
Koeiendans
De lente is niet alleen de periode waarin er vreugde is in het koeienrijk omdat er veel kalfjes worden geboren. Het is namelijk ook voor vele koeien hét moment dat, na maanden van 
binnen overwinteren, de staldeuren weer opengaan. Op zaterdag 17 april mochten deze koeien voor het eerst weer van het verse gras gaan proeven. Door de intense vreugde van de 
dieren ontstond er een wilde en 10 minuten durende ‘koeiendans’. / Beeld: Jac Willekens
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Meer draagvlak onder inwoners door nieuw beleid
75 procent van ‘short stay’ arbeidsmigranten moet werkzaam zijn 
én wonen bij lokaal bedrijf
Vergunningen voor de huisvesting van ‘Short Stay’ arbeidsmigranten worden door de gemeente Peel en 
Maas voortaan alleen nog verleend wanneer de aanvrager minimaal vier maanden per jaar 75 procent 
van de huisgevestigden ook in het bedrijf heeft werken. Dat is tijdens de raadsvergadering op dinsdag 
20 april besloten.

Het gaat om de ‘short stay’ arbeids-
migranten die voor een korte peri-
ode in de gemeente komen werken 
en wonen. Van 22 juni 2020 tot 
1 mei 2021 was er een tijdelijke 
stop op het in behandeling nemen 
van nieuwe initiatieven voor de 
huisvesting van arbeidsmigranten, 
omdat de gemeente dreigde ‘over 
te lopen’. Het college wenste dat er 
in de raadsvergadering eerst werd 

geëvalueerd over het beleid, voordat 
nieuwe aanvragen worden goedge-
keurd.

Kleinschalig
In het beleid ‘huisvesting arbeids-
migranten short stay 2019’ dienden 
lokale initiatieven van huisvesting 
voor arbeidsmigranten minimaal 
25 procent ook in hun eigen bedrijf 
aan het werk te hebben. Het nieuwe 

beleid, met een 75-procentnorm, 
moet ervoor zorgen dat de arbeids-
migranten die in de gemeente wor-
den gehuisvest niet in een andere 
regio of gemeente aan de slag gaan. 
Daarnaast moet het nieuwe beleid 
zich richten op kleinschaligere huis-
vesting in plaats van het vestigen 
van grote groepen arbeidsmigranten 
op één locatie. Dit heeft in het ver-
leden vaker tot onvrede van buurt-

bewoners geleid. Door een betere 
spreiding van arbeidsmigranten 
hoopt het college dat er meer draag-
vlak bij de inwoners ontstaat. 

Consequenties niet naleven beleid
Teun Heldens (VVD) wilde graag 
van portefeuillehouder wethouder 
Paul Sanders (financiën, economie 
en beheer openbare ruimte) weten 
wat de consequenties zijn als blijkt 
dat aanvragers na het verkrijgen 
van een vergunning zich toch niet 
aan de 75-procentsnorm houden. 
Sanders antwoordde dat het mogelijk 
is dat er controles plaatsvinden en 

boetes worden uitgedeeld, Maar met 
dat antwoord ging het VVD-raadslid 
niet akkoord, hij wilde een duide-
lijke ‘ja’ of ‘nee’ horen, waarop wet-
houder Sanders dit ook gaf. “Bij het 
niet voldoen krijgt diegene altijd de 
mogelijkheid om zich te corrigeren 
of motiveren, maar als het antwoord 
niet bevredigend is dan wordt de 
vergunning ingetrokken. Dan zit het 
beleid heel strak in elkaar en wijken 
we er niet vanaf.”

Lees verder op pagina 08
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Mike Beurskens over zijn werk op de ic

‘De situatie begint de zorgmedewerkers op te breken’
Door het coronavirus draait de zorg al een jaar op volle toeren. Tijdens het afgelopen jaar zag de 
intensivecareafdeling van elk ziekenhuis een continue aanwas van patiënten. Ic-verpleegkundige 
Mike Beurskens uit Helden vertelt hoe hij met de druk omgaat. Hij draait, met uitzondering van de zomer, 
sinds de uitbraak van het coronavirus werkdagen van 12 uur.

Vanaf het moment dat het coronavi-
rus hard toesloeg in Noord-Limburg 
was het druk bij VieCuri Medisch 
Centrum in Venlo. Mike Beurskens 
werkt daar inmiddels vijf jaar op de 
ic en zag het afgelopen jaar de ic-
bedden vollopen. De ic-afdeling in 
Venlo is momenteel opgeschaald naar 
22 bedden, waarvan er 8 bedoeld zijn 
voor de reguliere zorg. Volgens Mike 
is in het hele jaar maar één rustige 
periode geweest op de ic. “Dat waren 
de zomermaanden. Toen draaiden 
we weer onze reguliere diensten 
en konden we onze rust pakken. 
Sinds december zijn, net als in het 
begin van de coronacrisis, werkdagen 
van 12 uur normaal. Waar ik voorheen 
36 uur in de week werkte, maak ik 
nu weer weken van 48 uur. Het werk 
is onveranderd druk. Gelukkig krij-
gen we veel ondersteuning van onder 
andere fysiotherapeuten en de reco-
very, maar we komen nog steeds 
handjes te kort. In de tweede golf 
heeft het ziekenhuis niet veel regu-
liere zorg moeten afschalen. Nu, in de 
derde golf, ontkomen we er niet aan 
om twee operatiekamers te sluiten. 
Daarmee komt er ruimte om de per-
sonele ondersteuningen aan de ic te 
kunnen bieden en om de Covid-zorg 

op de verpleegafdeling op te kunnen 
schalen”, legt Mike uit.
Volgens Mike werkt hij met een 
flexibel team, maar gaat de rek eruit 
doordat collega’s zelf kampen met 
corona of het lichamelijk of geestelijk 
niet meer aan kunnen. “De situatie 
begint sommigen op te breken, ze krij-
gen het werk niet meer bol gewerkt. 
We geven meer dan honderd procent 
van onszelf om de beste zorg voor 
elke patiënt te bieden en daar heb 
je uithoudingsvermogen voor nodig. 
Door de vermoeidheid, zowel mentaal 
als fysiek, vallen er collega’s uit. Er is 
geen stip op de horizon.”

Afschakelen
Zelf kan Mike het nog volhou-
den. “Ik ben vrij nuchter, het is niet 
de aard van het beestje. Ik zet de 
schouders eronder en ga weer door. 
Maar door het werk op de ic ben ik 
ook harder geworden.” Daarnaast 
kan Mike goed afschakelen doordat 
hij wisselt tussen het werk op de ic 
en de spoedeisende hulp. “Ik ben 
de eerste werknemer binnen het 
ziekenhuis die deze mogelijkheid 
heeft gekregen. Op de spoedeisende 
hulp is de druk anders dan op de ic. 
Daar ligt vooral een logistieke uitda-
ging doordat veel patiënten moeten 
worden geïsoleerd, terwijl op de ic 
patiënten langere zorg nodig hebben. 
Gemiddeld liggen patiënten zo’n vier 
weken op de ic. Maar iedere afdeling 
heeft zijn eigen druk. Juist die combi-
natie tussen beide afdelingen vind ik 
uitdagend en variërend.”

Minder waardering
Toch heeft de maatschappij volgens 
Mike niet in de gaten welke gevol-
gen het voor de zorg heeft als corona-
maatregelen niet worden nageleefd. 
“Als de besmettingen oplopen, gaat 
dat ten koste van de reguliere zorg. 
En dan kunnen bijvoorbeeld de niet 
spoedeisende operaties worden uitge-
steld. Hou je aan de regels en hou nog 
even vol. Het zijn de laatste loodjes.” 
Mike is van mening dat de aandacht 
voor de zorg afneemt, omdat mensen 
coronamoe zijn. “In het begin van de 
coronacrisis werd er geklapt voor de 
zorgmedewerkers, maar inmiddels is 
die aandacht afgezwakt. Het lijkt alsof 
de maatschappij ons minder waar-
deert en ons is vergeten. Dat geldt 
ook voor de politiek. Ook wij zijn coro-
namoe en willen graag weer op het 
terras zitten. Ik ben van mening dat 
horecazaken bewezen hebben zich 
aan de regels te kunnen houden, maar 
het heikele punt is dat we niet kun-
nen voorspellen hoe het gaat lopen. 
We hopen dat de besmettingen afne-
men nu mensen gevaccineerd wor-
den.”

Het lijkt alsof de 
maatschappij ons 
minder waardeert en 
ons is vergeten

Tekst: Jeanine Hendriks
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Aanleg glasvezel start nu ook in de kernen van Peel en Maas
Aannemer SPIE Nederland BV start medio juni met de graafwerkzaamheden voor de aanleg van het glasvezelnetwerk in de gemeente Peel en 
Maas. In Peel en Maas gaat het om de kernen Grashoek, Koningslust, Kessel-Eik en Egchel waar meer dan 3.000 woningen worden gepasseerd.

Wethouder Paul Sanders en Piet 
Grootenboer, directeur van Delta 
Fiber Netwerk, zijn verheugd om 
ook dit deel van Nederland aan te 
sluiten op het glasvezelnetwerk. 
“Door de coronapandemie is het 
nog belangrijker een goede inter-
netverbinding te hebben, onder 
andere voor thuiswerken en thuis-
onderwijs”, aldus wethouder Paul 
Sanders. In juni starten de graaf-

werkzaamheden in Peel en Maas. 
Aannemer SPIE voert de werk-
zaamheden uit in opdracht van 
Delta Fiber Netwerk, de ploegen 
graven dan een smalle geul in de 
berm. Daar komt een buis in te lig-
gen. De dunne glasvezels worden 
daar vervolgens doorheen gebla-
zen richting de woningen. Vanaf 
het tweede kwartaal starten zij met 
de woningschouw in Peel en Maas. 

De aannemer gaat dan bij bewo-
ners langs om te kijken waar de 
aansluiting in huis komt. Bewoners 
ontvangen hierover een brief. Het 
bovengrondse verdeelpunt, ook wel 
‘POP’ (Point of Presence) genoemd, 
wordt naar verwachting ook in het 
tweede kwartaal geplaatst. Een ver-
deelpunt ziet er uit als een grote 
grijze kast en verdeelt het signaal 
naar de verschillende adressen in de 

omgeving. Naar verwachting zijn de 
graafwerkzaamheden eind juli afge-
rond. In het derde kwartaal start 
aannemer SPIE met het plaatsen 
van de eerste huisaansluitingen. 
De aangemelde bewoners binnen 
de gemeente Peel en Maas zijn naar 
verwachting in het derde kwartaal 
2021 aangesloten op het glasvezel-
netwerk en kunnen ze gebruikma-
ken van de diensten.

Gemeente Peel en Maas scheldt een kwart van 
reclamebelasting kwijt
Gemeente Peel en Maas heeft besloten om 25 procent van de reclamebelasting kwijt te schelden. Om de activiteiten van het 
Centrummanagement Panningen door te laten gaan, worden de verminderde opbrengsten uit de reclamebelasting aangevuld door de subsi-
die voor het Centrummanagement Panningen te verhogen.

Omdat de coronacrisis in 2021 blijft 
aanhouden, heeft gemeente Peel 
en Maas besloten om ook dit jaar 
de reclamebelasting voor een 
kwart te verminderen. Omdat de 
opbrengsten van de reclamebe-
lastingen normaal worden door-

gesluisd als subsidie voor het 
Centrummanagement, ontstaat er nu 
een gat. Daarom vult de gemeente 
het bedrag dat normaal wordt uitge-
keerd aan het Centrummanagement 
zelf aan. Het gaat om 20.000 
euro. Doordat alle evenementen 

momenteel ‘on hold’ staan, gaat 
het Centrummanagement samen 
met de ondernemers inzetten op 
de zomermaanden. Ze bekijken de 
mogelijkheden voor een zomer-
programma, met bijvoorbeeld een 
vakantiemarkt en een openluchtbio-

scoop. “Onze focus ligt zowel voor 
de winkeliers als de horecazaken op 
het toeristenseizoen, want wij gaan 
ervan uit dat de vakantieparken in 
Peel en Maas dan weer vol liggen”, 
aldus centrummanager Jan Bouten.
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Hulp bij het huishouden is per 1 januari 2022 
een dorpsvoorziening
De gemeenteraad van Peel en Maas heeft dinsdag 20 april ingestemd met het voorstel om de Hulp bij het 
huishouden onder te brengen in een dorpsvoorziening. Dat houdt in dat niet de gemeente maar de vrijwilli-
gers in een dorpsoverleg voortaan de huishoudelijke hulp gaan inboeken. De kernen willen echter in de toe-
komst nog verder uitbreiden en innovatieve zorgpartners bij elkaar brengen.

Bij een dorpsvoorziening ligt het eige-
naarschap, de regie en de uitvoering 
van hulp bij het huishouden volledig 
bij de dorpen. De hulp wordt laag-
drempelig en dichtbij de inwoners 
georganiseerd, met als eerste aan-
spreekpunt de dorpsondersteuners 
in ieder dorp. Een dorpsvoorziening 
staat volledig buiten de Wmo en is 
geen gemeentelijke voorziening. De 
gemeente heeft dus geen formele of 
feitelijke bemoeienis met de dorps-
voorziening. De dorpen worden alleen 

financieel ondersteund met een subsi-
die. Daarnaast blijft de gemeentelijke 
Wmo maatwerkvoorziening hulp bij 
het huishouden (verplicht vanuit de 
Wmo) behouden.
De dorpen nemen hun verantwoor-
delijkheden en zijn zelf aan zet om 
contracten af te sluiten met zorgaan-
bieders. Per 1 januari 2022 moeten 
de contracten met de zorgaanbieders 
rond zijn. Gijs van Lier, die spreekt 
namens het burgerinitiatief, geeft aan 
dat de dorpsvoorziening niet zelf per-

soneel gaat werven. “Een werkgroep 
van vier personen, afgevaardigde van 
de kernen, sluit contracten af met de 
zorgaanbieders. We gaan een partner-
ship met elkaar aan. We gaan geen 
energie steken in zorgaanbieders die 
niet willen meewerken aan ons burge-
rinitiatief.” Wethouder Anget Mestrom 
heeft er vertrouwen in dat de zorg-
aanbieders, ondanks dat ze hun 
zorgen in de commissievergadering 
uitten, aansluiten bij het burgerinitia-
tief. “Ik  verwacht een andere houding 

van de zorgaanbieders.”
Nu de Hulp bij het huishouden door de 
dorpen zelf wordt geregeld, willen de 
kernen nog verdere stappen zetten in 
de toekomst. “We willen uit de sys-
teemwereld stappen. Soms komen er 
wel drie verschillende organisaties bij 
cliënten aan huis. Daarom is ons plan 
om innovatieve partijen bij elkaar te 
brengen, zodat er straks nog maar één 
partner bij een cliënt hoeft te komen”, 
legt Van Lier uit.
De VVD uitte tijdens de raadverga-
dering kritiek op het burgerinitiatief. 
Zij stemde tegen het voorstel onder 
andere omdat er door de verandering 
belasting moet worden betaald voor 
hulp bij het huishouden. “Het gaat 

hier jaarlijks om honderdduizenden 
euro’s die naar de belastingdienst. 
Onze inwoners krijgen daar niks van 
terug. Dat geld kan dus niet aan onze 
inwoners worden besteed”, aldus 
Karin Jacobs.
Volgens wethouder Mestrom lopen er 
diverse gesprekken met het ministe-
rie over de btw. “Het Rijk heeft laten 
weten positief tegenover het burge-
rinitiatief te staan, maar dit niet om 
te zetten in regel- en wetgeving. Dat 
wil zeggen dat er op elke factuur van 
een zorgaanbieder 9 procent belasting 
wordt geheven. Maar we blijven in 
gesprek en we hopen een beweging 
te maken bij het ministerie.”
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Adver to r ia l

Interesse in de politiek?
Ben je door de recente Tweede Kamerverkiezingen geïnteresseerd geraakt in de politiek? Of volg je de 
politieke actualiteit in Peel en Maas op de voet? Wil je je in de aanloop naar de gemeenteraads-
verkiezingen van 2022 verdiepen in wat de gemeenteraad in Peel en Maas doet? Waar houden de 
volksvertegenwoordigers zich in Den Haag, Maastricht en Peel en Maas mee bezig?

Het CDA Peel en Maas organiseert 
in het voorjaar drie bijeenkomsten, 
waarbij je kennis kunt maken met 
zowel de lokale, provinciale als 
landelijke politiek. De bijeenkom-
sten zijn bedoeld voor iedereen 
die erover nadenkt politiek actief 
te worden, maar nog niet precies 
weet wat de mogelijkheden zijn. 
Of voor diegene die willen weten 
hoe zij meer invloed kunnen uitoe-
fenen op de lokale besluitvorming. 
Kortom, ontdek de politiek.

