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Het avontuur begint
Het lintje mochten de kinderen zelf doorknippen. Daarmee is het grote avontuur in Koningslust begonnen. Ondanks bijna drie jaar vertraging hebben de 71 leerlingen van basisschool De Springplank de sprong gemaakt naar de Sprunk. De nieuwe school heet de Avonturier. Omdat de nieuwe school moest worden ingericht hadden de kinderen in Koningslust
op donderdag en vrijdag vrij. Op de maandag 16 november was het groot feest. Helaas zonder vaders, moeders, opa’s, oma’s. Het lintje moesten ze zelf doorknippen, om betrokkenen
ook een beetje een feestelijke dag te bezorgen, kregen zij een cupcake met een lintje om thuis door te knippen. Online kon iedereen meegenieten van het feest, dankzij de lipdub die de
kinderen hadden opgenomen: een muziekvideo die ze zelf inzingen terwijl ze een rondleiding geven door het nieuwe schoolgebouw. Op dinsdag 17 november begon dan echt de eerste
gewone lesdag. / Beeld: Marc van der Sterren

Werkgroep Verkeerscirculatieplan wil autoluw
en leefbaar centrum Kessel
Werkgroep Verkeerscirculatieplan wil in overleg met al lopende projecten het centrum van Kessel autoluw Inmiddels is dit besef ook gekomen
maken om de leefbaarheid te verbeteren. Eén project dat de werkgroep wil realiseren is het aanleggen van bij het Dorpsoverleg en gemeente
Peel en Maas. Deze partijen zijn
een parkeerplaats aan de rand van het dorp.
Vier tot vijf jaar geleden, toen de
drukte op de Markt in Kessel toenam,
ontstond de behoefte vanuit de inwoners van Kessel om na te denken over
de verkeerstoename in het centrum.
“We zagen steeds meer toeristen
naar Kessel komen en de verkeersdrukte toenemen. Een paar centrumbewoners maakten zich zorgen
daarover. Daardoor ontstond er een

klankbordgroep die bij het dorpsoverleg Kessel aandacht vroeg voor het
probleem. De groep werd uiteindelijk
uitgebreid om een breder beeld van
de situatie te krijgen. Hierdoor is de
klankbordgroep nu een werkgroep
geworden”, legt Marian Wolters uit,
die spreekt namens de werkgroep
Verkeerscirculatieplan waarin acht
Kesselnaren zich verenigen.

Volgens de bezorgde werkgroep is
de balans tussen bewoners, toeristen
en ondernemers zoek. “De verkeersdrukte is met name te wijten aan de
toename aan toeristen en het tekort
aan parkeerplekken buiten het centrum. Nu betalen centrumbewoners,
vooral in het toeristenseizoen de prijs
voor het probleem rondom de toenemende drukte.”

samen met de werkgroep in overleg
hoe dit probleem aan te pakken en
in te vullen. Volgens de werkgroep
zijn er twee zaken nodig: oplossingen
op de korte termijn én een gedegen
plan voor de langere termijn voor
de kern en omliggende gebieden.
Op korte termijn worden er enkele
ideeën al in uitvoering gebracht.
“Zo wordt er voor het toeristenseizoen een extra fietsenstalling aange-

legd aan de rand van het dorp met
de verwachting dat er minder fietsen
worden gestald op de Markt en dat
er minder gefietst wordt langs de
Maas. Daarnaast is er een parkeerbord richting parkeerplaats sportzaal
en worden er extra bloembakken
geplaatst. Hiermee proberen we het
gedrag van de mensen te veranderen
en ze te ontmoedigen op de weg te
parkeren.”
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Werkgroep Verkeerscirculatieplan wil
autoluw en leefbaar centrum Kessel

Reprimande van burgemeester

Ebie Peeters op coronaparty
CDA-raadslid Ebie Peeters uit Maasbree was begin oktober aanwezig op een coronaparty. Deze jeugdige onbezonnenheid leverde haar
een reprimande op van burgemeester Delissen-van Tongerlo.
Het illegale feest werd begin
oktober gehouden in haar
woonplaats Maasbree. Het feest
was groter dan verwacht, vertelt ze
in andere media. Bovendien had ze
niet verwacht dat het binnen zou
plaatsvinden. Ze zou daarom slechts
een kwartier zijn gebleven. Achteraf
vindt ze dat ze helemaal niet had
moeten gaan. Ze heeft inmiddels
spijt betuigt aan burgemeester
Delissen die het een ‘domme
actie’ vond, vooral vanwege de
voorbeeldfunctie die een raadslid

heeft. Volgens de CDA-fractie heeft
de fout geen gevolgen voor haar
jongste raadslid, al betreurt ze
de handelwijze. Ebie Peeters was
bij haar aantreden in maart vorig
jaar 18 en daarmee het jongste
raadslid van Nederland. Ze studeert
international business aan Fontys
Venlo University of Applied Sciences.
Behalve gemeenteraadslid is ze ook
voorzitter van het CDJA in Limburg
en loopt ze stage bij CDA-kamerlid
Mustafa Amhaouch.

Geen plaatselijke organisatie
Voor de korte termijn was er al
een aantal concrete ideeën om het
afgelopen toeristenseizoen stappen
te zetten. Zo zou de werkgroep
een pilot willen starten om de
kern af te sluiten in de weekenden
en extra parkeerplaatsen en een
betere bewegwijzering toe te
voegen. Vanwege corona en de
daarmee gepaard gaande drukte bij
de gemeente is het niet mogelijk
geweest om alle ideeën in 2020 al uit
te voeren. Ook heeft de werkgroep

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

al nagedacht over de oplossingen op
lange termijn. “We willen een plek
creëren aan de rand van het dorp
waar toeristen kunnen parkeren, zodat
de Markt niet vol loopt met auto’s.
Dat zouden ook twee parkeerterreinen
kunnen zijn, zodat we het probleem
niet verplaatsen, maar juist de auto’s
verspreiden. Uiteindelijk is het de
bedoeling dat het centrum autoluw
wordt. Het dorpsplein is op dit
moment echt te druk, vooral van mei
tot oktober. Maar het vinden van een
alternatief is erg lastig, er zijn namelijk
niet veel mogelijkheden om buiten
het centrum een parkeerterrein te
realiseren”, legt Wolters uit.
Ook al staat dit project los van het
plan rondom de aanleg van de

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandigheden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

Vorige week werd bekendgemaakt
dat de LVK-finale niet op televisie
wordt uitgezonden en alleen via
de radio te beluisteren is om zo
besmettingen met het coronavirus
te voorkomen. LVK-artiesten
reageerden teleurgesteld op dit
nieuws. Daarop heeft Stichting LVK
Kessel, die in 2018 de organisatie
van het LVK op zich nam, zich

aangemeld om de online uitzending
te faciliteren. “Dat is volgens ons
makkelijk te organiseren. Daarnaast
hoeven de kosten niet hoog uit te
vallen. Helaas heeft het bestuur
van Stichting LVK laten weten dat ze
geen plaatselijke organisaties nodig
hebben. Het is jammer, maar het is
niet anders”, laat voorzitter Maurice
Vervoort weten.

Tekst: Jeanine Hendriks

Salarisadministratie bĳ Leenders & Gielen Personele Diensten
gaat verder dan tĳdig aanleveren van correcte salarisstroken.
Wĳ zĳn dé partner op het gebied van salarisadministratie,
arbeidsrecht en verzuimbegeleiding. Eén aanspreekpunt voor jou
als werkgever. Verwacht wordt dat een ondernemer alle regels
betreffende personeel in de gaten houdt, maar dat valt niet altĳd
mee. Daarom denken wĳ met jou mee, geven wĳ adviezen en
besparen we daar waar mogelĳk kosten.

Handelstraat 17, 5961 PV Horst

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.

Stichting LVK Kessel heeft zich aangemeld als organisator van de
online LVK-finale, maar is door het bestuur van Stichting LVK
afgewezen. De stichting wil niet gebruikmaken van plaatselijke
organisaties.

Koffie, thee of een
glaasje water?

Bezoek- en correspondentieadres

De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Peel en Maas.

Stichting LVK Kessel afgewezen
als organisator online LVK

Adver torial

Bezorgklachten garcon.nl

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.

Maasboulevard in Kessel, toch overlegt
de werkgroep Verkeerscirculatieplan
met het Dorpsoverleg om het parkeer- en autoprobleem gezamenlijk op
te pakken. Wolters: “Door de aanleg
van de Maasboulevard zal de verkeersdrukte nog verder doen toenemen. Het is nu de vraag hoe we als
gemeenschap dat gebied willen invullen. Daarin zullen nu keuzes gemaakt
moeten worden. Om er voor te zorgen
dat het voor iedereen, bewoners en
bezoekers van Kessel, een fijne plek
wordt. Daarvoor willen wij ons sterk
maken. Op dit moment ligt daarvoor
nog geen concreet plan.”

Mijn naam is Anouk Gielen,
juriste en directielid van Leenders
& Gielen Adviseurs. Door mijn
kennis en ervaring als juriste en
salarisadministrateur zorg ik er
samen met mijn ervaren team voor
dat we mogelijke problemen altijd
één stap voor zijn. Persoonlijke
aandacht in een informele sfeer zijn
voor ons belangrijke kernwaardes.
Of het nu gaat om de salarisstroken,
een arbeids- of vaststellingsovereenkomst, loonaangifte, lang-

durig zieken of ontslagprocedures.
Wij hebben de expertise en de
kennis in huis. Wij maken heldere
prijsafspraken. Ben je nieuwsgierig
geworden? Neem dan vrijblijvend
contact met me op. Ben je nieuwsgierig geworden? Neem dan
vrijblijvend contact met me op
zodat we samen jouw persoonlijke
situatie en behoeftes kunnen
bespreken. Je kunt mij bereiken via
telefoonnummer 077 307 1791 of
via e-mail anouk@leendersgielen.nl
Wellicht spreken wij elkaar snel!

Als uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een fulltime:

Magazijnmedewerker m/v
•
•
•
•
•

Fotograferen van auto-onderdelen
Het inboeken van auto-onderdelen
Helpen bij afhaalbalie
Het inwegen van metalen
Aanvullen van locaties

Wat bieden wij jou:
Autorecycling Kuijpers biedt jou een fulltime functie op onze locatie in
Beringe binnen een prettige werksfeer. In eerste instantie bieden wij
een contract van 1 jaar inclusief een proeftijd van 2 maanden, met
de mogelijkheid tot verlenging bij gebleken geschiktheid.
Heb jij interesse in deze vacature?
Spreekt deze vacature jou aan of heb je een vraag?
Neem dan contact op met Marcel,
info@ar-kuijpers.nl of bel 077 303 15 70
Wil je meer informatie over ons bedrijf?
Bezoek ons dan op www.autorecyclingkuijpers.nl
Rieten 6, 5986 PH Beringe

www.leendersgielen.nl
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Peel en Maas

Ria Ploegman Weert
Niet iedereen die in Peel en Maas opgroeit, blijft hier ook wonen. HALLO spreekt in de serie Uit… Peel en Maas met oud-inwoners van de
gemeente die hun dromen hebben gevolgd en buiten onze gemeentegrenzen terecht zijn gekomen. Deze keer Ria Ploegman (68), opgegroeid in
Kessel en nu woonachtig in Weert.

