heeft. 

Wij vinden dit echter heel normaal. 

Er is aandacht voor eenzaamheid in 

onze gemeente maar ook vinden 

wij het belangrijk dat er voldoende 

passende woningen in alle ker

nen van onze gemeente gebouwd 

worden. In deze coronatijd gaat het 

veelal via de digitale weg maar 

zeker nu is aandacht en contact voor 

elkaar onmisbaar. Wil je met ons 

actieve gezellige team meedenken 

en je stem laten horen? Maandag 1 

februari is een digitale zoomsessie 

gepland met nieuwe leden. Hiervoor 

kun jij je vrijblijvend aanmelden.

Jolanda Janssen en Nicole Koopmans 

Burgerraadsleden

PvdA/GroenLinks heeft vernomen dat camping de Flierenhof te 
Maasbree reeds is gestart met de aanlegwerkzaamheden voor 
huisvesting van 175 arbeidsmigranten voordat er een 
omgevingsvergunning is afgegeven door het College van B&W en 
zienswijzen van omwonenden zijn behandeld. Zo ga je met je burgers 
niet om.

PvdA/GroenLinks is van mening 

dat de aanlegwerkzaamheden dan 

ook per direct dienen te worden 

gestopt. Camping de Flierenhof 

is gelegen aan de rand van 

natuurgebied het Asbroek en is hier 

ooit als kleinschalige natuurcamping 

begonnen. Vervolgens werd de 

camping, onder druk van het 

CDA en tegen de zin van PvdA/

GroenLinks, fors uitgebreid en 

werd er een restaurantfunctie 

aan toegevoegd. Kennelijk is dit 

allemaal niet goed van de grond 

gekomen en nu wordt er met het 

huisvesten van arbeidsmigranten 

een nieuw verdienmodel gezocht 

over de rug van arbeidsmigranten. 

PvdA/GroenLinks is van mening 

dat arbeidsmigranten niet 

moeten worden weggestopt in 

het buitengebied; ze hebben 

recht op fatsoenlijke huisvesting 

dicht bij een kern. Daarnaast 

dienen de natuurwaarden van 

het Asbroek, naar onze mening, 

te worden beschermd en dit laat 

geen grootschalige activiteiten en 

huisvesting toe. PvdA/GroenLinks 

heeft vragen gesteld aan het College 

van B&W en erop aangedrongen om 

de aanlegwerkzaamheden stop te 

zetten.

Fred Peeters 

Burgerraadslid

Tegenwoordig zijn gemeenten verantwoordelijk voor zorg van hulpbehoevenden. Voor Lokaal 
Peel&Maas de grootste en belangrijkste uitdaging in onze gemeente. Want iedereen die hulp nodig heeft 
behoort de hulp te krijgen die hij/zij nodig heeft, vinden wij als Lokaal Peel&Maas. 

Uiteraard is deze 

verantwoordelijkheid ontstaan door 

een ordinaire bezuinigingsmaatregel 

van de landelijke overheid waarvan 

wij als lokale partij geen deel 

uitmaken.

Ach, als onze landelijke partijen het 

niet meer weten, pakken wij dit wel 

op. Zorg is namelijk heel belangrijk 

en daar zetten wij ons graag voor 

in. We hebben vele initiatieven 

ondernomen en wat ons betreft 

mogen er nog vele volgen. Want ook 

dit is iets wat we samen moeten 

doen. En samen doen kan ook zijn 

dat we er samen aan bijdragen 

middels gemeentelijke belastingen, 

hoe graag we die ook laag houden 

en liefst zelfs zien krimpen.

Kortom: Peel en Maas, samen voor 

zorg.

Fractie

In juli 2020 stemde de gemeenteraad in met een motie die opriep dat 
Peel en Maas een gezinsvriendelijke gemeente zou moeten worden. 
Het CDA nam het initiatief. Samen met de VVD werd deze motie inge-
diend. Deze ontwikkeling is belangrijk voor de toekomst van onze 
lokale gemeenschappen. Niet alleen voor jonge mensen, maar ook 
voor ouderen.

Inmiddels heeft het college een 

aantal stappen gezet. Onlangs is de 

raad hierover bijgepraat. Er is onder 

meer gekeken naar speelplekken, de 

aanwezigheid van scholen, kinder

opvangvoorzieningen, sportfacilitei

ten, groen, woningaanbod, et cetera. 

Prima eerste stappen. Het college 

gaf aan dat er nu gekeken wordt 

wat onze inwoners vinden van deze 

onderwerpen en wat hun verwach

tingen zijn. Het CDA staat achter 

deze vervolgstap. Waarom wil een 

gezin hier wonen en wat zouden we 

moeten doen om gezinnen hier te 

houden of te verleiden zich in één 

van onze elf dorpen te vestigen? Het 

college zei dat studenten betrokken 

worden om deze vervolgstappen te 

onderzoeken. Ook deze stap onder

steunt het CDA. Dit is een mooie kans 

voor studenten om op dit gebied 

ervaring op te doen. U denkt nu mis

schien: en onze ouderen dan, zijn die 

niet meer belangrijk? Juist wel! Dat 

is één van de redenen dat dit moet 

worden opgepakt. Willen we ook 

over tien of twintig jaar voldoende 

aandacht en zorg kunnen bieden aan 

ouderen, dan hebben we simpel

weg meer jongeren nodig. Anders 

gaat dat enorm knellen en dat willen 

we voorkomen. Generaties zijn aan 

elkaar verbonden en afhankelijk van 

elkaar.

Roel Boots, raadslid

VVD Peel en Maas

PvdA/GroenLinks

Lokaal Peel en Maas

CDA Peel en Maas
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Raad bespreekt herinrichting omgeving nieuwe basisschool Meijel

Woningbouw in gebied Den Doelhof mogelijk serieuze optie
De VVD-fractie in de gemeenteraad wil de mogelijkheid tot woningbouw betrekken bij de herinrichting van de omgeving van de nieuwe basisschool. Dat bleek tijdens de 
commissievergadering van vorige week dinsdag. Op 9 februari moet blijken of er een meerderheid is om (beperkte) woningbouw in principe toe te staan. PvdA/GroenLinks lijkt 
alvast welwillend.