Door deelname krijg je kennis 
over het bestuur van Nederland, 
Limburg en de gemeente Peel 
en Maas en word je interactief 
meegenomen in hoe dit werkt 
in de praktijk. Dit door de mede-
werking van Tweede Kamerlid 

Mustafa Amhaouch, Provinciale 
Statenlid Marlou Absil, raads-
fractievoorzitter John Timmermans 
en  wethouder Rob Wanten.

Het programma ziet er als volgt uit: 

19 mei:
gemeentelijke politiek, met 
 medewerking van Rob Wanten 
en John Timmermans 

31 mei:
landelijke politiek, met 
 medewerking van Mustafa 
Amhaouch 

6 juli:
provinciale politiek, met 
 medewerking van Marlou Absil 

Alle bijeenkomsten starten om 
19.00 uur, afsluiting is om 21.00 uur 
voorzien. De locatie is nog niet 
bekend en is afhankelijk van de 
coronasituatie en -richtlijnen. 

Deelname is gratis
Aanmelden kan door een mail te 
sturen naar: gmn.fleuren@gmail.com

www.cda.nl/limburg/peel-en-maas WWW.GLORIOUSGLORIOSA.NL
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Brand bungalowpark Stille Wille
Op bungalowpark Stille Wille in Meijel is zaterdagmiddag 17 april brand ontstaan in een chalet. In het 
chalet was op het moment van de brand niemand aanwezig.

Omdat de brandweer niet over 
voldoende bluswater beschikte, 
is er opgeschaald naar middel-
brand. De brand is bestreden door 
twee tankautospuiten en een 

waterwagen. Even voor 16.30 uur 
werd het sein brandmeester 
gegeven. De brand bleef beperkt 
tot het brandadres. Het chalet 
is door de brand volledig ver-

woest. De oorzaak van de brand 
is op dit moment niet bekend. 
Het Team Brandonderzoek van de 
Brandweer Limburg-Noord gaat de 
brand onderzoeken.

Raadslid Frits Berben van  PvdA/
Groenlinks vroeg tijdens de raadsver-
gadering op dinsdag 20 april aan de 
burgemeester wie de gedupeerden 
zijn. Volgens burgemeester Wilma 
Delissen-van Tongerlo is de chalet 
in eigendom van een Meijelnaar. 
“De chalet, die al aan het einde van 

zijn levensduur zat, werd tijdens de 
brand niet bewoond. Ook niet door 
arbeidsmigranten. Er moet nog een 
gesprek worden gevoerd over het 
opruimen van de woning. Er kan 
namelijk geen afgebrande woning op 
het bungalowpark blijven staan.”

Het Bouwens ontvangt 450.000 euro voor verbeteren van binnenklimaat
Het Bouwens in Panningen kan aan de slag met het verbeteren van de luchtkwaliteit in de school. Op ver-
zoek van LVO heeft gemeente Peel en Maas een subsidieaanvraag bij het Rijk gedaan waardoor 
450.000 euro beschikbaar is gesteld voor onder andere de installatie van luchtsystemen.

Eind 2020 heeft het Rijk een regeling 
ingesteld voor het verstrekken van 
specifieke uitkeringen voor de verbe-
tering van het binnenklimaat op scho-
len. Het doel van deze regeling is het 
stimuleren van projecten waarmee 
door noodzakelijke en energiezui-
nige maatregelen het binnenklimaat 

in scholen kan worden verbeterd. 
Op verzoek van LVO heeft gemeente 
Peel en Maas een aanvraag gedaan 
voor Het Bouwens. “De middelbare 
school heeft een plan gemaakt voor 
verbetering van binnenklimaat met 
een berekening van de kosten daar-
bij. Voor 30 procent van de kosten 

kan bij de Rijksoverheid een subsidie 
worden aangevraagd. Deze subsi-
die kan alleen door de gemeenten 
worden aangevraagd. De gemeente 
heeft dit voor het Bouwens gedaan 
bij aanvang van de regeling in januari. 
Inmiddels is duidelijk dat de subsidie 
door het Rijk is goedgekeurd en kan 

het Bouwens voor een deel hun plan-
nen dekken met het subsidiebedrag 
van ongeveer 450.000 euro. Of én 
hoe dit bedrag kan worden ingezet 
is afhankelijk van hoe Bouwens hier 
verder vorm aan gaat geven”, laat 
een woordvoerder van de gemeente 
weten. Een woordvoerder van Het 
Bouwens wil inhoudelijk niet reageren 
op de plannen. De school kan nog niet 
aangeven welke aanpassingen met 
het toegekende bedrag worden uit-

gevoerd. “In overleg zijn we aan het 
kijken welke aanpassingen we willen 
en wanneer die gerealiseerd kunnen 
worden in de loop van de komende 
jaren. Aanpassingen gebeuren altijd 
in de vakanties, zodat de leerlingen 
daar geen last van hebben”, laat een 
woordvoerder weten. Prisma had ook 
plannen ingediend om van deze rege-
ling gebruik te kunnen maken, maar 
die plannen voldeden niet aan de cri-
teria en zijn afgewezen.
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Graaf
machines bij 
Maas boule
vard Kessel 
beklommen
Bij de Maasboulevard in 
Kessel zijn cabines van 
graafmachines en de ponton 
van aannemer Ploegam 
beklommen. De aannemer is 
per direct genoodzaakt om in 
de avonduren de 
Maasboulevard vanaf de 
loswal tot aan opgang bij het 
gemeenschapshuis af te 
sluiten voor publiek.

Ploegam spreekt van een 
teleurstellende actie. Het is niet 
duidelijk wie de graafmachines 
is beklommen. Gemeente Peel 
en Maas geeft ook aan dat het 
niet de bedoeling is dat opge-
graven keien en andere objec-
ten mee naar huis genomen 
worden. “Deze spullen kunnen 
een archeologische waarde voor 
Kessel hebben.”

Hoije Thea.
Bedankt voor 30 jaar vriendschap en fi etsplezier.

Mia, An, Lies en Jan, Ied en Piet, 
Mien en Jac, Leen en Jan.

We zullen je missen.

Je liefde, warmte en zorgzaamheid 
kon je aan vele mensen kwijt. 

Dat gaf jouw leven grote inhoud 
en het heeft het onze verrijkt.

Thea
Alsters - van der Velden

Panningen, * 22 november 1944
Panningen, † 15 april 2021

50 jaar in liefde verbonden met
Wiel Alsters

Mam en oma van 

 Mariëlle en Rob
  Isa
  Tijn

 Rob en Jill
  Pip en Ivo
  Zep

Correspondentieadres: 
Barbarastraat 17, 5988BC Helden

Het afscheid vindt in besloten kring plaats 
op vrijdag 23 april.

Onze dank is groot aan de afd. B4 Oncologie van 
VieCuri alsook aan de verpleging van 
‘t Plattelandshoés en aan de medewerkers van 
thuiszorg Groene Kruis.

Op 13 april is toch nog onverwachts overleden

Loes Timmermans-Timmermans
Loes heeft zich met grote inzet vele jaren verdienstelijk 

gemaakt voor onze parochie. 

Als kerkbestuurslid, als lid van het Fancy Fair-comité en 
vanaf 2015 als vertegenwoordiger van onze parochie 

als bestuurslid van het nieuw gevormde parochie-cluster 
Maasbree/Baarlo/Kessel/ Kessel-Eik.

Wij zullen haar drijvende kracht node gaan missen.

Wij wensen Jan, de kinderen, kleinkinderen en verdere familie 
heel veel sterkte toe bij dit grote verlies.

Alle vrijwilligers 
Parochie Maria Onbevlekt Ontvangen 

Kessel-Eik.

                      

Janny Sieben-Klinkhamer

Dapper heeft ze haar oneerlijk lot aanvaard, zo vol en  
energiek in het leven staand, zo snel ontnomen.
Met intens verdriet zullen we dit verlies moeten dragen.
Wat zullen wij je levenslust en al je zorg en liefde ontzettend  
missen.

Het leven is mooi.
Pak het.

echtgenote van

Mart Sieben

De afscheidsdienst heeft in besloten kring plaatsgevonden  
in crematorium Midden-Limburg te Baexem.

5 Zuidlaren, 12 december 1958
c Kessel, 14 april 2021

Correspondentieadres: 
Veersepad 24, 5995 AE Kessel Lb

Mart Sieben

Harry en Saskia
Amber, Bas, Coen en 1 

Anja en Steven
Sam, Evelien
i i 

weduwe van

Peter Groos
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Zonder Frits is alles anders. 

Het doet ons goed zoveel kaarten, bemoedigende woorden en 
het samenzijn samen met jullie te hebben mogen delen na het 

overlijden van mijn man, onze pap, schoonvader en opa 

Frits Smets
Wij danken jullie hiervoor hartelijk. 

 Nelly Smets-Bongers
      Martin en Suzan, Chelsea en Christiaan
       Leon en Liza

Kessel, april 2021  

Dank je wel voor de 
vele kaarten, bloemen 
en verrassingen bij ons 

50-jarig huwelijk.

Wim en Truus 
Theeuwen-Kuijpers

Ôs pap en mam, opa en oma

Juup en Lies
Versteegen-Heijligers

zien op 23 april
50 joar getrouwd!

Iet en Huub
Wilms-Meusen

zijn op 29 april
50 jaar getrouwd!

PROFICIAT!
Mariska & Hans en Jip 

Ron & Chris, Jurre en Mats 

Al enige tijd moesten wij

Janny
Sieben-Klinkhamer
door haar ziekte bij ons werk missen. 

Op woensdag 14 april bereikte ons het trieste bericht 
dat Janny, veel te snel en veel te vroeg, is overleden. 

Het gemis van haar inzet, enthousiasme, 
betrokkenheid en loyaliteit bij haar werk als 
postbezorger in Kessel is voor ons nu definitief. 

Wij denken aan haar man Mart en aan haar kinderen, 
kleinkinderen en andere familie, vrienden en kennissen, 
in deze moeilijke tijd. 

Wij wensen hen veel sterkte. 
Collega’s en management PostNL

familie \ 2204 

PLUIMHORTENSIA aanbieding 3 voor 
€12.00. info: www.veld-tuinplanten.nl 
of bel 06 4032 7108. Vlinderstruik e.a. 
heesters (op stam), buxusverv, taxus, 
vaste pl., bodembedekkers enz. open 
za 9.30-16.30 uur . Do. en vrij. na tel. 
afspr. Oude Heldenseweg (naast 13a) 
Maasbree 

Asperges steken voor eigen gebruik, 
rij van100 mtr €100 voor hele seizoen. 
In Maasbree tel. 06 2742 4758

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

Seizoenarbeiders aspergeteelt 
makkelijker ‘verkrijgbaar’ 
dan vorig jaar 
Voor de aspergetelers in Peel en Maas was het vorig jaar lastig om aan buitenlandse arbeiders te komen. Bij veel 
telers komen jaarlijks seizoenarbeiders vanuit het buitenland, maar door corona en haar beperkingen bleven 
velen gedwongen in hun thuisland. Dit jaar zijn deze problemen voor de meeste telers niet meer van toepassing.

Het lukte Johan Peeters van Peeters 
Asperges in Helden vorig jaar niet om 
zijn vaste groep Portugese stekers 
over te laten vliegen. Hij had geluk 
en kon Bulgaarse arbeiders ‘lenen’ 
van zijn neef, die tegenover hem een 
eigen aspergebedrijf runt. De mede-
werkers regelden vervolgens ook een 
extra groepje kennissen uit Bulgarije, 
die Peeters binnen no-time van het 
vliegveld kon halen en in kon zetten 
in zijn bedrijf. Dit jaar was het voor 
Peeters geen probleem om zijn ‘eigen’ 
stekers over te laten komen. “Het 
vaste groepje van vier Portugezen 
is weer hier. Ze werden van tevoren 
negatief getest en op de luchthaven 
nogmaals. Vorig jaar durfden ze niet 
te komen en dat is hun goed recht 
natuurlijk. Toen was het nog vers, het 
coronavirus. De coronatesten waren 
er toen ook nog niet. Nu is het beter 
geregeld, dus was het geen probleem 
voor hen om hierheen te komen.”
Het aspergebedrijf loopt nog niet 
over van drukte, Peeters krijgt het 
nog goed geregeld. “De drukte begint 
mondjesmaat. Als de zon gaat schij-
nen, dan wordt het drukker. Dan 
komen de asperges tevoorschijn. 
Gelukkig hebben we ook nog kinde-
ren die allemaal verkering hebben, en 
een zus en zwager, die helpen als het 
straks echt druk wordt.”

Creatieve planning
De twee Griekse arbeidsmigranten 
van aspergeteler Hans van Mullekom 
uit Egchel kwamen het afgelopen jaar 
niet vanwege de gesloten Griekse 
grens. Dit terwijl Van Mullekom in 
totaal 5 hectare in Egchel en omge-
ving bezit. Hans’ familieleden en 
onder andere studenten die niet naar 
school konden, bleken zijn redding; zij 
hielden het bedrijf draaiende en hiel-
pen daar waar zij konden.

Dit seizoen lukte het de twee Griekse 
dames ook niet om naar Nederland 
te komen. “Eentje zit in Griekenland, 
de vliegtickets zijn onbetaalbaar voor 
haar. Waar een ticket normaal gespro-
ken 140 euro kost, is de prijs nu 500 
euro en dan moet ze ook nog eens 
een coronatest van 150 euro doen bij 
de luchthaven. Dat is veel geld en al 
helemaal voor Griekse begrippen”, 
aldus Van Mullekom. 
De andere Griekse dame, die werkt 
in Duitsland, kan niet de Nederlandse 
grens bereiken. Ze zal dit jaar dus niet 
aan de slag kunnen in Egchel. Van 
Mullekom kan wel hulp krijgen van 
Peeters uit Helden. “Hij heeft perso-
neel uit Portugal en van hem heb ik 
een aantal arbeiders mogen ‘lenen’. 
Wij hebben samen een contractuele 
afspraak gemaakt dat hij een deel van 
mijn asperges verzorgt. Het regelen 
van arbeidsmigranten gaat dus nog 
niet zoals het normaal gaat, maar het 
is nog enorm meegevallen. We moe-
ten creatief zijn en dan komt het wel 
goed.” Verder helpen wederom fami-
lieleden, kinderen en ook één van 
de schoolgaande jongeren die vorig 
jaar ook meehielpen. “Het is pas-
sen en meten, want de schooljongen 
volgt bijvoorbeeld wel online lessen. 
Dus je moet creatief zijn met de plan-
ning. Maar we redden het allemaal 
wel, ik heb er dit jaar helemaal geen 
zorgen over. Verleden jaar had ik dat 
wel, toen was ik ook bang voor de 
afzet. Maar dat is allemaal reuze mee-
gevallen.”

Meer moeite
Aspergefamilie Van Lier uit Helden, 
in bezit van 5 hectare aan asperge-
velden, sloeg vorig jaar de oogst over 
omdat de vaste groep Poolse mede-
werkers niet kon komen. De familie 
heeft daarnaast een groot kalkoe-

nenbedrijf waar ze nog inkomsten uit 
kon halen. Dit jaar ondervond Van Lier 
geen problemen en zijn de vier Poolse 
medewerkers gewoon overgekomen. 
“Dit jaar hebben we genoeg personeel 
en zullen we gewoon oogsten”, aldus 
mevrouw Van Lier. 
Volgens Jan Linssen, voorzitter van het 
Aspergegilde Peel en Maas, waar-
bij ruim twintig aspergeboeren in 
de gemeente zijn aangesloten, zijn 
de problemen met betrekking tot 
het verkrijgen van arbeiders dit jaar 
veel minder ernstig dan vorig jaar. 
Linssen: “Vorig jaar begon moeilijker 
omdat men de richtlijnen niet alle-
maal kende. Dit jaar is alles gewoon 
volgens de regels verlopen en heb ik 
geen berichten gehad van boeren die 
niet aan personeel konden komen. 
Ze hebben wel meer moeite moe-
ten doen om de dingen op de juiste 
manier aan te pakken. Zo heb ik van 
de grotere telers gehoord dat zij de 
werkers hebben geholpen met het 
regelen van coronatesten en ervoor 
hebben gezorgd dat zij uit het buiten-
land werden opgehaald met auto’s of 
bussen. Daarnaast hebben ze er ook 
voor gezorgd dat de medewerkers bij 
aankomst in Nederland eerst verplicht 
in quarantaine konden gaan, voordat 
zij echt aan de slag konden. Dus er 
moest veel worden geregeld om de 
arbeidskrachten over te laten komen, 
maar ik heb nog van niemand gehoord 
bij wie dat niet gelukt is of dat ze 
op geen enkele andere manier aan 
arbeidskrachten zijn gekomen. Ik ken 
ook geen enkele aspergeboer uit de 
gemeente die bij het gilde aangeslo-
ten is, die dit jaar de oogst aan zich 
voorbij moet laten gaan omdat er niet 
genoeg personeel te verkrijgen is.” 