Ria mag dan misschien al 44 jaar
niet meer in Kessel wonen, het
dorp blijft haar trekken. Niet alleen
vanwege familie die er nog woont,
maar vooral ook vanwege de Maas.
“De Maas is nergens mooier dan in
Kessel”, zegt ze stellig. “Die verbinding blijft. Als ik mooie dingen
meemaak of als het tegenzit dan
ga ik naar de Maas.” En dat terwijl
haar moeder haar kinderen vroeger
juist verbood om naar het water te
gaan. “Ze vond dat veel te gevaarlijk. Natuurlijk ging ik er wel eens
stiekem heen en dan zei ik thuis dat
ik bij vriendinnetjes ging spelen.”
Ria groeide op in een gezin met
zeven kinderen, waarvan er een op
13-jarige leeftijd is verongelukt op
weg naar zwemles. “Dat is ook de
reden dat ik pas op latere leeftijd
heb leren zwemmen.”
Ze herinnert zich nog dat ze op haar
3e voor het eerst naar de kleuterschool ging aan de hand van
haar grote broer. “Ik vond het daar
doodeng en wilde alleen maar naar
huis. Stilzitten en luisteren, dat was
niets voor mij. Terwijl ik volgens
oud-klasgenootjes vroeger juist
heel braaf overkwam. Er werd ook
gedacht dat ik later het klooster in
zou gaan”, lacht ze.

terecht. Dat was dé stad. De nonnen bij Maria Auxiliatrix waren ook
heel streng. Onze schorten moesten
per se een bepaalde lengte hebben. In Heerlen, waar ik later werkte,
werd daar veel losser mee omgegaan. Als ik nu wel eens foto’s van
vroeger terugkijk, dan lijkt het wel
alsof we mini-uniformen droegen.”
Na haar opleiding werkte Ria op verschillende plekken, waaronder op de
Eerste Hulp in Heerlen en uiteindelijk weer terug bij Maria Auxiliatrix
waar ze als instructieverzorgende
aan de slag ging. In de tussentijd had
ze haar uit België afkomstige man

leren kennen die in dezelfde instelling werkzaam was als fysiotherapeut.
Een relatie tussen twee werknemers
was verboden, dus maakten ze stiekem afspraakjes. “Als we zijn familie
in België bezochten dan reisden we tot
Roosendaal apart, om daarna samen
met de trein verder te gaan. Als het
uit zou komen dat we een relatie hadden, zou één van ons moeten vertrekken.” Uiteindelijk werd hun relatie
toch bekend. Ria werkte inmiddels in
Heerlen toen ze samen gingen wonen.
“We waren toen nog niet getrouwd.
Dat heeft toen wel wat stof op laten
waaien”, grinnikt ze bij de herinnering.

Glazen boek
Na hun huwelijk verhuisden Ria en
haar man verschillende keren, wel
steeds binnen Limburg. “We hebben
er wel eens over gedacht om verder te
kijken, hebben het zelfs nog wel eens
over emigreren naar Australië gehad,
maar er kwam altijd iets tussen.”
Uiteindelijk settelden ze zich, Ria was
inmiddels zwanger van hun tweede
kind, in Weert. “We zijn hier blijven
hangen. Al kan ik nog altijd zo mijn
spullen pakken en verhuizen.”
Ze komt nog regelmatig in Kessel en
dan niet alleen om te wandelen langs
de Maas. Onlangs presenteerde ze

er namelijk haar eerste boek ‘Voor ik
ga’. Verhalen, poëzie en proza schrijven deed ze al langer. Zo verzon ze
vroeger sprookjes voor haar kinderen.
Het opschrijven van verhalen kreeg
een andere betekenis toen ze in de
jaren 90 problemen kreeg met haar
gezondheid. “Na een aantal operaties
werd mijn geheugen steeds slechter
of viel ik soms zomaar weg. Ook heb
ik een aantal jaren geleden een klein
herseninfarct gehad. Ik heb heel veel
onderzoeken gehad en het heeft vijftien jaar geduurd voordat men vast
kon stellen wat ik had. Een geheugentherapeut moedigde me aan mijn
gedachten op te schrijven. Dat heeft
ertoe geleid dat ik in Weert samen
met met mijn geheugentherapeut
een schrijverskring mee heb opgericht. Het boek “Voor ik ga’ is ontstaan door de dagboeken die ik in die
jaren heb bijgehouden. Ik ben al een
keer eerder benaderd door een uitgever of ik een boek wilde uitgeven,
maar dat voelde toen nog niet goed.
Ik ben begonnen met glas-in-lood en
me te verdiepen in glaskunst. Toen
ik het boek aan het schrijven was
ben ik enkele van de gedichten uit
het boek omgezet in glas. Hierdoor
ontstond het glazen boek. Twee jaar
geleden ben ik begonnen met het
schrijven van ‘Voor ik ga’. Het heeft
lang geduurd voordat ik eraan toe
was en voor mijn gevoel moesten
beide boeken tegelijkertijd worden
uitgebracht. Ik wilde de lancering en
presentatie van het boek en glaskunst
per se doen in kasteel De Keverberg
in Kessel. Voor mijn gevoel de perfecte match.”

Als ik mooie dingen
meemaak of als het
tegenzit ga ik naar de
Maas

Tekst: Marieke Vullings

Mini-uniform
Op haar 15e vertrok Ria naar Venlo
om intern te gaan bij de zorginstelling Maria Auxiliatrix. Eén
keer in de veertien dagen had ze
twee dagen vrij en mocht ze naar
huis. “In Venlo kwam ik ineens
wel in een heel andere wereld

elke
werkdag
koopavond

WWW.LEURS.NL
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Je moeder blijft je moeder
zo eigen en zo vertrouwd
je wilt haar niet graag missen
omdat je van haar houdt.
Maar eens dan komt de dag
dat je haar moet laten gaan
je verstand zegt dat het goed is
maar in je ogen blinkt een traan.

Gon Vissers - Gielen
Cor Vissers †
* Meijel, 26 december 1936

† Meijel, 10 november 2020

Ospeldijk: Rik
Roermond: Inge en Mike
Jimin en Varsha
Megan en Joris
Meijel: Erna en Arno
Bram
Sjoerd en Romy
Meijel: Ed en Bianca
Correspondentieadres:
Familie Vissers, In de Haag 36, 5768 HD Meijel
De crematiedienst heeft plaatsgevonden op zaterdag 14 november.
Een speciaal woord van dank aan de medewerkers van de Buurtzorg
en de dames van de VPTZ voor de goeie zorgen en betrokkenheid.

“Wae hebben ut same good gedaon”

Mimi van de Voort-Wilms
* 7-7-1937

† 11-11-2020

echtgenote van

Wiel van de Voort

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Wie wil mij vanaf januari helpen, ivm
operatie, door mijn hond ‘s middags uit
te laten? 06 33 23 41 49.
Mooie kerstbomen te koop. Diverse
soorten en maten. Verkoop vanaf
zaterdag 28 november. Maandag
t/m zaterdag van 10.00-17.00 uur.
Ottenheijm, Tuindersweg 20, Panningen.

Mam, schoonmoeder, oma en omi van
Hetty en Huub
Luuk en Plien
Roel en Suzan, Mila
Koen
Anja en Ger
Loes en Ricardo
Marc en Regina
Ron en Heidi
Sanne en Mitch
Lotte en Stan
Marcel en Miriam
Elle en Sten
Guus en Cherise
Steenbakkersstraat 90
5981 WV Panningen
De afscheidsdienst heeft in
besloten kring plaatsgevonden.

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

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

samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Als je ouder wordt
en niet meer weet waar je bent,
als je mensen ziet,
maar ze niet echt meer herkent.
als je toch blijft strijden,
om bij ons te leven,
dan hopen wij,
dat je nu de rust is gegeven.

Jan van den Goor
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
echtgenoot van

Truus Engels †
Levenspartner van

Truus Caris †
* Sevenum, 4 augustus 1935

† Panningen, 12 november 2020

Helden: Lon en Twan
Panningen: Myriam
Tessa, Fenna, Jonah
Familie van den Goor
Correspondentieadres :
Familie van den Goor
Raadhuisstraat 142, 5981 BJ Panningen
Vanwege de huidige situatie heeft de uitvaartdienst in
besloten kring plaatsgevonden waarna we pap bij mam
ter ruste hebben gelegd op begraafplaats Heiderust te
Koningslust.
Een speciaal woord van dank aan de medewerksters van
Piushof 85, woning B2 voor de fijne verzorging aan pap, de
laatste jaren.

Als het leven niet meer gaat zoals gehoopt
En je veel wordt ontnomen
Je weinig levensvreugde meer ervaart
En het leven een lijden wordt
Dan ben ik dankbaar voor het sterven
Omdat het komt als een bevrijding

HAN-MARK
ARENDSE
U I T VA A R T Z O R G

T 077 - 2061585
www.arendseuitvaartzorg.nl

Leen Kranen - Wijhers
Maasbree, * 19 februari 1937
Panningen, † 11 november 2020
echtgenote van

Harrie Kranen †
Hem en Ria
Geertje en Maikel, Lotte
Chris en Myrna
Tim en Robin
Leon en Loes
Ricky
Remi en Femke

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

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

fienbosuitvaartzorg.nl
Baarlo
Kessel
Maasbree

Marlie †
Nick
Sem

www.vooraltijdbijzonder.nl
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Claudia van Haeﬀ |06-15156046

Correspondentieadres:
Piushof 103, 5981 VW Panningen
Door de huidige maatregelen nemen we in kleine
familiekring afscheid van Leen op dinsdag 17 november.
Wij zijn dankbaar voor de zorg die mam heeft gekregen
van huisarts Frank van Kemenade, de zorg van Proteion,
de vrijwilligers palliatieve terminale zorg en het verblijf in
het Plattelandshoés. Bedankt allemaal.

geeft zorgvuldig vorm aan
een persoonlijk afscheid,
zodat jullie met een goed
gevoel kunnen terugkijken.
Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

05

1911 \ nieuws

Politie controleert extra op vuurwerkoverlast
De politie gaat in Peel en Maas de komende tijd vaker controleren op vuurwerkoverlast. De extra controles
komen naar aanleiding van meldingen van overlast in onder meer Helden, Panningen en Maasbree.
Op diverse plekken in de drie dorpen is sprake van overlast door het
illegaal afsteken van vuurwerk.
Normaal gesproken mag vuurwerk
worden afgestoken op 31 december
vanaf 18.00 uur ‘s avonds tot 1 januari 02.00 uur ‘s nachts. Buiten deze
tijden is dat strafbaar. Het kabinet
maakte vorige week bekend dat de
verkoop en het afsteken van vuurwerk de komende jaarwisseling
eenmalig wordt verboden. Zij wil
hiermee extra druk op de hulpdiensten voorkomen.
De politie in Peel en Maas kreeg de
afgelopen tijd veel meldingen van
vuurwerkoverlast in vooral Helden,

Panningen en Maasbree. “In het
weekend is de overlast wat meer
dan door de week, maar eigenlijk
wel gedurende de hele week”, zegt
wijkagent Luc Janssen desgevraagd.
Volgens hem zijn de meldingen
voornamelijk in het begin van de
avond tot in het begin van de nacht.
“We vermoeden dat het vuurwerk
wordt afgestoken door jongeren van
12 tot 16 jaar. Ouders hebben daar
natuurlijk ook een deel verantwoordelijkheid in.” De politie roept ouders
dan ook op een oogje in het zeil te
houden. “Wij zouden het in elk geval
fijn vinden als ouders dit een beetje
in de gaten houden en hun kinderen

aanspreken op het afsteken of op het
bezit van vuurwerk. Veel mensen
weten niet dat categorie 1 vuurwerk
(zoals sterretjes, red.) het hele jaar
te koop is en afgestoken mag worden. Échter vergeten veel mensen,
die categorie 1 vuurwerk kopen,
weer dat je het misschien wel mag
afsteken, maar er géén overlast mee
mag veroorzaken.” Hij geeft aan dat
het bij het merendeel van de overlastmeldingen niet om categorie
1 vuurwerk gaat.

Patrouilles
Afgelopen weekend is er extra door
de politie gecontroleerd en dat zal de

Kinderen laten kennismaken met sport en beweging

Peel en Maas wil sportiefste kinderen
van Nederland

Peel en Maas wil meer kinderen laten kennismaken met sport en bewegen. Maar ook ouderen moeten
bewegen op een jaarlijkse beweegmarkt. Zomaar enkele van de zeven sportieve ambities uit het
Beweegakkoord, die vooral in het teken staat van krachtenbundelingen.
Bewegen is belangrijk voor de
motorische, sociale en cognitieve
ontwikkeling van kinderen, zo valt
te lezen in het Beweegakkoord Peel
en Maas. Voor het uitvoeren van dit
akkoord krijgt Peel en Maas voor het
tweede jaar op rij 30.000 euro.
Maar niet alleen kinderen moeten
sporten, in Meijel komt een jaarlijkse beweegmarkt speciaal gericht
op senioren. De eerste staat gepland
voor juli 2021. In een andere ambitie
gericht op ouderen wordt de samenwerking gezocht met medische
partijen en verenigingen. Zo dient
bewegen op recept te worden aangeboden. Een breed aanbod van
sport en bewegen wordt gecombineerd met sociale activiteiten.
Ook de andere ambities uit het
Beweegakkoord staan vooral in
het teken van krachtenbunde-

ling. Zo dient er een verbinding te
komen tussen zorg en sport zodat
iedereen kan sporten. Ook verenigingen in Peel en Maas zullen hun
krachten bundelen om het voortbestaan te borgen en aan de sportwensen van de inwoners te kunnen
voldoen. Een afzonderlijke ambitie
is opgesteld voor de verschillende
verenigingen die actief zijn op het
Piuspark in Panningen. De intentie is
elkaar meer op te zoeken.

