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Lichten voor de helden
Een boodschap voor hoop, steun en dank. Dat wilden de deelnemers aan #LightTheSky zondagavond 22 maart uitdragen door hun lampen aan te zetten en de donkere hemel te
verlichten. De actie was bedoeld voor alle mensen die ondanks de coronacrisis werken om het land draaiende te houden. Zorgmedewerkers, vrachtwagenchauffeurs, supermarkt
personeel en alle anderen die zich inzetten, werden bedankt voor hun inzet. DOK6 Theater deed mee aan het landelijke initiatief en zo kleurde tussen 20.00 en 20.30 uur de lucht
boven Panningen. “Sta even stil en klap, lach, zwaai. Niet voor ons, maar voor iedereen!”, was de boodschap die het theater naar buiten wilde uitdragen. / Beeld: Jordy Strijbos

Veel evenementen getroffen door nieuwe maatregelen
De maatregelen van de overheid omtrent het coronavirus werden
maandag 23 maart flink uitgebreid. Alle evenementen tot en met 1
juni mogen niet doorgaan. Dat heeft grote gevolgen voor veel organi
saties binnen gemeente Peel en Maas. Een kleine selectie van zaken die
de komende maanden zijn afgelast of verplaatst.
Eerste paasdag vindt dit jaar plaats
op zondag 12 april. Dat zal niet veranderd worden. Wél zijn alle vieringen rondom het feest afgelast. De
kerken zijn gesloten en het traditionele eieren zoeken zal op veel
plekken niet doorgaan. Thuis een
paasbrunch houden kan niemand
tegenhouden, wel wordt het afgeraden door de regering. Door de
Paasmarkt op tweede paasdag is
eveneens een streep gezet en ook
de kerkdiensten met Pinksteren zijn
inmiddels afgelast.

Kermissen
De kermissen van Helden en
Maasbree kunnen geen doorgang
vinden dit jaar. Die stonden gepland
van 17 tot en met 21 april (Helden)
en 9 tot en met 13 mei (Maasbree).
“Helaas, maar waar”, schreef
Ebisch-Events, verantwoordelijk
voor de kermisorganisaties in
Peel en Maas, op Facebook. In
een reactie op het bericht werd
geopteerd voor een datum later
dit jaar met een kermis in een
afgeslankte vorm. Of de kermissen

verplaatst kunnen worden, is nog
niet bekend.

Koningsdag
Op Koningsdag (27 april) staan
normaal gesproken in vrijwel ieder
kerkdorp activiteiten voor kinderen
op de planning. Dat zal dit jaar niet
het geval zijn. De activiteiten worden
afgelast, al kan er nog een alternatief komen, zo schrijft Stichting
Kinderfeesten Baarlo. “De Koninklijke
Bond van Oranje Verenigingen
bekijkt nog of Koningsdag op een
andere manier gevierd kan worden,
omdat vele Nederlanders Koningsdag
zien als een waardevol moment van
gemeenschapszin. Wij volgen dit op
de voet en informeren jullie als er
nieuwe ideeën mochten zijn.”

Bevrijding
Natuurlijk zijn we als Nederland
nog steeds 75 jaar geleden officieel
bevrijd van de nazi’s. Dat vieren
zal echter niet gaan. In Kessel
stond een groot evenement op de
planning met artiesten en oude
beelden op een groot scherm bij
Kasteel De Keverberg, maar dat
kan geen doorgang vinden. Hoe de
gemeente de dodenherdenking gaat
invullen, is nog niet bekend. Ook de
kleinschalige bijeenkomsten tijdens
de verschillende dodenherdenkingen
en bevrijdingsfeesten staan op de
tocht.

EGOpop
Festival EGOpop vindt om het jaar
plaats in Egchel. Vanwege het

coronavirus werd al gewacht met de
start van de kaartverkoop. Snel na de
extra maatregelen vanuit de regering
maakte de organisatie bekend dat
het de intentie is om het festival naar
volgend jaar te verplaatsen. “Wij
zullen al onze partners (leveranciers,
sponsors, artiesten) spoedig gaan
benaderen en hopen dat iedereen
zoveel mogelijk mee wil verhuizen
naar 2021”, aldus EGOpop.
Daarnaast kan ook bijvoorbeeld de
Fancy Fair Meijel op zondag 24 mei
niet doorgaan en de optredens
van Muziek onder de Toren op het
Raadhuisplein in Panningen vinden
de komende tijd geen doorgang.
De Zomermarkt in Baarlo op vrijdag
22 mei en de eerste editie van de
Dorpsquiz Maasbree is ook afgelast.
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Bo, Flip, Semmy en Rick weer terug in Nederland

Onzekerheid over corona maakte einde aan
wereldreizen
Flip Zegers en Bo Verhaegh zaten in Colombia toen het coronavirus het
dagelijks leven overnam. Ze namen de benen naar Mexico, maar ook
daar voelden ze zich niet op hun gemak. Hetzelfde geldt voor Semmy
Claessens en Rick Voorter in Vietnam en Thailand. Beide stellen besloten
hun reis af te breken en terug te keren naar Nederland.
Flip (27, Grashoek) en Bo (27, Helden)
woonden samen in Egchel. Omwille
van het avontuur zegden ze hun
appartement op, namen ze ontslag
en vertrokken ze vorig jaar september naar Zuid-Amerika. “We hebben
een geweldige tijd gehad”, vertellen de twee globetrotters. Er is echter
wel een ‘maar’. “We zijn nog lang niet
klaar”, vertelt Flip. “We gingen voor
onbepaalde tijd en na een halfjaar
is het nu al voorbij.” Zodra het kan,
vertrekken ze weer. “Onze droom is
in duigen gevallen, maar niet voor
altijd”, vult Bo aan.
Op hun reis door Zuid-Amerika deden
Flip en Bo al Chili, Peru, Ecuador,
Bolivia en Colombia aan. In dat
laatste land begonnen ze te merken
dat het coronavirus een impact zou
kunnen hebben op hun reis. “We
lazen de berichten op de Nederlandse
nieuwssites over het virus”, vertelt
Flip. “Het viel allemaal mee, maar
van 7 tot en met 10 maart hadden
we een vierdaagse hike waarbij we
geen bereik hadden. Daarna was alles
anders.”

Colofon
HALLO Peel en Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Peel en Maas.

Oplage 19.275 exemplaren
hallopeelenmaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 21
redactie@hallopeelenmaas.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 25
advertentie@hallopeelenmaas.nl

Bezorgklachten
garcon.nl

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden g
 emeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Peel en Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

Vietnam
Aan de andere kant van de wereld, in
Vietnam, merkten Semmy Claessens
(28, Beringe) en Rick Voorter
(29, Helden) ook niet heel veel van de
restricties die overal werden ingevoerd. Hun reis, die tot 17 april zou
duren, begon in november met drie
maanden in Zuid-Amerika, waarna
ze 1 februari de oversteek maakten
naar Azië. “In Vietnam was er niks aan
de hand eigenlijk”, vertelt Semmy.
“We zijn nog tot in Noord-Vietnam
geweest tegen de grens met China
aan”, vult Rick aan. “Pas toen we in
het zuiden waren, merkten we iets
van onrust.”
Ze werden geweigerd door een busmaatschappij omdat ze Nederlands
waren en even later kwam het nieuws
dat hun hostel gesloten zou worden.
“We gingen naar het vliegveld om te
kijken hoe erg het was en daar bleek
tachtig procent van alle vluchten geannuleerd te zijn”, vertelt Rick. “Toen
dachten we: we moeten hier weg.”
Ze lazen dat in Thailand nog niks aan
de hand was, dus werd dat de nieuwe
bestemming. Voor eventjes dan.
“Daar was in het begin niks aan de
hand”, vertelt Semmy. “De mensen
waren heel erg relaxed en je merkte
niks.” Totdat de pubs en kroegen sloten, Bangkok richting een lockdown
ging en een eiland gesloten werd.
“We hebben toen op twee gedachten gehinkt”, vertelt Rick. “We kunnen
hier de crisis uitzingen op een prachtig
eiland met dertig graden of teruggaan
naar Nederland. Blijven zou voor veel
onzekerheid zorgen. Wat als we ziek
worden? Hoe zit het met eten op het
eiland? Hoe lang gaat dit duren? Dus
gingen we terug.”

Colombia
Toen Bo en Flip merkten dat Colombia
niet het veiligste land is om in te
verblijven tijdens een crisissituatie
besloten ze om de vlucht naar Mexico
met acht dagen te vervroegen.
“We zaten in verschillende
appgroepen en daarin kwamen de
wildste verhalen over Colombia
voorbij. Politie die hostels binnenviel,
toeristen die werden aangevallen, dat
soort dingen. Onze vlucht omboeken
lukte na drie uur bellen met de
vliegmaatschappij niet, waarna we
besloten om naar het vliegveld te
gaan om daar een vlucht te boeken.”
De twee waren in Cartagena en wilden naar Cancún in Mexico. Bij aankomst op het vliegveld bleek dat ze
niet de enige waren die snel weg
wilden. “Er stond een enorme rij bij de
vliegmaatschappij. We hebben zes uur
in die rij gestaan en toen we vooraan
stonden, wisten we nog steeds niet
wat we gingen doen.” Ze vonden een
vlucht via de hoofdstad van Colombia,
Bogotá, naar Cancún en pakten de
kans met beide handen aan.
“Eenmaal in Mexico merkten we

Flip en Bo

Semmy en Rick

eigenlijk niks meer”, vertelt Bo.
“Het vliegveld was leeg, maar voor
de rest was er geen paniek. In het
hostel was wel duidelijk dat andere
reizigers toch niet zo relaxed waren
als wij. Iedereen was bezig met een
terugvlucht.” Ondanks het mooie
weer en het zwembad bij het hostel,
besloten Bo en Flip hun wereldreis
toch maar voortijdig af te breken. “Dat
gaf wel rust”, aldus Bo. “We hadden
zoveel ideeën gehad over ergens een
maandje blijven en de crisis door te
komen, maar er was te veel onzeker.
Misschien duurt het wel drie of vier
maanden. Nu hadden we een beslissing genomen en was er duidelijkheid.”

Via Moskou
In Thailand hadden Semmy en Rick
ook de keuze gemaakt om terug te
keren. Het volgende probleem diende
zich toen aan: hoe? “We hadden een
vlucht staan vanuit de Filipijnen naar
Schiphol”, vertelt Semmy. “We hebben
geprobeerd die vliegmaatschappij

te bereiken, maar dat lukte niet.
Toen hebben we moeten besluiten
een nieuwe vlucht te boeken.”
Dat ging eigenlijk vrij makkelijk. Rick:
“Bizar genoeg vlogen de Russische
maatschappijen wel nog. De hele
wereld zit dicht, maar in Rusland kan
nog alles.” De reis via Moskou verliep
dan ook zonder problemen.

Controles
Hoe groot de paniek in de media en
in andere landen was, des te minder
was er iets van te merken in het
vliegtuig en op Schiphol, zo vertellen
beide stellen. “Het vliegtuig zat
bomvol”, vertelt Bo over de vlucht
die zaterdag 21 maart in Nederland
landde. En zoals ook Semmy en Rick
aangeven, werd op Schiphol niet
gecontroleerd. “Iedereen kon gewoon
doorlopen. Raar als je kijkt naar hoe
hysterisch het hele land is.” Semmy en
Rick kwamen op maandag 23 maart
weer thuis.
Bo heeft geen baan en Flip is zzp’er.
Ze weten nog niet of ze de komende

maanden weer aan het werk kunnen
of opdrachten krijgen. Wel is zeker
dat ze hun reis gaan vervolgen.
“Als Australië eerder open is dan
Midden-Amerika gaan we daarheen.
Anders vervolgen we onze reis in
Mexico.” Ook voor Semmy en Rick
is het de komende tijd wat onzeker.
Semmy nam ontslag, Rick kon in
principe terugkeren bij zijn baas.
“Al is alles onzeker nu met de huidige
situatie. De komende dagen gaan we
overleggen en bekijken wat we gaan
doen.” Gaan ze de maand reizen die
nog over was, nog inhalen? “We willen
nog heel graag naar de Filipijnen, dus
dat staat wel nog op de planning.
Wanneer precies weten we nog niet.
Eerst die sores maar eens achter de
rug hebben.”