Tekst: Roosje Delsing

2204 \ nieuws

Ingezet op betere spreiding
Pilot vierhonderd arbeidsmigranten 
op één locatie in Peel en Maas geschrapt
Tijdens de raadsvergadering op dinsdag 20 april is besloten om de derde pilot voor het vestigen van 
vierhonderd arbeidsmigranten op één locatie te schrappen. Volgens de raad staat de pilot haaks op het 
nieuwe arbeidsmigrantenbeleid, waarin onder meer wordt ingezet op een betere spreiding van arbeids-
migranten in de gemeente.

Lokaal Peel en Maas wilde deze 
wijziging graag zien in het nieuwe 
beleid en legde hem voor tijdens de 
raadsvergadering. Een grote meer-
derheid van 24 raadsleden stemde 
vóór de wijziging en 2 raadsleden 
stemden tegen. Het zou de derde 
pilot zijn omtrent het plaatsen van 
een groot aantal arbeidsmigranten 
op één locatie, echter bleken er zich 
nog geen belangstellenden te heb-

ben gemeld. Daarnaast strookt de 
pilot volgens Teun Heldens (VVD) met 
het nieuwe beleid om de focus te 
leggen op kleinschalige huisvesting. 
“Ik wil weten hoe het college denkt 
deze derde pilot nog te kunnen 
legitimeren. We zetten in het aan-
gepaste beleid in op meer kleinscha-
ligheid en het meer ruimte bieden 
voor huisvesting bij de agrarische 
ondernemers. Welke noodzaak heeft 

die derde pilot dan nog in dit beleid? 
John Timmermans (CDA) stemde 
ook voor het schrappen van de 
pilot. “Wat ons betreft kan het beter 
geschrapt worden en niet uitgesteld 
naar volgend jaar, zoals eigenlijk 
op de planning stond, want er blijkt 
geen belangstelling te zijn.” Door het 
schrappen van de pilot zullen er geen 
250 extra plaatsen komen bij Work 
and Stay in Maasbree.

In iddere traòn van verdreët
glinstert ‘n schoëne herinnering

Dankbaar det zeej nag zoë lang in ôs midde moogde zien,
deile weej uch meij det van ôs is haergegaon

ôs leëf en zörgsaäm mam, ôs oma Bree en superoma

 Dien Hermans - Joosten 
* Maasbree, 25 oktober 1929

† Panningen, 12 april 2021
       

weduwe van 

Harrie Hermans

Wien en Carla Hermans - de Bijl
 Maikel en Linda, Sef, Gies 
 Nick en Robin  
Jos Hermans en Truus Arts
 Leandra en Henri 
 Iris
Tony en Gerard van der Bloemen - Hermans
 Ferry en Selina
 Bobby en Vivian
Lea en Bart Hendriks - Hermans
 Lizzy ❤❤ en Luuk, Lonne
 Bas 
Leo en Tineke Hermans - Knippenbergh
 Tim 
	 Eefke	en	Nick

Correspondentieadres:
Fam. Hermans, Oude Heldenseweg 1, 5993 RA  Maasbree

Weej hebbe in beslote kringk aafscheid genome van mam.

‘n Speciaal woörd van dank aan de medewerkers van
Vincent Depaul vur de leëfdevolle verzörging.

Voor  A l t i jd  B i j zonder  U i tvaartzorg

Als je ouder wordt en je niet meer weet waar je bent,
als je mensen ziet, maar ze niet meer herkent,
als je toch blijft strijden om bij ons te blijven

dan komt er een moment in het leven 
dat we je in vrede alle rust willen geven

Op de leeftijd van 98 jaar is, toch nog vrij onverwacht en snel, na 
een liefdevolle verzorging in Vincent Depaul, vredig ingeslapen 
onze sterke en lieve moeder, schoonmoeder, oma en superoma 

Fia Geux-Backers
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

* Roermond, 24 september 1922  
          † Panningen, 16 april 2021

echtgenote van 
 

 Arnold Geux †
Onze dank gaat speciaal uit naar alle medewerkers van Zorgcen-
trum Vincent Depaul voor hun jarenlange liefdevolle verzorging.

 Odijk:  Fred en Anneke
 Haarlem: Josine en Marcel
 Houten: Martijn, 
            Martín
 Eindhoven: Suzanne, 
            Sophie

Correspondentieadres: Familie Geux, 
p/a Loosteeg 19a, 5981 NJ  Panningen

De uitvaartdienst gevolgd door  
de begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden.

Aangepaste aanlevertijden
Vanwege Koningsdag dinsdag 27 april zijn de aanlevertijden 
voor advertenties en redactionele inzendingen aangepast. 
Advertenties kunnen tot uiterlijk maandag 26 april 16.00 uur 
ingediend worden via adverteren@kempencreeert.nl Redactionele 
stukken kunnen tot uiterlijk 12.30 uur aangeleverd worden 
via redactie@hallopeelenmaas.nl
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fi enbosuitvaartzorg.nl

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR 
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

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

0475-495021 | www.riajoosten.nl
Afscheid en ontmoeten

Peet Steeghs Uitvaartzorg

06 38 43 79 56
Maasbree e.o.

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl

samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

www.janssenuitvaart.nl

Panningen

t. 077-3078642

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

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

gevoel kunnen terugkijken.

bob noten

077-3661314 | www.bobnoten.nl

24-uur
bereikbaaruitvaartbegeleiding

eigen afscheidscentrum

begeleiden en ontzorgen
vijf 24-uurs kamers

voor élke verzekering

“Wat was je sterk en arbeidzaam, 
steeds heb je voor iedereen klaar gestaan

Je wil was ijzersterk, heel lang nog ging je voor ons aan het werk
Dat was je lust en je leven

Moedig ben je tot het einde gebleven”

Thuis in zijn eigen vertrouwde omgeving omringd door allen 
die hem lief waren is rustig ingeslapen mijn lieve man, 

ôzze pap en trotse opa,

Juup Vaessen
* 11 april 1936     Maasbree     † 12 april 2021

echtgenoot van
Lenie Vaessen-Peeters

 Hoensbroek, Gerard en Lydia, Julia
 Sittard, Loes
 Nonthaburi, Thailand Pieter en At, Earth, Lily
 Maasbree, Leon en Saskia, Jill, Cas

Maasbree, 12 april 2021
Wilhelminalaan 6, 5993 AC Maasbree

Op zaterdag 17 april hebben wij in besloten kring afscheid 
genomen.

Speciaal woord van dank aan het team van Groene Kruis 
Thuiszorg Maasbree voor de liefdevolle zorg die hij van hun 
mocht ontvangen en aan de huisartsen dr. Janssen en dr. van 
Roest voor de fijne begeleiding. 

PeetSteeghsUitvaartzorg

“As ze gewuün bliefs,
wuurs ze vanzelf biezonjer.”

Bedroefd maar ook dankbaar voor alles wat ze voor ons 
betekend heeft, is rustig in onze aanwezigheid overleden, 

mien Maedje, ós mam en geweldige oma

 
Lucie (Loes)

Timmermans - Timmermans
* Tegelen, 1 november 1951                 † Kessel-Eik, 13 april 2021

leefdevol Maedje van 

Jan Timmermans

zórgzame mooder van eur maedjes

Trudy en Rico
 Jouke, Hidde

Marga en Marloes
 Jill, Gwen
 
Nellie en Marco
 Meike, Lucas
 Luna, Finn

 

Kuypershof 3, 5995 NG  Kessel-Eik

Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden. 

Voor  A l t i jd  B i j zonder  U i tvaartzorg

Zacht

Ik zei heel zacht
net zo zacht als jij
ik hou van jou
hou jij ook van mij

En ’k weet nog goed
dat toen de stilte zei:
’’houwen zo’’
zachter nog dan wij

Je hebt nu eindelijk je rust gevonden
Ons hart is getroffen ook al zie je dat misschien niet
Je zien lijden en je niet voldoende kunnen helpen

Dat was ons grootse verdriet.

Zus Waals - Strijbos
 echtgenote van
 Lau Waals

* Meijel, 4 januari 1940             † Meijel, 17 april 2021
 
 Meijel: Lau Waals

 Doesburg: Marco en Margelly

 Roermond: Angeline en Wil
  Annik, Winnie

 Weert: Sjoerd en Debbie
  Angie, Ian

  Familie Strijbos
  Familie Waals

Lau Waals
Pastpaedje 37, 5768 BC Meijel

De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op woensdag 21 april 
in de aula van crematorium Midden - Limburg te Baexem.

Na een heel lang, boeiend en gelukkig leven, 
nemen wij in dankbaarheid afscheid van onze 
geliefde en inspirerende Pa, Opa en Superopa

Pierre Bongers 
* 21 februari 1921                       † 19 april 2021

Echtgenoot van
Miet Bongers-Bergs  †  2003

Drager van het verzetsherdenkingskruis en 
de Eremedaille verbonden aan de Orde van 

Oranje-Nassau in goud

 Kessel: Wiel en Jeannette
    Esther en Bart, Luc, Tim, Carla
    Claudia en Sten, Esmee, Jens

 Egchel: Gerty en Hans †

 Siebengewald: Hans en Marga
   Martijn
   Mariske en Robin, Rens
   Bernadette en Patrick

 Baarlo: Twan en Jacqueline
   Niels en Paulien, Joes
   Fenna en Matthijs
   Renske † 
   Jort en Silke

 Neer: Marly en Jo
   Tom
   Ruth en Ashwin 

We nemen in besloten kring afscheid van Pa.

Correspondentieadres:
Jacobusstraat 9a
5987 AJ Egchel

Auto’s gevraagd, alle merken 
loop, sloop of schade. Direct geld 
en vrijwaring, snel opgehaald. 
Tel. 06 5285 9348. 

Schoonmaakster gezocht  
voor 2-3 uur per week in Panningen. 
Tel 06 4149 9487 

Verloren aan de Molenstraat 
autosleutel Nissan: terug te bezorgen 
word beloond !
06 4653 8139.

Zwanger? Welkom bij Lekker Laeve! 
Voor Yoga, Zwanger & Fit, themalessen 
en meer: www.lekkerlaeve.nl 
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Arbeidsmigranten normen en waarden leren

Work and Stay pakt overlast 
rondom park Maasbree aan
De overlast die omwonenden van Lange Heide in Maasbree ervaren van de Work and Stay-locatie bij 
BreeBronne in Maasbree, wordt volgens Lottie van Gerven van Work and Stay opgelost. De huisvester 
van arbeidsmigranten heeft onder andere de verkeersproblemen aangepakt met bewegwijzering en 
door arbeidsmigranten te wijzen op normen en waarden in het verkeer.

Work and Stay, die 750 arbeids-
migranten huisvest in Maasbree, 
brainstormt een aantal keer per jaar 
met de buurtbewoners over het 
leefklimaat in de omgeving van de 
huisvestingslocaties. Een aandachts-
punt bleek het verkeer rondom de 
kruising van de Lange Heide met het 
zandpad direct ten zuiden van Work 
and Stay te zijn. Work and Stay is in 
principe alleen vanaf de noordzijde 
bereikbaar. Buurtbewoners gaven 
aan dat er overlast is van voertui-
gen die verkeerd reden en op de 
genoemde kruising ten zuiden van 
Work and Stay terechtkwamen.

Verkeersonderzoek
Ook zijn sommige voetgangers die 
vanaf Work and Stay komen niet 
goed zichtbaar. Deze bevindingen 
zijn gebundeld in een verkeerson-
derzoek en samen met verkeers-
kundigen van de gemeente zijn er 
naar oplossingen gezocht. De maat-
regelen die genomen worden zijn 
erop gericht om de huidige situatie 
te verbeteren. Dit wordt gedaan 
met bewegwijzering en door extra 
aandacht te geven aan normen en 
waarden in het verkeer. Ook zijn er 
verkeerstellingen uitgevoerd en is 
er een bebordingsplan gemaakt. 
In de komende tijd worden diverse 
borden in de omgeving geplaatst. 
Het gaat om verwijsborden naar de 
Work and Stay-locatie voor fietsers 
en automobilisten. Deze borden 
geven de route aan die deze wegge-
bruikers dienen te volgen.

Zandweg
“Ons advies aan de gemeente 
was destijds om het zandpad af 
te sluiten met als voorwaarde 
dat landerijen bereikbaar blijven. 
Een afsluiting zou betekenen dat er 

minder verkeer door het cluster van 
woningen komt waardoor even-
tuele overlast verder beperkt kan 
worden”, aldus Lottie van Gerven 
van Work and Stay. Volgens de 
gemeente is afsluiting van het zand-
pad geen optie. “Er is door verkeers-
kundigen naar de situatie gekeken. 
De zandweg blijft open, zodat deze 
vrij blijft voor voetgangers. Als we 
de zandweg zouden afsluiten, moe-
ten voetgangers een andere route 
nemen die onveiliger is. Dat is niet 
wenselijk. Daarnaast bleek er onder 
de omwonenden onvoldoende 
draagvlak voor afsluiting van de 
zandweg”, laat een woordvoerder 
van de gemeente weten.
Naast verkeersoverlast klagen 
omwonenden van de Lange Heide 
ook over asociaal gedrag van de 
bewoners van Work and Stay. 
Denk daarbij aan het achterlaten 
van zwerfafval, het drinken van 
een blikje bier in de berm en het 
doen van hun behoefte in tuinen. 
De buurtbewoners geven aan het 
gevoel te hebben dat Work and Stay 
hun meldingen negeert en geen 
verantwoordelijkheid neemt over 
haar bewoners. 

Beeldvorming
Volgens Van Gerven worden bewo-
ners van de Work and Stay-locatie 
gewezen op wenselijk gedrag, zoals 
het voorkomen van zwerfafval, 
aandacht geven aan zichtbaarheid 
in het verkeer en het beperken van 
geluid. Ook zijn er op gezette tijden 
controles bij de ingang van Work 
and Stay waarbij gasten erop wor-
den gewezen dat hun gedrag zorgt 
voor beeldvorming bij anderen.
“Met de omwonenden van de Lange 
Heide hebben we afgesproken dat 
ze alles wat ze niet passend vinden 

bij ons kunnen melden. Dit stelt 
ons in staat om indien het gasten 
van ons zijn en men doet iets wat 
niet kan, hier adequaat en snel op 
te kunnen reageren. Elke melding 
is er eentje te veel. We zien dat 
we in 2020 25 meldingen op 
750 bedden hebben ontvangen 
waarvan 12 meldingen herleidbaar 
zijn naar gasten van Work and Stay. 
Door het nemen van een set aan 
maatregelen waaronder bebording, 
voorlichting, communicatie en 
instructie zien wij een forse daling. 
Het aantal meldingen in het eerste 
kwartaal van 2021 staat op twee. 
Evengoed blijven wij in gesprek met 
de omgeving en blijven wij alert op 
signalen en meldingen”, aldus Van 
Gerven.

Meldingen
Volgens een woordvoerder van 
gemeente Peel en Maas is het aan-
tal meldingen direct gerelateerd aan 
huisvesting van arbeidsmigranten in 
de gemeente Peel en Maas gering. 
“In 2020 ging het om 7 gevallen 
op een totaal van 590 meldingen 
algemeen, die bij de gemeente Peel 
en Maas binnenkwamen. De zeven 
gevallen betreffen niet specifiek 
de locatie van Work and Stay, maar 
huisvesting van arbeidsmigranten in 
de hele gemeente.”

Wij blijven alert 
op signalenen en 
meldingen

Tekst: Jeanine Hendriks
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Truus van Dijck-Verheijen
† 19 maart 2021

Piet van Dijck
† 14 februari 1993

Een welgemeend dank u wel voor wat u voor mam, 
oma tijdens haar lange leven heeft betekend.

Dank u wel voor elke vorm van medeleven 
die wij van U mochten ontvangen. 

Kinderen, klein en achterkleinkinderen van Dijck.

In ut donker van de nacht, is der 
vanaaf nou altied un ster die noa ôs lacht!

Rust zacht, leeve pap en opa!
Wae misse dich nou al.

