
Kappelaonspaedje 
in ontwikkeling
Een groep vrijwilligers werkt hard om het perk langs het kerkhof aan de Maas volledig op te knappen en het zogeheten Kappelaonspaedje in Kessel te ontwikkelen, waar men straks 
een moment van rust kan pakken. De initiatiefnemers hopen de plek eind september te openen. Lees verder op pagina 05
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Zorgen over financiële plaatje Integraal Huisvestingsplan 2021-2036
Enkele raadsfracties maken zich zorgen om de grote financiële plannen in het nieuwe Integraal 
Huisvestingsplan 2021-2036, dat bleek tijdens de commissievergadering op dinsdag 18 mei. Tijdens de 
commissievergadering kregen de fracties de kans om vragen te stellen aan wethouder Wim Hermans over 
het nieuwe Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2021-2036, waarover in de raadsvergadering van 8 juni zal 
worden gestemd. 

Het IHP 20212036 is een plan met 
een afsprakenkader tussen gemeen
ten, schoolbesturen en kinderop
vang en is bedoeld ter vervanging 
van het huidige IHP 20142023. 
“Behoefte en actualisering hebben 
ertoe geleid tot het opstellen van 
een vervroegd IHP”, aldus Hermans. 
“Daarbij zijn alle plannen uit het 
‘oude’ IHP al volbracht.” Met behulp 
van een onderzoeksbureau is er 
nu een schoolkalender opgesteld, 

waarin de voorlopige schoolplannen 
voor renovatie of vernieuwing staan 
voor acht van de zeventien scholen 
in Peel en Maas, die hieraan toe zijn. 
“Dit plan geeft het nodige inzicht en 
zicht op de investeringen die erbij 
horen de komende jaren”, zo zegt 
Hermans.

Vastleggen
Annigje Primowees (PvdA/
GroenLinks) was niet direct enthou

siast om nu al plannen voor zo’n 
periode vast te leggen. “Als ik 
iets heb geleerd, is dat het lastig 
te bepalen is hoe iets in de toe
komst eruit gaat zien.” Wethouder 
Hermans legde uit dat de plan
nen niet vaststaan en dat één jaar 
voordat een bepaalde school uit het 
plan aan de beurt is, er een zogehe
ten businesscase wordt opgestart. 
“Dit is een ‘quickscan’, hiermee 
wordt gekeken waar nu wel of geen 

behoefte aan is. De plannen kun
nen nog worden gewijzigd en zijn 
niet definitief.” Dit maakt volgens 
Hermans ook dat de plannen nog 
financieel kunnen wijzigen en het 
nu lastig is om te zeggen wat de 
kosten zullen worden. De schatting 
ligt tussen de 16 en 27 miljoen euro. 
Dit heeft volgens hem er ook mee te 
maken dat de prijzen in onder meer 
de bouw veranderen en er, tegen de 
tijd dat de plannen worden uitge
voerd, er opnieuw hiernaar moet 
worden gekeken.
Volgens Hermans zal er elk jaar 
alvast vier jaar vooruit wordt geke
ken naar eventuele prijsveran
deringen en veranderingen in de 

schoolbehoeften, zodat er rekening 
mee kan worden gehouden in de 
plannen.
Sanne Hermkens (Lokaal Peel&Maas) 
wilde weten of er met de vastge
stelde schoolkalender geen valse 
beloftes worden gedaan aan school
besturen zodat zij het idee krijgen 
dat er straks ‘een blanco cheque’ 
voor hen klaarligt. Maar volgens 
Hermans zijn alle deelnemende 
schoolbesturen ervan op de hoogte 
dat dit geen definitieve plannen zijn 
en dat deze nog kunnen worden 
aangepast.

Lees verder op pagina 05
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‘Het coronavirus heeft een flinke impact gehad op 
de zorgboerderij’
Op het idyllische platteland in het buitengebied van Maasbree bevindt 
zich Zorgboerderij Dubbroek, waar mensen met een verstandelijke 
beperking terecht kunnen voor hun dagbesteding. De eigenaren, Mat 
Lenders en Sitske van der Leck, vertellen over hoe het gaat met de 
zorgboerderij en cliënten in coronatijd.

Mat en Sitske zorgen ervoor dat de 
verstandelijk beperkten een passende 
werkplek kunnen vinden waar ze hun 
kwaliteiten ten goede kunnen laten 
komen. Arbeidsmatige dagbesteding 
wordt het genoemd. Vanwege het 
coronavirus gaat het werk anders dan 
normaal, maar de eigenaren hebben 
hiervan ook veel geleerd.
Op de zorgboerderij zijn cliënten met 
van alles bezig. “De ene is de hele dag 
met houtverwerking bezig, de ander 
met onderhoud van de tuin en iemand 
anders met het verzorgen van de kip
pen”, legt Mat Lenders uit. “Iedereen 
doet dan zijn eigen stukje. In de tuin 
verbouwen we verschillende soor
ten groenten zoals prei, asperges en 
bonen. De jongens helpen mee vanaf 
het zaadje tot de planten groot wor
den. Ze plukken de groentes zelf en 
dan worden ze verkocht. Soms gaan 
de groentes met de jongens mee naar 
huis of maken we er soep van.” In 
totaal zijn er tien cliënten die dagelijks 
op de boerderij bezig zijn. 

Lastig te begrijpen 
Het coronavirus heeft in het begin 
een flinke impact gehad op de 

zorgboerderij. Niet voor Mat en 
Sitske, maar vooral voor de cliën
ten. “In 2020 zijn we elf weken dicht 
geweest. Dat was een hele moei
lijke periode voor die jongens, want 
ze moesten allemaal thuisblijven. 
Zoiets als corona is erg moeilijk uit 
te leggen en het is erg lastig voor ze, 
maar we doen ons best. Toen heb ik 
bijvoorbeeld twee kuub hout naar 
één van de jongens thuis gebracht 
en grote balen met peulen naar een 
paar anderen. Zo kunnen ze toch 
nog iets te doen te hebben, al is het 
maar een uurtje per dag. We heb
ben gevideobeld om te laten zien 
hoe het er met de tuin voorstaat. We 
hebben gelukkig geen besmettingen 
gehad.” 

Oorsprong
Het idee van een zorgboerde
rij bestond al een hele lange tijd, 
maar het duurde even voordat het 
gerealiseerd werd. “Het idee van 
een zorgboerderij komt oorspron
kelijk uit de antroposofie. In de 
jaren 70 kwam de eerste zorgboer
derij in Nederland, toen kwam ik 
op het idee om ook zoiets te gaan 
doen. Zelf ben ik eigenlijk onder
wijzer van beroep. In die tijd ben ik 
met vrienden naar de wethouder 
gegaan om een boerderij neer te 
zetten, met plek voor dertig ver
standelijk gehandicapten. Die wet
houder keek ons aan en verklaarde 
ons voor gek, dus daar hield het 

toen op. In 1989 nam ik samen met 
mijn partner Sitske de boerderij van 
mijn ouders over nadat ze overle
den waren. Na een tijdje zijn we 
hier op vrijwillige basis begonnen 
om cliënten aan te nemen om hier 
te komen werken. En van het één 
kwam het ander. In 2000 schre
ven we een ondernemersplan en 
zijn we gaan samenwerken met 
Dichterbij, waardoor het een pro
fessionele basis kreeg. Toen we 
begonnen, waren we de derde 
zorgboerderij in Limburg en ik denk 
dat er nu wel zestig zijn.” 

Leerzaam 
Ondertussen hoeven ze gelukkig niet 
veel meer bezig te zijn met corona, 
op het afstand houden en ontsmetten 
van de handen na. “Eigenlijk geven 
de coronamaatregelen aan dat we 
het altijd al goed doen. We zijn de 
hele dag veel buiten en letten altijd 
al op dingen als poetsen en handen 
wassen. Corona heeft ons wel nog 
een aantal dingen geleerd, die we er 
in de toekomst in houden. Afstand 
houden met eten is bijvoorbeeld heel 
belangrijk voor ons, en kleine dingen 
als het gebruik van papieren hand

doekjes, dat blijven we in de toe
komst zeker doen.” Hoe de toekomst 
er precies uit gaat zien, is nog las
tig te voorspellen. “Ik ben eigenlijk 
al gepensioneerd. We zijn de laat
ste maanden steeds kortere weken 
gaan werken. Ondertussen zijn we in 
plaats van vijf nog drie dagen in de 
week open. Sommige jongens zullen 
de omslag nog moeten maken naar 
een nieuwe zorgboerderij. We nemen 
geen nieuwe mensen meer aan, 
maar hobbelen langzaam door.” 

Tekst en beeld: Koen van Meijel
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Stimulatie om bossen in te gaan
Beweegtoestellen op Koeberg in Helden 
eind juni klaar
Een gedeelte van de Koeberg in Helden richting de Heldense Bossen wordt vrijgemaakt voor natuurlijke 
(speel)toestellen. Die worden eind juni geplaatst, laat Peter Kurvers, voorzitter Dörper Overleg Helden, 
weten. Dit project is een van de onderdelen rondom de opfrisbeurt van ‘t Heljes Pedje.

De werkgroep Heljes Pedje is al 
enkele jaren bezig met de herinrich
ting van ‘t Heljes Pedje. Het pad moet 
een grote beleving worden, waarbij 
de aandacht gaat naar een veilige 
omgeving voor wandelaars en fiet
sers. Het gebied bevat al een aantal 
verenigingen die hieraan bijdragen, 
zoals ‘t Kerkeböske, Jong Nederland, 
het instituut voor natuureducatie (IVN) 
en het bosgebied. Om het pad tot zijn 
recht te laten komen wil de werk
groep verlichting aanbrengen voor de 
veiligheid in de nacht, informatiebor
den over de geschiedenis plaatsen en 
bankjes en speeltoestellen realise
ren. Volgens Peter Kurvers worden die 
speeltoestellen eind juni al geplaatst. 

“Met deze speeltoestellen willen we 
mensen stimuleren het bos in te gaan. 
De materialen van de toestellen pas
sen bij de omgeving.” 
De gemeente heeft de werkgroep nog 
huiswerk gegeven voordat de overige 
plannen rondom ‘t Heljes Pedje gere
aliseerd kunnen worden. “We hadden 
een eerste aanvraag ingediend bij de 
gemeente, maar we moeten in onze 
plannen meer aandacht vestigen op 
lokaal eigenaarschap. De gemeente 
wil bijvoorbeeld duidelijk hebben wie 
het onderhoud verricht.”

Vertraging
Voor de overige plannen in Helden is 
nog geduld nodig, geeft Kurvers aan. 

De plannen rondom de opfrisbeurt van 
het Mariaplein zijn vertraagd vanwege 
corona. “Onze werkgroep bestaat uit 
achttien mensen. Vergaderen via Zoom 
is onmogelijk met zo’n grote groep. 
We zijn volop bezig met de plannen, 
maar we hopen met fysieke vergade
ringen meer te bereiken.” Het verbete
ren van de verkeersveiligheid van de 
Molenstraat ligt momenteel stil. “Dat 
heeft te maken met het omvallen van 
het provinciebestuur. De Molenstraat/
Roggelseweg is in beheer van de 
Provincie Limburg, maar we hebben 
momenteel geen aanspreekpunt bij de 
provincie”, legt Kusters uit.

Tekst: Jeanine Hendriks

Jubileum

Heemkundevereniging 
Medelo bestaat 40 jaar
Heemkundevereniging Medelo uit Meijel bestaat veertig jaar. Omdat door de coronamaatregelen het niet 
mogelijk is het jubileum te vieren, wordt het feest doorgeschoven naar het najaar. 

De oorsprong van Medelo ligt bij de 
oproep van Herman Crompvoets en 
Gerard Boerkamps in het Weekbericht 
voor Meijel van 19 september 1979. 
De twee wilden een club geïnteres
seerden bij elkaar brengen die in 
groepsverband de geschiedenis van 
het dorp Meijel in alle facetten wil 
gaan bestuderen. Op 25 september 
1979 komt de ‘Werkgroep Heemkunde’ 
tot stand die bestaat uit Gerard 
Boerkamps, Hugo Buist, Jos Pouls en 
Herman Crompvoets. In 1981 wordt in 
gemeenschapshuis ‘t Kloster een ten
toonstelling ingericht ‘Meijel in de oor
logsjaren 19401945’. Meer dan 4000 
mensen komen erop af. De baten 
voor de ‘Werkgroep Heemkunde’ 
zijn van dien aard dat de werkgroep 
besluit tot het oprichten van een echte 
vereniging. Op 15 mei 1981 wordt 

‘Heemkundevereniging Medelo’ offici
eel opgericht met Herman Crompvoets 
als voorzitter, Jos Pouls als secretaris 
en Hugo Buist als penningmeester. 
De naam ‘Medelo’ verwijst naar de 
Middeleeuwse naam voor het dorp 
Meijel. De vereniging heeft dan een 
vijftiental leden. In de jaren daarna 
groeit de vereniging en worden er 
meer exposities georganiseerd. In 
combinatie daarmee wordt door 
Medelo om de paar jaar een nieuw 
boek over de Meijelse geschiedenis, 
taal en cultuur geschreven. 