Tekst: Rob Dieleman
Beelden: privéfoto’s Bo en Flip en
Semmy en Rick
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Beste lezer,
We leven in onzekerheid. We strijden tegen een vijand. Een onzichtbare vijand, een virus waarvan
niemand weet hoeveel schade het ons brengt. De restaurants zijn dicht, de sportverenigingen
op slot en onze grootouders mogen we niet meer bezoeken. We blijven zoveel mogelijk thuis,
maar ondertussen blijven we wel werken aan betrouwbare informatievoorziening. Dat doen we
met onze nieuwsbladen die gratis huis-aan-huis verspreid worden. Maar aangezien de maatregelen
elkaar snel opvolgen, is het niet uitgesloten dat wij binnenkort de nieuwsbladen niet meer
kunnen bezorgen.
Maatregelen van de overheid kunnen ertoe leiden dat de bezorgers niet meer op pad mogen.
De capaciteit van de bezorgdienst en drukkerij kan door zieke medewerkers in het geding komen.
Ook de omzet staat, net als bij veel bedrijven, onder druk. De gratis huis-aan-huisbladen die
Kempen uitgeeft (naast drie HALLO-edities wordt ook de Blerickse Krant gemaakt), zijn volledig
afhankelijk van advertentie-inkomsten.
Online uitgave
Er kan een situatie ontstaan dat het niet meer mogelijk is om een papieren editie te bezorgen.
Deze week wordt HALLO in ieder geval nog huis-aan-huis bezorgd. In de loop van de week evalueren
we de situatie. Een mogelijk tijdelijke oplossing is het alleen digitaal uitbrengen van de nieuwsbladen.
We doen er alles aan om dat te voorkomen, want wij staan voor een papieren editie. Maar de situatie
kan ons hiertoe dwingen. We houden u de komende week via onze websites, socialmediakanalen
en nieuwsbladen op de hoogte.
Hoe kan ik digitaal lezen? Het digitaal lezen van onze uitgaven kan via een van onze websites die
onderaan dit bericht genoemd worden. Wilt u HALLO of De Blerickse Krant gewoon in de mail
ontvangen? Dat kan ook. Meld u dan aan op www.kempen-media.nl/digitaal
Tot slot wil ik mijn dank uitspreken aan alle medewerkers van de drukkerij, bezorgers, redacteuren,
journalisten, vormgevers, chauffeurs en al die anderen die iedere dag aan het werk zijn om u
te informeren. Een speciaal woord van dank aan alle adverteerders die onze uitgaven elke week
mogelijk maken. Ik wens u de komende tijd een goede gezondheid, sterkte en veel wijsheid toe.
Eric van Kempen,
Directeur Kempen

www.hallopeelenmaas.nl | www.hallohorstaandemaas.nl | www.hallo-venray.nl
www.deblericksekrant.com

#kempencreëert
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Herinner mij
niet in sombere dagen
Herinner mij
in de stralende zon
Herinner mij
hoe ik was, toen ik alles nog kon.
Verdrietig, maar dankbaar voor al het goede wat hij ons
gegeven heeft, hebben wij afscheid moeten nemen van
onze dierbare broer, schoonbroer, oom en neef

Piet Cuppen
Peter Franciscus Martinus
† Panningen, 15 september 1937 * Panningen, 19 maart 2020
Uit aller naam:

broers en zussen
neven en nichten
Familie Cuppen

In plaats van kaarten
Tot het einde toe zelfstandig,
het leven in eigen hand houdend,
is rustig ingeslapen mijn lieve man,
onze broer, schoonbroer, oom en neef

Sjraar Knoben
* Posterholt, 2 februari 1934

† Venlo, 21 maart 2020

echtgenoot van

Mien Knoben - Heesen
Familie Knoben
Familie Heesen

Correspondentieadres:
Bernhardstraat 48, 5981 XP Panningen

Kesselseweg 6,
5988 CC Helden

De afscheidsdienst, gevolgd door de crematie,
werd vanwege de geldende richtlijnen
omtrent het Corona-virus in besloten kring gehouden.

Wij nemen in besloten kring afscheid.

Uitvaartbegeleiding van den Boom | 077 466 41 41

Na een lang, mooi en heel actief leven is,
heel plotseling, overleden

Willy Janssen

* Helden, 27 juni 1932

† Venlo, 22 maart 2020

We missen hem nu al.
Helden: Marian Janssen-Giebelen
Nijmegen: Geert Janssen
Utrecht: Silvie Janssen en Michel Briene
Daan, Cas en Juliette, Pepijn
Willy wordt vrijdag in kleine familiekring gecremeerd.
Correspondentieadres:
Marian Janssen-Giebelen
’t Höltje 3
5988 CA Helden

Soms is ‘t beater iets moeis te verleeze,
beater verleeze dan dat ge ‘t noeit het gehad.

Hoije & bedankt vur alles lieve Sjraar!
Annie & Bert
Niels
Anne
Uitvaartbegeleiding van den Boom | 077 466 41 41

Na een liefdevolle verzorging in Sint Jozef Wonen en Zorg is
van ons heengegaan onze broer, zwager en oom

Bart Janssen
* Koningslust, 26 juli 1940

† Meijel, 23 maart 2020

Familie Janssen

Een brandweerman zit in je...
Een brandweerman ben je...
Een brandweerman blijf je...

Wim van Bree
(oud-)lid van de vrijwillige brandweer Meijel
is op dinsdag 17 maart overleden.
Wim heeft zich ruim 21 jaar ingezet voor de Meijelse gemeenschap
van januari 1972 t/m januari 1993 als brandwacht 1e klas.
Daarna is hij 27 jaar lid geweest van de oud-vrijwilligers Meijel
/Personeelsvereniging De Roeëkvrééters.
Wim, bedankt voor jouw inzet, enthousiasme en collegialiteit!
Altijd was je aanwezig en zo betrokken met alles…
Helaas kunnen wij jou op dit moment door de omstandigheden niet
het afscheid geven wat je in onze ogen verdient. Op een later moment
komen wij daar zeker op terug, want vergeten doen we je nooit!
Namens:
Brandweer post Meijel
Personeelsvereniging De Roeëkvrééters Meijel

Correspondentieadres:
Nel Janssen-Janssen
Irenestraat 10, 5981 XL Panningen
De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.

Soms zou ik willen dat
gisteren nooit voorbijging
omdat vandaag alles anders is

Ton Gulikers
echtgenoot van

Jo Gulikers‑Sijben
Hij overleed in de leeftijd van 77 jaar.
Helden: Jo Gulikers‑Sijben
Zutphen: Pascale en Maarten
Yannick, Iris, Anouk
Tegelen: Yves a
Familie Gulikers
Familie Sijben
Venlo, 20 maart 2020
Lindanusstraat 27, 5988 AT Helden
In verband met het coronavirus zijn wij genoodzaakt om in
besloten kring afscheid te nemen van Ton.

Genoeg
vrijwilligers
maar een
gebrek aan
ervaring
Waar diverse voedselbanken in
Nederland het water aan de
lippen staat, kent Voedselbank
Peel en Maas nog relatief weinig
problemen. Wel is het lastig voor
de instantie om genoeg vrijwilli
gers met ervaring op de been te
krijgen. Daarom werd al besloten
niet meer elke week, maar iedere
twee weken een pakket uit te
geven.
Diverse voedselbanken lieten de
afgelopen tijd weten in de problemen te komen vanwege het coronavirus en de gevolgen daarvan. Vooral
het hamsteren in de supermarkten
kwam de organisaties die voedselpakketten samenstellen voor hulp
behoevenden slecht uit. De schappen
in de winkels raakten leeg, waardoor
er steeds minder spullen overbleven
die naar de voedselbanken konden
gaan. Bij Voedselbank Peel en Maas,
goed voor vijftig voedselpakketten,
is echter geen tekort geweest aan
eten voor in de pakketten, zo laten
voorzitter Raf Janssen en vrijwilliger Jan Wulms weten. Er werd ook
in Peel en Maas gehamsterd, maar
niet in de mate zoals bijvoorbeeld
in Amsterdam. “Daarbij hebben wij
ook nog de tuinderskassen waar we
langs kunnen voor verse groentes en
fruit”, vertelt Wulms. “Het hamsteren lijkt ook wel voorbij te zijn. Deze
week was er weer genoeg aanbod.”

Studenten
Wel besliste de voedselbank om nog
maar één keer per twee weken pakketten uit te geven. “We hebben veel
vrijwilligers van boven de 70 jaar”,
vertellen Wulms en Janssen. “Die
zitten in de risicogroep en worden
aangeraden niet op de werkvloer te
komen. Iedereen met een hoestje
of snotneus bleef daarom thuis.”
Dat en de maatregelen van de overheid zorgden ervoor dat het lastig
werd om alles draaiende te houden.
“Gelukkig kregen we aanmeldingen
van studenten die wilden helpen,
waardoor we vorige week de pakketten konden uitgeven.” Er ontstond
zelfs een wachtrij voor de studenten,
vertelt Wulms. “Het probleem is niet
het aantal vrijwilligers, maar ervaring. De ervaren vrijwilligers weten
hoe het proces loopt, ze zijn op elkaar
ingespeeld. Als er bijvoorbeeld verse
groenten binnenkomen, weten de
ervaren krachten waar ze op moeten letten om te zorgen dat het
slechte voedsel bij de gft beland en
het goede in de voedselpakketten.
Dat is een stukje ervaring. Dat neemt
niet weg dat we heel blij zijn met de
studenten die zich gemeld hebben.
Mooi dat het leeft.” In Peel en Maas
komt het allemaal wel goed, vertelt
Janssen. “We hebben een grote voorraad vanwege onze inzamelingsactie
in november. Die spreken we nu aan.
Er is nog genoeg.”
Tekst: Rob Dieleman
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Uitstel van betaling

Gemeente komt ondernemers tegemoet
Gemeente Peel en Maas komt lokale ondernemers tegemoet die in de financiële problemen komen als gevolg
van het coronavirus. Late betalingen worden niet meteen beboet en reclamebelasting en de voorlopige aan
slagen verblijfsbelasting worden uitgesteld. Dat blijkt uit een brief van het college aan VVD Peel en Maas, die
hier onlangs vragen over stelde.
De fractie VVD Peel en Maas wil dat
gemeente Peel en Maas ondernemers die in de problemen komen
door de maatregelen vanwege het
corona-virus, financiële steun geeft
door uitstel van betaling te geven voor
gemeentelijke heffingen. Dat is deels
mogelijk, zo blijkt uit de antwoorden
van het gemeentebestuur.