Jan Willems
Grashoek, * 1 september 1958 Venlo, † 19 april 2021

lieve man van

Wilma Willems-Janssen

 trotse pap en super trotse opa van: Wendy en Harold
   Lex, Lina 
  Niels en Connie♥
   Sam

 baasje van:  Bo c

Correspondentieadres:
Ontginningsweg 11, 5995 ND Grashoek

We nemen zaterdag in besloten kring afscheid van Jan.

Met grote verslagenheid hebben we kennis genomen 
van het overlijden van,

Jan Willems
Als lid van het dorpsoverleg stond hij altijd klaar om te helpen. 

Niet alleen als bestuurslid en penningmeester maar ook 
voor vele evenementen in Grashoek. Hij hield van de dorpse 

gezelligheid, daar zal hij nu gemist worden.

Wij zijn Jan heel erg dankbaar voor alles 
wat hij voor Grashoek heeft gedaan.

Wij wensen, Wilma, kinderen, kleinkinderen, Piet en de 
overige familieleden heel veel sterkte met dit grote verlies.

We zullen je nooit vergeten.

Dorpsoverleg Grashoek

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
tuinbouwmachines
oa: Ploeg, frees, spitmachine, kieper, 
mesttank, weidebloter, weidesleep, 
schudder, hark, maaier, tractor enz enz
bel 06 1097 6959.

Computerproblemen? Karel Heines 
Baarlo. Verdere info & tips: karelheines.
nl. 06 5096 2915. 

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 

Tijdelijk te huur: ruim gemeubileerd 
appartement, vanaf 1 juli
Huur € 890 all in, excl. energie.
Paulinabakker@outlook.com
06 1225 8933

Optidee Adviseur Peggy Wismans 
www.optidee.nl/peggy-wismans 
0648550730 optidee.peggywismans@
gmail.com 
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Column
Macht en 
tegenmacht
Pieter Omtzigt zei: ‘Het vertrou-
wen in de rechtstaat moet hersteld 
worden doordat macht tegenmacht 
ontmoet’. De laatste tijd horen we 
uit vele Haagse monden de woor-
den macht en tegenmacht. Ook de 
roep om openheid en transparan-
tie. Toen verkenner Ollongren, in 
haar haast om thuis te komen, 
haar papieren niet afschermde, 
was dat natuurlijk niet vanuit die 
transparantie. Dat pijnlijke inci-
dent gaf wel een inkijkje in hoe 
de macht soms omgaat met haar 
macht. Daar viel niets meer aan te 
ontkennen. Het vertrouwen moet 
nu hersteld worden, maar niet 
alleen in het parlement. Juist ook 
het vertrouwen van de gewone 
mensen is geschaad. Velen vra-
gen zich af of het nog wel om hen 
gaat of enkel om de macht en de 
positie van enkelen. Ambtenarij, 
partijdiscipline en vriendendien-
sten bepalen vaak wat er gebeurt. 
Daar zijn we ook in Limburg weer 
keihard mee geconfronteerd. Bij al 
dit gedoe vragen velen zich dus 
af: Waar is de zorg voor de indi-
viduele mens? Mensen in de knel 
voelen zich vaak niet gezien door 
hun overheid of zelfs aangeval-
len of tegengewerkt. De toesla-
genaffaire heeft weer laten zien 
dat vaak geprobeerd wordt om de 
pijnlijke waarheid onder de pet 
te houden en lastige vragenstel-
lers af te weren. Het is allemaal 
rampzalig voor het vertrouwen. 
Op Witte Donderdag hebben bijna 
3 miljoen mensen naar De Passion 
gekeken. Maar ook Goede Vrijdag 
en Pasen stonden voor heel veel 
mensen, in kerken en thuis, in het 
teken van dit dramatische verhaal 
van macht en onmacht. Jezus wordt 
door de macht verdacht gemaakt, 
verraden, monddood gemaakt en 
gekruisigd. Is dat niet vaak het lot 
van profeten en klokkenluiders? 
Monddood of functie elders! Macht 
heeft tegenmacht nodig, maar niet 
alleen vanuit parlement en kriti-
sche journalistiek, maar juist ook in 
het eigen hart. De innerlijke tegen-
macht van een oprecht geweten dat 
vrijmoedig spreekt is het belang-
rijkst. Mooie woorden en beloften 
zijn gemakkelijk gezegd, maar door 
daadwerkelijk op te komen voor 
waarheid en recht, voor mensen in 
de knel, zal er weer vertrouwen kun-
nen groeien, hoop en toekomstper-
spectief. Ook dat is voor mij Pasen!

pastoor Peter van der Horst

Pastoraaltje

Bespreking poll week 15

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving pleit ervoor dat de overheid meer doet om ongezond eetgedrag tegen te gaan en om gezonde 
keuzes te bevorderen. De raad wil dat er een verbod komt op reclame voor ongezond voedsel. Verder is het voorstel om de btw op gezond eten 
zoals groente en fruit te verlagen en een suikertaks in te voeren.

Een suikertaks is een belasting op suiker. 
Hierdoor gaat de prijs van producten met veel 
suiker omhoog. Het kopen van ongezonde, 
zoete producten wordt hiermee ontmoedigd. 
Leuk idee, vinden de mensen die hebben gere-
ageerd op deze stelling. Maar of het ook daad-

werkelijk gaat werken, daar wordt aan getwijfeld. 
Een suikertaks wordt vergeleken met het verhogen 
van tabakaccijnzen. Het verhogen van prijzen en het 
plakken van teksten en foto’s op de pakjes om men-
sen bewuster te maken van de negatieve van roken, 
worden nog altijd genegeeerd. Een respondent stelt 

voor om de fitnesscentra en sportscholen gratis 
open te stellen met flinke subsidie in plaats van 
een verdienmodel op suiker te maken. Dan wordt 
gezond leven echt gestimuleerd.

Horecaondernemers in Breda hebben zich de afgelopen tijd boos gemaakt omdat er een groot koningsdagfeest met 10.000 bezoekers zou plaatsvin-
den in het centrum op 24 april, een zogenaamd Fieldlab proefevenement. Dat terwijl de lokale ondernemers niet hun terras of café mogen openen.

De gemeente Breda besloot na het verkrijgen 
van vele bezwaren via een petitie (ook van 
inwoners en van mensen uit de zorg) geen 
vergunning te verlenen voor het zogeheten 
538 Oranjefeest. Er was veel onvrede over 
het feit dat de lokale horeca niet betrokken 
zou zijn bij het proefevenement en niet open 
zou mogen gaan. Het is tegenstrijdig dat wel 
10.000 mensen feest mogen vieren, terwijl 

ondernemers hun eigen zaak niet mogen openen.
Dat horecaondernemers boos zijn over het feit 
dat ze niet betrokken zijn bij evenementen, is 
te begrijpen. Aan de andere kant heeft de eve-
nementenbranche het ook zwaar. Zij kunnen de 
opbrengsten van een proefevenement ook goed 
gebruiken. Bij het Fieldlab evenement voor de 
horeca in Utrecht heeft de politie moeten ingrij-
pen. Veertig personen gingen na de sluiting van 

de kroeg nog door met een afterparty. Als de 
horeca betrokken is bij een proefevenement 
moet iedereen zich ook aan de regels houden.

Wat vindt u? Lokale horeca moet betrokken worden 
bij proefevenementen in de gemeente

Lokale horeca moet betrokken worden 
bij proefevenementen in de gemeente

Suikertaks dwingt mij gezonde keuzes te maken

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

I ngezonden b r ief

Arbeidsmigranten versus samenleving versus werkgevers
Overal schieten de huisvestingscomplexen uit de grond voor de arbeidsmigranten. Ze brengen overlast 
en onrust voor de lokale bewoners. Voor wie is dit alles nu goed? of zelfs slecht? De lokale bevolking word 
opgescheept met een grote groep vreemde mensen die ineens hun leefgebied komen delen. Is dat goed of 
verkeerd? Wie het weet mag het zeggen.

De migrant gaat ver van huis en 
haard werken. Zijn samenleving 
wordt ontwricht omdat in zijn eigen 
land niemand overblijft die het werk 
doet. Dit wordt opgelost doordat 
nog goedkopere arbeidskrachten uit 
weer andere landen het werk komen 
verrichten. Het resultaat: grote groe-
pen ontheemde mensen, ver van 
hun eigen families en waarden. 
Waarom moeten de werkgevers hier 
in Holland en andere westerse lan-
den zo groot zijn? Om een boterham 
te kunnen verdienen? Is dit echt wel 

zo? Kun je met een klein bedrijf geen 
boterham verdienen? Moet de voet-
print die we op onze aarde plaatsen 
helemaal hier geplaatst worden in 
ons kleine landje? Wat schieten we 
er mee op? De migrant werkt, slaapt 
en leeft zo zuinig mogelijk hier om 
zoveel mogelijk mee naar huis te 
kunnen nemen. Dat is zijn goed 
recht. Is hij straks thuis nog tevre-
den nadat hij hier is geweest? Ikzelf 
heb gemerkt en ervaren dat verschil-
lende Poolse en Bulgaarse mensen 
thuis in een gat vallen. Ze hebben 

even aan iets geroken wat ze thuis 
(nog) niet hebben. Hier kwam de 
welvaart zoals die nu is ook niet in 
enkele jaren tot stand. Wat ik zie 
is maatschappelijke ontwrichting 
hier en daar. Waarvoor? Dat moe-
ten wij, de regering en de werkge-
vers zich eens goed af gaan vragen. 
Wie wordt er beter van? De migrant 
niet dus. Wij, de samenleving ook 
niet dus. De werkgever misschien 
dan? Mag de boterham van een 
migrant zo’n grote impact hebben op 
de samenleving?

Een groot gedeelte van het werk 
dat de migrant doet zou makke-
lijk gedaan kunnen worden door 
ons leger aan werklozen. Echter ze 
zijn zo verwend door ons zorgstel-
sel. Waarom zouden zij nog gaan 
werken? En dan zo’n zwaar werk, 
ammehoela. Ik heb vanaf mijn 15e 
gewerkt en ik heb er niks van gele-
den. Werken is gezond voor lichaam 
en geest. Haal de echte zieken eruit 
en jaag de rest van die werklozen 
aan het werk. Stop met die hoge uit-
keringen. Daarmee help je hen om 
weer een echte plaats in de maat-
schappij te krijgen.

Sjaak van Heugten, Helden

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

opinie \ 2204 

John Timmersmans (CDA) wilde 
weten of het mogelijk is om elk 
jaar over het beleid te evalueren, in 
plaats van twee jaar. Volgens wet-
houder Sanders is dit niet te reali-
seren. “We zien in onze evaluatie 
dat we vaak lang moeten wachten 
voordat aanvragen compleet zijn, 
soms duurt het wel langer dan een 
jaar om ze voor te bereiden en uit-
eindelijk te beoordelen, dus een 
tweejaarlijkse evaluatie lijkt ons rea-
listischer.”

Omgevingsfonds
Sandy Janssen (Lokaal Peel en Maas) 
vroeg zich af of er een omgevings-
fonds kon komen om gevoelens van 
omwonenden weg te nemen, bij-
voorbeeld over verkeersonveiligheid, 
overlast door afval en mogelijk drugs-
gebruik. Met een omgevingsfonds 
wordt geld vrijgemaakt door de initi-
atiefnemers dat kan worden besteed 
aan bijvoorbeeld het verbeteren van 
de verkeersveiligheid. Hiermee wil 
Janssen het draagvlak in de omgeving 

in positieve zin beïnvloeden omdat 
omwonenden het gevoel hebben dat 
er iets met hun gevoelens en concrete 
situaties gedaan wordt. Wethouders 
Sanders gaf aan dat een omgevings-
fonds voor zo’n situatie voorheen niet 
mogelijk was, maar dat hij bereid 
is om opnieuw onderzoek te doen. 
“We gaan nu kijken of het in de wet-
geving anders geregeld is dan jaren 
geleden en of er via een omgevings-
fonds geld kan worden vrijgemaakt, of 
dat we wellicht op een andere manier 

mogelijk geld kunnen vrijmaken voor 
dit doel.”

Tweejaarlijkse 
evaluatie is 
realistisch

Tekst: Roosje Delsing

Vervolg voorpagina

75 procent van ‘short stay’ arbeidsmigranten moet 
werkzaam zijn én wonen bij lokaal bedrijf
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Naam Lot Driessen
Leeftijd 14 jaar
Woonplaats Maasbree
School Het Bouwens  
 van der Boijecollege

Wat is je favoriete drankje?
Ijsthee. Ik drink eigenlijk nooit iets 
anders dan dat.

Wat is je favoriete toetje?
Ik ben niet zo van de toetjes, maar 
wat ik af en toe wel lekker vind om 
te eten, is ijs. Het liefst een aardbei-
encoupe van Clevers of een milk-
shake van LekkorLekkor. Dat vind ik 
allebei echt heerlijk.

Wat is de leukste vakantie die je 
ooit had?
Dat was een zomervakantie in 
Oostenrijk. Daar hebben we toen 
veel gedaan, zoals paragliden, raf-
ten en canyoning. Canyoning is een 
sport waarbij je langs waterwallen 
in diepe kloven klimt. Ik hou veel 
van actieve vakanties, bovendien 
is Oostenrijk heel erg mooi door de 
meren, bergen en gletsjers. En je 
kunt er met de auto naartoe.

Wat is het beste cadeau dat je ooit 
hebt gekregen?
Ik heb ooit van mijn broers een 
GoPro gekregen en deze neem ik nu 

altijd mee op vakanties. Een GoPro is 
een sportcamera. Vooral met skiën 
kun je hier leuke actiefilmpjes mee 
maken, waar we achteraf dan hard 
om kunnen lachen.

Wat is het eerste dat je van je 
eigen geld kocht?
Ik heb sinds kort mijn eerste baan-
tje en eigenlijk heb ik nog niks bij-
zonders met mijn verdiende geld 
gedaan. Ik spaar liever door om iets 
wat duurder is te kunnen kopen.

Wat zou je doen als je een week 
alleen thuis zou zijn?
Dan zou ik een paar vrienden uit-
nodigen: lekker chillen, film kijken, 
eten bestellen. Zo wordt het met z’n 
allen zeker een leuke week.

Wat is jouw droomberoep?
Ik heb eigenlijk nog totaal geen idee 
wat ik wil worden, ik denk iets in de 
ICT of administratie. Ik moet volgend 
jaar mijn profiel kiezen en hoop daar 
iets leuks in te ontdekken.

Welke sport is niet helemaal jouw 
ding?
Voetbal. Daar heb ik helemaal niks 
mee, ik heb vroeger ook nooit op 
voetbal gezeten. Ik kijk alleen naar 
het WK omdat we dan met meerdere 
mensen samen kijken, dan is het 
namelijk wel een beetje leuk, vind 
ik. Maar voor de rest is die sport dus 
echt totaal niet mijn ding.

Kijk je liever series of films?
Beide niet. Heel af en toe kan ik 
wel eens een keer een film meekij-
ken, maar meestal kijk ik video’s op 
YouTube. Daar kan ik snel korte film-
pjes bekijken die me interesseren.

Hoe treft de coronacrisis jou?
Eigenlijk heb ik er niet heel veel last 
van. Wat ik wel jammer vind is dat 
ik mijn vrienden minder kan zien 
en dat we nergens naartoe kunnen, 
bijvoorbeeld op vakantie of lekker 
uiteten, gezellig naar een pretpark of 
naar het zwembad. Ik hoop dat het 
deze zomer weer allemaal kan.

Zou jij je woonplaats ooit verla-
ten? Waarom wel of waarom 
niet?
Liever niet, ik zou zeker niet uit Peel 
en Maas weg willen omdat al mijn 
vrienden en familie hier wonen en ik 
er zo naartoe kan zonder ver te hoe-
ven reizen. Dat zou ik zeker missen 
als ik hier weg zou gaan.

Wat staat er op je bucketlist?
Parachutespringen, maar dat gaan 
we hopelijk met Hemelvaart ook 
echt doen als de coronaregels het 
toelaten. Diepzeeduiken staat ook 
op mijn bucketlist, dit lijkt me heel 
erg leuk. Daarbij zou ik een keer in 
een Formule 1-auto willen rijden op 
een echt circuit. En een sleehonden-
tocht op Alaska zou ik ook graag een 
keer willen maken, dus dat staat er 
ook op.

Wanneer heb je voor het laatst 
iemand geholpen?
We waren een keer in Oostenrijk 
op skivakantie en er werd toen een 
sneeuwstorm voorspeld. We twijfel-
den nog om een dag eerder naar huis 
te gaan, maar dat vonden we toen 
jammer en dus zijn we in Oostenrijk 
gebleven. ‘s Morgens waren alle 
auto’s compleet ingesneeuwd. 
Wij hadden onze auto vrij snel uit-
gegraven, maar een ander gezin dat 
naast ons stond kwam niet weg, dus 
hun auto hebben we er uitgeduwd 
met z’n allen. Zo konden zij ook weg.