De commissievergadering van vorige week vond zoals inmiddels gebruikelijk online plaats. 
De herinrichting van de omgeving van wat officieel het ‘Kindcentrum’ heet, kreeg in de 
vergadering de meeste aandacht. Het in aanbouw zijnde Kindcentrum (basisschool Den Doelhof 
en enkele verwante voorzieningen) is deze zomer klaar. Er is daarom enige haast geboden 
met het plan voor het grote gebied daaromheen, in totaal zo’n 30.000m2. In nauw overleg met 
alle betrokken partijen én omwonenden heeft het college nu een voorstel op tafel gelegd met 
parkeervoorzieningen, een speelterrein, een beachvolleybalveldje, het nodige groen en een 
wadi (wateropvang). 
Omdat de raad had gevraagd om een voorstel waarin ook wat te kiezen valt, kwam het  college 
met drie varianten, (waaronder één voorkeursvariant). De varianten verschillen enigszins in 
kosten (van zeven tot negen ton) en eindresultaat.

Complimenten
De raad was eerder al in drie sessies bijgepraat. De definitieve stukken bij het nu voorliggende 
voorstel waren echter, vanwege de haast, pas de dag vóór de commissievergadering 
beschikbaar. Daarom hadden niet alle fracties alles al goed kunnen bespreken. 
Maar de raad lijkt in grote lijnen tevreden, zo bleek nu al. VVD-raadslid Teun Heldens 
complimenteerde het college ook met de bijpraatsessies, verwijzend naar eerdere 
collegevoorstellen waarbij de raad vaak ‘om twee minuten voor twaalf voor een voldongen feit 
stond bij grote projecten.’ Het plan voor de herinrichting vond Heldens ‘sober en doelmatig’. 
En hij was het, net als andere partijen, eens met het voorstel van het college om een stukje 
herinrichting bij sporthal de Körref uit te stellen, omdat Peelpush daar plannen heeft voor 
uitbreiding van de kantine. 

Woningbouw
Wel vroeg Heldens zich af waarom het college zo op de vlakte blijft over de mogelijkheid tot 
woningbouw ‘in dit enorme gebied.’ Want, zei hij, ‘Daarmee snijdt het mes aan twee kanten: 
enerzijds kun je anderhalve ton inverdienen op een project waarop je een miljoenentekort 
hebt gehad, anderzijds kom je daarmee tegemoet aan de enorme behoefte aan woningbouw in 
Meijel voor bijvoorbeeld ouderen.’ Heldens wilde van het college meer duidelijkheid hierover. 
De fracties Lokaal Peel en Maas en PvdA/GroenLinks bepleitten zorgvuldigheid bij de geplande 
bomenkap en wezen op het belang van betrokkenheid van het IVN hierbij. PvdA/GroenLinks 
sprak een sterke voorkeur uit voor zoveel mogelijk groen. En als er inderdaad woningen komen, 
dan zouden dat sociale huurwoningen moeten zijn, vindt PvdA/GroenLinks.

In zijn reactie op de opmerkingen over woningbouw adviseerde portefeuillehouder Paul 
Sanders (VVD) de raad om in vergadering van 9 februari zélf met concrete voorstellen te komen. 
Dat is dan nog op tijd om er in de verdere uitwerking en uitvoering van het plan rekening mee 
te houden.
In die besluitvormende raadsvergadering zal het onderwerp dus nogmaals aan de orde komen.

Ruimte in Baarlo
Alle andere onderwerpen in de commissievergadering leidden nauwelijks of niet tot discussie. 
Ze werden zó vlot behandeld dat ze op 9 februari allemaal als ‘hamerstuk’, dus zonder verdere 
bespreking, goedgekeurd zullen worden.
De meest aandacht ging uit naar de (geleidelijke) verplaatsing van het boomteeltbedrijf Fleuren 
uit de kern Baarlo naar een andere locatie van het bedrijf aan de Maasbreeseweg ter hoogte van 
Koningslust (nabij de grote rotonde Midden Peelweg). Voor de uitbreiding van die locatie is een 
nieuw bestemmingsplan nodig (loods, kantoor, containerveld e.d.). Tegen het plan zijn geen 
bezwaren ingediend. 
De raad bleek zonder uitzondering positief over het plan, ook al omdat Baarlo erop vooruitgaat 
als het bedrijf daar weggaat. Dat leidt tot minder verkeersbewegingen en op termijn (vanaf 
2029) ruimte voor nieuwe ontwikkelingen op de vrijkomende locatie. Portefeuillehouder 
Rob Wanten (CDA) zei op vragen van de raad dat hij in gesprek blijft met de ondernemer over de 
invulling van de grond. ‘Maar het duurt nog even voordat alles weg is.’ 
De raad sprak ook nog even over het voorstel tot wijzigen van het bestemmingsplan van een 
varkenshouderij aan de Jacobusstraat in Egchel. Die wijziging is nodig omdat de ondernemer 
een geplande bedrijfswoning op een andere plek wil bouwen dan aanvankelijk gedacht, en er 
een loods bijkomt. Eerder was al vastgelegd dat het aantal varkens op het bedrijf (pal naast 
de kern Egchel) niet mag toenemen. Tegen het plan zijn geen bezwaren van omwonenden 
ingediend, zodat ook dit op 9 februari een hamerstuk wordt.

MollKunstgebit.nl

Met een glimlach goed kauwen!

Bel voor een afspraak 077 35 153 21

GEZOCHT!
ZATERDAG-

/VAKANTIEHULP
Op zoek naar een uitdagende en afwisselende bijbaan
met gezellige collega’s bij een boomkwekerij?

Neem dan contact met mij op:
Wil Thijssen / 06 - 53 65 22 08

Te koop: buro + conferentiestoelen, 
tafels, ladenblokken, hoekburo’s, 
kantinemeubilair, ordnerkasten, 
gaderobe + lockerkasten, kluizen, 
whiteborden en kapstokken. Nieuw 
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19 
Sevenum tel. 077 398 80 37. Ook zat. 
open 0817u.