Kwijtschelding niet mogelijk
Belastingen zoals de onroerende
zaakbelasting, rioolheffing en
verblijfsbelasting kunnen niet worden
kwijtgescholden. “Dat is alleen
mogelijk wanneer de verordeningen
(gemeentelijke besluiten, red.)
worden aangepast”, aldus het college.
Wel wordt er gekeken naar een
uitstelregeling voor lokale lasten
die door de Belastingsamenwerking
Gemeenten en Waterschappen
(BsGW) worden geheven en geïnd
namens 28 Limburgse gemeenten,
waaronder Peel en Maas. Alle
automatische incassobetalingen
van het BsGW zijn opgeschort en
de komende drie maanden krijgen

ondernemers uitstel van betaling.
Daarnaast kunnen ondernemers
bij BsGW een betalingsregeling
aanvragen. Gemeente Peel en
Maas is terughoudend met het
beboeten van te late betalingen,
laat zij in haar brief aan de VVD
weten. “Ook kunnen bij gemeente
Peel en Maas betalingsregelingen
afgesproken worden in geval van
liquiditeitsproblemen (problemen
bij betalingsverplichtingen, red.).”.
Heffingen die wel worden uitgesteld
door gemeente Peel en Maas, zijn de
reclamebelasting en de voorlopige
aanslagen verblijfsbelasting.

Bijstand
Ondernemers die vanwege de overheidsmaatregelen niet meer in hun
eigen levensonderhoud kunnen worden voorzien, kunnen bij de afdeling
Werk en Inkomen van de gemeente
een beroep doen op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz),
legt het college in haar brief aan de
VVD uit. “De aanvraagprocedure kunnen we verkorten als maar aangetoond

wordt dat de problemen het gevolg zijn
van de corona-maatregelen.”
Op de vraag van de VVD of de
gemeente bereid is facturen eerder te
voldoen om ondernemers financiële
ruimte te geven, antwoordt het college dat deze ongeacht de vervaldatum altijd al zo snel mogelijk worden
betaald. Verder verwijst het gemeentebestuur in haar brief naar de miljardensteun die de Rijksoverheid onlangs al
aankondigde voor Nederlandse zzp’ers,
mkb-ondernemers en grootbedrijven.
De partij is tevreden met de antwoorden van het college, laat raadslid
Teun Heldens weten. “We zijn blij dat
de gemeente vanuit haar rol, ook al
is die op gebied van inkomenspolitiek beperkt, heel veel doet voor onze
ondernemers en ook oog heeft voor
hun benarde positie.” Mogelijk dat de
gemeenteraad in de toekomst nog aan
zet is om maatregelen te nemen voor
op de lange termijn, stelt Heldens.
Zoals bij het kwijtschelden van
gemeentelijke belastingen, waarvoor
de verordening aangepast zou moeten
worden om dit mogelijk te maken.
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Sportgala uitgesteld
Het Sportgala Peel en Maas van het sportjaar 2019 wordt uitge
steld vanwege het coronavirus. Het gala stond gepland voor
vrijdag 10 april, maar wordt waarschijnlijk verplaatst naar het
najaar. Dat laat de organisatie weten.
De organisatie laat weten in overleg met de gemeente en belanghebbenden te zijn om een nieuwe
datum in het najaar te vinden. De
definitieve datum wordt op een
later moment bekendgemaakt.
“Wij vinden het erg jammer dat

het Sportgala 2019 nu niet door
kan gaan”, schrijft de organisatie
in een verklaring. “Maar door het
Sportgala te annuleren willen wij
in deze onwerkelijke tijden, ons
steentje bijdragen om goed voor
elkaar te zorgen.”

Oud-ijzerinzameling Baarlo
Fanfare Eendracht uit Baarlo gaat door met het inzamelen van
oude metalen in het dorp. Dit doet de vereniging elke maand.
Het eerstvolgende inzamelmoment is op zaterdag 28 maart op de
Sprunklaan in Baarlo.
Elke laatste zaterdag van de maand
zamelt Fanfare Eendracht in Baarlo
oud ijzer en andere oude metalen
in. Van 10.00 tot 12.00 uur kan oud
ijzer en andere oude metalen op de
Sprunklaan in Baarlo worden ingeleverd. Dit is op de parkeerplaats
naast de basisschool. IJzer vervuild
met bijvoorbeeld olie of koelmiddel
(koelkast) mag niet worden ingeleverd.

Het oud ijzer wordt op vrijdag 3
en zaterdag 4 april vanwege de
maatregelen rondom het corona
virus niet huis-aan-huis opgehaald.
In de gemeente Peel en Maas
hebben enkel verenigingen toestemming om oude metalen in te
nemen. Het gaat hierbij om oude
metalen en huishoudelijke apparatuur, computers, laptops en
printers.
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Het speelt al langer

Vernielingen
rondom
basisschool
Panningen
Basisschool De Wissel in
Panningen is vorige week
het doelwit geworden van
vandalen. Een raam van het
pand aan de Schoutenring
werd vernield. In de omge
ving van de school werden
ook nog autobanden lek
gestoken en zijspiegels
vernield. De politie voert
extra controles uit in de
wijk om de daders te achter
halen.

We gaan extra
toezicht houden in
de buurt

De Wissel zette op vrijdag
21 maart een foto van het
vernielde raam op Facebook,
waarna buurtbewoners aangaven dat er vaker vernielingen plaatsvinden in de wijk.
Verschillende reacties gingen over autobanden die lek
gestoken waren op dezelfde
avond als de vernielingen
aan de school en in de weken
daarvoor. Ook werd er gesproken over geluidsoverlast,
vuurwerkbommen, vernielde
zijspiegels en een kapot geslagen achterruit van een auto.
Navraag bij de politie leert
dat er verschillende meldingen en aangiftes, ook in de
weken voor de vernielingen
aan de school, zijn binnengekomen over het vandalisme in
de wijk. “Het speelt al langer”,
laat een woordvoerder van de
politie weten. “We gaan extra
toezicht houden in de buurt.”
Dat komt neer op politieauto’s
die vaker door de wijk rijden
en het aanspreken van mensen die zich verdacht gedragen
in de avonduren. Er zijn nog
geen verdachten aangehouden.
Basisschool De Wissel vraagt
mensen die misschien meer
weten zich te melden bij de
school of bij de politie.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.
Opgeruimd? Niets weggooien!
Ik kom uw spullen graag ophalen!
06 46 48 87 15.
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info
& tips: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.
Kantoren te huur
BusinessCenterVIOS.nl
info 06 53 20 55 80
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

Hoe vond je zelf dat het ging?
Na een lange strijd is onze grote vriend uitgeblust

Nils Van Ninhuijs
lieve echtgenoot van

Sandra Van Ninhuijs - Vannisselroij
allerliefste papa en grootste vriend van
Djano, Jayden, Nigel, Xam
liefste zoon en schoonzoon van
Susanne Arlette
Frans & Ied
Peter & Truus
lieve, grote broer, schoonbroer en oom van
Marius en Ilse, Jason, Dani
Rowan
Robin en Tom
Jeroen en Katrien, Jasper
Nico en Susanne, Senn, Tess
Rick en Jeanine

Een groot gemis
Een groot verdriet
Maar herinneringen
Vergeten wij zeker niet
Te vroeg hebben wij afscheid moeten nemen
van onze brandweercollega

Nils Van Ninhuijs
Nils was 12,5 jaar brandweervrijwilliger bij
de post Maasbree. Nils, wat hadden wij jou graag
een groot afscheid willen geven. Helaas laten
de omstandigheden dit niet toe. Je eigen lijfspreuk:
“We zijn hier niet voor de gezelligheid” is nu wel
erg toepasselijk. Zeker zullen we op een later moment
nog een keer gezamenlijk stil staan bij jou, want we weten
dat je een feestje erg waardeert.
Wij wensen familie, vrienden en bekenden van Nils
heel veel sterkte toe in de komende periode.

Hij overleed op 40-jarige leeftijd.
Maasbree, 22 maart 2020
Heideweg 41, 5993 CM Maasbree
Zoals Nils altijd zei: “We zijn hier niet voor de gezelligheid”, maar het
Coronavirus maakt het afscheid niet zoals hij het had gewild.
Het afscheid zal noodgedwongen in besloten kring plaatsvinden
op zaterdag 28 maart om 13.30 uur. Wel is het mogelijk om de
afscheidsdienst via een livestreamverbinding vanuit huis bij te wonen.
De link en het tijdstip hiervoor zal op de facebookpagina van Brandweer Maasbree worden gedeeld.

Directie, management en alle collega’s van
Veiligheidsregio Limburg-Noord en
Brandweer Limburg-Noord

Verdrietig hebben we kennisgenomen
van het veel te vroege overlijden van

Serveertip: Bier en bitterballen!
Om deze dag toch een gouden randje te geven, onder de sobere
omstandigheden waarin de uitvaart moet plaatsvinden, en om Nils het
respect te geven dat hij heeft verdiend, stellen we een erehaag op.
Omdat het ook niet mogelijk is om schriftelijk te condoleren,
wordt een persoonlijk kaartje zeer op prijs gesteld.
Nils is thuis. Wil je komen kijken, stuur Sandra dan een appje.
In plaats van bloemen wilde Nils een bijdrage voor de studie van zijn
jongens voor de toekomst, dit kun je overmaken naar rekeningnummer
NL 64 RBRB 0783106750 t.n.v. D. Van Ninhuijs.

Nils Van Ninhuijs
Geweldige, lieve papa van

Djano, Nigel, Jayden en Xam
We wensen Sandra, Djano, Nigel, Jayden, Xam, familie en vrienden
veel kracht toe om dit enorme verlies samen te dragen.
Team bs De Violier
Kinderen bs De Violier
Medezeggenschapsraad bs De Violier
Oudervereniging bs De Violier
College van bestuur Kerobei

Laot de zon in dien hart,
want ze sjijnt ouch veur diech.
Op zaterdag 7 maart
hebben we afscheid genomen van

Jan van de Ven
Tegelen, 12 juni 1952
Maasbree, 2 maart 2020
De kaartjes, de steun en de warme deken
om ons heen, het is hartverwarmend.
Het was een prachtig afscheid,
hartelijk dank daarvoor.
Margriet
Erik, Germy, Jens & Fenne
Bart, Femke, Sanne & Luuk

Brasserie VIOS -Beringe
Nieuwe menukaart!
BrasserieVIOS.nl
Te koop gevraagd ganzeneieren.
Tel. 06 86 86 20 58.
Golf- of tennisarm? Bel huisarts
Verheijen te Kronenberg: 06 14 84 85
65 of www.tennisarm-golfarm.nl
Voor groente-, aardbeien- en
aspergeplanten, klein fruit en fruitbomen naar Thijs Huys, Langstraat 64
Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.
Te koop gevraagd landbouwgrond.
Te huur gevraagd landbouwgrond.
Voor taxaties, advies en bemiddeling.
Vestjens Grondzaken BV
077 307 28 18.

Te koop Paaseieren, gekookt en
gekleurd. Bestel tijdig 06 86 86 20 58.
Bong 52, 5991 EC Baarlo. Geopend
vanaf 23 maart t/m 11 april ’s
middags van 13.00 tot 18.00 uur,
zondags gesloten.
Ze zijn er weer! Onze heerlijke
asperges. Kijk op onze site voor de
mogelijkheden www.lindersasperges.nl
Linders, Groeze 11, Beringe.
Hallo beste klanten, met ingang van
26 mrt stoppen wij tijdelijk met onze
groentewinkel ivm het coronavirus.
We denken aan uw en onze
gezondheid. Zodra het veranwoord
is gaan we weer open. Blijf gezond
en tot ziens. Kwekerij Brummans
Vosberg 16 Panningen.