Verstandelijk beperkten
Ook verstandelijk beperkten moeten de mogelijkheid krijgen deel
te nemen aan een sport. Fysieke of
sociaal emotioneel ongerief maakt
een teamsport vaak niet gemakkelijk. Toch moet het volgens een
ambitie in het Beweegakkoord
ook voor hen mogelijk zijn om

twee keer in de week te sporten.
Hiervoor wordt een sportaanbod op
maat gemaakt.

komende tijd nog vaker zijn. Janssen:
“Zeker in de laatste dagen van het
jaar zullen we, zoals elk jaar, wel
extra patrouilles in dienst hebben.

Zeker met het vuurwerkverbod dat er
aan zit te komen.”
Tekst: Marieke Vullings

Euroflor is een jong en dynamisch bedrijf dat zich op enerverende wijze richt
op de retail van bloemen en planten in het supermarktsegment.
Wegens uitbreiding zijn wij per direkt op zoek naar:

Verkoopbegeleider
/chauffeur
(M/V - fulltime)

Taken en verantwoordelijkheden:
• vervoer van bloemen en planten naar supermarkten in Duitsland;
• aanvullen, inrichten en verzorgen van het Euroflor assortiment in deze supermarkten;
• rapporteren van de dagelijkse bevindingen bij de klant.
Onze kandidaat:
• is in bezit van min. rijbewijs B;
• heeft een flexibele instelling (aanvangstijd tussen3.00 en 4.00 uur);
• is klantvriendelijk en collegiaal;
• heeft kennis van de Duitse taal;
• is bereid op zaterdag te werken in een 3/4 daagse werkweek in overleg.
Ben jij op zoek naar een leuke zelfstandige baan
binnen een groeiend bedrijf, stuur dan
een sollicitatiebrief met c.v. binnen 14 dagen naar:
EUROFLOR BV Venrayseweg 151 E 5961 NS Horst
of mail diana@euroflor-bv.nl

Nationaal Sportakkoord
Drie jaar op rij kan de gemeente
een bedrag van 30.000 euro aanvragen voor het Beweegakkoord.
Het bedrag komt van het landelijke
Nationaal Sportakkoord om meer
mensen met plezier te laten sporten
een bewegen. Deelnemers aan het
akkoord zijn niet alleen sportverenigingen, maar ook bijvoorbeeld
het Thyas Complex, het Bouwens
van der Boijecollege, Hoera kindercentra, Onderwijsstichting Prisma,
Stichting Kinderopvang Meijel en
Fysio Helden.

Tekst: Marc van der Sterren

Geen bezwaren ingediend tegen plannen

Rendiz kan van start in oude SIFgebouwen
Niemand heeft bezwaar aangetekend tegen de plannen van Rendiz om in de oude SIF-gebouwen in
Panningen onder meer een crematorium en een evenementenhal te beginnen. In januari komt er een
nieuw dak op het pand.
Produceren staat er in het bestemmingsplan van de voormalige
SIF-gebouwen. De eigenaar heeft
echter heel andere plannen.
Rendiz mikt op activiteiten met
publiek. Een bestemmingsplanwijziging was nodig. Zes weken hebben
de plannen ter inzage gelegen, de
gemeente heeft geen enkele zienswijze binnen gekregen.
Het college moet formeel nog
akkoord geven, maar niets staat de
ontwikkeling van de nieuwe activiteiten in de weg. Er komt een
crematorium met ontvangstruimte,
een evenementenhal, een educatie-

ruimte en, toch ook, een productieruimte.
Joep Gubbels, projectmanager bij
Rendiz, wil nog niet op de zaken
vooruit lopen, wel verklapt hij dat
ze in januari van start willen gaan
met het plaatsen van een nieuw dak
op de gebouwen. “Bij Rendiz slopen
we niks. We geven juist een nieuwe
bestemming aan bestaande gebouwen.”
Als sociale onderneming zet Rendiz
zich niet alleen in voor mensen, het
geeft ook verwaarloosd vastgoed
graag een tweede kans. Het liefst
combineert het bedrijf deze twee

doelen, zoals ook nu met het oude
SIF-gebouw.
De gemeente kocht de voormalige
buizenfabriek in 2009, plannen voor
onder meer een tuincentrum en
een duurzaamheidscentrum werden voortijdig afgebroken. In 2017
kocht Rendiz de gebouwen voor
800.000 euro.
Rendiz is bekend van onder meer de
Ringoven in Panningen en Staatsie
1866 in het karakteristieke gebouw
op station Horst-Sevenum.

Tekst: Marc van der Sterren
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Je stralende lach
Je eigenwijze snoet
Je zorgzame karakter
Je hapjes en gezelligheid
Je warme knuffels en onvoorwaardelijke liefde
Lieve Annemie, mam, we gaan je missen

Annemie Stemkens-Luijten
15 november 2020

17 april 1961
Maedje van Jacq
Mam van Bart - Joeke

Autobrand
in Grashoek
Het mooie van herinneringen is
Dat niemand ze van je af kan nemen
Want ze blijven voor altijd in je hart

Oos Annemie, wae winse dich ein
sjoene reis
Ger en Donrose
Jeanne en Harry
Jacqueline, Toon* en Henk
Wilma en Wiel
Tonny en Peter
Frans en Yvonne
Robert en Ellis
Neven en nichten

Lieve zus en tante, wae gaon dich misse.

In kleine kring nemen wij afscheid van Annemie.
Alle brieven, kaarten, bloemen, warme woorden, iedereen die online
meekeek en alle mensen langs de weg bij het afscheid van:

Marga Pagie - Schiks
6 september 1943 - 7 november 2020

Zorgend, in al haar eenvoud,
voor groot en klein
Na een leven van liefde, toewijding en zorg voor haar dierbaren
is toch nog onverwacht heengegaan, onze moeder,
schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Cila van den Beucken - Hoebers
weduwe van

Jan van den Beucken
* Beringe, 30 juli 1934

† Panningen, 17 november 2020

Beringe: Frank en Ine van den Beucken - Huijbers
Jeroen en Keesje
Nick en Carlijn
Mark en Eline
Cecile en Chris
Panningen: Jeanne en Hein Haenen - van den Beucken
Arjan en Loreen, Lana
Merijn
Merle
Ell: Thea en Peter Heber - van den Beucken
Sanne en Stan, Julian, Feline
Jelle en Lydie
Beringe: Joost van den Beucken
Panningen: Lei Kessels
Familie Hoebers
Familie van den Beucken
Correspondentieadres:
Familie van den Beucken
Pastoor Esserstraat 2a, 5986 AK Beringe
Vanwege de huidige situatie zal de uitvaartdienst in besloten
kring worden gehouden, waarna we moeder bij vader ter ruste
leggen op het kerkhof te Beringe.

hebben ons diep geraakt. Zeker in deze moeilijke omstandigheden was
het een grote troost voor ons allemaal. Op deze manier willen we iedereen
bedanken die we niet persoonlijk hebben kunnen bereiken.

Jan, kinderen en kleinkinderen

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Te huur gemeubileerde woningen in
Meijel voor urgente woning zoekenden.
Vanaf €1300 incl. T 06 11 34 41 78.

Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.

Mooie kerstbomen te koop in Neer.
Verkoop vanaf zaterdag 28 november
2020; diverse soorten en maten.
Ma t/m za open vanaf 10.00-17.00 uur.
Zondag 29-11 + zondag 6-12 open
van 10.30-16.00 uur. Adres: Cafe Otje,
Napoleonsweg 4, Neer.
Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade.
Direct geld en vrijwaring, snel
opgehaald. Tel. 06 52 85 93 48.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
Te koop fruit en fruitbomen,
kerstbomen, sierconiferen.
Van Lankveld, Tienraijseweg 2, Meerlo.
Te koop: 2 electrische
fietsen RIH. In prima staat.
Tel.nr: 06 18 44 33 06.

24 november 2020

De brandweer van Panningen
werd in de nacht van woensdag 11 op donderdag 12
november opgeroepen voor
een autobrand in Grashoek.
De brandweer kreeg om
02.43 uur de melding van
een autobrand op de Johan
Spruytstraat in Grashoek. Toen zij
ter plaatse kwam bleek dat
een personenauto volledig in
brand stond. De brandweer
heeft de brand kunnen blussen.
Voor zover bekend hebben zich
geen persoonlijke ongelukken
voorgedaan.

Iets meer
woningen
verkocht
In Peel en Maas zijn tussen
oktober 2019 en oktober 2020
651 huizen verkocht. Dat is
7,4 procent meer dan tussen
oktober 2018 en 2019. Dat blijkt
uit onderzoek van woningmarktadviesbureau Calcasa.
Het bedrijf becijferde per
gemeente de woningtransacties van het afgelopen jaar
en vergeleek die met het jaar
daarvoor. Uit de cijfers blijkt dat
in Peel en Maas 45 meer woningen van eigenaar wisselden.
In buurgemeente Horst aan de
Maas werden tussen oktober
2019 en oktober 2020 617 huizen
verkocht. Dat is een stijging van
26,6 procent. In Venray daarentegen is een kleine daling
te zien in het aantal woningtransacties. Daar werden tussen
oktober 2019 en oktober 2020
576 huizen verkocht. In het jaar
daarvoor waren dat er nog 585.
Een daling dus van 1,5 procent.
Calcasa onderzocht daarnaast ook de prijsontwikkeling. Daaruit blijkt dat in de
gemeente Groningen de huizenprijzen het meest zijn gestegen, namelijk met 11,6 procent.
In de provincie Limburg stegen de prijzen met 7,8 procent. Een eengezinswoning
kost in Limburg gemiddeld
277.000 euro.

Herm en Els Peters-Zeelen

50 jaar getrouwd
Proficiat Opa & Oma
Noa, Indy, Lasse en Finn

Ton en Tiny
Kempen
50 jaar getrouwd
Roger en Jolanda,
Sjoerd, Maud
Ruud en Christa,
Naomi, Kaylie

Rectificatie
Per abuis is er een fout
geslopen in de HALLO Peel en
Maas van donderdag 12
november. In het artikel
‘Raad steunt komst woonondersteuner’ staat vermeld
dat de motie vanuit Lokaal
Peel en Maas werd geïnitieerd. Echter is het CDA
initiatiefnemer van deze
motie en heeft de partij de
motie samen met Lokaal Peel
en Maas in juli ingediend.
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Overzicht coronacijfers

Coronadashboard voor
Peel en Maas

07
01

Weer in Peel en Maas

Data-analist Tim Verheijen ontwikkelde een coronadashboard voor Peel
en Maas, Horst aan de Maas en Nederweert. Hij wil daarmee een overzicht van de coronacijfers op regionaal niveau geven.
De uit Nederweert afkomstige
Verheijen is van beroep data-analist. Hij besloot om in te haken op de
publieke data van het RIVM en daarop
eigen analyses te trekken. “Want het
overzicht van de overheid geeft een
goed beeld landelijk maar niet op regio
niveau vind ik. Je wilt de trend namelijk analyseren in de eigen gemeente
en het verschillen tussen de gemeente
rondom je. Hiertoe heb ik dus dit dashboard ontwikkeld”, licht hij toe.
Hij ontwikkelde eerst in dashboard
voor zijn woonplaats Nederweert en
besloot daarna ook voor Peel en Maas
en Horst aan de Maas gegevens te verzamelen. Het dashboard is voor iedereen toegankelijk, geeft Verheijen aan.
“Echter zullen inwoners van Friesland
hier minder aan hebben dan inwoners
van Noord- en Midden-Limburg. Dus dit
dashboard kan je vooral zien als toegevoegde waarde voor de inwoners in
de gemeente Nederweert, Horst aan
de Maas en Peel en Maas. Omliggende
gemeenten hebben hier vast ook wat
aan. Inwoners mogen zelf de data
interpreteren hoe zij het zien, conclu-

sies kun je namelijk niet trekken omdat
niet alle informatie aanwezig is, denk
aan persoonsgegevens of reisbewegingen.”
Verheijen vindt het vooral belangrijk dat ook regionaal zichtbaar is wat
de ontwikkelingen zijn, dan alleen in
grote steden als Amsterdam, Utrecht
of Rotterdam. Of hij nog voor andere
gemeenten een dashboard gaat ontwikkelen is nog niet zeker. Verheijen:
“Er zit wat tijd in de ontwikkeling en
daartoe ben ik dus ook afhankelijk van
mijn eigen tijd. Laten we eerst kijken
of de inwoners van bovengenoemde
gemeentes ook daadwerkelijk het
dashboard bekijken.”
Het coronadashboard is te raadplegen
via Meijel24.