Wat is je favoriete hobby?
Skiën, dat doen we elk jaar. Maar door 
corona kon dat het afgelopen jaar 
helaas niet doorgaan. Dat vond ik 
heel erg jammer. Misschien kunnen 
we deze zomer weer naar Oostenrijk 
en kunnen we gaan gletsjerskiën, dat 
heb ik nog nooit gedaan en lijkt me 
heel erg leuk.

Wat is je favoriete plek thuis?
Ik zit het liefst in de serre, daar heb 
ik mijn PlayStation staan. En daar 
kan ik ook mijn eigen ding doen.

Tekst: Lisa Osinga

Lot Driessen Maasbree
15-vragen aan

Column
Soepel

Hoi

De spanning stijgt! Wel ver-
soepelen? Niet versoepelen? 
Op een toets is het meestal 
antwoord c als je heel erg 
twijfelt. Ik hoop dat ze geleerd 
hebben voor de toets, want 
eenmaal ingeleverd kun je het 
antwoord niet meer verande-
ren. Alleen nog maar hopen op 
het juiste.

Als je dit leest is de persconfe-
rentie al geweest, maar ik wil 
dit toch alvast kwijt. Zoals het 
nu lijkt worden de maatrege-
len rondom corona versoepeld. 
Ik kreeg een pushmelding van 
de NOS met daarin als eerste zin 
‘avondklok weg’. Ondanks dat ik 
niet echt last had van de avond-
klok voelde ik toch een soort 
opluchting. Je voelt de ‘maar’ 
vast al aankomen. Tweede zin: 
‘en terrassen beperkt open tot 
18.00 uur’. Een typisch geval-
letje van ‘oh nee, toch niet’. 
Het gevoel dat we zonder na te 
denken over onze huisarrest om 
22.00 uur op het terras kunnen 
zitten binnenkort, was van korte 
duur. Voor 18.00 uur heb ik net 
m’n soep op. Laat staan dat ik 
al een hele biefstuk heb ‘weg-
gebikkeld’. Ondertussen heb ik 
nieuwe hoop en heb ik me over 
het vroege sluiten van de terras-
sen heen gezet. Komt er nu weer 
een ‘maar‘? Ja, zeker! Ergens 
verder in het artikel: ‘maximaal 
twee bezoekers per tafeltje uit 
één huishouden’. Laat ik die nu al 
een hele tijd niet meer gespro-
ken hebben. ‘Oh nee, toch niet’. 
Weg hoop. Oh, en zie nog maar 
eens een plekje te krijgen. Ik zie 
mezelf al staan toekijken hoe 
alle plekjes vol zitten met kof-
fieleuters die met muizenslok-
jes 1,5 uur over hun koffie doen 
om vervolgens net te doen of ze 
gaan afrekenen maar dan toch 
nog een kraanwater bestellen. 
De moed zakt toch even in mijn 
schoenen als ik hier over nadenk. 
Maar… als ik je toch tegenkom 
op het terras, laten we dan als-
nog proosten. Op de hoop dat 
het vanaf nu weer de goede kant 
opgaat.

Lotte Thijssen

Standvastig  hogedrukgebied
In april is tot nu toe opmerkelijk koud. Het heeft vaak 
gevroren en we hebben ook significante sneeuw gezien. 
De afgelopen drie jaren waren we gewend geraakt aan het 
idee dat in april de zomer al zo’n beetje begon met regel-
matig temperaturen van 25 graden of meer. Sneeuw komt 
echter gemiddeld vaker voor dan zomerse warmte in 
april. Dit jaar tapt uit een compleet ander vaatje en de 
komende tijd hebben we te maken met een standvastig 
hogedrukgebied in de buurt van het Verenigd Koninkrijk. 
De hogedrukgebieden die zich op deze plaats nestelen 
hebben vaak een lange adem en zorgen dan voor langdu-
rig koel voorjaarsweer. De wind waait de komende tijd 
steeds uit noordoostelijke richtingen. Daarbij schijnt vaak 
de zon doordat de aangevoerde lucht droog is. In de nacht 
kan het kwik rond het vriespunt zitten en overdag komen 
we tussen de 11 en 14 graden uit. Neerslag valt er tot 
28 april niet. De foto is gemaakt bij de uiterwaarden in 
Kessel op de Ondersteweg. / Tekst en beeld: Nicky de Bruijn

Weer in Peel en Maas

2204 \ jongeren
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Huis van de Gemeente
Koningsdag gesloten
Dinsdag 27 april (Koningsdag) is het Huis van de Gemeente gesloten.

Verenigingen en stichtingen
Steunfonds Corona 2021
Het college en de gemeenteraad van 
Peel en Maas hebben samen besloten 
een steunfonds Corona op te zetten. 
Het steunfonds Corona is bedoeld om 
verenigingen en stichtingen te helpen 
die als gevolg van de coronacrisis in de 
financiële problemen raken. We willen 
voorkomen dat het voortbestaan van deze 
verenigingen/stichtingen in gevaar komt. 
Het verenigingsleven is namelijk van groot 
waarde voor de leerbaarheid in de kernen.

Aanvragen steunfonds Corona 2021
Net als in 2020 is er voor het jaar 2021 een bedrag van 500.000 euro beschikbaar gesteld. 
De aanvragen voor het steunfonds Corona 2021 kunt u tot en met woensdag 30 juni 2021
indienen. Via het aanvraagformulier steunfonds Corona op www.peelenmaas.nl kunt u 
uw aanvraag indienen.

We werken met 2 termijnen:
• De eerste termijn is van maandag 1 februari 2021 tot en met 31 maart 2021. Deze termijn 

is inmiddels gesloten. Aanvragen binnen de eerste termijn ontvangen uiterlijk 12 mei 
2021 een reactie.

• De tweede termijn is van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021. Aanvragen binnen de 
tweede termijn ontvangen uiterlijk 11 augustus 2021 een reactie.

Voorwaarden
Om gebruik te kunnen maken van het steunfonds Corona zijn er een aantal voorwaarden 
opgesteld waaraan een vereniging of stichting moet voldoen:

• Het gaat om een vereniging, stichting of andere rechtspersoon zonder winstoogmerk.
• De aanvrager is gevestigd in Peel en Maas en is met zijn activiteiten in hoofdzaak gericht 

op Peel en Maas.
• Het voortbestaan van de vereniging is in nood, door financiële problemen als gevolg 

van de coronacrisis.
• De aanvrager heeft in 2021 niet eerder een subsidie ontvangen van de gemeente Peel en 

Maas voor de (gevolgen van de) coronacrisis in hetzelfde steunfonds Corona. Lees ook de 
uitgebreide uitvoeringsregeling steunfonds Corona op www.peelenmaas.nl

Vragen?
Heeft u vragen, stuur dan een e-mail naar steunfondscorona@peelenmaas.nl

27 april
Afvalinzameling Koningsdag
De inzameling van dinsdag 27 april (Koningsdag) verschuift naar 
zaterdag 24 april. Kijk voor de online afvalkalender op onze website:
https://afvalkalender.peelenmaas.nl/

4 mei
Oud papier inzameling Maasbree
De inzameling van oud papier in Maasbree van woensdag 5 mei wordt 
verplaatst naar dinsdag 4 mei.

De wijziging is doorgevoerd op de online afvalkalender op onze website:
https://afvalkalender.peelenmaas.nl/

Knip uit en bewaar
Senioren en Veiligheids maand
Samen zorgen we ervoor dat criminaliteit niet loont. Deze maand staat daarom in het 
teken van senioren en veiligheid. Oplichters maken ook gebruik van het internet. Om te 
voorkomen dat u slachtoffer wordt kunt u onderstaande kader uitknippen en naast uw 
computer, tablet of telefoon leggen. Dan heeft u het altijd bij de hand en weet u wat u 
moet doen.

week 16 / 22 april 2021 / Informatie van en over de gemeente

Cadeaubon van ijssalon Clevers
Prijsvraag Maasboulevard Kessel
De Maasboulevard in Kessel wordt opnieuw ingericht. Als het werk klaar is, kunt u hier 
genieten van een prachtige nieuwe boulevard met uitzicht over de Maas.

Bent u inwoner van de gemeente Peel en Maas en wilt u nog meer genieten? Doe mee aan de 
prijsvraag en maak kans op een cadeaubon van ijssalon Clevers. Zo geniet u straks dubbel met 
een ijsje op de nieuwe Maasboulevard!

Dit is de prijsvraag
Ter hoogte van Baron Frits komen recreatieve trappen. Om te zorgen dat die stevig genoeg zijn 
zo vlak aan het water, brengt aannemer Ploegam damwanden aan in de grond. Zo kan het water 
van de Maas de grond onder de trappen niet wegspoelen en is de Maasboulevard veilig tegen 
hoogwater. Er wordt in totaal 80 meter aan damwand geplaatst.

Wat is het totaalgewicht in kilo's van die 80 meter damwand?

Stuur uw antwoord voor 1 mei naar maasboulevard@ploegam.nl samen met uw gegevens* 
(naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) en wie weet wint u een cadeaubon van 
ijssalon Clevers!

Deelname aan de prijsvraag is alleen voor inwoners van de gemeente Peel en Maas.

* Aannemer Ploegam gebruikt uw gegevens alleen om contact met u op te nemen over de 
prijsvraag en niet voor andere doeleinden. Na afloop van de prijsvraag verwijderen zij uw 
gegevens uit hun administratie.

1. Maak nooit zomaar geld over.
 Wordt er gevraagd om geld? 

Denk eerst goed na of dat wel 
klopt. Twijfelt u? Als u gebeld 
wordt, hang dan op. Als u 
een e-mail of berichtje krijgt, 
verwijder het. Klik niet op 
de link. Krijgt u opeens een 
berichtje via WhatsApp met de 
vraag om geld? Bijvoorbeeld van 
uw (klein)kind of een vriend(in). 
Zorg dat u zeker weet dat het 
berichtje van uw (klein)kind of 
vriend(in) komt! Bijvoorbeeld 
door te bellen. Niet gebeld = 
geen geld.

2. Geef nooit uw inloggegevens af, zoals een wachtwoord of pincode.
 Oplichters doen net of ze een bank, computerbedrijf, of gemeente zijn en vragen om 

uw inloggegevens, zoals uw wachtwoord of pincode. Geef niemand uw inloggegevens. 
Niet aan de telefoon, niet aan de deur, niet per e-mail, SMS of WhatsApp. Banken bellen 
u niet om te vragen naar rekeningnummers en inlogcodes, of om ergens in te loggen. 
Computerbedrijven bellen u niet om u te ‘helpen’ met een probleem op uw computer, 
door mee te kijken op uw scherm. Alleen oplichters doen dat.

3. Zorg dat uw basisbeveiliging op orde is.
• Gebruik verschillende, sterke wachtwoorden. Bijvoorbeeld een wachtzin: een zin met 

4 woorden van 4 letters is al erg sterk.
• Doe je updates. Stel automatische updates op uw computer, telefoon of tablet in.
• Installeer een virusscanner.
• Maak regelmatig back-ups.
• Eerst checken, dan klikken. Klik nooit zomaar op een link.

Wilt u meer informatie?
Heeft u een digitale vraag en wilt u iemand daarover spreken? Bel gratis de DigiHulplijn
0800-1508, maandag tot vrijdag tussen 09.00-17.00 uur. Meer informatie is te vinden op
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl
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alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

Onderwijs

Hbo en wo per 26 april onder
voorwaarden open.

Bibliotheken van onderwijs -
instellingen voor mbo, hbo en 
wo open.

Winkels en markten

Thuisbezoek

Avondklok

Einde avondklok op 28 april 
om 4.30 uur.

Horeca buiten

Buitenterrassen open van 12.00
uur tot 18.00 uur.

Max. 2 personen of 1 huis -
houden per tafel (excl. kinderen
t/m 12 jaar).

Max. 50 personen per
buitenterras.

Reserveren, gezondheidscheck
en vaste zitplaats verplicht.

Verplaats je alleen als je naar de
toilet of garderobe gaat of moet
betalen. Draag binnen een
mondkapje.

Terrassen van sport -
accommodaties blijven 
gesloten.

Niet-essentiële winkels open 
tot 20.00 uur.

Niet-essentiële winkels mogen
max. 1 klant per 25 m2
ontvangen. Er mogen in elk geval
2 klanten per verdieping worden
ontvangen, ongeacht de grootte
van de winkel.

Warenmarkten voor zowel
levensmiddelen als niet-
essentiële producten open.

Kom alleen en winkel op rustige
momenten.

Ontvang thuis max. 2 personen
per dag (excl. kinderen t/m 12 jaar).

Uitvaarten

Stap 1: terrassen en winkels open, einde avondklok
We verwachten dat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van coronapatiënten eind april gaat afnemen. 

Daarom zetten we op 28 april voorzichtig de eerste stap van het openingsplan.

20 april 2021

Theorie-examens

Theorie-examens voor een 
rij-, vaar- of vliegbewijs
toegestaan.

Max. 100 bezoekers op een
uitvaart toegestaan.

Klachten? 
Blijf thuis.

Laat je direct testen.

TestenHoud 1,5 meter afstand.

Vermijd drukke 
plekken.

.

AfstandWas vaak je handen.

Hoest en nies in je
elleboog.

Wassen

Basisregels

Openingsplan: stap 1 per 28 april

Meer informatie en voorwaarden:

rijksoverheid.nl/openingsplan
of bel 0800-1351

Bekijk de toegankelijke 
versie op:

rijksoverheid.nl
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Daarom zetten we op 28 april voorzichtig de eerste stap van het openingsplan.

20 april 2021

Theorie-examens

Theorie-examens voor een 
rij-, vaar- of vliegbewijs
toegestaan.

Max. 100 bezoekers op een
uitvaart toegestaan.

Klachten? 
Blijf thuis.

Laat je direct testen.

TestenHoud 1,5 meter afstand.

Vermijd drukke 
plekken.

.

AfstandWas vaak je handen.

Hoest en nies in je
elleboog.

Wassen

Basisregels

Openingsplan: stap 1 per 28 april

Meer informatie en voorwaarden:

rijksoverheid.nl/openingsplan
of bel 0800-1351

Bekijk de toegankelijke 
versie op:

rijksoverheid.nl alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

Onderwijs

Hbo en wo per 26 april onder
voorwaarden open.

Bibliotheken van onderwijs -
instellingen voor mbo, hbo en 
wo open.

Winkels en markten

Thuisbezoek

Avondklok

Einde avondklok op 28 april 
om 4.30 uur.

Horeca buiten

Buitenterrassen open van 12.00
uur tot 18.00 uur.

Max. 2 personen of 1 huis -
houden per tafel (excl. kinderen
t/m 12 jaar).

Max. 50 personen per
buitenterras.

Reserveren, gezondheidscheck
en vaste zitplaats verplicht.

Verplaats je alleen als je naar de
toilet of garderobe gaat of moet
betalen. Draag binnen een
mondkapje.

Terrassen van sport -
accommodaties blijven 
gesloten.

Niet-essentiële winkels open 
tot 20.00 uur.

Niet-essentiële winkels mogen
max. 1 klant per 25 m2
ontvangen. Er mogen in elk geval
2 klanten per verdieping worden
ontvangen, ongeacht de grootte
van de winkel.

Warenmarkten voor zowel
levensmiddelen als niet-
essentiële producten open.

Kom alleen en winkel op rustige
momenten.

Ontvang thuis max. 2 personen
per dag (excl. kinderen t/m 12 jaar).

Uitvaarten

Stap 1: terrassen en winkels open, einde avondklok
We verwachten dat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van coronapatiënten eind april gaat afnemen. 

Daarom zetten we op 28 april voorzichtig de eerste stap van het openingsplan.

20 april 2021

Theorie-examens

Theorie-examens voor een 
rij-, vaar- of vliegbewijs
toegestaan.

Max. 100 bezoekers op een
uitvaart toegestaan.

Klachten? 
Blijf thuis.

Laat je direct testen.

TestenHoud 1,5 meter afstand.

Vermijd drukke 
plekken.

.

AfstandWas vaak je handen.

Hoest en nies in je
elleboog.