Gezocht: iemand voor het geven van 
bijles Biologie 5 Havo 06 23 42 29 97

Thuiswerkplek nodig? Ga dan naar 
Hagro Kantoormeubelen voor al uw 
nieuw en gebruikt kantoormeubilair. 
Tel. 077 398 80 37. 

Wij bezorgen onze eigen geteelde 
aardappelen (Frieslanders) gratis bij u 
thuis. Min. 5 kg. Absoluut de lekkerste. 
Tevens uien te koop. Tel: 077 307 88 53
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Kesselse Pim en Chantal in 
finale LVK met ‘Ongerein’
Pim van Wylick en Chantal Spreuwenberg-Peeters uit Kessel hebben met het liedje ‘Ongerein’ een finaleplek 
van de 45e editie van het LVK weten te bemachtigen. De zangers doen voor de derde keer mee aan het LVK 
als duo en dit is de tweede keer dat ze in de finale staan. Zanger Pim van Wylick: “Het is echt een verrassing, 
we hadden er niet op geteld”.

Pim is erg enthousiast, maar ook zeker 

verbaasd dat het liedje ‘Ongerein’, 

geschreven door Bert Lenders en 

gecomponeerd door Jerome Lenders, 

het naar de LVKfinale van 2021 heeft 

weten te schoppen. “Het is echt een 

verrassing. We hadden er niet op 

geteld, omdat we dat eigenlijk nooit 

doen. Dan is de teleurstelling ook niet 

zo groot wanneer je niet door bent. En 

dan valt het juist extra positief uit als 

je wél door bent, zoals nu het geval 

is.”

Ondanks dat de verrassing en vreugde 

groot was, moesten ze het goede 

nieuws dit keer anders vieren dan 

andere jaren. “Chantal en ik zaten 

beide in ons eigen huis aan de radio 

gekluisterd voor de uitslag, het kon 

helaas niet anders”, zegt Pim. “Na 

de bekendmaking is tekstschrijver 

Bert wel heel even bij mij op bezoek 

geweest, maar dat was het dan ook. 

Eigenlijk is het wel heel jammer dat 

we het niet groots hebben kunnen vie

ren want in de kroeg heb je natuurlijk 

een enorme ontlading en dan breekt 

het feest los. Dat mis je nu allemaal. 

Of ik zelf thuis iets heb opengetrokken 

om het te vieren? Jazeker, ik heb zelf 

thuis een fles bier opengemaakt”, zegt 

Pim lachend. 

Geen live optreden
Het was eigenlijk de bedoeling dat 

Stichting LVK opnames zou uitvoe

ren met de twintig finalisten in de 

Muziekgieterij in Maastricht. Deze 

opnames zijn echter afgeblazen van

wege de strengere coronamaatrege

len. In plaats daarvan vertoont L1 de 

videoclips van de finalisten tijdens 

de uitzending van de LVKfinale, zo 

schrijft L1 op haar website. Voor Pim 

is het even wennen om niet op te tre

den en om de LVKrondes te moeten 

doorstaan zonder dat er publiek bij 

komt kijken. “Daar moeten we geen 

gewoonte van maken”, oppert Pim. 

“Het is jammer, want normaal gespro

ken maakt het publiek een liveoptre

den superleuk.” 

Hij vindt het lastig om de reacties 

van mensen te peilen over het liedje. 

“Normaal gesproken zie je tijdens het 

optreden direct de reacties van het 

publiek. Nu mis je echt de interac

tie. Je kunt niet zien of ze het een tof 

liedje vinden en of ze ervan genieten.” 

Voor nu zit er niks anders op dan de 

meningen via social media te volgen, 

zoals reacties onder hun video. “Je 

krijgt op social media wel bepaalde 

meningen te zien, maar je ziet er niet 

direct gezichten bij, en dat is toch niet 

hetzelfde.”

Winnen is niet het doel
Omdat er niet live wordt opgetreden 

ligt het lot van Pim en Chantal niet 

meer in hun eigen handen. De arties

ten moeten dus op een andere manier 

stemmen voor zich winnen. Pim: 

“Omdat we niet hoeven op te treden 

kunnen we alleen nog via social media 

stemmen winnen door het stemop

ons berichtje delen.”

Alhoewel het leuk zou zijn, heeft 

winnen totaal geen prioriteit voor 

Pim. “De finale behalen, dat vind 

ik erg mooi en en dat is gewoon al 

een cadeautje op zich. Het winnen is 

voor mij helemaal niet zo belangrijk.” 

Als Pim dan iemand zou moeten aan

wijzen die met de titel ‘winnaar LVK 

2021’ vandoor mag gaan, dan kiest hij 

voor Fiorenza. Pim: “Ikzelf vind dat er 

veel leuke liedjes bij zitten, maar ik 

vind het liedje ‘van onger tot baove’ 

heel mooi en goed. Dat komt door

dat ik van rustige muziek houd, dat 

is mijn smaak dus dat is heel bepa

lend. Een beetje gevoel in het liedje, 

dat vind ik wel passen bij de ‘vas

telaovend’. Maar ik kan alle liedjes 

waarderen, het zijn liedjes waar veel 

aandacht in zit en ik kan waarderen 

wat de mensen maken, dat is echt het 

stukje muzikant wat erachter zit en dat 

vind ik mooi om te zien.”

Finale
De finale van het 45e Limburgs 

Vastelaovesleedjes Konkoer 2021 vindt 

plaats op vrijdag 5 februari en wordt 

vanaf 20.00 uur uitgezonden op L1. 

Pim en Chantal komen als vierde van 

de twintig liedjes voorbij in de finale.  