Er zit wat tijd in de
ontwikkeling en
daartoe ben ik dus ook
afhankelijk van mijn
eigen tijd

Weerbericht kouder weer
Deze week vormt een duidelijke overgang naar kouder weer. Dit zullen we al meteen merken zodra dit
weerbericht op de deurmat valt. We hebben de afgelopen tijd vele warmterecords gebroken voor november. De temperatuur kwam nauwelijks onder de 15 graden en dat mag je uitzonderlijk noemen. De wind
kwam vaak uit het zuiden tot zuidwesten waarmee we vaak in een tropische luchtsoort zaten. De komende
wordt er langs de vele lagedrukgebieden een westelijke tot noordwestelijke stroming onze richting opgeblazen. Dit is nog niet de hoek waar de winter de eerste klappen kan uitdelen, maar zeker als de wind
‘s nachts even wegvalt, kan het tot lichte vorst komen. Overdag hebben we dan normale temperaturen van
gemiddeld 7 tot 8 graden. Neerslag valt er niet zoveel, want een langgerekt hogedrukgebied van centraal
Europa tot Scandinavië geeft tegengas en laat de wind er vaker uit gaan. Toch is het stormgeweld ook niet
ver weg. Het noorden van Nederland zal al een stuk meer wind krijgen dan wij. Het is vaak bewolkt weer,
met slechts af en toe wat gaten voor de zon. / Tekst en beeld: Nicky de Bruijn

Adver torial

Vrĳwilligers gezocht

Stichting Leergeld Peel en Maas bestaat vijf jaar
Al vĳf jaar ondersteunen wĳ als Stichting Leergeld gezinnen die het financieel minder breed hebben, zodat kinderen onder andere toch op
schoolreis kunnen, een laptop hebben om huiswerk te maken of sportactiviteiten mee kunnen doen. In die vĳf jaar is het aantal gezinnen die
een aanvraag doet enorm gestegen. Ook de netwerkpartners (verwĳzers) weten ons inmiddels goed te vinden. Wĳ hebben er in de loop van de
jaren voor gezorgd dat we als lokale stichting een goede naamsbekendheid hebben opgebouwd.

We willen de komende jaren die
organisatie zijn en blijven die
makkelijk en laagdrempelig is te
vinden voor mensen die het financieel minder hebben en voor wie
het moeilijk is hun kinderen te
laten deelnemen aan alledaagse
activiteiten die voor andere gezinnen heel normaal zijn. We vinden het belangrijk dat kinderen
kunnen meedoen, hun talenten
kunnen ontdekken en ontwikke-

len, maar ook plezier hebben met
leeftijdsgenoten. We blijven bouwen aan lokale netwerken en met
behulp van lokale ondernemers,
maatschappelijke organisaties en
serviceclubs kunnen we tegen
geringe kosten belangrijke zaken
voor kinderen regelen.

Doelgroep
Stichting Leergeld hoopt ook de
doelgroep agrariërs en zzp-ers te

bereiken. Onze stichting neemt deel
aan Platform Armoedevrij Peel en
Maas en daar zijn deze doelgroepen punt van aandacht. Deze groep
ziet het nog als een drempel om
naar ons te stappen. De bedoeling
is om samen met de partners op
het gebied van armoedebestrijding
naast andere thema’s ook te zoeken
naar een ingang bij bovengenoemde
doelgroepen.
Om alle gezinnen te kunnen helpen

zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die onze stichting kunnen
ondersteunen. Denk daarbij aan
intermediairs die contact opnemen
met de gezinnen en deze bezoeken om de aanvraag te bespreken.
Affiniteit hebben met gezinnen en
kinderen, maatschappelijk betrokken zijn en goed kunnen doorvragen, zijn een vereiste. We zijn op
zoek naar iemand die graag bij
mensen thuis wil komen en een

open houding en geen oordeel
heeft. Daarmee wordt bedoeld dat
de vrijwilligers geen oordeel vellen
over de situatie waarin een gezin
verkeert. Stichting Leergeld heeft
maar één belang en dat is ervoor
zorgen dat deze kinderen mee kunnen doen.
Stichting Leergeld is het meest dringend op zoek naar een coördinator die graag administratief bezig
is, in teamverband wil werken en
goede kennis heeft van registratiesystemen. Deze persoon is één dag
in de week beschikbaar, kan makkelijk contact leggen met gezinnen
en lokale ondernemers en vindt het
leuk om vrijwillige intermediairs te
begeleiden. De vrijwilligers ontvangen een vergoeding voor gemaakte
kosten. Als vrijwilliger van de stichting ben je zinvol bezig en doe je
iets voor een ander. Je maakt deel
uit van een fijne betrokken club
mensen die weinig wisseling kent.

Stichting Leergeld Peel en Maas
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen
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15-vragen aan

Mila Boerkamps Meijel
Hoi

Column

Proefwerk
week
Eind november, voor mij op de
27e, begint op school na een
langere tijd dan normaal weer
de proefwerkweek. Op zich vind
ik de proefwerkweek altijd wel
prima. Ook al heb je dan natuurlijk veel toetsen (het heet niet
voor niets de proefwerkweek)
en moet je in de weken ervoor
dan ook veel leren, het is wel
zo’n week waarin je meestal
heerlijk uit kan slapen en lekker
thuis kan lunchen. In de meeste
gevallen heb je ook maar zo’n
twee uurtjes toetsen en daarna
kun je weer naar huis. Vaak heb
je in de bovenbouw ook een dag
vrij omdat je niet alle vakken
meer volgt en daardoor ook een
stuk minder toetsen dan eerst,
dat is natuurlijk al helemaal
leuk.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Mila Boerkamps
14 jaar
Meijel
Peelland College
Deurne

Welk advies zou je een ander
geven in deze rare tijden?
Mijn advies is: gebruik deze tijd om
aan jezelf te werken. En ik bedoel
niet fysiek, dat mag natuurlijk,
maar probeer mentaal rust en stilte
te vinden. Dezelfde rust en stilte
die de natuur nu vindt omdat de
mensen veel binnen moeten zijn.
Het is niet makkelijk, dat weet ik
ook, maar als je rust hebt in jezelf,
gaat de wereld stralen. Zo voelt het
tenminste.

Je krijg nu 100 euro, wat
koop je?
Als ik 100 euro krijg, zou ik het
sparen zodat ik sneller een goede
gaming laptop kan kopen, want ik
ben hier nu al een tijdje voor aan
het sparen.

Op elk moment de lokale weersomstandigheden bepalen of op
elk moment onzichtbaar kunnen worden?
Dan kies ik voor de lokale weersomstandigheden kunnen bepalen.

Onzichtbaar kunnen worden lijkt
me ook echt geweldig, maar als het
zonnig is heb ik een permanente
glimlach.

Weet je al wat je later wil worden?
Ik heb eerlijk gezegd geen flauw
idee over mijn toekomst en wat
ik later wil worden. Ik weet dat ik
mijn school ga afmaken, maar wat
er daarna gaat gebeuren is nog
steeds een groot raadsel voor mij.
Ik weet wel dat ik reizen en creatief bezig zijn leuk vind, dus ik hoop
dat ik een baan kan vinden die dat
combineert.

Instagram of TikTok?
TikTok. Ik gebruik beide bijna
nooit, maar TikTok vind ik toch iets
leuker.

Wat doe je het liefst als je alleen
thuis bent?
Als ik alleen ben zou ik mijn muziek
zo hard zetten dat je het overal in
huis kan horen en dan chillen, lezen
of iets kleins bakken.

Wat zijn je hobby’s?
Mijn hobby’s zijn muziek luisteren,
gamen, lezen, atletiek, tekenen,
schrijven en gitaar spelen.

Wat is het lekkerste dat je ooit
hebt gegeten?

Wat is de beste film of serie die
je ooit hebt gezien?

Ik vind Servische moussaka het
beste gerecht dat je kan eten.
Dat is een ovenschotel met aardappels, gehakt, ei en kaas. Hier kan je
me altijd wakker voor maken.

Het verbaast veel mensen, maar ik
vind Kung Fu Panda 2 de beste film
ooit gemaakt. Dat is deels omdat er
veel herinneringen in zitten, maar
ook omdat er heel veel symboliek
in verstopt is, want er zit veel meer
in het verhaal dan het lijkt.

Je kan elk muziekinstrument
bespelen of je kan alle talen
spreken?

Wat was je laatste miskoop?

Dan kies ik voor alle talen spreken.
Ik wil namelijk ooit in de toekomst
een wereldreis maken en dan kan
je daar veel gebruik van maken.

Ik had laatst een beeldje gekocht,
maar dat was binnen een week al
kapot gegaan, doordat iemand er
per ongeluk tegenaan stootte.

Welk gerecht kan jij het beste
klaarmaken?

Wat is je favoriete app?

Ik kan het beste Amerikaanse
pancakes maken en dat is ook
ongeveer het enige wat ik kan
maken.

Wat is het leukste vak op school?
Er zijn een paar vakken waar ik
altijd blij van word en dat zijn
Engels, levensbeschouwing en
wiskunde. Ik weet niet waarom ik
wiskunde leuk vind, maar het is
gewoon zo. Levensbeschouwing is
superleerzaam en de leraar vertelt
vaak bijzondere verhalen en Engels
vind ik heel makkelijk dus voelt het
altijd als een uur dat uitvalt.

Spotify, want ik kan geen wereld
bedenken zonder muziek.
Mijn playlist heeft veel verschil in
stijl, dus als die op shuffle staat
heeft elk liedje een andere sfeer.

Welk gezelschapsspel vind je het
leukste om te doen?
Ik vind het Keezenspel en Cluedo
heel leuk. Het Keezenspel omdat
het gezellig is en je het met een
grote groep mensen kan spelen en
Cluedo omdat ik vaak win en je er
strategisch bij moet nadenken.

Normaal gesproken zou de vorige
proefwerkweek zo’n vier of vijf
maanden geleden zijn geweest,
maar dit jaar is dat anders door
corona. De vorige toetsweek was
namelijk die in maart en deze werd
na een dag al afgebroken omdat er
toen besloten werd dat we online
les gingen krijgen. In de derde
periode hadden we toen ook geen
proefwerkweek. Dus na een lange
periode zal het misschien wel weer
wennen zijn om het leren voor veel
toetsen in twee weken te moeten inplannen en om ook daadwerkelijk te gaan leren. Zoals we
aan veel dingen weer even moeten wennen omdat ze lange tijd
niet door konden gaan vanwege
corona. Maar ik probeer dan ook op
tijd te beginnen. Dus nu ben al een
paar dagen aan het leren en hopelijk haal ik dan veel goede punten
in de proefwerkweek om zo goed
mogelijk over te gaan. Na de toetsweek hebben we nog twee weken
school waarin we (hopelijk) even
geen proefwerken hebben en dan
is het alweer kerstvakantie. Nu is
het dus even tijd om goed te leren
en daarna om te knallen tijdens de
proefwerkweek.

Ik probeer op
tijd te beginnen

Tekst: Lotte Thijssen
Lisa
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NLW moet investeren in eigen organisatie
Volgens het toekomstplan 2021-2030 moet het maatschappelijk werkbedrijf NLW de komende jaren flink
investeren om de organisatie op orde te krijgen. Daarom is het de bedoeling dat NLW meer werkzaamheden
gaat verrichten voor andere bedrijven of instellingen. De sociale werkvoorziening blijft een belangrijke tak.
In 2021 draait de sociale werkvoorziening met vestigingen in Panningen
en Venray een verlies van 2,1 miljoen euro. De gemeenten Peel en
Maas, Horst aan de Maas en Venray
leggen samen jaarlijks 1,9 miljoen
euro bij om de verliezen te compenseren. Het extra tekort van twee ton
in 2021 vangt NLW op uit de eigen
reserve. In de jaren daarna moet
het resultaat van NLW verbeteren en
loopt het verlies terug naar circa vijf
ton in 2025. “NLW gaat op drie sporen inzetten waarbij de zorgplicht van
de SW-populatie voor gemeenten
behouden blijft”, zegt Anne Thielen,

voorzitter van het dagelijks bestuur.
“NLW gaat meer zakelijk opereren
zoals ook diensten leveren aan andere
partijen.” De drie sporen in het toekomstplan zijn uitvoering van de
Wet Sociale Werkvoorziening, dienstverlening aan gemeenten voor de
participatiewet en werkzaamheden
verrichten voor derden waarbij NLW de
concurrentie aangaat met andere commerciële aanbieders.