Wassen

Basisregels

Openingsplan: stap 1 per 28 april

Meer informatie en voorwaarden:

rijksoverheid.nl/openingsplan
of bel 0800-1351

Bekijk de toegankelijke 
versie op:

rijksoverheid.nl

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

Prémantelzorgwoningen

Kindcentrum aan de Kloosterstraat in Helden

Crossen in de bossen

Bijna een half jaar geleden heeft Lokaal Peel en Maas het idee van 
pré-mantelzorgwoningen bij de politiek en via een artikel in weekblad 
HALLO onder de aandacht gebracht. Wethouder Anget Mestrom heeft 
recentelijk aangegeven dat binnenkort een notitie hierover met de 
gemeenteraad wordt besproken. Deze notitie moet uiteindelijk leiden 
tot een beleid waarin de zaken rond de pré-mantelzorgwoningen 
wordt vastgelegd.

Als wij het hebben over een pré-
mantelzorgwoning dan gaat het in de 
meeste gevallen om een woonunit die 
na verloop van tijd, als er echt zorg-
verlening nodig is, dienst kan gaan 

doen als mantelzorgwoning. Door deze 
vorm van wonen te faciliteren kan men 
alvast vooruitlopen op een toekom-
stige mantelzorgvraag. Een pré-mantel-
zorgwoning biedt met name uitkomst 

voor ouderen die graag in de nabijheid 
van hun kinderen willen gaan wonen. 
Hierdoor kan vereenzaming groten-
deels worden voorkomen. Deze vorm 
van wonen, met zorg dichtbij elkaar, 
biedt ook mogelijkheden voor zorg aan 
een hulpbehoevend kind. Als men kiest 
voor een vrijstaande verplaatsbare 
woonunit kan deze na beëindiging van 
de mantelzorg weer dienst gaan doen 
op een andere locatie. Het financiële 
aspect hoeft hierdoor in veel gevallen 
niet het struikelblok te zijn. Doordat 

er tijdelijke extra woonmogelijkheden 
worden toegevoegd, is dit ook een 
mooie aanvulling op het grote tekort 
aan woningen dat de laatste jaren is 
ontstaan. Het overheidsbeleid is er al 
jaren op gericht om mensen langer 
zelfstandig thuis te laten wonen. Dit 
blijkt onder meer uit de hervorming 
van de langdurige zorg en de invoering 
van de wet maatschappelijke onder-
steuning (Wmo).

Wie Naus, Raadslid

Afgelopen week stond de kredietaanvraag van de vernieuwbouw van 
het kindcentrum aan de Kloosterstraat in Helden op de raadsagenda. 
Deze nieuwe school komt ter vervanging van de basisschool de Pas in 
Helden, die hier dringend aan toe is.

De Pas zal verhuizen naar de 
Odaschool. Dit gebouw is beeldbepa-
lend en willen we graag behouden. 
Tevens ligt dit op een fantastische 
plek bij het groen.
Het CDA is blij dat we niet alleen een 
basisschool bouwen, maar ook een 
volledig integraal kindercentrum. Dit 

betekent een doorlopende leerlijn 
van 0 tot 12 jaar en draagt bij aan de 
ambitie die wij als gemeente en frac-
tie CDA hebben.
De samenwerking tussen Stichting 
Prisma, Stichting Kindercentra Hoera 
en de gemeente verloopt goed. Ook 
vinden wij het erg belangrijk dat 

kinderen zich kunnen ontwikkelen in 
een groene omgeving en daarnaast 
zijn er op deze plek ook mogelijkhe-
den om met maatschappelijke part-
ners samen te kunnen werken zoals 
sportverenigingen, Jong Nederland, 
IVN, gemeenschapshuis en Heldense 
bossen. 
Het is mooi dat er nieuw leven 
wordt ingeblazen in dit historisch, 
beeldbepalende gebouw. De kosten 
per vierkante meter zullen aan de 
onderkant van de markt liggen. Een 

knappe prestatie van onze wethou-
der Hermans en alle betrokken part-
ners. Wij als CDA zijn erg blij met dit 
voorstel en kijken er naar uit om in 
de toekomst het gebouw te komen 
bekijken.

Ebie Peeters en Yvette Gielen

Sinds we met zijn allen te kampen hebben met de coronacrisis wordt 
er, ook in Peel en Maas, veel meer gewandeld in de bossen. Veel men-
sen kunnen niet gebruikmaken van sportfaciliteiten en werken veelal 
van huis uit achter een laptop. 

Voor hen is wandelen in de natuur 
dan ook een aangename manier 
van ontspanning waarbij er ook 
flink wordt bewogen. Helaas valt 
de laatste tijd ook te bespeuren dat 
er steeds meer wordt gecrost met 
motoren en quads in diezelfde bos-
sen. In welk gebied je ook wandelt, 

overal kom je motorcrossers tegen 
en zijn er vele bandensporen te vin-
den. Dit tot ongenoegen van wande-
laars, maar ongetwijfeld ook van de 
dieren die geregeld worden opge-
schrikt door het lawaai van de ron-
kende motoren.
In grote delen van de bossen in 

Peel en Maas is het verboden om 
te crossen. Daar wordt echter niet 
op gehandhaafd. PvdA/GroenLinks 
is dan ook van mening dat er met 
betrekking tot het crossen in de bos-
sen meer gehandhaafd dient te wor-
den. Dit dient gepaard te gaan met 
een bewustwordingscampagne van 
de gemeente waarin wordt uitge-
legd dat er niet gecrost mag wor-
den in de bossen en waarom dit niet 
kan. Daarnaast zou de gemeente er 
goed aan doen om, in samenspraak 

met crossers, een terrein ter beschik-
king stellen waarop wel mag worden 
gecrost. Op deze manier kunnen ze 
toch hun sport beoefenen en worden 
de natuur en de wandelaar gespaard.

Fred Peeters Burgerraadslid

Lokaal Peel en Maas

CDA Peel en Maas

PvdA/GroenLinks

   Vacature
COMMISSIE VAN TOEZICHT P.I. Zuid-Oost, Ter Peel te Evertsoord

De Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting (P.I.) Ter Peel is op zoek naar een nieuw lid, te weten een

deskundige uit de kring van het 
maatschappelijk werk
Belangstelling voor deze bijzondere functie?
Op de site www.commissiesvantoezicht.nl kunt u veel informatie vinden. Nog andere vragen, dan kunt 
u contact opnemen met het secretariaat van de commissie van toezicht, mw. P. van Kaam-Wolfswinkel, 
telefoon 088-3612222.

Uw schrift elijke reactie met curriculum vitae kunt u tot uiterlijk 1 mei 2021 inzenden,
secretariaat commissies van toezicht, t.a.v. mw. P. van Kaam-Wolfswinkel, Postbus 950, 6040 AZ Roermond 
of per e-mail: p.van.kaam-wolfswinkel@rechtspraak.nl.

Assistent Hovenier
aanleg en onderhoud

VERSTRATEN Tuin B.V.   |   Sevenumsedijk 11, 5984 PC  Koningslust
Tel. 077 307 49 97   |   www.verstraten-tuin.nl

 Verstraten is op zoek naar een 

Functieomschrijving:
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste 
assistent hovenier voor tuinaanleg en 
tuinonderhoud, die:
• weet te genieten van het vak;
• met plezier naar het werk gaat; 
• van aanpakken houdt.

Wat wij bieden:
• Salaris volgens CAO Hoveniers;
• zicht op een lange aanstelling;
• plezierige werkplek;
• ruimte voor eigen inbreng en 
ontwikkeling.

Meer informatie
en solliciteren:
Neem contact op met 
Joost Blokland via
joostblokland@verstraten-tuin.nl 
of 06 14 80 19 05.
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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.

Hij is het levende bewijs dat er door het swipen op de datingapp Tinder relaties kunnen ontstaan en dat je, 
wanneer je er ook maar écht in gelooft en er hard genoeg voor werkt, die droombaan gewoon kunt krijgen. 
Deze week wordt Pim Bouten (36) uit Kessel geplukt.

Pim woont nét buiten het cen-
trum van Kessel, in een huis dat 
hij tien jaar geleden alleen kocht. 
Inmiddels is er meer leven in 
huis, want naast Pim wonen hier 
ook vriendin Liv (36), kinderen 
Flo (4) en Fé (3) en hond Pleun. 
Pim heeft zijn hele leven in Kessel 
gewoond, met een uitstapje van 
een paar jaar naar Helden waar 
hij kort samen woonde met zijn 
toenmalige vriendin. Toen dat uit-
ging, bleef Pim hier nog twee jaar 
wonen. Twee jaar later kwam hij 

de woning tegen op Funda waar hij 
nu met zijn gezin woont. Hij keerde 
terug naar zijn roots en zijn nieuwe 
huis richtte hij in met de middelen die 
hij destijds had. Pim: “Het werd een 
echt mannenhuis.” Dat bleef zo, todat 
een aantal jaar later Liv bij hem introk. 
“Toen hebben we meteen het hele 
huis onder handen genomen, ver-
bouwd en ook de hele inrichting ver-
anderd. Dat heeft jaren geduurd en nu 
pas, sinds een paar jaar, hebben we 
het gevoel dat het echt ‘af’ is.”
Pim en zijn vriendin Liv hebben elkaar 

7 jaar geleden voor het eerst ontmoet. 
Niet in de kroeg of op de kermis, maar 
via de datingapp Tinder. Na wat heen 
en weer geswipe bleken de twee een 
match en Pim vroeg de Roggelse mee 
op date. “We hebben de eerste twee 
dates op het terras gezeten. Dat was 
zo gezellig, dat we laat in de avond 
door de bediening vriendelijk werden 
verzocht om naar huis te gaan omdat 
ze het terras wilden sluiten.” De dates 
bleven volgen en uiteindelijk bleek 
het ware liefde te zijn. De Roggelse Liv 
verruilde met een beetje frisse tegen-

zin haar woonplaats en trok bij Pim in. 
Nog altijd is het ‘Tindersetje’ helemaal 
happy en is de liefde bezegeld met 
twee kleine koters.

Droombaan
Pim had sinds zijn 15e de droom om als 
begeleider te gaan werken van jonge-
ren met gedragsproblemen. Hij wilde 
graag jongeren helpen omdat hij zelf 
een alternatieve puber was die vrien-
den had in verschillende subculturen. 
Toch kwam hij uiteindelijk als manusje 
van alles in de bouw terecht en volgde 
daarna een opleiding tot autospuiter bij 
Noordervaart Autoschade in Beringe. 
Maar de wens om met jongeren te 
werken bleef knagen. Daarom besloot 
Pim om een toelatingsexamen te doen 
voor de SPH om hierna een deeltijd 
opleiding te gaan volgen. Hij slaagde 
voor het toelatingsexamen. “Ik heb 
alle zorginstellingen in Limburg vervol-
gens aangeschreven met een veel te 
lange sollicitatiebrief, zonder succes. 
In die periode kwam ook deze woning 
op mijn pad, dit huis voldeed precies 
aan mijn wensen dus besloot ik om 
de wens tot omscholing op de langere 
baan te schuiven. Jaren later toen ik Liv 
had leren kennen zag ik bij Daelzicht 
een vacature voor een BBL-opleiding en 
heeft Liv (werkzaam in dezelfde sector) 
mij geholpen om mijn motivatie van 
twee naar een half kantje in te korten.” 
Dat bleek succesvol: Pim mocht 4,5 jaar 
geleden beginnen, eerst als begeleider 
bij ouderen met een lichamelijke en 
verstandelijke beperking en bij cliën-
ten met een niet-aangeboren hersen-
letsel. Uiteindelijk is hij doorgegroeid 
naar zijn droomfunctie: begeleider van 
jongeren met een licht verstandelijke 
beperking met bijkomende problema-
tiek. Het afgelopen jaar behaalde hij 
hiervoor zijn diploma en kreeg hij een 
vaste aanstelling. “De baan is precies 
wat ik ervan verwacht had. Ik heb 
geen seconde spijt van mijn beslissing 
gehad om het roer om te gooien. Ik 
denk alleen maar: had ik dit maar tien 
jaar eerder gedaan. Ik raad iedereen 
die vast loopt in zijn werk aan om de 
stap naar iets anders te zetten. Want al 
hoef je nog maar vijf jaar te werken tot 
je pensioen, zelfs dat is in mijn ogen te 

lang om iets te doen wat je eigenlijk 
helemaal niet meer leuk vindt.”

Luie vissers
Ook al leven we in de coronatijd, Pim 
heeft gelukkig nog veel hobby’s die 
hij dicht bij huis of zelfs aan huis kan 
beoefenen. “Ik speel gitaar. Ofja, 
spelen. Ik pingel graag wat en pro-
beer liedjes via YouTube na te spelen.” 
De Kesselnaar schaakt ook graag in 
zijn vrije tijd en hij werpt regelmatig 
dartpijlen in het bord. “Voor corona 
dartte ik competities bij Tommies’ in 
Panningen. We waren zelfs op weg 
naar het kampioenschap. Alleen 
door de maatregelen is de competi-
tie gestopt, dit betekent dat er geen 
winnaar is uitgekomen. Dus dat is wel 
jammer. Nu dart ik af en toe nog met 
vrienden in de garage.” Een andere 
hobby, waarvoor Pim er op uit moet 
trekken, is karpervissen. “Mijn vrien-
den en ik zetten een tentje neer en 
blijven een nachtje slapen, in de nacht 
is er namelijk meer kans van sla-
gen. Maar we zijn eigenlijk tamelijk 
luie vissers. Je hebt vissers die eerst 
weken van tevoren het water gaan 
observeren, zo zijn wij niet. We treffen 
niet veel voorbereidingen. Waar het 
ons vooral om gaat is dat je back to 
basic onder goed gezelschap op een 
mooi plekje in de natuur samen bent, 
en onder het genot van een bier-
tje vaak diepere en persoonlijkere 
gesprekken hebt met elkaar. “Het vis-
sen is bijzaak: we hebben ook nog 
niet heel veel gevangen.” Een nieuwe 
hobby van Pim is barbecueën. “Ik bar-
becue op een nieuwe manier. In plaats 
van dat iedereen vijf verschillende 
stukken vlees krijgt, maak ik één 
groot stuk vlees klaar. Dit doe ik vaak 
door middel van slowcooken, dat 
duurt uren. Met een lekker sausje erbij 
en een salade. Straks als het wat war-
mer wordt en het zonnetje schijnt, dan 
ga ik weer lekker vroeg in de middag 
beginnen met barbecueën, met een 
speciaalbiertje in mijn hand. Genieten. 
Daar heb ik nu al zin in.”

Tekst en beeld: Roosje Delsing

Pim Bouten Kessel
Geplukt

WWW.BOUTENMAKELAARDIJ.NL
 077-3082232

VANAF

€289.000,-
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MVC’19 organiseert MVC TOP Onder 12 Toernooi
AFC Ajax, VVV-Venlo, Sparta Rotterdam, Feyenoord Rotterdam, PSV Eindhoven, Vitesse Arnhem, 
AZ Alkmaar en KRC Genk nemen op zaterdag 28 augustus deel aan MIRU&HJS MVC TOP Onder 12 Toernooi 
van voetbalvereniging MVC’19 uit Maasbree. Het eenmalige jeugdtoernooi vindt plaats op Sportpark 
De 3-Sprong in Maasbree.

Doordat het op dit moment nog niet is 
toegestaan om regionale voetbalacti-
viteiten te organiseren, gaat er een-
malig gespeeld worden met een team 
samengesteld uit spelers van organise-
rend voetbalclub MVC’19. Vanuit orga-
nisatorische redenen, en doordat het 
maar een eendaags toernooi betreft, 

treden teams dit jaar aan in een 8v8 
opstelling en worden de wedstrijden 
gespeeld op kleinere velden.
“Als organisatie beseffen wij dat het 
op dit moment nog niet toegestaan 
is om wedstrijden te spelen, maar we 
gaan er vanuit dat het (jeugd)voet-
bal in ieder geval in augustus weer 

enigszins terug is bij het normaal. 
Verder zullen de poorten hoogstwaar-
schijnlijk gesloten blijven voor publiek 
en zal de focus dus ook volledig lig-
gen bij het organiseren van een ‘basic’ 
toernooi voor de gehele top van het 
Nederlandse (en Belgische) voetbal”, 
aldus de organisatie.

Prijsschieten in Kwintsheul
Herpertz Bevo HC heeft zaterdag 17 april in Kwintsheul de veredelde oefenwedstrijd tegen Quintus gewonnen 
met een fors verschil in doelpunten. Na een ruststand van 18-10 in Pannings voordeel werd het 35-26. De wed-
strijd was een goede voorbereiding voor de topper tegen GreenPark Aalsmeer, die Herpertz Bevo Hc komende 
zaterdag 24 april in eigen huis om 19.00 uur speelt.

