
41 kribkes in 
Meijelse voortuinen
De aftrap van de Kribkesroute in Meijel heeft op vrijdagavond 17 december plaatsgevonden. Tot en met zondag 9 januari (Driekoningen) zijn er in de voortuinen van 41 Meijelse 
adressen kerststallen te bewonderen. Het initiatief komt van Meijelnaar Pierre Verhees. “Ik had niet durven dromen dat zoveel mensen zich op zouden geven.” 
Lees verder op pagina 02
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Wethouder komt met overzicht uitbreidings
mogelijkheden industrieterreinen Peel en Maas
Wethouder Paul Sanders zegde dinsdag 21 december de gemeenteraad toe voor 1 juli een globaal overzicht te 
maken van de uitbreidingsmogelijkheden van alle industrieterreinen in Peel en Maas. Dit op verzoek van 
Lokaal Peel en Maas, VVD en CDA, die de uitbreidingsplannen in Meijel en Maasbree nog niet voldoende 
vonden om aan de behoefte te voldoen.

Omdat de gemeente behoefte heeft 
aan ontwikkelruimte voor het MKB, 
er geen kavels meer beschikbaar zijn 
op de bedrijventerreinen en er zelfs 
een wachtlijst is en geen toegezegde 
plannen zijn, vroegen CDA, Lokaal Peel 
en Maas en de VVD de wethouder om 
een overzicht te maken van de huidige 
industrieterreinen en de uitbreidmo
gelijkheden daarvan. Het raads
voorstel dat dinsdag 21 december 
voorlag, voorzag namelijk alleen in de 
behoefte om de bedrijventerreinen 
van Maasbree en Meijel uit te breiden. 

Daarom vroegen de partijen het col
lege om voor 1 juli 2022 de raad een 
plan van aanpak voor te leggen hoe 
de ontwikkelruimte voor het MKB op 
de overige bedrijventerreinen in Peel 
en Maas ingevuld kan worden. 
Wethouder Paul Sanders gaf aan dat 
de gemeente momenteel bezig is met 
de verkenningen van de industrieter
reinen van Panningen en Beringe. Er is 
een document beschikbaar met alle 
terreinen in de gemeente, maar van
wege de grondposities mag dit docu
ment niet openbaar worden gemaakt. 

Sanders zegde toe het overzicht te 
filteren en voor 1 juli een algemeen 
beeld te schetsen van de overige 
industrieterreinen. “Dat wil niet zeg
gen dat overal uitbreiding mogelijk 
is. De industrieterreinen zitten op 
sommige locaties op slot vanwege 
planologische redenen doordat er bij
voorbeeld mensen in de buurt wonen. 
Het is een sympathieke idee en we 
zullen ermee aan de slag gaan om een 
globale planning te maken.”

#kempencreëert

Kempen creëert

beweging
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OOK WERKEN
VOOR onze
TOPMERKEN?

De kickoff van de Kribkesroute had 
Pierre Verhees graag uitbundig gevierd 
met vuurwerk en worstjes voor de 
kinderen. “Maar dat ging helaas niet”, 
zegt de Meijelnaar. “We hebben het 
in besloten kring moeten vieren.” 
Aanvankelijk was het plan om de ver
lichting van de grote kerstboom voor 
de kerk uit te doen en te ontsteken tij
dens de aftrap, maar ze hadden geen 
toegang tot de schakelaar. “Dus heb
ben we kapelaan Roger gevraagd of 
hij de kerkverlichting uit wilde maken 
en tijdens de aftrap weer aan wilde 
zetten. Dat ging en de gehele kerk 
werd verlicht, het was heel mooi. 
Ook was er een decor, vuurkorf, ach
tergrondmuziek en er waren dan
sende meisjes die in het licht een 
show hebben gegeven. Er was geen 
publiek bij, maar er waren wel men
sen die van een afstand stonden te 
kijken.” Wethouder Paul Sanders (niet 
afkomstig uit Meijel) was ook aanwe
zig en hij hield een toespraak in het 
Meijelse dialect. Verhees: “De wethou
der had er de hele week op geoefend. 
Af en toe begon het op het Meijels 
dialect te lijken, maar hij moet nog 
een beetje verder studeren”, zegt hij 
lachend. In de toespraak uitte Sanders 
zijn genoegen over het initiatief, wat 
voor een trots gevoel zorgde bij Pierre. 
“De wethouder zei dat de Kribkesroute 
in Meijel zeer welkom is in de lock

down en voor de mensen een ware 
beleving zal zijn.”

41 adressen
Het idee om de Kribkesroute in Meijel 
te organiseren ontstond jaren gele
den al, toen Pierre en zijn vrouw 
in Epen (ZuidLimburg) jaarlijks de 
kribkesroute bezochten. Vorig jaar 
zette Pierre zelf een kerststal op in 
zijn voortuin. Daarop kreeg hij mooie 
reacties. “Jong Nederland stond voor 
de deur en begon spontaan een 
kerstliedje te zingen. Toen ze klaar 
waren, haalde ik de koekjes tevoor
schijn. Dat vonden ze zo mooi, dat ik 
de koektrommel heb geïntroduceerd. 
Deze staat bij mijn kerststal en er is 
veel animo. Gisteren heb ik hem nog 
tweemaal op één dag moeten vul
len.” De Meijelnaar vond dat het tijd 
was om daad bij woord te voegen 
en en zette zijn plannen voor een 
Meijelse Kribkesroute uit. Twee andere 
Meijelnaren waren zo enthousiast en 
sloten zich bij hem aan. Zo ontstond 
er een heuse Kribkesroute werkgroep. 
Nu, kerst 2021, kunnen liefhebbers 
41 verschillende kerstkribkes bewon
deren, in zowel binnen als buiten 
de bebouwde kom. “Veel meer dan 
ik had verwacht”, zegt Pierre trots. 
De werkgroep liet flyers drukken, deze 
zijn verkrijgbaar bij VVV Peelpunt en 
de ingang van de kerk. Hierop staat 
een plattegrond met de locaties van 
de kerststallen. Ook is er een puzzel
tocht voor de jeugd. In sommige krib
kes ligt een letter. Als ze deze letters 
samenvoegen, ontstaat er een woord. 
Via de QRcode op de flyers kunnen 
ze een formulier downloaden, uitprin
ten, de oplossing invullen en bij VVV 

Peelpunt in de brievenbus gooien. 
Pierre: “Op de laatste dag, zondag 
9 januari, roepen we de winnaars uit 
van zowel de puzzeltocht als de drie 
‘mooiste’ kribkes. Hiervoor hebben we 
een (echte) jury samengesteld.” 

Bijzonder
Pierre is enthousiast over de positieve 
reacties die hij al heeft gekregen op 
zijn initiatief. Ook wordt hij blij van alle 
mensen die zich op hebben gegeven 
als deelnemer, of de route zelf afleg
gen. Pierre: “Zelfs voor de ramen van 
het uitzendbureau in het dorpscen
trum staat een kerstboom en buiten 
staat een tafel met koekjes en er ligt 
een briefje bij. Hierop staat: ‘De Poolse, 
Portugeese en Roemeense bewoners 
van het Raadshuisplein 4 tot en met 
6 doen ook mee aan de kribkesroute in 
Meijel, voor de kinderen hebben we wat 
lekkers’. Het is toch hartstikke leuk dat 
de arbeidsmigranten eraan meedoen. 
Ook heb ik mensen uit andere dorpen 
gesproken die speciaal naar Meijel zijn 
gekomen voor de Kribkesroute. Dat vind 
ik heel bijzonder.”
Pierre vindt het fijn dat zijn actie wat 
teweegbrengt. “Ik vind dat in deze tijd 
iedereen op zijn manier een gelukkig 
en zalig kerst en Nieuwjaar mag heb
ben. En ondanks de situatie die er nu 
is, hoop ik dat het kribkes kijken toch 
gezelligheid kan brengen in het leven 
van mensen.”
Voor meer informatie over de 
Kribkesroute, bel Pierre Verhees 
06 16 82 02 57 of mail naar 
 kribkesroute.meijel@gmail.com 

Tekst: Roosje Delsing 
Beeld: Jac Willekens
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Christus Koning beeld krijgt 
nieuwe plaats
Het Christus Koning beeld uit Kessel is verplaatst naar de kasteel-
tuinen. In ruil daarvoor is er nu een nieuw beeld geplaatst, 
gemaakt door een kunstenares uit Beringe. 

In 1909 bouwden de zusters van 
de Goddelijke voorzienigheid een 
meisjesschool aan de Markt in 
Kessel. Op de speelplaats lieten zij 
een bouwwerk maken, waarin drie 
bakjes kwamen, met daarboven 
fonteintjes. Daar konden de kinde
ren in het speelkwartier hun dorst 
lessen. Boven die fonteintjes kwam 
een gemetselde pilaar. Op deze 
pilaar werd een Christus Koning 
beeld geplaatst van terracotta. 
Iedere eerste vrijdag van de maand 
moesten de meisjes, voordat de 
school begon, in een halve kring 
om het beeld gaan staan en werd 
er gebeden. Soms werd er ook 
een liedje gezongen. Dit gebruik 
is na de oorlog verloren gegaan. 
Lang nadat de meisjesschool naar 
een andere locatie was verhuisd, 
werd er nog steeds door bezoe

kers aan die fonteintjes gedronken. 
Het Christus Koning beeld is ech
ter in 2016 onherstelbaar bescha
digd. Kesselnaar Piet Relouw: 
“Op  initiatief van stichting Kruisen 
en Kapellen Kessel en Kessel/Eik is 
het hele bouwwerk nu verplaatst 
naar de Kasteeltuinen, omdat het 
moet wijken voor de aanpassing 
van het plein en de uitbreiding 
van gemeenschapshuis De Paort. 
Na lang zoeken werd een kun
stenaar gevonden die een nieuw 
Christus Koning beeld kon en wilde 
maken. Die kunstenares was Petra 
Lommen uit Beesel, die een prach
tig beeld gemaakt heeft. Wegens 
de vele gezondheidsrisico’s mogen 
de fonteintjes niet meer gebruikt 
gaan worden.” Binnenkort zal pas
toor Varela het nieuwe beeld inze
genen.
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College Peel en Maas onder
zoekt ventilatie op scholen
De gemeenteraad van Peel en Maas riep het college tijdens de 
raadsvergadering op dinsdag 21 december op om te onderzoeken 
hoe het gesteld is met de luchtkwaliteit in scholen. Unaniem was 
de raad het erover eens dat het belangrijk is dat scholen zich 
houden aan ventilatierichtlijnen van het RIVM en dat het college 
ze hierin ondersteunt.

Zowel Peter Craenmehr van 
AndersNu als Wie Naus van Lokaal 
Peel en Maas vroegen zich af wat 
het college in 1,5 jaar tijd heeft 
gedaan om de luchtkwaliteit in 
de klassen te verbeteren. “Ik vind 
het diep triest als het college niet 
in kaart heeft hoe het is gesteld 
met de ventilatie. We hebben het 
over de gezondheid van kinderen”, 
zei Craenmehr.
Wethouder John Timmermans gaf 
aan dat die verantwoordelijkheid 
juridisch bij de scholengemeen
schap ligt. Nadat er een jaar eerder 

al politieke vragen werden gesteld 
over de ventilatie op scholen, is 
de gemeente al op onderzoek 
gegaan. Door de veranderingen is 
het nu niet helemaal duidelijk hoe 
de stand van zaken momenteel 
erbij ligt. Wethouder Timmermans 
gaf aan dat het college de motie 
daarom kon omarmen. “Wij wil
len kijken wat we eraan kunnen 
doen. Maar het is niet zo eenvou
dig als het lijkt. Om voor 31 januari 
de luchtkwaliteit op de scholen te 
onderzoeken is krap tijd, zo vlak 
voor het kerstreces.”

Bezorgde Kesselnaren uiten kritiek 
op college in terraskwestie
In een brief richting het College van B&W van Peel en Maas hekelt burgerinitiatief MFA uit Kessel de gang van 
zaken rondom de verkoop van het Maasterras. De onafhankelijke groep van bezorgde Kesselnaren vindt dat 
er sprake is van belangenverstrengeling.

In de brief schrijft burgerinitiatief MFA 
dat ze de problematiek in het dorp 
in een breder perspectief wil plaat
sen dan alleen een terraskwestie. 
Het burgerinitiatief denkt dat de kiem 
van de huidige onenigheid ligt in het 
verleden bij het verkoopproces van 
het voormalige gemeentehuis aan de 
huidige eigenaren, de wijze waarop 
de eigenaren hun toezeggingen in het 
bedrijfsplan hebben laten liggen en 
in de indruk dat de gemeente Peel en 
Maas eenzijdig de belangen van een 
ondernemer ondersteunt zonder zich 
te verdiepen in de belangen van de 
inwoners van Kessel. “Bestuurders en 
ambtenaren hebben zich in de ogen 
van veel Kesselnaren bovenmatig 
gericht op de wensen en verlangens 

van de eigenaren. Daarom leven er 
veel vragen richting de regie van de 
gemeente. Het is bijvoorbeeld ondui
delijk waarom de verkoopprijs inder
tijd fors afweek van de minimale 
vraagprijs, waarom op het proces na 
verkoop geen toezicht is gehouden en 
wat het belang is om gemeentegrond 
te verkopen.”

Communicatie
Veel vragen zijn er ook richting 
gemeente met betrekking tot de 
communicatie. Volgens de bezorgde 
Kesselnaren was er geen of weinig 
interesse in de opvattingen en belan
gen van inwoners. “In Kessel over
heerst het gevoel dat de politiek de 
bevolking en haar vertegenwoordigers 

niet serieus neemt en dat het private 
belang van een onderneming en indi
vidu voorgaat op het maatschappelijk 
belang van de inwoners van Kessel. 
Er is veel woede en onbegrip. Om een 
volledig beeld te krijgen zou het hele 
dossier openbaar moeten worden 
gemaakt, zo nodig met toepassing van 
een zogenaamd WOBverzoek. Dat is 
een tijdrovende klus met het risico dat 
de daaruit komende conclusies een 
ander licht werpen op reeds genomen 
besluiten. Burgerinitiatief MFA sluit 
vervolgonderzoek niet uit maar neemt 
hierin vooralsnog een afwachtende 
houding aan. Indien nodig of wense
lijk zijn we bereid een petitie onder de 
inwoners van Kessel te staven.”

Poging tot staking verkoop Maasterras Kessel mislukt
In een motie die werd ingebracht tijdens de raadsvergadering van dinsdag 21 december riep CDA en Lokaal 
Peel en Maas het college op om de activiteiten rondom de verkoop van het Maasterras in Kessel per direct te 
staken en eerst juridisch onderzoek te doen. Omdat Lokaal Peel en Maas zich uiteindelijk terugtrok, kon de 
motie geen meerderheid halen.

De partijen wilden in eerste instan
tie de verkoop van het Maasterras 
per direct staken in afwachting van 
een extern juridisch onderzoek om 
de opties te verkennen hoe het 
Maasterras in zijn gehele huidige 
omvang deel te laten uitmaken van 
het hernieuwde gemeenschapshuis 
in Kessel. CDAraadslid Roel Boots: 
“Het verschil tussen de twee eerdere 
juridische adviezen van het college 
zelf en MFA Kessel is dat we met dit 

nieuwe juridische onderzoek duidelijk 
het signaal meegeven dat het ter
rasdeel niet verkocht gaat worden. 
Dat moet voor iedereen duidelijk zijn. 
We willen nu helder krijgen hoe dit op 
een nette en juridisch verantwoorde 
wijze te regelen.” Saskia Vervoort van 
Lokaal Peel en Maas gaf aan dat de 
situatie in Kessel veel emotionele stof 
doet opwaaien. Daarom pleitte ze voor 
een zakelijke gesprek tussen de twee 
partijen.

Trugtrekken
Wethouder Paul Sanders had moeite 
met de argumentatie van de motie. 
De tekst wekte volgens hem de indruk 
dat het dorp niet betrokken is geweest 
bij het eerdere collegebesluit. “Er zijn 
constructieve gesprekken gevoerd 
waarin het MFA en Het Raadhuys met 
oplossingen zijn gekomen. Nadat er 
onlangs vragen in de raad zijn gesteld, 
heeft het MFA zich weer teruggetrok
ken van deze gesprekken. We gaan 

voor een oplossing waarmee beide 
partijen tevreden zijn, maar er is 
momenteel geen haast met de ver
koop. Die verkoop is pas aan de 
orde als het MFA wordt opgeleverd.” 
Dat  zorgde voor geruststelling bij 
Saskia Vervoort, waardoor Lokaal Peel 
en Maas besloot zich terug te trek
ken van de motie. “We hebben van de 
wethouder begrepen dat er geen ver
koop is van de grond. We vertrouwen 
erop dat het tot een goed uiteinde 
wordt gebracht.”

Grenscorrectie
Theo Peeters van Het Raadhuys 
stelde in de raadsvergadering dat 

hij diepgeraakt is door de situatie. 
Peeters gaf aan samen met het MFA 
tot een oplossing te willen komen. 
“We hebben vier keer gevraagd om 
met gemeente en het MFA samen 
tot een compromis te komen, maar 
dat werd tot op heden geweigerd. 
Waarom? We moeten willen dat beide 
accommodaties blijven bestaan. 
Voor ons is een grenscorrectie de 
oplossing. Het Maasterras kan aan 
de achterkant van De Paort worden 
uitgebreid. Dan ontstaat er voor onze 
gasten ook een borging van hun 
privacy en een vermindering van 
geluid.”
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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 Bibliotheek Maas en Peel blijft open
Alle vestigingen van De Bibliotheek Maas en Peel blijven open. Iedereen, dus ook niet-biebleden, kan er 
terecht voor het lenen of terugbrengen van boeken. Ook is de bieb open voor vragen over bijvoorbeeld 
DigiD en online inloggen bij overheidsdiensten. 

Heb je hulp nodig met het inplan
nen van de boosterprik of met het 
aanmaken van je QRcode? Ook dan 
kun je in de bibliotheek terecht. 

Wie boeken wil lenen maar het 
bezoek aan de bieb graag zo kort 
mogelijk houdt, kan de boeken 
ook online via de website van de 

bibliotheek reserveren. Je krijgt dan 
bericht zo gauw de boeken klaar
liggen.

Onduidelijkheid over begrip zelfsturing en de rol 
van de gemeente
Tijdens de laatste begrotingsvergadering van Peel en Maas uitte Sander Janssen van Lokaal Peel en Maas zijn 
zorgen over het proces van zelfsturing. Volgens hem is lang niet bij alle dorpsoverleggen duidelijk wat dit 
begrip inhoudt en welke rol de gemeente inneemt bij grote projecten. Dit kunnen enkele dorpsoverleggen 
beamen. Zij vinden dat de gemeente duidelijke kaders moet stellen.