Op eigen benen
NLW heeft een roerige periode achter de rug. In de strategische koers
2021-2030 meldt NLW dat ‘met de

kennis van nu’ te hard is ingegrepen
in de eigen organisatie en vooral in de
stafdiensten. Het plan om met andere
SW-bedrijven nauwer samen te werken, bleek niet haalbaar omdat de
bedrijfsmodellen te veel verschillend
waren. NLW moet op eigen benen verder en als prioriteit wordt genoemd
‘reparatie van de tekortkomingen in
de bedrijfsvoering’. Om het bedrijf op
orde te krijgen zijn in de komende
drie jaar extra investeringen nodig.
“De gemeenten geven tot 2023 een
vaste bijdrage om de zaak goed op
touw te zetten”, zegt Thielen.
Er is een jaarlijkse investering van

250.000 euro nodig om managementfuncties op het gebied van ict, personeelsbeleid en productie in te vullen.
Voor deze functies zijn nu externe
managers ingehuurd, maar vanwege
de continuïteit wil NLW terug naar een
vaste bezetting. Daarnaast wordt een
miljoen euro extra geïnvesteerd. Er is
200.000 euro uitgetrokken voor een
nieuw en betrouwbaar ict-systeem
en 800.000 euro om de kwaliteit van
medewerkers, staf en kaderpersoneel
te verbeteren. ‘Om zo de organisatie
toekomstproof te maken’, meldt NLW.

Pand afgestoten
De voorgenomen verkoop van de
bedrijfsgebouwen in Panningen en
Venray is voorlopig van de baan,
omdat de eenmalige verkoopwinst

van 1,6 miljoen euro snel zal verdampen door de hoge kosten van 300.000
euro per jaar om bedrijfslocaties te
huren. Door de sterke afname van de
SW-populatie kan mogelijk vanaf 2025
het pand in Panningen worden afgestoten. Dit betekent dat alle medewerkers
voortaan in het hoofdgebouw in Venray
gaan werken. Dit levert een jaarlijkse besparing van 200.000 euro op.
Het nadeel is dat medewerkers uit hun
vertrouwde omgeving worden weggehaald en verder moeten gaan reizen.
Ook bestaat het gevaar dat opdrachtgevers uit de omgeving van Panningen
op zoek gaan naar andere partners om
werk uit te besteden. NLW stelt een
besluit hierover uit tot in 2025.
Tekst: Henk Willemssen

Geen ondernemersprijs
maar tv-uitzendingen
De elfde editie van de Ondernemersprijs gaat geheel volgens de
tijdgeest niet door. Wel komen er twee TV-uitzendingen over
ondernemend Peel en Maas.
De lokale afdeling van Kiwanis
wil Ondernemend Peel en Maas
een hart onder de riem steken.
Samen met omroep P&M zenden zij
daarom op 8 en 15 december twee
programma’s uit over ondernemend Peel en Maas.
In elke uitzending komen de sponsoren aan het woord, enkele oudwinnaars van de ondernemersprijs,

goede doelen en bedrijven die juist
in deze coronaperiode innovatief
aan de slag zijn gegaan.
Kiwanis wil in dit coronajaar het
motto ‘Serving the children of the
world’ zo goed mogelijk waarmaken. Daarom wordt in elke uitzending een cheque uitgereikt aan een
goed doel dat kinderen centraal
stelt.

Jumbo Panningen op één na
klantvriendelijkste Jumbo
Jaarlijks houdt Jumbo Supermarkten een landelijk klanttevredenheidsonderzoek. Tijdens dit onderzoek kunnen klanten hun tevredenheid uiten over de lokale Jumbo-supermarkt waar zij hun
boodschappen doen. Jumbo Harald en Ilse van Beek in Panningen
heeft dit jaar een klanttevredenheid van 87 procent behaald. Dit
houdt in dat 87 procent van de deelnemers de supermarkt heeft
beoordeeld met ‘uitstekend’ tot ‘zeer goed’.
Met dit hoge percentage mag de
supermarkt in Panningen zich ook
dit jaar weer de op één na klantvriendelijkste Jumbo supermarkt
van Nederland noemen. Jumboondernemer Harald van Beek:
“Samen met 195 medewerkers
doen wij iedere dag weer ons

uiterste best om klanten 100 procent tevreden te stellen. Een score
van 87 procent op het gebied van
klanttevredenheid voelt voor ons
als een enorm mooie waardering.
Fantastisch om te zien dat datgene wat wij met z’n allen doen, zo
wordt gewaardeerd,”

Wijnen van Kapèlkeshof
vallen in de prijzen
Bij de internationale Wijnkeuring van de Lage Landen heeft wijndomein Kapèlkeshof in Grashoek een gouden medaille behaald met
de rode wijn Turfstaeker 2018. Deze wijn heeft tevens de ereprijs
voor beste rode wijn van de keuring ontvangen. Daarnaast
behaalde Kapèlkeshof een zilveren en bronzen medailles voor haar
ingezette wijnen.
Van de 282 ingezonden wijnen
ontvingen er 216 een medaille.
Van de veertien uitgereikte gouden medailles waren er negen
voor een rode wijn, waaronder de Turfstaeker 2018 van

Kapèlkeshof. De rode wijn Peelrand
en Turftaeker kregen zilver. De
witte wijnen en de rosé van het
Grashoekse bedrijf behaalden een
bronzen medaille.

Verkoopmedewerker balie
elektrotechnische groothandel m/v
Voor ons bedrijf in Panningen zoeken wij een enthousiaste medewerker voor onze verkoopbalie. Wij zijn
een elektrotechnische groothandel waar dienstverlening hoog in het vaandel staat. Dus heb je kennis van
elektrotechnische producten en weet je die goed aan
de man te brengen, werk je graag met je handen en
ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Dan is deze
vacature voor verkoopmedewerker balie misschien wel
iets voor jou!

Wat is jouw takenpakket?
Je voorziet onze klanten aan de balie van vakkundig
advies over o.a. elektra, ledverlichting en zonnepanelen
en verkoopt ze alle producten die ze nodig hebben voor
een geslaagd project. Je denkt met de klant mee en hebt
voldoende technische kennis om klanten uit te leggen hoe
ze een product moeten gebruiken. Verder zul je elektrisch
gereedschap en ladders gaan keuren en waar nodig
repareren.

Ervaren elektro- en zonnepanelenmonteur m/v
Wil jij werken in een jong team van enthousiaste
mensen, die verantwoordelijk zijn voor een goede
kwaliteit van het uiteindelijke product?
Dan zoeken wij jou!
Wat is jouw takenpakket?
Je bent verantwoordelijk voor de elektrische installaties en
elektrische installaties van zonnepanelen bij zowel zakelijke als particuliere klanten. Dit doe je zowel zelfstandig als
in teamverband. Je zorgt ook voor het in bedrijf stellen en
opleveren van deze installaties. We zoeken een collega die
er geen problemen mee heeft om snel te schakelen tussen
technieken. Je geeft leiding aan de medewerkers en zult
indien nodig meedraaien op onze serviceafdeling.
Wat zijn jouw kwaliteiten?
+ Enthousiast, ambitieus, klantvriendelijke instelling en
service gerichte uitstraling;
+ een gemotiveerde instelling, staat open om nieuwe

dingen te leren, komt afspraken na en je bent flexibel;
+ je kunt goed samenwerken binnen een klein team van
collega’s;
+ ervaring en kennis in een soortgelijke functie is mooi
meegenomen;
+ in het bezit van de juiste diploma’s, certificaten en
rijbewijs B.
Wat bieden wij jou?
+ Je komt te werken in een enthousiast team,
in een dynamische en afwisselende functie;
+ wij bieden je een aantrekkelijke baan in een stabiele
werkomgeving;
+ een marktconform salaris waarbij een vast contract
uiteindelijk onze doelstelling is;
+ we investeren graag in jouw ontwikkeling, hiervoor
mag je cursussen volgen;
+ daarnaast kan je rekenen op uitstekende secundaire
arbeidsvoorwaarden.

medewerker?
RMATIE? Zie je jezelf als onze nieuwe
DIRECT SOLLICITEREN OF MEER INFO
over de functie
tegemoet! Voor inhoudelijke informatie
Dan zien wij jouw cv en motivatie graag
ans, telefoonnummer 06-50606617.
kun je contact opnemen met Peter Herm

J.F. Kennedylaan 18B | 5981 XC Panningen | T. 077-3061751
E. info@regio-service.nl | I. www.regio-service.nl
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Aandacht voor elkaar

Gouverneur bezoekt
Peel en Maas
Voor de landelijke campagne Aandacht voor elkaar bezoekt de gouverneur alle
burgemeesters van de provincie Limburg. Donderdag 12 november bezocht de
gouverneur onze gemeente.

Voorkomen dat voortbestaan in gevaar komt

Aanvragen steunfonds Corona
2020 voor verenigingen en
stichtingen
Het steunfonds Corona is bedoeld om verenigingen en stichtingen te helpen die als gevolg
van de coronacrisis in de financiële problemen raken. We willen voorkomen dat het
voortbestaan van deze verenigingen/stichtingen in gevaar komt. Het verenigingsleven
is namelijk van grote waarde voor de leefbaarheid in de kernen. Voor het jaar 2020 is
500.000 euro beschikbaar gesteld. De aanvragen voor het steunfonds Corona 2020 kunt u
nog tot en met zondag 31 januari 2021 indienen. Op www.peelenmaas.nl vindt u met het
zoekwoord ‘steunfonds Corona’ het digitale aanvraagformulier.
Voorwaarden
Om gebruik te kunnen maken van het steunfonds Corona zijn er een aantal voorwaarden
opgesteld. Hieraan moet een vereniging of stichting bij het indienen van een aanvraag aan
voldoen:
• Het betreft een vereniging, stichting of andere rechtspersoon zonder winstoogmerk.
• De aanvrager is gevestigd in Peel en Maas en is met zijn activiteiten in hoofdzaak gericht
op Peel en Maas.
• De aanvrager voldoet aan de eisen van de Wet normering topinkomens (WNT).
• De aanvrager heeft niet eerder een subsidie ontvangen van de gemeente Peel en Maas
vanwege de (gevolgen van de) coronacrisis in
hetzelfde steunfonds Corona.

Samen met burgemeester Delissen-van Tongerlo en Rudy Gommans (inwoner en
zelfstandig ondernemer Peel en Maas, voorzitter Koninklijke Horeca Nederland Peel en
Maas en lid Taskforce horeca) ging hij in gesprek over de gevolgen van het coronavirus in
Peel en Maas met in het bijzonder de gevolgen voor de horecasector.
We blijven allemaal de schouders eronder zetten. ‘Samen’ dat is de kracht van ons
allemaal als inwoners van onze elf dorpen in Peel en Maas. Help elkaar in deze tijd, deel
initiatieven om elkaar te helpen en heb geduld met anderen. Want we hebben elkaar
nodig om dit vol te houden.