Tekst: Roosje Delsing

Wij zijn gespecialiseerd in: 
√ Vervaardigen van nieuwe gebitsprotheses 
√ Protheses op implantaten (klikgebit) 
√ Immediaat protheses (na het trekken van de tanden, noodgebit) 
√ Partieële en frame protheses (gedeeltelijk gebit) 
√ Rebasen (passend maken van de huidige gebitsprothese) 
√ Kroon en brugwerk

Verder bieden wij u: 
√ Geen verwijzing nodig van een tandarts
√ Vergoeding via uw zorgverzekeraar 
√ Reparaties klaar terwijl u wacht 
√ Het verhelpen van pijnplekken 
√ Vrijblijvend advies 
√ Eerste consult gratis 

 Geen verwijzing nodig van een tandarts

Kerkstraat 78, Panningen, 077 307 16 20

Nieuw in
Panningen

Part-time of full-time 24-37 uur/week

Wegens het naderende pensioen van een van onze collega’s zijn we  
op zoek naar een woningstoffeerder. Heb je enkele jaren ervaring 
en ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Werk je netjes en met oog 
voor detail? Ben je zelfstandig en vind je het leuk om in een team van 
twintig collega’s vanuit Panningen te helpen bij bet realiseren van de 
mooiste interieurs? Dan zoeken we jou!

Samen met onze collega stoffeerders installeer je bij particuliere  
en zakelijke klanten vloerbedekking, raambekleding, shutters,  
zonwering en gordijnen. Een indruk van ons bedrijf en de klanten  
waar we voor werken vind je op: www.beumersateliers.nl

Heb je interesse? Stuur dan een sollicitatie met cv naar:  
marc@beumersateliers.nl

Vacature woningstoffeerder

www.cottona.nl

Vacature klantenservice medewerker
Part-time 20-24 uur 

Cottona is een Nederlands tafeltextiel merk, opgericht in 2009. Vanuit  
de hoofdvestiging in Panningen produceert en levert Cottona via  
eigen webshops, in zes landen, tafellinnen aan particuliere en zakelijke 
klanten over de hele wereld. 

Voor de afdeling klantenservice, in Panningen, zoeken we een nieuwe  
medewerker. Je beantwoord alle mailvragen van de klantenservices  
uit de verschillende landen in het Engels. Je geeft maat- en kleur- 
advies, behandelt klachten en retouren en maakt offertes voor  
zakelijke klanten. Je werkt in het cms van onze webshops en voert 
adminstratieve taken uit. Je werkt samen met je collega van  
klantenservice Nederland.  
 
Heb jij feeling met interieurs, koken en tafelen? Ben je klantvriendelijk 
en durf je eindbeslissingen te nemen? Ben je communicatief sterk, 
beheers je de Engelse taal en het Office pakket? Dan zoeken we jou!

Heb je interesse om in een leuk team bij een snelgroeiend merk te  
werken? Stuur dan je sollicitatie met cv naar: mieke@cottona.com

Rechtgezet
In de HALLO van donderdag 21 januari staat in een artikel over het Steunfonds Corona geschreven dat 
het fonds is bedoeld voor ondernemers zonder winstoogmerk, dit is onjuist. Het is bedoeld voor vereni-
gingen en stichtingen zonder winstoogmerk te helpen die als gevolg van de coronacrisis in de financiële 
problemen raken. Daarnaast staat er dat het college 131.321,09 euro heeft toegekend voor het eerste 
kwartaal van 2020. Dit is niet correct. Het gaat hier om de eerste termijn van het Steunfonds Corona 
2020, welke loopt van 19 oktober 2020 tot en met 15 november 2020.
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Normaal gesproken is John Manders vanaf half januari tot en met aswoensdag in de weer voor ‘zijn’ 
vastelaovesvereniging De Dörper Kuus. Dan zijn de avonden en weekenden gevuld met zittingen en hopt 
hij met het gezelschap van het ene naar het andere dorp voor de prinsenrecepties. Dit jaar is alles anders 
en dat doet pijn. “Ik denk dat ik maar gewoon ga werken met de vastelaovend om mijn gedachten te 
 verzetten.” Deze week wordt de 49-jarige John Manders uit Helden geplukt.

John is gek op vastelaovend en al 

helemaal op ‘zijn’ vastelaovesver

eniging De Dörper Kuus. Hij loopt 

al vanaf 1995 met zijn vrienden

groep mee met de optocht en in 

2004 werd hij vorst van De Dörper 

Kuus. Samen met zijn vriendin 

zorgde hij ervoor dat het  prinselijk 

gezelschap niets tekortkwam, 

en wanneer de mantel onder de 

schmink zat of er een knoopje 

miste zorgde Ellen ervoor dat 

de dag erna alles weer in orde 

was. Na dertien jaar droeg hij het 

stokje over en ging bij de raad van 11, 

zodat hij de nieuwe vorst kon onder

steunen. Alleen begon het John al 

snel weer te kriebelen en verlangde 

hij naar méér. “In de raad heb ik 

niet zoveel hoeven doen als toen ik 

vorst was”, zegt John. “Je bent ook 

niet meer overal van op de hoogte. 

Als vorst wist ik alles en dat miste 

ik toch wel als raadslid.” Dus zo 

gezegd zo gedaan en na één jaar 

voegt John zich bij het bestuur, dit 

keer als  secretaris. “Nu weet ik ook 

alles, behalve wie er prins wordt.” 

Maar daar kan John prima mee leven.

Flipperkast
Johns’ liefde voor vastelaovend is 

hem thuis met de paplepel ingego

ten. “Sinds wij konden lopen nam pap 

mij en mijn zussen op vastelaoves

dinsdag al mee naar de beugelbaan 

op de Baarloseweg. Vanuit Helden 

gingen we met de carnavalsbus daar

heen. Mijn vader zat dan achter de 

bonnen en wij de hele middag achter 

de flipperkasten. En dat vonden wij 

helemaal niet erg.”

John is geboren en getogen in Helden 

en daar woont hij nog altijd, samen 

met zijn vriendin die oorspronkelijk 

uit Panningen komt. “Er was geen 

andere optie, zij moest naar Helden 

verhuizen”, zegt John. “Het was mijn 

droom om ooit prins te worden en 

daarvoor moet je wel in Helden 

wonen. Dus dat was serieus een 

reden waarom ik niet weg wilde uit 

Helden.” Gelukkig blijkt zijn vrien

din niet voor niets naar Helden te 

zijn gekomen. In het millennium jaar 

2000, werd John de vraag gesteld. 