Sander Janssen geeft aan dat het 
nodig is om eens met het college en 
de raad het gesprek aan te gaan over 
het begrip zelfsturing. Dit omdat hij 
van mening is dat de gemeente blijft 
hangen in de doorontwikkeling van de 
gemeenschappen. “Zelfsturing is iets 
wat niet direct tastbaar te maken is. 
En juist daarom is het ook lastig om 
uit te leggen en te begrijpen. Dat viel 
ons op tijdens de gezamenlijke bij
eenkomst met de gemeenteraad en 

de dorpsoverleggen. Daar werd dui
delijk dat het voor de gemeenschap
pen zelf niet altijd duidelijk is wat er 
nu bedoeld wordt met zelfsturing en 
of er dan gesproken wordt over 1.0, 
2.0 of 3.0 initiatieven”, aldus Janssen. 
Ook ontvangt de partij signalen dat de 
rol van de gemeente niet altijd duide
lijk is en welke rol passend is. “Is die 
coachend, afwachtend of misschien 
wel reactief. Wat is hier de visie ach
ter? Wij vinden het zeer belangrijk dat 

de dialoog met de dorpsoverleggen 
structureel wordt. Dit kan volgens ons 
best aangevuld worden met ambte
naren die vaak met de dorpen en hun 
ideeën te maken hebben. Een ‘goed’ 
functionerende zelfsturing maakt de 
gemeenschappen nog mooier en rij
ker, maar moeten we dan met elkaar 
soort van processen beschrijven? Ook 
intensievere communicatie over en 
weer is van wezenlijk belang.”

Kaders stellen
Tijdens het maken van de plannen 
het project ‘Herinrichting Kern’ in 
Koningslust liep het dorpsoverleg ook 
tegen onduidelijkheden binnen het 
begrip zelfsturing aan. Volgens Floss 
van Gorkum ontstond de behoefte aan 
duidelijke richtlijnen en aanvullende 
informatie voor de inrichting van de 
buitenruimte. “Zelfsturing betekent ook 
dat je zelf actief afstemming zoekt met 
de gemeente”, geeft ze aan. “Je weet 
soms niet waar je allemaal rekening 
mee moet houden. Er zijn vanuit de 
gemeente vaak regels verbonden aan 
de inrichting van de buitenruimte en 
die moeten helder en concreet worden 
gemaakt. Enige tijd was het voor de 
werkgroep onduidelijk wie verantwoor
delijk was voor de grote parkeerplaats 
evenals de exacte regelgeving rondom 
de speelvoorzieningen en de eisen en 
wensen voor de buitenruimte van de 
oude en nieuwe school. In het belang 
van het project en de samenwerking 
wil je dergelijke ‘grijze gebieden’ voor 
alle betrokken partijen zo snel mogelijk 
duidelijk krijgen. Het is verleidelijk om 
al aan de slag te gaan met de plannen 
wanneer de kaders op hoofdlijnen niet 
helder zijn. Je loopt dan al snel tegen 
problemen aan, zeker als het om open
bare ruimte gaat. Inmiddels zijn de lijn
tjes met de gemeente kort en dat komt 
de voortgang ten goede.”
Volgens Ron Tielen, voorzitter van het 
dorpsoverleg, is de communicatie tus
sen het dorpsoverleg en de gemeente 
een continu proces. “Zelfsturing gaat 
over communicatie. Ik ben van mening 
dat er meer samenwerking nodig is 
tussen de gemeente en dorpsover
leg. Koningslust is sterk in zelfsturing, 
omdat we veel projecten zelf hebben 
geïnitieerd. We zijn ook blij dat we die 
vrijheid krijgen, in andere gemeentes 
is dat niet vanzelfsprekend. Wel zou 
het goed zijn als iedereen een opfris
cursus krijgt over de rolverdeling 
tussen dorp en gemeente bij verschil
lende onderwerpen”, aldus Tielen. 

“Bij pure zelfsturing ligt het eigenaar
schap bij het dorp zelf. Denk bijvoor
beeld aan het gemeenschapshuis en 
zorgen voor elkaar. Als het eigenaar
schap bij de gemeente ligt mag je als 
dorp meepraten. Denk dan bijvoor
beeld aan de inrichting van de open
bare ruimte. Dan heb je het eigenlijk 
over participatie. Het is belangrijk om 
daar rekening mee te houden als je 
met een initiatief begint. Er komen 
bijvoorbeeld nieuwe mensen binnen 
de dorpsoverleggen die daar geen 
weet van hebben. Vrijwilligers begin
nen enthousiast aan een idee waarvan 
het eigenaarschap bij de gemeente 
ligt. Ze worden dan gaandeweg inge
haald door regelgeving en beleids
uitgangspunten. Bij het ontstaan van 
een idee is het nog niet zo belangrijk 
wat wel en niet kan, maar zodra het 
zich vormt tot een project is het van 
belang de kaders in gezamenlijkheid 
met de gemeente helder te krijgen. 
Anders krijg je ook dubbel werk. Het is 
belangrijk dat we elkaar, gemeente en 
dorp, scherp houden over die rolverde
ling”, aldus Tielen.

Frustratie
Volgens Paul Wijnen, secretaris 
Dorpsoverleg Maasbree, is het helder 
dat het begrip zelfsturing nog niet bij 
iedereen is geland. Een nadere uitleg 
in Jip en Janneketaal zou voor veel 
leden van het Dorpsoverleg verhel
derend werken. “Wat de rolverdeling 
tussen de gemeente en de dorpsover
leggen betreft blijft het uiteindelijk 
gaan over communicatie en verwach
tingen naar elkaar toe en het helder 
stellen van de juiste kaders. En dat 
in een vroeg stadium. Wie neemt 
wanneer de regie over een bepaald 
project? Dit is lang niet altijd helder 
waardoor er frustratie ontstaat en 
enthousiaste leden en initiatiefne
mers afhaken. Hier heeft zowel de 
gemeente als ook de diverse dorps
overleggen nog iets te verbeteren. 
Een voorbeeld in Maasbree is de ont
wikkeling rondom het Laefplein.”
Sander Janssen haalde in de raads
vergadering ook de verschillen aan 
tussen de dorpen. Enkele kernen zijn 
al heel ver in het proces van zelfstu
ring. Het ene dorpsoverleg kan de 
weg naar het gemeentehuis beter 
vinden. Janssen: “Waar onze angst zit 
is dat dorpen die nog in fase 1 zitten 
opkijken naar dorpen die al fase 3 pro
jecten hebben en daarbij misschien 
teleurgesteld zijn dat ze zelf niet zo 
ver zijn. Dat is nergens voor nodig. 
Zelfsturing, en het niveau daarin moe
ten passen bij de kern en moet zich 
niet laten leiden door wat anderen 
doen.”

Achterstand
Dat Lokaal Peel en Maas bang is dat 
er dorpen achter liggen wat betreft 
zelfsturing daar kan John Janssen, 
voorzitter dorpscommissie Laeve 
Grashook, wel iets in herkennen. 
“Je kunt dan naar de gemeente gaan 
wijzen maar zelfsturing is nou net 
dat je het zelf oppakt en probeert de 
situatie te verbeteren. Dat is pre
cies wat er de afgelopen twee jaar 
in Grashoek is gebeurd. Door ver
schillende omstandigheden zijn wij 
wat achteropgeraakt, maar we heb
ben dit in Grashoek zelf weer opge
pakt. Het resultaat is de nieuwe 
Dorpscommissie die gaat proberen 
weer verschillende projecten vlot 
te trekken en op te starten voor het 
dorp”, aldus Janssen. “Natuurlijk zijn 
hier projecten bij waar een discussie 
met de gemeente over kan ontstaan, 
maar wij zijn te kort in functie om al 
zaken te noemen waar wij vraagte
kens bij hebben, bijvoorbeeld over de 
rol van de gemeente. Dit is zeker iets 
om in de gaten te houden, want dat 
is een bedreiging voor de zelfsturing. 
Ik denk dat wij daar met de gemeente 
ook altijd uit komen, want uiteindelijk 
hebben wij hetzelfde doel voor ogen”, 
aldus Janssen.
Wethouder Anget Westrom geeft aan 
dat door de jaren heen de gemeente 
heeft geleerd dat gemeenschapsont
wikkeling/zelfsturing een proces is 
dat blijvend aandacht en onderhoud 
verdient. “Dit omdat maatschappelijke 
vraagstukken veranderen en er zowel 
aan de kant van de organisatie als in 
gemeenschappen steeds nieuwe men
sen opstaan. Goed partnerschap vereist 
een goede relatie en een rolbewuste 
gemeente. Een gemeente die weet 
waar ze wel en waar ze niet van is en 
die daar ook helder over communi
ceert.” Daarom is onlangs voor mede
werkers van de gemeente een nieuwe 
training ontwikkeld die bijdraagt aan 
het nemen van de juiste rol en bijpas
sende houding en communicatie. “Er is 
continu aandacht en onderhoud met 
partners voor de onderlinge relatie, rol
len en verhoudingen. Dat geldt vanzelf
sprekend ook voor de dorpsoverleggen. 
Mochten zij of welke partner dan ook 
behoefte hebben aan ondersteuning op 
dit thema, dan faciliteert de gemeente 
dit graag.”

Zelfsturing gaat over 
communicatie

Tekst: Jeanine Hendriks
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Samenwerkingsverband
Gemeente onderzoekt 
UNESCOstatus voor Geopark 
Peelhorst en Maasvallei
Het College van B&W van de gemeente Peel en Maas heeft besloten 
om een samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen voor het 
Geopark Peelhorst en Maasvallei (in oprichting). Deze samen-
werkingsovereenkomst is voor één jaar (2022). In dit jaar gaat de 
gemeente onderzoeken of het Geopark Peelhorst en Maasvallei, 
met als stip op de horizon een Unesco-status, haalbaar is.

Belangrijke thema’s waaraan 
gewerkt wordt, zijn het bescher
men, beleven en verbinden van 
de breuklijnen. Dit heeft (toe
ristische) meerwaarde voor het 
gebied Peelbergen. Eind 2022 is 
het onderzoek afgerond en moet 
blijken of er voldoende basis en 
draagvlak is om het Geopark (met 
Unesco status) definitief door te 
zetten. 

Plan opstellen
Het programma van 2022 bestaat 
uit verschillende onderdelen. Zo is 
er een aantal onderdelen belang
rijk voor de gemeenten Horst aan 
de Maas, Peel en Maas en Venray. 
De gemeenten willen in 2022 een 

duidelijk plan opstellen met daar
aan gekoppeld een tijdspad en 
benodigde financiële middelen om 
te komen tot de UNESCOstatus. 
Daarnaast willen ze kritisch kij
ken naar het bijdragen van een 
eenieders ambtelijke capaciteit 
en in 2022 wordt gekeken naar 
mogelijkheden om de bestuurlijke 
drukte rondom de Peel te vermin
deren. Er lopen nu heel erg veel 
sporen op verschillende tafels 
waardoor ze bijna letterlijk door de 
bomen het bos niet meer kunnen 
zien. Ook vragen de gemeenten 
aan de gemeenteraden of ze wil
len meegenomen worden via een 
presentatie.

Nog geen aanvraag ingediend
Mogelijke huisvesting 
arbeidsmigranten vlakbij 
natuurpark het Vlakbroek
Het CDA Peel en Maas uitte in november via een brief haar zorgen 
over de huisvesting van arbeidsmigranten op de Slinkstraat 15 in 
Panningen, omdat deze locatie grenst aan het natuurpark 
Vlakbroek, waar ‘mensen voor hun rust komen’. Het College van 
B&W van Peel en Maas antwoordt dat er gesprekken zijn geweest 
met de huidige eigenaar van de locatie, maar dat er nog geen 
officiële aanvraag is ingediend.

Het CDA Peel en Maas wilde graag 
van het college weten of zij van 
plan is om arbeidsmigranten op 
deze locatie te huisvesten en hoe
veel. Het college heeft geantwoord 
dat het initiatief om arbeidsmi
granten te huisvesten bij externe 
partijen ligt en zij nog geen offi
ciële aanvraag heeft binnenge
kregen. “Er zijn ambtelijk wel 
oriënterende gesprekken gevoerd 
met de huidige eigenaar voor een 
dergelijk initiatief, maar is nog 
geen principeverzoek of formele 
aanvraag ingediend, die wij kun
nen toetsten aan het vastgestelde 
beleid”, zo stelt het college.

Communicatie
Omdat het natuurpark Vlakbroek in 
Koningslust grenst aan de locatie, 
vroeg het CDA zich af of het col
lege zich ervan bewust is dat er 
dagelijks veel wandelaars komen 
op deze plek. De partij wilde 
ook helderheid over of het dorp 
Koningslust geïnformeerd is over 
de plannen. Het college geeft aan 
bekend te zijn met het feit dat 
de locatie aan de rand ligt van 
natuurgebied het Vlakbroek met 
een recreatieve functie, en dus 
vooral gericht is op wandelaars. 

Ook zegt zij nog niet gecommuni
ceerd te hebben met de inwoners 
van Koningslust. Dit vindt zij niet 
nodig, omdat er nog geen plan is 
ingediend. Daarnaast ligt de ver
antwoording niet bij het college, zo 
zegt zij. “Als wij kennisnemen van 
initiatieven, geven wij aan initia
tiefnemers mee dat het de ver
antwoordelijkheid is van henzelf 
om het gesprek met de omgeving 
te voeren. Dit is ook vastgelegd in 
het partici patiebeleid dat recent is 
vast gesteld door de raad.” 

Onveilig
Het CDA wilde ook weten of het 
college zich ervan bewust is dat de 
locatie niet aan de kernrandzone 
ligt, maar in het natuur gebied, 
waar volgens de  partij totaal geen 
zicht is en dit een onveilig gevoel 
geeft aan wande laars. Het college 
antwoordt daarop dat ze niet van 
mening is dat deze locatie onttrok
ken is aan het zicht.

Verantwoordelijkheid 
van henzelf om 
gesprek met 
omgeving te voeren

Hoe viert u Oud en Nieuw?
Oud en Nieuw mogen we dit jaar misschien niet zo uitbundig vieren als anders, maar dat wil niet zeggen 
dat het geen feest kan worden. De redactie van HALLO is dan ook heel benieuwd naar hoe u Oud en Nieuw 
dit jaar viert. Gaat u, coronaproof, oliebollen bakken voor de hele buurt? Of gaat u om 00.00 uur met een 
‘sterretje’ in de ene en een glas champagne in de andere hand proosten op het nieuwe jaar? Of misschien 
gaat u in uw eentje een nieuwjaarsduik maken. Stuur ons uw Oud en Nieuw-foto’s en wie weet krijgen deze 
een plekje in de eerste editie van 2022! Mailen kan naar redactie@hallopeelenmaas.nl

Vacature

Technical Sales Engineer
VALUE
ADDING
TECHNOLOGY

Ben jij het technisch sales 
talent dat we zoeken?
In deze functie houd jij je bezig met het 
commercieel en technisch adviseren van 
klanten. Je vertaalt de vraagstelling van 
de klant naar oplossingen en projecten 
en maakt calculaties en offertes.

Wij vertellen je graag meer! 
Mail naar jobs@royaldutchkusters.com

bekijk 
vacature
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Vacature

Mechanical Engineer
VALUE
ADDING
TECHNOLOGY

Werken aan grote 
internationale projecten?
Als Mechanical Engineer voer je o.a.
tekenpakketten uit volgens 
projectspecificaties en maak je
werktekeningen en maatschetsen van 
geldvernietigings- en recycling machines.

Wij vertellen je graag meer! 
Mail naar jobs@royaldutchkusters.com

bekijk 
vacature

Voorzitter en lid Raad van Toezicht (juridisch profiel)

voor Stichting Primair Onderwijs Venray

• deskundige sparringpartners 
• moderne visie op toezichthouden
• brede maatschappelijke oriëntatie

riekenenoomen.nl onderdeel van

Coöperatie Zuidenwind is eigenaar van vijf windturbines.
Voor ons nieuwe Windmolenpark Ospeldijk zoeken wij:

Leden adviescommissie
Omgevingsfonds Windpark Ospeldijk

Het Omgevingsfonds beheert jaarlijks zo’n €43.000. Met dit geld willen 
wij duurzame projecten in de omgeving steunen. De adviescommissie 
komt 4x per jaar bij elkaar en beoordeelt aanvragen. Lidmaatschap is een 
vrijwilligersfunctie. Onkosten worden vergoed.

De commissie weerspiegelt zoveel mogelijk de hele omgeving van het 
windpark. Individuele leden onderhouden een actieve relatie met de 
gemeenschap/omgeving waaruit zij voortkomen (bijvoorbeeld een 
Dorpsoverleg of app-groep). 

Heeft u belangstelling voor deze interessante maatschappelijke functie? Stuur 
dan een e-mail naar administratie@zuidenwind.org met een korte CV en 
motivatie. U kunt voor meer informatie ook bellen met secretaris Albert 
Jansen: 06-33099553.

Kijk ook op onze website.

www.zuidenwind.org

Gemeente Peel en Maas 
doet dringend beroep 
op eigenaar Stille Wille 
om bewoners niet uit huis 
te zetten
Gemeente Peel en Maas heeft bij de eigenaar van bungalowpark 
Stille Wille in Meijel een dringend beroep gedaan om permanente 
bewoners niet uit huis te zetten. Dat antwoord het college op een 
brief van de advocaat van de bewoners.

Het College van B&W geeft aan 
zich te verplaatsen in de bewo
ners die zich zorgen maken om 
hun woning en te begrijpen dat 
een mogelijke huisuitzetting veel 
onzekerheid met zich meebrengt. 
Maar omdat het gaat om een 
geschil tussen bewoners en bun
galowpark Stille Wille B.V, maakt 
de gemeente geen onderdeel uit 
van deze situatie. Toch heeft het 
college contact opgenomen met de 
eigenaar van bungalowpark Stille 
Wille. “We hebben dit gedaan om 
een volledig beeld te krijgen van 
de situatie (hoor en wederhoor). 
We hebben een dringend beroep 
gedaan op de parkeigenaar om 
verantwoord met de situatie om te 
gaan en alles te doen wat in hun 
mogelijkheden ligt om te voorko
men dat bewoners in een corona 
en winterperiode hun bewoning 
verliezen.”

Beroep
De gemeente vraagt de bewoners, 
die onverhoopt toch uit hun 
woning worden gezet, in eerste 
instantie een beroep te doen op 
hun eigen verantwoordelijkheid en 
zelfredzaamheid om huisvesting 
te regelen. “Bewoners kunnen zich 
wenden tot woningcorporaties, 
particuliere verhuurders of andere 
partijen die huisvesting aanbieden. 
De gemeente beschikt niet over 
woningen of andere woonruimte 
die beschikbaar gesteld kunnen 
worden. Als het een inwoner 
niet lukt zelfstandig onderdak 
te organiseren, kan in het kader 
van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) een 
ondersteuningsvraag bij de 
gemeente gedaan worden.”

