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Nieuwjaarswens

Nieuwjaarswens
Het jaar 2020, waarin het onderwerp corona overheerste, is officieel voorbij. HALLO ging de straat op om te vragen waar iedereen op hoopt in het nieuwe jaar 2021. Marian Oomen
uit Panningen heeft net als vele andere ondernemers momenteel de deuren van haar kapsalon gesloten. Haar dagen krijgt ze momenteel onder meer gevuld door veel te wandelen
met haar viervoeters, die het helemaal niet erg lijken te vinden om er veel op uit te moeten gaan. Marian: “Ik wens voor het nieuwe jaar dat alle ondernemers snel weer hun deuren
kunnen openen. Voor nu de beste wensen voor al mijn vrienden, familie en de mensen die ik tegenkom tijdens het wandelen met de hondjes en bovendien wens ik voor iedereen een
coronavrij 2021.” Lees op pagina 02 en 03 de nieuwjaarswensen van de inwoners van Peel en Maas. / Tekst en beeld: Roosje Delsing

Politie treedt op bij illegaal feestje in Meijel
In de nacht van zaterdag 2 januari op zondag 3 januari heeft de
politie tien mensen in Meijel bekeurd. Wijkagenten Luc Janssen en
Jennifer van der Stoep laten weten een melding te hebben
gekregen van een illegaal feest. Vanwege de huidige lockdown is
het niet toegestaan meer dan twee personen te gast te hebben.

De wijkagenten rukten uit na een
melding. “We zijn met meerdere
collega’s ter plaatse gegaan en er
was inderdaad een feest aan de
gang”, plaatsen de wijkagenten op

hun Instagrampagina. “Het feest
is door ons beëindigd en iedereen
heeft een bekeuring gekregen.”
De politie spoort iedereen aan zich
aan de maatregelen te houden.

“Wij weten ook dat het niet altijd
leuk is, maar het is nu even niet
anders.”

‘Andere’ Kerstmis in parochiekerk Panningen
De Onze-Lieve-Vrouw-van-Zeven-Smartenkerk in Panningen heeft
Kerstmis anders gevierd dan normaal. Er mochten maximaal dertig
mensen aanwezig zijn bij de diensten op Eerste en Tweede Kerstdag,
toch was de kerk niet vol. “Het lijkt erop dat corona de mensen toch
echt heeft afgeschrikt”, aldus pastoor Piet Houben.
Een lege kerk, dat was het beeld
van kerstavond. Waar normaal een

avondmis zou worden gehouden,
werd deze voor heel Nederland door

de regering verboden. Op Eerste
en Tweede Kerstdag werden er
in de ochtend missen gehouden
waarbij maximaal dertig personen
aanwezig mochten zijn, hier moesten
geïnteresseerden zich van tevoren voor
aanmelden. Toch werd het maximum
aantal personen in de Onze-Lieve-

Vrouw-van-Zeven-Smartenkerk in
Panningen niet behaald. Er vulden
volgens pastoor Houben per dienst
‘slechts’ 20 à 25 mensen de kerk
banken. Volgens hem heeft dit ermee
te maken dat mensen zijn afgeschrikt
door de coronaberichtgeving. Toch kijkt
hij niet ontevreden terug op de kerst

van 2020. Houben: “Daar waar in
2020 met Pasen alles achter gesloten
deuren moest plaatsvinden in verband
met corona, ben ik nu allang blij dat
we de kerkdeuren überhaupt mochten
openen.”
Lees verder op pagina 03
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‘Andere’ Kerstmis in parochiekerk
Panningen

Rob Bongaarts uit Egchel heeft één onderwerp dat hij écht belangrijk
vindt en dat is ‘duurzaamheid’. Hij wenst dat iedereen wat bewuster
met het milieu omgaat in het nieuwe jaar en duurzamer gaat leven.
Hij hoopt met name dat iedereen zijn plasticverbruik drastisch gaat
verminderen. “Helaas liggen de oceanen vol met plastic afval, dit
komt doordat we een plasticwegwerpmaatschappij zijn. Zelf ben ik
hiermee heel bewust mee bezig. Ik verbouw mijn eigen voedsel, zo heb
ik geen plastic nodig om groenten en fruit te verpakken, zoals in
winkels vaak wél gebeurt. Ik hoop dat de supermarkten voortaan
papier in plaats van plastic gaan gebruiken voor het verpakken van
voedsel, want dat gaat net zo goed. Zo wordt aarde weer een klein
stukje schoner.” / Tekst en beeld: Roosje Delsing

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 22
redactie@hallopeelenmaas.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 25
advertentie@hallopeelenmaas.nl

Bezorgklachten garcon.nl
Bezoek- en
correspondentieadres
Handelstraat 17
5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van 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.
Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandigheden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

Varkens
houderij in
Grashoek
krijgt
natuur
vergunning
De Gedeputeerde Staten
van Limburg hebben een
natuurvergunning verleend
aan een varkenshouderij
gelegen aan de Vliegertsdijk
in Grashoek.
De vergunning geeft de
aanvrager toestemming
voor het behouden van ruim
achthonderd varkens en heeft
daarnaast betrekking op
emissiebronnen van onder
andere mobiele werktuigen.
Bij de aanvraag van de
vergunning waren er zorgen
over de nadelige gevolgen
voor meerdere omliggende
Natura 2000-gebieden. Bij het
verlenen van een vergunning
moet er zekerheid zijn dat
het project de natuurlijke
kenmerken van het gebied
niet zal aantasten. Uit
metingen kwam naar voren
dat de uitstoot binnen de
toegestane hoeveelheid valt,
waardoor de vergunning
verleend kan worden. Met
deze vergunning kan de
varkensboerderij verder
uitbreiden.

Want naast de geplande
ochtenddiensten, mochten de deuren
op Eerste en Tweede Kerstdag overdag
gewoon open voor bezoekers.
Volgens pastoor Houben was er
een ruime animo van mensen om
de Panningse kerk te bezoeken.
Houben: “Het was mooi om te zien
dat er toch nog veel ouders met
kinderen langskwamen om de kerk
te bezoeken voor het bewonderen
van de kerststal, om een kaarsje

op te steken en/of een gebedje
te zeggen. En om de traditionele
rood met groene kerstverlichting te
bewonderen.” Volgens de pastoor
is deze kerstverlichting die staat op
het priesterkoor hét pronkstuk van
de Panningse kerk. De verlichting
wordt ieder jaar opnieuw naar de kerk
gebracht om deze te verlichten tijdens
de kerstdagen. Het is een traditie die
jaren terug in gang is gezet door Freek
Janssen (zg.) en wordt voortgezet door

Geert Peeters. Al met al kijkt pastoor
Houben met een tevreden blik terug.
“Alles bij elkaar ben ik tevreden gezien
de huidige omstandigheden. Ik ben
blij dat de kerk toch haar deuren kon
openzetten en ik hoop van harte
dat iedereen het geloof en de heer
meeneemt het nieuwe jaar in.”

Tekst: Roosje Delsing
Beeld: Jac Willekens
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Kempen is een ondernemend en ambitieus communicatiebedrijf
in Horst. Bij ons creëren communicatieprofessionals, vormgevers
en productiemedewerkers samen passende oplossingen voor
onze opdrachtgevers. Wij zijn per direct op zoek naar een
communicatieadviseur. Lijkt het je leuk om ons team te versterken?
Lees dan verder op www.kempencreeert.nl/vacature

#kempencreëert
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Gezocht

ervaren
tractorchauffeur
teeltmedewerker
fruitteelt
en/of

Werk je graag buiten en heb je ervaring als tractorchauffeur?
Leeftijd, geslacht en of je Nederlands, Duits of Engels spreekt
maakt niet uit.
De twee vrolijke dames Maike Korsten (l) uit Panningen en Jill Pubben (r) uit Reuver weten wel wat ze
willen voor 2021. “We hopen dat alle winkels weer open gaan, zodat we weer eens lekker kunnen shoppen.
En de kappers natuurlijk. En de terrasjes. We hopen vooral dat we weer gewoon leuke dingen kunnen gaan
ondernemen en dat iedereen zijn eigen ding weer kan doen.” Zelf werken ze bij een kledingwinkel in
Panningen en ze hopen dat deze -en alle andere winkels- snel weer hun deuren kunnen openen en het
straatbeeld weer wordt zoals het hoort te zijn. / Tekst en beeld: Roosje Delsing

We vinden het belangrijk dat je voorzichtig bent met machines,
graag in en om de boomgaarden werkt en een fijne collega
bent.
Wij bieden fulltime mogelijkheden, afwisselend werk en
goede arbeidsvoorwaarden.
Voor meer info stuur een e-mail naar: info@fruitboerderij.com

fruitboerderij.com

Brand in loods industrieterrein Panningen
De brandweer van Panningen kreeg rond 11.00 uur op donderdag 31 december een alarmering voor een
brand in een loods bij een afvalverwerkingsbedrijf op het Industrieterrein in Panningen. De inzet van de
brandweer werd in eerste instantie bemoeilijkt vanwege de hevige rookontwikkeling. Met de inzet van
overdrukventilatie werd de rook afgevoerd en kon de berg afval van circa 20 kuub verder worden afgeblust.

Weer in Peel en Maas

Iedereen nog de beste wensen en een weergaloos 2021! Met de winter wil het nog niet echt vlotten.
De kaarten lagen er eerst mooi bij, maar nu blijkt de blokkade op de oceaan toch niet zo stabiel om zachte
lucht tegen te houden. Ook reikt hij nog niet ver genoeg naar het noorden. Dat betekent dat we voorlopig
met kwakkelweer te maken hebben, waarbij het in de noordelijke tot oostelijke wind toch flink koud kan
aanvoelen. Er kan een drupje regen of een vlokje sneeuw vallen, maar meestal is het droog. De zon zien we
voorlopig weinig. In de nacht kan plaatselijk mist ontstaan. Volgende week lijkt de temperatuur iets op te
lopen tot een graad of 5 en wordt het verschil in dag en nacht weer iets groter, daar nachtvorst mogelijk
blijft. / Tekst en beeld: Nicky de Bruijn
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Overgangs
fase
verhuizing
Regiopoli
Peel en Maas
De VieCuri Regiopoli Peel en
Maas verhuist in de loop van
2021 naar het Pantaleon
Medisch Centrum in
Panningen. Ter voorbereiding op deze verhuizing is
vanaf 1 januari 2021 een
aantal zaken gewijzigd.
Bloedafname en röntgenfoto’s zijn tijdelijk alleen mogelijk bij Regiopoli Peel en Maas
Vanaf maandag 4 januari is het
tijdelijk niet mogelijk om in het
Pantaleon bloed te laten prikken of röntgenfoto’s te laten
maken. Daarvoor kan iedereen
terecht bij de VieCuri Regiopoli
Peel en Maas op John F.
Kennedylaan 231 in Panningen.
Bloed kan van maandag tot
en met vrijdag van 07.30 tot
12.00 uur en van 13.00 tot
17.00 uur worden afgenomen.
Röntgenonderzoek is mogelijk
van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur en
van 12.45 tot 17.00 uur.