Bedroefd, maar ook wetend dat het zo goed is,
hebben wij afscheid genomen van
onze pap en opa

Toon Poels
* Maasbree, 29 juni 1929

† Meijel, 19 maart 2020

echtgenoot van

Mien Poels - Janssen †
Ottersum: Martien Poels
Koningslust: Marcel en Liesbeth Poels - Kempen
Joyce
Lynn en Kaj
Meijel, St. Jozef Wonen & Zorg.
Correspondentieadres:
Familie Poels, De Koningsstraat 41, 5984 NH Koningslust
Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.
Een speciaal woord van dank aan het verzorgend personeel
van zorgcentrum St. Jozef te Meijel, afd. Wilg, voor de zorg
en aandacht waarmee zij pap hebben omringd

Uitvaartbegeleiding van den Boom | 077 466 41 41
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Vertrouwen op de leerlingen
bij onderwijs op afstand

Tot op het laatste moment genoten
van zijn hobby’s en alles wat hij lief had.

Cor Giesbertz

De deuren van de scholen zitten al sinds maandag 16 maart stevig op slot voor leerlingen. Docenten moesten
stel op sprong het onderwijs digitaal inrichten zodat de jeugd vanuit thuis aan het werk kon. Dat levert moei
lijkheden op, maar ook nieuwe inzichten. IKC De Kemp in Egchel en De school in Maasbree hebben hun zaakjes
op orde, zo geven ze aan.

Nelis

echtgenoot van

Martha Giesbertz - Oomen †
* Kessel, 19 januari 1935

Op zondag 15 maart kwam het kabinet
rond 17.30 uur met het nieuws dat de
scholen de volgende dag dicht zouden
blijven. De groepsapps van docententeams in heel Nederland maakten
daarna overuren. Hoe zou dit gecommuniceerd worden naar de leerlingen
en hun ouders? Hoe konden de leerlingen toch onderwijs blijven volgen?
Wat betekenden de maatregelen voor
henzelf? Net als op veel andere scholen kwam het team van IKC De Kemp
op maandagochtend bij elkaar om te
bespreken hoe er gehandeld moest
worden.
“We sturen iedere dag per groep
een planning naar alle leerlingen, zo
hebben we toen afgesproken”, vertelt Daniëlle Lormans, lerares van
groep 7/8 bij De Kemp. Op die planning staan de opdrachten die die dag
gemaakt moeten worden. Daarbij
wordt veel uitgegaan van de verantwoordelijkheid van de kinderen zelf.
“Bij rekenen hebben we de antwoordboeken ook gedeeld. Dan kunnen de
leerlingen zelf controleren hoeveel
fouten ze hebben.” Of het klopt wat de
leerlingen doorgeven, is niet te controleren. “We kunnen ze niet dwingen
schoolwerk te doen, maar we gaan

† Venlo, 21 maart 2020

Lieve pap van: Leonie en Peter
Ron †
Trotse opa van: Don en Susan
Jessie
Familie Hendricks - Giesbertz
Scharenweg 11
5981 BT Panningen
Graag hadden we met iedereen die zich betrokken voelt het
afscheid van Cor beleefd, echter de huidige omstandigheden
maken dat we de crematiebijeenkomst in een kleine kring
zullen houden. We hopen op uw begrip hiervoor.

Bijna twee maanden na het overlijden van “ozze pap” en opa hebben
we nu afscheid moeten nemen van “os mam” en oma

Jo Stammen-Smedts
echtgenote van Dré

Stammen †

Zij overleed na een fijne verzorging in
zorgwoning Piushof 85/B4 in de leeftijd van 85 jaar.
Kinderen en kleinkinderen
Panningen, 19 maart 2020
Correspondentieadres: Familie Stammen,
p/a Jacob van Marisring 39, 5988 KG Helden

Panningen
www.janssenuitvaart.nl

fienbosuitvaartzorg.nl

Hoe lang de schoolsluitingen nog
gaan duren, is voor niemand duidelijk. Na de strengere maatregelen die
op maandag 23 maart werden afgekondigd is het nog afwachten wat er
gaat gebeuren. De kans is groot dat
ook na 6 april de scholen dicht blijven,
maar zekerheid was er bij het drukken van de HALLO nog niet. “Niemand
weet het zeker, dus ik kan er niks over
zeggen”, aldus Lormans. Bij De school
spelen ze in op een langere sluiting.
“We willen niet wachten op een officieel bericht, dus we gaan al werken
aan opdrachten voor na 6 april. Dat we
klaar zijn voor een langere tijd zonder
fysieke school.”
Tekst: Rob Dieleman

T 077 - 2061585
www.arendseuitvaartzorg.nl

Claudia van Haeﬀ |06-15156046

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

regio Peel en Maas

Sluiting

U I T VA A R T Z O R G

geeft zorgvuldig vorm aan
een persoonlijk afscheid,
zodat jullie met een goed
gevoel kunnen terugkijken.

077 308 28 33
06 30 921 961

Controleren zit er bij De school in
Maasbree ook niet in. De basisschool
had al een site waar ze veel gebruik
van maakte en besloot dat de website
dé plek moest worden voor informatie. Bij de Maasbreese school werken
ze niet met klassen, maar met units.
“Op onze website staat per unit per
niveau per vak per week uitgelegd
wat er allemaal moet gebeuren”, vertelt Jolanda Hertogs, directrice van De
school. “Het schoolwerk controleren
gaat niet. We willen ernaartoe dat
er een soort digitale toetsing komt.
Dat we zeker weten dat de kinderen
blijven leren. Maar zover zijn we nog
niet.”
Hertogs zegt veel positieve reacties te
krijgen op de website. “Ouders vinden
het fijn dat alles op één plek te vinden
is. Je kunt terug kijken naar de eerste weken en verder kijken naar wat

Eén van de twee nieuwe windmolens van windpark Heibloem werd de afgelopen weken geplaatst. De verschil
lende onderdelen werden al eerder aangevoerd en vorige week door een megakraan op elkaar gestapeld. Op
vrijdag 20 en zaterdag 21 maart zouden de wieken bevestigd worden. Die planning liep door te harde wind
vertraging op.

HAN-MARK
ARENDSE

Baarlo
Kessel
Maasbree

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

Website

er volgende week moet. Er hoeft ook
niet gehannest te worden met wachtwoorden, alles is meteen te bereiken
en op te zoeken. Daarom hoeven we
niet iedere dag een mailtje te sturen
met de planning, dat vinden ouders
fijn.” Hertogs vindt de huidige situatie
aan de ene kant wel fijn. “Het is een
ontdekkingsreis naar het onontgonnen
gebied van digitaal onderwijs.”

www.vooraltijdbijzonder.nl

t. 077-3078642

ervan uit dat ze het eerlijk doen.”
Lormans is trots op wat ze tot nu ziet.
“Het is fantastisch om te zien hoe snel
alles opgepakt wordt. Hoe snel de
kinderen en ouders wennen aan de
nieuwe situatie. Ik kan echt genieten
van de succesmomenten.”

Eerste windmolen Heibloem
geplaatst

In verband met de maatregelen
omtrent het coronavirus hebben we
in besloten kring afscheid genomen.

samen met u zorgen
voor een mooi afscheid
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Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl

w w w. b o b n o t e n . n l

De kraan die gebruikt wordt bij het
opstapelen van de onderdelen is liefst
145 meter hoog. Volgens coöperatie Zuidenwind, die de windmolen
heeft geïnitieerd, is de hoogte ook
de reden dat het project wat vertraging heeft opgelopen. “Om een wiek
van 74,5 meter lengte en 18.000 kilo
goed te positioneren op 125 meter
hoogte mag het niet meer dan 2 beau-

fort waaien.” Maandag 23 en dinsdag 24 maart waaide het eveneens
te hard om de wieken te bevestigen.
Zuidenwind laat wel weten dat het
deze week nog gaat gebeuren.
De windmolen krijgt een tiphoogte
van 200 meter. De tweede windmolen, die tussen de nieuwe molen en de
al bestaande vijf exemplaren komt te
staan, wordt binnenkort rechtop gezet.

Volgens de planning die op de website van het windmolenpark staat, kan
er in april of mei getest worden. De
turbines staan niet in Peel en Maas,
maar zijn vanuit een groot deel van de
gemeente te zien. Volgend jaar volgen
nog de vijf windmolens van Windpark
Egchelseheide aan de Peel en Maaskant van de gemeentegrens.
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

De centrale schoolexamens zijn
terecht geschrapt
Onderwijsminister Arie Slob maakte dinsdag 24 maart bekend dat alle centrale eindexamens van het voortgezet onderwijs worden geschrapt
vanwege het coronavirus. Aan het einde van dit schooljaar bepalen scholen zelf welke leerlingen geslaagd zijn. Ze baseren zich dan op alle
schoolexamens die tot het einde van het schooljaar zijn afgenomen en normaal voor 50 procent meetellen. De minister benadrukte dat diploma’s
die zonder centraal examen worden afgegeven, internationaal gewoon erkend worden. Alle leerlingen krijgen tot juni de tijd om de school
examens af te ronden.
Sommige leerlingen hoopten met het eindexamen hun cijfers op te krikken. Voor hen is het
dus niet gunstig dat de eindexamens geschrapt
worden. Maar dat is niet de enige reden dat het
schrappen terecht is. De gezondheid staat natuurlijk voorop. Van de andere kant: hoe een leer-

ling gepresteerd heeft over het hele jaar, zegt toch
veel meer dan één examen? Anderen stonden er al
goed voor en vreesden voor een verslechtering van
de punten door het examen. Voor hen komt het dus
goed uit. Daarbij is het in deze moderne tijd toch wel
mogelijk om de examens op een andere manier te

organiseren, zodat toch wordt voldaan aan de coronamaatregelen? Immers: met de schoolexamens lukt
het ook. Daarbij is dit een heel ingrijpend besluit.
De centrale schoolexamens zijn terecht geschrapt.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 12

Ik ben bang voor het coronavirus
Qua stemmen ging het gelijk op bij de poll van
vorige week. HALLO vroeg haar volgers op Facebook of ze bang zijn voor het coronavirus. Het
werd een gelijkspel. In totaal liet 51 procent weten daar inderdaad bang voor te zijn. Een heel
normale reactie, want het zijn nogal onzekere
tijden. Niemand weet hoe lang het gaat duren,
hoeveel slachtoffers het virus nog gaat opeisen en

hoe we er allemaal uit gaan komen.
De andere helft, 49 procent, van de stemmers gaf
aan geen angst te voelen voor het virus dat de afgelopen twee weken het nieuws wereldwijd domineert. Sommigen kunnen zich nu eenmaal niet
druk maken om iets waar ze geen invloed op hebben. Behalve dan dat ze ervoor kunnen zorgen dat
kwetsbare mensen niet besmet worden en zieken-

huizen de zorgaanvraag aankunnen. Nicole Maessen
liet op Facebook weten dat het inderdaad goed is
om te proberen je niet druk te maken en goed voor
jezelf en anderen te blijven zorgen. “Is het hamstergedrag wat je nu veel ziet niet een impulsieve
reactie veroorzaakt door angst? Angst zorgt ook voor
stress en door stress ben je vatbaarder om ziek te
worden.”

Aspergeseizoen begonnen
zonder officiële opening
Het aspergeseizoen is dit jaar zonder officiële opening van start
gegaan. Normaal gesproken wordt bij de opening het eerste
kistje asperges geveild en volgt er een feestelijke open dag bij één
van de bedrijven die aangesloten zijn bij het AspergeGilde Peel en
Maas. Vanwege het coronavirus besloot het gilde dit keer de
opening af te gelasten.