24 november 2020, 19.30 uur

Commissievergadering
Op dinsdag 24 november 2020 is om 19.30 uur een digitale commissievergadering.
Door het coronavirus is dit een vergadering in digitale vorm. Dit betekent het volgende:
• voor publiek is de vergadering uitsluitend digitaal te volgen op de website. Dat kan live
en het is mogelijk om de uitzending op onze website terug te kijken.
• inwoners die gebruik willen maken van het spreekrecht kunnen zich hiervoor aanmelden
tot uiterlijk dinsdag 24 november 2020, 11.30 uur bij de griffie (via griffie@peelenmaas.nl
of 077-306 66 66).
U kunt de agenda, de bijbehorende stukken en de livestream raadplegen op het
raadsinformatiesysteem. Dit vindt u op www.peelenmaas.nl > Bestuur en Organisatie >
Gemeenteraad > Kalender van de gemeenteraad > Datum: 24 november 2020.
Agenda
Onderdeel a: vaste agendapunten
1. Opening
2. Spreekrecht
3. Besluitenlijst Commissievergadering van 15 oktober 2020 (2020-003)
Onderdeel b: agendapunten ter bespreking en advisering
4. Verordening maatschappelijke ondersteuning (2020-070)
5. Verordening schuldhulpverlening (2020-071)
6. Strategische koers NLW 2021-2030 (2020-073)
7. Vaststellen ‘Herziening bestemmingsplan kern Maasbree, locatie Boschlaan’ (2020-074)
8. Vaststellen bestemmingsplan ‘Herontwikkeling voormalig SIF-terrein’ (2020-072)
9. Wijzigen tarieven en bepalingen gemeentelijke belastingen (2020-069)
Onderdeel c: sluiting
Sluiting

Voor het uitgebreide uitvoeringsreglement zie
www.peelenmaas.nl zoekwoord steunfonds
Corona.
Vragen?
Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar
steunfondscorona@peelenmaas.nl

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

Plaats/locatie

Straat/omschrijving

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

Molenveldstraat 4
Waalsestraat 27
Helenaveenseweg 31A
Lorbaan 58
Op de Lundert 12
Zandbergweg 11 en 11A
Spurkt 5C
Veersepad-Beeselseweg perceel E 1534
Eerselsberg
Mgr. Nolensplein 13
Bolakker 14
Molenbaan 1A en 1B
Trambaan 27
Witdonk 21 en 23
Dr. Poelsplein 16
Rieterlaan 6
Uitvoeringsregeling subsidiëring verenigingen en
vrijwilligersorganisaties 2021

Container niet vol?
Is uw container niet vol? Sla dan een inzamelbeurt over, dan blijven
wij effectief inzamelen.
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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

Aanvragen
17 november
17 november
20202020
waarderingssubsidie 2021
17 november 2020

Gedeeltelijke
Gedeeltelijke
lockdown
lockdown
gaat
gaat
verder
verder
Het aantal
Het aantal
coronabesmettingen
coronabesmettingen
daalt.daalt.
Dat isDat
goed
is goed
nieuws,
nieuws,
maarmaar
we zijn
weerzijn
nogerniet.
nog niet.
Om elkaar
Om elkaar
te blijven
te blijven
beschermen,
beschermen,
gelden
gelden
per 19per
november
19 november
de maatregelen
de maatregelen
uit deuit
gedeeltelijke
de gedeeltelijke
lockdown:
lockdown:

Gedeeltelijke lockdown gaat verder

Het aantal coronabesmettingen daalt. Dat is goed nieuws, maar we zijn er nog niet.
Heb jeHeb
klachten?
je klachten?
Werk thuis,
Werktenzij
thuis,het
tenzij het
Houd 1,5
meter
Houd
1,5 afstand.
meter afstand.
Is het druk?
Is hetGa
druk?
danGa
weg.
dan weg.
Om elkaar te blijvenniet
beschermen,
anders
kan. gelden
niet anders
kan. per 19 november de maatregelen uit de gedeeltelijke lockdown:
Blijf thuis.
Blijf thuis.
Laat
testen.
Laat jeHeb
testen.
jejeklachten?

Was vaak
WasWerk
jevaak
handen.
je handen.
thuis,
tenzij het
niet anders kan.

Ben je ookBen
benauwd
je ook benauwd
en/ofBlijf
heben/of
heb
thuis.
je koorts?jeDan
moeten
koorts?
Danalle
moeten alle
huisgenoten
thuisblijven.
huisgenoten
thuisblijven.

Laat je testen.

Was vaak je handen.

Ben je ook benauwd en/of heb
je koorts? Dan moeten alle
huisgenoten thuisblijven.

Groepen
Groepen

Hoest en
niesen
in je
Hoest
nies in je
Houd
1,5 meter afstand.
elleboog.
elleboog.

Hoest en nies in je
elleboog.

ThuisThuis

Binnen:
Binnen:
groep van
groep
maximaal
van maximaal
Groepen
4 personen
of 1 huishouden.
4 personen
of 1 huishouden.
Max. 30
personen
per ruimte
Max.
30 personen
per ruimte
(incl. kinderen
t/m 12groep
jaar).12van
(incl. kinderen
t/m
jaar).
Binnen:
maximaal
4 personen of 1 huishouden.
Max. 30 personen per ruimte
Buiten:Buiten:
groep
van
maximaal
groep
van maximaal
(incl.
kinderen
t/m 12 jaar).

Draag een mondkapje in
publieke binnenruimtes.

Vervoer
Vervoer

Ontvang
Ontvang
maximaal
maximaal
3 personen
3 personen
Thuis
per
dagper
(excl.
t/m 12 jaar).
dagkinderen
(excl. kinderen
t/m 12 jaar).

Reis zoReis
minzo
mogelijk
min mogelijk
binnenbinnen

Vervoer
Nederland.
Nederland.

Ontvang maximaal 3 personen

Reis zo min mogelijk binnen

Reis
niet
naar
buitenland
en
en
Reis
niethet
naar
het buitenland
Nederland.
boek geen
Reizen
Reizen binnen
het het
boekreis.
geen
reis. binnen
Koninkrijk
mag wel.
Koninkrijk
mag wel.

Volg de
regels
die gelden
voor
Volg
de regels
die gelden
per
dag
(excl.
kinderen
t/m 12 voor
jaar).
quarantaine
en isolatie.
quarantaine
en isolatie.

Reis niet naar het buitenland en
boek geen reis. Reizen binnen het
Koninkrijk
mag
wel.isinverplicht.
Mondkapje
in ov
Mondkapje
ov is verplicht.

Volg de regels die gelden voor
quarantaine en isolatie.

4 personen
of 1 huishouden.
4 personen
of 1 huishouden.

Winkelen
Winkelen
en boodschappen
en boodschappen

Buiten: groep van maximaal
4 personen of 1 huishouden.

Publiek
Publiek
toegankelijke
toegankelijke
locaties
locaties
toegankelijke
locaties
OnderPubliek
Onder
andereandere
musea,
musea,
bioscopen,
bioscopen,
dierenparken,
bibliotheken
en
dierenparken,
bibliotheken
en
Onder
zwembaden
open.andere
Bezoek
open.musea,
op basisbioscopen,
zwembaden
Bezoek
op basis
dierenparken,
bibliotheken en
van reservering
per tijdvak.
van reservering
per tijdvak.

zwembaden open. Bezoek op basis
van reservering per tijdvak.

Horeca
Horeca
en evenementen
en evenementen

Winkelen
enuiterlijk
boodschappen
Winkels
Winkels
uiterlijk
20.00 uur
20.00 uur
dicht. Supermarkten,
waren-warendicht. Supermarkten,
marktenmarkten
en andere
winkels20.00
die uur
enuiterlijk
andere
winkels
die
Winkels
dicht. Supermarkten,
levensmiddelen
verkopen
zijnwaren
levensmiddelen
verkopen
zijn
markten en andere winkels die
uitgezonderd.
uitgezonderd.

Mondkapje in ov is verplicht.

SportSport

levensmiddelen verkopen zijn
uitgezonderd.

Alcoholverbod
Alcoholverbod
na 20.00
na uur.
20.00 uur.
Dit geldt
voor
verkoop,
bezorgen
en
Dit
geldt
voor
verkoop,
bezorgen
en
Alcoholverbod na 20.00 uur.
nuttigennuttigen
in
de
openbare
ruimte.
in
de
openbare
ruimte.
Dit geldt voor verkoop, bezorgen en
nuttigen in de openbare ruimte.

Horeca en evenementen

Draag een
Draag
mondkapje
een mondkapje
in
in
Is hetpublieke
druk?
Ga dan
weg.
publieke
binnenruimtes.
binnenruimtes.

Eet- enEetdrinkgelegenheden
en drinkgelegenheden
dicht. dicht. Eet- en drinkgelegenheden

Sport
Sport met
Sport
maximaal
met maximaal
4
4
personen
personen
op 1,5 meter
op 1,5 meter
afstand.
afstand.
Sport
met
4 en topsporters
Kinderen
t/m 17maximaal
jaar
topsporters
Kinderen
t/m en
17 jaar
personen op 1,5 meter afstand.
zijn uitgezonderd.
zijn uitgezonderd.
Kinderen t/m 17 jaar en topsporters
zijn uitgezonderd.

Jaarlijkse reguliere subsidie voor verenigingen, stichtingen of vrijwilligersorganisaties
Het college van Peel en Maas
heeft besloten om de uitvoeringsregel waarderingssubsidie in te
trekken en een nieuwe uitvoeringsregel voor 1 jaar vast te stellen. De nieuwe uitvoeringsregel
is inhoudelijk niet gewijzigd ten
opzichte van de huidige uitvoeringsregel.
Het waarderingssubsidiebedrag
2021 blijft gelijk aan 2020
Het bedrag van de waarderingssubsidie 2021 blijft voor verenigingen, stichtingen of vrijwilligersorganisaties gelijk aan de
waarderingssubsidie 2020. In deze
roerige tijden hechten wij hier
extra waarde aan.
Aanvragen waarderingssubsidie
voor 2021
De waarderingssubsidie voor 2021
is vanaf 1 januari 2021 aan te vragen op www.peelenmaas.nl via
zoeken ‘Subsidie voor verenigingen en vrijwilligersorganisaties’.
Doe dit uiterlijk 1 oktober 2021.
Evalueren waarderingssystematiek
Het jaar 2021 wordt gebruikt
om de waarderingssystematiek samen met verenigingen,
stichtingen of vrijwilligersorganisaties te bespreken. Met de
uitkomst hiervan is het mogelijk
om de waarderingssubsidies nog
beter aan te laten sluiten op de
behoefte en ontwikkelingen in
de gemeenschappen. Vanaf 2021
vinden de (digitale) gesprekken
plaats.

Geen wedstrijden.
Geen wedstrijden.
Topsporters
zijn uitgezonderd.
Topsporters
zijn uitgezonderd.
Geen
wedstrijden.
Topsporters zijn uitgezonderd.

dicht.

Geen publiek
bij sport.
bij sport.
Geen publiek
Geen publiek bij sport.

Afhaalrestaurants
Afhaalrestaurants
open. open.
Afhaalrestaurants open.
Geen verkoop
en bezorging
van van
Geen verkoop
en bezorging
Geen verkoop en bezorging van
alcoholalcohol
na 20.00
nauur.
20.00 uur.

Sportkantines,
Sportkantines,
douches
en en
douches
Sportkantines, douches en
kleedkamers
dicht.
kleedkamers
dicht.
kleedkamers dicht.

alcohol na 20.00 uur.

WhatsApp

Evenementen
Evenementen
verboden.
verboden.
Evenementen
verboden.
Onder andere
uitvaarten
enuitvaarten
Onder Onder
andere
uitvaarten
en en
andere
demonstraties
demonstraties
zijn uitgezonderd.
zijn uitgezonderd.
demonstraties
zijn uitgezonderd.

alleen
samen
krijgen
alleen
alleen
samen
samen
krijgen
krijgen
wewe
we
corona
onder
controle
corona
corona
onder
onder
controle
controle

Gemakkelijk en snel een
berichtje sturen via WhatsApp
nummer 06 12 36 09 04.
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raadsnieuws

week 47 / 19 november 2020 / Informatie van en over de gemeenteraad

‘Algemene beschouwingen’ over de begroting voor volgend jaar

Raad scherp op financiën; afvalverwerking
zorgenkindje
Raad en college gaan binnenkort samen bekijken hoe het groeiende tekort
op de afvalverwerking naar beneden kan. Dat hebben ze afgesproken bij de
begrotingsbehandeling, vorige week dinsdag. De raad maakte door een aanpassing van
het collegevoorstel meteen alvast een begin: voortaan moeten inwoners vaker gaan
betalen bij het Milieupark. De €2,50 voor de vuilniszakken is daarmee van de baan.
Verwarring over nieuwe regels voor zonnepanelen op kassen zorgde ervoor dat een
besluit over de Duurzaamheidsagenda voor de derde keer werd doorgeschoven.