Verdeling
De spreekuren door medisch
specialisten blijven voorlopig nog plaatsvinden op de
VieCuri Regiopoli Peel en Maas.
Ook bijbehorende functieonderzoeken, zoals ECG’s en echo’s
(met uitzondering van radiologische echo’s), vinden plaats
op de Regiopoli. Een radioloog van Diagnostiek voor U
(DVU) voert de radiologische
echo’s uit bij het Pantaleon.
Indien een patiënt zowel een
echo als een röntgenonderzoek nodig heeft, wordt hij naar
het VieCuri Medisch Centrum in
Venlo of Venray doorverwezen.
Een radioloog kan bij de ziekenhuislocaties beide onderzoeken
doen en beoordelen.

Verhuizing
De Regiopoli van VieCuri in
Panningen verhuist in de
loop van 2021 naar Pantaleon
Medisch Centrum. De verhuizing
betekent dat de patiënt in het
Pantaleon terecht kan voor een
combinatie van onder andere
ziekenhuiszorg, huisartsenzorg,
apotheek, tandarts en andere
zorgprofessionals.

Geneet van ‘t laeve zolang este kins.
Maak sjpas en plezeer, de laefs toch mèr ins.
Want sjtraks, es‘t te laat is, hubste sjpiet dervan.
Geneet dus van ‘t laeve zolang es ‘t nog kan.
Jouw sporen zijn niet uit te wissen…

Jac van Meel
spap, opa Jac, Jac

Op dinsdag 29 december 2020
overleed in de leeftijd van 77 jaar,
mijn lieve man, zorgzame vader, schoonvader en trotse opa

Hilvarenbeek, * 26 mei 1946
Beringe, † 23 december 2020

Piet Seelen

Maud en Tom
Joep, Babet
Roel en Anja

Ely Seelen - Huys

Anneke
Correspondentieadres:
J.H. Derksenstraat 7, 4194 WG Meteren
De afscheidsdienst heeft in besloten kring plaatsgevonden
op woensdag 30 december.
Een speciaal woord van dank aan de medewerkers van
Proteion, team Beringe voor de liefdevolle zorg aan pap en
aan pap’s engelbewaarders; de huisartsen Jolanda Verstraten
en Inge Rutten. Ook spreken we dank uit aan Monique
Peeters voor alle goede zorgen.

Nooit klagend, nooit vragend,
Je lasten in stilte dragend,
Jouw handen hebben voor ons gewerkt
Jouw hart heeft voor ons geklopt
Jouw ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Toch nog onverwacht hebben we afscheid moeten nemen van mijn
lieve man, “ozze pap’’, schoonvader, opa en opi

Harrie Janssen
echtgenoot van Mia

Janssen-Lenders

Hij overleed in de leeftijd van 85 jaar.
Mia
John en Ria
Vivian ♥ en Sytze, Lenne
Jeroen †
Marissa en Rob
Hetty en Fred
Marnick
Lars en Lisa
Valerie
Ruud
Venlo, 23 december 2020
van der Boyenstraat 6, 5988 BE Helden
Het afscheid heeft in kleine kring plaatsgevonden.

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van

Lod Roeven
Wij verliezen in Lod een plichtsgetrouwe, rustige en aardige collega.
Wij, het Rode Kruis zijn Lod veel dank verschuldigd. Wij wensen zijn
familie veel sterkte en kracht bij het verwerken van dit verlies.
Bestuur en vrijwilligers
van de Rode Kruis locatie Peel en Maas.

echtgenoot van

Mariëlle en Werner
Shira
Miriam en Eric
Aimée*
Rowan en Helle
Chiel
Ilina
Wiel en Lottie
Willem
Guus
Anne
Westeringse Kemp 1, 5993 NV Maasbree
Zondag 3 januari 2021 hebben wij in besloten kring
afscheid genomen van Piet.

Ons bereikte het droevige bericht van het overlijden van ons lid

Piet Seelen
Piet was een graag geziene deelnemer op onze clubmiddagen.
Hij blijft in onze gedachten als een sportieve en rustige speler
die echt kon genieten van het beugelspel en zijn biertje halfom.
Wij wensen zijn familie en naasten
heel veel sterkte bij dit grote verlies.
Bestuur en leden
Beugelclub De Treffers Maasbree

Verdretig hebbe weej aafscheid mótte neme van

Ans van Ninhuijs
* 14 november 1956
† 29 december 2020
Loek van Lier
Eefke en Sebastiaan
Lia en Brian, Novi
Lisan en Guus
De crematieplechtigheid haet in beslaote kring op
4 januari 2021 plaatsgevónde.
Familie van Lier
Hoefsmidstraat 60
5991KA Baarlo

Garagebedrijf
W. Aarts

WIJ WENSEN
U EEN VEILIG
NIEUWJAAR

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

WWW.GARAGEAARTS.NL

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

Wij zoeken per januari voor ons huis
in het buitengebied van Maasbree een
poetshulp voor 2 dagen in de week.
Welke dagen is bespreekbaar.
Bel of app....06 26 39 04 47.

Zelfstandig Optidee Adviseur
Peggy Wismans www.optidee.nl/
peggy-wismans tel: 06-48550730

Poetshulp gezocht voor ± 4 uur per
week in Kessel. Graag reageren via
tel.nr. 06 49 39 44 79

Mindfulness Centrum Panningen
verzorgt v.a. 13 januari een mindfulness
training die geheel online is. Je hoeft
hiervoor geen specifieke kennis van
computers te hebben. Je ontvangt
duidelijke instructies. T: 06-13747529.
Info: mfcentrump@ziggo.nl.
Tijdstip: 20.00 uur.

Te koop gevraagd land- en
tuinbouwmachines o.a. ploeg frees
kieper mesttank hark schudder
spitmachine bloter tractor enz
tel. 06 19 07 69 59.
Uw zoekertje hier zien? Ga naar
www.kempencreeert.nl/zoekertje Via
het formulier kunt u uw tekst opgeven.
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Door Smits-Maessen
Langs deze weg willen wij iedereen van harte dank zeggen.

Piet Smits

Dankbetuiging

Het heeft ons veel steun en troost gegeven dat wij zoveel
belangstelling en medeleven mochten ontvangen na het
overlijden van mijn lieve vrouw, ós mam, oma en Super oma

Mede
verdachten
bij overval
op echtpaar
in Kessel
veroordeeld

Hartelijk dank voor uw blijk van medeleven
na het overlijden van mijn lieve vrouw,
onze moeder en trotse oma

Mia Wijnen-Tillemans
Vanwege de overweldigende belangstelling
is het onmogelijk u allen persoonlijk
onze oprechte dank te betuigen.

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Baarlo, januari 2021
Prins Clausstraat 7, 5991 XP Baarlo

Chauffeur
vrijgesproken

Zoveel bloemen,
Zoveel kaarten,
Zoveel warme woorden,
Zoveel belangstelling en zoveel troost.

Een woord…. een gebaar ….doen zo goed,
als je iemand die je lief hebt verliezen moet….

Rechtbank Limburg heeft een
gevangenisstraf opgelegd
aan de mededaders van de
overval van een ouder echtpaar in Kessel in de nacht van
1 oktober 2018. De daders
drongen binnen en bedreigden de bewoners met een mes,
waarna ze in totaal ongeveer
25.000 euro buit hebben
gemaakt. De verhuizer die
hen tipte heeft ook een gevangenisstraf opgelegd gekregen. De chauffeur van de
daders is vrijgesproken.

Jac Wijnen
kinderen en kleinkinderen
Egchel, januari 2021

Ich heb un sjoën laeve gehad

Dankbetuiging

Wiel Lormans

Een hand… een woord…. een gebaar
doen je zo goed
als je iemand die je lief hebt verliezen moet.

Panningen, * 18 september 1931
Panningen, † 28 december 2020
63 jaar in liefde verbonden met

Zus Lormans-Steegs
Pap van:

Opa van:

Opa Vogeltje van:

Joop †
Wil †
Marian en They
Helga en Eric

Velen hebben met ons meegeleefd, voor en na het overlijden van

José Hanrats-van den Berkmortel
* Liessel, 15 juni 1968

† Grashoek, 23 december 2020

Hartelijk dank daarvoor.
Het was hartverwarmend, dit heeft ons goed gedaan.

Emiel en Robin
Stanny en Menno
Sanne
Veerle en Joey

Familie Hanrats
Familie van den Berkmortel
Grashoek, januari 2021

Jayden, Toby, Vince, Brent

We hebben in besloten kring afscheid genomen
van Wiel op 5 januari 2021.
Een speciaal woord van dank aan de
lieve medewerkers van de Groenling, team 2.
Correspondentieadres:
Steenbakkersstraat 130 | 5981 WV | Panningen

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

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

Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl

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

fienbosuitvaartzorg.nl
Bedroefd hebben wij kennisgenomen van het overlijden
van ons lid

Wiel was vele jaren bestuurslid en erelid van SV Panningen
en als vrijwilliger heeft hij SV Panningen jarenlang terzijde
gestaan met zijn vakmanschap en kennis op velerlei gebied.

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

Wij wensen zijn familie veel sterkte toe met dit grote verlies.

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

Bestuur en leden SV Panningen
Bestuur en leden supportersvereniging SC Knuurke

Van Roy Kasseien Grashoek
06 18 92 50 99
Historische bouwmat/tuin/
home/deko.
Elke vr en za 9-17 u
Open dagen 26, 31 dec
en 2,3 jan 10-17 u.

samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Baarlo
Kessel
Maasbree

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

HAN-MARK
ARENDSE

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

T 077 - 2061585
www.arendseuitvaartzorg.nl

U I T VA A R T Z O R G

www.vooraltijdbijzonder.nl

Wiel Lormans
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Claudia van Haeﬀ |06-15156046

Het echtpaar woonde slechts
vijf dagen in hun nieuwe huis
voordat ze overvallen werden. De verhuizer vernam van
het echtpaar dat zij recentelijk
hun bedrijf hadden verkocht.
Deze stal 1.000 euro van het
echtpaar en informeerde de
daders dat er geld aanwezig
was in het pand. De daders hebben vervolgens in de nacht van
1 oktober het echtpaar overvallen. In het proces komt naar
voren dat de verhuizer ook bij
een andere verhuisklus sieraden heeft gestolen, waarvoor
hij ook gestraft wordt. Ondanks
dat hij niet aanwezig was bij
deze overval, krijgt hij voor de
diefstallen en zijn medeplichtigheid een gevangenisstraf van
30 maanden opgelegd. De twee
medeverdachten krijgen een
gevangenisstraf van drie en vier
jaar opgelegd.
De chauffeur van de overvallers
werd vrijgesproken. De daders
verklaren dat zij de chauffeur
bewust niet geïnformeerd hadden, en dat hij dus niet wist
dat het om een overval ging.
Hij zette de daders af en vertrok, in plaats van bijvoorbeeld
met draaiende motor te wachten om de vlucht voor de daders
zo makkelijk mogelijk te maken.
De rechtbank concludeert dat er
geen bewijs is van een nauwe
en bewuste samenwerking,
noch dat hij opzettelijk behulpzaam is geweest, waardoor hij
niet medeplichtig wordt verklaard. Een andere verdachte
werd ook vrijgesproken. Deze
was niet aanwezig bij de overval, maar zou enkele dagen
voor de overval de woning hebben verkend. Er is onvoldoende
bewijs dat hij dit opzettelijk met
het doel van het gepleegde
misdrijf heeft gedaan. Eerder
in december werd een van de
andere daders veroordeeld tot
een celstraf van vijf jaar.
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15-vragen aan

Hoi

Maud Kessels Baarlo

Column
Profielwerkstuk

ik 11 jaar werd. Ik mocht toen met
mijn vriendin Fleur (en onze moeders)
naar Chantals Pyjamaparty in de Ziggo
Dome in Amsterdam. Dat was echt
leuk. Er waren superleuke artiesten en
het was een geweldig feest. In onze
pyjama’s natuurlijk.