Van aardgas af
Vervolgplan nodig voor 
warmtevisie Peel en Maas
De warmtevisie die tijdens de raadsvergadering op dinsdag 
21 december werd vastgesteld in de gemeente Peel en Maas, is vol-
gens de raad nog oppervlakkig. De raadsleden vroegen dan ook om 
een duidelijk vervolgplan. Wethouder Paul Sanders zegde toe 
medio 2022 met een uitgewerkt plan te komen.

Op 15 december 2020 
stelde de gemeenteraad de 
Duurzaamheidsagenda ‘Beleef 
Samen Duurzaamheid’ vast. 
Eén van de doelstellingen in de 
Duurzaamheidsagenda is dat 
gemeente in 2050 klimaat en 
energieneutraal is. Om invulling te 
geven aan de doelstelling is een 
overgang nodig van aardgas naar 
duurzame alternatieven voor ver
warming (en koeling) van wonin
gen en gebouwen. Deze overgang 
wordt de warmtetransitie 
genoemd. Gemeente Peel en Maas 
stelt een bedrag van 35.000 euro 
beschikbaar voor een voucherre
geling energiebesparing en daar
naast een uitvoeringskrediet van 
90.000 euro voor een uitvoerings
plan voor visie.
Tiny Valckx van Lokaal Peel en 
Maas opperde in de raadsvergade
ring om met een concreet stap
penplan te komen. “Denk daarbij 
aan het aanbieden van een ener
giescan, het maken van een 
offerte bij lokale ondernemers 
en het aanvragen van een nieuw 
energielabel. Inwoners krijgen dan 
korting bij de uitvoering daarvan. 
Laat de stakeholders samen een 

duurzame huizenroute opzetten. 
Slechts faciliteren heeft bij buur
gemeente prima gewerkt.”
Annigje Pimowees van PvdA/
GroenLinks vond ook dat de 
gemeente een actievere hou
ding moet aannemen en een 
uitvoeringsplan moet uitwerken. 
“Het college wekt de indruk dat 
het afwacht op burgerinitiatieven. 
De warmtevisie blijft vaag over de 
rol van de overheid en de bur
gers. Het is daarnaast een karige 
voucherregeling.” Daar was Geert 
Seegers van de VVD het over eens. 
“De voucherregeling is ‘nice to 
know’, maar je hebt er niks aan.”
Wethouder Paul Sanders zegde 
toe om in het tweede kwartaal 
van 2022 met een uitgewerkt ver
volgplan te komen. “Ik heb goed 
geluisterd naar jullie ideeën, zodat 
we deze kunnen meenemen in de 
plannen. De komende tijd ver
zamelen we input waar we mee 
vooruit kunnen. De verwachting is 
dat we maatwerk moeten leveren 
voor de verschillende gebieden in 
Peel en Maas. Niet overal is het 
mogelijk om een warmtebron te 
plaatsen.”
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Creatieve oplossingen bedacht

Complete lockdown verrast ondernemers
Waar er vorige week in ons land nog een lockdown gold waarbij alle 
restaurants en niet-essentiële winkels tot 17.00 uur open mochten zijn, 
kwam er op zaterdagavond 18 december het plotselinge nieuws dat zij 
vrijwel per direct volledig moeten sluiten. Ondernemers in Peel en Maas 
geven aan dat de moed in de schoenen zakte toen het nieuws bekend 
werd gemaakt. Toch proberen ze creatieve oplossingen te bedenken om 
inkomsten te generen. 

“Daar gaan we weer, is het eerste wat 
ik dacht”, zegt Bert van Rijt. Hij is de 
partner van Noortje Bongers, eigena
resse van restaurant Maes 21 in Baarlo. 
Het restaurant heeft al een paar keer 
eerder haar deuren moeten sluiten dit 
jaar. Niet alleen vanwege de lock
downs, maar ook wegens het hoogwa
ter. De gedeeltelijke lockdown met een 
openingstijd tot 17.00 uur ging Maes 
21 goed af. Bert: “We hadden niks te 
klagen, want mensen wisten ons te 
vinden. Dus toen we hoorden over de 
gehele lockdown, zakte de moed ons 
in de schoenen. Noortje en ik heb
ben altijd één dag waarop alles klote 
is en waar we een traantje laten, maar 
daarna pakken we ons weer op en 
gaan we er weer voor.”

We hebben hard 
gewerkt en dat geld zie 
je nu verdampen

Het stel vroeg hulp aan het personeel 
om originele ideeën te bedenken voor 
afhaalmogelijkheden om toch inkom
sten te genereren de komende weken. 
Het restaurant zou overigens met kerst 
sowieso dichtzijn. “Dat is het enige 
positieve aan dit verhaal”, zegt Bert. 
“Deze keuze hadden we vier weken 
geleden al gemaakt, toen we hoorden 
dat het niet goed zat met de omik
ronvariant en er geen versoepelingen 
zouden komen. We gokten dat we 
met kerst toch niet open mochten zijn 
en hebben het risico genomen aan te 
kondigen om met kerst alleen open te 
zijn voor afhaalmogelijkheden. Daarom 
hebben we ook geen extra inkopen 
gedaan. Dat blijkt nu goed uit te pak
ken.”
Bert hoopt dat ze nog financiële steun 
gaan krijgen van de overheid. Volgens 
de horecaondernemer is het harde 
werk dat ze deze zomer hebben ver
richt, bijna voor niks geweest nu ze 
weer op slot moeten. “We hebben hard 
gewerkt en dat geld zie je nu verdam
pen. Je wil het liefste het geld in een 
nieuwe bar investeren, maar zo’n din
gen stellen we nu uit. Dat durven we 
niet aan.” Bert gaat ervan uit dat de 
maatregelen ook na 14 januari weer 
verlengd worden. “Ik ben benieuwd 
hoe het af gaat lopen, dat is nog span
nend. Want ze verzinnen telkens weer 
iets nieuws. We hopen in elk geval 
dat we in 2022 weer een normaal jaar 
krijgen.”

Frietje
Voor wie de mededeling van de vol
ledige sluiting ook als een verrassing 
kwam, is Frank van Meegen. De eige
naar van café De Zoes in Helden bleef 
met een grote voorraad aan vers
producten zitten, zo ook 50 kilo aan 
verse frieten. Om voedselverspilling te 
voorkomen, konden geïnteresseerden 

zondag 18 december tussen 17.00 en 
19.00 uur een puntzak friet afhalen. 
“Ze zijn allemaal opgegaan”, zegt Van 
Meegen. “We hadden een grote voor
raad ingekocht omdat we eigenlijk 
een druk weekend hadden met veel 
kerstbedrijfsfeestjes. Dit zijn sowieso 
de drukste dagen van het jaar voor 
ons.” Aanvankelijk had het café tweede 
kerstdag voor 150 gasten reserveringen 
staan om in de avond te komen eten. 
Toen uit een eerdere persconferentie 
bleek dat de horeca in de avond dicht 
moest, heeft het personeel alle gasten 
gebeld en gevraagd of ze overdag wil
den komen dineren. Frank: “Gelukkig 
waren de meesten flexibel hierin. 
Maar nu, een paar dagen later, moesten 
we ze weer bellen om hun reservering 
te annuleren. Dat is zuur.” 
Frank is niet blij met het feit dat de 
nieuwe maatregelen zo snel ingingen. 
“Je hoort om 19.00 uur ‘s avonds dat 
je jouw zaak de volgende dag al niet 
meer kunt openen. We zitten, net zoals 
met vele andere horecazaken, met een 
gigantische voorraad aan verse pro
ducten en hebben ook fusten bier aan 
de tap aangesloten. Het meesten kun 
je weggooien. Ik zou ook niet graag 
in de schoenen van de regering wil
len staan, maar het is gewoon zwaar 
om drie dagen na een persconferentie 
weer een nieuwe te houden. Als ze nu 
hadden gezegd dat de nieuwe maatre
gelen op maandag of dinsdag in zou
den gaan in plaats van op zondag, dan 
hadden we nog de tijd gehad om onze 
producten op te maken.” Van Meegen 
en zijn personeel proberen zoveel 
mogelijk versproducten te redden 
door soepen te maken of limoenen en 
citroenen te persen en het sap in te 
vriezen. Voor het nieuwe jaar hoopt 
hij weer zonder restricties te kunnen 
ondernemen. Frank: “We verliezen nu 
veel geld en niet omdat we slechte 
ondernemers zijn, maar je hebt je 
eigen tent niet meer onder controle 
en je kunt er niks aan doen. Het is de 
omgekeerde wereld, dat frustreert 
enorm. Ik denk dat we goed gecom
penseerd moeten worden door de 
overheid, want het bedrag dat je nu 
uit eigen zak betaalt is gigantisch. 
Ondanks dat, proberen we er positief 
in te staan. Dat hebben we door de 
frietactie denk ik ook wel laten zien.”

We zitten, net zoals 
met vele andere 
horecazaken, met een 
gigantische voorraad 
aan verse producten

Creatief
Volgens centrummanager Jan Bouten 
zijn de ondernemers in Panningen 
creatief geworden door de strenge 
lockdown. “Ze proberen er het beste 
van te maken. Daarom richten de 

ondernemers zich nu op click en col
lect bestellingen en etalageverkoop.” 
Als centrummanager probeert hij 
vooral de ondernemers te steunen 
en te informeren. “De lockdown is 
een ramp. We zitten momenteel in 
de drukste week van het jaar, waar
bij bedrijven massale voorraad heb

ben ingeslagen voor de kerst. Op dit 
moment staan zij met rug tegen de 
muur. De regelgeving is niet uit te leg
gen. Er zijn bedrijven met genoeg body, 
maar na meerdere lockdowns gaan de 
reserves ook op.” Bouten heeft het ook 
te doen met de ondernemers die net 
hun zaak zijn gestart. “Het is afwach

ten welke steunpakketten voor deze 
bedrijven worden opgezet. We hebben 
onlangs een kerstgroet gebracht naar 
de ondernemers waarin we ze oproe
pen alle ballen in de lucht te houden. 
Maar door de lockdown is dit wellicht 
niet overal meer mogelijk.”

Wat bieden wij jou?
Wij bieden jou een mooie, zelfstandige baan waarbij je verantwoordelijk bent voor je eigen ontwikkeling 
en succes. Je primaire arbeidsvoorwaarden zijn marktconform en zullen afgestemd worden op je ervaring 
en je persoonlijke doelstellingen.

Enthousiast?
Stuur dan vóór 9 januari a.s. een e-mail met je motivatie en CV naar Paul Janssen, 
Manager afdeling Schadeverzekeringen (paul@karisadviesgroep.nl). Voor aanvullende vragen is 
hij bereikbaar op 077-7820889.

Wat ga je doen?
Als Relatiebeheerder schadeverzekeringen ben je 
verantwoordelijk voor het beheren en uitbouwen van 
een mooie portefeuille. Je bent het vaste aanspreekpunt 
voor de relaties in jouw portefeuille. Dit betekent dat 
je verantwoordelijk bent voor het maken van afspraken, 
het voorbereiden van gesprekken, het opstellen van 
offertes en het verwerken van bezoekverslagen.
Belangrijk hierbij is dat je door je proactieve instelling 
kansen herkent.

Wij vragen:
Om goed te kunnen functioneren binnen ons team 
verwachten we het volgende van je:

- vakgerichte diploma’s (minimaal Wft Basis+Schade)
- integere en positief kritische instelling
- accurate en gestructureerde werkwijze
- relevante ervaring in de verzekeringsbranche
- zelfstandige en servicegerichte instelling
- inlevingsvermogen, toewijding en teamgeest

Aan de vooravond van het jaar waarin we ons 50-jarig jubileum vieren 
zijn wij op zoek naar een collega om ons team te versterken.

Relatiebeheerder 
schadeverzekeringen (40 uur) m/v

Ben jij commercieel, denk je in kansen en wil je je ontwikkelen in een plezierige 
en professionele werkomgeving? Lees dan verder.
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Kanaalstraat 91   /   5986 AE Beringe   /   www.karisadviesgroep.nl
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HET IS TIJD VOOR

VOOR BINNEN ÈN
BUITEN. 9% BTW

Vestiging Sevenum
Van Vlattenstraat 169
5975 SE  Sevenum

T 077 467 23 25
E info@dirckxgroep.nl
W www.dirckxgroep.nl
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samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

www.janssenuitvaart.nl

Panningen

t. 077-3078642
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Claudia van Haeff |06-15156046

Baarlo
Kessel

Maasbree

bob noten

077-3661314 | www.bobnoten.nl

24-uur
bereikbaaruitvaartbegeleiding

eigen afscheidscentra

begeleiden en ontzorgen
met 24-uurs kamers

voor élke verzekering

fi enbosuitvaartzorg.nl

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR 
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

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

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

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

gevoel kunnen terugkijken.

Bezige handen
nu gevouwen en stil.

Een leven vol ijver
dat was je wil.
Nu heb je rust

met lichaam en geest.
Vaak zullen we denken

aan wat is geweest.

Lies Naus - Hendriks
 

 echtgenote van
Jan Naus †

* Roggel, 31 januari 1939     † Stramproy, 19 december 2021

  Meijel: Herman en Brigitte
   Maxime en Davy
   Valerie
   Jasmijn en Cas

 Meijel: Leon en Dagmar
   Ferry en Daphne, James
   Ella en  Jonno

 Meijel: Yvonne † en Jonn 
   Luc 
   Janou 

 Meijel: Ingrid
   Selina en Tim

Correspondentieadres: 
Familie Naus
Rijtakker 11
5768 GT Meijel
 
Vanwege de huidige situatie zal de uitvaartdienst in besloten 
kring plaatsvinden in de parochiekerk van de H. Isidorus te 
Heibloem.

Ieder waar je echt van houdt
zal je warmte blijven geven
ook al is het niet gebleven;

’t blijft altijd een deel van jou
een stukje van je leven.

Na een liefdevolle verzorging in zorgcentrum Vincent Depaul  
hebben we afscheid moeten nemen van “oos mam”, oma Anny en 
superoma

Anny Wolter-van Nisselroij
echtgenote van  
Jo Wolter  †

* Panningen, 19 februari 1924       † Panningen, 20 december 2021

 Jacques en Amelie
 Roy
  Sanne en Maikel
  Anouk en Roderick
  Lisa
 John en Door
 Floor
  Mats
 Nancy

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

Vrijdag 24 december is er van 14.00 uur tot 14.45 uur de moge-
lijkheid om afscheid te nemen in Rouwcentrum & Afscheidshuis 
‘Panningen’, ingang Schout van Merwijckstraat in Panningen.
We nemen afscheid van mam op dinsdag 28 december om  
10.30 uur in de kerk van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten 
te Panningen. Hierna leggen we mam ter ruste bij pap op begraaf-
plaats ‘Heiderust’.

Waarom al dat vechten
waarom al die pijn

je wilde hier nog niet weg
je wilde bij ons zijn

Een uniek mens is van ons heengegaan

Jan Peeters
Jan van Knups

echtgenoot van
Mia Peeters - Clephas

* Maasbree, 14 april 1942     † Helden, 15 december 2021

Mia Peeters - Clephas

Johan en Sonja

Henk en Julia
Tim, Rick, Lian

Marcel en Ellis
Shenna, Veerle, Fleur

Roger en Carla
Lucky 

Familie Peeters - Clephas
Jacob van Marisring 100
5988 KG Helden

Wij hebben in besloten kring afscheid genomen 
van Jan, pap en opa.

Opgewekt en zorgzaam.
Nimmer klagend, altijd stil dragend.
Moedig ging je door, steeds weer.

Tot op het laatste moment.
Het wilde niet meer.....

Op maandag 20 december 2021
overleed in de leeftijd van 84 jaar

Nel Hermans - Korsten
echtgenote van

Ton Hermans †

Uit aller naam

Familie Korsten
Familie Hermans

Correspondentieadres: Parklaan 10, 5961 KZ Horst

Geheel naar wens van Nel nemen wij op
vrijdag 24 december in besloten kring afscheid.

Een bijzonder woord van dank aan de medewerkers van 
Hof te Berkel 13, Horst voor de liefdevolle verzorging.

Bedroefd hebben wij kennisgenomen van het overlijden 
op 92-jarige leeftijd van ons zeer gewaardeerd 

BEVO Beringe erelid, de heer 

Sjaar van Horen
Wij houden zijn inzet en altijd prettige samenwerking 
in dankbare herinnering en wensen (klein-)kinderen 

en verdere familie veel sterkte toe. 

Bestuur en leden 
Omnivereniging BEVO Beringe 

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

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

Wij bezorgen onze eigen geteelde 
aardappelen gratis bij u thuis. Min. 5 
kg. Absoluut de lekkerste. Tevens uien 
te koop. Tel 077 307 88 53 

CADEAUTIP: Deel 1 en 2 Waar de 
Groote Molenbeek ontspringt… 
Per stuk € 20,.
Te verkrijgen: Primera Panningen, 
De Ankerplaats Grashoek

Optidee: voor persoonlijk advies, 
bestelling en/of party: 06 4855 0730 en 
www.optidee.nl/peggywismans 

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

Uw huis weer opgefrist en hulp 
nodig? Voor schilderen texwerk 
bel Huub 06 1411 5949. 
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Kerstdorp 
“Hierbij onze kerstcreatie van dit jaar”, zegt Lindy Colbers uit Maasbree. “Mijn vriend, Remco Timmermans, 
bouwt ieder jaar een heel weekend aan een, zo groot en mooi mogelijk, kerstdorp. Wij vieren dit jaar voor het 
eerst kerst als gezin van vier. En aangezien onze oudste zoon van twintig maanden overal aan wil zitten, 
staat de kerstcreatie voor het eerst op een verhoging.” Lindy is blij met de creativiteit van haar vriend. “Het is 
ieder jaar weer genieten met deze creatie in de huiskamer.”

Kerstkindje
Wat heb ik nu op mijn hoofd? Fien Colbers wordt op Tweede 
Kerstdag 1 jaar en haar papa en mama zijn alvast aan het oefenen, 
zodat ze haar kroontje goed ophoudt. We zijn benieuwd of het lukt. 
Kerstgroetjes van een trotse opa Wilbert en oma Petra uit 
Maasbree.

Inwoners leveren dolken, vuurwapens 
en zwaard in bij politie
In de Week van de Veiligheid deden de gemeenten Peel en Maas en Horst aan de Maas mee met de landelijke 
inleveractie van steekwapens en nepwapens. Iedereen kon in die week anoniem en zonder gevolgen zijn 
wapen inleveren bij het inleverpunt in Panningen of in Horst. Er zijn in de twee gemeenten 22 wapens 
ingeleverd.

In Peel en Maas ging het om mes
sen (tien stuks), dolken (twee 
stuks), een antiek vuurwapen, een 
zwaard, een kapmes, een hakbijl en 
een patroon van een langeafstands
wapen. In Horst aan de Maas ging 
het om vuurwapens (vier stuks) en 
een dolk. “De inleveractie draagt bij 
aan een veiliger Peel en Maas en 

Horst aan de Maas”, zeggen burge
meester Ryan Palmen (Horst aan 
de Maas) en Wilma Delissenvan 
Tongerlo (Peel en Maas). “De inge
leverde wapens kunnen niet meer 
gebruikt worden bij geweld, bijvoor
beeld op straat. Daarnaast wilden 
we met de actie duidelijk maken dat 
het dragen van een wapen niet nor

maal en erg gevaarlijk is. Onder het 
motto ‘Drop je knife’ richtten we ons 
hierbij in het bijzonder op de jonge
ren.” Landelijk werden er in totaal 
3.300 wapens ingeleverd in de daar
voor bestemde tonnen op politiebu
reaus door heel het land.