Truijenhof
De eerste dertien jaar heeft de ver
eniging haar onderkomen in een 
lokaal in ‘t Kloster. Vanaf 1993 worden 
er plannen gemaakt voor een eigen 
honk. Dat wordt educatief centrum 

Truijenhof, gerealiseerd met veel 
eigen inzet samen met zustervereni
ging I.V.N.afdeling Meijel, die ook een 
deel van het gebouw krijgt. Truijenhof 
is genoemd naar de Meijelse boe
renkoning Jan Truijen en krijgt de 
vorm van de eeuwenoude schuur van 
de Armenhof aan de Heihorst, die 
in 1993 werd gesloopt. De opening 
van Truijenhof vindt plaats op 3 juni 
1995. Het aantal leden groeit van 50 
omstreeks 2000 naar momenteel rond 
de 75. 
Op dit moment heeft de vereniging, 
evenals vrijwel alle verenigingen, veel 
last van corona. Het feestelijk vieren 
van het 40jarig jubileum is daarom 
niet mogelijk en wordt verschoven 
naar het najaar.

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 

Alternatieve versie 
Volksfeesten Baarlo
De volksfeesten in Baarlo gaan in zijn originele uitvoering ook dit 
jaar niet door. In plaats daarvan houdt de organisatie een alterna-
tieve versie van het festival, in de vorm van een livestream. Het 
digitale evenement vindt plaats op vrijdagavond 4 juni. 

Tijdens het liveevenement vindt 
er een MuziekBingo plaatst met 
vlotte, tijdloze hits, waarvoor geen 
muziekkennis nodig is. Op zondag 
6 juni is er nog een online evene
ment waarbij interactieve spellen 
worden gespeeld via de livestream, 
met als thema ‘Ich haoj van 
Baolder’. Zo vindt ‘Baolder Haet 
Talent’ plaats en is er Win mèt de 

Zin, waar bekende(re) Baarlonaren 
woorden inspreken en men moet 
raden wie dit zijn. In 2022 staan 
de volksfeesten gepland voor 2 tot 
en met 5 juni op de plek waar het 
festival gewoonlijk wordt gehou
den, namelijk in de weide bij kas
teel d’Erp in Baarlo. Kijk voor meer 
informatie op www.volksfeesten
baarlo.nl

Nieuwe locatie voor JOP 
Koningslust
De Adriaansweg wordt de nieuwe locatie voor de jongerenontmoe-
tingsplek (JOP) in Koningslust. Deze locatie blijk volgens het 
College van B&W de meest geschikte plek te zijn voor de JOP. 

Eerder vroegen omwonenden 
en directie van basisschool De 
Springplank om de JOP te verwij
deren. Zij ervaarden veel overlast 
van de ontmoetingsplek. Op ver
zoek van de jeugd werd besloten 
om te zoeken naar een alterna
tieve locatie. In overleg met het 
jongerenwerk en het dorpsover
leg zijn vervolgens diverse moge
lijkheden bekeken. Daar werden 
ook de school en omwonenden bij 
betrokken. Uiteindelijk kwam het 
veldje langs de Adriaansweg 9 in 
Koningslust naar voren als meest 
geschikte locatie. In het proces heb
ben de jongeren ook al de direct 

omwonenden van de beoogde loca
tie benaderd. “Deze omwonenden 
reageerden positief op dit initiatief. 
De locatie Adriaansweg is op basis 
van het afwegingskader de beste 
locatie voor het plaatsen van de 
JOP”, aldus het college. 
De al bestaande JOP werd in maart 
vernield en kon niet meer opnieuw 
worden opgebouwd. “De JOP is 
niet vernield door de groep jonge
ren die er gebruik van maakten, 
maar helaas door een andere groep. 
De namen van de vandalen zijn 
bekend en deze jongeren worden 
tot verantwoording geroepen.” 
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Os uit Maasbree krijgt 
mondkapje
De Panningse Jac Willekens zag op vrijdag 14 mei dat ‘een 
bezorgde burger’ de moeite heeft genomen de ‘o zo geliefde os’ in 
Maasbree, te voorzien van een passend mondkapje. “Hij zal daar-
door wel wat harder moeten snuiven om de prettige luchten uit 
Maasbree te blijven ruiken... “, aldus Willekens. 

De os, afkomstig uit Italië, werd 
rond 1990 tentoongesteld op een 
beurs in Brussel. De Heldense 
hovenier Ves Reinders kocht hem 
als blikvanger voor zijn bedrijf, 
waar hij tot 2006 de toegangs
poort heeft bewaakt. De os werd 
tijdens het jubileum van de 50jaar 
‘Ossefeesten’ in Maasbree overge
nomen door de fanfare Maasbree 
en in 2010 werd het beeld 

geplaatst in de nabijheid van de 
locatie van de feesttent. Door ont
wikkelingen in het Maasbreese 
centrum moest de os in 2014 
verhuizen naar de rotonde op de 
Provinciale weg, ter hoogte van de 
Pastoor Leursstraat, waar hij nu het 
dorp bewaakt.

Beeld: Jac Willekens

Meer maatwerk gewenst
Vragen Amhaouch over 
openstellen kermissen 
Tweede Kamer-lid Mustafa Amhaouch (CDA) uit Panningen heeft 
samen met zijn partijgenoten Hilde Palland en Lucille Werner 
vragen gesteld aan de Tweede Kamer over de openstelling van 
kermissen. Zij willen weten waarom kermissen niet gezien worden 
als doorstroomlocaties. 

Het kabinet maakte vorige week 
stap twee in het openingsplan 
bekend. Dit betekent dat vanaf 
woensdag 19 mei onder meer 
de sportscholen weer hun deu
ren mochten openen. Ook kan 
er weer een bezoek aan het 
pretpark, openluchtmuseum en 
buitenpodium, zogenoemde door
stroomlocaties, worden gebracht. 
Kermissen en andere evenemen
ten vallen hier niet onder. De CDA
leden vragen zich af waarom 
kermissen onder evenementen 
worden geschaard en niet onder 

doorstroomlocaties. Zij geven 
aan dat kermissen doorgaans in 
de buitenlucht plaatsvinden en 
dat er daarmee toch sprake is 
van een doorstroomlocatie. Ook 
willen zij weten of er niet meer 
maatwerk toegepast kan worden 
bij het toestaan van evenemen
ten. Daarnaast vragen zij aan
dacht voor het vergunningstraject. 
Zij willen voorkomen dat organi
satoren straks lang op hun ver
gunning moeten wachten, omdat 
gemeenten aarzelen nu al vergun
ning te verlenen.

Als je ouder wordt
en niet meer weet waar je bent

als je mensen ziet,
maar ze niet meer herkent

Je was er wel maar toch weer niet
vaak deed ons dat veel verdriet

Je ging steeds verder bij ons vandaan,
tenslotte moesten wij je laten gaan.

Vandaag hebben wij afscheid moeten nemen van “ozze pap”, onze 
schoonvader, opa en “grote opa”

Wim Maessen
* Helden, 6 oktober 1930          † Panningen, 16 mei 2021

 echtgenoot van   Mien Maessen-Korsten †
 en partner van  Jo Verheijen-Schouten †

 Panningen: Mieke en Piet 
 Helden:  Mat
 Maasbracht: Hans

  opa’s kleinkinderen  
  en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Familie Maessen, Past. Jeukenstraat 6, 5988 GA  Helden

Het afscheid zal in besloten kring plaatsvinden.

Geboren

Roos
11 mei 2021
Dochter van

Rick Rooijakkers en
Anique Gommans

Zusje van Soof
Eelserstraat 25

5986 AP Beringe

Ik wil iedereen bedanken 
voor de felicitaties, 

kaarten en bloemen.
Het was een bijzondere dag, 
met een bijzonder geschenk.

Jac Neessen 

Mien van Berlo
70 jaar

Proficiat!
Familie Van Der Velden

En een pootje van Drupke.

Dankjewel voor de vele 
kaarten, bloemen en 
verrassingen bij ons 
50-jarig huwelijk!

Iet en Huub 
Wilms-Meusen

Geboren

Luus
9 mei 2021
Dochter van

Anke van Bergen 
en Matje Maessen

Zusje van Ties en Loet 
Van Hövellstraat 6
5988 AH Helden

20 mei heropening 
bibliotheken in Peel en Maas 
Met ingang van donderdag 20 mei gaan alle vestigingen van de 
Bibliotheek Maas en Peel weer open op de gewone openingsuren.

Hiermee komt de afhaalbieb te ver
vallen en kunnen er weer zonder 
afspraak boeken worden geleend 
en ingeleverd. “Uiteraard houden 
we rekening met de coronaregels 
zoals afstand houden, mondmasker 
en een maximum aantal bezoekers, 

zodat uw bezoek aan de biblio
theek veilig kan verlopen”, zo laat 
een woordvoerder van de biblio
theek weten.
Kijk voor meer recente informatie 
en de openingstijden op 
www.debibliotheekmaasenpeel.nl

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

Leo zei:
Ik heb lang

en gelukkig geleefd

Leo Bruijnen
Lé van Bruune Maantje

  echtgenoot van
 Joke Bakker

* Beringe, 26 juni 1937         † Meijel, 14 mei 2021

 Meijel: Joke Bruijnen - Bakker

 Meijel: Twan en Manuela
  Diede en Nick
  Jordi

 Neerkant: Mirjam en John
  Max en Lotte
  Loek

 Meijel: Mark en Yvonne
  Iris, Lara, Esmee

Familie Bruijnen
 ‘t Raodhusj 18, 5768 AZ Meijel

De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op woensdag 19 mei in 
de St. Nicolaaskerk te Meijel.

C O S M E T I S C H  C E N T R U M  H O R S T

Industriestraat 15

bell of app: 06 - 20 41 45 01

Strakke benen/buik 
12 behandelingen van 40 minuten

actieactieactie

van € 80,- voor €52,- per keer*

* Zie actievoorwaarden op de site 

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 

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

Te koop gevraagd land-
tuinbouwmachines
oa: Ploeg, frees, spitmachine, kieper, 
mesttank, weidebloter, weidesleep, 
schudder, hark, maaier, tractor enz enz
bel 06 19 07 69 59”

Voor aardbeienplanten, 
groenteplanten o.a.: komkommers, 
paprika en tomaten, fruitbomen en 
kleinfruit naar Thijs Huys, Langstraat 
64 HorstHegelsom. Tel.: 077 398 35 52.

Zelfstandig Optidee Adviseur Peggy 
Wismans www.optidee.nl/peggy
wismans tel: 06 48 55 07 30 of fb 
OptiDuur 

HORTENSIA’S: Limelight, annabelle, 
magical enz. Vlinderstruik 
e.a. heesters (op stam), 
bodembedekkers, grassen, vaste pl, 
Open zat. van 9.3016.30 uur. dovrij na 
tel. afspraak via 06 40 32 71 08. Oude 
Heldenseweg (naast 13a) Maasbree. 
www.veldtuinplanten.nl

familie \ 2005 
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Heldenaar doneert aan gezin in 
azc tijdens Suikerfeest
Yassin uit Helden zette een geldinzamelingsactie op waarmee hij een gezin in het asielzoekerscentrum te 
Budel wilde helpen. Via zijn vrijwilligersbaan die hij had tijdens de ramadan, namelijk het uitdelen van 
voedselpakketten, kwam hij in contact met het gezin. Yassin besloot dat hij graag iets extra’s wilde doen en 
startte een inzamelingsactie via de app Snapchat, waar mensen geld via betaalverzoeken konden overma-
ken. Hiermee haalde hij zo’n 400 euro op. Yassin: “Het is echt ongelofelijk hoeveel mensen dit mogelijk 
hebben gemaakt. Dit waren donaties van mensen die zowel binnen als buiten de gemeente wonen en van 
zowel moslims als niet-moslims.” Samen met Faruk, Pedram, Hicham en Nordin, allen ook uit Peel en Maas, 
ging hij langs het azc om de van het geld gekochte cadeaus, etenswaren en huishoudartikelen af te geven. 
Daarnaast kregen alle vijf gezinsleden ook een outfit voor het Suikerfeest. “Het gezin was ontzettend 
dankbaar en het gevoel om andere mensen te kunnen helpen is onbeschrijfelijk.”