Hoe was jouw kerstvakantie?
De kerstvakantie vond ik heerlijk, even
niets met school en lekker de dingen
doen waar je zin in hebt. Ik heb toch
wel een aantal keer met dezelfde
vriendinnen afgesproken en ook met
ons gezin en de familie hebben we
in klein gezelschap fijne kerstdagen
gevierd. Met Oud en Nieuw heb ik met
een paar vriendinnen een klein feestje
gebouwd. Alles binnen de regels
natuurlijk.

Wat kies je? Iedereen hoort wat jij
denkt, of jij hoort wat iedereen
denkt?

zodat je het toch nog gezellig hebt met
elkaar. Probeer ook dagelijks wat sportiefs te doen zoals wandelen of een
work-out. Zo blijf je fit.

Wat is de leukste vakantie die je
ooit hebt gehad?
Onze vakantie in 2019 naar Lanzarote.
Dat was meteen mijn eerste vliegvakantie en we hadden een super de
luxe hotel. Het was heerlijk weer en
met het zwembad en strand zo dichtbij hebben. We echt genoten. Helaas
ben ik op het einde van de vakantie
flink op mijn hoofd gevallen waardoor
ik met een hersenschudding werd
opgenomen in het ziekenhuis daar.
Dat vond ik best spannend en het was
niet zeker of we al terug naar huis
mochten vliegen. Gelukkig is het uiteindelijk goed afgelopen.

Welke serie of film moet iedereen
gezien hebben?

en we allemaal lollig en melig zijn.
We liggen dan soms zo in een deuk dat
we achteraf niet eens meer waar het
over ging.

Dat lijkt me allebei raar maar dan zou
ik toch kiezen dat ik hoor wat iedereen
denkt. Het zou dan wel heel druk in
mijn hoofd worden maar dan weet je
wel wat anderen denken. Ook wel handig met toetsen maken.

Welk gezelschapsspel vind jij het
leukst om te spelen?

Welk lied luister je het meest en
waarom?

Wanneer had je meteen een klik
met iemand?

Ik vind heel veel gezelschapsspellen
leuk zoals kaarten, Uno en Monopoly.
Maar ik hou ook erg veel van puzzelen,
het liefste puzzels van 1.000 stukjes
van Jan van Haasteren.

De laatste tijd heb ik natuurlijk veel
kerstmuziek geluisterd. Het maakt niet
uit welk liedje want ik ben helemaal
fan van kerstliedjes. Ondanks dat ‘vastelaovend’ niet doorgaat ga ik nu toch
al leuke vastelaovendliedjes luisteren.
En de top 40 vind ik ook altijd erg leuk.

Toen onze basisschool fuseerde met
een andere basisschool in Baarlo
leerde ik Wieteke kennen. Toen zaten
we allebei in groep 7. En vanaf het eerste moment dat we elkaar zagen hadden we al meteen een klik. En ook nu
zijn we nog steeds vriendinnen!

Wie of wat neem jij mee naar een
onbewoond eiland?

Wat doe jij het liefst als het heel
koud is buiten?

Wat is je laatste miskoop geweest?

Wat was de leukste dag van de
zomervakantie?

Naam:
Leeftijd:
School:
Woonplaats:

Maud Kessels
13 jaar
Valuas College
Baarlo

Hoe beleef jij deze coronacrisis?
Ik vind het maar saai. Je kunt met bijna
niemand afspreken en ook gaan veel
leuke dingen niet door zoals ‘vastelaovend’ en de kermis. Nu met de lockdown is het ook saai dat je niet naar
school mag en alleen online lessen
hebt. Ik mis de gezelligheid van mijn
vriendinnen tijdens het fietsen naar
school en het samenzijn met vriendinnen onder schooltijd.

Waar heb je het laatst de slappe
lach om gekregen?
Ik heb zo vaak de slappe lach. Vooral
als we met vriendinnen bij elkaar zijn

Dan kruip ik lekker met een warme
deken op de bank en kijk ik mijn favoriete serie op
Netflix. Momenteel is dat ‘The Vampire
Diaries’. Een erg spannende serie en ik
kan dan bijna niet stoppen met kijken.
Lekkere warme chocomel en een wafel
er nog bij en dan geniet ik echt.

Wat is het beste cadeau dat je ooit
hebt gekregen?
Dat was een cadeau dat ik kreeg toen

Ik ben niet iemand die heel vaak spullen koopt. Ik hou wel van shoppen
maar dan koop ik niet zo veel. En als ik
dan wat koop dan heb ik daar achteraf
eigenlijk nooit spijt van.

Welke tip zou je iemand van jouw
leeftijd geven om de coronatijd
door te komen?
Probeer ondanks alle maatregelen toch
veel contact te houden met je vrienden en vriendinnen. Bijvoorbeeld door
middel van FaceTimen of WhatsAppen

Zoals ik al zei ben ik nu helemaal fan
van ‘The Vampire Diaries’, als je van
een spannende serie houdt moet je
die echt zien. Maar ik vind op televisie
‘Wie is de Mol’ ook heel erg leuk om
te kijken. We maken dan ook altijd een
poule met de familie in de ‘Wie is de
Mol-app’.

Dan zou ik al mijn vriendinnen meenemen en dan maken we er een heerlijke chill vakantie van. Met een paar
tenten, genoeg eten en drinken komen
we samen de tijd denk ik goed door.

In de zomervakantie zijn eigenlijk
wel alle dagen leuk. Maar misschien
vond ik de eerste dag wel het leukste.
Na school zijn we eerst nog met een
paar vriendinnen lekker gaan lunchen
en hebben we ’s avonds gezellig bij
elkaar gezeten. Het idee dat je dan nog
zoveel weken vrij hebt maakt dit denk
ik wel de leukste dag.

Aankomende week moeten we
onze eerste versie van het profiel
werkstuk inleveren. Een profiel
werkstuk is een onderzoekswerkstuk dat je in de examenklas
moet maken over een onderwerp
dat je zelf mag kiezen. Het onderwerp sluit aan op een bepaald vak,
dat jij en degene met wie je samenwerkt, allebei volgen. Het punt dat
je voor het profielwerkstuk krijgt
telt mee voor je examen, dus het is
best belangrijk.
Ongeveer een jaar geleden zijn we
begonnen met het kiezen van het
onderwerp (en bijbehorende vak) en
het opstellen van de hoofd- en deelvragen. Vanaf dat moment hadden we
de tijd om deze vragen te gaan beantwoorden door middel van onderzoek.
Ons profielwerkstuk gaat over Jane
Austen. Onderdeel van ons onderzoek
was het lezen van twee boeken van
Jane Austen en aan de hand van die
boeken zouden we dan dus dingen te
weten komen over de tijd waarin de
schrijfster leefde en de maatschappelijke rollen die toen bestonden. Je moet
minstens 80 uur aan je onderzoek voor
het profielwerkstuk besteden en van
die 80 uur heb ik ongeveer iets meer
dan de helft in de afgelopen maanden en met name de afgelopen twee
weken gestoken. Dat betekende dat ik
vooral de tweede week van de kerstvakantie helemaal had volgepland en
soms wel meer dan zes uur op een dag
tijd eraan besteedde om mijn doelen
te bereiken. Niet bepaald de handigste
manier om het in te plannen denk ik,
maar goed. Deze week is de deadline,
daarna volgt de feedback van onze
begeleider (een docent van school) en
aan de hand daarvan kunnen we eventueel nog iets aanpassen, waarna we in
maart de tweede (en definitieve) versie
inleveren. Als afronding van het profielwerkstuk is er nog een avond op school
waarop iedereen zijn of haar onderzoek presenteert. Ik hoop dan dat alle
inzet en energie van het afgelopen jaar
wordt beloond met een mooi punt!

Tekst: Lotte Thijssen
Lisa

Vacatures
Pro Sea�ng® is een moderne
no-nonsense onderneming
gespecialiseerd in zitcomfort
en produceert een compleet
assor�ment rolstoel zit- en
rugsystemen en kussens voor
medische behandelstoelen.
Binnen ons groeiende bedrijf
bestaat een mooie balans tussen
vakmanschap en automa�sering.
Kijk voor de volledige vacatures
op www.prosea�ng.nl/vacatures

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

- CNC OPERATOR HOUTWERKPLAATS (BIESSE)
- CNC OPERATOR SNIJDERIJ (LECTRA)
- (ERVAREN) STOFFEERDER
- PRODUCTIEMEDEWERKER STOFFEERDERIJ
Wat wij doen:
We werken order-gestuurd volgens orderbonnen
We werken samen aan kwaliteit en leverperformance
Onze werk�jden zijn van 08:00 uur tot 17:00 uur
Voor alle func�es vragen wij:
Bij voorkeur 40 uur per week beschikbaar
Aanpakker met twee rechter handen
Secuur en eﬃciënt
Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschri�
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Kabinet heeft goede coronakoers
gevaren in 2020
Het jaar 2020 zit er alweer op. Het jaar wat met recht het coronajaar genoemd mag worden en men kijkt nu vooral positief uit naar verbeteringen en versoepelingen. Het kabinet heeft een flinke vinger in de pap van 2020 gehad. Maar heeft het wel alles in goede banen geleid?
Er werden volgens hen vage beslissingen genomen
in het afgelopen jaar die voor veel ophef zorgde.
Achteraf is het lastig om te zeggen of het kabinet goede of slechte beslissingen heeft genomen.
In het algemeen kun je zeggen dat het kabinet goed
werkt heeft verricht. De meeste strenge maatregelen waren duidelijk: op slot of niet? Aan de andere

Premier Rutte en minister De Jonge van
Volksgezondheid kregen dinsdag 5 januari in
een extra debat scherpe kritiek op de aanpak
van het vaccinatieplan. Ook werd er een aantal keer stilgestaan bij de beslissingen die zijn
genomen door het kabinet in 2020. De oppositie
was streng en vond dat het kabinet gefaald had.