Burgemeesters adviseren na te denken 
over alternatieve carnavalsactiviteiten
De Limburgse gemeenten bespraken maandag 20 december de ernst van de huidige coronasituatie met 
de Samenwirkende Limburgse Vastelaovesvereniginge en de Bond van Carnavalsverenigingen in 
Limburg. De burgemeesters adviseerden om na te denken over alternatieve carnavalsactiviteiten.

“We achten het zeer onwaarschijnlijk 
dat de situatie in februari 2022 zoda
nig is verbeterd, dat carnaval weer 
gevierd kan worden zoals we dat 
gewend zijn”, schrijven de Limburgse 
burgemeesters in een brief aan de 
carnavalsverenigingen in de provin
cie Limburg. Het aantal coronabe
smettingen is hoog. Er liggen veel 
mensen in de ziekenhuizen en de 
meeste reguliere behandelingen en 
operaties zijn uitgesteld. Ook bij ver
pleeghuizen, huisartsen en de thuis
zorg is de druk groot. Er zijn grote 
zorgen over de besmettelijkheid en 
het ziekteverloop van de omikron
variant. Vanwege de onzekerheid 
over de uitwerking hiervan, is het 
land opnieuw in lockdown. 
Gezien de grote onzekerheid over 
de effecten van de omikronvari

ant is vooruitkijken naar februari 
2022, en dus naar carnaval, las
tig. Veel carnavalsverenigingen 
zijn bezig met de voorbereidin
gen op carnaval en maken zich 
zorgen. Daarom is er nauw over
leg tussen de Limburgse gemeen
ten, de Samenwirkende Limburgse 
Vastelaovesvereniginge en de 
Bond van Carnavalsverenigingen 
in Limburg, waarin de ernst van 
de situatie, de onzekerheden en 
de gevolgen voor carnaval wor
den besproken. In het overleg zijn 
beelden gedeeld en verwachtingen 
uitgesproken. Betrokken partijen 
concluderen dat het zeer onwaar
schijnlijk is dat de situatie in febru
ari 2022 zodanig is verbeterd, dat 
carnaval weer gevierd kan worden 
zoals we dat gewend zijn. 

Alternatieve carnaval
Het blijft onzeker welke corona
maatregelen de komende maanden 
nodig zijn. Veel carnavalsvereni
gingen hebben vorig jaar met in 
achtneming van de maatregelen 
op een creatieve manier invulling 
gegeven aan carnaval. Het is ook dit 
jaar weer nodig om na te denken 
over alternatieve carnavalsactivitei
ten. De Limburgse gemeenten gaan 
in gesprek met de organiserende 
partijen om mee te denken of, en 
hoe activiteiten georganiseerd kun
nen worden. Over enkele weken 
is er weer een overleg tussen de 
Limburgse gemeenten en de carna
valsbonden over de gevolgen van 
de op dat moment geldende maat
regelen voor carnaval.

Na een hard werkend en een leven
waarin je veel hebt meegemaakt

heb je ons leven verlaten om je te
verenigen met je dierbare overledenen

Annie Ewals
* Venray, 16 januari 1934                  † Horst, 19 december 2021

echtgenote van

Jac Jakobs †

eerder echtgenote van

Jan Grüntjens †

Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Familie Ewals

Familie Jakobs

Correspondentieadres: Constantijnstraat 3, 5864 BJ Meerlo

Het afscheid vindt in besloten kring plaats.

Bedankt voor alles
we zullen je missen.
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Same komme weej d'r wal oët

Thei Maessen
* 24-02-1948             † 20-12-2021

Echtgenoot van
Nel Maessen-Peeters

Pap en opa van

Sandra en Robert
Stan en Reny
Demi en Simon

Marc en Janet 
Thies, Youp, Duuk

Peter 
Bennie 

Het afscheid van Thei zal in besloten kring plaatsvinden.

Familie Maessen, Tongerlose Pad 7, 5993 NT Maasbree

Omringd door liefdevolle handen is van ons heengegaan, 
mien maedje, ós mam en ós lieve oma Els

 
Els Croonenbroek - Smets

Els van Baarde Gieske

* Maasbree, 27 augustus 1948      † Kessel, 16 december 2021

echtgenote van  

Sjra Croonenbroek

Perkerveld 14, 5995 BP  Kessel

Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

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

Ik verlaat degene die ik liefheb
om te gaan naar degene die ik liefhad

Grada Janssen - Joosten
Grashoek, * 24 augustus 1928
Panningen, † 6 december 2021

Sinds 1974 weduwe van Jan Gommans
Sinds 1999 weduwe van Küeb Janssen

Kinderen 
Klein- en achterkleinkinderen

Correspondentieadres: t.a.v. Familie Gommans
Pastoor Vullinghsstraat 59, 5985 PH Grashoek

We hebben in besloten kring afscheid genomen.

c Kessel, 10 december 2021 

in liefde verbonden met 

5 Rheden, 9 juni 1944 

Met grote bewondering en respect hebben wij je 
afstand zien nemen van alles wat je dierbaar en lief was. 
We hebben je los moeten laten. 

Correspondentieadres: 
Esdoornstraat 10, 5995 AM Kessel 

In verband met de huidige omstandigheden heeft 
de uitvaart in besloten kring plaatsgevonden. 

Jac Timmermans 

Hanni Timmermans - Jost 

Kessel: 
Tegelen: 

Portland (VS): 
Skjeberg (NO): 

Lobberich (DE): 

Jac Timmermans 
Marc en Paulien 
Eric en Marga 
Fred en Edita 
Frank en Dörthe 
en haar kleinkinderen 

Dankbetuiging

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

Jeu Sonnemans
hadden wij ons niet kunnen wensen.

Het gemis is groot, maar we hebben veel steun ervaren 
aan de vele kaarten, mooie bloemen, warme woorden/appjes 

en uw aanwezigheid bij het afscheid.

Hartelijk dank daarvoor,

Marga Sonnemans-Verbong
Kinderen en kleinkinderen

Kessel, december 2021

Intens verdrietig vernamen wij het bericht dat onze fijne collega 

Thei Maessen
is overleden.

We verliezen met Thei een ontzettend gewaardeerde en 
betrokken collega, die altijd en overal inzetbaar was.

We wensen Nel, Sandra, Marc, Peter, hun partners en de 
kleinkinderen heel veel sterkte met dit grote verlies.

Alle medewerkers van
Van den Elzen / Het Maasdal / Skinlaserrent 

Column
Het niet
pluisgevoel
Meneer en mevrouw D wonen in 
een appartementencomplex. 
Mevrouw is slecht ter been en 
maakt gebruik van een rollator. 
Verder heeft zij een niet regulier-
bare ouderdomssuikerziekte in 
combinatie met een regelmatig 
terugkerende blaasontsteking. 
Meneer helpt haar bij de insuline-
spuiten.

Omdat mevrouw regelmatig opgeno
men wordt in het ziekenhuis, wordt 
in overleg met het ziekenhuis, de 
huisarts en de wijkverpleegkundige 
besloten om voortaan het spuiten 
uit te laten voeren door de thuiszorg. 
Meneer is daar op zijn zachtst uitge
drukt erg ontstemd over, maar accep
teert het besluit. Ondanks dit besluit 
blijft mevrouw met de regelmaat van 
de klok opgenomen worden in het 
ziekenhuis en altijd met een te lage of 
een niet afleesbare hoge waarde, al 
dan niet in combinatie met blaasont
steking. Op een gegeven moment wor
den meneer en mevrouw uitgenodigd 
voor een verjaardagsfeestje elders in 
het appartement. Gezamenlijk gaan zij 
hier naar toe. Om er te komen moeten 
ze een verdieping lager en passeren 
daarbij verschillende deuren die met 
een drukknop opengaan. Bij één van 
deze deuren staat mevrouw met de 
rollator in de weg en de deur gaat niet 
goed open. Meneer vraagt haar aan 
de kant te gaan, zij reageert hier ech
ter niet op. Meneer trekt haar aan de 
kant, waardoor zij ten val komt en op 
meerdere plaatsen haar voet breekt. 
Wederom opname in het ziekenhuis, 
echter met dit verschil dat de geriater 
ook wordt ingeschakeld. Na enkele 
testen is de uitslag: duidelijke cogni
tieve stoornis passend bij een milde 
cognitieve stoornis (MCI) met daar
aan toegevoegd: verdenking cogni
tieve beperking echtgenoot. Tussen 
de eerste tekenen en deze diagnose 
zit een zeer lange periode, waarbij 
meerdere voorvallen gebeuren die 
de kinderen van meneer en mevrouw 
aan het nadenken zetten. Een periode 
van: “ach je kent hem toch”, of van: “je 
weet toch dat ze nooit veel zegt”. Een 
periode van frustratie, onzekerheid, 
woedeuitbarstingen, kinderen de deur 
wijzen, onbegrip, maar ook het baga
telliseren van de situatie. Enkele maan
den later gaat ook meneer met zeer 
veel tegenzin, na de zoveelste opname 
van zijn vrouw, in gesprek met de 
geriater in het ziekenhuis. Diagnose: 
Vasculaire dementie. Mocht u een ver
haal willen delen? Stuur dit dan naar: 
allesgaatgoeddementie@gmail.com

Frank Jeene

Over dementie

Via deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken voor 
het tonen van medeleven, lieve woorden, bloemen en 

kaarten die wij hebben mogen ontvangen na het overlijden 
van mijn dierbare man, onze lieve pap en opa

Thijs Reijnen
Dit heeft ons diep ontroerd en tegelijkertijd enorm gesteund.

Annie Reijnen - Spee
Ruth, Roy en Oukje, Bram en Christianne

Opa’s kleinkinderen
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Het is onmogelijk iedereen persoonlijk te bedanken. 
Vandaar dat wij eenieder willen bedanken middels deze 

advertentie. Wij zijn als familie werkelijk ontroerd 
door de enorme steun die wij hebben gekregen na

 het overlijden van onze broer

Hay Manders
De overweldigende belangstelling, de lieve reacties, brieven, 

kaarten en bloemen hebben ons goed gedaan om deze 
moeilijke periode door te komen. Bedankt eenieder die 

op welke wijze dan ook met ons heeft meegeleefd. 
                                                                       
    Theo, Jac en Dré
Helden, december 2021
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Column
De laatste
De laatste....niet geheel 
toevallig kruist dat woord 
vaak m’n pad de laatste tijd. 
Deze periode van terugkijken 
in de laatste week van het 
jaar, brengt dat 
onvermijdelijk met zich mee. 
Een turbulent jaar, dat ik 
graag achter me wil laten, om 
met een frisse blik het nieuwe 
jaar in te gaan. Weer 
vooruitkijken in plaats van 
achterom.

Het is een jaar waarin ik veel 
geleerd heb, maar ik besef ook 
dat ik nog veel te leren heb. 
Dat kan alleen als ik mezelf 
de juiste vragen stel, ook de 
moeilijke. Wie ben ik nog na alle 
jaren van zorgen voor anderen? 
Waar word ik weer blij van? 
Wat moet en kan er anders, 
en wat moet je accepteren? 
Die antwoorden zijn er niet 
zomaar, dus ga ik op zoek. 
Op zoek naar stilte, naar mijn 
eigen stem en mijn eigen kracht. 
Ondertussen draait het normale 
leven gewoon door, met weer 
een nieuwe uitdaging in het 
verschiet. Dat is zeker niet voor 
de laatste keer. Ook hier gaan 
we onze draai weer in vinden. 
Maar eerst nog even vakantie, 
thuis natuurlijk. Want met 
opnieuw een lockdown kun je 
weinig anders. Laten we hopen 
dat deze lockdown wel de 
laatste is. Want de rek is er wel 
een beetje uit.
Op naar 2022 dus, beginnend 
met meer rust. Steeds meer 
activiteiten worden uit mijn 
agenda geschrapt, alleen het 
hoognodige blijft over. Tijd voor 
m’n gezin, familie en vrienden. 
Schrijven blijft, maar nu voor 
mezelf. En dus is dit ook mijn 
laatste column, na zoveel jaren 
van gedeeld lief en leed. Ik heb 
het met veel plezier gedaan. 
Er was herkenning in het 
alledaagse en er werd volop 
meegeleefd als alles weer eens 
op z’n kop stond. De vele lieve 
reacties waren mijn lichtpuntjes 
in moeilijke tijden. Dus voor de 
allerlaatste keer zeg ik bedankt, 
uit de grond van mijn hart. 
Maak er een mooi jaar van, en 
wie weet tot ziens. 

Karin

Karin vertelt

Eerst één vaccinatie, daarna was de tweede echt nodig en volgens de overheid is het nu de nieuwe boosterprik die echt nodig is om ons zo goed 
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Hobby's:
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zelf mee en schrik ervan. Laten we 
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De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in 
alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 
350 woorden en worden met naw-gegevens ge-
plaatst. 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 aangebo-
den of die reageren op wat in andere media wordt 
gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de dis-
cussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-
instrument worden gebruikt.

www.vanroykasseien.nl Grashoek
Antieke bouwmat. en Deco. 
17, 18, 19, 24, 26 en 31 dec
Open 9.0017.00 uur !”

Gezocht oude Zundapp brommer. 
Wie heeft er nog iets in de schuur 
staan? Bel of app 06 2278 4198

Administratief Medewerker nodig?
Max 812 p/w. Lucie Janssen 
06 1061 7707

Voor al uw kerstgroente aankopen 
kunt bij ons terecht vers en niet te duur 
en veilig. Wij wensen u ondanks alles 
een mooie kersttijd en een goed en 
vooral gezond 2022.  
Tot ziens bij Corrie en Wiel Brummans, 
Vosberg 16a Panningen

Reserveer tijdig, boek nu!
Camperverhuur HorstVenlo
www.essodewitte.nl
L. Boekestijn 06 4347 6339
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Online enquête 
verkeersonderzoek Kessel 
In Kessel wordt een onderzoek uitgevoerd naar de verkeer- en parkeerproblematiek 
in het dorp. Dit is besloten in overleg en in samenspraak tussen de gemeente, 
de werkgroep verkeerscirculatie en parkeren en het dorpsoverleg Kessel. 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onafhankelijk bureau Kragten.

Enquête 
Bent u een inwoner of ondernemer in Kessel? Of komt u regelmatig in het dorp, bijvoorbeeld 
voor uw werk of om te sporten? Dan horen wij graag uw mening over verkeer en parkeren in 
Kessel. U kunt reageren via een online enquête op www.kragten.nl/vpkessel. De enquête is 
in te vullen van woensdag 22 december 2021 tot en met maandag 10 januari 2022. 
Heeft u hulp nodig bij het invullen van de online enquête? Dan kunt u contact opnemen 
met Senna Heijnen van Bureau Kragten via 088 – 33 66 126.

Vragen
Heeft u vragen over het verkeersonderzoek? Neem dan contact op met Stefan Vlijm van 
bureau Kragten via 088 – 33 66 203. Heeft u andere vragen dan kunt u contact opnemen 
met Ad Blom, Adviseur Infrastructuur van de gemeente Peel en Maas via telefoonnummer 
077 - 306 66 66. U kunt ook een e-mail sturen naar info@peelenmaas.nl onder vermelding 
van: Verkeersonderzoek Kessel.

Kinderopvang toeslagaffaire
Bent u gedupeerde, dien uw 
private schulden in vanaf 
5 januari 2022!
Gedupeerde ouders/toeslagpartners van de kinderopvang toeslagaffaire 
waarvan de pauzeknop (moratorium) op 12 februari 2022 eindigt hebben 
op 16 december 2021 een brief van de Belastingdienst ontvangen. Bent u 
ouders/toeslagpartners dien dan vanaf 5 januari 2022 uw openstaande private 
schulden en achterstallige betalingen in bij het online loket private schulden 
van SBN. Dit zijn schulden bij organisaties die geen overheid zijn. Dit zijn 
bijvoorbeeld schulden die u bij een postorderbedrijf heeft, een niet betaalde 
tandartsrekening of een huurachterstand bij een verhuurder.   
 
Waar kunt u private schulden indienen? 
Ga naar www.sbn.nl om vanaf 5 januari 2022 uw private schulden online in te 
dienen. Vindt u het echter lastig om uw private schulden online in te vullen? 
Dan is het vanaf 5 januari 2022 ook mogelijk om een private schuldenlijstformulier 
te downloaden via de website van SBN, zodat u de schuldenlijst per post kunt 
indienen.

Het is erg belangrijk dat wanneer uw moratorium op 12 februari 2022 eindigt 
u dan uw private schulden vóór die datum indient bij SBN. Als uw private 
schulden namelijk niet tijdig door u worden ingediend, dan kan het gebeuren dat 
schuldeisers (opnieuw) uw openstaande schulden gaan invorderen. 
 
Wat kunt u als gedupeerde ouder doen? 
U kunt alvast beginnen met het verzamelen van alle documentatie van uw 
openstaande private schulden en achterstallige betalingen. Op deze manier kunt 
u vanaf 5 januari 2022 uw private schuldenlijst zo spoedig mogelijk indienen. 
Documentatie die u bijvoorbeeld alvast kunt verzamelen zijn facturen of 
factuurnummers, bonnetjes of aanmaningen. 
 
Hulp nodig of meer weten? 
U kunt ondersteuning krijgen bij: 
• het verzamelen van uw private schulden;  
• het invullen van een private schuldenlijstformulier; 
• het indienen van uw private schulden in het online loket Private Schulden. 

U kunt voor ondersteuning contact opnemen met het serviceteam van SBN via 
www.sbn.nl of met de gemeente via telefoonnummer 077 - 306 6666. Wij zijn 
bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur. U kunt ook 
een e-mail sturen naar info@peelenmaas.nl. Vermeld bij het onderwerp: private 
schulden kinderopvang toeslagenaffaire.

Openingstijden tijdens de 
feestdagen
• Vrijdag 24 december 2021 tot 13.00 uur geopend.
• Zaterdag 25 december 2021 gesloten.
• Vrijdag 31 december 2021 tot 13.00 uur geopend.
• Zaterdag 1 januari 2022 gesloten.

week 51 / 23 december 2021 / Informatie van en over de gemeente

Kerstbomen wegbrengen
U kunt uw kerstboom gratis inleveren bij een van de verzamellocaties op 
zaterdag 8 januari of bij het Milieupark. De kerstboom levert u in zonder pot 
en versieringen. Bekijk de verzamellocaties op www.peelenmaas.nl. 

Landelijke avondsluiting

Huis van de Gemeente sluit 
om 17.00 uur
Ook in het Huis van de Gemeente houden we ons aan de landelijke avondsluiting die sinds 
zondag 28 november geldt.