“Je verwacht het niet, maar stiekem 

hoop je het ergens wel.” John vertelt 

dat in die tijd de prinsencommissie 

nog laat in de avond bij elkaar kwam 

om een nieuwe prins te kiezen. Als de 

knoop was doorgehakt, zo rond een 

uurtje of 01.00 à 02.00 uur, dan werd 

de nieuwe prins wakker gebeld. “Het 

was een enorme verrassing. Ik had 

geen idee dat ze mij gingen bellen. 

Ik kan je vertellen, dat ik de rest van 

de nacht geen oog meer heb dicht

gedaan.”

Werken met vastelaovend
Het is inmiddels 21 jaar geleden, 

maar John kijkt nog altijd met trots 

terug naar zijn tijd als heerser van 

HeljeDörp. “Het heeft mij meer 

gebracht dan ik ervan had verwacht. 

Wat vrienden en familie allemaal 

voor je doen, dat kun je je helemaal 

niet voorstellen. Mensen die dicht 

bij je staan vinden het ook ‘sjoeën.’ 

We bleven altijd tot sluitingstijd in de 

kroeg en daarna moest er altijd nog 

een ‘eike’ worden gegeten. Dus dan 

gingen we met het hele gezelschap 

naar één van de leden van de vereni

ging en feestten we nog door tot diep 

in de nacht.”

Omdat de feestjes nog wel eens 

door konden gaan tot in de vroege 

uurtjes, heeft John het geluk dat hij 

al 25 jaar bij hetzelfde bouwbedrijf 

in Weert werkt. Daar weten ze dat 

rond de vastelaovend er wat soepel

tjes moet worden omgegaan met 

Johns’ planning. “Dit jaar hebben 

ze geluk, maar normaal gesproken 

neem ik wat meer extra vrije dagen 

in deze tijd dan dat ik heb. Dan 

neem ik aswoensdag, de donder

dag en vrijdag ook nog vrij om bij te 

komen. Normaal gesproken hebben 

we op maandag en dinsdag ver

plichte bedrijfssluiting, dit jaar niet 

door corona. Ik ga dit jaar denk ik 

maar gewoon met de vastelaovend 

werken.”

Carnavalsgevoel
Voor John is het missen van de vaste

laovend een hele zure appel waar hij 

doorheen moet bijten. Hij heeft nog 

nooit een jaar gemist. “Ik vind het 

echt verschrikkelijk dat vastelaovend 

niet door kan gaan. Normaal gespro

ken moét ik alle liedjes kennen die 

uitkomen. Nu heb ik nog maar weinig 

van de LVKliedjes gezien of gehoord, 

onder het mom van: wat ik niet zie, 

kan ik ook niet missen.”

Met De Dörper Kuus organiseert John 

wat dingen voor de inwoners, maar 

volgens hem komt dit bij lange na 

niet in de buurt van het ‘echte’ feest. 

“Vastelaovend hoor je samen te 

vieren in een zaal of buiten op een 

plein en niet met een wandeling of 

met twee man achter de televisie. 

Eigenlijk zouden we nu elk weekend 

recepties hebben. De enige troost is 

dat je niks mist, want niemand kan 

vastelaovend vieren.”

John probeert er in elk geval met de 

vereniging nog iets van te maken in 

zijn dorp en ook op zijn werk wil hij 

de vastelaovend toch niet helemaal 

aan zich voorbij laten gaan. “Ik ben 

wel met een paar collega’s aan het 

kijken of we straks een ‘carnavals

jeske’ aan kunnen doen als we aan 

het werk zijn tijdens de vastelaoves

dagen, om een beetje het carnavals

gevoel te hebben. Maar het zal zeer 

zeker niet hetzelfde zijn als de echte 

vastelaovend.”

wat ik niet zie,  
kan ik ook niet missen

Tekst: Roosje Delsing

John Manders Helden
Geplukt

Kijk voor de oplossing 

volgende week  

in de HALLO.

Oplossing vorige week:
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Puzzel

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

boeiboorden / platte daken
terrasoverkappingen / lood- en zinkwerk

Voor informatie, een vrijblijvende offerte of een gratis dakinspectie:
dakwerkenlimburg.nl

06 38 64 67 61  /  INFO@DAKWERKENLIMBURG.NL
Vestjens Grondzaken BV

T 077 307 28 18

TE KOOP 
BOUWKAVEL

1000 m2

Vrij gelegen in 
buiten gebied 

Helden / Egchel

Meer grond 
mogelijk.

Voor taxaties 
advies en 

bemiddeling.
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Naam Ties Masolijn

Leeftijd 13 jaar

Woonplaats Maasbree

School VSO Impuls 

 in Tegelen

Waarvan word jij enthousiast?
Van ‘Me On Stage’ en van handboog

schieten. Met ‘Me On Stage’ werken 

we aan een musical. De vorige musi

cal was Shrek, de verschrikkelijke 

oger. Ik had twee rollen en mocht 

meedansen. Dat was echt supercool. 

Nu oefenen we voor The Greatest 

Showman. Vorige week deed ik 

zangauditie, ik ben benieuwd welke 

rol ik krijg deze keer. Ik vind het 

altijd supergezellig met de anderen 

die er zijn. Ook van handboogschie

ten word ik enthousiast. Dat is een 

supertoffe sport. Je moet je goed 

concentreren anders schiet je mis. 

Het is weleens gebeurd dat iemand 

een raam kapot heeft geschoten. 

Gelukkig bij mij nog niet.

Wat is de laatste foto die je hebt 
gemaakt?
Dat is een selfie met mijn broer. 

Deze zie ik niet zo vaak omdat we 

niet bij elkaar wonen. Hij woont op 

een groep, ver weg van hier. Het was 

fijn om elkaar weer te zien na ander

half jaar. De foto is mij dierbaar en 

ik kijk er vaak naar. Zo is hij toch een 

beetje dichtbij me.