kant was ook een aantal maatregelen niet duidelijk.
Zo was er na de laatste persconferentie veel onduidelijkheid welke winkels nu wel en welke niet open
mochten.
Kabinet heeft goede coronakoers gevaren in 2020.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 52/2020

Digitale raadsvergaderingen worden de toekomst
Het afgelopen jaar vonden raadsvergaderingen voornamelijk digitaal plaats. Voor iedereen is dat natuurlijk even wennen. Raadsleden geven aan
het fysiek bij elkaar zijn in de raadszaal te missen, maar het heeft zo ook zijn voordelen. Digitale vergaderingen verlopen sneller en ze worden nu
zelfs veel meer bekeken. Kunnen fysieke raadsvergaderingen misschien in de toekomst vervangen worden door digitale vergaderingen?
Van onze volgers op Facebook geeft een kleine
meerderheid aan hier geen voorstander te zijn.
Er zijn zorgen over de openheid, en met een digitale raadsvergadering is het persoonlijke contact
toch een stuk minder. Aan de andere kant werkt
het wel efficiënter en kunnen ze vanuit thuis be-

keken worden.
In de politieke terugblik van de voorgaande editie
vertelde fractievoorzitter Teun Heldens van de VVD
dat hij het informele contact en de naborrel mist.
Daar wordt de vergadering nabesproken en persoonlijke scheurtjes gelijmd, volgens de fractievoor-

Ingezonden brief

VAKGARAGE
PEETEN BV

Eigenaren dressuurstal opgelucht
na weigeren camperplaats
In deze slepende zaak die drie jaar geduurd heeft, hebben wij tot nu
toe de publiciteit niet opgezocht maar wegens de vele onwaarheden
die verteld worden, willen wij reageren. In december 2017 is er een
vergunning verleend voor een camperplaats aan de Baarloseweg in
Helden zonder dat wij als directe buren op de hoogte waren.
Pas nadat de vergunning verleend was voor acht camperplaatsen,
pal tegen onze stal, kregen wij het plan onder ogen.
Wij hebben een dressuurstal op
hoog niveau. Niet alleen onze stal
maar onze hele dressuuraccommodatie als bedrijf is over het
hoofd gezien bij de besluitvorming.
Er meldden zich meerdere bezwaarmakers. Na ons bezwaar volgde de
intrekking en een aantal rechtszaken. Bij de laatste rechtszaak in
augustus 2020 oordeelde de rechter dat de gemeente een externe,
onafhankelijke deskundige bij deze
zaak moet betrekken en een nieuw
besluit moet nemen. De materie
deskundige concludeerde dat op
basis van milieu de afstand tussen
een camperplaats en de hele perceelgrens van ons bedrijf 30 meter
moet zijn. In het aangevraagde plan
is de afstand nul meter. De deskundige paardenwelzijn en paardengedrag, Prof. Dr. concludeerde dat
ons bedrijf op vijf onderdelen een
onevenredige aantasting zal ondervinden. De deskundige zegt dat
de paardensport de gevaarlijkste
sport is met mogelijk hersenletsel
tot gevolg. Vooral het ontstaan van
onveilige en gevaarlijke situaties
voor paard en mens komt in deze

onevenredige aantastingen naar
voren. 16 december 2020 volgde
de intrekking en het weigeren van
een vergunning voor een camperplaats op deze locatie. Omdat de
campergasten, die op enkele meters
afstand van onze stal en mestplaats
stonden, last hadden van onze
stalwerkzaamheden, is de politie
op ons afgestuurd. Natuurlijk hadden zij er last van. Daarom is onder
andere de 30 meter afstand vanaf
de perceelgrens vereist. De politie
zei dat ze op eigen initiatief kwamen. De door de buren genoemde
discolamp, waar ze over klaagden,
is de lamp van 30 Watt die ’s nachts
achter de stal brandt. Er zijn afgelopen zomer nog twaalf illegale
camperplaatsen aangelegd, zonder
vergunning, tegen onze wei aan.
Om te voorkomen dat er onveilige
situaties ontstaan, mogen wij een
bord plaatsen om gebruik daarvan
te voorkomen. Nadat de vergunning
is ingetrokken, staan er nog steeds
campers tegen onze perceelgrens.
Maatschap van Adrichem
Baarloseweg 15B Helden

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

zitter. Paula Janssen ziet dat niet als reden om de
vergaderingen niet digitaal te blijven doen. “En een
borrel? Waarom? Krijgen wij ook niet na ons werk”,
schrijft zij in een reactie. Als het aan de gemeenteraad ligt, zullen vergaderingen echter weer zo snel
mogelijk fysiek en dus weer persoonlijk worden.

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Meijel buitengebied
Kessel buitengebied
Maasbree rondom Baarlosestraat

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

Karin vertelt

Column

Alles loopt
anders
De afgelopen weken loopt niets
zoals gepland. Corona, eerst
een ver-van-mijn-bed-show,
komt steeds dichterbij. Tot daar,
ook hier, een positieve
testuitslag komt.
En hoe goed je je ook aan de
regels probeert te houden, corona
is onzichtbaar en ongrijpbaar.
Als longpatiënt een schrikbeeld
natuurlijk, maar wonder boven
wonder blijven klachten uit.
Thuis blijft verder gelukkig
iedereen gezond, maar wat
zijn het spannende uren terwijl
we wachten op hun uitslag.
De opluchting is immens als ze
negatief getest worden. Maar niet
iedereen die me lief is komt er zo
goed vanaf. De klachten verschillen
nogal. De een is wat verkouden,
waar anderen hoge koorts en flinke
benauwdheidsklachten krijgen.
Soms duurt het een week, maar er
zijn er ook die er al weken tegen
vechten. Logica valt allang niet
meer te ontdekken.
Wat je wel meteen ziet, is dat
iedereen elkaar probeert te
helpen. Planningen worden
omgegooid, om te doen wat nodig
is. Boodschappen, bemoedigende
woorden, en online elkaar
opzoeken. Het kan even niet
anders. En nu hebben we de
feestdagen achter de rug en
knappen de meesten langzaam
weer op. Opgelucht denken we
weer adem te kunnen halen. Maar
dan wordt weer alles opnieuw
overhoop gegooid. Mijn vrije
dag, waarin ik veel achterstallige
klussen wilde wegwerken, wordt
ruw verstoord door de telefoon.
Uitslapen is nog net gelukt, maar
daarna moet ik vliegensvlug in
de hoogste versnelling. Koffie kan
nog net, maar dan schiet ik in mijn
werkkleding. De nood is hoog.
Diensten worden opgesplitst, en
dus schrijf ik nu dit stukje in de
tijd die ik even vrij ben. Zometeen
spring ik weer op de fiets, en
maak ik de laatste uren van deze
werkdag vol. Vanavond komt dan
weer alles tot rust. Ik voorspel dat
het voorlopig nog wel even zo
blijft. Een hectisch begin dus, maar
laat dat nieuwe jaar maar komen.
Er gloort hoop aan het einde van
deze donkere dagen.

Handelstraat 17 5961 PV Horst
Karin Raeijmaeckers
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Wijziging ophalen GFT-afval
Vanaf januari zamelen we GFT-afval in januari, februari en december nog maar één
keer per 2 weken in. In de week van 11 januari wordt voor de eerste keer géén GFT-afval
opgehaald.
Welke afvalstroom er wordt opgehaald per week vindt u terug in de digitale afvalkalender.
Ga naar www.peelenmaas.nl klik op de tegel “Afval” en ga naar “Afvalkalender”. Vul hier uw
postcode en huisnummer in.
Met een paar klikken voegt u de afvalkalender ook toe aan uw eigen agenda.

Door de lockdown

Inleveren van
kerstbomen uitgesteld
Door de lockdown moeten we de inzameling van kerstbomen op 9 januari uitstellen.
Wij informeren u zo snel mogelijk over de nieuwe datum. Bewaar uw kerstboom zolang in
de tuin. Dank voor uw begrip!

Bekendmakingen

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

Wijzigingen afval 2021

U kunt aan dit overzicht geen rechten ontlenen.

De afvalstoﬀenheﬀing stijgt dit jaar met 7,5 %.
Het GFT wordt in de drie wintermaanden niet
meer wekelijks, maar tweewekelijks opgehaald.
De kosten voor grofvuil blijven gelijk.
Tuinafval kan voor een bedrag van € 5,- per
aanhanger en € 2,50 per koﬀerbak
weggebracht worden en het inleveren van een
matras bij het milieupark gaat € 10,- kosten.

Meer informate

www.peelenmaas.nl

Milieupark

Kom alleen naar het Milieupark als het echt noodzakelijk is!

WhatsApp

Gemakkelijk en snel een berichtje sturen via
WhatsApp nummer 06 12 36 09 04.
Wij beantwoorden WhatsApp berichten
maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur.

Plaats/locatie

Straat/omschrijving

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

Bokshout 6
Bong 64
Hoefsmidstraat 28
Mgr. Thijssenstraat 14
Schafelt
Vergelt 2
Kardinaal van Rossumstraat 15
Kaumeshoek 6A
Vreedepeelweg 25
Jacobusstraat 47
Johan Spruijtstraat 10
Lorbaan 16
Spiesberg 10
Baarloseweg 37
Mariaplein 15A
Neerseweg 3
Neerseweg/Bovensbos
Op de Lundert 10
Op de Lundert 7
Lanterdweg 12
Karreweg-Noord 12
Meester Caelersstraat 3
Bestemmingsplan Boschlaan
Boschlaan 66
Dormansgoed 13
Dorpstraat 63
Kloostertuin 11
Pottenbakkersoven 5
Venloseweg 25
Wattstraat (ong.)
Wattstraat 12
Berg 2
Kalisstraat 1
Katsberg 26
Kerkstraat 27
Kurversweg (ong.)
Kurversweg 4
Nederweerterdijk 30
Steegstraat 32
Visvijver De Donk
Egchelseweg 3
Industrieterrein Panningen 4
Mgr. Nolensstraat 9
Nobisstraat 5
Raadhuisstraat 33
Schoutenring 32
Convenant contractmanagement Jeugdzorg Plus
Nadere regels afvalinzameling
Verordening maatschappelijke ondersteuning
Verordening schuldhulpverlening
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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

Peel en Maas haakt aan bij Volwassenenfonds Sport & Cultuur
De gemeente Peel en Maas haakt vanaf 1 januari aan bij het Volwassenenfonds Sport &
Cultuur. Inwoners met een kleine beurs kunnen met hulp van dit fonds sporten of aan
culturele activiteiten meedoen.
Door aan te haken bij het Volwassenenfonds
dragen we actief bij aan een gezond en
gelukkig leven. Als je kijkt naar sport en
cultuur, dan zijn er voor kinderen en jongeren
al diverse regelingen. Wij zijn blij dat we
nu ook een regeling voor volwassenen
hebben. Deze groep mogen we natuurlijk niet
vergeten!
Een laag inkomen maar wilt u wel
meedoen? Het Volwassenenfonds helpt!
Wilt u graag meedoen aan een culturele
of sportieve activiteit maar kunt u dit niet
betalen? Het Volwassenenfonds Sport &
Cultuur kan helpen. Dit fonds helpt met
het betalen van de contributie/het lesgeld,
wanneer u dat zelf (even) niet kunt. Hierdoor
is het toch mogelijk om lid te worden van
een sportclub, dans- of muziekvereniging of
om een abonnement bij de bibliotheek af te
sluiten. Met de bijdrage uit het fonds kunt u
een jaar lang meedoen. Als het nodig is, dan
kunt u ook een extra aanvraag doen voor
spullen zoals sportkleding of de huur van een
instrument.