Het Huis van de Gemeente sluit de komende week elke dag om uiterlijk 17.00 uur. 
Dit betekent dat er geen avondopenstelling is op maandag, ook niet voor het informatie- 
en adviesloket de Wegwijzer van Vorkmeer. Dit blijft zo tot het moment dat de avondsluiting 
vervalt. Het Huis van de Gemeente blijft wel open op zaterdag, volgens de normale 
openingstijden. Behalve tijdens de feestdagen.

Beste inwoners van Peel en Maas,

Deze periode aan het einde van het jaar is de tijd van bezinning en samen zijn 
met familie en vrienden. Dit ziet er anders uit dan we hadden gehoopt. 
Nederland zit weer in een lockdown. Het vraagt veel van ons allemaal.

Samen de schouders eronder zetten. Elkaar helpen. Elkaar steunen. Dat is 
Peel en Maas! Het is echt niet altijd makkelijk. Maar door samen te werken en 
rekening te houden met elkaar, maken we er toch het beste van.

Denk ook aan de mensen die alleen zijn. Een kaartje, een bezoekje of een 
telefoontje zal hen goed doen. Juist nu.

Wij wensen u het allerbeste!

Het gemeentebestuur van Peel en Maas
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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

Plaats/locatie Straat/omschrijving

Huissen 15
Napoleonsbaan Zuid Baarlo (nabij 28) perceel D 4699
Sterrenbosch 5
Haambergweg 19
Haambergweg 2
Keup perceel H 3397
Melkweg 9
Lorbaan 58
Akkerveld 76
Kesselseweg 13
Op de Lundert 32
Op de Lundert 8
Tarwe 43
Baarloseweg 40
Heldenseweg perceel H 35
Stijnstraat
Van Hatertstraat
Van Vegcheltstraat
Rijtakker 13
Industrieterrein Panningen 44
Tuindersweg 5A
Besluit Ondermandaat Advies en Control
Grondprijzen 2022
Verkeersbesluit - Fysieke verkeersmaatregel - Marisstraat Grashoek

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

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

U kunt aan dit overzicht geen rechten ontlenen.

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

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

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

De afvalstoffenheffing stijgt gemiddeld met € 10 per huishouden. De kosten voor de 
verwerking van afval nemen flink toe. Dit komt door landelijke en internationale 
ontwikkelingen, waar de gemeente geen invloed op heeft zoals de verwerkingskosten 
van afval en transportkosten. 

Ook in andere gemeenten stijgt de afvalstoffenheffing door deze ontwikkelingen.

De tarieven op het milieupark stijgen ook: Grof Afval en Bouw en Sloopafval gaat € 15 
per m3 kosten, een matras € 15, Tuinafval blijft € 5 per aanhanger, een kofferbak € 2,50. 
Puin blijft € 10 per m3. Een aantal afvalstromen blijft gratis.

Wijzigingen afval 2022

Meer informatie
www.peelenmaas.nl

Milieupark gesloten
Het milieupark is gesloten op zaterdag 25 december en 1 januari 2022

Kerst en oud & nieuw,
ook feest voor inbrekers
Veel mensen vieren kerst en oud & nieuw buiten de deur, bij vrienden of familie. 
Dat komt goed uit voor inbrekers, die komen liever niemand tegen als ze een huis 
binnen gaan. Ze kiezen het liefst huizen uit waar niemand thuis lijkt te zijn.

Doe alsof u thuis bent!
Gaat u met de feestdagen de deur uit? Laat uw huis eruitzien alsof u er wel bent. 
Bijvoorbeeld door verlichting via een timer of via uw telefoon aan en uit te zetten. 
Denk hierbij ook aan de bovenverdieping. Een avondje op pad? Zet een glaasje drinken 
in het zicht, laat de kerstboom aan en doe niet alle gordijnen dicht. Ook handig is het 
om met uw buren te bespreken wat uw plannen zijn met de feestdagen. Zo kunnen zij 
waar nodig toch een extra oogje in het zeil houden.

Tips
Inbrekers hebben vaak maar een halve minuut nodig om binnen te komen en staan vaak 
na 5 minuten weer buiten met de buit. Benieuwd hoe u de kans op inbraak verkleint? 
Lees dan de tips op www.peelenmaas.nl. 

Wijziging inzameldag oud papier
Let op! Wijziging inzameldag oud papier op zaterdag 1 januari:
• Meijel maandagmiddag 27 december vanaf 13.00 uur.
• Beringe woensdagmiddag 29 december vanaf 13.00 uur.

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. 

De juiste snaar

Werken aan een groene en solidaire samenleving

Iedereen goede feestdagen en een gelukkig 2022 toewensen, dat was de insteek van dit artikel. Maar 
het voelt in deze periode heel dubbel. Het lijkt bijna onmogelijk om in deze periode de juiste snaar te 
raken.

Voor de zoveelste keer hebben 
we met zijn allen immers een 
boodschap gekregen die we 
eigenlijk niet willen horen en 
zitten we weer in een lockdown. 
Een lockdown die bedoeld is 
om de opmars van de nieuwe 
coronavariant te vertragen. 
Want dat ‘ie gaat komen lijkt 

onvermijdelijk.
Dit jaar hadden we eindelijk de 
hoop, het zo gewilde verlangen, 
om weer als vanouds Kerstmis 
en Oud op Nieuw te vieren. 
Samen met de mensen die 
je liefhebt en wellicht niet of 
nauwelijks gezien hebt gedurende 
de coronaperiode. Mensen met 

familie in het buitenland zouden 
voor het eerst in bijna twee jaar 
weer samen kunnen zijn. Is dat nu 
nog wel mogelijk? Is het nog wel 
zo gezellig? Dit soort vragen zijn 
tekenend voor de hele coronacrisis. 
We weten uit vorige crisissen, 
dat we hieruit gaan komen, maar 
wanneer en hoe? Het is in ieder 

geval ontzettend zwaar, voor 
iedereen op zijn eigen manier.
Als gemeenteraad hadden we de 
afgelopen twee jaar meer digitale 
dan fysieke vergaderingen. Op die 
manier hebben we toch besluiten 
kunnen nemen die belangrijk 
zijn voor de inwoners van Peel 
en Maas. Natuurlijk kijken we 
elkaar liever fysiek in de ogen bij 
discussies, maar ook in dat opzicht 
maakten en maken we pas op de 
plaats. De pas op de plaats die 

iedereen in deze tijd moet maken.
We kunnen alleen onze waardering 
en hoop uitspreken naar u, 
inwoners van Peel en Maas. 
Hou vol en kijk nog eens extra naar 
elkaar om.

Namens de fractie

Nog steeds corona. Alweer een lockdown. Om moedeloos en somber van te worden. Des te harder is het 
nodig dat we ons allen inzetten voor het tot stand brengen en in stand houden van een groene en solidaire 
samenleving.

Een samenleving waarin iedereen 
meetelt en meedoet. Een samen
leving waarin niemand tot twee
derangsburger wordt gemaakt. 
Een samenleving waarin coöpera
tie voorrang heeft op concurrentie, 
waarin geld dient en niet dicteert. 
Een samenleving waarin we de 
aarde bewaren en het milieu spa

ren. Een samenleving met bestaans
zekerheid, een goede kwaliteit van 
leven en een gezond leefklimaat 
voor ons allemaal. De strijd die we 
al twee jaar lang leveren tegen de 
coronaepidemie moet wat ons 
betreft gericht zijn op het tot stand 
brengen van zo’n samenleving. Juist 
als we in de penarie zitten, als we 

treuren om het verlies van dierbaren, 
als het in het bedrijf of op het werk 
tegenzit, als we niet meer bij elkaar 
kunnen komen voor de gezelligheid 
of om elkaar te troosten of te hel
pen; juist dan is het van belang ons 
op te trekken aan een perspectief op 
een betere toekomst. Een toekomst 
met goede gezondheid en passende 

zorg voor iedereen; met een leef
baar inkomen, fatsoenlijk werk en 
betaalbare huisvesting. Een toekomst 
waarin de jeugd gewoon naar school 
kan, zich kan vermaken en zich kan 
ontwikkelen tot een generatie die 
in vrede leeft met elkaar en met de 
aarde. Zo’n samenleving als toe
komstbeeld, daar trekken wij ons aan 
op. Daar werken we aan in de eigen 
omgeving, in de eigen gemeenschap 
en gemeente. Want dit toekomst
beeld van een groene en solidaire 

samenleving wordt niet vanzelf rea
liteit. Daar moeten we allemaal voor 
knokken. Ieder kan daarbij eigen 
accenten leggen en eigen bijdragen 
leveren. Dat doen wij ook. In deze 
sombere tijd wensen wij allen een 
strijdbaar nieuwjaar. ‘Haod mood; 
kumpt good!’

Raadsleden en ondersteuners

Lokaal Peel en Maas

PvdA/GroenLinks

 

#kempencreëert

Kempen creëert

lokale  verbinding
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Meer ruimte voor ons MKB en bedrijventerreinen

Ontwikkelingen bedrijventerreinen Maasbree en Meijel

Het CDA hecht veel waarde aan een vitaal midden- en kleinbedrijf. 
Zij levert immers veel werkgelegenheid op en staat aan de basis van 
onze lokale economie. Daarnaast zien we dat het MKB ook ons 
verenigingsleven steunt met sponsorgelden en reclame-inkomsten. 

Het MKB verdient dan ook de ruimte 
die ze nodig hebben. Soms letterlijk. 
De CDAfractie steunt dan ook het 
voornemen van het college om de 
bedrijventerreinen in Maasbree en 
Meijel uit te breiden voor met name 
lokale bedrijven. Er is duidelijke 
behoefte aan extra kavels op die 

bedrijventerreinen. Maar niet alleen 
daar. 
Ook op andere bedrijventerreinen 
in Peel en Maas bestaat die 
behoefte. Vandaar dat wij een 
motie hebben ingediend tijdens 
de gemeenteraadsvergadering van 
21 december om te komen tot een 

plan van aanpak voor de andere 
bedrijventerreinen. Zo geven we 
starters en bedrijven die willen 
uitbreiden ook de mogelijkheid om 
te investeren in hun toekomst en 
daarmee in extra banen.
Daarnaast hechten we veel waarde 
aan verduurzaming van onze 
bedrijventerreinen: meer groen, 
meer duurzame energie en zeker ook 
minder overlast voor de omgeving. 
Als daar strengere naleving en/
of regelgeving voor nodig is dan 

is dat zo. Tijdens het insturen van 
deze tekst was nog niet bekend of 
onze motie een meerderheid heeft 
gehaald. 

Sandy Janssen en Michel van Lieshout 

De gemeente heeft het signaal gelukkig voortvarend opgepakt dat er 
behoefte is aan ontwikkelruimte voor het midden- en kleinbedrijf. We 
juichen de ontwikkelingen daarom ook toe dat er een gedegen plan ligt 
om de mogelijkheden te onderzoeken voor uitbreiding van de bedrij-
venterreinen in zowel Maasbree als Meijel.

De vraag is namelijk groot en er zijn 
geen kavels meer beschikbaar. Er is 
sprake van een wachtlijst voor onder
nemers die zich hier willen vesti
gen, verplaatsen en/of uitbreiden. 
Wij vinden dat er vooruit gekeken 
moet worden, zodat de bedrijven niet 

belemmerd en/of beperkt worden 
omdat er geen bedrijfsterrein beschik
baar is. Specifiek voor Maasbree wordt 
een ontsluitingsmogelijkheid voor het 
bedrijventerrein onderzocht omdat er 
al jarenlang sprake is van overlast door 
(vracht)verkeer. In Meijel wordt ook uit

breiding onderzocht van bedrijventer
rein De Wielen. Onze gemeente speelt 
natuurlijk in op de duurzaamheidsop
gave. Daarom worden in het onderzoek 
ook de mogelijkheden voor bijvoor
beeld gasvrije bedrijvigheid onder
zocht. Ook in andere kernen hopen wij 
dat er in de (nabije) toekomst onder
zoek wordt gedaan naar meer moge
lijkheden om bedrijventerreinen uit 
te breiden, denk bijvoorbeeld aan 
Panningen. De afgelopen vier jaar heeft 
VVD Peel en Maas het verschil gemaakt 

voor onze mooie gemeente door bij
voorbeeld te zorgen voor gedegen 
financieel beleid en toch fors te blijven 
investeren in onze goede voorzienin
gen en infrastructuur. Dit raadvoorstel 
is hier een voorbeeld van. Als VVD Peel 
en Maas staan wij namelijk voor Vol 
OverGave Ontwikkelingen. Heeft u als 
ondernemer inbreng over dit onder
werp, de koffie staat voor u klaar.

Jeanne Hesen raadslid, 
Nicole Koopmans burgerraadslid

CDA Peel en Maas

VVD Peel en Maas

 Engineer

+31 77 396 7777

www.gtl-europe.nl

Lasser/constructiewerker

Calculator/sales support

Logistiek medewerker

vacature@gtl-europe.nl

BEN JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA:Wil jij bijdragen aan het engineeren, bouwen en 
monteren van o.a. klimaatinstallaties, machines en 

besturingssystemen voor onze klanten? Pas jij 
binnen een sociaal betrokken familiecultuur met 

korte lijnen? Dan komen wij graag 
in contact met jou! 

Kijk voor meer informatie over GTL Europe 
en onze vacatures:

 
GTL Europe | Hudsonweg 2 | 5928 LW Venlo

GTL Europe biedt oplossingen voor bedrijven in de champignonteelt en composteringsbranche wereldwijd. 
Door de stijgende vraag naar champignons blijft GTL Europe doorontwikkelen en 

zoeken naar de nieuwste technieken en de beste medewerkers!

Acquisitie naar aanleiding van deze 
advertentie wordt niet op prijs gesteld. meer met mensen!

(077) 307 73 50 - vorkmeer.nl

2021...
En weer is er een jaar voorbij...

We hadden de hoop dat veel weer bij het oude zou zijn, 
vooral het echt ontmoeten, dat is toch wel fi jn.
In de dorpen werd samen gelukkig veel gedaan,
wij mochten de bewoners daarbij vaak terzijde staan.

Inwoners met een hulpvraag wisten ons ook te vinden, 
hen konden we helpen, of met anderen verbinden.
In het nieuwe jaar staan wij weer vol energie voor iedereen klaar,
en voor nu... Fijne Feestdagen en geniet met elkaar.

Warme groeten!
Alle medewerkers van Stichting Vorkmeer

APK
VAKGARAGE
PEETEN BV

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl    tel. 077 477 15 90

Onderhoud en
reparatie van

alle merken
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Jubilarissen bij het Maasbrees Mannenkoor
Dit jaar zijn er bij het Maasbrees Mannenkoor vier jubilarissen: Lei Linders is 50 jaar lid en Mat Kappel, 
Chris Reumkens en Ton Theeuwen 25 jaar lid. Drie van deze zangers werden op woensdag 15 december op 
een coronaveilige manier met een flitsbezoek door een bestuursdelegatie gehuldigd. Zij ontvingen de 
KNZV-onderscheidingen, een presentje en bloemen van het koor.

Geen Meijelse prins 
carnaval in 2022
Vastelaovend 2022 komt steeds dichterbij en met de aangescherpte 
coronamaatregelen heeft de Meijelse carnavalsvereniging 
De Kieveloeët keuzes gemaakt over ‘vastelaovend’ in 
’t Kieveloeëteriek. Zo heeft de vereniging besloten om het komende 
seizoen geen prins uit te roepen.

“Met de onzekerheid die al lange 
tijd heerst, hebben we als ver
eniging de afgelopen maanden 
meerdere scenario’s tot in detail 
besproken en uitgewerkt. Vanwege 
de voorbereidingstijd voor onze 
evenementen en de gevolgen 
van de te maken keuzes hebben 
we het besluit genomen dat we 
in 2022 wel ‘vastelaovend’ willen 
gaan vieren, maar zonder prins. 
In navolging van dit besluit zal 
onze huidige prins Pascal I na twee 
jaren ook definitief afscheid nemen 
van de vereniging”, aldus voor
zitter Rudy Gommans. Wél gaat 
C.V. De Kieveloeët proberen om 
(binnen de dan geldende maatre
gelen) een kwalitatief programma 
in de weken voorafgaand aan 
vastelaovend’ te organiseren en 
daar bovenop een waardig pro

gramma tijdens de dolle dagen 
zelf. “De invulling hiervan moet de 
komende weken duidelijk wor
den, bestaande uit hopelijk zoveel 
mogelijk behoud van de traditio
nele evenementen, maar er zullen 
zeker ook wat alternatieve initia
tieven voorbij gaan komen nu we 
zonder prins op pad gaan”, zo zegt 
Gommans.

Prins uitroepen 2023 vervroegd
Tevens is het besluit genomen om 
de prins van de Kieveloeët voor 
2023 eenmalig op 11 november 
2022 al uit gaan roepen. Vanaf 2024 
verhuist het Prinsenbal dan weer 
terug naar de eerste zondag van 
januari. Voor alle updates en infor
matie kunt u terecht op www.kie
veloeët.nl en de Facebookpagina 
van de vereniging.

IVN Route app voor wande
lingen in Heldense Bossen
IVN Helden heeft een nieuwe IVN Route app waarmee je speur- en 
wandeltocht door de Heldense Bossen kunt volgen. Tijdens de 
speurtocht los je al wandelend een woordpuzzel op.

Als je alle antwoorden hebt gevon
den, combineer je de letters tot 
een woord, waarna je een prijsje 
van IVN Helden krijgt toege
stuurd. “Een wandeling maken is 
goed voor je fysieke en mentale 
gezondheid. Het helpt je te ont
haasten en verbetert je creativiteit. 
Deze speurtocht strooit ook nog 
allerlei weetjes over het leven in 
ons bos in het rond, als je tenmin

ste antwoord kunt geven op de 
langs de route ‘opploppende’ vra
gen”, zo zegt IVN Helden.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op 
www.ivnhelden.nl Je kunt ook 
direct de IVN Route app op je 
mobiel downloaden en gebruiken 
en zoeken op wandelroutes in de 
buurt van Helden.

010000 \ nieuws

Adver to r ia l

Cadeaubon Peel en Maas
Een steun in de rug voor de 
ondernemers
Deze lockdown is weer een harde slag voor de ondernemers. 
Door de cadeaubon Peel en Maas aan te schaff en steun je meer dan 
ooit de lokale ondernemers. 

De opzet van Cadeaubon Peel 
en Maas is de lokale economie 
steunen in deze onzekere tijden, 
zodat we ook in de toekomst 
kunnen genieten van levendige 
centra. De bon is in te leveren 
bij meer dan 250 winkels, 
horeca en bedrijven in heel Peel 
en Maas. 

Wil jij iemand verrassen, dan is 
deze bon een veelzijdig cadeau. 
Te verkrijgen in €10,00, €15.00 
en €25.00. De bonnen zijn 
tijdens deze lockdown te koop 
bij: Pour Vous (Panningen), Bazus 
(Baarlo), Coolen-Pluijm (Meijel)
en Coop Phicoop (Kessel).