Hoe treft de coronacrisis jou?
Ik vind het verschrikkelijk. We kon

den nergens naartoe. De school ging 

dicht. De maatregelen werden steeds 

erger. Ik vond het steeds irritanter 

worden. Ik werd er zelfs een beetje 

bang van in het begin. Ondertussen 

ben ik er wel een klein beetje aan 

gewend.

Je hebt altijd groen licht en wind 
mee, of kunt foto’s maken door 
met je ogen te knipperen. 
Wat kies je?
Altijd groen licht en wind mee omdat 

het altijd wel handig is. Stel je voor 

dat je ver moet fietsen dan is het 

altijd handig als de wind je in de rug 

zit en je altijd groen licht hebt, want 

zo kom je sneller bij je bestemming. 

En stel je voor er is een ongeluk of 

iets gebeurd, kun je altijd meteen 

door.

Wat staat er op je bucketlist?
Ik wil heel graag naar Londen, naar 

Station King’s Cross. Daar zijn de 

films van Harry Potter opgenomen. 

Het lijkt me wel heel cool om daar 

met eigen voeten te staan. Ik ben 

fan van Harry Potter, ik heb alle films 

gezien en heb er al van alles van 

gespaard.

Wanneer heb je voor het laatst 
iemand geholpen?
Dat was op school. Er was een nieuw 

jongetje op school die niemand 

kende behalve mij. Ik zag hem op 

het schoolplein staan, alleen. Toen 

ben ik naar hem toe gegaan en heb 

met hem gekletst. Hij vond dat leuk. 

Ik kon goed voorstellen dat hij zich 

niet fijn voelde omdat ik ook nie

mand kende toen ik voor het eerst 

naar de nieuwe school ging.

Is er een liedje waar je goede 
herinneringen aan hebt?
‘Ik ben een gokker’ van Andre Hazes. 

Als we dit in de auto draaien dan 

gaan we helemaal los en zingen 

uit volle borst mee en doen de 

 instrumenten na. Gekkenhuis is het 

dan. Dus als ik dat nummer hoor dan 

denk ik daar aan.

Wat heb je liever: iedereen hoort 
wat jij denkt, of jij hoort wat 
iedereen denkt?
Dat ik hoor wat iedereen denkt. Stel 

je eens voor. Er is een crimineel in de 

buurt en hij is van plan een overval 

te doen. Je kunt meteen de politie 

bellen en hem op laten pakken.

Wat is het belangrijkste advies 
dat je ooit hebt gekregen?
Altijd doorgaan en proberen. Als iets 

niet lukt, dan is dat advies belang

rijk. Ik heb geleerd dat het echt 

werkt.

Wat deed je veel toen je klein was 
en zou je nu ook nog wel willen 
doen?
In de zandbak spelen. Maar ja, als 

we bijvoorbeeld op vakantie zijn dan 

speel ik soms ook nog in de zandbak. 

Waarom ook niet. Je moet doen wat 

je leuk vindt, zegt mijn pleegmoe

der altijd.

Wat is het eerste dat je van je 
eigen geld kocht?
Dat is LEGO van Ninjago. Daar heb ik 

veel sets van. Ik vind het supertof 

om dit te bouwen en later mee te 

spelen. Ik heb een hele LEGOkamer 

waar dit allemaal uitgestald staat.

Om wie lach jij het meest?
Om mijn vriend Sam. Hij is een klas

genoot en we hebben altijd lol. We 

maken dezelfde grapjes. De juf moet 

er ook altijd om lachen. Af en toe 

moet ze zeggen, ‘jongens, nou is het 

wel genoeg geweest met die grap

jes.’

Waar maak jij je huiswerk het 
liefst?
Nou, ik doe geen huiswerk. Ik heb 

het geluk dat ik het al op school mag 

maken. En dat is maar goed ook. Als 

ik er al aan denk dan heb ik er al 

geen zin meer in.

Wat is je raarste droom?
Ik was eens in de gymzaal op weg 

naar beneden via de trap. Ik hoorde 

iets om me heen. Ik keek de kast in 

en zag iets bewegen. Toen ik dichter

bij kwam, zag ik een soort van beest 

en ik gilde en rende naar beneden 

waar ik vast kwam te zitten, toen 

had ik een groot probleem. Het beest 

kwam rennend op me af. En precies 

op het moment dat hij zijn mond 

opendeed, werd ik wakker.

Wat is je favoriete snack?
Een loempidel. Dat is een frikan

del met chilisaus en een laagje van 

de loempia eromheen. Dat is een 

nieuwe snack en daar kun je me 

altijd blij mee maken.

Tekst: Lisa Osinga

Ties Masolijn Maasbree
15-vragen aan

jongeren \ 2801 

Column
Thuis

Hoi

Thuis is werk en werk is thuis, 
in plaats van thuis is thuis en 
werk is werk. Snap jij het nog? 
Maar let op. Over een jaar heeft 
iedereen een bochel en letterlijk 
vierkante ogen. Kom eens van 
die hardwerkende reet af joh.

In het oude ‘gewoon’ ging je 

’s ochtends opgedoft naar het 

werk, deed je daar je ding, en reed 

je laat in de middag weer terug 

naar huis. Thuis was toen thuis. 

En werk was werk, daar waar je 

naar papier smakende koffiebekers, 

de trage kopieermachines en soms 

wat klagende collega’s waren. 

Dit noemde we structuur en ritme. 

Dolly Parton schreef er een liedje 

over: working nine to fine, what a 

way to make a living. Pats boem, 

blah blah, coronavirus. We moeten 

thuiswerken. Is werk nu thuis? 

Of thuis toch werk? Hoe we het 

noemen boeit me niet, als thuis 

maar gewoon thuis blijft. Een 

heerlijke uitgebreide lunch maken, 

even een blokje om wanneer 

je daar zin in hebt, je eigen 

Spotifylijst aan kan en in een chille 

outfit de lange saaie vergaderingen 

bijwonen. Klinkt ideaal toch. 

Dat is misschien ook wel zo, maar 

het sociale in ons neemt toch 

de overhand. We willen kletsen, 

klagen en lachen met elkaar. 