Bent u 21 jaar of ouder en is uw inkomen
niet hoger dan 120% van het sociaal
minimum, dan komt u wellicht in
aanmerking voor een bijdrage.
Zo kunt u meedoen
Een aanvraag kan alleen worden
gedaan door een tussenpersoon.
Deze tussenpersoon is iemand die
professioneel betrokken is, bijvoorbeeld
een maatschappelijk werker, huisarts
of gezinscoach. Deze mensen zijn
intermediairs en alleen zij kunnen
de aanvraag doen.
Als intermediair bijdragen aan het
Volwassenenfonds?
Heel graag! Want juist onze partners zijn
betrokken bij mensen die leven rond
het bestaansminimum. Zij hebben de
doelgroep in beeld en kunnen mensen
doorverwijzen of helpen met het doen van
een aanvraag. Geïnteresseerden kunnen
zich aanmelden via de website
www.volwassenenfonds.nl/intermediair.

Meer informatie?
Op de website van de gemeente staat meer informatie,
www.peelenmaas.nl/inwoners-en-ondernemers/werk-uitkering-en-bijstand/volwassenfondssport-en-cultuur

WIJ PLAATSEN
VAKKUNDIG ZELF
UW BADKAMER
EN TEGELWERK

Pannen, leien, platte
en kunststof daken
Dakkapellen, dakramen
en trespabekleding
Dakgoten, lood,
koper en zinkwerk

Fijne kerstdagen

Schoorsteenvegen,
renoveren en vernieuwen

en een voorspoedig 2021

ER WARM BIJZITTEN

www.haardstede.nl

VAN HÖVELLSTRAAT 21, HELDEN
T 077 307 54 40 M 06 27 33 59 79 WWW.VERKOO.NL

Tel 06 22 20 93 47 | www.abridak.nl

BIJEN-VERENIGING
“DE BEZIGE BIJ’
GEEFT EEN BASISCURSUS

Vlees met smaak
Dat is ons motto!

BIJENHOUDEN IN BAARLO.
Hierin leer je alle ins en outs
van deze interessante hobby.
Bij voltooiing ontvang je een
officieel erkend diploma.

MELD JE AAN BIJ
Imkers Nederland (Websitecursussen-basiscursusaanmelden.) A.u.b. erbij
vermelden dat je cursus in
“afdeling Baarlo” gaat volgen
bij opmerking.
Voor meer info kun je
contact opnemen met
Rien Rovers: 06 - 21 50 59 42 of
Michiel Dings: 06 - 37 41 77 03

Aanbieding
Goulashsoep
Ossenstaartsoep
Goulash kant en klaar
Ragout kant en klaar
Zuurvlees kant en klaar

Geldig van 7 januari t/m 27 januari 2021

Tijdelijke openingstijden:
maandag en woensdag
gesloten
dinsdag, donderdag
en vrijdag 09.00-17.00 uur
zaterdag 08.30-15.00 uur

Ons vlees is ook verkrijgbaar bij Plus Gommans in Helden
Herefords Slagerij B.V. | Donk 1A, 5995 PL Kessel | 077 303 18 79

www.herefords.nl
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CDA Peel en Maas

Een gezond en gelukkig 2021
Het jaar 2021 is begonnen en iedereen hoopt op een beter jaar dan het vorige. Het is en blijft ook in 2021
heel belangrijk ons samen te houden aan de richtlijnen. Alleen zo komen we door deze moeilijke tijd en
wordt het uiteindelijk beter.
Want één ding staat vast er komt
zeker een einde aan deze crisis, maar
we moeten ook de komende tijd nog
pas op de plaats maken. Hou vol.
De CDA-fractie gaat ook in 2021 met
veel energie en aandacht verder voor
alle inwoners in heel Peel en Maas.
Of het nu gaat om wonen, zorg, ver-

PvdA/GroenLinks

komen, is er digitaal ook van alles
te organiseren. Wij wensen iedereen, ondanks de crisis en moeilijkheden, een gezond en gelukkig 2021.
Samen voor elkaar.

Fractie

Een gezond en strijdbaar nieuwjaar

Het is een goede gewoonte om elkaar bij het begin van het nieuwe jaar een goed, gelukkig en gezond
nieuwjaar te wensen. Dat doen wij dan ook bij deze. Het wordt geen gemakkelijk jaar. Hopelijk worden we
in de loop van het jaar het coronavirus de baas. Daarnaast moeten we in 2021 nog twee immense maatschappelijke vraagstukken aanpakken: de klimaatcrisis en de groeiende ongelijkheid.
De nadelige gevolgen van de klimaatcrisis zijn minder direct merkbaar dan de gevolgen van de
coronacrisis, maar ze zijn zeker zo
ingrijpend. En de gevolgen van de
klimaatcrisis zullen de ongelijkheden
in de samenleving vergroten. Als wij
in de gemeenteraad aandacht vra-

VVD Peel en Maas

enigingsleven, bedrijvigheid, een
leefbaar platteland, duurzaamheid
of cultuur; onze raads- en burgerraadsleden bijten zich er graag in
vast. We staan altijd open voor een
gesprek, ideeën en tips. Laat ons
dat dan weten via onze raadsleden.
Als we niet fysiek bij elkaar kunnen

gen voor deze grote vraagstukken,
krijgen we meestal te horen dat dit
landelijke vraagstukken zijn waarover
we lokaal geen besluiten kunnen
nemen. Niets is minder waar. Het
gaat om maatschappelijke vraagstukken die inderdaad wereldwijd spelen, maar die om antwoorden vragen

die lokaal, dicht bij huis, beginnen.
We moeten ons leven anders inrichten. En dat is hartstikke lastig en
ingrijpend. Als wij daarover beginnen in de raad en bijvoorbeeld aandacht vragen voor het terugdringen
van fijnstof en slechte luchtkwaliteit
omdat die onze gezondheid aantas-

ten, slaan bijkans de stoppen door
bij een aantal collega-raadsleden.
Zeker als we daarbij voorstellen te
onderzoeken in hoeverre die slechte
luchtkwaliteit samenhangt met de
uitgebreide agro-industrie in onze
gemeente. Dat is een heilig huisje
waarover de feiten niet boven tafel
mogen komen. Maar als we grote
maatschappelijke vraagstukken aan
willen pakken zullen we op de eerste
plaats afscheid moeten nemen van
onze heilige huisjes. Daarom wen-

sen wij iedereen ook een strijdbaar nieuw jaar. Het vergt moed om
de tegels te lichten waaronder de
adders schuilen die voorname veroorzakers zijn van grote maatschappelijke vraagstukken waarmee we
ook op lokaal niveau steeds indringender te maken krijgen. Wegkijken
is geen optie. Een gezond en strijdbaar nieuwjaar.

met elkaar in contact blijven. Dit is
bevorderlijk voor zowel de fysieke
als de mentale gezondheid. Er zijn
al verschillende initiatieven in onze
gemeente, maar als VVD Peel en
Maas zijn we van mening dat dat dit
nog wel kan worden aangevuld. Een
aantal gemeenten ontplooit al initiatieven door jongeren met sport-,
cultuur- en muziekactiviteiten te
faciliteren. Als gemeente kun je veel
plannen maken, maar het is natuurlijk wel belangrijk om de doelgroep

hierbij actief te betrekken. We hebben het college hierover de volgende
vragen gesteld: is het college op de
hoogte van deze regeling, en zo ja, is
het bedrag inmiddels beschikbaar? Op
welke manier is het college van plan
het bedrag in te zetten? En tot slot: op
welke wijze wordt de doelgroep hierbij betrokken? We zijn benieuwd naar
de antwoorden en tips zijn uiteraard
van harte welkom.

Annigje Primowees, Frits Berben,
Raf Janssen, raadsleden

Perspectief jongeren in coronatijd
Begin december werd bekend dat het kabinet 58,5 miljoen euro
beschikbaar stelt aan gemeenten om jongeren en jongvolwassenen
(tot 27 jaar) meer perspectief te bieden in coronatijd. Met deze extra
middelen, die voorlopig lopen tot het voorjaar 2021, kunnen gemeenten jongeren meer mogelijkheden bieden voor activiteiten en ontmoetingen, binnen de geldende beperkingen.
Jongeren moeten door de coronamaatregelen op relatief veel leefgebieden
inleveren terwijl zij zelf doorgaans
niet tot een risicogroep behoren. Het
aantal meldingen die de gezondheidszorg met betrekking tot jonge-

ren ontvangt is nu al significant hoger
dan normaal gesproken. Het gaat
dan met name om mentale gezondheidsproblemen zoals eenzaamheid,
somberheid, angst en depressie. Het
is belangrijk dat jongeren actief en

Karin Jacobs

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.

Vol goede moed zijn we begonnen aan 2021! Een jaar waarin we
mooie, heldere en creatieve communicatieboodschappen gaan creëren.
Maar we hopen vooral op een jaar waarin we weer vooruit kunnen kijken
en elkaar weer mogen ontmoeten. Wij gaan ervoor!
Kempen wenst u een voorspoedig en gezond 2021!

#kempencreëert
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Geplukt

Mia Ewalts Panningen
Mia is sinds eind 2019 dorpsondersteuner in Panningen. Ze wordt gezien als een verbinder, bruggenbouwer en een spin in het zorg- en welzijnsweb van Panningen. Haar werk voor de nieuwe stichting SBWIP is
haar passie. Deze week wordt Mia Ewalts (62) uit Panningen geplukt.