Wat ga je precies voor ons doen?
Twee keer in de maand interview 
jij een jongere tussen de 14 en  
18 jaar uit de gemeente Peel en 
Maas en schrijf jij de jongerenrubriek 
‘15 vragen aan’. Dat kan over van 
alles gaan. Je hebt de regie in eigen 
handen, want je mag zelf kiezen 
wie je interviewt.
Je schrijft twee keer in de maand 
een column. Wat houdt je bezig, 

waar word je blij van of wat maakt je 
boos? Je bent vrij in het bepalen van 
het onderwerp. Het is helemaal jouw 
eigen column!

Wie ben jij?
n  Je bent tussen de 14 en 18 jaar oud;
n  Je woont in de gemeente 

Peel en Maas;
n  Je vindt journalistiek leuk en je 

schrijft graag!

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

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

T 077 208 32 01  •  www.hallopeelenmaas.nl

Schrijf jij graag  
en vind jij 
interviewen 
leuk?  
Dan zoeken 
wij jou!
Ben jij nieuwsgierig en klim jij graag in de pen? 
Dan is dit je kans! HALLO Peel en Maas is op zoek 
naar een jongerencolumnist en schrijver voor onze 
jongerenrubriek ‘15 vragen aan’.

De vrijwilligers zijn momenteel al 
meer dan een jaar bezig met het ont
wikkelen van het Kappelaonspaedje. 
En een opknapbeurt was ook zeker 
nodig. Het perkje naast het kerkhof 
was niet goed onderhouden, de bebos
sing liet het lijken als een jungle en 
het hek viel van de nalatigheid bijna 
eraf. “In principe ligt het idee er al heel 
lang,” leggen initiatiefnemers Sjak 
Selen en Ton Franssen uit, “misschien 
wel al twintig jaar. We dachten dat dit 
wel een mooie locatie zou zijn voor 
een rust en meditatieplek en we zijn 
maar gewoon begonnen met schoon
maken.” Het pad achter het kerkhof, 
vlak naast de Maas is bij uitstek ook de 
perfecte locatie voor dit idee. Er wordt 
een pad aangelegd met bankjes en er 
komen ook eventueel plaquettes met 
een stukje geschiedenis erop. “Mensen 
die het kerkhof bezoeken kunnen hier 

dan even zitten om tot rust te komen. 
Nu hebben bezoekers daar eigenlijk 
niet de gelegenheid voor. We willen 
dat de overledenen en de nabestaan
den het respect kunnen krijgen dat ze 
verdienen. Het pad wordt omheind met 
een hek, zodat het ‘s nachts kan wor
den afgesloten. Zo blijft de plek netjes 
en rustig.” 

Veel belangstelling en steun 
In het begin stond het initiatief nog 
voor enkele obstakels, maar de steun 
en belangstelling was zo groot dat deze 
volgens de heren bijna niets voorstel
den. “Je zit natuurlijk met het finan
ciële plaatje, de gemeente en het 
Bisdom. Zij moesten er toestemming 
voor geven, maar eigenlijk liet ieder
een meteen weten dat het een goed 
idee was en dat we ermee door moch
ten gaan. Het is een winwin situatie. 

Vanuit de omgeving hebben we heel 
veel belangstelling ontvangen, veel 
mensen willen ons helpen.” Meer dan 
tien vrijwilligers dragen elke week hun 
steentje eraan bij. “Het begon met een 
simpel projectje van één ochtend in de 
week, maar inmiddels hebben we er 
in totaal ruim 1.600 manuren in zitten. 
Het schept ook een band, het is erg 
sociaal werk. Er wordt ook gewerkt aan 
de Maasboulevard en zij helpen ons 
ook af en toe mee als we grote machi
nes nodig hebben.” 

Openbare begraafplaats 
Het initiatief richt zich op twee onder
delen: de openbare begraafplaats en 
het lagergelegen pad. “De openbare 
begraafplaats heeft een hele interes
sante geschiedenis. De ongedoopten en 
onbekenden mochten natuurlijk niet op 
het kerkhof zelf begraven worden, dus 

kwamen ze stiekem ernaast terecht. 
Op deze plek willen we een bankje 
met een mooie treurboom neerzetten. 
Een lokale kunstenares gaat van een 
oud kruisbeeld een mooi nieuw beeld 
maken, dat erbij komt te staan. Er is 
ook een stadsdichter die ons meehelpt 
door inspirerende teksten te schrijven, 
dus van alle kanten krijgen we steun en 
leuke ideeën.” 

Opgegraven geschiedenis 
Bij de werkzaamheden worden ook 
stukken geschiedenis onthuld. Zo vertelt 
Sjak over oude grafstenen en stuk
ken van de kerkmuur, die op de raarste 
plekken tevoorschijn komen. “Toen in 
de 19e eeuw hier een nieuwe kerk werd 
gebouwd, besloten ze het oude kerk

hof helemaal te ruimen. Gedenkstenen 
werden gewoon in de Maas gegooid of 
gebruikt voor de fundering van nieuwe 
huizen. Soms vinden we zulke stenen 
terug, die willen we in de toekomst 
weer een plekje geven. Ons plan is 
om het kerkhof in stand te houden.” 
Opmerkelijk is dat in de bodem niet 
alles teruggevonden wordt. “Volgens 
de tekeningen zou hier een lange mer
gelmuur zijn geweest, die hadden we 
graag gebruikt, maar na heel diep gra
ven hebben we niks gevonden.” De ont
wikkelingen zijn nog in volle gang, en 
de heren werken met plezier door om 
de plek vanaf eind september voor het 
publiek toegankelijk te maken. 

Tekst en beeld: Koen van Meijel

Vervolg voorpagina

Kappelaonspaedje in ontwikkeling

Financiën
Suzan Hermans (VVD) vroeg zich af hoe 
het de komende vier jaar gesteld is 
met de uitgaven, want volgens haar is 
nog onduidelijk wat het nieuwe IHP de 
komende vier jaar voor het gemeen
telijke budget gaat betekenen. “U zegt 
we kijken telkens vier jaar vooruit, 
maar voor de komende vier jaar weten 
we niet wat het financieel gaat bete
kenen, of dat nu 10 of 15 miljoen euro 
is. En hoe gaan we waarborgen dat 
er nog financiële middelen overblij
ven voor andere ontwikkelingen in 
de gemeente? We maken ons zorgen 

wat het gaat betekenen voor andere 
investeringen.” Hermans wil graag een 
nadere financiële toelichting ontvan
gen vóór de raadsvergadering van 
8 juni.

Instemmen
Primowees wilde ook weten waar de 
raad nu precies mee zou instemmen. 
Wethouder Hermans: “Als u ja zegt 
tegen dit plan en deze kalender dan 
zegt u niet direct ja tegen deze voor
keursinvulling. Wellicht zijn we niet 
in staat geweest als college om het 
helder genoeg te maken. Dit besluit is 

nog geen financieel besluit, er wordt 
wel gevraagd om in de kadernota de 
doorkijk voor de nodige investeringen 
van de komende jaren alvast een plek 
te kunnen gaan geven.” Primowees liet 
weten een amendement in te voeren, 
zij wil dat er op papier wordt gezet dat 
de raad ‘instemming krijgt bij’ verande
rende plannen en niet alleen ‘afstem
ming van’, zoals het er nu staan. Daar 
was Karin Jacobs van de VVD het mee 
eens. “Afstemmen vinden we te zwak, 
we willen ook graag instemmen.”

Tekst: Roosje Delsing

Vervolg voorpagina

Zorgen over financiële plaatje Integraal 
Huisvestingsplan 2021-2036
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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 

samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

www.janssenuitvaart.nl

Panningen

t. 077-3078642

Peet Steeghs Uitvaartzorg

06 38 43 79 56
Maasbree e.o.

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

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

gevoel kunnen terugkijken.

bob noten

077-3661314 | www.bobnoten.nl

24-uur
bereikbaaruitvaartbegeleiding

eigen afscheidscentrum

begeleiden en ontzorgen
vijf 24-uurs kamers

voor élke verzekering

Met grote ontsteltenis hebben wij kennisgenomen van 
het op veel te jonge leeftijd overlijden van onze zeer 

gewaardeerde collega

Yvonne Colbers
Voor ons was Yvonne een trouwe, zorgzame en prettige collega. 

De herinnering aan de prettige samenwerking zal in onze 
gedachten blijven.

Namens alle (oud)collega’s wensen wij de naaste familie en 
vrienden veel sterkte toe in deze moeilijke periode.

Wij zullen haar erg missen.

                   De Heldense Bossen

Namens alle (oud)collega’s wensen wij de naaste familie en 
vrienden veel sterkte toe in deze moeilijke periode.

Somewhere there is some place, that one million
eyes can’t see and somewhere there is someone,

who can see what I can see

~Simple Minds~

Met zeer grote bewondering voor haar kracht, bezorgdheid 
en liefde, moeten wij veel te vroeg afscheid nemen van

Yvonne Colbers
* Kessel, 8 februari 1969            † Panningen, 10 mei 2021

dochter van:
Jeu † en Mia Colbers-Pubben

zus en schoonzus van:
Marlies en Martin Driessen - Colbers

Twan en Karin Colbers - Peeters

tante van:
Suzanne, Tom, Ruud, Sjoerd en Aniek

Correspondentieadres: Baarskampstraat 21, 5995 AS  Kessel

In verband met de huidige coronamaatregelen hebben wij in 
besloten kring afscheid genomen van Yvonne. 

Langs deze weg willen wij onze dank uitspreken voor de 
goede en liefdevolle zorg die zij heeft mogen ontvangen 
in hospice ut Plattelandshoés te Panningen tijdens de 
laatste fase van haar leven.

Jij die altijd gaf
zonder iets terug te verwachten

Jij die er altijd was
om voor ons klaar te staan

Jij blijft altijd in ons voortbestaan
Ook al valt ‘t zwaar om
zonder jou door te gaan

Leo Martens
* 25.02 1947          † 16.05 2021

echtgenoot van
Riek Martens-Janssen †

partner van
Gerda van Zon-Bongartz

pap en opa van:
Francis en Jolanda, Yannick en Britt, Raoul

Maico en Nicole, Jik, Pip

kinderen van Gerda:
Patrick en Susan, Tom, Gwen

Audrey en Bob

De afscheidsceremonie vindt in besloten kring plaats op 
zaterdag 22 mei. 

Wij zijn Buurtzorg Peel en Maas bijzonder dankbaar 
voor de verzorging die pap heeft mogen ontvangen. 
Ook de liefdevolle zorg gegeven door de medewerkers 
van het Plattelandshoes waarderen we zeer. 
Dank jullie wel allemaal. 

Correspondentieadres: 
Sint Josephstraat 28  5986 BK Beringe

Bezwaar afgewezen
Woning Wilhelminapark mag gebouwd 
worden
Er mag een woning gebouwd worden in het Wilhelminapark in Panningen. De voorzieningenrechter 
heeft een bezwaar hiertegen, ingediend door een aanwonende, afgewezen. 

In februari 2018 stemde gemeen
teraad van Peel en Maas voor een 
herinrichting van het park waar
bij er een bouwkavel op het ter
rein zou worden gerealiseerd om 
zo kosten te besparen. De buurt 
ging hiertegen in bezwaar en 
baseerde zich daarbij onder meer 
op een raadsbesluit uit 1960. 
De gronden werden toentertijd 
aan de gemeente geschonken. 
Begin jaren 90 waren er ook al 
plannen om een woning op pre
cies dezelfde locatie te realise
ren. De Raad van State gaf de 

buurt toen gelijk en stelde dat het 
bouwplan een te grote inbreuk op 
het park was. 

Bezwaar
In het bestemmingsplan 
Dubbelkern HeldenPanningen 
heeft de raad op 5 februari 2013 
toch weer een woonbestem
ming aan het perceel toegekend. 
In 2018 stemde de gemeente
raad hiermee in. Om ervoor te 
zorgen dat de kavel er niet zou 
komen, stapten de buurtbewo
ners naar de rechter, maar die 

besliste dat de gemeente door 
mocht gaan met de realisatie van 
het park. In juli 2020 verleende 
het College van B&W een omge
vingsvergunning voor de bouw 
van een woning op het perceel. 
Een omwonende tekende hier 
bezwaar tegen aan. In maart 
stelde de voorzieningenrechter 
hem in het ongelijk en ook zijn 
hoger beroep is nu afgewezen. 
Volgens de rechter heeft het col
lege de vergunning terecht aan 
het bestemmingsplan getoetst en 
verleend. 