Vorkmeer ís er voor U!
Het Corona-virus heeft een grote impact op iedereen in de
samenleving. Het kan veel stress, onzekerheid en spanning
met zich meebrengen. Heeft u behoefte aan een gesprek om
de zorgen te delen, is er hulp nodig met praktische zaken of
even simpelweg uw hart luchten? Het maatschappelijk werk
van Vorkmeer is er voor iedereen en denkt graag met u mee!
Wij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar via
amw@vorkmeer.nl of 077 307 7350. Mocht u het fijn vinden,
kunnen we ook een videoverbinding tot stand brengen.
Elkaar helpen is de kracht van onze samenleving, wat nu
echt belangrijk is. Er wordt in deze tijd veel verwacht van
mantelzorgers. We zijn hun inzet enorm dankbaar, maar juist nu
blijkt hoe onmisbaar alle mantelzorgers zijn. Vorkmeer waardeert
deze inzet, zeker omdat hun zorg essentieel is. Ervaart u als
mantelzorger in deze tijd extra druk? Ook voor u zijn wij te
bereiken via amw@vorkmeer.nl of 077 307 7350.
Aanvullende informatie over wijzigingen in onze
dienstverlening vindt u op onze website: www.vorkmeer.nl
of bekijk onze facebookpagina.
Algemene informatie over het Corona-virus is te vinden
op de website van het RIVM:
www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus.

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

TamTom

Column

Stokje
We zitten met z’n tweeën op de
bank, mijn kleinzoon en ik. Hij
hangt in mijn linker oksel tegen
me aan. “Ik heb vannacht een
nachtmerrie gehad” zegt hij.
“Heb je gehuild?” vraagt ik
belangstellend. Hij knikt,
“maar het was maar een héél
klein beetje.”
Zelf droom ik zelden. En als ik
droom, dan weet ik daar de dag
erna meestal niets meer van.
Toevallig heb ik de afgelopen
nacht wél gedroomd, dus leg
ik mijn droom voor aan de
deskundigheid van mijn kleinzoon.
“Ik had een stokje en daar zat
een touwtje omheen gedraaid”,
vertel ik. Hij kijkt me eens aan
met een blik van: zo’n droom
kan alleen hij hebben. “Hoe zag
dat stokje er dan uit?” wil hij
weten. “Dun, van hout met aan de
bovenkant een half dwars pootje
alsof het een letter T was waarvan
een kantje van het dwarspootje
is afgebroken.” Hij denkt even
na maar dan knikt hij, hij ziet het
voor zich. “Wat deed je met dat
stokje?” “Ik probeerde het touwtje
eraf te halen” zeg ik. “Lukte dat?”
“Nou nee” zeg ik, “ik kreeg het
er niet af.” “Wat was dat voor
een touwtje?” “Nou gewoon, zo’n
bruine van hennep.” “Maar, waar
had jij dat touwtje dan voor
nodig?”, vraagt hij door. Ik beken
dat ik dat niet weet. “Het moest
er gewoon af van die droom, maar
waarom dat weet ik niet.” Hij laat
het even bezinken. Dan: “Jij bent
al oud hè opa?” Ik kan niet anders
dan dat beamen. “Dan moet jij
met dat stokje lopen. Als je het
touwtje er af haalt, kan je het
gebruiken als wandelstok voor
opa’s”, concludeert hij.

‘Jij bent al oud hè,
opa’

De opening mag dan afgelast
zijn, dat wil niet zeggen dat de
asperges in de grond blijven zitten, zo laat Jan Linssen, voorzitter
van AspergeGilde Peel en Maas,
weten. “De asperges laten namelijk niet op zich wachten, zeker
niet met het heerlijke voorjaarszonnetje van afgelopen week.

Inmiddels zijn er volop verse Peel
en Maas asperges verkrijgbaar”,
aldus de voorzitter.
Onlangs werd al bekend dat Peel
en Maas veruit de meeste aspergegrond in Nederland heeft. De
gemeente herbergt met liefst 715
hectare een vijfde van de totale
aspergegrond in Nederland.

Ik ben blij dat het mysterie van
het stokje is opgelost. Het is stil,
maar ik voel dat hij nog niet klaar
is. Vanonder mijn linker oksel:
“Jij bent écht oud hè.” “Dat klopt”,
zeg ik. “Ga jij dan eerder dood dan
ik?” vervolgt hij. In een flits denk
ik: dat hoop ik wel. Maar ik zeg
gewoon: “Ja zeker.” Er klinkt een
opgeluchte zucht.

Tom van Bakel
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BsGW steunt ondernemers
Samenwerkende Gemeenten en waterschap in BsGW bieden helpende hand
voor ondernemers.
Naar aanleiding van het covid-19 virus en de pandemie die dit virus veroorzaakt,
worden allerlei maatregelen genomen om ondernemers waar mogelijk te ontzien.
Ook de 28 gemeenten en het Waterschap Limburg die samenwerken in de
belastingsamenwerking BsGW hebben besloten om maatregelen in te voeren om
ondernemers financieel te ontlasten of tenminste tijdelijk ruimte bieden.
Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers
BsGW schort voor alle ondernemers in haar werkgebied per direct alle
automatische incasso voor ondernemers op. Hiernaast zullen de komende drie
maanden geen invorderingsactiviteiten richting ondernemers plaatsvinden.
Dit doet BsGW voor alle lokale lasten die zij voor de deelnemende gemeenten en
het Waterschap Limburg heft en int. Deze maatregel is vooralsnog van toepassing
tot 30 juni 2020. Aanvullend, ook in lijn met het verzoek van MKB-Nederland, zal
BsGW over deze uitgestelde betalingen geen rente heffen.
De maatregel gaat direct in. Dit betekent onder andere dat de automatische
incasso, de automatische inning van belastinggelden, die vrijdag 20 maart zou
worden uitgevoerd, voor ondernemers niet plaatsvindt.
Omdat deze maatregel op korte termijn (in verband met het stoppen van
automatische incasso’s) uitgevoerd dient te worden maakt BsGW gebruik van
bepaalde selecties waarbij gekeken wordt naar het gebruiksdoel van het pand.
Het kan hierdoor voorkomen dat de ondernemer die in zijn eigen woning gevestigd
is, gemist wordt.
Mochten ondernemers merken dat zij niet in de automatische opschorting van
BsGW zijn meegenomen dan kunnen zij via hun persoonlijke pagina op
www.bsgw.nl of telefonisch via 088-8420 420 contact op nemen met BsGW.

Omdat we u op ieder moment de goede informatie willen geven, plaatsen we minder
nieuwsberichten in dit gemeentenieuws. De informatie verandert op dit moment dagelijks.
Waarom?
• Altijd de juiste informatie.
• Altijd de laatste informatie en maatregelen van de Rijksoverheid en de GGD over de
bestrijding van het Coronavirus.
• We willen nu snel onze inwoners informeren.
U vindt actuele en officiële informatie op:
• www.peelenmaas.nl
• www.rivm.nl
• www.ggdlimburgnoord.nl
Geen internet?
Vraag dan aan uw kinderen, buren of kennissen om u op de hoogte te houden of bel ons
Klant Contact Centrum, 077 306 66 66.

31 maart 2020

Raadsvergadering gaat niet door
Als gevolg van de maatregelen rond het Coronavirus gaat de raadsvergadering van
31 maart 2020 niet door.

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
Postbus 7088, 5980 AB Panningen
5981 CC Panningen
077 - 306 66 66

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

www.peelenmaas.nl

Weerpatroon op de schop
Een mooi winters plaatje met kraakheldere lucht gemaakt vlakbij
de Molenstraat in Helden. Het weerpatroon is inmiddels volledig op
de schop. We hebben voor het eerst sinds vorig jaar september weer
eens te maken met een aflandige stroming van koude en droge lucht.
Maart lijkt bijna meer nachtvorst op te leveren dan de gehele winter.
Overdag schijnt de zon uitbundig en kun je goed de
scherpe kleurcontrasten zien van de ontwakende natuur.
In het weekend komt er een groot hogedrukgebied op de Atlantische
Oceaan richting IJsland te liggen, waardoor de stroming gaat
kantelen van het zuidoosten naar het noordoosten. Er komt dan ook
meer bewolking. Eerst liggen de maxima rond 13 à 14 graden,
maar begin volgende week komen we rond de 7 à 8 graden uit en
kunnen er bovendien ‘maartse’ buien gaan vallen.
/ Tekst en beeld: Nicky de Bruijn

Doe mee:

5% rente
Inschrijving obligaties t/m 14 april

voor meer informatie zie:
windparkegchelseheide.nl

aanjager van duurzaamheid
in Peel en Maas
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CDA Peel en Maas

Ondernemen in tijden van crisis
We leven in een onzekere tijd. Daarom wil ik iedereen in Peel en Maas
die met de gevolgen van het coronavirus wordt geconfronteerd heel
veel sterkte toewensen. Juist in crisistijd is het van belang dat we
omzien naar elkaar. Samen moeten we de mensen die ons dierbaar zijn
beschermen. Daarom is het belangrijk dat onze neuzen dezelfde kant op
staan en dat we voorlopig, sociaal gezien, voldoende afstand houden.
Als woordvoerder midden- en kleinbedrijf (mkb) maak ik mij als Kamerlid
uiteraard ook zorgen over de gevolgen voor onze economie. Het kabinet
heeft een gigantisch steunpakket van
miljarden euro’s aangekondigd. En dat

VVD Peel en Maas

is hard nodig, want ook in onze regio
hebben ondernemers het zwaar.
Om financiële klappen zo goed mogelijk op te vangen, hebben de vijf
grootste banken met Wopke Hoekstra,
minister van Financiën, afgesproken

dat ondernemers eventuele rente en
aflossing zes maanden kunnen doorschuiven. Mkb’ers kunnen per direct
de belastingbetaling aan de overheid stopzetten en ondernemers die
minimaal 20 procent omzetverlies
verwachten, kunnen bij het UWV voor
een periode van drie maanden een
tegemoetkoming in de loonkosten
aanvragen. Dit kan oplopen tot maximaal 90 procent van de loonsom.
Het is een kleine greep uit de maatregelen die nu worden genomen.

Onze gezondheid komt natuurlijk op
de eerste plek. Maar laten we ook
hopen dat wanneer deze crisis voorbij is, ondernemers weer kunnen
ondernemen, en dat zoveel mogelijk
werknemers hun baan hebben kunnen houden.
Bent u ondernemer of werknemer en
loopt u vast? Ik kom graag met u in
contact.

gen en de inhoud stemt ons hoopvol.
Zo komt er onder andere een uitstelregeling vanuit het BsGW voor lokale
belastingen. De aanvraagprocedure
voor de Bbz-uitkering wordt verkort.
Heffing van reclamebelasting en
voorlopige aanslagen verblijfsbelasting worden tot nader order uitgesteld. Voor het complete pakket aan
maatregelen verwijzen we u graag
naar de website van gemeente Peel
en Maas.
We zijn blij dat onze gemeente in

deze zware tijd ook oog heeft voor
de benarde positie van de ondernemers. We blijven de ontwikkelingen
uiteraard op de voet volgen en waar
nodig ondernemen we actie. Voor nu
nogmaals heel veel sterkte!