Mia merkt dat de coronaperiode heftig
is geweest voor de kwetsbare inwoners. “Zij kampen met angst doordat ze
in heftige situaties terecht zijn gekomen. Denk daarbij aan het hebben van
zieke partners of zelfs het overlijden
van hun naasten. Eenzaamheid komt
nog sterker naar voren. Het is triest
om te zien wat corona met de mensen
doet. Velen vallen enorm terug, zeker
als wekelijkse activiteiten wegvallen.
Het is geen fijne periode. Inwoners van
Panningen die wat willen betekenen,
kunnen zich melden.”
In haar privéleven heeft Mia ook last
van de coronacrisis. Ze mist onder
andere het sporten en het spontaan bij
iemand op bezoek gaan. “We kunnen
niet meer sporten, zoals we gewend

zijn. Maar ik ben gaan fietsen en wandelen.” Daarnaast mist ze het contact
met anderen, zoals familie en vrienden.
“Ik zoek bewust niet plekken op die
druk zijn. Dat neem je in acht, omdat je
werkt met een risicovolle groep. De lol
om te winkelen is er ook vanaf. Alles is
beperkt geworden. Het spontane is
er vanaf momenteel. Door de coronamaatregelen heb ik jaarlijkse tradities
gemist zoals de familie- en vriendenbijeenkomsten en de nieuwjaarsreceptie zit er ook niet in. Leuk is anders.
Hier moet ik net als iedereen mee
‘dealen’ en er het beste van maken.
Het belangrijkste is dat we gezond blijven en dat we naar elkaar omkijken.”
Tekst: Jeanine Hendriks

We zoeken naar een nieuwe collega’s voor de functie

TREKKER OPLEGGER/CONTAINERAUTO
CHAUFFEUR (FULLTIME)

Als 17-jarige begon Mia een welzijns- en zorgopleiding in Ottersum.
“Mijn eerste baan was in een
gezinsvervangend tehuis waar ik
mensen met een verstandelijke
beperking begeleidde. Uiteindelijk
merkte ik dat mijn affiniteit meer
lag in het welzijnsvakgebied in
plaats van in de zorg.” Ze bekleedde
daarna meerdere functies in de welzijnssector. Eén daarvan was het
ondersteunen van consulent mantelzorgers en vrijwilligers.
In 2016 verbrak Dichterbij echter
vanwege bezuinigingen het dienstverband met Mia, waardoor ze
thuis kwam te zitten. “Stil zitten is
niks voor mij. Ik heb daarom veel
tijdelijk werk gehad zoals een baan
als coach, bij inloophuizen en bij de
WMO van gemeente Peel en Maas.
Ik rolde van het één in het ander
en werd kwartiermaker in Kessel,
waar ik meehielp de pilot Hulp bij
het Huishouden mee heb opgezet

en ondersteund. Daarna werd ik dorpsondersteuner in Maasbree. Ik heb dit
werk een aantal jaren met veel plezier
gedaan, maar toen de pilot Hulp bij
het Huishouden in Panningen werd
opgezet, ben ik in Maasbree gestopt.
Ik merkte dat het veel was. Meerdere
banen tegelijk hebben, vraagt veel
energie. Daarom besloot ik voor één
baan te gaan.”
Haar werk bevalt goed, vertelt Mia.
Als dorpsondersteuner helpt ze op een
laagdrempelige manier inwoners, die
niet zonder hulp, zelfstandig kunnen
blijven wonen en die geen of onvoldoende hulp kunnen krijgen van mensen uit hun omgeving voor hulp bij het
huishouden of met andere hulpvragen.
“Je ondersteunt ze om de kwaliteit
van het leven te verbeteren. Vaak zien
mensen, die hulp nodig hebben, door
de bomen het bos niet meer, waardoor ze te lang wachten om hulp te
vragen. Ik maak als dorpsondersteuner verbindingen, adviseer de mensen

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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en verwijs eventueel door. Ik heb ook
nauw contact met organisaties en verenigingen in Panningen, zoals de KBO,
Dorpsontmoeting en de Zonnebloem.
Je kunt mij zien als een spin in het
welzijnsweb.”
Volgens Mia wordt het gewaardeerd
dat er in Panningen één herkenbaar
gezicht voor vragen beschikbaar is,
dat de lijntjes kort zijn en vooral dat
het laagdrempelig is. “De enquête
die in september is gehouden onder
de hulpvragers bevestigt dit alleen
maar. Het is erg dankbaar werk.
Dit jaar heb ik zeventig nieuwe aanvragen voor hulp bij het huishouden
en veel andere hulpvragen voor de
Dorpsontmoeting, maaltijdvoorzieningen of activiteiten binnengekregen.
Mensen zijn je dankbaar dat ze geholpen worden en ik vind het heel fijn om
hier aan bij te dragen.
Zelf woont Mia al veertig jaar in
Panningen. Dat ze als dorpsondersteuner in het dorp woont, heeft volgens
haar voor- en nadelen. “Voor sommigen is het lastig om dan objectief
te blijven. Maar je moet het werk
zelf afbakenen. Het ligt er helemaal
aan hoe je met je werk omgaat.
Uiteindelijk hebben we ook een
beroepsgeheim. Daarnaast ben ik niet
iemand die bij iedereen op de koffie
gaat in het privéleven.”
Dit jaar zit Mia 43 jaar in het vak.
Ze heeft dus ook alle veranderingen in de zorg meegemaakt. “Je ziet
grote verschillen. Nu wordt er gekeken naar wat mensen nog op eigen
kracht zelf kunnen en wat hun omgeving hier aan kan bijdragen. Dat was
vroeger niet, er werd toen overal voor
gezorgd.” Ondanks dat ze over enkele
jaren met pensioen kan, ziet ze dit
nog niet gebeuren. “Momenteel kan ik
mij geen leven zonder werk voorstellen. Het is mijn passie om met en voor
mensen te werken. Zo lang ik kan en
het leuk vind, blijf ik dit werk doen.”

Functieomschrijving:
Wij zoeken een nieuwe chauffeur (m/v) voor transport
van agrarische producten en losgestorte goederen.
Geen 9 tot 5 mentaliteit hebben en flexibel zijn
in verband met seizoenwerk.
Je hebt een affiniteit met agrarisch en grondverzet werk
en kunt goed in een team samenwerken.
Functie eisen:
Rijbewijs CE
In bezit van bestuurderskaart
HEB JE BELANGSTELLING VOOR DEZE FUNCTIE?
Stuur of mail dan jouw cv naar info@peetersmols.nl
onder de vermelding vacature chauffeur.
Transportbedrijf Peeters-Mols
Steeghoek 10, 5975 NR Sevenum | Tel: 077 - 467 1522

Wil je starten met een nieuwe uitdaging, zoek jij een afwisselende baan
en werk je graag met een natuurproduct?
Wij zijn op zoek naar een (fulltime of parttime)

Medewerker
tuinplantenkwekerij
Als medewerk(st)er kwekerij ben je medeverantwoordelijk voor
werkzaamheden op de kwekerij.
Activiteiten:
• Verzorging, onderhoud en snoeien
• Oppotten en verzendklaar maken
• Werken met heftruck en div. andere machines
• Aansturen van seizoen medewerkers
• Alle voorkomende werkzaamheden
Wij vragen voor deze functie:
• MBO of HBO werk en denkniveau
• Enthousiaste, betrokken en flexibele houding, geen 8 tot 5 mentaliteit.
• We bieden je een leuke afwisselende baan in een professioneel
hardwerkend en gezellig team.
Ben je gemotiveerd en heb je interesse om in een
bloeiende sector werkzaam te zijn reageer dan snel.
Wil je meer weten neem dan telefonisch contact
op met Mark Leenders 06 51 98 90 98
Voor een impressie van ons bedrijf
zie de website of maak een afspraak.
Je kunt schriftelijk reageren per mail.
Stuur je CV en/of diploma’s mee
voor 16 januari 2021.

www.leendersplants.nl | info@leendersplants.nl
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Terugblik 2020

Burgemeester Delissen- Van Tongerlo blikt terug
2020 vloog volgens burgemeester Wilma Delissen- Van Tongerlo voorbij. Een jaar
waarin ze mooie momenten meemaakte, maar ook emotionele.

Volgens burgemeester Wilma DelissenVan Tongerlo begon 2020 vol verwachting, met
mooie momenten zoals een geslaagde nieuwjaarsbijeenkomst en een bezoek van koning
Willem-Alexander aan Kessel en Baarlo. “Het lijkt
misschien lang geleden, maar dat moment is me
wel bijgebleven. Ik vond het mooi om te zien dat
de koning echt de tijd nam om naar de inwoners
te luisteren. De gemeenschap deelde hartverwarmende momenten waarop ze trots zijn, veel mensen waren voor hem uitgelopen.”
Daarna stond Peel en Maas stil bij de gruwelen van de Holocaust door de onthulling van het
tijdelijke monument Levenslicht in de hal van
het Huis van de Gemeente. Eind januari vond de
bestuurlijke overdracht van het OLS plaats waarna
in februari nog carnaval werd gevierd. En toen
kwam de wereld langzaam tot stilstand. “Op 9
maart belde de directeur van de Veiligheidsregio
over de eerste coronabesmetting in Peel en Maas.
De periode die volgde staat ons allen op het netvlies. Veel inwoners zijn overleden, de zorgmedewerkers lopen op hun tandvlees, ondernemers
moeten hun bedrijf sluiten, scholen gaan op slot,
evenementen kunnen niet doorgaan. En ook nu
zitten we in een ongekend moeilijke periode.
Het heeft zo’n impact.”
Wat volgens de burgemeester mooi was om te

zien, was de verbondenheid. Ondanks het leed
waren er lichtpuntjes in deze periode. “We misten
het fysiek ontmoeten, maar daardoor zijn mooie
initiatieven ontstaan; de berenjacht, applaus voor
de zorg, een bezoekje aan de deur, elkaar op digitaal gebied helpen en vrijwilligers die zich inzetten voor ouderen. En dat is nou juist waar Peel en
Maas sterk in is. Daar krijg ik energie van.”
De zomervakantie leek wat ruimte te bieden
voor rust en het langzaamaan weer oppakken
van het gewone leven. “Het woord ‘coronahaard’
dat onze gemeente in de media opgeplakt had
gekregen ebde weg. Gelukkig maar want dit
deed onrecht aan het verdriet wat hieronder lag.
Samen hebben we er de schouders ondergezet
elkaar op weg geholpen”.
De burgemeester noemt het een jaar om nooit
te vergeten. “Als 2020 ons iets heeft geleerd dan
is het wel dat niets blijvend en vanzelfsprekend
is. Wat kijk ik uit naar 2021. Een nieuw jaar vol
uitdagingen, gezondheid, veerkracht en perspectief. Dat wens ik u allen toe”.