Het is onmogelijk iedereen persoonlijk te bedanken. 
Vandaar dat wij eenieder willen bedanken middels 
deze advertentie. Wij zijn als gezin werkelijk 
ontroerd door de enorme steun die wij hebben 
gekregen na het overlijden van 

Thea
Alsters - van der Velden

De overweldigende belangstelling, de lieve reacties, 
brieven, kaarten en de vele bloemen doen ons goed 
om deze moeilijke periode door te komen.

Bedankt eenieder die op welke wijze dan ook 
met ons heeft meegeleefd.

  Wiel Alsters
  Mariëlle en Rob, Isa, Tijn
  Rob en Jill, Pip en Ivo, Zep

Helden, mei 2021

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

Te Koop Geraniums, Surfinia, Bacopa, 
Hanglobelia, Millionbells en vele andere 
soorten Perkplanten
M Verhees, Egchelseweg 18, Panningen
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Brief naar college
Egchel sceptisch over 
aangevraagde plannen 
voor zonneparken in dorp
Van de zestien aanvragen voor de realisatie van zonneparken zijn er drie 
gelegen in Egchel. Ondanks dat alle plannen nog beoordeeld moeten wor-
den, geven Egchelnaren al aan sceptisch te zijn over de ontwikkelingen. 
Dorpsoverleg Egchel heeft daarom een brief naar het College van B&W van 
Peel en Maas gestuurd om het gevoel van de bewoners over te brengen.

Van de zestien aanvragen zijn er zeven 
ingediend door ontwikkelaars die 
samen met Coöperatie Peel Energie 
op basis van 50 procent lokaal coö
peratief eigendom plannen hebben 
ontwikkeld. Drie initiatieven daarvan 
zijn van Windpark Egchelse Heide die 
op dezelfde kabel als het windpark 
kan worden aangelegd. Het gaat om 
een zonnepark van 33,5 hectare aan 
de Karissendijk/Haambergweg en om 
twee kleinere alternatieven van 17,5 
en 25,5 hectare op dezelfde locatie. 
Het zonnepark van 33,5 hectare is het 
grootste plan dat is ingediend bij het 
openstellen van de tender.

Afwachten
Daarnaast liggen er nog twee plannen 
van SolarFields om een zonneweide van 
11 hectare naast het Enexis transfor
matiestation op de Keup te realiseren 
en een zonnepark van 9 hectare aan 
de Neerseweg in Helden. Beide par
ken grenzen aan bos en zijn gelegen 
op schrale en droge zandgronden. 
De overige plannen van Peel Energie 
zijn afkomstig van MorgenZon en 
SolarEnergyWorks. Het gaat om een 
zonnepark van 14,5 hectare aan de 
Spiesberg en noordzijde A67 dat water
stof gaat produceren en om een van 
12 hectare aan de Sevenumsedijk en 
noordzijde A67 dat rechtstreeks stroom 
gaat leveren aan een bedrijf.

Er kunnen 
geen punten 
gescoord worden

“Peel Energie heeft bewust samenwer
king gezocht met ontwikkelaars die een 
passende netwerkstructuur hebben, 
zoals in de Duurzaamheidsagenda is 
als strikte voorwaarde opgenomen is, 
waardoor deze plannen op korte termijn 
gerealiseerd zouden kunnen worden 
Omdat er nu onvoldoende netwerkca
paciteit is ziet het ernaar uit dat plan
nen zonder passende netwerkstructuur 
de komende 3 à 4 jaar niet op het net 
aangesloten kunnen worden. Helaas 
is dit niet als voorwaarde in de tender 
opgenomen en kunnen er ook geen 
punten mee gescoord worden. Het is nu 
afwachten of inderdaad de beste plan
nen geselecteerd worden”, aldus Ton 
Hanssen van Peel Energie.

Ongeloof
De beoogde plannen rondom Egchel 
wekken vooral ongeloof bij de inwo
ners. Zij geven aan dat zonnepanelen op 
daken horen en niet op bruikbare land
bouwgrond. Daarnaast vinden ze dat het 
dorp al genoeg is opgeofferd voor de 
energietransitie. Eén van de bezorgde 
bewoners is Ivonne Hanssen Peeters 
die op de Egchelse Heide, in de buurt 
van het transformatiestation, woont en 

al in drie windrichtingen rond haar huis 
windmolens in het vizier heeft. Nog een 
zonnepark in de buurt vindt ze te veel. 
“Ik weet niet wat de oplossing is om 
van het aardgas af te komen, maar ik 
heb moeite met de komst van zonne
parken. Ik vind het krom dat boeren 
zo veel geld krijgen om hun land ter 
beschikking te stellen. Er staan genoeg 
lege gebouwen waarvan de daken kun
nen worden benut voor zonnepanelen. 
De grond gaat ten koste van zonnepar
ken en dat terwijl er al sprake is van 
een voedseltekort. Onder zonnepane
len groeit niks. En waarom moet alles 
rondom Egchel?”, vraagt ze zich af. 
Marian Wijnands vindt dat haar dorp 
verandert in een lelijke energiecentrale. 
Ze woont al bijna haar hele leven op de 
Jacobusstraat en heeft volgens haar ein
deloos zicht op windmolens vanaf haar 
huis. Ze protesteerde tegen de komst 
van de windmolens van Neer, maar 
woonde volgens de Raad van State net 
te ver om overlast te ervaren. “Als ik 
uit het raam kijk, zie ik negen wind
molens en daar ervaar ik zeker overlast 
van. De gemeente vindt het vanzelf
sprekend dat alle energieplannen in 
Egchel komen te liggen. We hebben 
al windmolens en een biomassacen
trale. Daar hoeft geen zonnepark bij.” 
Marian maakt zich vooral zorgen om de 
natuur. “Zonneparken zijn een ellende 
voor de natuur en het aanzicht en het 
zet geen zoden aan de dijk. Ik wandel 
dagelijks door het gebied waar plan
nen voor een zonnepark liggen en zie 
daar veel konijntjes huppelen. Ik weet 
zeker dat een zonnepark het gebied zal 
verstoren. De natuur gaat me aan het 
hart. Maar deze plannen gaan om geld 
en niet om onze natuur. Er zijn een paar 
boeren en organisaties die er veel geld 
aan verdienen.”
Dat niet alle daken benut kunnen wor
den voor zonnepanelen begrijpt Marian. 
Daarom zoekt ze de oplossing in een 
andere hoek. “Sommige daken zijn niet 
geschikt voor zonnepanelen, omdat ze 
te oud zijn. Daarnaast zijn er veel daken 
nodig om alle energiedoelen te halen. 
Ik denk daarom dat kerncentrales de 
enige oplossing zijn.”

Brief
De ongeruste reacties van Egchelnaren 
zijn ook bij het Dorpsoverleg Egchel 
terechtgekomen. Het dorpsoverleg wil 
geen standpunt innemen, maar wil het 
gevoel van inwoners doorgeven aan 
de gemeente. “We hebben daarom 
een brief naar het college gestuurd 
om aan te geven welk gevoel er bij 
de Egchelnaren heerst. De bewoners 
vragen zich af wat er nog van Egchel 
overblijft. We willen daarom ook van 
het college weten of er serieus gekeken 
is om alle nieuwe en oude daken van 
intensieve veehouderijen te benutten 
voor zonnepanelen”, aldus secretaris 
Patrick van ‘t Hooft.

Tekst: Jeanine Hendriks

vacature creatiefvormgeverfulltime

#kempencreëert

Kempen is een ondernemend en ambitieus communicatiebedrijf 
in Horst. Bij ons creëren communicatieprofessionals, vormgevers 
en productiemedewerkers samen passende oplossingen voor 
onze opdrachtgevers. Wij zijn op zoek naar een creatief vormgever. 
Lijkt het je leuk om ons team te versterken? 
Lees dan verder op www.kempencreeert.nl/vacature

2005 \ nieuws
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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. 

Nu investeren voor de banen van morgen

Energietransitie

Arbeidsmigranten beter af in centrum dan ver weg

Als de maakindustrie economisch in zwaar weer zit dan wordt er 
vaak als eerste bezuinigd op onderzoek en innovatie. Dat zien we ook 
nu tijdens de coronacrisis. Een zorgelijk signaal, want om de banen 
van morgen te garanderen moeten we juist vandaag investeren. 

Door nu te investeren in de ontwik
keling van betere producten en slim
mere productieprocessen zorgen we 
dat onze maakindustrie niet alleen 
vandaag, maar ook in de toekomst 
onze economie gezond kan houden 
en kan zorgen voor banen.
Om deze reden heb ik eerder dit 

jaar de regering gevraagd om extra 
innovatiesubsidies beschikbaar te 
stellen voor onze auto, schepen 
en vliegtuigbouwers. Wij willen de 
innovatie in deze sectoren op stoom 
houden. Ik ben dan ook blij dat mijn 
voorstel door de Tweede Kamer werd 
gesteund en afgelopen week liet het 

kabinet weten de innovatiesubsidies 
(150 miljoen euro) in mei al beschik
baar te stellen. 
Waar deze ‘subsidieregeling mobili
teitssectoren’ op neerkomt is dat bij
voorbeeld VDL Nedcar kan investeren 
in betere productieprocessen en een 
bedrijf als Inalfa de innovatiedesk 
in Venlo kan versterken in plaats 
van naar het buitenland verplaatsen. 
Goed voor onze economie en werk
gelegenheid in de provincie en onze 
regio.

Kortom, om de economische schade 
van deze coronacrisis te beperken 
moet de regering niet alleen nu 
pleisters plakken, maar ook voor
uit blijven kijken. Om te waken over 
het toekomstige verdienvermogen 
van onze economie en de banen van 
morgen, moeten we nu aan de bak. 
Oftewel, samen zorgen voor brood 
op de plank.

Mustafa Amhaouch, Tweede Kamerlid

Energietransitie, het woord duikt overal op. In de media, in de politiek en 
waarschijnlijk ook wel eens bij u thuis. Maar wat is het eigenlijk? Kort 
gezegd: de omschakeling van fossiele brandstoffen naar duurzame 
energie.

Iedere regio moet een Regionale 
Energie Strategie (RES) maken, waarin 
concreet staat benoemd waarmee de 
regio gaat bijdragen aan de landelijke 
klimaatdoelen. In de RES 1.0 Noord en 
MiddenLimburg is het doel een com
binatie van energiebesparing (25 pro
cent CO2), lokale opwekking van 

energie uit zon en wind (1.200 kilo
wattuur) alsmede het gebruik van 
duurzame warmte. Voor uw beeld: 
1.200 kilowattuur zijn 130 tot 160 
windturbines of 1.400 tot 1.800 hec
tare zonnepanelen. De VVD is van 
mening dat er allereerst aandacht 
moet zijn voor het besparen van ener

gie: alles wat je niet gebruikt hoef je 
tenslotte niet op te wekken. Daarnaast 
vinden wij dat er niet alleen naar zon 
en windenergie moet worden geke
ken. Alleen daarmee redden we het 
niet en het is een aantasting van onze 
leefomgeving. Daarom hebben wij 
als VVD recent ook tegen een amen
dement bij de Duurzaamheidsagenda 
van Peel en Maas gestemd. Daarbij 
werd door alle andere partijen van 
de gemeenteraad voorgesteld om 
60 hectare agrarisch en landbouw

grond in onze gemeente ter beschik
king te stellen voor zonneparken. 
De VVD stemde tegen, zonnepanelen 
op onze schaarse landbouwgrond vin
den wij onacceptabel en een aantas
ting van flora, fauna en het landschap.
Daarom moet er wat ons betreft ook 
een andere vorm van duurzame ener
gieopwekking, zoals kernenergie of 
waterstof, worden meegenomen in de 
energietransitie. 

Suzan Hermans

Wij vinden dat we anders moeten leren, denken en doen over onze economie en onze welvaart. In plaats 
van permanente groei waarmee we de aarde uitputten en onszelf overbelasten, zijn we beter af met een 
samenleving die ‘langzamer, minder, beter en mooier’ als nieuwe waarden promoot.