Mustafa Amhaouch,
CDA Tweede Kamerlid

Coronavirus en lokale economie

Samen staan we voor een opgave van enorme omvang. Wij leven mee met de slachtoffers van het corona
virus en wensen familie en vrienden heel veel sterkte in deze moeilijke periode. We hebben grote bewonde
ring voor iedereen die werkzaam is in de zorg en de hulpverlening. Ook veel waardering voor deskundigen
die hard werken om dit virus te analyseren. Het is dan ook van het grootste belang dat iedereen zich strikt
aan de maatregelen houdt.
Het virus schaadt niet alleen onze
gezondheid, maar ook de economie.
Dat je op deze manier het bedrijf
dat al jaren in de familie is, waar je
al jaren keihard voor werkt of net
begonnen bent uit je handen ziet
vallen: dat is onverteerbaar. En als je

dan ook nog eens niet de werkgever
kunt zijn die je wilt zijn voor je werknemers, dat is ontzettend moeilijk.
Het kabinet heeft een fors pakket
aan steunmaatregelen voor ondernemers en werknemers gepresenteerd.
Het pakket is bedoeld om mensen en

PvdA/GroenLinks Peel en Maas

bedrijven te helpen het hoofd boven
water te houden.
Ook de lokale overheid is hierin aan
zet, vandaar ook de schriftelijke
vragen die we vorige week hebben
gesteld aan het college. We hebben
hierop de antwoorden snel ontvan-

Het coronavirus en de situatie van arbeidsmigranten

Ons land bevindt zich in een ernstige crisis door de uitbraak van het coronavirus. Van ons allen wordt ver
wacht dat we zoveel mogelijk thuis werken en sociale situaties met grote aantallen mensen vermijden. Het
RIVM meldt dat de besmetting met het coronavirus in onze gemeente groter dan in de omringende gemeentes.
Daarnaast heeft de regering, terecht, een fors pakket aan economische steunmaatregelen afgekondigd om
bedrijven te ondersteunen en inkomens van burgers overeind te houden. De vraag is hoe deze maatregelen
zich verhouden tot de situatie waarin grote aantallen arbeidsmigranten in onze gemeente zich bevinden.
Velen van hen verblijven dicht op
elkaar in containerwoningen en
werken op plekken waar veel mensen bij elkaar zijn. Daarnaast zullen
veel arbeidsmigranten vanwege hun
kwetsbare positie op de arbeids-

Geert Segers, Jeanne Hesen,
Suzan Hermans, Teun Heldens
en Karin Jacobs, raadsleden

markt (oproepcontracten, uitzendbasis) al snel hun baan verliezen.
PvdA/GroenLinks heeft het college
gevraagd of er zicht is op het aantal
besmettingen met het coronavirus in
huisvestingsinrichtingen voor arbeids-

migranten. Mensen zitten daar op een
relatief klein terrein met een groot
aantal dicht bij elkaar. Ze verblijven
in woonunits met meerdere mensen,
waarvan de samenstelling vaak wisselt. Dat zijn omstandigheden met een

bovengemiddelde kans op besmetting.
Wat als deze mensen niet meer naar
hun werk kunnen? Worden ze doorbetaald? Kunnen ze terug naar hun land
als ze dat willen? Wordt een eventuele besmetting tijdig gesignaleerd of
moeten mensen doorwerken? Is er
voldoende medische bijstand? Dat zijn
vragen die bij ons leven. We hebben
het college daarop aangesproken.
Wij verwachten dat de gemeente
contact opneemt met huisvesters en
werkgevers die arbeidsmigranten in

dienst hebben. Samen moet ervoor
gezorgd worden dat arbeidsmigranten
goed geïnformeerd worden over de
gevaren van het coronavirus en over
de maatregelen die intussen tegen
dit gevaar zijn genomen. En uiteraard moet geregeld worden dat ook
arbeidsmigranten in voorkomende
gevallen voldoende ondersteund
worden.
Hans Wijers en Fred Peeters,
steunfractieleden

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.

Taxatie nodig?
Méér dan
40 jaar
ervaring

Weet u
hoe u
ervoor
staat?
Suzanne Sannen
Registermakelaar
Registertaxateur

Yvo Huys
Registermakelaar
Registertaxateur

Gratis verhuinsdzoezen
voor al o
lanten!
k
Panningen • Venlo • (077) 382 77 88 • www.sannen.nl
ds 1979 •
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•
VENLO

• Opperen van stenen
• Storten van beton
• Plaatsen van staalconstructies
• Leggen van dakplaten
• Leggen van sandwichpanelen
• Montage, onderhoud en reinigen op hoogte d.m.v. hoogwerkbak
• Werkzaamheden openmanbak
• Bomen snoeien en kandelaberen
• Bomen zagen en verwijderen
• Diverse andere werkzaamheden

ies

•

•••

Maarten Sannen
Registermakelaar
Registertaxateur

Helenaveenseweg 38
5985 NM Grashoek
06 52 05 40 84
mhpvandengoor@home.nl

at

M

NNINGEN
a k PA
x
e l a a r d i j • Ta

De Hypotheekshop

Taxaties

Makelaardij

Verzekeringen

Bel vrijblijvend voor informatie

www.vdg-verhuur.com
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Geplukt

Ton Ghielen-Thijssen Meijel
Sociaal is ze zeker. Wordt enthousiast van als iets lukt, van een probleem een uitdaging maken en het
uiteindelijk laten slagen, van sport en van haar kleinkinderen. Ze leest graag, is actief als vrijwilliger en
als het aan haar ligt, maakt ze binnenkort een verre reis. Dan moet ze wel eerst haar man Sjaak overhalen.
Deze week wordt de geboren ‘Méélse’ Ton Ghielen-Thijssen (66) geplukt.

beeld: in Nederland gaat een moeder
na 16 weken weer werken en dat is
voor deze gezinnen totaal vreemd.
Ik probeer ze dan uit te leggen hoe het
hier werkt en dat het kind dan naar
de opvang kan. Als ik weerstand voel,
neem ik ze mee naar de opvang zodat
ze zien hoe het daar gaat. Daar krijgen
ze vaak heel veel vertrouwen van.”
Een plek om haar hart te luchten heeft
Ton tijdens de bijeenkomsten met
andere coaches. “Ik heb gezien dat
mensen met weinig geld, toch kunnen
leven. Wij leven in een enorme luxe.
Het is fijn om ervaringen te kunnen
uitwisselen met de andere coaches.”

Muziek, theater en zang

Ze is de oudste uit een gezin van
negen kinderen, die met zijn allen
op een boerderij in Meijel woonden. “Als oudste van het gezin had
ik een voorbeeldrol”, vertelt Ton.
Op de boerderij en in het huishouden werd verwacht dat iedereen zijn of haar steentje bijdroeg.
“’s Ochtends voordat ik naar school
ging had ik al geholpen met de
koeien en daarna had ik de verantwoordelijkheid om mijn broers en
zussen mee naar school te nemen.”
Als kind wilde Ton studeren aan de
ALO (Academie voor Lichamelijke

Opvoeding) en even twijfelde ze over
de studie Sociale Geografie. “Maar
ik wist al snel dat ik het onderwijs
in wilde. Daarom de keuze voor de
Pedagogische Academie (nu Pabo,
red.).” Ruim veertig jaar lang heeft
Ton voor de klas gestaan en gaf ze
les aan de bovenbouw van basisschool
Den Doelhof in Meijel, waar ze nog
steeds graag binnenloopt. Op haar
23e trouwde ze met Sjaak. Ze hebben drie kinderen: Noortje, Lonneke
en Joep. “Ik ben altijd blijven werken
in het onderwijs, ook met kinderen.
Mijn dochters werken nu zelf ook in

Puzzel

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Oplossing vorige week:
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het onderwijs. Dat is heel bijzonder.”
Als oma geniet Ton nu enorm van haar
drie jonge kleinkinderen: Fer, Flore en
Lot.
Over de invulling van de dagen na
haar vervroegd pensioen hoeft Ton
zich niet druk te maken. Als coach statushouders, voorzitster van de Goede
Doelen Week, nominatiecommissielid
Sportgala Peel en Maas en oma weet
ze de dagen goed te vullen. “Het feit
dat ik zelf mijn tijd kan invullen geeft
mij een gevoel van vrijheid.”

Statushouder
Als coach statushouder vanuit
Vorkmeer, begeleidt Ton gezinnen
die gevlucht zijn naar Nederland.
De gezinnen hebben asiel gekregen en krijgen een huis toegewezen.
“Ze wonen wel hier, maar hun hart
ligt toch nog in hun thuisland. Je kunt
je niet voorstellen wat zo’n vlucht
hierheen betekent voor een gezin.
Als mensen met mij in discussie gaan
over vluchtelingen, dan vraag ik ze
om eens te luisteren naar de verhalen
van mensen. Ik weet zeker dat ze dan
anders gaan denken, daar ben ik van
overtuigd” vertelt Ton.
De taal is aanvankelijk een grote barrière. “Google Translate helpt mij hier
heel erg bij.” Ton begeleidde vorige
jaar september een gezin met een
zwangere vrouw. Zich niet realiserende dat zij niet wisten wat bijvoorbeeld een kraamverzorger of het
consultatiebureau was. “De gewoontes
zijn hier echt heel anders. Wat voor
ons normaal is, is dat voor mensen
uit andere culturen niet. Als voor-

Als fanatieke koorzangeres zonder
zenuwen repeteert Ton elke woensdagavond bij haar koor Join Us in Ell
waar ze via een oud-collega terecht
is gekomen. Muziek uit de jaren 60,
70, popmuziek en gospel vindt ze het
leukst om te zingen. “Zingen geeft mij
ontspanning, voldoening en energie.” Vorig jaar april is Ton met haar
koor een weekend naar de Ardennen
geweest. “We hebben daar acht nummers gezongen in een kerkje in de
buurt. Na afloop kwam er een vrouw
naar ons toe die vertelde dat ze in
juli gaat trouwen. Ze was zo onder de
indruk dat ze ons uitnodigde om op
haar trouwdag de mis op te komen
luisteren. Nu gaan we met het koor
18 juli terug naar de Ardennen.”
Ton is een groot theater- en muziekliefhebber. Elk jaar is ze te vinden
op het Oerol Festival op Terschelling.
Ook is ze al jaren als vrijwilliger actief
tijdens het Limburg Festival en voor
de derde keer organiseert ze de wandelroute voor jong talent door de

Midden-Limburgse landschappen op
locatie: Nestvlieders. “Ik hou heel erg
van theater, maar niet als de verhalen
erg voorspelbaar zijn.”

Peelgeluk
Als grote sportliefhebber, ze volgt
bijna alles wat sport betreft, staat
Ton een paar keer achter de bar in de
kantine van volleybalclub Peelpush
in Meijel. “Dat zijn dan toch de genen
van mijn moeder die jaren een café
runde in Meijel.” Tot haar vijftigste
speelde Ton zelf fanatiek handbal. Nog
steeds speelt sport een grote rol in
haar leven. Niet meer als speler, maar
wel als lid van de nominatiecommissie van Sportgala Peel en Maas, dat dit
jaar op 10 april plaatsvindt. “Men kan
sporters, teams en sportclubs opgeven
die een grote prestatie hebben geleverd. Wij nomineren er dan drie per
categorie en kiezen uiteindelijk ook
een winnaar.”
Dit jaar staat Ton ook weer klaar voor
de Goede Doelen Week. Ze begon als
vrijwilliger bij de Hartstichting en is nu
voorzitter van de Goede Doelen Week
in Meijel. “Ik vind het belangrijk dat er
onderzoek gedaan kan worden naar
bijvoorbeeld hart- , hersen- en nierziektes. Op deze manier kan ik daar
mijn steentje aan bijdragen.”
Peelgeluk is Meijel en Meijel is
Peelgeluk. Voor Ton is dat belangstelling hebben voor elkaar en elkaar helpen. “Dat mensen in een dorp elkaar
kennen, elkaar groeten en samen
dingen organiseren. Zoals bijvoorbeeld het OLS dit jaar in juli in Meijel.”
Natuurlijk is ze ook daar te vinden als
vrijwilliger.
Tekst en beeld: Lotte Thijssen

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Kessel rondom Heldenseweg € 8,00
Helden rondom Marie Notermansstraat € 7,00
Maasbree rondom Leeuwerik € 10,00
Baarlo rondom Kuukven € 15,30
Baarlo rondom Hert € 10,00

bedragen per week

WERKZAAMHEDEN Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst
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15-vragen aan

Karlijn Fransen Meijel
Wanneer heb jij voor het laatst
de slappe lach gekregen?
Een paar weken geleden om niks.
Ik kreeg gewoon in één keer de
slappe lach in de klas. Ik weet nog
steeds niet waarom, maar ik kreeg
het gewoon.