De Cadeaubon Peel en Maas is ook 
online te bestellen via
www.cadeaubonpeelenmaas.nl 
Ze worden dezelfde dag nog 
verstuurd of bezorgd.

Bij vragen kunt u ook altijd mailen 
naar: info@cadeaubonpeelenmaas.nl

 

Gezocht:
 Stagiair logistiek
MBO Niveau 1/2

 
Minimale leeftijd 18 jaar.

 

Gezocht: 
Logistiek medewerker

Voor alle voorkomende werkzaamheden in ons 
magazijn tot en met augustus 2022. 

Minimale leeftijd 18 jaar
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‘Samen met ouders 
zoeken we naar 
oplossingen’
Janine Rongen is al twintig jaar kinder-
verpleegkundige en werkt bĳ  het 
Kinderallergiecentrum.

Janine: ‘We voeren bij kinderen van 0 tot 18 jaar 
allerlei voedselprovocatietesten uit om vast te 
stellen of er sprake is van een voedselallergie en 
wat de ernst is van de reactie. Is er een bepaalde 
hoeveelheid die het kind wél veilig kan eten 
zonder ziek te worden of is er sprake van een 

acute reactie? Het testen van wat wel en niet 
kan, is soms best spannend. Als verpleegkundige 
probeer je zowel de ouders als het kind gerust 
te stellen, ze te laten weten dat de setting veilig 
is. Mocht er een reactie optreden, dan kunnen 
wij in het Kinderallergiecentrum direct de juiste 
handelingen verrichten. 
In het centrum leren we de kinderen alert 
te zijn op hun eigen symptomen. Door de 
provocatietesten weten ze hoe hun lichaam 
reageert op voedsel waar ze allergisch voor zijn. 
We geven hen vervolgens aan de hand van een 
noodplan advies wat ze kunnen doen bij een 
reactie. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van 
de EpiPen®, die de allergische reactie dempt. 
Wij leren de kinderen hoe de EpiPen® werkt en 
hoe ze deze zelf kunnen zetten. Zo ervaren ze 
dat ze zichzelf beter kunnen maken als ze per 
ongeluk iets verkeerds hebben gegeten. Het idee 
dat ze zelf kunnen handelen, geeft een gevoel van 
vertrouwen. 
We proberen het daarnaast ook een beetje leuk 
te maken. Laatst hadden we hier een jongen 
die bijna niet durfde te eten. Totdat hij achter de 
Playstation zat; hij ging toen zo in zijn spel op dat 
zijn moeder hem ondertussen eten kon geven. 
Afleiding werkt doorgaans heel goed. Samen met 
de ouders en het kind zoeken we naar oplossingen 
en die vinden we vrijwel altijd.’

017 \ winkel & bedrijf

‘Bij het Kinderallergie centrum maken ze tijd 
voor je, stralen rust uit en nemen je serieus’
Al vrĳ  snel wist Irene Hermans (49) dat er iets niet in orde was met haar dochter Aimée (16). Toen ze als baby van borstvoeding 
op fl esvoeding overging, was het overduidelĳ k: Aimée huilde veel, sliep slecht, moest veel overgeven, kreeg eczeem, astma, 
ze had een bol buikje, zag akelig wit en groeide niet goed. 

Van de kinderarts kregen ze strenge voe-
dingsregels. ‘We hielden ons er strikt aan,’ 
zegt Irene, ‘maar ik voelde dat het niet 
klopte. Na een bloedonderzoek bleek Aimée 
coeliakie, een gluten-allergie, te hebben. 
De wereld stortte in. Wat kan ze dan nog 
eten? Ik wist van niets, sloot me aan bij de 
Nederlandse Coeliakie-vereniging en die 
hebben mij op weg geholpen. Maar ondanks 
het niet eten van bepaalde voedingsmidde-
len, knapte Aimée niet op. Toen ze ruim drie 
was, at ze voor het eerst pindakaas, volgens 
het etiket glutenvrij. Na één hap kreeg ze het 
erg benauwd, haar oren werden vuurrood. 
Ze bleek een ernstige allergische reactie te 
hebben die veroorzaakt werd door de pinda-
kaas.’ Zo’n kind met verschillende allergieën 
trok een zware wissel op het gezin, met nog 
twee jongere kinderen. Alles draaide om 
eten. Er waren paniektoestanden als Aimée 
iets verkeerds gegeten had. 

Vertrouwd gevoel
Aimée is nu 16 en minder angstig: ‘Als ik 
iets verkeerds eet, krijg ik het benauwd en 

ontzettende jeuk. Maar ik kan ook veel wél 
hebben: chocola, glutenvrije koekjes en 
chips.’ Ze weet wat ze wel en niet mag eten 
en gaat gemiddeld twee keer per jaar naar 
het Kinderallergiecentrum. Hier wordt ze 
opnieuw getest om te kijken in welke mate 
er sprake is van de allergieën voor de ver-
schillende voedingsmiddelen. Dat gebeurt 
met provocatietesten. Aimée: ‘Je krijgt in 
het begin kleine beetjes voedsel waarvoor 
je allergisch bent. Er wordt gestart met een 
heel klein stukje gekookt ei dat je moet 
opeten. Dan wordt er een half uur gewacht. 
De volgende stap is een iets groter stuk ei 
en bij stap drie is de hoeveelheid dusdanig 
groot dat je het ook daadwerkelijk proeft. 
Steeds iets meer, met daartussendoor een 
half uur wachten. Het is altijd een dag-
opname.’ Bij Aimée was snel duidelijk dat ze 
echt niet tegen ei kon, en toen stopten ze.
De pindatest heeft ze ook gedaan, om te 
weten wat de hoeveelheid is die een aller-
gische reactie uitlokt. Zo’n allergie kan 
immers levens bedreigend zijn. Aimée: ‘Bij 
de eerste stap, een hele kleine hoeveelheid 

pinda, begon het al te jeuken en kreeg ik het 
benauwd, duidelijk dus. Bij een allergische 
reactie neem ik een anti histaminicum (= een 
middel dat allergische reacties onderdrukt) 
en dan vermindert het. Soms komt het echt 
uit het niets. Ik heb ook geleerd hoe ik zelf 
de EpiPen® kan gebruiken bij een ernstige 
reactie, maar ik heb hem nog nooit nodig 
gehad.’
Moeder Irene: ‘Op het VieCuri Kinder allergie-
centrum werken gespecialiseerde verpleeg-
kundigen. Zij maken tijd voor je, stralen rust 
uit en nemen je serieus. Onze zoon is ook 
allergisch en heeft in het verleden een aan-
tal provocatietesten gehad in het centrum. 
Hij vindt het er geweldig: je kunt er gamen 
en je gang gaan. Voor hem voelt het als een 
dagje uit. En zo voelde het voor mij als moe-
der ook, al blijft het altijd spannend omdat 
je hoopt dat zo’n dag goed verloopt voor je 
kinderen.’

Op verzoek van de geïnterviewden 
zijn hun namen gefingeerd.

Kinderallergiecentrum: leren wat wel en niet kan
Marjoke Verweĳ  is sinds 2015 kinderarts bĳ  VieCuri. Ze heeft de zorg voor kinderen 
met allergieën de laatste jaren sterk zien toenemen. Toen het 
Kinderallergiecentrum werd opgericht, met een team van artsen, gespecialiseerd 
verpleegkundigen en kinderdiëtisten, konden er grote stappen worden gezet. 

Marjoke: ‘Als een kind een ernstige allergi-
sche reactie heeft gehad, zie je vaak angst 
ontstaan. Zowel bij de ouders als bij het wat 
oudere kind. Wat kan nog wel en wat niet? 
Een terechte zorg. Provocatietesten geven 

hierin duidelijkheid; hierop kunnen we een 
behandelplan met gerichte dieetadviezen 
en uitgebreide instructies afstemmen. Stel 
je kind eet iets onbekends en reageert daar 
heftig op. Ouders moeten dan goed weten 

wat te doen: een allergiedrankje geven of bij 
een ernstige reactie de EpiPen® gebruiken.

Risicokinderen
Een allergie kan zich mild uiten maar kan ook 
ernstig of zelfs levensbedreigend zijn. Daarom 
is het belangrijk om te weten hoe een aller-
gie zich bij het kind uit. We kunnen dan een 
advies geven hoe strikt het voedingsmiddel 
gemeden moet worden. Een milde reactie 
leidt tot huiduitslag en opgezwollen lippen en 
ogen. Dat ziet er best een beetje eng uit. Bij 
een ernstige reactie kunnen kinderen gaan 
braken en suf worden. Of ze krijgen acute 
luchtwegklachten, zoals hoesten en hees-
heid (rond je stembanden gaat het zwellen) 
of een serieuze astma-aanval. Juist tieners 
met een pinda- of notenallergie en onvol-
doende behandeld astma hebben een risico 
op een zeer ernstig verloop, zeker als ook de 
adrenaline te laat wordt toegediend. Kinderen 
als Aimée, met meerdere allergieën, moe-
ten met veel dingen rekening houden, niet 
alleen met wat ze eten, maar ook sociaal. Bij 
Aimée maakten de provocatietesten duidelijk 
wat ze veilig kon eten zodat ze haar dieet kon 
uitbreiden. Ze kan daardoor nu meer eten dan 
voorheen. Andere voedingsmiddelen kun-
nen duidelijk wel een anafylactische reactie 
veroorzaken, maar Aimée weet nu wat ze dan 
moet doen. Een paar jaar geleden was dat 
niet zo, dat is pure winst.’

Binnen het Kinderallergiecentrum worden 
kinderen behandeld met een voedselal-
lergie, inhalatieallergie, eczeem en astma. 
Allergieën voor voedsel als melk, ei, pinda, 
of noten en inhalatieallergie voor pollen of 
huisstofmijt komen (helaas) steeds vaker 
voor. Als een kind klachten heeft, is het 
niet altijd duidelijk of er sprake is van een 
allergische ziekte, in welke mate de aan-
doening klachten geeft en welke behan-
deling nodig en/of mogelijk  is. In het 

Kinderallergiecentrum willen we hierover 
duidelijkheid scheppen en praktische hand-
vaten geven. We onderzoeken of er sprake 
is van een allergische aandoening en stellen 
hierop een behandelplan samen in overleg 
met ouders en het kind (als dat qua leef-
tijd van het kind kan). Daarnaast geven we 
instructies hoe te handelen in geval van een 
allergische reactie, astma-aanval en eczeem. 
Op deze manier willen we samen met het 
kind en de ouders grip krijgen op allergie.

Vanwege corona is het druk in het zieken-
huis. Vermoedt u bij uw kind een allergie? 
Met een verwijzing van de huisarts, een 
kinderarts van een ander ziekenhuis of 
het consultatiebureau kunt u bij ons een 
afspraak maken. We doen ons uiterste 
best om kinderen tijdig te ontvangen en te 
behandelen; dit is echter vanwege de hui-
dige situatie tijdelijk niet in alle gevallen op 
korte termijn mogelijk. We vragen hiervoor 
uw begrip. www.viecuri.nl/kinder allergiecentrum

Tekst: Christel Jansen
Foto’s: PCL photography



18

Naam Vienna Prinssen
Leeftijd 12 jaar
School Bouwens van der
 Boijecollege
Woonplaats Baarlo

Wat is je favoriete plekje thuis?
Mijn favoriete plek is in mijn eigen 
kamer. Ik kan daar rustig werken 
en ik kan me er goed concentreren 
voor school zonder gestoord te wor
den. Ik kan mezelf in mijn kamer 
altijd laten gaan. Het is echt mijn 
vertrouwde plek.

Wat vind je het leukste aan 
jezelf?
Ik vind het erg leuk dat ik wel over
weg kan met de meeste mensen. 
Ik ben altijd wel een verlegen per
soon geweest, maar sinds dat ik 
naar een andere school ben gegaan 
heb ik daar mee leren omgaan, 
daarom vind ik het zo leuk. Ik heb 
van mijn angst mijn favoriete ding 
aan mezelf gemaakt.

Wat doe je het liefst op een 
vrijdag- of zaterdagavond?
Op vrijdag rust ik het liefst uit van 
de drukke week en slaap ik zater
dag het liefst uit. Zaterdag ben 
ik wat actiever, maar ik leer het 
meest voor school. Mijn favoriete 
ding is ‘s avonds met mijn gezin 
gezellig op de bank een film of 
serie kijken.

Wat is de laatste foto die je hebt 
gemaakt?
Ik maak veel gekke foto’s via 
Snapchat met mijn vrienden. Ik doe 
dat eigenlijk best vaak. Ik wil veel 
gebeurtenissen onthouden dat vind 
ik erg belangrijk, daarom maak ik 
zoveel foto’s met vrienden.

Wat is jouw droomberoep?
Mijn droomberoep is werken in de 
makelaardij. Ik heb laatst zelfs een 
keer meegelopen en ik vond het 
heel interessant. Je kunt er veel doen 
en er is veel afwisseling. Ik heb er 
ook al verschillende gezien, aange
zien ik vaker ben verhuisd. Ik kwam 
dus al best wel vroeg in contact met 
dit beroep en mijn interesse is alleen 
nog maar meer voortgezet.

Met welke artiest zou jij je leven 
willen ruilen?
Ik zou heel graag mijn leven wil
len ruilen met Adele. Ze is altijd zo 
zelfverzekerd en dat vind ik heel 
knap van haar. Daarbuiten kan ze 
ook wonderbaarlijk goed zingen. 
Ik zou nooit echt een artiest willen 
zijn, maar als ik zou kiezen, dan kies 
ik haar. Ik vind haar eigenschappen 
gewoon heel erg sterk en goed.

Hoe heb je je beste vriend/vrien-
din ontmoet?
Ik heb mijn beste vriendin ontmoet 
op school rond 2019. Ik ben vaak 

verhuisd en daarom ook vaak van 
school gewisseld. In de kerstvakan
tie van 2018 ging ik van mijn eerste 
school af en na de kerstvakantie zou 
ik dan naar een andere school gaan. 
De klik was er meteen. Helaas ging 
ik 4 maanden later alweer van die 
school af, maar ik heb nog steeds 
heel goed contact met haar, ook al 
zie ik haar niet vaak.

Wat voor reis zou je graag een 
keer willen maken?
Ik zou een keer graag ver weg wil
len gaan. Ik ben nog nooit uit Europa 
geweest, maar dat zou ik graag toch 
een keer willen doen. Ik weet niet 
precies wanneer of waar heen maar 
als ik nu zou moeten kiezen zou ik 
graag richting Amerika willen gaan. 
De cultuur daar zou ik graag willen 
ontdekken. Het liefst zou ik naar elk 
land in de wereld gaan om aller
lei culturen te ontdekken, maar dan 
denk ik toch dat ik het eerst richting 
Amerika ga.

Hoe belangrijk is familie voor je?
Ik hou van mijn familie, het is zeker 
belangrijk voor mij, ook al zie ik de 
meeste van mijn familie bijna nooit. 
Mijn familie woont gedeeltelijk 
in België en in Nederland. Met de 
een heb ik een betere band dan 
de ander, maar waar ze ook leven, 
familie is een van de belangrijkste 
en dierbaarste dingen in mijn leven.

Wat deed je als kind het liefst?
Ik deed altijd graag dingen online 
via een laptop of iPad, zoals muziek 
luisteren, gamen en nog veel meer. 
Nu nog steeds kan ik echt niet leven 
zonder muziek en ik denk ook wel 
dat dat lang zo blijft. Maar buiten dat 
hield ik ook veel van creatieve din
gen doen, zoals tekenen of schilde
ren. Ik ben er niet de beste in, maar 
ik vond het altijd wel erg leuk. Ik ben 
niet echt veel veranderd vanuit vroe
ger, al zeg ik het zelf.

Wat zou je graag nog willen leren 
in je leven?
Ik heb eigenlijk totaal geen idee. 
Ik laat mijn leven op me afkomen. 
Als ik iets wil leren dan ga ik daar 
meteen helemaal voor, ook als ik 
iets wil bereiken. Als ik later iets zou 
willen leren zou ik me daar meteen 
honderd procent voor proberen in te 
zetten, zodat niet alles in de knoop 
loopt. Ik kom er wel uit als ik ergens 
helemaal voor ga.

Wat staat er allemaal nog op je 
bucketlist?
Ik heb niet heel veel dingen, maar 
dingen die erop staan zijn afstu
deren en reizen. Dat is mijn abso
lute droom. Ik hoop ook zeker dat 
het gaat gebeuren! Ik zou graag de 
wereld willen ontdekken en klaar 
zijn met school, zodat ik een goede 
toekomst heb voor later.

Wat was het laatste boek dat je 
heel erg leuk vond?
Ik lees erg veel boeken de laatste 
tijd, maar een bijzonder boek dat 
me echt aansprak was ‘Be the one’. 
Het is een Engels boek dat over een 
leven met veel mentale problemen 
gaat. Er zaten veel diepe quotes 
in die echt indruk op me maakte. 
Buiten dat was het een dik boek met 
kleine letters waardoor je er niet zo 
snel klaar mee bent. Dan heb ik het 
gevoel dat ik echt word opgenomen 
door het verhaal.

Als je na een ander tijdperk zou 
kunnen reizen, waar zou je dan 
heen gaan en waarom?
Ik zou graag naar het begin van de 
21e eeuw gaan. Ik lees veel boe
ken over hoe het die tijd was en het 
lijkt me erg leuk. Niemand maakte 
zich zorgen over de problemen die 
we nu hebben, zoals het klimaat of 
het coronavirus. Ik zou ook niet te 
ver terug willen, omdat ik natuurlijk 
de sociale media wil mee maken en 
alle mensen die nu leven, zoals mijn 
vrienden en familie.

Geloof je in toeval?
Ja, anders had ik mijn beste vrien
din niet ontmoet. Het hoeft niet per 
se toeval te zijn maar het gebeurt 
niet zomaar en dat heb ik met meer 
dingen. Soms heb ik wel het idee dat 
ik er niet in geloof, maar dan denk ik 
aan bepaalde dingen en dan is dat 
gevoel wel weer terug.

Tekst: Maud van den Bekerom 

Vienna Prinssen Baarlo
15-vragen aan
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Column
Nieuwjaar

Hoi

Geen siervuurwerk, ver-
lengde maatregelen en maar 
vier mensen over de vloer. 
Dat wordt wat. De moed voor 
een knallend nieuwjaarsfeest 
is me weer een beetje in de 
schoenen gezakt. Het is 
natuurlijk wel heel erg teleur-
stellend. Je verheugt je 
natuurlijk altijd weer op het 
afsluiten van het oude jaar.