Vanaf de eerste minuut gingen de 
mannen van trainer Jo Smeets gecon-
centreerd aan het werk. Vele jeugdige 
talenten, zoals Melle van Katwijk, 
kregen speelminuten. Herpertz Bevo 
HC combineerde naar hartenlust zowel 
in defensief als in aanvallend opzicht. 
De ploeg werkte aan het zelfvertrou-
wen. Via 10-4 liep de ploeg uit naar 
een 12-5 voorsprong. Uiteindelijk ging 
de rust in met een 18-10 voorsprong. 
Na rust ging het prijsschieten verder. 

Tussenstanden als 22-14 en 26-16 spre-
ken voor zich. Aan de 35-26 eindstand 
in Pannings voordeel viel niets af te 
dingen.
Herpertz Bevo Hc staat nu derde met 
7 punten uit 7 wedstrijden. Met één 
wedstrijd meer gespeeld en een 
saldo van 9 punten staat GreenPark 
Aalsmeer. Koploper Kermit Lions lijkt 
met 13 punten uit 9 wedstrijden een 
goede bodem gelegd te hebben voor 
de strijd om het landskampioenschap. 

Je mag stellen dat Herpertz Bevo Hc 
nog vijf finales speelt. Herpertz Bevo 
Hc weet wat haar te doen staat tegen 
GreenPark Aalsmeer: winnen. Dat 
wordt een zware opgave, want de 
vorige wedstrijd tegen de handbal-
lers uit Aalsmeer werd verloren. Vol 
zelfvertrouwen wil Herpertz Bevo HC 
zaterdag revanche nemen. Voor meer 
informatie zie www.bevohc.nl

Tekst: Mat Nellen
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Adver to r ia l

Rob Knapen, assistent fi liaalleider Tummers Panningen

‘Een audio-advies is altijd 
maatwerk’
“Ik werk sinds juli 2010 bĳ  Tummers en groeide in de loop der jaren door van verkoper naar assistent 
fi liaalleider. Wat me zo aanspreekt aan het werken bĳ  Tummers? Vooral de familiaire sfeer; de collega’s 
gaan voor elkaar door het vuur. 

Op de werkvloer ben ik van alle markten 
thuis. Als ik dan toch een sterk punt 
van mezelf moet noemen, dan is dat 
het feit dat ik vooral thuis ben in de 
productgroep audio. Ik vind het mooi 
om de consument een totaaloplossing te 
bieden, van surround speakers en een 
soundbar tot een luxe versterker of 
een compleet lifestyle systeem. 
Tummers heeft ook veel high-
end apparatuur en klanten 
kunnen alles in de winkel 
beluisteren. 

Ons advies op het gebied 
van audio gaat veel verder 
dan het delen van puur 
technische informatie. Ik kijk 
ook naar de indeling van het huis 
en de akoestiek. Daarom vraag 
ik de klant meestal om een 
eenvoudige plattegrond van 
de woning te tekenen. Zo kan ik 
aangeven wat de beste plekken zijn 
voor bijvoorbeeld de soundbar en tv. 
Maar ook waar de surround speakers het 
beste tot hun recht komen: op de grond 
of aan de muur. Zo’n audio-advies is altijd 
maatwerk, want niet alleen de afmeting 
maar ook de inrichting van een woning 
is bepalend. Heeft iemand bijvoorbeeld 
vloerbedekking en gordijnen, dan is de 
akoestiek heel anders dan in een woning met 
een parketvloer en een hoog plafond. Aan de 

hand van al deze zaken raad ik een systeem 
aan dat het beste past bij de klant en zijn of 
haar huis. En daar stopt het niet: voor de 
bezorging en installatie bij de klant thuis, 
kies ik altijd voor een monteur die extra veel 
kennis heeft van audiosystemen. Zo zorgen 
we dat ook deze service vlekkeloos verloopt 
en klanten onbezorgd kunnen genieten van 
hun aankoop.”

Ik kĳ k ook naar de 
indeling van het huis en 
de akoestiek 

Wij nemen graag de tijd voor je en 
geven deskundig en persoonlijk 
advies. Telefonisch, via onze online 
chat of via videoshopping. Kom je 

liever langs in één van onze winkels? 
Maak dan een afspraak voor een 

privébezoek. Plan eenvoudig je 
bezoek via www.eptummers.nl/

winkelen-op-afspraak of neem 
telefonisch contact op.

www.haardstede.nl
ER WARM BIJZITTEN

meer met mensen!
(077) 307 73 50 - vorkmeer.nl

Psychische ondersteuning voor 
getroff en ondernemers

Hoe ervaar jij als ondernemer deze coronaperiode? Wat is 
het eff ect ervan op jouw bedrijf? Misschien heb je je bedrijf 
moeten sluiten, of kwamen er bijna geen klanten meer. Heb je 
zorgen over de fi nanciën, je medewerkers, je familie of jezelf. 
Hoe ziet jouw toekomstperspectief eruit na deze moeilijke tijd? 

Zulke zorgen kunnen leiden tot stress, depressieve gedachten 
en gezondheidsproblemen. 
Heb jij soms het gevoel er alleen voor te staan? Ben je in een 
negatieve spiraal beland? Je hoeft deze crisis niet alleen te 
kraken. Er zijn veel initiatieven waarbij mensen elkaar helpen. 
Kom je er met elkaar niet meer uit, dan kun je ook bij Vorkmeer 
terecht. 
Maatschappelijk werk bekijkt samen met jou hoe je stress de 
baas kunt worden en je spanningen kunt verminderen.
Bel of mail ons via 077 307 7350 of amw@vorkmeer.nl.

KESSEL RONDOM DONK

WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS 
VOOR DE VOLGENDE ROUTES

WORD BEZORGER
EEN LEUKE BIJBAAN

WERKZAAMHEDEN  
Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend  
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE  
Mail naar bezorgers@garcon.nl 
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Bestellen via website
Bloemenactie Meijels 
Mannenkoor dit jaar online
De jaarlijkse bloemenverkoopactie van het Meijelse mannenkoor 
de Méél Voices vindt dit jaar niet huis-aan-huis, maar online 
plaats. De bloemen, allen afkomstig van Meijelse bloemenkewe-
kers, kan men via een website bestellen en worden thuisbezorgd. 

Voorgaande jaren heeft het Meijels 
mannenkoor elk jaar een bloemen-
verkoopactie gehouden waarbij 
huis-aan-huis perk- en kuipplanten 
werden verkocht. Afgelopen jaar 
was dit niet mogelijk door de coro-
narestricties. Dit jaar heeft de orga-

nisatie bedacht de bloemen via een 
online actie te verkopen. Op vrijdag 
30 april worden de bestellingen 
klaargemaakt en bezorgd.
Kijk voor meer informatie op  
www.meijelsmannenkoor.nl 

Gegeven door ervaren tuinierster
IVN geeft een online cursus 
moestuinieren
Het Instituut Voor Natuurbeschermingseducatie (IVN) Helden 
start in mei, samen met het landelijk IVN, een cursus moestuinie-
ren. In deze korte cursus leer je hoe je eenvoudig een kleine moes-
tuin opzet en met goed resultaat kunt oogsten, in je tuin of op je 
balkon.

De cursus wordt gegeven door 
ervaren tuinierster Toos van 
Nieuwenhoven, zij zal als moes-
tuiniercoach de deelnemers bege-
leiden. Tijdens de cursus, die 
verdeeld wordt over drie dinsdag-
avonden (11 mei, 1 en 22 juni), 
wordt uitgelegd waar en hoe je 
groente, fruit en kruiden moet 
zaaien. Wanneer mogen je plant-

jes naar buiten en hoe zorg je voor 
veel oogst zijn vragen die worden 
beantwoord. IVN Helden zorgt voor 
de verdeling van de materialen 
zoals een cursusboek en zaaizaad-
jes. Aan de cursus kunnen zowel 
leden als niet-leden deelnemen en 
kennis van moestuinieren is niet 
nodig. Mail voor voor meer infor-
matie naar pr@ivnhelden.nl

vacature redacteur/ journalist(28-32 uur)

#kempencreëert

HALLO Horst aan de Maas, HALLO Peel en Maas, HALLO Venray 
en Blerickse Krant zijn gratis nieuwsbladen die wekelijks 
worden verspreid in vier gemeentes en worden uitgegeven 
door Kempen Media. Ter versterking van ons redactieteam zijn 
op zoek naar een redacteur/journalist.

Je uitdaging
• Je verzorgt de redactionele inhoud van de nieuwsbladen;
• Je fungeert als gezicht van HALLO naar de lezer toe;
• Je bezoekt evenementen, personen en activiteiten in de regio, 

waarbij je makkelijk contact legt met anderen;
• Je hebt gevoel voor nieuws en je weet wat er speelt 

binnen de regio;
• Je werkt nauw samen met de uitgever, commercieel 

medewerkers en vormgevers van Kempen.

Wie ben je
• Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau;
• Je hebt bij voorkeur een opleiding journalistiek gevolgd;
• Je hebt een sterke binding met de regio;
• Je taalvaardigheid is uitstekend en je werkt nauwkeurig, 

je kunt teksten zowel grammaticaal, conceptueel als 
redactioneel beoordelen;

• Je bent je ervan bewust dat dit geen 9-tot-5 functie is 
en je bent bereid om ook in de avonduren en in het weekend 
werk te verrichten.

Solliciteren
Herken je jezelf in de bovenstaande vacature en ben je 
net zo enthousiast over onze nieuwsbladen als wij dat 
zijn, dan ontvangen wij graag je cv en een motivatiebrief 
zo snel mogelijk via e-mail: vacature@kempencreeert.nl 
o.v.v. redacteur/journalist. Voor meer informatie of vragen over 
deze functie kun je contact opnemen met Ingrid van Kempen 
via 077 208 32 00.

Met de geboorte van Jula Wijhers bestaat de familie nu uit vier gene-
raties. Jula is de dochter van Fleur Wijhers (30) uit Maasbree, de 
kleindochter van oma Gerrie Wijhers-Kempen (56) uit Baarlo en 
achterkleinkind van superoma Hennie Kempen-Sitsen (84) uit Baarlo. 
Zowel moeder, als oma en superoma genieten volop van de geboorte 
van Jula.

Vier generaties
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HÈ VMBO’ER
Gefeliciteerd
Examenkandidaten VMBO: diploma op zak, 
maar géén zin meer om 5 dagen per week in 

de schoolbanken te zitten? Dan hebben 
wij de oplossing! Meld je aan voor onze 
BBL opleiding waarin je binnen Wicro 
- één dag per week - opgeleid wordt tot 

operator/machinesteller/process engineer. 
Je gaat direct 4 dagen per week aan het 

werk en bent dus vanaf dag 1 verzekerd 
van een inkomen. Interesse? 

Stuur snel een mail naar hrm@wicro.nl 
want er zijn slechts een beperkt aantal 

plekken beschikbaar!

ANDERE VACATURES:
Process Engineer (fulltime)
Ter uitbreiding van onze spuitgietafdeling.

Automation Engineer (fulltime)
Ter ondersteuning van onze productieafdelingen.

Medewerker Magazijn & Expeditie (fulltime)
Ter uitbreiding van ons logistieke team.

Operator Spuitgieten (3-ploegendienst)
Ter uitbreiding van onze spuitgietafdeling.

Machinesteller (3-ploegendienst)
Ter uitbreiding van onze spuitgietafdeling.

Wil je meer weten over bovenstaande functies, check dan onze 
website: www.wicro.nl of stuur een email naar: hrm@wicro.nl
Karreweg Noord 47-49 • Kessel • Telefoon 077 462 12 16

Ben jij het thuiszitten ook helemaal beu en zoek 
je een flexibele (bij)baan met leuke collega’s? 
Wij zoeken op onze assemblage afdeling nog 
enthousiaste mensen voor overdag of voor in 

de vroege avonduren. Neem contact met 
ons op om te kijken wat jouw 

mogelijkheden zijn. 

HELP, IK WORD GEK THUIS
STUDENTEN

MOEDERS
PUBERS

PENSIONADOS

wij zoeken jou!
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Corona raakt ons allemaal. Het zijn onzekere tijden voor iedereen en zeker ook voor ondernemers. Want hoe komen zij uit deze coronacrisis? 
Deze rubriek kijkt met hen terug op een jaar corona en blikt vooruit naar een hoopvolle toekomst. Deze keer Dorrie Eilers, directrice van 
Neptunus in Kessel.

Wat zou je overdoen (of mis-
schien wat zou je anders doen)?
Corona had en heeft een enorme 
impact. Niet alleen zakelijk, maar 
ook privé. Neptunus is een fami-
liebedrijf, ik voer de directie 
samen met mijn zus Betty en broer 
Antoine. 2020 zou ons drukste jaar 
ooit worden. Met evenementen 
zoals onder andere F1 Zandvoort, 
Eurovisie Songfestival en Invictus 
Games op de kalender was onze 
hele organisatie klaar voor het jaar. 
Bijna driekwart van de omzet viel 
weg, doordat alle evenementen 
Europawijd afgelast werden. In de 
week van de lockdown overleed 
mijn moeder plotseling. Heel onwer-
kelijk. Het belangrijkste was toen 

een mooi afscheid, wat ons gelukt is. 
En met de juiste mensen in ons team 
ging het op de zaak, hoewel ook in 
crisis, gewoon door. Het klinkt gek, 
maar ik zou niets anders doen en 
vooral ook niets anders kunnen heb-
ben gedaan. We hebben snel beslis-
singen moeten nemen als team, 
familie en directie.

Welk initiatief/actie in het afgelo-
pen coronajaar sprak je het 
meest aan?
Ik vind de Alliantie van evene-
mentenbouwers een goed initia-
tief: niet stilstaan, maar krachten 
bundelen en actie. Maar ook een 
mooi initiatief hier in Kessel, wat 
als dorp zwaar getroffen is door 

corona. Iedere familie of vrienden-
kring heeft wel iemand verloren. 
De lokale muziekvereniging orga-
niseerde vorig jaar het initiatief om 
vanuit huis, tuin, straat of park gelijk-
tijdig het Kessels volkslied te spelen 
als herdenking aan de mensen die 
stierven aan corona. Dat raakte me, 
en laat ook de enorme saamhorig-
heid in het dorp zien.

Hoe zien jullie de toekomst?
We zijn optimistisch, maar blij-
ven ook realistisch. We verwach-
ten dat evenementen in het derde 
kwartaal 2021 worden opgestart. 
Onze projecten voor demonta-
bele gebouwen daarentegen lopen 
gewoon door. We zijn in voorberei-
ding op een paar hele mooie semi-
permanente projecten en we zien 
nog veel meer kansen in retail, 
sport en opslag met onze flexibele 
gebouwen. We zijn bezig om onze 
organisatie langzaamaan weer op 
te schalen en voor te bereiden, 
onder andere door het werven van 
nieuwe montagemedewerkers.

Wat hebben jullie geleerd van 
het afgelopen jaar?
We hebben heel veel ervaring 
opgedaan en veel geleerd. Dit was 
de eerste keer dat we in zo’n crisis 
belandden. Al denk ik dat je op 
zoiets nooit echt voorbereid kunt 

zijn. Je moet te allen tijde flexibel 
kunnen zijn. Ons team is fantas-
tisch: van geen perspectief, geen 
werk in evenementen, aan de slag 
bij andere bedrijven tot nieuwe 
markten aanboren en weer volle 
poule aan de slag. We hebben 
geleerd dat we samen veel aan-
kunnen. En dat we enorm veel 
veerkracht hebben.

Welke maatregel mag in de 
toekomst blijven? 
Voor mij hoeft er geen maatre-
gel te blijven. Hoe relatief snel we 
gewend waren aan de maatrege-
len, zo snel zullen we straks hope-
lijk ook weer wennen aan onze 
samenleving zonder maatregelen. 
Maar we moeten nog even volhou-
den met z’n allen. Al kan ik bijna 
niet wachten om weer een evene-
ment te bezoeken waar we mooie 
accommodaties hebben gebouwd.

We hebben geleerd 
dat we samen veel 
aankunnen

Beeld: Joris Vroemen

Dorrie Eilers Kessel
Een jaar corona door de ogen van...

Dorrie: “Ik heb veel respect en 
bewondering voor alle zorg-
medewerkers die zich onder 
enorme druk een slag in de 
rondte werken. Toch wil ik 
hier juist getroffen onderne-
mers in het zonnetje zetten. 
Mijn coronaheld(en) zijn alle 
ondernemers die gedwongen 
hun deuren gesloten moeten 
houden, zoals alle horecabe-
drijven. Zij konden in de lock-
down die we hebben (gehad), 
ook echt niets anders doen. 
Velen hadden geen buffer en 
zitten nog in overlevingsmo-
dus. Hen wil ik een hart onder 
de riem steken. Blijf positief.”