Nooit meer pizza of nooit meer
frietjes?
Moeilijke keuze. Dan kies ik voor
nooit meer pizza, omdat ik friet toch
iets lekkerder vind en ik niet alle
pizza’s lekker vind. Ik lust alleen
maar pizza met salami. Als ik moet
kiezen wat ik het allerlekkerste
vind, dan is het boerenkool met
gehaktballen en een kuiltje jus.

Wat doe je het liefst op een
v rijdag- of zaterdagavond?
Gamen, tv-kijken, heel veel chips
eten en cola drinken. Of een leuk
gezelschapsspel doen. Dat vind ik
ook leuk. Laatst hadden we de tijd
niet in de gaten gehouden en toen
was het ineens 01.00 uur. Soms
moet ik op tijd naar bed en dan
doe ik niet zo veel. Gelukkig komt
dat niet zo vaak voor en mag ik
gewoon lekker laat opblijven.

Wat staat op je bucketlist?

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Karlijn Fransen
11 jaar
Meijel
Basisschool Den
Doelhof Meijel

Wat is je favoriete grap?
Ik heb niet echt een favoriete grap.
Wat ik wel leuk vind, is naar grappige dierenfilmpjes kijken op
YouTube of op tv bij Funniest Home
Videos. Dan lig ik vaak al snel in een
deuk van het lachen.

Welke sport vind je leuk om
te doen?
Ik vind dansen een leuke sport om te
doen en dat doe ik nu al twee jaar.
Ik dans bij dansgroep Go For It! van MD
Meijel met bijna al mijn vriendinnen.
Dat vind ik heel gezellig. De optredens
vind ik het allerleukste, want dan kun
je laten zien wat je kunt.

Heb je ooit gespiekt?
Ja, bij rekenen heb ik wel eens

gespiekt. Pas later realiseerde ik me
dat het niet zo slim was om te doen.
Maar ik denk dat iedereen wel eens
gespiekt heeft.

Waar word jij enthousiast van?
Dansen en afspreken met vrienden
en vriendinnen, daar word ik heel
enthousiast van. Lekker met je vriendinnen bakken of naar een pretpark,
of gewoon thuis chillen en gamen.

Bij Netflix heb je gelijk een hele serie
of film. Ik kijk graag naar filmpjes
van Onnedi en StukTV.

Welke superkracht zou je willen
hebben?
Mij lijkt vliegen een leuke superkracht, omdat je dan overal naar toe
kan vliegen. En dan hoef je niet lang
in de auto te zitten want dan kun je
er gewoon naar toe vliegen. Heel
handig.

Ik heb niet echt een bucketlist,
maar het lijkt mij leuk om een
keer parachute te springen. Uit een
vliegtuig springen lijkt mij echt
cool. Misschien dat als ik op het
punt ben dat ik moet springen, ik
er ineens anders over denk.

Wat is jouw droomberoep?

Juf Ymke Heggers en juf Frouke
Bouten vind ik beide leuke juffen,
omdat ze altijd heel aardig zijn en
fijn les geven. Ze doen spelletjes tussendoor en ze zorgen er ook voor dat
de lessen leuker worden door ze op
een andere manier te geven.

Wat zou je doen als je een week
alleen thuis zou zijn?

Ik wil heel graag dierenarts worden, omdat ik dieren leuk vind en
ik ze graag wil helpen. Ik kijk ook
vaak naar The Incredible Dr. Pol op
National Geographic. Dat gaat over
een Nederlandse dierenarts die
naar Amerika is geëmigreerd. Dat
vind ik heel interessant om te zien.

Lekker een week niks doen en op de
bank YouTube kijken, tekenen, knutselen en heel veel TikToks maken.

Wat doe je als je niet kunt
slapen?

Kijk je liever Netflix of YouTube?

Descendants van Disney, en dan alle
drie de delen. Dat vind ik echt hele
leuke films. Heb deze films al tien
keer gekeken omdat ik ze zo leuk
vind.

Wie is je favoriete docent?

Dat vind ik een moeilijke vraag, maar
als ik echt moet kiezen: YouTube.
Omdat je dan veel keus hebt en
je kunt meerdere filmpjes kijken.

Welke film moet iedereen volgens
jou gezien hebben?

Naar het plafond staren, want ik
weet niet wat ik dan moet doen.
Ik hoop dat ik een keer in slaap val,
maar meestal val ik al snel in slaap
en dan hoef ik niet naar het plafond te staren.
Tekst: Lotte Thijssen

Hoi

Column

Geschrapte
plannen
Ineens zijn er veel dingen
geannuleerd, die op mijn
planning stonden. Ik denk dat
bijna iedereen dat wel herkent.
Dat is ook niet zo moeilijk
wanneer er niets meer door
kan gaan. Open dagen, ver
jaardagsfeestjes, sport en ook
school zijn dingen waar nu
ineens een streep door is gezet.
Ik weet nu ook niet of er op het
moment dat u dit leest weer
een heleboel nieuwe maatrege
len zijn. Het is een heel ander
ritme waarin iedereen zich
bevindt.
Het is te merken dat iedereen er
een beetje aan moet wennen.
Als je niet meer naar je school of
werk kan gaan door het virus, zit
je nu hele dagen thuis. Zoekende
naar hoe je de uren door kan
brengen. Zelfs gewone dingen
zoals boodschappen doen of je
oma bezoeken is in één keer een
ding.

Natuurlijk weet ik
soms ook even niet
wat ik moet doen

Er zitten ook andere kanten aan
deze situatie. Omdat ik schooltaken nu zelf moet inplannen, heb
ik voor mijn gevoel veel meer
vrije tijd. Daardoor is het ook
makkelijker om andere dingen
te doen, zoals tekenen, wandelen met de hond en Netflix kijken. Natuurlijk weet ik soms ook
even niet wat ik moet doen. Maar
ik denk dat het het beste is om
daar niet te veel over in te zitten. Het is beter je te richten op
dingen die wel kunnen en je te
bedenken dat sommige dingen
niet in verhouding staan met het
feit dat er zoveel mensen ziek
zijn. Of dat mensen iemand in hun
omgeving hebben waar het niet
goed mee gaat. Ik denk dat dingen zoals thuis aan school werken
of niet weten wat je moet doen,
dan toch wel meevallen als je het
zo bekijkt. Ik wens iedereen die
het nu moeilijk heeft, op welke
manier dan ook, in ieder geval
heel veel sterkte.

ER WARM BIJZITTEN

www.haardstede.nl
Lisa

14

cultuur \ 2603

Agenda afgelast t/m 2 april 2020
Vanwege de uitbraak van het coronavirus zijn in Peel en Maas diverse openbare locaties gesloten en evenementen afgelast. Hier vindt u een overzicht van alles wat bij
de redactie van HALLO Peel en Maas bekend is.

do
26
03

Thema-avond ‘Van gaap naar slaap’

Koffie met…Monique van Ee over
gezonde voeding

Organisatie: Stichting MamaCafé Peel en Maas
Locatie: Kinderdroom Panningen

Voorstelling musical West Side Story
Organisatie: The Show Must Go On
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Thema-bijeenkomst Alzheimer
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

Organisatie: Bibliotheek Maas en Peel
Locatie: bibliotheek Panningen

za
28
03
zo
29
03

Koffie met…Jan Slaats (IVN) over
bijen en honingbijen
Organisatie: Bibliotheek Maas en Peel
Locatie: bibliotheek Meijel

Infoavond voor teamcaptains
dorpsquiz ‘Laup nao de pômp’
Locatie: Mafcentrum Maasbree

Gratis boeken ophalen bij Kaat
Het coronavirus heeft vrijwel het hele normale leven platgelegd. Veel openbare gelegenheden zijn de komende
weken niet geopend. Omdat dat ook voor bibliotheken geldt, kwam de Panningse Kaat (6) met een oplossing
voor kinderen die toch graag een boek willen lezen. Ze kreeg vijfhonderd boeken die over waren gebleven na
een spaaractie bij een tankstation en gaf die allemaal gratis weg.

ma Breincafé
Breincafe Baarlo en Venray, SGL zorg
30 Organisatie:
Locatie: SGL AC De Maashorst Baarlo
03
(was t/m 4 april)
di Paaseierenactie
Organisatie: Schutterij St. Nicolaas Meijel
31 Locatie: huis-aan-huis Meijel
03
de Bijbelse lezingen
wo Rond
Organisatie: Parochiecentrum Panningen
01 Locatie: oefenruimte kerk Panningen
04

Jubileumweekend schuift
jaar door
De voetbalvereniging en de fanfare van Koningslust bestaan
75 jaar. Om dat heuglijke feit te vieren, besloten VV Koningslust en
Fanfare & Drumband EMM Koningslust de handen ineen te slaan.
Het coronavirus gooit echter roet in het eten, waardoor het
jubileumweekend verplaatst is naar volgend jaar.
Het jubileumweekend stond
gepland voor vrijdag 1,
zaterdag 2 en zondag 3 mei.
De feestcommissie besloot na
overleg met de besturen van beide
verenigingen het jubileum een jaar

door te schuiven. Het 75-jarig (of
beter 76-jarig) jubileumweekend
staat nu op de planning voor
vrijdag 30 april, zaterdag 1 en
zondag 2 mei 2021.

Historische tekening Helden
ontdekt
Een mogelijk eeuwenoude, onbekende tekening van Helden staat
centraal in de nieuwe uitgave van historisch tijdschrift
De Moennik. In de 68e uitgave van het blad van Heemkunde
vereniging Helden staan daarnaast ook andere wetenswaardig
heden over ‘Dörp’.

Kaat (midden) tijdens het uitdelen van de boeken

Voor haar huis aan de Kerkstraat in
Panningen stalde Kaat samen met
haar moeder Ankie op woensdag 18
maart de boeken uit. Na een oproep
op Facebook liep het al gauw storm
bij de ‘boekwinkel’ van Kaat. “Na de
eerste middag was al meer dan de
helft van boeken opgehaald”, vertelt
moeder Ankie. Op vrijdagochtend werden de laatste exemplaren meegegeven. “Heel gaaf dat iedereen net zo
enthousiast over het idee was als wij.”
Kaat kreeg de boeken van tankstation
Total die ze over had na een spaaractie. Ankie is werkzaam bij Cultuurpad,
een organisatie die creativiteit en

inspiratie biedt voor scholen. Zij
had eerder contact gehad met Total
en wist dat de boeken nog onaangetast bij het tankstation stonden.
“We wilden er iets mee doen, maar
daar moet een goed moment voor
zijn.” De coronacrisis en het sluiten
van de bibliotheken bleek het goede
moment. De dozen met boeken werden meegegeven aan Ankie en Kaat
zodat die ze weg konden geven.

Thuisbrengen
Het waren vooral kinderen die langskwamen bij het bankje met de uitgestalde boeken, vertelt Ankie. “Maar

VAKGARAGE
PEETEN BV

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

er waren veel opa’s en oma’s die ze
meenamen voor de kleinkinderen.”
Ook brachten Ankie en Kaat een aantal
van de boeken aan huis. “We kregen
berichtjes via Facebook van mensen
die in thuisisolatie zaten vanwege een
coronabesmetting. Of we de boeken
bij hen voor de deur wilden leggen,
zodat er geen kans op besmetting
voor ons was. Dat hebben we uiteraard gedaan.”
Voor Ankie was het geen verrassing
dat Kaat met de actie kwam. “Ze is
een echte wereldverbeteraar. Ze is
alweer bezig met de volgende actie
om mensen te helpen.”