Met een samenleving die breekt 
met de spiraal van onverzadigbare 
behoeften, die de bedrieglijke dro
men van permanente groei opgeeft 
en zich solidair inzet voor het goede 
leven. Zolang dat geen werkelijk
heid is, hebben we arbeidsmigran
ten nodig om al het werk gedaan 
te krijgen en onze spullenwelvaart 

op peil te houden. Het zou de par
tijen die zo fervent voorstander zijn 
van de groeieconomie sieren als ze 
deze arbeidsmigranten fatsoenlijk 
zouden behandelen. Dat wil zeggen: 
goed huisvesten, eerlijk belonen en 
als welkome gasten opnemen in de 
gemeenschap. Het beleid van Peel 
en Maas laat in dit opzicht veel ste

ken vallen. Dit beleid, dat door VVD, 
CDA en Lokaal Peel&Maas wordt 
gesteund, is erop gericht om arbeids
migranten ver weg van de bewoonde 
wereld in grote concentraties weg 
te stoppen. Wij zijn van mening dat 
het ons als samenleving past om 
mensen die we zo hard nodig heb
ben ook te midden van onszelf fat

soenlijk te huisvesten, dus het liefst 
gewoon binnen de kern of anders 
aan de directe rand van het dorp. 
Daarom zijn we het niet eens met 
wat het College van B&W momen
teel in Meijel doet. Daar worden al 
jarenlang in het centrum om en nabij 
veertig arbeidsmigranten gehuis
vest. B&W wil daar nu een einde 
aan maken. Tegelijkertijd geeft B&W 
toestemming om ver buiten het dorp 
een grote concentratie van arbeids
migranten te vestigen. Ons lijkt het 

beter te kijken of de huisvesting 
in de kern gelegaliseerd en verbe
terd kan worden en of mensen goed 
behandeld worden. Dat is beter dan 
de mensen wegjagen om ze ergens 
anders ver weg op een kluitje te 
huisvesten.

Annigje Primowees, Frits Berben, Raf 
Janssen, raadsleden

CDA Peel en Maas

VVD Peel en Maas

PvdA/GroenLinks Peel en Maas
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VOOR EEN MOOIE EN SFEERVOLLE BADKAMER

GROTESTRAAT 28 VIERLINGSBEEK • WWW.SFEERBADKAMER.NL • 0478 - 79 65 11

Openingstijden:
ma gesloten
di-vr 09.30 tot 17.30 uur
za 09.30 tot 15.00 uur

Wij zijn weer geopend,bel voor een afspraak

nieuwsgemeentegemeente

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1 Postbus 7088, 5980 AB Panningen  info@peelenmaas.nl
5981 CC Panningen     077 - 306 66 66  06 - 1804 7445 

www.peelenmaas.nl

WhatsApp
Gemakkelijk en snel een berichtje sturen via 
WhatsApp nummer 06 - 1804 7445

Wij beantwoorden WhatsApp berichten
maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur

Afvalinzameling Pinksteren 
Maandag 24 mei (tweede pinksterdag) is er geen afvalinzameling.
De afvalinzameling van maandag 24 mei is verplaatst naar zaterdag 22 mei.

Huis van de Gemeente gesloten
Maandag 24 mei (tweede pinksterdag) is het Huis van de Gemeente gesloten.

Baarlo
Baarlo
Beringe 
Grashoek
Grashoek
Kessel
Meijel
Meijel 
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen
Peel en Maas
Peel en Maas

Bong 46a/48
Op den Bosch 5A
Beukenhof perceel N 626
Lorbaan 44, 45, 46 en 47
Spiesberg 32
Dorpstraat 9
Donk 42
Hof ong. en Donk 47/Steenkampseweg 1
Bergweg 2
Burg. Engelsstraat 2
Piushof 2
Schoutenring 38
Beleid huisvesting arbeidsmigranten 2021 
Ontwerp herziening bestemmingsplan Buitengebied

Plaats/locatie Straat/omschrijving

Bekendmakingen
In dit overzicht staan alle bekendmakingen van vorige week. Meer informatie 
over de bekendmakingen leest u op www.officielebekendmakingen.nl > 
zoekterm ‘Peel en Maas’

U kunt aan dit overzicht geen rechten ontlenen.

Milieupark gesloten
Het milieupark is maandag 24 mei (tweede pinksterdag) gesloten.

Taxus Taxi 2021 start weer in 
Peel en Maas
Stichting Taxus Taxi zamelt taxussnoeisel in voor de strijd tegen kanker. De taxusnaalden 
bevatten dé belangrijkste basisgrondstof voor chemotherapieën. Sinds 2017 is de 
gemeente Peel en Maas zich bij de Taxus Taxi aangesloten.

Taxussnoeisel
Vanaf dinsdag 25 mei kunt u de speciale opvangzeilen en tassen gratis afhalen bij het Milieupark 
en de Welkoop Panningen. Via de opvangzeilen wordt het snoeisel schoon opgevangen en in de 
speciale tassen op een luchtige manier bewaard. Broei is de grootste boosdoener als het gaat 
om de bruikbaarheid van het snoeisel. Om dit te voorkomen vraagt de inzamelaar om in het 
midden van het snoeisel een kuil te maken ter grootte van een voetbal.

Ophalen snoeisel
Maak voor het ophalen van het snoeisel een afspraak op www.taxustaxi.nl De Taxus Taxi 
komt binnen 72 uur gratis uw snoeisel ophalen bij een minimale hoeveelheid van een volle 
kruiwagen.

Knipvoorwaarden
Als u wilt deelnemen aan de inzamelactie moet u rekening houden 
met de knipvoorwaarden. Anders is het snoeisel niet bruikbaar. 
De knipvoorwaarden en meer uitleg staan op www.taxustaxi.nl

week 20 / 20 mei 2021 / Informatie van en over de gemeente

Professionele 
Dorpsondersteuner

 (m/v - voor 18 uur/week)

De Stichting Bevordering Welzijn Inwoners Helden,
onderdeel van het Dorpsoverleg Helden, zoekt voor 
haar project: Hulp bij Huishouding een enthousiaste

Volledige vacature tekst www.stichtingbwih.nl

Garageverkoop pinstermaandag 
24 mei van 10.00 uur  15.00 uur 
Jepkeshoeve Vosberg 9 Panningen 

Voor uitbreiding van ons VEC Champ 
team in Meijel zijn wij op zoek naar 
twee productiemedewerkers en een 
meewerkend voorman uit de regio. 
Het betreft FT functies in dagdienst 
van ma t/m vr van 8.00 tot 17.00 uur. 
Interesse? Bel Paul Gansner 077 466 06 
40 en kom op gesprek.

Toe aan YOGA? Welkom bij Lekker 
Laeve! Voor YinEasy FlowAerialen 
zwangerschapsyoga: lekkerlaeve.nl

Ben op zoek naar iemand die mij wil 
helpen met licht huishoudelijk werk. 
06 55 34 48 74
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Column
Pinksteren
Komende zondag is het Pinksteren. 
Voor veel mensen betekent 
Pinksteren een lekker lang 
weekend vrij. Voor corona was 
dat vaak naar de camping of naar 
de pinkstermarkt in Panningen, 
naar een autoshow of Ikea. 
Of een tochtje naar ZuidLimburg. 
Maar wat betekent Pinksteren 
eigenlijk?
Ja, ‘De komst van de heilige Geest’, 
dat weten sommigen nog wel. 
Maar wat dat inhoudt? Pinksteren 
blijft wat vaag. Hoe anders is dat 
met Goede Vrijdag! Daar hebben 
de meeste mensen wel een idee 
van en een gevoel bij. Die dag 
van het lijden en dood van Jezus 
roept bij veel mensen herken
ning op. Het sluit aan bij wat ze 
zelf of in hun omgeving meege
maakt hebben: lijden en dood, je 
klein en onmachtig voelen. En dat 
gaat natuurlijk veel verder dan 
corona. Dat raakt zelfs het gevoel 
van velen niet mee te tellen, mis
kend en gekleineerd te worden. 
Eenzaam te zijn. Wie kent hen nog? 
Wie komt voor hen op? Zij ken
nen dat Goede Vrijdaggevoel van 
‘God mijn God, waarom hebt Gij 
mij verlaten’. En dan Pasen: Jezus is 
opgestaan uit de dood. Een groot 
feest, maar ervaren we dat ook zo? 
Pasen is het feest van het nieuwe 
leven, wordt gezegd. Maar veel 
mensen komen niet verder dan 
eieren en paasbloemen. Nee, het 
leven lijkt door Pasen niet echt 
veranderd. Hoogstens in de kerk, 
waar de grote paaskaars brandt en 
‘halleluia’ wordt gezongen. Maar 
vijftig dagen na Pasen wordt het 
Pinksteren. De bijbel verhaalt over 
wind en vurige tongen. Een ver
haal over geestkracht en over 
mensen die weer geloof en hoop 
krijgen. Pinksteren is dus eigen
lijk allesbehalve vaag. Het maakt 
Pasen juist concreet. Het brengt 
de oude woorden van Jezus tot 
nieuw leven, tot geloof, tot ver
trouwen. Pinksteren wijst ons ook 
naar elkaar, naar de gemeenschap. 
En juist naar mensen die wor
stelen met het leven, met lijden. 
Pinksteren zegt: ‘Leef vanuit de 
goede geest, leef je idealen, maar 
troost ook de bedroefde, help de 
zoekende vooruit, stap over zelf
gemaakte grenzen heen en sticht 
vrede’. Pinksteren dus gaat over 
samen en over hoop op een goede 
toekomst. 

Pastoor Peter van der Horst

Pastoraaltje

Bespreking poll week 19

Het kabinet wilde eerst het aantal coronabesmettingen in de ziekenhuizen afwachten voordat het definitief de knoop doorhakte om deze weer te 
versoepelen. Als de instroom van coronapatiënten in de ziekenhuizen met 20 procent daalt, hoeft de pauzeknop niet ingedrukt te worden, legde 
Rutte uit. Maar garanties zijn er niet. Het had zomaar kunnen zijn dat ons weer een worst voorgehouden werd. 

Voor velen bracht het demissionair kabinet afge
lopen maandag eindelijk goed nieuws. De tweede 
stap van het heropeningsplan kreeg groen licht, 
dus mogen onder andere sportscholen en dieren
tuinen weer open. Maar het zou niet de eerste 
keer zijn geweest dat het kabinet versoepelingen 
op het laatste moment toch niet door liet gaan. 

Op onze Facebookpagina kwamen enkele reacties, 
allemaal van mening dat het kabinet inderdaad een 
zwabberbeleid voert. “Dat is geen stelling maar een 
understatement!”, schrijft Christiaan van Roij in een 
reactie op Facebook. Sjaak Gommans stelt de terech
te vraag: “Het kabinet was toch gevallen?” Het geeft 
het sentiment weer wat lijkt te leven onder de sa

menleving weer, namelijk dat het demissionair ka
binet in het verleden veel steken heeft laten vallen. 
In de landelijke politiek wordt daarom vaak gespro
ken over het herstel van vertrouwen, iets waar bij de 
formatie van het nieuwe kabinet veel aandacht aan 
wordt besteed. Er is gelukkig een lichtpuntje: deze 
keer gaan de versoepelingen wel door. 

De gemeente Peel en Maas heeft een aanvraag binnengekregen voor de komst van een coffeeshop in de gemeente. Zij zal zich over het onder-
werp buigen en beoordelen of de komst van een coffeeshop wenselijk is in de gemeente.

Als inwoners van Peel en Maas nu naar een cof
feeshop willen gaan, dan zijn de dichtstbijzijnde 
plekken van legale coffeeshops in Venlo, Roer
mond en Weert. De aanvrager voor een coffee
shop in de gemeente Peel en Maas zegt dat er 
behoefte is aan een coffeeshop in de gemeente, 
want anders krijgen straatdealers ‘vrij spel’. 
Want hoe je het ook wendt of keert, in een ge

meente met ruim 43.000 inwoners worden soft
drugs toch wel gebruikt en niet iedereen zal naar 
een van de dichts bijliggende steden afreizen voor 
een blowtje. Overal zijn straatdealers, die op hun 
beurt weer voor overlast in de buurt zorgen. Daarom 
kan het een goed plan zijn om op een regulerende 
manier de softdrugs te verkopen, zodat de gemeen
te toezicht kan houden en er wordt bijgehouden 

middels IDcontrole wie de zaak binnenkomt. 
Aan de andere kant kan het starten van een cof
feeshop weer overlast geven aan de buurtbewo
ners, die in de omgeving ervan wonen. Wie zit er te 
wachten op een coffeeshop naast zijn of haar deur? 

In Peel en Maas is plek voor een coffeeshop. 
Wat vindt u?

In Peel en Maas is plek voor een coffeeshop

Het kabinet voert een zwabberbeleid 

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

I ngezonden b r ief

Migrantensoap Meijel
De gemeente Peel en Maas heeft een last onder dwangsom opgelegd aan uitzendbureau Metaal Flex, die 
arbeidsmigranten huisvest aan het Raadhuisplein in Meijel. Want hier verblijven medewerkers in hotel-
kamers in plaats van hok-achtige toestanden. Hoe mooi kun je het geregeld hebben voor je medewerkers?