Er zijn mooie initiatieven
ontstaan

De wilde achtbaan van Circus Freiwald
Voor de Duits-Nederlandse familie Freiwald was 2020 een wilde achtbaan. Door het coronavirus strandde het circus op zijn verblijfplaats in Beringe. Daarnaast was lang het lot van
olifant Buba onzeker. In december besloot de regering dat ze toch bij de familie mag blijven. Dat zorgde voor veel vreugde bij de familie, maar daarbij zijn de zorgen nog niet verdwenen.
“Het was een verschrikkelijk zwaar jaar”,
vertelt directeur Lutz Freiwald. “We hebben
erg veel geluk gehad dat mensen en bedrijven
ons wilden helpen.” De circusfamilie kan niet
reizen of optreden en de dieren van het circus
hebben veel zorg en voedsel nodig. In april uitte
de familie haar zorgen en kreeg ze veel steun
vanuit alle hoeken. “Na een tijd kon ik het niet
meer accepteren. Ik wilde weer dat we het
allemaal zelf konden doen, ik wilde niet bedelen.
We hebben ook al het werk aangenomen dat
we konden krijgen. Ik heb meegeholpen met
auto’s repareren, in vrachtwagens gereden, voor
verschillende bedrijven gewerkt, zodat ik voor
mijn familie en dieren kan zorgen.” De steun is
langzaam afgezwakt, maar het virus houdt aan.
Vooral nu rond de winter tasten ze weer in het
duister. “Ik dacht dat we het wel alleen konden
redden, maar het is echt moeilijk. We lopen al
een hele tijd achter de rekeningen aan.”
Voor het houden van Buba heeft de familie een
gelukkige uitzonderingspositie gekregen, maar
financiële steun zat er niet in. “Het probleem
is dat we in Nederland ingeschreven zijn, maar
met een Duits adres. Nederland zegt dat we een

Januari

Duits bedrijf zijn, maar Duitsland zegt: ‘jullie zijn
al bijna elf jaar in Nederland, en jullie betalen
daar de belasting’. We krijgen aan beide kanten
geen uitkering.” Alle hulp die ze krijgen is van
harte welkom. “Momenteel kunnen we alles
gebruiken, materiaal, financiële hulp, voer, alles
hebben we nodig.”
Het liefst wat de directeur nu wil, is weer
gewoon kunnen optreden. “We willen mensen kennis laten maken met onze cultuur en ze
opvrolijken en laten lachen. Geld verdienen is
natuurlijk belangrijk, anders werkt het allemaal
niet, maar onze missie is om iedereen van jong
tot oud vreugde te bezorgen. Iedereen heeft
het nu zwaar. Mensen die op festivals of podia
werken, die zitten met hetzelfde als wij. Het is
een moeilijke tijd dus ik hoop dat het virus snel
voorbij gaat.”

We willen
mensen
opvrolijken

Februari

Maart

April

Mei

Juni

21 januari

19 februari

9 maart

2 april

25 mei

6 juni

Koning WillemAlexander bezocht
Baarlo en Kessel. Hier
werd hij door vertegenwoordigers uit alle elf
kernen van de gemeente
bijgepraat over diverse
burger- en zelfsturingsinitiatieven. Inwoners
trotseerden het koude
weer om het staatshoofd
te kunnen begroeten.

Staatsbosbeheer is
begonnen met het planten van nieuwe bossen op
verschillende plaatsen in
Peel en Maas en omstreken. Het gaat om negen
percelen binnen de
gemeente. Als deel van
het project moeten in
heel Noord-Limburg 17
hectare bos worden
gepoot.

Een Kesselse vrouw testte
als eerste inwoner van
Peel en Maas positief op
het coronavirus.
De vrouw en haar gezin
gingen in thuisisolatie.
Een week later ging het
land op slot.

Door het hele land ontstaan acties om anderen
in coronatijd te helpen.
In Meijel en Grubbenvorst
maakten twee dames honderden mondkapjes voor
de thuiszorg en andere
zorginstellingen. Ook
worden in veel dorpen
knuffelberen voor de
ramen gezet, om kinderen
een leuke activiteit te
bezorgen.

Na zeven jaar plannen
begon de aanbouw voor
basisschool
De Avonturier (voorheen
De Springplank) in
Koningslust. In de grond
hebben leerlingen van de
school een tijdscapsule
begraven.

In Kessel en Kessel-Eik
werd afscheid genomen
van pastoor Louis
Verhaag. Op de rouwstoet kwamen een honderdtal inwoners af, om
hun laatste eer aan de
geliefde pastoor te brengen.
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Nieuwe Limburgers in carnavalsoptocht
In Baarlo sprong tijdens de carnavalsoptocht de groep van Valuas-docente Fenna Bongers,
haar collega’s en de klassen van nieuwe Limburgers in het bijzonder eruit.

De Baarlose Fenna is docente van de ISK, de
internationale schakelklas voor jongeren die
de Nederlandse taal nog niet spreken omdat
ze pas net in Nederland wonen. Samen met
haar collega’s en vriendengroep liepen veertig
jongeren uit onder andere Eritrea, Syrië en
Mexico mee in de carnavalsoptocht, wat voor
iedereen erg bijzonder was. “Dat was echt één
van de hoogtepunten van het afgelopen jaar,
helemaal nu ik er achteraf op terugkijk”, vertelt
Fenna. “Het heeft een extra boodschap gekregen.
We droegen uit dat we zo vrij als een vogeltje
waren. Een maand daarna begon de lockdown,
dus achteraf heeft dat nog wel een symbolische
betekenis. Op het ene moment mag en kan alles
en dat kan zomaar afgelopen zijn. Maar ik wil
het niet vergelijken met oorlog.” De groep kreeg
veel leuke reacties uit alle hoeken. “Iedereen
begreep de boodschap. Dat vond ik ook wel
het belangrijkste, dat deze jongeren positieve
aandacht kregen.” Nog geen maand later stond
alles op zijn kop. “Eigenlijk was dat het laatste
wat we hebben kunnen doen met de leerlingen,
want ook het onderwijs ging online.”
In de schakelklassen wordt elke kans genomen
om leerlingen kennis te geven van onze
cultuur, waar carnaval niet bij kan ontbreken.
“We werken met een klein team van

enthousiaste mensen. Ieder Nederlands feest
of speciale dag grijpen we aan om daar echt
iets van te maken op school, zoals Sinterklaas
bijvoorbeeld. We vieren het feest en geven
er informatie over. Maar ook bijvoorbeeld
Paarse Vrijdag, om aandacht te besteden aan
diversiteit en seksualiteit.” Het idee van de
carnavalsoptocht was in eerste instantie een
unicum. “Het idee was specifiek voor dat jaar,
omdat ik het bedacht naar aanleiding van 75 jaar
vrijheid. De leerlingen vonden het helemaal
geweldig en zeiden, ‘oh, dat doen we volgend
jaar weer.’” Het feit dat er dit jaar geen carnaval
is, is natuurlijk jammer, maar lachend vertelt
Fenna: “De laatste herinnering van dat alles
normaal was, was voor mij de carnaval, die
optocht. Ik heb dus zoiets van, laten we die
nog overslaan, dan hebben we alles een keer
overgeslagen en dan kunnen we langzaam terug
naar het oude en vertrouwde.”

De leerlingen
vonden het
helemaal geweldig

Buuttekampioen Thijs Wijnen verraste publiek
De Maasbreese Thijs Wijnen wist in februari op 13-jarige leeftijd de titel buuttekampioen binnen te slepen met zijn buut ‘Tumpke geit op snuffelstage’. Hij blikt terug op het moment
dat hij nooit zal vergeten.
“Ik heb heel veel felicitaties gekregen, iedereen
vond het keileuk,” vertelt Thijs vol trots. Hij deed
in 2020 voor de tweede keer mee aan de kampioenschappen van het LVKA. In 2019 werd hij
derde. In de voorbereiding van zo’n buut zit aardig
wat tijd en voorbereiding. “Eerst moet je een buut
maken en daarna is het gewoon heel veel oefenen en de kleding maken, enzovoorts”, legt Thijs
uit. Voor het schrijven van de buut kreeg hij hulp
van Wiel Zeel en Twan Smets. “Op de dag van de
buuttekampioenschappen ga je ernaartoe. Eerst is
de jeugd aan de beurt, dan is het pauze en na de
pauze komen de jongerenbuuttekampioenschappen. Dan moet je gewoon wachten tot je aan de
beurt bent, je buut doen, en na afloop hoor je hoeveelste je bent geëindigd.” Een erg spannende,
zenuwslopende ervaring zou je zeggen, maar van
trillende handjes heeft Thijs geen last. “Dat valt
wel mee.”
De overwinning springt er bij de terugblik op het
afgelopen jaar wel uit. “Het is gewoon een leuke
ervaring om te winnen.” Ook bij de Maasbreese
carnavalsvereniging D’n Hab waren ze blij verrast
door de buut. Zo erg dat ze spontaan besloten Thijs
uit te nodigen bij de prinsenreceptie van het dorp.

“Dat was keileuk. Ik mocht daar gewoon naast
staan en dat gebeurt volgens mij niet erg vaak.
Dat is wel echt bijzonder.”
In februari vertelde Thijs dat hij graag vaker mee
zou willen doen, maar carnaval gaat dit jaar niet
door en dus de buuttekampioenschappen ook niet.
“Aan de ene kant is het wel jammer, maar aan de
andere kant hoef je niet de hele tijd te oefenen.
Als het door zou gaan, dan was ik in december
begonnen met oefenen.” Hoe zit het dan met de
jaren die volgen? “Dat weet ik nog niet, dan zit ik
in het examenjaar.” 2023? “Dat weet ik ook nog
niet”, lacht hij. “Het lijkt me wel leuk om in de toekomst nog vaker mee te doen.”

Aan de ene kant is het wel
jammer, maar aan de andere
kant hoef je niet de hele tijd te
oefenen

Beeld: Harold SChroijen

Juli

Augustus

September

Oktober

November

December

1 juli

8 augustus

22 september

8 oktober

27 november

4 december

In Panningen opende het
eerste Taalpunt van de
gemeente Peel en Maas
haar deuren. Het is een
samenwerking tussen de
Bibliotheek Maas en Peel,
Stichting Vorkmeer en de
gemeente. Hiermee willen
ze laaggeletterdheid
binnen de gemeente op de
kaart zetten.

Het kermisseizoen was
een heel stuk korter dit
jaar. In Grashoek werd de
eerste kermis, met alle
voorzorgsmaatregelen in
acht, gehouden. Twee
weken later ging de
kermis in Kessel-Eik als
laatste van de gemeente
van start.

De gemeenteraad van
Peel en Maas stemde in
met een vervolgonderzoek voor de verkabeling
van het hoogspanningsnet in Kessel-Eik. Een
werkgroep overtuigde de
gemeente om de kabels
onder de grond te leggen.
Het onderzoek loopt tot
eind 2021.

Al twee jaar wachten
bewoners op een woonwagenstandplaats. De
familie Raaymakers
voelde zich niet serieus
genomen en maakten bij
het gemeentehuis in
Panningen hun boodschap duidelijk, door een
oude caravan vlak voor
de deur neer te zetten als
protest.

De biomassacentrale in
Egchel kreeg alsnog een
vergunning, ter ongenoegen van de omwonenden.
De Statencommissie was
echter ontevreden over
de situatie en de manier
waarop het proces verlopen is.