Garagebedrijf
W. Aarts
HEBBEN UW
ZOMERBANDEN NOG
GENOEG PROFIEL?

Het was oud-Heldenaar en
antiquair Joep Haffmans die
bij toeval een mogelijk twee
eeuwen oude onbekende tekening
van Helden ontdekte, aldus
de Heemkundevereniging. De
tekening, genaamd ‘Vue du Village
de Helden’, wordt besproken in de
uitgave van De Moennik.
Daarnaast wordt er aandacht
besteed aan het 75-jarig bestaan
van Jong Nederland Panningen
en over kinderen die tijdens de
Duitse bezetting in 1942 zonder
zich bewust van de mogelijke
gevolgen, een gevaarlijk spel
speelden. Ook komt de Heldense
Jan Grijsbach aan bod, een

Flexplek of f lexkantoor huren?
Per direct beschikbaar
Businesspoint

Cantori Gratis
P

Meet, greet and work
Businesspoint

Cant
aanto
t oriri

Meet, greet and work

Kanaalstraat 80A | BERINGE
Tel.: 077 - 306 16 01

WWW.GARAGEAARTS.NL

politieagent die tijdens zijn
diensttijd in Helden deel uitmaakte
van het plaatselijk verzet. “Met
andere verzetslieden bevrijdde
hij bijvoorbeeld Pater Bleijs uit de
gevangenis in Roermond”, aldus
de heemkundevereniging. In de
dialectrubriek is een legende te
lezen hoe ‘twieë eus’ (twee ossen)
de plaats van de Panningse kerk
bepaalden.
Het tijdschrift wordt drie keer per
jaar uitgegeven. Kijk voor meer
informatie op www.moennik.nl
of neem contact op met
de heemkundevereniging via
admin@moennik.nl

www.cantori.nl

Wij ontzorgen u!
Bijvoorbeeld met
de was van uw ouders.
Met contactloze wissel
van wastassen.
www.vanhalstomerij.nl
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Vanwege de gezondheidsrisico’s
door het Coronavirus vervallen
zeker t/m Pinksteren alle
Kerkelijke Diensten. Ook doorde-weekse Missen. Over uit
vaartenkomt later bericht.
Misintenties worden later
ingepland. Wij rekenen op uw
begrip. Wij ontmoeten elkaar
weer in betere tijden. Wij bidden
voor elkaar om kracht, moed en
goede gezondheid. Gods zegen
en veel sterkte! Pas goed op u
zelf en laten we aandacht
hebben voor de kwetsbaren en
eenzamen.

Vanwege de gezondheidsrisico’s door
het Coronavirus vervallen zeker t/m
Pinksteren alle Kerkelijke Diensten.
Misintenties worden later ingepland.
Wij rekenen op uw begrip.

Parochie Egchel
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Vanwege de gezondheidsrisico’s door
het Coronavirus vervallen zeker t/m
Pinksteren alle Kerkelijke Diensten.
Misintenties worden later ingepland.
Wij rekenen op uw begrip.

Parochie Helden

Parochie Meijel

Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Overleden
Piet Janssen c.m. 82 jaar
Kerkdiensten
Vanwege de gezondheidsrisico’s door
het Coronavirus vervallen zeker t/m
Pinksteren alle Kerkelijke Diensten.
Misintenties worden later ingepland.
Wij rekenen op uw begrip.

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
Overleden
Wil Lammers, 80 jaar; Jo MartensSeelen 84 jaar; Sjaak Verkoelen 90
jaar; Wim van Bree 82 jaar; Harrie
van Leunen 83 jaar; Miet DoensenVestjens 93 jaar; Toon Poels 90 jaar.
Kerkdiensten
Vanwege de gezondheidsrisico’s door
het Coronavirus vervallen zeker t/m
Pinksteren alle Kerkelijke Diensten.
Misintenties worden later ingepland.
Wij rekenen op uw begrip.

Overleden
Jo Stammen-Smedts, 85 jaar
Kerkdiensten
Vanwege de gezondheidsrisico’s
door het Coronavirus vervallen
zeker t/m Pinksteren alle Kerkelijke
Diensten. Misintenties worden
later ingepland. Wij rekenen op uw
begrip.

www.vincentiusparochies.nl

Parochie Grashoek

Parochie Koningslust

Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg
077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Vanwege de gezondheidsrisico’s door
het Coronavirus vervallen zeker t/m
Pinksteren alle Kerkelijke Diensten.
Misintenties worden later ingepland.
Wij rekenen op uw begrip.

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
Vanwege de gezondheidsrisico’s door
het Coronavirus vervallen zeker t/m
Pinksteren alle Kerkelijke Diensten.
Misintenties worden later ingepland.
Wij rekenen op uw begrip.

Parochie Maasbree

Parochie Kessel

Parochie Baarlo

Parochie Kessel-Eik

Door het coronavirus heeft
het Bisdom besloten om de
H. Missen tot en met het
Pinksterweekend 1 juni niet
door te laten gaan.

Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl

Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13 077 462 12 65
lajverhaag@parochiekessel.nl

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

Misintenties
NL41RABO0125300522
L. Timmermans
077 462 16 78

De intenties die tot 1 juni zijn
opgegeven, kunnen dan
opnieuw door u op een
andere vastgestelde datum
worden geplaatst.

Administrator (pastoor)
Deken de Graaf Woutering
077 398 14 16
a.degraafwoutering@rkhorst.nl

Maasbree/Baarlo
Kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl

Kessel/Kessel-Eik
Pastoor Verhaag
077 462 12 65 | 06 50 69 45 07

Kerkbestuur
Secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com

Parochie Beringe
Misintenties
NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens
het parochiespreekuur op dinsdagochtend. Ook bij kapelaan
Roger Maenen tel. 077-4661850 of
per email roger.maenen@ziggo.nl.
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten

Cluster MKBE

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

Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88 | 06 21 20 21 18
pet.horst@home.nl
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50 | 06 12 92 28 34
roger.maenen@ziggo.nl
Kapelaan Piet Houben
06 57 58 75 06
phjhouben@onsbrabantnet.nl
Kerkbestuur | 077 307 14 88
kerkbestuur@vincentiusparochies.nl
Misstipendium zon- en feestdagen
€ 25,00 | door de week € 10,00

‘Broeders bij nonnen waar zijn we aan begonnen’

Voorstelling Baarlose theatergroep geannuleerd
De voorstelling ‘Broeders bij nonnen waar zijn we aan begonnen’ van Theatergroep Kameleon uit Baarlo is
vanwege het coronavirus geannuleerd. De opvoeringen zouden in april zijn, maar worden verplaatst naar
een nader te bepalen datum in het najaar.
Op vrijdag 10 april zou de voorstelling in première gaan in zaal Thalia

in Baarlo. Daarna zouden er nog vier
opvoeringen zijn van de komedie, die

draait om een nonnenklooster waar
uit kostenoverweging ook een aantal

broeders hun intrek nemen en waardoor het klooster verbouwd moet
worden.
De theatergroep besloot vanwege het
coronavirus de opvoeringen van april
te annuleren en deze te verplaatsen

naar het najaar. Op welke data de
voorstellingen dan zijn, is nog niet
bekend.

bevrijdingsdag van Meijel, wordt het
project officieel overgedragen aan
Staatsbosbeheer, de Peelregio en aan
het dorp Meijel. Het programma van
die dag wordt later bekendgemaakt.
Het project Vesting en Belfort
Vossenberg Meijel is een blijvende
herinnering aan oorlog en aan
75 jaar vrijheid. Op het terrein aan de
Vossenberg vochten in 1944 soldaten
voor de vrijheid. Daarom werd besloten er een historische trekpleister van
te maken die in het teken staat van

de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding. Er is een uitkijktoren gerealiseerd
(het Belfort) en daarnaast zijn nog zes
bunkers, kazematten genoemd, en
schuttersputten te zien. Ook is er een
luistersteen die onderdeel is van de
Europese herdenkingsroute Liberation
Route waar het verhaal van geallieerde soldaat David McKellar wordt
verteld.

Ingebruikstelling verschoven

Uitkijktoren Belfort Meijel gesloten
De uitkijktoren Belfort Vossenberg in Meijel is voorlopig gesloten voor publiek. Daarnaast is de ingebruikstel
ling van het project Vesting en Belfort Vossenberg Meijel op zondag 3 mei uitgesteld. De werkgroep achter het
project besloot hiertoe uit veiligheidsoverwegingen vanwege het coronavirus.
De sluiting van de uitkijktoren is een
keuze van Staatsbosbeheer die hiervoor overleg pleegde met het Meijelse
Dorpsoverleg. “De onderlinge afstand
van minimaal 1,5 meter is in de praktijk niet haalbaar”, stellen de partijen.
“Gezien niet iedereen het besef heeft
hoe belangrijk deze maatregel is om
te voorkomen dat het coronavirus ver-

spreidt wordt, is besloten het Belfort
af te sluiten.”
Staatsbosbeheer en het dorpsoverleg
drukken natuurliefhebbers daarnaast
op het hart om voorlopig afstand van
elkaar te houden. “Misschien is het
wel beter van de Peel te gaan genieten als het virus ons verlaten heeft.”
Vanwege de maatregelen rondom het

coronavirus is besloten de o
 fficiële
ingebruikstelling van het project niet
in mei plaats te laten vinden, maar
het vanwege de veiligheid te verplaatsen. Omdat door de coronacrisis
de laatste ‘elementen’ rond het hele
project vertraging oplopen, is het
officiële moment verplaatst naar vrijdag 25 september. Die dag, de eerste
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Klanten beoordelen
Superkeukens met een

Jij maakt ‘m super
Namens Superkeukens bedankt voor het
SUPER werk dat jullie verrichten!

Corona maatregelen Superkeukens
Voorlopig zijn onze winkels nog gewoon geopend. We hebben uiteraard strikte maatregelen genomen tegen het coronavirus. We
volgen daarin de adviezen vanuit het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de overheid.
Superkeukens heeft bovendien ruim opgezette winkels waar klanten voldoende afstand kunnen behouden tot elkaar.

Jij maakt ‘m super

DEURBELEID

Beste consument,
Wegens het coronavirus in Nederland houden wij, en
verzoeken ook u, de volgende maatregelen in acht te nemen:

Houd minimaal 1,5 meter afstand voor uw en onze bescherming.
Respecteer de afbakingen die we met lint hebben aangebracht.

Schud geen handen meer
maar knik als begroeting

Hoest en nies in
uw elleboog

Vorm geen groepjes,
kom bij voorkeur alleen

Indien u verkouden en/of ziek
bent bezoek onze winkel dan
niet, maar bel of mail ons

Wanneer dit beleid niet wordt
nageleefd zullen wij optreden

Bach
Deze compacte keuken is van alle gemakken voorzien.
Het verdiepte werkblad biedt alle ruimte om
uitgebreid te kokkerellen. Hier uitgevoerd in de
trendy kleur saliegroen, met een strakke zwarte
greep. Een moderne keuken, helemaal van
deze tijd!

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

T. 077-3982234

T. 0475-691548

(Gevestigd binnen Interchalet) (Gevestigd tegenover Retailpark)
Let op: tijdelijk geen koopavonden.

3.999,Incl. apparatuur met
5 jaar garantie

Betaal zoveel mogelijk
met uw pinpas

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

www.superkeukens.nl
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