Even achttien jaar terug. Metaal Flex 
nodigde belangstellenden uit voor 
een infoavond over haar plannen 
om zich te vestigen in hotel Ketels. 
Ook burgemeester, wethouders en 
raadsleden van gemeente Meijel 
waren aanwezig. Na afloop hoor ik 
hen nog zeggen: ‘Deze moeten we 
hierheen halen, want dit is een aan
winst voor de regio’. Nu, na acht
tien jaar, schijnen er ineens vragen 
gesteld te zijn of dit wel mag. Dat 
vind ik een vreemde situatie, nadat 

er al zolang mensen gehuisvest 
zijn. Ook vind ik het vreemd dat de 
gemeente nu in een keer niet meer 
wenst mee te werken om een juiste 
bestemming te verkrijgen voor het 
pand. Of zou het zo kunnen zijn 
dat er nog een rekening vereffend 
moet worden met een ander pand? 
Want daar waren ineens wel vijftig 
arbeidsmigranten illegaal gehuis
vest kort na de opening en daar 
moest men gaan handhaven. Dit is 
dus ook gebeurd. Maar in dit pand 

van Metaal Flex is niets illegaal 
gebeurd tot nu toe. Ook hebben wij 
als buurtbewoners nog niet één keer 
een klacht en/of overlast gehad. Dit 
komt omdat er ook 24uurs toezicht 
en begeleiding is, want Metaal Flex 
heeft een goed onderkomen hoog in 
het vaandel staan. Het begint erop 
te lijken dat het geen zakelijke, maar 
een principiële kwestie aan het wor
den is. Metaal Flex wil voldoen aan 
de gestelde regels maar krijgt niet 
de medewerking die ze verwach

ten van een gemeente. Samen zou 
men er zakelijk uit moeten komen. 
Wij hebben deze mensen tenslotte 
hard nodig. Het zou ook kunnen zijn 
dat men dit bedrijf weg wil heb
ben uit het centrum, maar dat is niet 
te hopen, want wij als buren zou
den het jammer vinden. Wij zouden 
tegen de gemeente willen zeggen: 
zie eruit te komen, want dit geeft 
geen winnaars en gaat ten koste van 
mensen die we heel hard nodig heb
ben en het heeft al teveel belasting
geld gekost.

Namens de buurtbewoners. 
Pierre Verhees, Bongerd, Meijel

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.

vacature creatiefvormgever
 kempencreeert.nl/vacature

boeiboorden / platte daken
terrasoverkappingen / lood- en zinkwerk

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

06 38 64 67 61  /  INFO@DAKWERKENLIMBURG.NL

opinie \ 2005 
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Naam: Jelle Versteegen
Leeftijd: 14 jaar
Woonplaats: Panningen
School: MosaRT in België

Wat heb je liever: iedereen hoort 
wat jij denkt, of jij hoort wat 
iedereen denkt?
Ik kies er dan voor dat ik kan horen 
wat anderen denken, want dan kan 

ik weten of die persoon zich goed 
voelt. En zo niet, dan wil ik graag 
helpen.

Wat is het belangrijkste advies 
dat je ooit hebt gekregen?
Dat is er zeker wel een van mijn 
vader, namelijk: als je niet liegt 
hoef je niet te onthouden wat je 
zegt.

Wat deed je toen je klein was en 
vind je nu nog steeds leuk om te 
doen?
Bouwen, dat deed ik vroeger al en 
dat wordt ook mijn beroep. Later wil 
ik graag dakdekker worden.

Hoe treft de coronacrisis jou?
Voor mij is het niet echt een belem
mering, want ik kan gewoon nog 
naar school in België. Wel met maat
regelen, zo moeten we de hele dag 
een mondkapje dragen. Handballen 
kan ook nog gewoon. Wel is het 
vervelend dat we niet uiteten kun
nen gaan en dat we niet op vakantie 
kunnen naar het buitenland. Maar 
gezien de huidige stand van zaken 
zal het denk ik niet lang meer duren 
en kunnen we het oude weer oppak
ken.

Welke superkracht zou je willen 
hebben?
Ik zou wel graag willen dat ik de 
tijd stop kon zetten, dan kan ik alles 
doen qua taken en werk. Ook kan ik 
dan iedereen goed en precies zoals 
het nodig is helpen.

Wat is je favoriete vak op school?
Het leukste vak op school vind ik 
stem hout, zo heet dat. Tijdens deze 
uren ben je bezig met eigen projec
ten en taken. In dit gedeelte van het 
schooljaar zijn we bezig een dier te 
maken met een speaker erin. We 
moeten het zelf bedenken en teke
nen op de computer en het maken 
ervan doen we met de hand. In 
het derde jaar moet ik een richting 
kiezen. Je hebt de richtingen hout, 
metaal en elektro en ik ga voor hout.

Op wie lijk je het meest, op je 
moeder of op je vader?
Ik lijk heel veel op mijn vader, als je 
twee foto’s van ons naast elkaar zet 
dan zijn we net twee druppels water. 
En ik heb ook dezelfde humor.

Als je naar het buitenland moest 
verhuizen, in welk land zou jij 
dan graag willen wonen? 
Als we gaan verhuizen dan zou ik 
wel naar Oostenrijk willen gaan. Wij 
gaan daar ook ieder jaar op vakan
tie. Je hebt daar mooie, hoge bergen. 
Lekker mountainbiken, grote schnit
zels. Dat leven in die twee weken 
vakantie staat mij wel aan.

Ben je meestal te laat, te vroeg of 
precies op tijd?
Ik ben meestal nog net op tijd. Dat is 
maar goed ook, want anders mis ik 
de bus naar school.

Wat doe je meestal na school?
Aangezien ik in België op school zit 
ben ik pas om 17.30 uur thuis. Ik ga 
dan meestal gelijk eten, want na 
zo’n lange dag heb ik veel honger. 
Na het eten ga ik graag YouTube kij
ken of op de PlayStation. En daarna 
ga ik slapen. Op woensdagmiddag 
ga ik meestal nog ergens naartoe. En 
op de maandag en woensdag heb ik 
handbaltrainingen.

Zou je liever een hond of een kat 
willen hebben?
Ik heb liever een hond, want die kan 
je leuke trucjes aanleren en je kunt 
er mee gaan wandelen. We hadden 
een hond, maar toen ik twee was, 
hebben we deze weggedaan. Als je 
een huisdier neemt moet je er ook 
de tijd aan besteden die het huisdier 
verdient, en die tijd kan ik er nu op 
dit moment niet aan geven.

Wat doe je meestal op een 
regenachtige dag?
Ik sta niet graag in de regen en door 
de regen fietsen is al helemaal erg. 
Dus mij vind je dan niet buiten in de 
regen. Meestal kijk ik op zo’n dag 
YouTube of ga ik op de PlayStation.

Wat voor soort films vind je leuk?
Ik vind films over de Tweede 
Wereldoorlog interessant, over hoe 
het toen allemaal gebeurde. Mijn 
vader en ik kijken vaak samen naar 
documentaires en films.

Met hoeveel kinderen zit je in 
de klas?
Ik zit met veertien kinderen in de 
klas en het zijn alleen maar jongens. 
Het is dus heel druk, maar ook wel 
gezellig.

Wat doe je het liefst in het 
weekend?
Ik ga dan graag naar de Heldense 
bossen om te gaan mountainbiken 
met een vriend van mij. We fietsen 
dan ongeveer 15 à 17 kilometer.

 Tekst: Lisa Osinga

Jelle Versteegen Panningen
15-vragen aan

Column
Schuldig

Hoi

‘Hustle culture’, 
prestatiedruk, ‘toxic 
productivity’. Jezelf schuldig 
voelen terwijl je niks aan het 
doen bent. 24/7 aan staan en 
altijd maar druk druk druk. 
Jongens, we moeten echt even 
praten want het loopt 
allemaal flink uit de hand.

Ik ben er echt heilig van 
overtuigd dat sociale media de 
prestatiedruk echt tien keer zo 
erg maken. En dan wilde ik het 
vandaag nog niet eens hebben 
over alle goeroes, motiverende 
sprekers en influencers die je 
vertellen dat je harder moet 
werken. Maar goed, nu ik er toch 
over begonnen ben. Als er één 
ding is waar mijn nekharen van 
overeind gaan staan, zijn het 
mensen die mij erop wijzen dat 
ik net zoveel uren moet maken 
als zij. Of mensen die zeggen 
dat een dag genoeg uren heeft, 
maar dat ik teveel excuses 
maak. Het allerergste vind ik de 
quote “ik slaap wel als ik dood 
ben”. Ik wil me verder nergens 
mee bemoeien, maar als je niet 
slaapt, ga je gewoon harstikke 
dood. Dus heel veel succes 
daarmee. Maar waar ik het 
vandaag wel over wilde hebben, 
is over jezelf schuldig voelen 
terwijl je niks aan het doen 
bent. Al vind ik ‘niks’ een best 
lastige uitspraak. Niks is echt 
niks, je moet wel nog een soort 
van blijven ademen. Maar wat ik 
bedoel is dat je je niet schuldig 
moet voelen wanneer je even 
niet iets voor een ander aan het 
doen bent. Je hoeft niet 24/7 te 
presteren. Netflix is niet voor 
niets uitgevonden. Neem ook 
eens de tijd voor een serie. 
Nu moeten we wel nog iets 
vinden van ‘voldaan niks doen’ 
en uitstelgedrag. Dat is nou net 
niet de boodschap. Laten we 
eerlijk zijn, dat eerste geeft toch 
het beste gevoel?

Lotte Thijssen
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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 Jip Haanen van Club Ultra uit 
Helden. 

Vat 2020 in een zin samen
Het jaar begon geweldig voor ons 
maar eindigde in mineur.

Wat zou je overdoen?
2020 begon voor ons geweldig met 
een uitverkochte nieuwjaarsavond. 
Binnen notime waren alle kaarten 
uitverkocht. Het was een prachtig 
begin van een mooi kwartaal met 
een aantal topavonden: een gewel
dige sfeer waarbij iedereen aan het 
genieten was. Het programma voor 
de toekomst zag er ook waanzin
nig uit. Alles wees er op dat 2020 
een geweldig jaar zou worden. Zelf 
ben je dat met al het personeel hard 
aan het werk om te zorgen dat alles 
goed loopt. Als je dan vraagt wat ik 
anders zou doen, dan zou ik zelf wat 

meer willen genieten van de sfeer. 
Soms moet je wat meer in het hier 
en nu stil staan bij wat je hebt.

Welk initiatief/actie in het afgelo-
pen coronajaar sprak je het 
meest aan?
Persoonlijk vond ik alle initiatie
ven om het zorgpersoneel een hart 
onder de riem te steken het mooi
ste. Zij staan elke dag weer in de 
frontlinie en moeten keihard wer
ken. Niet alleen voor de coronapa
tiënten maar ook voor de reguliere 
zorg die steeds meer onder druk 
komt te staan. Ik vond het terecht 
dat de zorgmedewerkers een 
bonus kregen en ook andere acties 
waaruit waardering sprak voor de 
zorg spraken mij erg aan zoals de 

Jerusalema dance challenge en de 
applausacties.

Hoe zien jullie de toekomst?
Wij hopen 2021 nog af te kunnen 
sluiten met een paar knallenden 
avonden. Mocht dit niet zo zijn, 
dan kijken we met frisse moed het 
nieuwe jaar tegenmoet. Onze deu
ren zijn inmiddels al bijna ander
half jaar dicht, en helaas zijn we al 
bijna gewend aan het leven zonder 
ons werk in het weekend. Helemaal 
wennen zal het nooit, want bij elke 
foto, video of herinnering begint 
het bij ons allemaal weer te krie
belen. We zijn het werken nog lang 
niet moe, en hebben zeker nog niet 
genoeg plezier gemaakt, dus zodra 
we mogen gaan we er weer vol voor.

Wat hebben jullie geleerd van het 
afgelopen jaar?
We hebben het afgelopen jaar 
geleerd dat je niet alles in eigen 
handen hebt. Soms gebeurt er 
iets, en ben je volledig machte
loos. Het was niet voor te stel
len dat alles zo plotseling om kon 
slaan. Alles wordt stilgezet en je 
begint een hoop kleine dingen te 
waarderen. Samen met de groep 
alles voorbereiden voor de drukte 
begint. Een praatje maken met de 
beveiliging. De koelingen bijvul
len. Het eten met iedereen om 
05:30 uur en samen lachen over 
alles wat we weer meegemaakt 
hadden. Dit zijn dingen waar je 
normaal niet zo bij stil staat, maar 
nu wel hard mist.