Het was een lange vergaderdag voor raad en het college, vorige week, met twee vergaderingen
achter elkaar. De eerste (opiniërende) begon om drie uur ’s middags en werd zoals vaker in dit
bijzondere jaar, coronaproof gehouden in de ring boven in de hal van het gemeentehuis. Bij de
tweede (besluitvormende) raadsvergadering, ‘s avonds, waren de raadsleden alleen online
aanwezig. Met een speciale stemapplicatie konden ze thuis hun stem uitbrengen.

Duurzaamheidsagenda
De Duurzaamheidsagenda Peel en Maas stond al voor de derde keer op de agenda. In het
stuk zijn uitgangspunten en doelstellingen geformuleerd voor de duurzaamheidsambities
van de gemeente. Daarbij gaat het om onderwerpen als energieneutraal, circulaire
economie en klimaatadaptatie.
Bij de eerste behandeling in februari stuurde de raad het voorstel terug naar het college:
het was te vaag en het college moest van de raad meer ‘focus’ aanbrengen.
Bij de behandeling van de verbeterde tweede versie, eind september, diende Lokaal Peel en
Maas-raadslid Tiny Valckx een motie in om snel een proef te beginnen met een zgn. Ecovat.
Dat is een groot ondergronds buffervat gevuld met water, waarmee je warmte en kou
op kunt slaan en later weer gebruiken. Energiecoöperatie Peelenergie heeft plannen om
daarmee 2.500 huishoudens in Panningen te verwarmen. Portefeuillehouder Paul Sanders
(VVD) zei in de vergadering van vorige week een Ecovat een sympathiek initiatief te vinden,
maar wil ‘niet over één nacht ijs gaan.’ Hij heeft met Peelenergie afgesproken dat ze uiterlijk
medio januari met een concreet voorstel komen. Sanders beloofde hierover in gesprek te
gaan met de raad. Dat was voor Lokaal voldoende om de motie in te trekken.
In die tweede septembervergadering bleek dat de raad nu in meerderheid positief stond
tegenover de verbeterde Duurzaamheidsagenda (zie ook de gemeentepagina in Hallo, week
40). Het CDA diende wel een wijzigingsvoorstel (amendement) in om zonneparken niet toe
te staan op landbouwgrond, maar alleen in combinatie met windparken of op bestaande
kassen of bouwvlakken. Omdat daarover toen de stemmen staakten (evenveel vóór als
tegen), werd het agendapunt naar de vergadering van vorige week doorgeschoven.
Regels voor zonneparken
Vorige week kwamen CDA, Lokaal Peel en Maas en PvdA/GroenLinks met een nieuw,
gezamenlijk amendement over zonneparken. De criteria waar die mogen komen, worden
in dit voorstel nog wat preciezer vastgelegd. Hoogste prioriteit krijgen daken en gevels van
(grote) gebouwen, daarna komen (onbenutte) terreinen in bebouwd gebied. Agrarische
gronden kunnen alleen worden gebruikt tot in totaal maximaal 60 hectare én onder strikte
voorwaarden: bij windmolens, op kassen, of op bouwvlakken van gesloopte stallen.
De zinsnede ‘op kassen’ leidde op de valreep nog tot discussie. VVD’er Teun Heldens
vroeg zich af daarmee niet de deur opengezet wordt voor de legalisatie van kassen
‘waar het pikdonker is.’ Daarmee doelde hij op de omstreden kas met zonnepanelen aan
de Roggelsedijk in Meijel, die volgens critici een verkapte energiecentrale is. Wethouder
Sanders meende dat dit met een tekstuele aanpassing van het amendement kan
worden uitgesloten.

Vertraging
De interventie van de VVD leidde tot overleg tussen de drie fracties die het aangepaste
amendement hadden ingediend. Uiteindelijk zei CDA-raadslid Sandy Janssen namens
alle drie dat ze het besluit over de Duurzaamheidsagenda wilden doorschuiven naar de
decembervergadering. In de tussentijd buigen de drie partijen zich over een aangepaste
tekst van het amendement. ‘We weten dat het hiermee verder wordt vertraagd, maar goed
werk heeft tijd nodig’, zei Janssen.
Hoewel de verschillende partijen zich in grote lijnen wel kunnen vinden in de nu
voorliggende Duurzaamheidsagenda, komt hij in december dus voor de vierde keer in de
raad. Dan wordt ook nog een PvdA/GroenLinks-motie over biomassacentrales in stemming
gebracht. ‘Laten we wel afspraken maken om niet de hele discussie weer opnieuw te doen’,
gaf burgemeester Delissen de raad nog mee.

Begroting 2021
Het grootste agendapunt van de vergadering(en) was de begrotingsbehandeling.
De begroting voor volgend jaar laat geen grote verschuivingen zien t.o.v. dit jaar of de
kadernota van afgelopen voorjaar. Maar volgens wethouder Paul Sanders van financiën
mag de gemeente er best trots op zijn. Er is 10 miljoen euro ruimte om te investeren (in o.m.
infrastructuur, verduurzaming) en de gemeentelijke belastingen blijven relatief laag en
stijgen slechts minimaal (gemiddeld 2,74%). Verder zijn er geen bezuinigingen nodig, sterker
nog: er is geld voor het onlangs ingestelde Corona-steunfonds én er wordt gespaard omdat
er onzekere tijden aankomen. In het verloop van de vergadering zou blijken dat enkele
fracties vinden dat Sanders iets te hoog van de toren blaast.
‘Papieren werkelijkheid’
Met name PvdA/GroenLinks ziet de begroting als een papieren werkelijkheid. Zo wordt er
geen rekening gehouden met een mogelijke vermindering van geld uit Den Haag. Meer in
het algemeen vindt PvdA/GroenLinks dat het college ‘apathisch’ is tegenover de drievoudige
‘systeemcrisis’ van deze tijd: corona, de aantasting van het milieu en andere negatieve
gevolgen van het economische groeimodel. Op allerlei deelgebieden kwam de partij met
diverse moties en amendementen, o.m. over betaalbare huurwoningen, steun aan minima
en aandacht voor jongeren. (verderop meer over de amendementen en moties van alle
partijen)
Het CDA was minder kritisch, maar vond ook dat Sanders te gemakkelijk zegt dat
de gemeente genoeg ‘spek op de ribben’ heeft. Want waarom dan dat omstreden
en ‘onwenselijke’ voorstel om inwoners €2,50 te laten betalen voor afvalzakken?
Fractievoorzitter John Timmermans kondigde alvast aan dat zijn partij later in de
vergadering, samen met de VVD en Lokaal Peel en Maas, met een alternatief voorstel zou
komen.
Ronduit positief was het CDA over de ‘ongelooflijke versnelling’ in de oplevering van nieuwe
woningen (dit jaar tweemaal zoveel als vorig jaar). De afgelopen tijd heeft er een heuse
‘mindshift’ plaatsgevonden in alle lagen van de gemeente, zei Timmermans.
Worst case-scenario
Ook de VVD bleek voorzichtiger dan haar eigen wethouder bij het omschrijven van
de begroting. Die heeft in de woorden van fractievoorzitter Teun Heldens slechts een
‘flinterdun’ positief saldo. Er hangen ook donkere wolken in de lucht: een derde coronagolf,
minder geld van Den Haag uit het gemeentefonds, meer sociale uitkeringen. Het college doet
er goed aan een ‘worst case-scenario’ uit te werken, bepleitte Heldens fractiegenoot Geert
Segers, om voorbereid te zijn op grote tegenvallers. Hij kondigde daarover een motie aan.
Het in de begroting opgenomen plan om à 1,24 miljoen euro 7.319 bomen te planten (en
te onderhouden) – uitvloeisel van een eerder aangenomen motie – moet van de VVD ook
meteen van tafel. Dat geldt ook voor het afvalzakken-voorstel. Heldens wilde verder meer
duidelijkheid over de vier ton die er de komende vier jaar op de begroting staat voor de
‘Regiodeal’.
Eenmansfractie AndersNu (Peter Craenmehr) kwam ‘naar aanleiding van veel gesprekken
met inwoners’ tot een aantal concrete moties, o.m. over communicatie met de buurt bij
nieuwe bouwplannen, en over sociale huurwoningen naast Ultra in Helden en op de locatie
voormalig postkantoor in Panningen. ‘Wonen gaat voor parkeren.’
Lokaal Peel en Maas-fractievoorzitter Sander Janssen koos een ietwat andere benadering
aan het begin van zijn bijdrage. Die ging niet zozeer over cijfers en regels maar over het
belang van oprecht luisteren naar mensen die zorgen hebben, bijvoorbeeld over biomassainstallaties of arbeidsmigranten. Zij moeten zich gehoord voelen, vindt Lokaal. De fractie
is positief dat de gemeente extra aandacht heeft voor de problematiek van de groep
18-27-jarigen. En ze kwam met een motie ter stimulering van pre-mantelzorgwoningen.
Lokaal was net als andere fracties geschrokken van het grote tekort op de afvalverwerking
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en het daaruit voortvloeiende collegevoorstel om de gratis afvalzakken af te schaffen.
De partij was daarom ook medeondertekenaar (met CDA en VVD) van het wijzigingsvoorstel
om dat terug te draaien.

waren. ‘In deze tijd vinden wij dit te duur.’ Toch verdedigde ook VVD-wethouder Sanders het
plan: ‘Bomen zorgen voor biodiversiteit, hebben een positief effect op klimaatverandering
en verbeteren de leefbaarheid.’

Afvalbeleid
Het afvalbeleid was zoals verwacht één de grotere onderwerpen in het debat, nadat alle
partijen hun beschouwing op de begroting hadden gegeven. De afvalverwerking wordt
steeds duurder en kost nu ruim vijf ton meer dan het oplevert. Dat komt onder meer door
hogere verwerkingskosten en minder opbrengst van bijvoorbeeld oud papier.
De gemeente streeft naar 100% kostendekkendheid. Met het voorstel voor €2,50 per rol
restafvalzakken wilde het college een (klein) deel van het tekort dekken, maar daar wilde de
raad niet aan. Een wijzigingsvoorstel van PvdA/GroenLinks om het tekort te verkleinen door
de afvalstoffenheffing met vijf euro extra te verhogen, kreeg slechts steun van AndersNu.
Een ander voorstel, van CDA, Lokaal Peel en Maas en VVD, haalde het wél. Daarin wordt die
2,50 geschrapt, maar om het tekort toch te verkleinen moeten inwoners vanaf 1 januari
betalen voor het aanleveren van groenafval en matrassen (matrassen à €10,-) bij het
Milieupark. Ook zal in de drie wintermaanden nog maar eens per twee weken de gftcontainer worden geleegd. Op vragen van Raf Janssen (PvdA/GroenLinks) zei wethouder
Sanders dat voor inwoners die slechts een kleine gft-emmer hebben (bewoners van
appartementen), het plaatsen van een grote groene container een mogelijke oplossing is.
Zo kunnen zij toch váker hun afval kwijt.
Een idee van AndersNu om bladkorven ook te gebruiken voor ander tuinafval kreeg weinig
bijval. Diverse fracties vreesden dat er te veel andersoortig afval bijgegooid wordt.
Op aandringen van de hele raad zegde Sanders toe binnen afzienbare tijd met de raad en
betrokken deskundigen het hele afvalbeleid eens goed onder de loep te nemen.
De aangekondigde VVD-motie voor een worst case-scenario (gesteund door AndersNu)
kreeg in het debat steun van diverse kanten, waaronder PvdA/GroenLinks. Raf Janssen
van die partij zei dat het goed past bij de opvatting van zijn fractie dat het collegebeleid
‘herijkt’ moet worden. Hij voorzag een goede discussie die duidelijk maakt welke
prioriteiten partijen hebben. Wethouder Sanders zegde daarop toe in het eerste kwartaal
van volgend jaar zo’n worst case-scenario aan de raad voor te leggen, plus suggesties voor
bezuinigingsmaatregelen. Dat was voor de VVD voldoende om de motie in te trekken.