Door onvrede bij Forum voor
Democratie stappen ook
provinciale leden op, waaronder het Egchelse statenlid
Nico Vincken. In het
Limburgs Parlement gaat
hij, samen met de drie
andere ex-leden, verder
onder de naam Samen voor
Limburg.
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Kerkberichten
Coronamaatregelen

Parochie Beringe

Parochie Grashoek

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

Misintenties
NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan
tijdens het parochiespreekuur op
dinsdagochtend.
Ook bij kapelaan Roger Maenen
tel. 077 466 18 50 of per email
roger.maenen@ziggo.nl.
Spreekuur
Iedere dinsdag
van 10.30 tot 11.30 uur
in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 10 januari
H. Mis 09.30 uur
t.i.v. Marlies Steeghs- Rademakers
(zeswekendienst).
Telling bij binnenkomst
Woensdag 13 januari
H. Mis 09.00 uur
(grote kerk, zij-altaar St.Jozef)

Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg, 077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree maandag 11.00 tot
12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 10 januari
H.Mis 11.00 uur t.i.v. Mie WillemsKessels (jaardienst)

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

Parochie Egchel
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12,
077 307 95 30
Kerkdiensten
Zondag 10 januari
H. Mis 11.00 uur
Zondag 17 januari
Geen H. Mis

Parochie Helden
Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
077 307 14 88
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 10 januari
H. Mis 10.00 uur
max 30 tel. opgave 077 307 14 88 of
06 21 20 21 18

Parochie Koningslust
Misintenties
NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen 077 307 13 88

Kerkdiensten
Zaterdag 9 januari
Geen H. Mis
Zaterdag 16 januari
H. Mis 17.30 uur

Parochie Meijel
Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zaterdag 9 januari
H. Mis 19.00 uur.
geen misintenties.
Max. 30 aanwezigen.
AANMELDBRIEFJE nodig.
Verkrijgbaar: vanaf ma. 04/01,
prikbord kerk.
Maandag 11 januari
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Telling bij binnenkomst
Dinsdag 12 januari
H. Mis 09.00 uur
Telling bij binnenkomst
Donderdag 14 januari
H. Mis 09.00 uur
Telling bij binnenkomst

Parochie Panningen
Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag-, woensdag- en
vrijdagochtend van 08.30 uur tot
11.30 uur.
Overleden
Annie Hazenbosch-Nabben, 84 jaar
Kerkdiensten
Zaterdag 9 januari
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Joke Goes
Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel

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
kerkbestuur@vincentiusparochies.nl
Misstipendium zon- en feestdagen
€ 27,50 | door de week € 12,50

Goede voornemens?

Meer bewegen
Iets voor ‘t dorp doen
Vaker naar buiten
Meewerken aan een
beter milieu

Combineer ze en sluit je aan bij
ons adoptieplan
•
•
•
•

Adopteer een straat en hou die regelmatig schoon
Wij zorgen voor opruimmaterialen en instructies
Meld je aan via contact@peelenmaasschoon.nl
Al meer dan 110 vrijwilligers gingen je voor

www.peelenmaasschoon.nl

0701 \ service

Parochie Maasbree
Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4, 077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 10 januari 2021
H. Mis: 11.00 uur
Lector: Dhr. Jacques Bouten
Intenties: Overleden ouders Gerardus
van der Sterren en Klara Fischer en
Piet en Ed van der Sterren.
Mededelingen
Datum Vormsel
Donderdag 11 maart zullen de
meisjes en jongens van groep 8
van de basisscholen het Sacrament
van het Heilig Vormsel ontvangen
in de Eucharistieviering die begint
om 19.00 uur. Voorganger in deze

viering is Vicaris Goulmy. Willen de
ouders van leerlingen op andere scholen, die zich nog niet hebben aangemeld, contact opnemen met kapelaan
te Boekhorst – telefoon 477 12 75.
Datum Eerste H. Communie
Zondag 30 mei zullen de kinderen van
groep 4 van de basisscholen voor het
eerst de H. Communie ontvangen.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Iet Dings-Bovendeerdt
077 462 18 60 of 06 24 21 61 06
Kerkdiensten
Zaterdag 9 januari
19.15 uur H. Mis Jaardienst voor Zeer
Eerwaarde Heer Jan Lenders
Mededelingen
Er mogen maar 30 personen in de
H. Missen aanwezig zijn. U kunt zich

daarvoor opgeven bij: Arno Houwen
tel. 06 55 17 70 46 of bij Iet Dings tel.
06 24 21 61 06
Voor de pastorale zorg kunt u
terecht bij pastoor-deken W. Varela
Tel. 398 14 16, of kapelaan H. te
Boekhorst (zie parochie Baarlo)
Ziekenzalving: 06 55 40 80 23

Parochie Baarlo
Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3, 077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Pastorie bereikbaar op dinsdag en
donderdag van 09.00-12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 10 januari
09.30 uur H. Mis.
Voor het welzijn van alle parochianen.

Donderdag 14 januari: 9.00 uur H. Mis.
Mededelingen
Er mogen maar 30 mensen in de
kerk. U kunt zich daarvoor opgeven.
Tel. 477 12 75 of per mail: kapelaan@
parochiebaarlo.nl Bij binnenkomst in
de kerk kunt u uw handen desinfecteren en de voorgeschreven afstand in
acht nemen. Als u verkoudheidsklachten heeft, blijft u dan thuis.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties
NL41RABO0125300522
L. Timmermans, 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zaterdag 16 januarie
18.00 uur H. Mis Lei Reinders.
Mededelingen
Voorlopig is er de 1ste en de 3de zaterdag van de maand om 18.00 uur de H.

Mis in Kessel-Eik. De vervangende
kapelaan H. te Boekhorst verzorgt in
meerdere parochies de H.Mis.
De bestelde H.Missen die v.w. corona
niet door zijn gegaan, kunnen weer
op nieuw aangemeld worden.

Administrator (pastoor-deken)
W. Varela
077 398 14 16 of 06 11 33 29 62
pastoor@parochiebaarlo.nl
Maasbree/Baarlo/Kessel/
Kessel-Eik
Kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75 of 06 52 29 66 46
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kerkbestuur
Secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com
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Bamboo Giant Nederland is reeds
27 jaar gespecialiseerd in het kweken en
verhandelen van tuinbamboes,
met export door geheel Europa.
Daarnaast is het kweken van bamboes
voor panda’s een specialisme.
We werken met een gemotiveerd en
betrokken team.
Per direct zijn wij op zoek naar:

administratief/
verkoopmedewerk(st)er
38 uur/week

Functie inhoud:
•
•
•
•
•
•
•
•

Het aannemen en verwerken van orders in software
Transport plannen
Helpen/ ontvangen van klanten en chauffeurs
Vrachtwagens laden en invullen vrachtbrieven
Spil tussen kantoor en loods
Overleg met klanten en leveranciers
Prijsaanvragen beantwoorden
Voorraad beheer

Uw profiel:
•
•
•
•
•
•
•
•

U kunt goed plannen, overzicht houden en organiseren
U heeft goede contactuele eigenschappen
U werkt snel en secuur
U heeft enige beheersing van de Duitse, Engelse (Franse) taal
U bent bereid te schuiven met werktijden afhankelijk van drukke/ rustige perioden.
U bent handig met computers
U bent stressbestendig
U bent bereid om bij te springen in de loods

Wij bieden u:

Een afwisselende zelfstandige baan binnen een klein enthousiast team, een uitstekend
pakket arbeidsvoorwaarden en een flexibele houding. Honorering is conform het
functiepakket en de werkervaring van de sollicitant. Werken in een groene omgeving.

Interesse ?

Uw schriftelijke reactie kunt u sturen aan:
BAMBOO GIANT NEDERLAND BV
T.n.v Dhr. B. Nielen
Kleine Heitrak 10, 5721 SC Asten (N-Br.)
Tel. +31 (0)493 34 27 91
Fax. +31 (0)493 34 17 03
E-mail: info@bamboogiant.nl
Voor meer vragen omtrent deze functie
kun je je wenden tot dhr. B. Nielen, tel. 0493 34 27 91

Algemene informatie op www.bamboogiant.nl
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Wij zijn een bedrijf gespecialiseerd in horizontale en verticale transporten met
de inzet van diverse type verreikers, mini-kranen, autolaadkranen en glasrobots.
Scheepens werkt met bedrijven in vrijwel alle sectoren van de bouwwereld.

Als uitbreiding op ons team zoeken wij een:

ASSISTENT VESTIGINGSLEIDER
verreikerverhuur- en transportbedrijf (fulltime)

Heb je ervaring als assistent vestigingsleider in horizontaal en verticaal transport en ben
je op zoek naar een nieuwe afwisselende uitdaging in een snel groeiend specialistisch
logistiek bedrijf? En werk je graag in een innovatieve omgeving waar de sfeer collegiaal
en informeel is? Dan hebben wij de functie voor jou!
Als assistent vestigingleider bij Scheepens zal je de leiding hebben over complexe
kortstondige horizontale en verticale transporten, je bent verantwoordelijk voor een
diversiteit aan administratieve afhandeling, en je geeft heldere instructies aan onze
machinisten/chauffeurs.
Taken en verantwoordelijkheden
• Het reageren op offerteaanvragen van klanten en het maken van offertes
• Het onderhouden van veiligheids-, en kwaliteitssystemen
• De afhandeling van de facturatie
• Het verwerken van opdrachten van klanten
• Het voorbereiden van niet reguliere opdrachten voor uitvoering
(werkvoorbereiding, planning en werkuitgifte) in overleg met de planner.
• Het aanvragen van vergunningen en onthefﬁngen
• Het behandelen en afhandelen van schades met verzekeraars en klanten
• Het indirect leidinggeven aan personeel
• Het voeren van gesprekken met personeel of deze bijwonen
• Het onderhouden en uitbreiden van het klantenbestand
De ideale kandidaat
Wij zoeken iemand met dan wel een HBO opleiding technische bedrijfskunde of
logistiek zonder of met enige ervaring, dan wel een MBO’er met praktijkervaring en het
juiste werk- en denkniveau. Een aanpakkers- en samenwerkingsmentaliteit is een must.
Daarnaast is kennis van de Duitse taal vereist en kun je goed met computersystemen
omgaan. Je bent van nature stressbestendig en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit.
Wat bieden we jou?
Een afwisselende en uitdagende fulltime functie bij een prettig en groeiend
specialistisch bedrijf, waaraan jij je actieve bijdrage kan leveren. Naast goede
arbeidsvoorwaarden in de CAO, is er voldoende ruimte om jezelf te ontplooien en te
ontwikkelen.
Lijkt deze functie je interessant?
Mail dan je sollicitatiebrief en CV naar Dirk Scheepens, info@scheepens.info

Scheepens Verreikers • Rouwkuilenweg 27 Ysselsteyn • Tel: 06 45 49 02 96
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Tummers

€50,-

LOCKDOWN KORTING!
OP EEN BESTELLING VIA DE WEBSITE, ONLINE CHAT,
TELEFOON OF VIDEOSHOPPING VAN MIN. €500,-*
14
0

cm

*M.u.v. lopende acties, multimedia en Dyson

55
’’
➞

799,-

SMART

GRATIS
BEZORGD!

GRATIS
BEZORGD!

4K

ULTRA HD

599,*

879,-

699,-

1400
T/PM

*Na €50,lockdown korting

*

*Na €50,lockdown korting

4K TV UE55TU8070SXXN

Wasmachine WM14T790NL

• 55 inch (140 cm) • 4K Ultra HD • Crystal Display • One Remote Control

• Energieklasse A+++ • 1400 tpm • sensoFresh • multiTouch LED-display

www.eptummers.nl
Bestel ook telefonisch: T: 085 - 105 4444
Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst

5%