Ik wil getroffen 
ondernemers in 
het zonnetje zetten

Onder
nemers
De buurjongen die bood-
schappen doet voor zijn 
oudere buurvrouw, het 
zangkoor dat een balkoncon-
cert geeft of de klas die haar 
zieke juf een hart onder de 
riem steekt: coronahelden 
zijn er in alle soorten en 
maten. Dorrie Eilers, direc-
trice van Neptunus in Kessel 
vindt alle ondernemers 
coronahelden.

Mijn coronaheld

Deze pagina is mede mogelijk gemaakt door:

2204 \ corona
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Kijkje achter de schermen

Museumweek peel en maas
De Nationale Museumweek, een jaarlijks terugkerend evenement waarbij musea hun collectie in de schijn-
werpers zetten, vindt plaats tot en met zondag 25 april. Omdat er geen fysieke activiteiten zijn toegestaan, 
geeft museum Peel en Maas een inkijkje achter de schermen over de veranderingen die achter gesloten deu-
ren gaande zijn.

Museum Peel en Maas is druk met 
inzetten op meer beleving en inter-
actie. Zodoende kunnen bezoekers 
van jong en oud straks, wanneer het 
museum weer open mag, verschil-
lende tentoonstellingen over Peel en 
Maas bezoeken.

Leven voor en na oorlog
Het museum is druk bezig met het 
verbouwen van de zolder. Deze ruimte 
wordt momenteel ingericht met ver-
schillende kleinere exposities, gericht 
op Peel en Maas in de vorige eeuw. 
Middels veel historisch fotomateriaal, 
beelden, korte teksten en filmpjes, 
interactieve touchscreens en doe-acti-
viteiten voor de jeugd komt de bezoe-
ker meer te weten over verschillende 
onderwerpen. Zo is er aandacht voor 
de twee tramlijnen die door Peel en 

Maas hebben gereden, de geschiede-
nis van het beugelen, de kerken van 
de gemeente, de agrarische boeren-
geschiedenis én ‘onze jongens’ die 
in de Zuid-Limburgse mijnen heb-
ben gewerkt. De timmerwerkplaats, 
geschiedenis van de smederijen 
van Peel en Maas en het naoorlogse 
schooltje met informatie over de 
kloosters van Peel en Maas zijn reeds 
klaar.

Middeleeuwen en Ingang
Ook is het museum druk met het in 
elkaar zetten van een tentoonstel-
ling over de Middeleeuwen. In deze 
expositie zal veel te doen zijn voor 
jong en oud en er komt specifiek aan-
dacht voor de Middeleeuwse leer-
lijnen binnen het onderwijs, aan de 
hand van ambachten van vroeger en 

nu. Ook komt ook de Middeleeuwse 
geschiedenis van Peel en Maas aan 
bod. Daarnaast wordt de ingang van 
het museum onder handen genomen. 
Het museum bevindt zich in gemeen-
schapshuis Kerkeböske, waar onder 
andere ook de groeiende dorpsont-
moeting haar activiteiten organi-
seert. Op deze manier wordt binnen 
het gemeenschapshuis meer ruimte 
gecreëerd voor de dagvoorziening 
van ouderen. Het Rad van Avontuur 
wordt verplaatst en krijgt een nieuwe 
interactieve functie, gericht op Peel en 
Maas. Ook de onderdoorgang richting 
het museum en de balie worden ver-
bouwd en zorgen zo voor meer her-
kenning bij binnenkomst.
Kijk voor meer informatie op  
www.museumpeelenmaas.nl

VVV Baarlo organiseert wandeling in Baarlose 
bossen
VVV Baarlo organiseert op donderdag 6 mei een wandeling door de Baarlose natuur. De route is onge-
veer 8 kilometer lang en duurt naar schatting 2,5 uur. 

Onder leiding van een gids van 
VVV Baarlo wordt er een wandeling 
door de natuur in Baarlo gemaakt. 
De organisatie raadt aan om goede 

wandelschoenen mee te nemen. 
In verband met de RIVM-richtlijnen 
mogen er maximaal vier perso-
nen deelnemen aan de wandeling. 

Een mondkapje is niet verplicht, 
omdat het in de buitenlucht is. Start: 
10.30 uur. Aanmelden kan bij VVV 
Baarlo tot en met woensdag 5 mei.

VRIJWILLIGER
Wil je iets betekenen voor mensen in de laatste levensfase en hun 

naasten en daartoe opgeleid worden, dan zijn we op zoek naar JOU.
We doen dat zowel in de thuissituatie als ook in zorginstellingen binnen 
Peel en Maas. Als vrijwilliger kun je alle dagdelen die ondersteunende 

rol hebben. Ons werkgebied is de gemeente Peel en Maas.

Wat vragen wij:
• Affi niteit met de zorg zoals hierboven beschreven.

• Het beschikken over goede contactuele eigenschappen
• De bereidheid ook ’s nachts af en toe te willen waken
• De bereidheid de basiscursus, 10 dagdelen, te volgen

Wat bieden wij:
• Een enthousiast team vrijwilligers

• Een betrokken bestuur waar je altijd op terug kunt vallen
• Mogelijkheden tot bij- en nascholing

Vergoeding:
De Stichting vergoedt onkosten die gemaakt worden 

voor het uitvoeren van dit vrijwilligerswerk.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Ans Nelissen en Gerrie van Gemert, coördinatoren VPTZ, 06-51213443.

Schriftelijke reacties op deze oproep kunt u sturen vóór 
15 mei naar: Stichting Leven rond de dood t.a.v. Gerrie van Gemert

Loosteeg 2, 5981 NH Panningen, gvgemert@hotmail.com

WORD

Voor meerdere mooie, grote klanten in de regio Venlo 
zijn wij op zoek naar

De precieze werktijden verschillen per klant. 
Er zijn mogelijkheden in dagdienst en in ploegen. 
Wil je ook of alleen in het weekend werken als bijbaan?
Ook dat kan! Hiervoor ontvang je een mooie toeslag!

DIT NEEM JE MEE
• 18 jaar of ouder (in verband met de werktijden)
• Beheersing van minimaal de Nederlandse of Engelse of 

Duitse taal in woord in verband met werkinstructies
• Eigen vervoer (bijvoorbeeld een auto) om naar je werklocatie 

te reizen indien met de fiets/brommer te ver is. Met de bus of 
trein is het vaak niet mogelijk

• Een goede dosis motivatie

DIT KRIJG JE
• Brutosalaris tussen de € 10,50 en €11,91 per uur 

(vanaf 21 jaar en exclusief toeslagen), afhankelijk van de klant
• Ploegentoeslagen tussen de 25% en 100%, afhankelijk van de 

klant en je werktijden en werkdagen
• Reiskostenvergoeding
• Flexibele functies tussen de 16 en 40 uur per week voor de 

lange termijn
• Diverse doorgroeimogelijkheden

INTERESSE? 
Neem direct contact met ons op voor meer informatie:

Telefoonnummer: 0031 (0)77 850 77 68 
Email: venlo.260@manpower.nl

productiemedewerkers 
en logistiek medewerkers
M/V, fulltime en parttime mogelijkheden

Oud ijzer Baarlo
De Fanfare Eendracht uit Baarlo organiseert maandelijks een oud ijzer inzameling in het dorp. De eerst-
volgende inzameling vindt plaats op zaterdag 24 april 2021. Iedereen uit Baarlo kan zijn oud ijzer daar 
af komen geven.

De fanfare uit Baarlo is de enige 
organisatie in Baarlo die van de 
gemeente Peel en Maas toestem-

ming heeft om oude metalen in te 
zamelen. Het oud ijzer mag worden 
ingeleverd tussen 10.00 en 12.00 uur 

op de Sprunklaan in Baarlo. 
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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 kerkbe-
richten van uw parochie naar wat 
daar staat: telefonische aanmel-
ding of aanmeldbriefjes. Staat daar 
niets, dan zal het aantal kerk-
gangers wel onder de 30 blijven. 
Met ziekteverschijnselen: blijf 
thuis! Houdt in de kerk 1 ½ meter 
afstand. Draag een mondkapje bij 
het naar uw plaats gaan en weer 
naar buiten lopen. 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 tijd 
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 25 april
H. Mis: 11.00 uur
Lector: Mevr. Marianne Verhappen
Intenties: Graad Linssen (verjaar-
dag) en An Linssen-Peeters. Overl. 
ouders Jozef en Wilhelmina Duijf-
van der Schoot. Sjeng en Grada 
Driessen-Nijssen.
12.00 uur: Bezoek aan de kerk door 
de kinderen van groep 4 van de 
basisscholen die zondag 30 mei de 
eerste H. Communie ontvangen. 
Mededelingen
Gedoopt wordt
Zaterdag 24 april om 14.00 uur
Ellis Stammen
Overleden
Juup Vaessen,
Wilhelminalaan 6, 85 jaar
Vastenactie
De collecte voor de vastenactie 
heeft € 269,15 opgebracht. Hartelijk 
dank voor uw bijdrage.

Parochie Beringe
Misintenties 
NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens het 
parochiespreekuur op dinsdagochtend. 
Ook bij kapelaan Roger Maenen tel. 
077 466 18 50 of per email roger.mae-
nen@ziggo.nl.
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur 
in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 25 april
H. Mis om 9.30 uur   
Woensdag 28 april
H. Mis 9.00 uur (grote kerk, zij-altaar 
St.Jozef)

Parochie Egchel 
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530 
Kerkdiensten
Zondag 25 april
H. Mis 11.00 uur t.i.v.  Mia Wijnen-
Tillemans (vw kaartclub)
Zondag 2 mei
Geen H. Mis

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

Viering Eerste H. Communie
Zondag 30 mei ontvangen de kinde-
ren van groep 4 van de basisscholen
voor het eerst de h. communie tij-
dens de vieringen om 9.00 uur en 
11.00 uur.
Wijziging datum Vormsel
Donderdag 24 juni zullen de meisjes 
en jongens van groep 8 van de basis-
scholen het Sacrament van het Heilig 
Vormsel ontvangen in de viering 
van 18.30 uur en 19.30 uur. Willen 
de ouders van leerlingen op andere 
scholen, die zich nog niet hebben 
aangemeld, contact opnemen met 
kapelaan te Boekhorst – telefoon 
477 1275.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Iet Dings-Bovendeerdt
077 462 18 60, 06 24 21 61 06
Kerkdiensten
Zaterdag 24 april
19.15 uur H. Mis.
Voor onze parochie.
Mededelingen:
Wegens de maatregelen van het corona-
virus is de Vormselviering van de basis-
scholen verplaatst naar vrijdag 18 juni.
Er mogen maar 30 personen in de H. 

Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 25 april
H.Mis 11.00 uur. Geen misintentie.
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.
Kerkdiensten
Zondag 25 april
H. Mis 10.00 uur Aanmelden 077 
3071488 of 0621202118
collecte ook voor de tekstboekjes.

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 24 april
Geen H. Mis
Zaterdag 1 mei
H. Mis 17.30 uur

Missen aanwezig zijn.
U kunt zich daarvoor opgeven bij: 
Arno Houwen tel. 06-55177046 of bij 
Iet Dings tel. 06-24216106
Voor de pastorale zorg kunt u terecht 
bij pastoor-deken W. Varela
Tel. 3981416, of kapelaan H. te 
Boekhorst (zie parochie Baarlo)
Ziekenzalving: 06-55408023

Parochie Baarlo
Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 25 april
9.30 uur H. Mis
Zeswekendienst Josine Oehlen-Heines.
Jaardienst Cor Hoeben en Drina 
Hoeben-Rongen
Voor een bijzondere intentie.
Donderdag 29 april
9.00 uur H. Mis.
Mededelingen:
Wegens de maatregelen van het coro-
navirus is de Vormselviering van de 
basisscholen verplaatst naar donder-
dag 17 juni.

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
Zaterdag 24 april
H. Mis 19.00 uur – Roepingenweekend. 
Aanmeldbriefje noodzakelijk. 
Verkrijgbaar vanaf ma. 19 april, 
op prikbord kerk
Maandag 26 april
18.30 uur Stille Aanbidding 
19.00 uur Rozenkrans – Telling bij 
 binnenkomst
Dinsdag 27 april
H. Mis 09.00 uur –Telling bij 
 binnenkomst
Donderdag 29 april
H. Mis 09.00 uur –Telling bij 
 binnenkomst

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: 
Fia Geux-Backers, 98 jaar
Kerkdiensten
Dinsdag t/m vrijdag 
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Zaterdag 24 april
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Mia Bos-van 
den Beuken; Giel van Neerven 
en Mia van Neerven-Hendriks en 
overl. fam. Hendriks; Joke Goes
Extra collecte misboekjes

e.d. tijdens de Coronatijd gaan de 
kosten van vaste lasten (energie, 
verzekeringen, kosten adverten-
tie, kosten priesters e.d.) gewoon 
door. Mogen wij u vragen om een 
bijdrage in de vorm van gezinsbij-
drage of anderszins ten behoeve 
van de eigen exploitatie. Door het 
wegvallen van de Fancy Fair in 
2020 is er een financieel gat ont-
staan en dit wordt niet gesteund 
door het Bisdom of de overheid. 
Bij voorbaat dank.

Er mogen maar 30 mensen in de 
kerk. U kunt zich daarvoor opgeven. 
Tel. 477.1275 of per mail: 
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Bij binnenkomst in de kerk kunt u uw 
handen desinfecteren en de voorge-
schreven afstand in acht nemen. Als u 
verkoudheidsklachten heeft, blijft u 
dan thuis.

Parochie KesselEik
Misintenties
NL41RABO0125300522
Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkens 
06 30 10 30 13
Kerkdiensten
Zaterdag 1 mei
18.00 uur H. Mis. 
Voor onze eigen parochie.
Mededelingen:
De misintenties kunnen tot nader 
bericht worden doorgegeven aan 
Tjeu Stemkens. Ook voor verdere 
informatie binnen de kerk.
De bestelde H. Missen die vanwege 
de Corona- lockdown niet zijn doorge-
gaan, kunnen opnieuw worden aange-
meld, op de datum welke de familie 
dit wenst.
Ondanks de beperkte mogelijkhe-
den van het houden van kerkdiensten 

STILTE KAPEL
Heilige

ALDEGUNDIS
Beschermvrouw

 voor troost en hoop 
aan zieke mensen.

DE KAPEL IS ELKE DAG OPEN
Parochiekerk - Maasbree

voor € 1400,-
5 maanden oud

Voor meer informatie:
T 06 16 14 41 54

Lambear

TE KOOP
Stella damesfi ets

type Livorno

Acu-Balance

Schoolstraat 59, Horst
Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie

Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

hooikoorts, herstel na ziekte
vermoeidheid, stress, pms

diverse pijnklachten, blessures

#kempencreëert

creatieve
ideëen
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Jij maakt ‘m super

Wallace
Compleet met koelkast, combi-oven, 
magnetron, inductiekookplaat, 
plafondunit afzuigkap, vaatwasser, 
spoelbak, werkblad, barblad en  
5 jaar apparatuurgarantie.

Compleet uitgerust met apparatuur 
van SAMSUNG en AIRFORCE

Superkeukens beweegt 
met je mee.
Ook in deze tijd staan we voor je 
klaar! Onze showrooms zijn op 
afspraak weer geopend voor een 
deskundig keukenadvies. 
Liever een advies op afstand? 
Ook voor een video- of een 
telefonische afspraak kun je bij 
ons terecht. Maak dus snel een 
afspraak!

Combi-stoomoven met 
magnetron functie
• Stomen, bakken, grillen of iets 
 opwarmen
• 3 in 1 oven: Magnetron, multi-
 functionele oven en stoomoven
• 140 automatische programma’s
• Sous-vide koken  • Ontdooien
• Nis 45 cm • Inhoud 50 liter
• 5 jaar garantie

Afzuigkap
• Blok afzuigkap • 90 cm breed
• 5 jaar garantie • LED verlichting
• Geschikt voor zowel afvoer naar 
 buiten als recirculatie
• Naloopstand: afzuiging stopt na 
 6 minuten
• Energieklasse A+
• Geluidsniveau: 66dBA

1.529,-

499,-

12.599,-
243 x 98 +

243 cm

compleet met
apparatuur

ROERMOND
Burghoffweg 13

(Gevestigd tegenover Retailpark)
T. 0475-691548

HORST
Witveldweg 100

(Gevestigd binnen Interchalet)
T. 077-3982234

Elke zondag geopend

www.superkeukens.nl
êêêê Klanten beoordelen Superkeukens met een 8,2 