Het nieuwe jaar ingaan met je 
geliefde, vrienden, familie en 
kennissen. Een groot feest mag 
wel gevierd worden. Natuurlijk 
hebben we dat allemaal ver
diend na weer een coronajaar 
achter de rug gehad te hebben 
en er nog steeds niet vanaf te 
zijn. Het beeld van een groot 
feest lijkt dan ook wel onredelijk 
in deze tijd. Vorig jaar werden 
we er al in teleurgesteld, en nu 
stoten we ons voor de tweede 
keer op rij aan dezelfde steen. 
De slingers hangen we zelf maar 
weer op dit jaar. Op afstand met 
vrienden doorhouden. Dit jaar 
geen spetterende nieuwjaarsou
tfit nodig. Helaas geen siervuur
werk om samen met je geliefde, 
vrienden, buren en buurt van 
te genieten. Geen siervuurwerk 
dat de donkere hemel verlicht 
en verfijnd. Een prachtig beeld 
om met goede moed het nieuwe 
jaar te starten. Vuurwerk, het 
mag naar mijn mening niet 
ontbreken. De nieuwjaarsduik, 
om fris en wakker te zijn op 1 
januari, terwijl je eigenlijk brak 
in bed wil liggen. Ook dit wordt 
jammer genoeg afgelast, door 
de groepsgrootte en het aan
tal mensen dat zonder afstand 
te houden elkaar in het koude 
water onder ogen zou komen. 
Ook een prestatie om trots op 
te zijn. Jezelf verwarmen door 
een shotje Jägermeister. Je voelt 
meteen een warme deken om 
je heen wanneer het shotje 
inwerkt en je omarmd wordt 
door het ijzige water. Maar het 
went. Door de frisse duik in 2022 
ben je meteen wakker. Met alle 
voornemens, die je meestal 
maar een paar weken, hoog
uit een maand volhoudt, ga je 
2022 in. 

Mirthe
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Vacature

Internationaal Monteur (Mechatronisch)
VALUE
ADDING
TECHNOLOGY

Combineer je passie voor 
techniek en reizen
met het mechanisch monteren, testen, 
demonteren en onderhouden van 
machines. Zowel in onze fabriek in 
Venlo als bij de klant op locatie.

Meer weten over deze vacature?
Mail naar jobs@royaldutchkusters.com
of bekijk de vacature op onze website.

bekijk 
vacature

HAY
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Helden MO191 kampioen
In een seizoen waarin weinig gevoetbald kon worden, hebben de meiden in hun eerste nieuwe seizoen voor 
Helden het kampioenschap weten te bemachtigen. Met een gedeeltelijk nieuwe ploeg en geteisterd door 
blessures wisten de meiden het toch voor elkaar te krijgen om zes van zeven wedstrijden te winnen. 
Door vorige week zelf te winnen van concurrent Sparta uit Sevenum en het feit dat DVC ’16 uit Eijsden 
onverwacht verloor van RKHSV uit Maastricht, was zaterdag een overwinning nodig tegen diezelfde ploeg 
uit Maastricht om zeker te zijn van het kampioenschap. Dat bleek geen gemakkelijke opgave. Maar de 
meiden van Dörp rechtten hun rug en bogen een 0-1 achterstand om in een zwaar bevochten 3-2 overwin-
ning. Dol van geluk bestormden de meiden het veld en werd er toch nog een klein feestje gevierd in de 
kantine van VV Helden tot 17.00 uur. / Tekst: Roy van Breukelen

Gelijkspel
Herpertz Bevo HC stunt 
tegen koploper
De Panningse handbalploeg Herpertz Bevo HC heeft zaterdag 18 decem-
ber tegen de ongenaakbare koploper Achilles Bocholt voor een stunt 
gezorgd tijdens de thuiswedstrijd in sporthal De Heuf. Bij de rust leidde 
Herpertz Bevo HC nog met 15-13. Uiteindelijk werd het 27-27.

De beginfase was voor de Belgische 
gasten, waar ze een voorsprong 
namen van 28. Door wat omzettin
gen in verdedigend opzicht herpakte 
Herpertz Bevo HC zich. De defensie 
stond als een huis. Van 28 uitlopen 
naar 1513 getuigt zowel defensief als 
aanvallend van grote klasse. Herpertz 
Bevo HC bleek over de juiste wils
kracht te beschikken. Een team, dat 
voor elkaar wil knokken. Het leek in 
de slotfase in de tweede helft nog 
mis te gaan, toen Achilles Bocholt een 
2427 voorsprong nam. Herpertz Bevo 
HC toonde wils en verkeerskracht en 
sleepte nog een dik verdiend 2727 
gelijkspel in de wacht. Jeroen van 
den Beucken was met acht doelpun

ten de koningsschutter tegen Achilles 
Bocholt. De inhaalwedstrijd tegen 
Sporting Pelt ging in Neerpelt met 
2418 verloren. Dat kwam door een 
desastreuze eerste helft, waarin thuis
club uitliep tot 156. Bij het ingaan 
van de winterstop mag geconclu
deerd worden dat Herpertz Bevo HC 
op de weg naar boven gaat. Er staat 
een hecht team, waarbij alle neuzen 
dezelfde kant uitstaan. De ploeg heeft 
de komende maand de tijd om aan de 
fine tuning te werken. De competitie 
wordt hervat op zaterdag 29 januari 
2022, met het thuisduel tegen Kermit 
Lions.

Tekst: Mat Nellen

Volleybal
Peelpush sluit het jaar 
winnend af en neemt alle 
punten mee naar Meijel
De uitwedstrijd tegen Dynamo Apeldoorn stond zaterdag 18 december 
op het programma. Het eerste fluitsignaal voor Peelpush klonk om 19.00 
uur, exact de tijd dat ook Mark Rutte zijn persconferentie aftrapte. 

Peelpush begon erg sterk met twee 
serveseries en kon al snel de 61 op 
het scorebord laten noteren. Dynamo 
kwam echter goed terug en er moest 
hard gevochten worden voor elk 
punt. Op 2121 kwam Loes aan serve. 
Dynamo had hier geen antwoord 
op en Loes serveerde de set voor 
Peelpush binnen.
De tweede set was vanaf het begin 
erg spannend. Beide teams streden 
voor elk punt, wat resulteerde in lange 
rally’s. De “bigpoints” ging Peelpush 
met een kleine voorsprong in (2021) 
maar bij 2122 kwam Loes wederom 
aan serve en serveerde zij opnieuw de 
set binnen voor Peelpush.

Fouten
De euforie van de eerste twee sets 
duurde bij Peelpush echter niet lang. 
In de derde set keek Peelpush al snel 
tegen een achterstand aan van 52. 
Peelpush maakte meer fouten en 
doordat Dynamo goed bleef spe
len was het moeilijk voor de club uit 
Meijel om de aansluiting te vinden. 
De gehele set bleef Peelpush achter 
de feiten aanlopen en werd de set 

verloren met 2521.
Met een 21 voorsprong ging Peelpush 
de vierde set in. Met een 1015 voor
sprong ging Peelpush richting de 
‘bigpoints’, echter kwam Dynamo met 
een sterke serveserie terug. Het einde 
van de set verliep opnieuw erg span
nend met 2423 had Dynamo het eer
ste setpunt in handen. Echter sloeg 
Annette de bal recht door het blok van 
Dynamo en serveerde ze hierna ook 
nog een mooie ace. De rollen waren 
omgedraaid 2425 stond op het score
bord wat betekende matchpoint voor 
Peelpush. Dynamo maakte een net
fout wat ervoor zorgde dat Peelpush 
de set met 2426 binnen sleepten en 
dus de volledige 3 punten mee naar 
Meijel namen.
Voor Peelpush was dit de laatste wed
strijd van dit jaar. Zaterdag 8 januari 
staat de eerste wedstrijd van 2022 
gepland tegen Set Up’65. Om 20.00 
uur zal het eerste fluitsignaal klinken 
in Ootmarsum.

Tekst: Peelpush 
Beeld: Wim Simons
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Verzameling in kapel in achtertuin

De Baarlose Jo Gijpmans bezit met veel trots 
vierhonderd heiligenbeelden
Jo Gijpmans (72) heeft op de Bokshout in Baarlo een streekmuseum waarin verschillende verzamelingen tentoongesteld staan. Zijn grootste trots 
zijn zijn heiligenbeelden. Hij vermoedt dat hij er zo’n vierhonderd in bezit heeft en Jo sluit niet uit dat dit er meer worden. Jo weet van bijna elk 
heiligbeeld de geschiedenis en van welk materiaal het gemaakt is en waar het vandaan komt.

Zes jaar geleden heeft Jo zijn eer
ste heilig hartbeelden gekocht. 
Hij spaarde op dat moment al ver
schillende spullen en kwam de beel
den tegen op de markt. “Ik zag ze 
staan en dacht bij mezelf: ‘Onze
LieveHeer hoort niet op de markt 
thuis.’ En daarom heb ik ze toenter
tijd gekocht”, vertelt Jo. Zijn zoon had 
vroeger een keet, waar Jo zijn beelden 
heeft neergezet. Het begon met maar 
vijf of zes beelden, maar dat werden 
er steeds meer. “Verschillende men
sen begonnen mij te vragen of ik heili

genbeelden verzamelde, waarna ze 
de beelden die zij op de zolder hadden 
staan, aan mij gingen geven.” 
Ook kreeg Jo vanuit museum De Brede 
van de historische werkgroep van 
Maasbree beelden geschonken. 
Dit omdat zij haar locatie moest ver
laten en de beelden bij Jo een goede 
plek kregen. Hierdoor werd Jo’s ver
zameling erg groot, waardoor hij een 
andere plek moest verzinnen om de 
beelden neer te zetten. Daarom heeft 
hij zelf een oude schuur omgetoverd, 
in wat hijzelf ’t Kapelke noemt. Jo is 

zelf erg gelovig en probeert dan ook 
iedere dag te bidden in zijn eigen 
Kapelke. Ondertussen heeft hij al rond 
de vierhonderd beelden gekregen of 
zelf gekocht en dit worden er alleen 
maar meer. “De schuur is 8 meter lang 
maar als ik wat jonger was geweest, 
zou ik de schuur nu nog 5 meter lan
ger maken. Het staat nu namelijk 
alweer erg vol”, zegt Jo.
“Mijn paradepaard is een groot beeld 
van kindje Jezus”, vertelt Jo. “Dit beeld 
kwam met een loshoofd en zonder 
handen binnen. De handen heeft mijn 

vrouw er zelf bijgemaakt. Dit is wel 
te zien omdat mijn vrouw de inke
pingen in de handen aan één kant is 
vergeten te verven.” Jo’s vrouw Door 
repareert alle beelden die gebroken 
binnenkomen. Zij maakt deze onder
delen van gips en verft daarna de 
nieuwe onderdelen. In ’t Kapelke’ van 
Jo staan alleen de beelden die com
pleet zijn. De beelden die kapot bin
nenkomen, worden eerst opgeslagen 
en opgemaakt in de werkplaats van 
zijn vrouw. De meeste beelden in zijn 
verzameling zijn gemaakt van gips. 

Sommige oudere beelden van Jo zijn 
van hout en in enkele gevallen van 
porselein.
Eén van de beelden had bij aanleve
ring een kleine staf in zijn hand, dit 
vond Jo niet kloppen. Daarom wilde hij 
een grotere staf voor het beeld laten 
maken. Voordat dit kon, moest hij eerst 
het gat in de hand van het beeld groter 
boren, maar bij het boren heeft hij de 
hele hand vernield. “Mijn vrouw was er 
niet zo blij mee, want zij kon natuurlijk 
weer een hand gaan maken”, zegt Jo. 
Een vriend van Jo snijdt vaker houtwer
ken voor hem. Hij heeft dan ook de staf 
gemaakt. “Hij heeft in 2020 ook een 
heel beeld van Sint Sebastiaan voor mij 
uit een blok lindenhout gesneden, deze 
staat ook in de schuur. Door heeft deze 
daarna helemaal geverfd”, vertelt Jo. 
“Op een veiling heb ik eens een beeld 
gekocht, waarvan ik dacht dat het Sint
Nicolaas was. Dit bleek achteraf niet zo 
te zijn”, vertelt Jo. Volgens Jo heeft Sint
Nicolaas altijd een vat met drie kinde
ren bij zijn voeten staan, het gekochte 
beeld heeft dit niet. “Ik weet nu dus 
niet wie het wel is, dit is dan ook het 
enige beeld waar ik niks vanaf weet.”
Jo heeft veel herinneringen aan zijn 
verzameling en wil graag zijn heilig 
hartbeelden later aan zijn kleindochter 
doorgeven. Zij is op dit moment pas 
5 jaar oud, maar Jo vertelt dat ze al 
heel wat weet van sommige beelden. 
“Ze toont veel interesse in de beelden 
en kent dan ook een paar namen uit 
haar hoofd”, vertelt Jo. De verzame
laar is erg trots op zijn heiligenbeel
den en vertelt er graag over. Voor een 
bezoekje bij het streekmuseum is 
iedereen bij Jo welkom. Het is vrij toe
gankelijk en te vinden op de Bokshout 
in Baarlo. Voor een bezoek is Jo te 
bereiken via 06 53 30 71 20.

Tekst: Noëlle Ewals
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Bedankt!
Wij willen u graag bedanken 

voor de prettige samenwerking in 2021. 
Wij wensen u fijne feestdagen en een

goed en succesvol 2022!

Wijziging 
datum 
ophalen oud 
papier in 
Beringe
Vanwege de jaarwisseling 
vindt de aankomende oud 
papieractie in Beringe niet 
plaats op vrijdag 31 decem-
ber en zaterdag 1 januari. 
De datum dat het oud papier 
wordt opgehaald is op 
woensdagmiddag 29 decem-
ber 2021.

De oud papieractie wordt 
verzorgd door Schutterij Sint 
Hubertus Beringe. Op woens
dag 29 december kunt u vanaf 
13.00 uur het oud papier gebun
deld langs de weg zetten. 
Ook haalt de schutterij deze dag 
het oud ijzer op.
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Haar hele leven lijkt in het teken te staan van het helpen van andere mensen. Dit heeft ze gedaan in 
Ethiopië en nu doet ze dit als vrijwilliger in haar dorp. Deze week wordt Els Baars (77) uit Panningen 
geplukt.

Els is geboren in Bergen op Zoom 
in een gezin met zeven kinderen. 
“Het oudste kind van ons gezin 
was een pleegkind, waarvan de 
ouders joods waren. Zij zijn omge
komen in de oorlog”, vertelt Els. 
Haar moeder had een lingerie
winkel, de bedoeling was dat Els 
daar zou gaan werken. “Ik had 
daar geen zin in en daarom ben ik 
de opleiding tot verpleegkundige 

gaan volgen. Dat was erg leuk. Drie 
maanden voor mijn examen kreeg 
mijn toenmalige man echter een baan 
in Ethiopië en ben ik met hem mee
gegaan.” 

Adoptie
Els en haar exman zijn drie jaar in 
Ethiopië gebleven. “Ik was nog jong, 
23 jaar. We waren net getrouwd en 
het was een hele andere leefwereld.” 

In het tweede jaar in Ethiopië hebben 
ze daar een Ethiopische moederloze 
baby, nu haar oudste dochter, in huis 
genomen. “Ik was ook net zwanger, 
dus ik kreeg bijna tegelijk twee 
dochters. Dat heeft hier in Nederland 
ook wat problemen opgeleverd in 
verband met de adoptie, want dit 
mag eigenlijk niet. Je mag geen 
kind adopteren, terwijl je zwanger 
bent. Daar moet ongeveer één jaar 

tussenzitten, maar uiteindelijk is het 
adopteren goed gegaan.”
Na Ethiopië is het gezin terug 
naar Nederland verhuisd. Els en 
haar exman hebben een tijdje 
gastkinderen in huis gehad en daar 
wilden ze meer van weten. “Ik had 
twee kinderen en geen tijd om een 
dagopleiding te volgen, daarom 
kon ik de opleiding tot verpleegster 
niet afmaken. Ik heb toen gekozen 
voor de mboopleiding sociale 
dienstverlening. Hiervoor heb ik 
ook een vervolgopleiding gedaan 
op het hbo en vo.” Ze wilde bij de 
kinderbescherming gaan werken en 
een hoge opleiding was daarvoor erg 
belangrijk. Hierna kreeg ze een baan 
bij de kinderbescherming in Roermond 
en daar heeft ze dertien jaar gewerkt. 
“We hadden altijd gezegd ‘Als we 
50 jaar zijn, gaan we weer reizen.’ 
Ik heb dus toen ik 50 werd mijn 
baan opgezegd. Uiteindelijk was 
ik daar helemaal niet aan toe en 
hebben we in Bergen op Zoom een 
huis gebouwd.” Daar heeft ze nog 
jaren in een asielzoekerscentrum, 
als maatschappelijk werkster, met 
asielzoekers gewerkt. Toch wilde ze 
graag terugverhuizen en woont ze 
sindsdien weer in Panningen.

Vrijwilliger
Els is toen gaan werken als 
vrijwilligster op verschillende 
plekken. “Hulpdienst, klussendienst 
en later als vrijwilligster bij Stichting 
Seniorenvervoer Helden Egchel 
Panningen. Inmiddels werk ik elf jaar 
later als secretaresse. We werken met 
veertig vrijwilligers, waarvan ruim 
dertig chauffeurs. We rijden met twee 
bussen en we hebben gemiddeld 
duizend ritten per maand.” Ze vindt 
het erg belangrijk dat de senioren uit 
huis kunnen en naar een afspraak, 
dagontmoetingscentra of naar de 
fysio kunnen gaan. “Dat loopt erg 
goed, alleen onze chauffeurs die 
van het begin af aan vrijwilliger zijn, 
worden wat ouder, dus het is erg 
belangrijk dat we nieuwe chauffeurs 
krijgen.” Daarnaast werkt Els als 
vrijwilligster in het Plattelandshoés, 
een hospice. “Ik werk daar meestal 

twee keer in de week en ook hier zijn 
er vrijwilligers nodig.” Waar Els ook 
mooie herinneringen aan heeft is het 
jarenlange werk als vrijwilligster bij 
Vorkmeer. Hier hielp ze vluchtelingen 
te begeleiden. Vanuit thuis heeft 
Els meegekregen om anderen te 
helpen. “Vroeger dacht ik altijd: 
‘Als ik iets goed doe, dan krijg ik een 
schouderklopje’. Nu help ik ook graag, 
maar enkel voor mijn plezier. In mijn 
opvoeding heb ik meegekregen dat 
als je het kunt, je een sociaal mens 
moet zijn”, vertelt ze.
Els heeft twee keer een blinden
geleidehond opgevoed voor het 
Koninklijk Nederlands Genootschap 
voor Fysiotherapie. “Je leidt ze vijftien 
maanden op en daarna moeten ze 
weg. Je bent dan net gehecht geraakt 
en ik vond het dan heel erg moeilijk 
om de honden af te staan.” Haar doch
ter wilde ook graag een hond, echter 
werkt zij veel en kon daarom geen 
pup opvoeden. “Daarom hebben we 
samen een hondje gekocht; Jane. Ze is 
nu elf weken oud.” 