Dat gaat een beetje lastig tegen 

een computerscherm. In plaats 

daarvan weet ik zeker dat er veel 

na werktijd nog doorwerken. 

Maar wanneer ben jij dan thuis? 

Ik wil je helpen en geef je twee 

opdrachten. De eerste is: zorg 

ervoor dat Dolly haar tekst niet 

hoeft aan te passen in: working 

nine to nine. En daarnaast bel 

je elke dag iemand op. Gewoon 

voor de fun. En voor de echte 

bikkels, probeer het onderwerp 

corona eens te vermijden? Heb het 

gewoon weer eens vanouds 

over je slecht zittende nagellak 

of over trage mensen met een 

boodschappenkar in een smalle 

supermarkgang of whatever. 

Ik hoop gewoon dat we het 

volhouden.

Is werk nu thuis? 
Of thuis  
toch werk? 

Lotte Thijssen
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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 

kerk bestuur@vincentiusparochies.nl

Misstipendium zon en feestdagen
€ 27,50 | door de week € 12,50

Administrator (pastoordeken)
W. Varela
077 398 14 16

Maasbree/Baarlo/Kessel/ 
KesselEik
Kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75 

kapelaan@parochiebaarlo.nl

Kerkbestuur 
Secretaris Arno Houwen
077 462 17 50

houwenarno@gmail.com

Kerkberichten
Vincentiusparochies

Cluster MKBE

Coronamaatregelen 

LET OP:  
Het aantal kerkgangers is 
beperkt tot 30. Kijk bij de 
kerkberichten van uw 
parochie naar wat daar: 
telefonische aanmelding of 
aanmeldbriefjes. Staat daar 
niets, dan zal het aantal 
kerkgangers wel onder de 30 
blijven. Misintenties waar 
veel mensen voor komen 
kunnen we nu niet 
aannemen. Met 
ziekteverschijnselen: blijf 
thuis! Houdt in de kerk 1 ½ 
meter afstand. Een 
mondkapje bij het naar uw 
plaats gaan en weer naar 
buiten lopen, wordt dringend 
aanbevolen. De zondagse 
H.Mis op TV is op NPO2 om 
10.00 uur. Blijf gezond!

STEUN: 
Als u vw de coronacrisis, 
waar ook uw parochie 
keihard de financiële 
gevolgen van ondervindt, 
een extra gift als 
kerkbijdrage wilt 
overmaken, dan wordt dat 
bijzonder gewaardeerd. Een 
enveloppe in de bus kan ook. 
Misschien ook omdat u al een 
tijdje de collecte hebt 
gemist?! Heel hartelijk dank.

Parochie Maasbree
Misintenties
NL58RABO0131001973

Pastorie Dorpstraat 4

077 465 12 19

par.aldegundismaasbree@hetnet.nl

www.parochiemaasbree.nl

Kerkdiensten
Zondag 31 januari
Feest van de H. Aldegundis

H. Mis: 11.00 uur, Lector: Mevr. Toos 

Leijsten, Intenties: Voor de intenties 

van de Mariakapel op het kerkhof.

Mededelingen
Inzegening Aldegundiskapel
Tijdens de H. Mis op zondag 31 

januari om 11.00 uur zal Deken 

Wilson Varela de Aldegundiskapel 

inzegenen.

Wijziging datum Vormsel
Vrijdag 16 april zullen de meisjes 

en jongens van groep 8 van de 

basisscholen het Sacrament van 

het Heilig Vormsel ontvangen in de 

Eucharistieviering van 18.30 uur en 

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 31 januari
H. Mis 09.30 uur t.i.v.  Sjraar 

Peeters en overl. fam., in het 

bijzonder ook voor Sjang Reijnen

Woensdag 3 februari
H. Mis 09.00 uur  

(grote kerk, zijaltaar St.Jozef)

Op maandag 1 februari a.s. is 

de volgende inzameling van 

bruikbare 

kleding, schoenen, dekens, 

knuffels en gordijnen.U kunt de 

dichtgebonden zakken afgeven op 

het kerkplein. Ons team staat klaar 

om te helpen met het uitladen en

zijn aanwezig van 13.0014.30 en 

van 17.0018.00 uur. Kunt u zelf 

niet 

brengen: Bel dan 3076521 en alles 

wordt bij u opgehaald. Sinds kort 

staat er op de parkeerplaats bij 

de dorpsontmoeting ook een 

kledingcontainer ook hier kunt u 

kleding inleveren en verder, zoals 

voorheen, voor de garagedeur van 

van de pastorie. (Aan de Meule)

19.30 uur. Voorganger in deze viering 

is Vicaris Goulmy. Willen de ouders van 

leerlingen op andere scholen, die zich 

nog niet hebben aangemeld, contact 

opnemen met kapelaan te Boekhorst – 

telefoon 077 477 12 75.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311

Iet DingsBovendeerdt

077 462 18 60, 06 24 21 61 06

Kerkdiensten
Zaterdag 30 januari

19.15 uur H. Mis, Har Smits vanwege 

verjaardag.

Mededelingen
Vanwege het Coronavirus wordt het 

Vormsel van 5 februari uitgesteld.

Er mogen maar 30 personen in de 

H. Missen aanwezig zijn.

U kunt zich daarvoor opgeven bij: Arno 

Houwen tel. 06 55 17 70 46 of bij 

Iet Dings tel. 06 24 21 61 06

Voor de pastorale zorg kunt u terecht 

bij pastoordeken W. Varela

Tel. 3981416, of kapelaan H. te 

Boekhorst (zie parochie Baarlo)

Parochie Egchel 
Misintenties
NL83 RABO 0120795086

G. Sillekens Eemsestraat 12, 

077 307 95 30 

Kerkdiensten
Zondag 31 januari
Geen H. Mis

Zondag 7 februari
Geen H. Mis

Zondag 14 februari
H. Mis 11.00 uur

Parochie Grashoek
Misintenties
NL24 RABO 0141910526

A. Cruijsberg, 077 307 52 93

Spreekuur
In kerk entree maandag 11.00 tot 12.00.