Jip Haanen Club Ultra
Een jaar corona door de ogen van...

De buurjongen die bood-
schappen doet voor zijn 
oudere buurvrouw, het 
zangkoor dat een balkon-
concert geeft of de klas die 
haar zieke juf een hart 
onder de riem steekt: coro-
nahelden zijn er in alle 
soorten en maten.

“Mijn coronaheld is mijn moe
der Elles. Zij werkt in de oude
renzorg en heeft van dichtbij 
meegemaakt welke impact 
deze vreselijke pandemie op 
de bewoners van haar afdeling 
en hun families had en nog 
steeds heeft. Naast haar werk 
staat ze ook nog elke dag klaar 
voor mijn vader, zus, kleine 
broertje en natuurlijk voor mij. 
Als ik zie met hoeveel liefde 
ze dit allemaal doet ondanks 
alle beschermende maatrege
len en beperkingen dan kan 
ik niet anders dan haar mijn 
coronaheld noemen.”

Ik kan niet anders 
dan haar mijn 
coronaheld 
noemen

Coronaheld 
Elles

Mijn coronaheld

Deze pagina is mede mogelijk gemaakt door:

#kempencreëert

Kempen creëert

Zichtbaarheid

#kempencreëert

Kempen creëert

Zichtbaarheid

corona \ 2005 
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In de maand april had Piet heel wat te vieren. Zo werd hij 80 jaar, was hij 55 jaar getrouwd met zijn geliefde 
Mariet en werd hij ook nog eens verrast met een Koninklijke onderscheiding voor zijn jarenlange inzet bij 
Zorgcentrum Ter Borcht. Deze week wordt Piet Gielen (80) uit Baarlo geplukt. 

Piet is geboren in Maasbree, in een 
gezin van tien kinderen. Zijn ouders 
hadden een klein tuindersbedrijf, 
waar ze in de weekenden en vakan
ties moesten meewerken. “Ik kon 
mijn draai niet echt vinden in dat 
werk, ik heb geen groene vingers”, 
zegt Piet. “Maar gelukkig heb ik ze 
wel nog alle tien”, zegt hij lachend. 
“Ik werd namelijk timmerman van 
beroep en je hoort wel eens vaker 
dat het heel anders af kan lopen.”
Het overgrote deel van zijn broers 
en zussen is nog in leven en woont 
in de buurt.
Toch heeft Piet ze, op twee na, al 
een jaar lang niet meer gezien. 
En daar heeft hij het best moeilijk 
mee. “We zijn door corona niet meer 
ondereen geweest. Ik wil ze pas 
weer zien als ik gevaccineerd ben, 
want sommigen zijn ‘kritische geval
len’, dus voor hun veiligheid houden 
we even afstand.” Corona gooit voor 
Piet, net zoals voor velen anderen, 

bij heel veel dingen roet in het eten. 
Zo had hij in april eigenlijk heel veel te 
vieren, maar moest dit allemaal in een 
andere vorm dan gewenst doen. Zo 
werd hij 80 jaar en was hij ook nog eens 
op diezelfde dag 55 jaar getrouwd met 
zijn Mariet. “We zijn getrouwd op mijn 
25e verjaardag. Dus op deze dag is het 
altijd dubbel feest.”

Ontmoeting
Piet en Mariet leerden elkaar kennen 
tijdens de Baarlose kermis in 1961, in 
Zaal Unitas, waar werd gedanst. “Ik heb 
vroeger een danscursus gevolgd. 
We dansten daar vele verschillende 
stijlen zoals de tango en de wals.” 
Zijn oog viel op Mariet en vanaf daar 
ging het verder. Het duurde echter vijf 
jaar voordat ze samen gingen wonen. 
“Ik ben vrij streng katholiek opgevoed, 
samenwonen zat er niet in zonder te 
trouwen, dat waren andere tijden.” 
Maar op 22 april 1966 gaven ze elkaar 
het jawoord en vierden ze hun bruiloft 

in zaal Niëns in Maasbree. Ze gingen 
wonen in het door timmerman Piet 
zelfgebouwde huis in. “Het was een 
groot project, maar wel erg leuk om te 
doen. Destijds deed je echt bijna alles 
zelf. Het is uiteindelijk prachtig gewor
den en we hebben er 52 jaar gewoond. 
Je kunt wel stellen dat we daar lief en 
leed hebben gedeeld.” Samen kregen 
ze twee dochters en inmiddels heb
ben ze drie kleindochters. “Ik heb altijd 
tegen dames moeten knokken”, lacht 
Piet. “Maar ik ben ontzettend blij met 
alle dames om mij heen. En vooral voor 
de kleinkinderen, daar heb je alles voor 
over. Die hoeven maar een kik geven 
en opa staat voor ze klaar. Dat is anders 
dan bij je eigen kinderen, want vroe
ger werkte je en nu heb je alle tijd. 
De kleindochters komen altijd graag bij 
ons thuis en we hebben al heel veel 
afgelachen samen.”

Oud prinsenclub 
Iets waar Piet altijd van heeft gehou

den, is de ‘vastelaovend’, al viert hij het 
tegenwoordig niet meer zoals vroeger. 
“Ik ga meestal nog wel naar het prin
senbal, maar ik ga niet meer naar de 
kroegen af, laat dat maar aan de jeugd 
over. Maar ik heb het altijd heel graag 
gevierd.” 
Vroeger was Piet zeer actief in het car
navalsverenigingsleven. Zo heeft hij 
negen jaar bij de raad van elf geze
ten en is hij in 1979 prins geweest. 
Daarnaast richtte hij samen met John 
Caris, de prins van één jaar daarvoor, de 
oud prinsenclub van Baarlo op, die tot 
de dag van vandaag nog altijd bestaat. 
“Er zijn in al die jaren heel wat oud 
prinsen bijgekomen en er zijn helaas 
ook wat oud prinsen heengegaan. 
John en ik hebben dertig jaar in het 
bestuur gezeten, inmiddels hebben we 
het stokje overgedragen. Maar we zijn 
wel nog tot erelid benoemd en hebben 
een onderscheiding gekregen van de 
andere oud prinsen. Het is mooi om aan 
zoiets te hebben mogen bijdragen voor 
de ‘vastelaovend in het dorp’.“

Vrijwilligerswerk 
Drie jaar geleden verliet Piet zijn 
zelfgebouwde woning en verhuisde 
hij samen met zijn vrouw naar een 
levensloopbestendige woning in 
het centrum van Baarlo, pal naast 
Zorgcentrum Ter Borcht. Dit zorgcen
trum heeft voor Piet en zijn vrouw 
een speciale plek want ze verrichten 
er allebei al bijna twintig jaar vrijwil
ligerswerk. “Mijn vrouw is er eerst 
begonnen, maar al snel daarna wisten 
ze mij ook te strikken”, lacht Piet.
Wekelijks gaat Piet met een groep 
andere vrijwilligers wandelen met 
bewoners van Ter Borcht. Ook doen ze 
allerlei andere activiteiten met hen, 
zoals kaarten en knutselen. Ook hel
pen Piet en zijn vrouw bij evenemen
ten.
Piet is gek van vogels en bouwde een 
volière in de tuin van het verzorgings
tehuis. “Ik kweek ook vogels en het is 
leuk voor de bewoners om te zien hoe 
er jonge vogeltjes worden geboren.” 
Toen corona kwam en de deuren van 
het verzorgingstehuis voor een lan
gere tijd sloten, viel dat zwaar voor 
Piet en zijn vrouw. “We mochten we 

er niet heen. Het was verschrikkelijk 
om geen contact te mogen hebben 
met de mensen. Gelukkig mocht ik wel 
nog de vogels verzorgen. Maar het was 
een zware en treurige periode.” Nu de 
coronamaatregelen weer wat zijn ver
soepeld, mogen Piet en zijn vrouw 
weer met de wandelgroep, in kleinere 
groepjes, met de bewoners wandelen. 
Daar fleuren ze weer van op. “Het vrij
willigerswerk geeft mij veel voldoe
ning. Als iemand mij na zo’n wandeling 
aankijkt en zegt: ‘Dat was fijn hè Piet, 
nu heb ik tenminste wat bloemen 
gezien’, dan zie je hun ogen fonkelen 
en daar doe je het voor. Voor onszelf is 
het ook goed, want zo krijgen we nog 
wat beweging.” 

Lintje 
Afgelopen 26 april, de dag voor 
Koningsdag, werd Piet ‘beloond’ voor 
zijn inzet als vrijwilliger. “Ik moest me 
in de ochtend net aankleden, want we 
moesten naar het Blariacumcollege 
voor een soort erehaag als vervan
ging voor het gala van onze kleindoch
ter. Tenminste, dat was de smoes van 
één van mijn dochters. Ik dacht nog: 
waarom moet ik dat aan? Maar goed, 
voor je kleindochter heb je alles over. 
Ik wilde een trui aan, maar van mijn 
vrouw en kinderen moest ik per sé een 
colbertje aan. Later snapte ik waarom: 
het lintje moet op een jasje worden 
gespeld en niet op een trui.” Piet kreeg 
de verrassing van zijn leven toen daar 
ineens de bel ging en de burgemees
ter op de stoep stond. “Ik wist van 
niks, want mijn vrouw had alles heel 
goed stilgehouden. Onze dochter had 
mij opgegeven. Mijn vrouw wist ervan, 
maar ze wist niet dat zijzelf ook een 
lintje zou krijgen. En zo kregen we 
allebei een onderscheiding. Het was 
mooi om erkenning te krijgen en het 
was een bijzondere en emotionele dag. 
Ik kan wel zeggen dat ik een traantje 
heb moeten wegpinken. We waren 
overweldigd door de vele bloemen, 
kaarten en andere manieren van feli
citaties die we naar aanleiding van de 
Koninklijke onderscheidingen kregen, 
geweldig”

Tekst en beeld: Roosje Desling

Piet Gielen Baarlo
Geplukt

WWW.BOUTENMAKELAARDIJ.NL
077-3082232

VANAF

€259.000,-
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Herpertz Bevo Hc behaalt 
benauwde zege in Volendam
Herpertz Bevo Hc heeft op zaterdag 15 mei nog maar nét weten te 
winnen van Kras Volendam. 

De Volendammers hadden bij rust 
een 1715 voorsprong. Met veel 
bloed, zweet en tranen kon 
Herpertz Bevo Hc het tij nog keren. 
De benauwde 3332 zege houdt de 
kleine hoop levend om met Kermit 
Lions om de landstitel te strijden.
Voor Herpertz Bevo Hc was de 
opdracht duidelijk: in Volendam 
winnen en liefst met groot verschil. 
Dat ging niet van een leien dakje. 
De start was goed. De Panningse 
ploeg nam een 20 voorsprong. 
Vervolgens trok Kras Volendam het 
initiatief naar zich toe. Aanvallend 
en defensief liet Herpertz Bevo Hc 
steken vallen. De ploeg speelde 
slordig: slechte passes in aanval
lend opzicht en verdedigend liet 
de ploeg steken vallen. De wil 
was er wel, maar de ploeg haalde 
niet het niveau van de wedstrijd 
tegen Hurry Up. De Volendammers 
profiteerden van de Panningse 
malaise. In de 2e minuut leidde 
Kras Volendam met 118. De rust 
ging in met een 1715 voorsprong 
van de thuisclub. Na rust ging Kras 
Volendam vrolijk verder met het 
uitbouwen van hun voorsprong. 

Acht minuten na rust leidde de 
thuisclub met 2217. Herpertz Bevo 
Hc knokte zich terug in de wed
strijd. Op karakter kroop Herpertz 
Bevo Hc dichterbij. Halverwege de 
tweede helft kwam de Panningse 
ploeg langszij met 2424. In de slot
fase liet de Panningse ploeg zien 
dat de wil om te winnen aanwezig 
was. Vijf minuten voor tijd leidde 
de Panningse ploeg met 3229. 
Het werd nog erg spannend in de 
slotminuten. Herpertz Bevo Hc won 
met 3332. Niek Jordens was met 
elf treffers de topscorer van de 
Panningse ploeg.
Komende zaterdag 22 mei speelt 
Herpertz Bevo Hc om 20.00 uur 
thuis tegen Hurry Up. De opdracht 
is duidelijk: met een ruim verschil 
winnen, werken aan het doel
saldo en dan maar hopen dat Kras 
Volendam de NoordHollandse 
derby tegen GreenPark Aalsmeer 
wint. Voor meer informatie over 
de wedstrijd in de livestream zie 
www.bevohc.nl.