Stilzitten
Els heeft altijd veel te doen. De puppy, 
het vrijwilligerswerk en ze heeft een 
grote familie met negen kleinkinde
ren en drie dochters. Daarbij heeft ze 
nog hobby’s zoals breien, puzzelen, 
wandelen en sporten. “Ik ben geen 
stilzitter”, zegt Els. Ze is nog twee keer 
teruggegaan naar Ethiopië voor een 
paar weken vrijwilligerswerk bij stich
ting Lalibela. “Mijn hart ligt nog altijd 
in Ethiopië. Het is een heerlijk land 
met mooie mensen, omdat ik daar als 
jonge meid ben begonnen, is de liefde 
voor het land nog altijd aanwezig. Ik 
heb het goed en het is verrijkend om 
anderen te helpen.”

Vroeger dacht ik 
altijd: ‘Als ik iets goed 
doe, dan krijg ik een 
schouderklopje

Tekst en beeld: Noëlle Ewals

Els Baars Panningen
Geplukt

Vacature

Field Service Commissioning Engineer
VALUE
ADDING
TECHNOLOGY

Wil jij machines maken voor 
geldvernietiging en recycling?

Verdiep je in de techniek van onze 
machines met deze veelzijdige en 
internationale functie. 

Meer weten over deze vacature?
Mail naar jobs@royaldutchkusters.com
of bekijk de vacature op onze website.

bekijk 
vacature

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.
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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

Kerkberichten
Vincentiusparochies

Coronamaatregelen
Nederland in lockdown. Daarom zijn 
er helaas geen kleutervieringen en 
nachtmissen. Op sommige plaatsen 
wel een avondmis om 16.00 uur. 
Welke vieringen, coronaproof, wel 
doorgaan leest u per parochie in de 
kerkberichten in Hallo. Kijk ook op 
www.vincentiusparochies.nl of bel 
bij vragen. 
Op Kerstavond zendt Omroep P 
en M om 21.00 uur een eerder 
opgenomen H. Mis vanuit de 
dekenale kerk in Horst uit. 
Onze kerken zijn zoveel mogelijk 
met de Kerstdagen geopend om de 
kerststal te bezoeken en voor stil 
gebed. Natuurlijk met mondkapje 
en gezonde afstand van elkaar. Voor 
de tijden zie de kerkberichten van 
de parochies. In de kerk houden 
we ons altijd aan de 1 ½ meter 
afstand en dragen een mondkapje 
bij het verplaatsen. Uitvaarten zijn 
mogelijk maar beperkt toegankelijk, 
afhankelijk van de afmetingen van 
de kerk. En blijf thuis bij klachten. 
Uw priesters wensen u, ondanks 
alles, toch een heel zalig Kerstmis 
en een gezegend Nieuwjaar toe: 
geloof, hoop en liefde. Vrede, 
gezondheid en geluk. Wij leven mee 
met allen die zakelijk of persoonlijk 
te lijden hebben onder deze 
lockdown en wensen hen heel veel 
sterkte! 

Parochie Beringe
Misintenties 
NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens 
het parochiespreekuur op 
dinsdagochtend. Ook bij kapelaan 
Roger Maenen tel. 077 466 18 50 of 
per email roger.maenen@ziggo.nl.
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot 
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Vrijdag 24 december
Geen H. Mis Kerstavond
Zaterdag 25 december
H. Mis 1ste Kerstdag 09.30 uur 
m.m.v. kerkelijk zangkoor 
Kerk ’smiddags open van 14.00 uur 
– 16.00 uur. 
Zondag 26 december
Geen H. Mis 2de Kerstdag
Woensdag 29 december
H. Mis 9.00 uur

Vrijdag 31 december
Oudjaar geen H. Mis
Zaterdag 1 januari
Nieuwjaar geen H. Mis
Zondag 2 januari
H. Mis Driekoningen 09.30 uur m.m.v. 
kerkelijk zangkoor
Woensdag 5 januari
H. Mis 9.00 uur

Parochie Egchel 
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530 
Kerkdiensten
Zaterdag 25 december
H. Mis Kerstmis 11.00 uur m.m.v. 
gitaarensemble van Muziekvereniging 
Egchel t.i.v. Willem van Gend 
(sterfdag).
‘smiddags kerk geopend tot 16.30 uur.
Zaterdag 1 januari
H. Mis Nieuwjaar 11.00 uur t.i.v. 
pastoor Giel Peeters (sterfdag)
Zondag 2 januari
Geen H. Mis

Parochie Grashoek
Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg, 077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Vrijdag 24 december
H.Mis 16.00 uur Kerstavond
Zaterdag 25 december
H.Mis 10.00 uur 1e Kerstdag T.i.v. Joop 
Reerink (jaardienst); Jeanne Steeghs
Lormans (verjaardag)
Het kerkgebouw is open voor een 
bezoek aan de kerststal vanaf 11.00uur 
tot 16.00 uur.
Zondag 26 december
H.Mis 11.00 uur 2e Kerstdag T.i.v. Wiel 
Spreeuwenberg (jaardienst), Tinus 
Spreeuwenberg en Theodora Schoeber
Het kerkgebouw is open voor een 
bezoek aan de kerststal vanaf 12.00 
uur tot 16.00 uur
Vrijdag 31 december
H.Mis 16.00 uur Oudjaarsavond
T.i.v. de overledenen in het afgelopen 
kalenderjaar: Grad Maessen, An van 
der ElsenGommans, Jan Willems, Leen 
TimmermansSteeghs, Grada Janssen
Joosten
Zondag 2 januari
H.Mis 11.00 uur T.i.v. Gods zegen voor 
het nieuwe jaar

Parochie Helden
Misintenties
NL61 RABO 0120795094 
pastorie Rochusplein 3
077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl 
Spreekuur 
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Vrijdag 24 december
De H. Communie vw Kerstmis wordt 
thuisgebracht vanaf 09.00 uur
Let op! Vanwege de coronabeperkende 
maatregelen vervallen alle 
avonddiensten.
Zaterdag 25 december
H. Mis 10.00 uur  Kerstmis  herenkoor 
met ensemble van fanfare St. Cecilia 
t.i.v. Johanna Wilhelmina Neessen en 
fam. (jaardienst)
De kerk blijft na de Hoogmis open 
voor bezoek aan de Kerststal en stil 
gebed tot 16.30 uur.
Zondag 26 december
H. Mis 10.00 uur  2de Kerstdag  H. 
Familie t.i.v. lev. en overl. leden van 
Kon. Schuttersgilde St. Lambertus; 
overl. fam. Coxv.d. Beucken
De kerk blijft na de Hoogmis open 
voor bezoek aan de Kerststal en stil 
gebed tot 16.30 uur.
Zaterdag 1 januari
H. Mis 10.00 uur  Nieuwjaarter ere 
van Maria de Moeder van God
Zondag 2 januari
H. Mis 10.00 uur – herenkoor – 
Openbaring des Heren  t.i.v. Giel 
van Lier en Leen van Liervd Hurk 
(jaardienst)
Kerk open van 13.00 tot 15.00 uur voor 
stil gebed en aanbidding. Om Gods 
zegen over dit nieuwe jaar.
Vrijdag 7 januari
De H. Communie wordt thuisgebracht 
vanaf 09.00 uur 

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
Vrijdag 24 december
H. Mis Kerstmis 16.00 uur t.i.v. Henk 
Oostdam
De kerk is voor de H. Mis vanaf 14.00 
uur open voor bezoek aan de Kerststal 
en stil gebed.

Zondag 26 december
De kerk is open voor bezoek aan de 
Kerststal en stil gebed van 14.00 uur 
tot 16.00 uur.
Vrijdag 31 december
H. Mis Oud en Nieuwjaar 16.00 uur uit 
dankbaarheid en om zegen te vragen.
Zaterdag 8 januari
Geen 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
Vrijdag 24 december
Geen vieringen Kerstavond ivm. 
coronaregels. Op www.parochiemeijel.
nl vanaf 17.00 uur Kinderviering 
met Mekiko te bekijken (eerder 
opgenomen) en vanaf 19.30 uur een 
eerder opgenomen H. Mis.
Zaterdag 25 december
H.Mis 11.00 uur Eerste Kerstdag, t.i.v. 
Theo de Jong (jaard); Tjeu Sonnemans 
(zeswekendienst)
Zondag 26 december
H. Mis 10.00 uur Tweede Kerstdag, 
t.i.v. de wereldvrede
Eerste en Tweede Kerstdag is de 
Kerststal te bezoeken. Aansluitend 
aan de H. Mis tot 17.00 uur (verplichte 
sluitingstijd van het kerkgebouw. Ook 
als onderdeel van de 1e Kribkesroute 
in Meijel.
Maandag 27 december
Geen Rozenkrans
Dinsdag 28 december
H. Mis 09.00 uur (grote kerk)
Donderdag 30 december
H. Mis 09.00 uur. Aansl. Aanbidding 
(grote kerk)
Vrijdag 31 december
Geen viering (ivm. coronasluiting kerk 
om 17.00 uur)
Zaterdag 1 januari
H. Mis Nieuwjaarsdag 11.00 uur, t.i.v. 
Pastoor Jozef Schreurs (gest.jaard)
Zondag 2 januari
Geen H. Mis in Meijel

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

Kerkdiensten
Overleden:
Anny Woltervan Nisselroij, 97 jaar 
Vrijdag 24 december
‘sochtends ziekencommunie thuis 
gebracht.
H. Mis 16.00 uur  kerstavond  
m.m.v. gemengd zangkoor t.i.v. 
Helena en Maria Zegers; Joke 
Goes; Taco Schledorn en overleden 
grootouders; overleden ouders 
GubbelsJacobs
Zaterdag 25 december
geen H. Mis
kerk geopend (eerste kerstdag) 
‘smiddags van 14.00  17.00 uur
Zondag 26 december
H. Mis 10.00 uur  H. Familie  
m.m.v. gemengd zangkoor. T.i.v. 
Mia Houtappels; Aloys Duis en 
overledenen van familie Duis
Kampen;
14.30 uur: doopsel van Sophia van 
Berlo
kerk geopend (tweede kerstdag) 
‘smiddags van 14.00  17.00 uur
Dinsdag t/m donderdag: 
ochtendmis om 9.00 uur in de 
dagkapel.
Vrijdag 31 december
H. Mis 16.00 uur  Oudjaarsdag (in 
dagkapel) t.i.v. om Gods zegen 
voor onze parochie
Zondag 2 januari
H. Mis 10.00 uur  Driekoningen. 
t.i.v. Piet Janssen en To Janssenvan 
der Linden en zoon Sjraar
Dinsdag t/m vrijdag: ochtendmis 
om 9.00 uur in de dagkapel.
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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

Cluster MKBE

Coronamaatregelen
“Wilt u a.u.b. bij binnenkomst in 
de kerk 1,5 meter afstand in acht 
nemen? U kunt uw handen des
infecteren en vervolgens plaats
nemen in de banken waar dat is 
aangegeven. Heeft u verkoudheids
klachten, blijft u dan thuis.”
Alle vieringen zijn onder voorbe
houd. Wijzingen worden aan de 
kerkdeur aangegeven.
Kerken zijn 1e en 2e Kerstdag open 
van 11.00 uur tot 16.00 uur.
Deken W. Varela, Kapelaan H. te 
Boekhorst en het kerkbestuur
wensen allen een Zalig Kerstfeest 
en een Gezegend Nieuwjaar.

Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4, 077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 25 december – 
Hoogfeest van Kerstmis 
H. Mis: 11.00 uur 
Lector: Mevr. Jeanne Senden
Intenties: Jan Grubben en Nelly 
GrubbenVerheijen. Jaardienst 
Christien Lenders, Frans Lenders, 
Harrie Lenders en overleden ouders 
LendersBartels.

Zondag 26 december – 2e Kerstdag
H. Mis: 9.30 uur
Lector: Mevr. Marianne Verhappen
Deze H. Mis wordt opgedragen tot een 
bijzondere intentie.
Vrijdag 31 december 
H. Mis 16.00 uur
Lector Jac Bouten
In deze H. Mis wordt gebeden voor de 
overledenen van het afgelopen jaar.
Zondag 2 januari
11.00 uur H. Mis.
Lector: Toos Leijsten
Mededelingen
Overleden:
Thei Boots, Molenstraat, 89 jaar.
Truus HesenAmbrosius, 
Broekstraat 88 jaar.
Truus Grubbenvan Osch, 
Westeringlaan, 87 jaar. 
Openstelling Aldegundiskapel 
De Aldegundiskapel in onze 
parochiekerk is dagelijks geopend 
voor het opsteken van een kaarsje, 
een gebed of een moment van 
bezinning. De H. Aldegundis is 
beschermheilige tegen ernstige 
ziekten en voor troost en hoop.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage
NL39RABO0125305311
Iet DingsBovendeerdt
077 462 18 60
06 24 21 61 06

Kerkdiensten
Vrijdag 24 december
16.00 uur H. Mis.
Voor Pastoor Louis Verhaag.
Zaterdag 25 december
16.00 uur H. Mis. 1e Kerstdag.
Van 11.00 uur tot 12.00 kerstliede
ren gezongen door Lisa Selen en 
Frank Hendriks.
Zondag 26 december
11.00 uur H. Mis. Voor Pastoor Louis 
Verhaag. Voor de overledenen van de 
fam. Schatorie, fam. Jacobs, Tiny Boots 
en Ed Berens. Voor de Kesselse kerk
vrijwilligers
Zondag 1 januari
11.00 uur H. Mis. Uit dankbaarheid.
Mededeling:
24 december is op de zender van Peel 
en Maas om 21.00 uur een H. Mis te 
volgen die opgenomen wordt in de H. 
Lambertuskerk in Horst.
De kinderen kunnen tijdens de open
stelling van 1e en 2e kerstdag hun knut
selwerkjes in de boom hangen.
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

wege Corona, willen wij u vragen 
de meldingen hierover in deze 
Hallo in de gaten te houden.
Mededelingen
Het einde van het jaar 2021 komt 
in zicht; mogen we jullie aan de 
KERKBIJDRAGE voor onze eigen 
parochie herinneren? Hiervoor har
telijk dank.
Voor de pastorale zorg kunt u 
terecht bij pastoor deken Wilson 
Varela (telefoon 077 3981416) of 
kapelaan Hans te Boekhorst (tele
foon 077 4771275): Ziekenzalving  
06 55408023.

Kerkdiensten
Zaterdag 25 december
9.30 uur H. Mis. 1e Kerstdag.
Voor Frits, Wiel en An Peeters. 
(’t Sittert)
Herm Mertens en families Mertens en 
Kersten.
Cor Driessen wegens verjaardag.
Donderdag 30 december
9.00 uur H. Mis. 
Zondag 2 januari
9.30 uur H. Mis.
Jaardienst An Peeters (’t Sittert
Donderdag 6 januari
9.00 uur H. Mis.
Weldoeners van de H. Familiekapel en 
tevens voor Herm Mertens.
Overleden: Cor van Wijlick, 
Voorste Horst, 88 jaar.
Mia Haenen, 95 jaar, Huize ter Borcht.
Piet Hoezen, 95 jaar, Zuivelstraat.
Mededeling: 
Zondag 26 december 2e Kerstdag is er 
géén H. Mis.

Parochie KesselEik
Misintenties
NL41RABO0125300522
Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkens 
06 30 10 30 13
Kerkdiensten
Zaterdag 25 december 
 1e Kerstdag
12.30 uur H. Mis bgv Kerstmis 
Indien er wijzigingen optreden van

Groene Kruis leden profiteren van korting op de 
premie en extra vergoedingen bij VGZ

Overst app en van   
           zorgverzek ering

Overstappen van zorgverzekering doet u bijvoorbeeld als uw zorgbehoefte het komende jaar verandert. 
Verwacht u meer fysiotherapie nodig te hebben vanwege een geplande operatie? Of heeft u afgelopen jaar 
weinig gebruik gemaakt van uw tandverzekering? Dan loont het zich om zorgverzekeringen te vergelijken. 
Maar ook als uw zorgbehoefte niet verandert, is het goed om te controleren of uw zorgverzekering nog 
passend is. Verzekeringen wijzigen namelijk elk jaar hun voorwaarden. Kijk dus verder dan prijs alleen. 
Hoeveel zorg denkt u nodig te hebben? Hoeveel kosten wilt u zelf betalen? Wilt u vrije keuze in zorgverleners? 
Kortom; wat is voor u belangrijk?

Het einde van het jaar is in zicht. Dat betekent naast genieten van gezelligheid, 
kerstkransjes en oliebollen, ook dat de periode is aangebroken om uw 
zorgverzekering eens kritisch tegen het licht te houden. Omdat de verschillen in 
tarieven en vergoedingen groot zijn, loont het zich vaak om over te stappen.

Meer weten? 
Kijk op onze website en vergelijk. www.groenekruisleden.nl/vgz

Aanpassen of overstappen, hoe werkt dat?
Voldoet uw zorgpolis niet meer aan uw wensen? Dan kunt u uw huidige zorgverzekering aanpassen of 
overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Stapt u voor 31 december 2021 over naar een nieuwe 
zorgverzekering dan regelt uw nieuwe zorgverzekering vanzelf dat uw oude wordt opgezegd! 

Korting en extra’s bij VGZ
Neem bij het vergelijken van 
zorgverzekeringen ook zeker VGZ mee. 
Als lid van Groene Kruis Ledenorganisatie 
profi teert u via het collectief namelijk 
van diverse kortingen en extra’s bij deze 
zorgverzekeraar. Leden krijgen:

Korting op de basispremie
Korting op aanvullende 
verzekeringen
Tot 12 extra behandelingen 
fysiotherapie
Diverse tegemoetkomingen voor 
mantelzorgers
€200,- extra preventiebudget



NU SPECIALE
LOCKDOWN KORTING!

OP=OPOP=OP

OOK TIJDENS DEZE LOCKDOWN KUN JE VERTROUWEN OP ONZE SERVICE!

Tummers

Chat online
www.eptummers.nl

Bel ons
085-105 4444

Bestel en haal af!
in een van onze 8 winkels

Video shoppen
persoonlijk en snel!

WhatsApp
085-105 4444

 @tummerselectro          @eptummers
T. 085 – 105 4444  | www.eptummers.nl

8 Winkels in Limburg

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

NIEUWE MEGASTORE

BOSCH WASMACHINE
WAU28S70NL

• AFHAALPRIJS!
• Vulgewicht 9 kg • i-DOS • Automatische programma’s • EcoSilence Drive
• SpeedPerfect • VarioTrommel • 1400 Toeren

C

839,-

549,-

-35%-35%

LG SMART TV
50UP78006LB

• AFHAALPRIJS!
• 4K Ultra HD • Quad Core Processor • AI ThinQ • Magic Remote 
• Game Optimizer • Filmmaker Mode

50
’’

12
7 c

m

599,-

439,-

-27%-27%

Rik

VOOR 14.00U
VOOR 14.00U

BESTELD =BESTELD =
DEZELFDE DAG
DEZELFDE DAG

GELEVERD!*GELEVERD!*
* In de regio bij bestellingen 

vanaf € 100,-