Zaterdag 30 januari
H.Mis 19.00 uur t.i.v. Sjraar Hunnekens 

(zeswekendienst) en (verj), Rien 

HunnekensGielens. Max. 30 pers. 

Telling bij binnenkomst

Parochie Helden
Misintenties
NL61 RABO 0120795094 

pastorie Rochusplein 3, 077 3071488,

kerkbestuurhelden@home.nl 

Spreekuur 
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.

Zondag 31 januari
H. Mis 10.00 uur t.i.v. Door Hendricks 

(b.g.v. verj); Peter van Loon (jaardienst), 

Karel Teeuwen en Frans Reinders; col

lecte ook voor de tekstboekjes

Vrijdag 5 februari
De H. Communie wordt thuisgebracht 

vanaf 09.00 uur

Ziekenzalving: 06 55 40 80 23

Parochie Baarlo
Misintenties
NL31RABO0103903860

Pastoordeken W. Varela

Hoofdstraat 7, 5961 EX Horst

077 398 14 16, 06 11 33 29 62

Kapelaan H. te Boekhorst

Markt 3, 077 477 12 75, 

06 52 29 66 46, pastoor@parochie

baarlo.nl, www.parochiebaarlo.nl 

Pastorie bereikbaar op dinsdag en 

donderdag van 09.0012.00 uur.

Kerkdiensten
Zondag 31 januari
09.30 uur H. Mis, Zeswekendienst Leo 

Vullings, Jaardienst Harrie Brueren en 

Antonia Coenen.

Donderdag 4 februari
09.00 uur H. Mis.

Mededelingen
Datum Vormsel
Donderdag 8 april (dit onder voorbe

houd) zullen de kinderen van de basis

school groep 8 het Sacrament van het 

H. Vormsel ontvangen. Het zijn twee 

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 30 januari
Geen H. Mis

Zaterdag 6 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

Kerkdiensten
Zondag 31 januari
H. Mis 11.00 uur. Geen Misintenties. 

Max. 30 aanwezigen. AANMELDBRIEFJE  

noodzakelijk. Verkrijgbaar vanaf: ma. 

25 januari, prikbord kerk

Maandag 1 februari
18.30 uur Stille Aanbidding 

19.00 uur Rozenkrans – Telling bij bin

nenkomst

Dinsdag 2 februari
H. Mis 09.00 uur –Telling bij binnen

komst

Donderdag 4 februari
H. Mis 09.00 uur –Telling bij binnen

komst

Parochie Panningen
Misintenties
NL44 RABO 0141900660 

Parochiecentrum Wilhelminastraat 

14

077 307 13 88 

info@parochiecentrumpanningen.nl

Open maandag, woensdag en 

vrijdagochtend van 08.30 uur tot 

11.30 uur.

Overleden
Wiel Hebben, 89 jaar

Kerkdiensten
Zaterdag 30 januari 
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Cor Haenen en 

Dien HaenenEngels en zoon Piet

Extra collecte misboekjes.

Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel

voor verdere informatie binnen de 

kerk.

Voorlopig is er de 1ste en de 

3de zaterdag van de maand om 

18.00 uur de H. Mis in KesselEik. 

Kapelaan te Broekhorst, verzorgt in 

meerdere parochies de H. Mis.

De bestelde H. Missen die v.w. 

corona niet door zijn gegaan, kun

nen weer op nieuw aan gemeld 

worden, op de datum  die de fami

lie wenst.

vieringen om 18.30 uur en om 19.30 

uur.Vicaris Goulmy zal in deze viering 

voorgaan.

Er mogen maar 30 mensen in de kerk. 

U kunt zich daarvoor opgeven. Tel. 

477.1275 of per mail: kapelaan@paro

chiebaarlo.nl

Bij binnenkomst in de kerk kunt u uw 

handen desinfecteren en de voorge

schreven afstand in acht nemen. Als 

u verkoudheidsklachten heeft, blijft u 

dan thuis.

Parochie KesselEik
Misintenties
NL41RABO0125300522

Opgave bij Tjeu Stemkens 

06 30 10 30 13

Kerkdiensten
Zaterdag 6 februari
18.00 uur H. Mis.

Jaardienst, Gertruda Geraets

Timmermans en Piet Geraets

Mededelingen
De H. Mis intenties kunnen jul

lie tot nader bericht door geven aan 

Tjeu Stemkens tel. 06 30 10 30 13. Ook 

Papier wordt in Maasbree eerder opgehaald
Het oud papier wordt in het centrum van Maasbree op dinsdag 2 februari eerder opgehaald.  
Het ophalen is vervroegd naar 18.00 uur.

In verband met de avondklok 

wordt eerder begonnen met 

de ophaalroute in de kern 

Maasbree. De vervroeging 

van aanvangstijd is nodig, 

omdat de chauffeurs uiterlijk 

21.00 uur in Swalmen gelost 

moeten hebben.

Inzameling oud ijzer Baarlo
De Fanfare Eendracht zamelt op zaterdag 30 januari 2021 
oude metalen in. Het oud ijzer kan worden ingeleverd tussen 10.00 
en 12.00 uur op de Sprunklaan in Baarlo. Standaard wordt er op de 
laatste zaterdag van de maand oud ijzer ingezameld.
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Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Tummers

www.eptummers.nl

8
KG

          Wasmachine WW80T734AWH/S2

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

         4K TV QE65Q67

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

4K
ULTRA HD

QLED

Altijd deskundig 
advies op maat.

  Voor al je vragen en bestellingen kun je bij ons 
terecht via online chat, videoshopping of telefoon.

     Voor 14.00 uur besteld? Vandaag nog geleverd!

1400
T/PM

649649,,--
849,-

**

*Na 100 cashback *Na 100 cashback 
via Samsungvia Samsung

INCL. 5 JAAR GARANTIE
NA REGISTRATIE

999999,,--
1399,-
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VÓÓR 14.00 BESTELD
VÓÓR 14.00 BESTELD

= DEZELFDE DAG GELEVERD
= DEZELFDE DAG GELEVERD

IN DE REGIO!IN DE REGIO!