Tekst: Mat Nellen, 
 handbalvereniging Herpertz Bevo

WIJ ZOEKEN JOU!
SUPPLY CHAIN ENGINEER

MONTEUR

BUSINESS CONTROLLER
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Met ons unieke V² model verbinden wij productontwikkeling 

met productie. Zo ontwikkelen en produceren wij seriematig 

high-tech mechatronische systemen. 

Om dit te realiseren hebben we nieuwe collega's nodig die 

aandacht hebben voor elkaar en werelden kunnen verbinden. 

Samen behalen we de beste resultaten.

I’M NOT A ROBOT

Vacature Administratief Medewerker m/v
In verband met de uitbreiding van onze administratieve afdeling zijn we op zoek 
naar een administratief medewerker. Als administratief medewerker ben je 
verantwoordelijk voor alle administratieve taken met betrekking tot de 
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· Tijdelijk dienstverband met mogelijkheid tot vaste aanstelling
· Aantal uren in overleg (20 tot 24 uur)

Wat wij verwachten:
· Minimaal een diploma mbo-niveau 4
· Werkervaring als administratief medewerker
· Kennis van office-pakketten (Excel, Word)
· Goede beheersing van de Nederlandse en Duitse taal
· Klantgerichte en collegiale instelling
· Eigen vervoer
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info@elbo-engineering.com

Voor eventuele vragen kun je contact opnemen met Jeroen Verstraeten 06 - 134 130 77

ELBO Solutions
Vestiging Panningen (NL) 
Maasbreeseweg 32 
5981 NB
Tel: +31 (0)77 - 400 0716

Vestiging Viersen (DE) 
Metallstraβe 24 
41751
Tel: +49 (0)2162 - 483 81 - 0

www.elbo-solutions.com

Waar blijft die lente?
Terwijl de zomer langzaam in aantocht is, moet de lente überhaupt 
nog van de grond komen. De vraag is of dat nog wel gaat gebeuren, 
want op de weerkaarten maken voorlopig lagedrukgebieden de 
dienst uit vanuit het westen. Daarbij verkeren we voorlopig in polaire 
lucht, een luchtsoort die ervoor zorgt dat het niet warm kan worden. 
Bovendien zit er ook een brutale depressie tussen. Deze trekt nu over 
de Noordzee en bezorgt ons een paar dagen met winderig weer. In 
Limburg kunnen er windstoten tot 70 tot 75 kilometer per uur voor-
komen en trekken er regelmatig buien over de provincie. Daarbij 
blijft de temperatuur ook erg achter voor de tijd van het jaar en 
moeten we het doen met maximaal een graad of 16, na een aange-
name donderdag. Tot halverwege volgende week houden we het 
wisselvallige weertype, maar de wind gaat het vanaf zondag wel 
rustiger aan doen. Vanaf midden volgende week zien we een ontwik-
keling naar droger weer, maar warmer weer zit er nog niet meteen 
in. / Tekst en beeld: Nicky de Bruijn

Weer in Peel en Maas
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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 (pastoor-deken)
W. Varela
077 398 14 16
Maasbree/Baarlo/Kessel/ 
Kessel-Eik
Kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75 
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kerkbestuur 
Secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com

Kerkberichten
Vincentiusparochies

Cluster MKBE

Coronamaatregelen 
LET OP: 
Het aantal kerkgangers is nog 
beperkt. Dit verschilt per kerk. 
Kijk bij de kerkberichten van uw 
parochie. 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!

Parochie Beringe
Misintenties 
NL21 RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens 
het parochiespreekuur op dins
dagochtend. Ook bij kapelaan 
Roger Maenen tel. 077 466 18 50 of 
per email roger.maenen@ziggo.nl.
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot 
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 23 mei
H. Mis 09.30 uur Pinksteren 
t.i.v. J.W. Verstegen, 
Petronella VerstegenGommans 
en kinderen
Woensdag 26 mei
H. Mis 09.00 uur (grote kerk, zij
altaar St. Jozef)

Parochie Maasbree
Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 23 mei 
– Hoogfeest van Pinksteren
H. Mis: 11.00 uur
Lector: Mevr. Gerrie Vaessen
Intenties: Jaardienst en verjaardag 
Hay Engels. Jan en Doky Peeters. In 
dankbare herinnering.
Maandag 24 mei 
– 2e Pinksterdag
Geen H. Mis. 
Mededelingen
Overleden
Margaretha PeetersDuijf, 
Leeuwerik 11, 77 jaar.
Actie Nederlandse 
Missionarissen
Ook dit jaar weer vraagt de Actie 
Nederlandse Missionarissen aan
dacht voor de standvastigheid van 

Parochie Egchel 
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530 
Kerkdiensten
Zondag 23 Mei
H. Mis Pinksteren 11.00 uur t.i.v. 
Mia WijnenTillemans en Piet en 
Maria, Jac. Gommans
Zondag 30 mei
Geen H. Mis

Parochie Grashoek
Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg
077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 23 mei
H.Mis 11.00 uur Hoogfeest van 
Pinksteren t.i.v. de zieken in onze 
parochie
Maandag 24 mei
2e Pinksterdag Geen H.Mis

Parochie Helden
Misintenties
NL61 RABO 0120795094 
pastorie Rochusplein 3
077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl 

missionarissen en missionair werkers 
die vaak onder zware omstandigheden 
werken en leven tussen de allerarm
sten. Zij zetten zich in voor naleving 
van de mensenrechten, goed onderwijs 
en adequate gezondheidszorg. Zij leven 
tussen de mensen, zijn geworteld in de 
samenleving en voelen zich verbonden 
met de gemeenschap. Zondag 23 mei – 
1e Pinksterdag – kunnen wij hen finan
cieel ondersteunen met onze bijdrage 
in de grote offerblok, achter in de kerk.
Openstelling Aldegundiskapel
De Aldegundiskapel in onze 
parochiekerk is dagelijks geopend 
voor het opsteken van een kaarsje, 
een gebed of een moment van 
bezinning.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Iet DingsBovendeerdt
077 462 18 60 
06 24 21 61 06
Kerkdiensten
Zaterdag 22 mei
19.15 uur H. Mis.
Jaardienst; en voor een bijzondere 
intentie. Voor de parochie

Spreekuur 
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 23 mei
H. Mis 10.00 uur Pinksteren t.i.v. 
Toon Backus en Tiny Backus
Lenders (jaardienst); Peter van Loon 
(b.g.v. verj); Sjraar Joosten (jaar
dienst); Aanmelden 077 3071488 of 
0621202118
Maandag 24 mei
H. Mis 10.00 uur 2de Pinksterdag / H. 
Maria Moeder van de Kerk t.i.v. uit 
dankbaarheid; het geest. en tijd. wel
zijn van de parochie
Vrijdag 28 mei
Viering H. Vormsel: 20.00 uur. vw 
corona besloten viering met vicaris 
Vincent Goulmy

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 22 mei
H. Mis 17.30 uur Pinksteren t.i.v. het 
tijdelijk en geestelijk welzijn van de 
parochianen
Zaterdag 29 mei
Geen H. Mis

Mededeling
Er mogen maar 30 personen in de H. 
Missen aanwezig zijn.
U kunt zich daarvoor opgeven bij: Arno 
Houwen tel. 0655177046 of bij 
Iet Dings tel. 0624216106
Voor de pastorale zorg kunt u terecht 
bij pastoordeken W. Varela
Tel. 3981416, of kapelaan H. te 
Boekhorst (zie parochie Baarlo)
Ziekenzalving: 0655408023

Parochie Baarlo
Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 23 mei
9.30 uur H. Mis. Hoogfeest van 
Pinksteren.
Voor een bijzondere intentie
Maandag 24 mei 
- Tweede Pinksterdag
9.30 uur H. Mis.
Donderdag 27 mei
9.00 uur H. Mis. 

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 22 mei
H. Mis 19.00 uur Pinksteren t.i.v. Jacques 
en Netje GeraetsLenders en fam; Jean 
en Agaath van BerloFoss en fam; 
Karel en Greet Horning en fam; Fam. 
Wedding; Wiel Simons (gest.jaard). Uit 
dankbaarheid.
Zondag 23 mei
Doopviering 14.30 uur: Floor Jacobs
Maandag 24 mei
H. Mis 11.00 uur 2e Pinksterdag/Maria 
Moeder van de Kerk t.i.v.  uit dank
baarheid
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 25 mei
H. Mis 09.00 uur  
Donderdag 27 mei
H. Mis 09.00 uur  

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660 
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88 
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag, woensdag en 

vrijdagochtend van 08.30 uur tot 
11.30 uur.
Kerkdiensten
OVERLEDEN: Thea GhielenNaus, 
79 jaar
Zaterdag 22 mei
H. Mis 19.00 uur Pinksteren t.i.v. 
Joke Goes; To Janssenvan der 
Linden (b.g.v. verj) en Piet Janssen 
en zoon Sjraar
Maandag 24 mei
H. Mis 10.00 uur 2de Pinksterdag
Dinsdag t/m vrijdag 
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Vrijdag 28 mei
Viering H. Vormsel 18.30 uur. 
vw corona besloten viering met 
vicaris Vincent Goulmy

e.d. tijdens de Coronatijd gaan de 
kosten van vaste lasten (ener
gie, verzekeringen, kosten adver
tentie, kosten priesters e.d.) 
gewoon door. Mogen wij u vragen 
om een bijdrage in de vorm van 
gezinsbijdrage of anderszins ten 
behoeve van de eigen exploitatie. 
Door het wegvallen van de Fancy 
Fair in 2020 is er een financieel 
gat ontstaan en dit wordt finan
cieel niet gesteund door het 
Bisdom of de overheid. Bij voor
baat dank. 

Mededeling:
De Pinksteractie voor de Nederlandse 
missionarissen is van 15 t/m 23 mei.
Er staan offerblokken bij de uitgangen 
van de kerk, waar u een bijdrage in 
kunt deponeren. Namens alle mission
arissen, dank u wel.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties
NL41RABO0125300522
Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkens 
06 30 10 30 13
Kerkdiensten
Zaterdag 29 mei
19.15 uur H. Mis in KESSEL
1e Jaardienst pastoor Verhaag
Mededelingen
De misintenties kunnen tot nader 
bericht worden doorgegeven aan 
Tjeu Stemkens. Ook voor verdere 
informatie binnen de kerk.
De bestelde H. Missen die van
wege de Corona lockdown niet 
zijn doorgegaan, kunnen opnieuw 
worden aangemeld, op de datum 
welke de familie dit wenst.
Ondanks de beperkte mogelijkheden 
van het houden van kerkdiensten 

STILTE KAPEL
Heilige

ALDEGUNDIS
Beschermvrouw

 voor troost en hoop 
aan zieke mensen.

DE KAPEL IS ELKE DAG OPEN
Parochiekerk - Maasbree

Geld naar Zambia
Opbrengst vastenactie Vincetiuscluster ruim 2.000 euro
Het Vincentiuscluster in Peel en Maas heeft in totaal 2.394 euro opgehaald voor de Vastenactie 2021 ‘Werken aan je toekomst’. De opbrengst gaat 
naar Zambia voor scholing van kinderen.

De gezamenlijke parochies 
Panningen, Beringe, Egchel, 
Meijel, HeldenDorp, Grashoek en 
Koningslust hebben zich tijdens de 
vastenperiode gezamelijk ingezet 

voor scholing aan kinderen in Mbala 
te Zambia. Van het ingezamelde 
bedrag worden onder meer leerboe
ken, schooluniformen en schooltas
sen gekocht en beroepsopleidingen 

gefinancieerd. 
In mei loopt er een nieuwe 
Pinksteractie, dan schenkt het 
Vincentiuscluster aandacht aan de 
Week Nederlandse Missionarissen. 

De opbrengst gaat naar Nederlandse 
missionarissen en missionair werkers, 
als financiële ondersteuning voor 
het helpen van kwetsbare mensen 
wereldwijd.



16

Jij maakt ‘m super

Op zoek naar een
nieuwe keuken?
Kom snel inspiratie opdoen
en bekijk onze nieuwe collectie!

Download nu
gratis het nieuwe
inspiratieboek op
www.superkeukens.nl

Inspiratie
weken

Breitner
Compleet met combi-oven, 
inductiekookplaat 4 zones, 
wandafzuigkap, koelkast zonder 
vriesvak, vaatwasser volledig 
geïntegreerd, toplaminaat
werkblad en 5 jaar
apparatuur garantie. 

Migot
Compleet met combi-oven 
met magnetron, inductiekookplaat, 
wandafzuigkap, vaatwasser, koelkast 
met vriesvak, vierkante RVS spoelbak 
en 5 jaar apparatuur garantie.

5.299,-
340 cm

compleet met
apparatuur

6.399,-
247 x 249 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 