Ergernis om monumentenlijst
De VVD riep verder via een motie het college op haast te maken met het opstellen van een
gemeentelijke monumentenlijst. Al sinds 2014 heeft de gemeente een Erfgoedverordening.
Jeanne Hesen en met name Geert Segers staken niet onder stoelen of banken zich flink te
ergeren dat er zoveel jaar na dato nog steeds geen monumentenlijst is. Portefeuillehouder
Wim Hermans (CDA) erkende dat het sneller had gekund, maar zei ook dat er medio volgend
jaar een inventariserende lijst zal zijn. Dan wil hij samen met de raad bekijken wat de status
van de lijst wordt, oftewel: wat betekent het voor de monumenten en de eigenaren als ze op
die lijst komen? Voor de VVD was dit antwoord voldoende om de motie terzijde te leggen.
Wethouder Hermans, die ook Werk en Inkomen in zijn portefeuille heeft, reageerde ook op
drie PvdA/GroenLinks-moties, alle drie bedoeld om mensen met een minimuminkomen een
steuntje in de rug te geven. In de eerste, samen ingediend met het CDA, krijgen de minima
30 euro als tegemoetkoming in extra coronakosten, bijvoorbeeld vanwege uitgaven voor
mondkapjes. Hermans én een (vrij krappe) raadsmeerderheid konden zich daarin vinden.
Een oproep om een brief naar Den Haag te sturen voor verhoging van het minimumloon werd
door een meerderheid afgedaan als ‘Rijksbeleid.’ Een derde motie om ‘energie-armoede’
tegen te gaan (door hoge kosten voor verduurzaming) werd door Hermans afgeraden:
‘Dit gebeurt al, hier zijn diverse regelingen voor.’ De motie kreeg, behalve van de PvdA/GL als
indieners, geen enkele steun in de raad.

Sociale huur en ‘woonondersteuner’
Rond het onderwerp bouwen en wonen bleken binnen de raad duidelijke verschillen van
mening.
De AndersNu-motie over sociale huurwoningen op de parkeerplaats naast Ultra in Helden
en het voormalige postkantoor in Panningen kreeg tegengas van diverse partijen. Hij werd
uiteindelijk niet ingediend omdat portefeuillehouder Rob Wanten (CDA) toezegde in het
eerste kwartaal van volgend jaar met een voorstel te komen met diverse opties voor de
locatie postkantoor. Ook PvdA/GroenLinks diende een motie in om de bouw van sociale
huurwoningen (o.m. op de locatie postkantoor) te stimuleren, en wel door goedkoop grond
ter beschikking te stellen. De motie kreeg met alleen Lokaal Peel en Maas en AndersNu
onvoldoende steun.
De in de begroting opgenomen ‘woonondersteuner’ (een CDA-initiatief van afgelopen
voorjaar) was een ander punt van discussie. Een woonondersteuner moet, als schakel tussen
inwoners en gemeente, dorpen helpen bij het formuleren van hun woonbehoefte. Hij of zij
ondersteunt ook inwoners bij het realiseren van bouwplannen, zodat de woningbouw extra
wordt versneld. Volgens de VVD is echter volstrekt onduidelijk wat zo’n woonondersteuner
precies moet doen. Die partij kwam daarom met een amendement om dit onderdeel uit de
begroting te halen, en zo in één moeite ook een ton te besparen. Het amendement kreeg
echter vrijwel geen steun en de woonondersteuner komt er dus definitief.
Pre-mantelzorgwoningen
Wie Naus van Lokaal Peel en Maas bepleitte een onderzoek naar de haalbaarheid van ‘premantelzorgwoningen’. Dat zijn aangepaste woningen voor mensen die nóg geen mantelzorg
krijgen (veelal van een familielid), maar voor wie dat moment wel dichterbij komt. De hele
raad vond het een sympathiek initiatief, maar diverse raadsleden meenden ook te weten
dat er nu al best veel mogelijk is. Portefeuillehouder Anget Mestrom (Lokaal Peel en Maas)
bevestigde dat: ‘We denken nu ook al mee en faciliteren dit volop.’ Ze zei ook dat er hierover
beleid in ontwikkeling is, waarover de raad op korte termijn meer hoort. Lokaal Peel en Maas
besloot daarop de motie in te trekken.
Ook de motie ‘Omgevingsdialoog’ van AndersNu betrof in zekere zin het terrein
bouwen en wonen. De partij wil verplicht stellen dat een bouwaanvraag of verzoek
voor een bestemmingsplanwijziging pas wordt behandeld, als de aanvrager goed heeft
gecommuniceerd met de directe omgeving. Aanleiding zijn enkele recente voorbeelden
waarbij dat niet goed gebeurd zou zijn. Wethouder Rob Wanten zei dat de gemeente hier
nu al zoveel mogelijk op aanstuurt, maar dat het wettelijk niet afdwingbaar is. In de nieuwe
Omgevingswet (per 1-1 2022) krijgt de omgevingsdialoog wél een prominente plek, maar
zelf dán is het volgens Wanten geen grond voor het weigeren van een vergunning. ‘Maar u als
raad kan het wel zelf aanscherpen’, zo gaf hij de raad alvast mee. De woorden van Wanten
waren voor AndersNu reden om de motie niet meer in stemming te brengen.
Het verzet van de VVD tegen de bomenaanplant werd door geen enkele andere partij
gesteund. Lokaal-raadslid Joep Hermans wees erop dat de raad hierover al eerder een motie
had aangenomen. VVD-fractieleider Heldens zei daarop dat toen de kosten nog niet bekend

Jongerencomité
Dat gold niet voor een ander voorstel van PvdA/GroenLinks, samen ingediend met het
CDA. De twee partijen roepen het college op jongerenorganisaties, dorpsoverleggen e.d.
aan te sporen om jongeren te bewegen een ‘jongerencomité’ op te zetten. Achtergrond
is dat zij in deze crisis in grote onzekerheid verkeren. Een jongerencomité, zo hopen de
initiatiefnemers, kan met creatieve ideeën komen waarmee ze aan hun toekomst kunnen
werken. De VVD vond het veel te vaag, maar ook portefeuillehouder Anget Mestrom was niet
bijster enthousiast. ‘We weten via onze jongerenwerkers al best goed wat er speelt. En zo’n
comité strookt ook niet met zelfsturing.’ Met dat laatste was Raf Janssen (PvdA/GroenLinks)
het volstrekt oneens: ‘Het stimuléért juist zelfsturing. De strekking van de motie is: jongeren
hebben problemen, laten we ze stimuleren om zelf met ideeën te komen.’ Volgens Teun
Helden ‘regelen ze dat zelf wel’, maar Ebi Peters (CDA) vond dat wat te gemakkelijk:
‘Ze doen veel zelf ja, maar ze hebben ook een extra zetje nodig om bijvoorbeeld kernen
bijeen te brengen.’ De motie Jongerencomité werd uiteindelijk met een krappe meerderheid
aangenomen.
Regiodeal
Burgemeester Delissen reageerde tot slot nog op de VVD-vraag over de zgn. Regiodeal.
Dat is een overeenkomst tussen Rijk, Provincie en Noord-Limburg, waarbij de twee
eerstgenoemden in totaal 80 miljoen euro willen investeren voor een gezond,
ondernemend en veilig Noord-Limburg. De gemeenten worden geacht zelf ook een duit
in het zakje te doen. Daarom heeft Peel en Maas de komende vier jaar telkens vier ton
hiervoor gereserveerd. Concrete plannen daarvoor zijn er nog niet, maar burgemeester
Delissen verzekerde dat elk project waarvoor een beroep moet worden gedaan op
gemeentelijke financiering ter goedkeuring aan de raad zal worden voorgelegd. Dat was
voldoende voor de VVD. Ze riep de raad ook op om een werkgroep te vormen die kritisch
meedenkt over de uitwerking van de Regiodeal.
De door de raad enigszins aangepaste begroting voor 2021 kreeg bij de stemming
uiteindelijk een ruime meerderheid. Alleen de fractie PvdA/GroenLinks (drie zetels)
stemde tegen.

Hamerstukken
Naast begroting en duurzaamheidsagenda stond er nog een aantal hamerstukken
op de agenda van de raad. Zo gingen alle partijen zonder discussie akkoord met
een lening van bijna 1,9 miljoen aan Enexis. Het elektriciteitsbedrijf vraagt alle
aandeelhouders (w.o. de gemeente Peel en Maas) om een lening, om de kosten
voor de uitbreiding en verzwaring van het net (nodig voor de energietransitie) te
kunnen betalen.
De raad ging ook vlot akkoord met de overdracht van het bevoegd gezag van de nieuwe
Agoraschool voor voortgezet onderwijs naar scholenkoepel LVO. De school begint op
1 augustus volgend jaar in het Bouwens. Ook werd een gewijzigd bestemmingsplan
voor De Fabriek in Maasbree goedgekeurd. Voortaan worden horeca-activiteiten hier
uitgesloten, en het aantal zorgwoningen gaat van 18 naar maximaal 23. En op de
hoek Veersepad-Beeselseweg in Kessel mogen twee levensloopbestendige woningen
worden gebouwd. De oude champignonloodsen op het perceel worden gesloopt.
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CDA Peel en Maas

Begroting 2021
Vorige week hebben we de begroting voor 2021 vastgesteld in de raad,
een begroting die er goed uitziet en vooralsnog financieel gezond is.
Onzekere factoren die een rol kunnen spelen, zoals de oplopende
kosten in de zorg, de gevolgen van de coronacrisis waar we nog geen
zicht op hebben, de de algemene uitkeringen en de afvalverwerking
die elk jaar duurder wordt en steeds minder opbrengt.
Om de kosten van de afvalverwerking te drukken, hebben we samen
met onze coalitiepartners Lokaal Peel
en Maas en de VVD een wijziging
gemaakt. Dit wordt een amendement genoemd. Verder hebben we

Lokaal Peel&Maas

ook nog aandacht gevraagd voor de
woningbouw. Die zat de afgelopen
twee jaar al in een flinke versnelling,
maar toch voelt niet iedereen dit. Blij
zijn we dan ook dat ons initiatief voor
een woonondersteuner inmiddels is

GroenLinks nog twee moties mee
ingediend. De motie ‘jongerencomité’ en motie voor een extra
steuntje in de rug voor de minima.
Allebei de moties zijn in meerderheid
aangenomen door de raad.
Wilt u onze beschouwing nog eens
nalezen dan kan dit op www.cdapeelenmaas.nl Eventuele vragen en aanvullingen zijn altijd welkom.

volledig te dekken.
Daarnaast horen we ook graag uw
gevoelens over andere onderwerpen
zoals luchtvervuiling, arbeidsmigranten, verkeersveiligheid, wonen. Daar
proberen we dan bij het maken van
beleid zoveel mogelijk rekening mee
te houden. Niet alleen wat u denkt,
maar ook wat u voelt telt mee.
Verder heeft de doelgroep 17-27
jarigen onze speciale aandacht,
omdat deze bij het bereiken van de
18-jarige leeftijd tussen wal en schip

dreigen te vallen door de overgang
van de jeugdgezondheidszorg naar
de WMO. Een goede basis voor onze
jeugd vinden wij essentieel.
In het licht van de zorg praat fractiegenoot Wie Naus u volgende week
bij over onze motie pré mantelzorgwoningen die we hadden voorbereid.

laten betalen voor een rol monopolistische afvalzakken. Dit plan zorgde
voor een stormloop aan reacties en
al gauw kwamen we tot de conclusie dat dit niet de oplossing was.
Daarom kwamen de coalitiepartijen
Lokaal Peel en Maas, CDA en VVD
met een tegenvoorstel. De zakken
blijven gratis. Een aanhanger groenafval afvoeren kost voortaan 5 euro
en een oud matras inleveren kost
voortaan 10 euro. Redelijke tarieven
die nog beneden de kostprijs van de

gemeente zijn en de rekening ook
neerleggen bij degene die er gebruik
van maakt. Daarnaast halen we in de
winter de groene container één keer
per twee weken op. Onhoudbare
situaties moet je meteen oplossen en
niet doorschuiven, ook dat hoort er
soms bij.

alle burgers gezamenlijk betalen voor
goede dienstverlening. Ons voorstel
was daarom om ieder huishouden
5 euro per jaar meer te laten betalen. Als dat een paar jaar volgehouden zou worden, kunnen alle kosten
betaald worden met de afvalstoffenheffing.
Verder hebben we benadrukt dat ook
in de wintermaanden het GFT-afval
iedere week zou moeten worden
opgehaald bij huishoudens die een
kleine gft-emmer hebben, omdat ze

op een appartement of flat wonen.
Ons voorstel werd door de coalitie
weggestemd.
Dankzij CDA, VVD en Lokaal Peel en
Maas komt in 2021 een matrassenbelasting en een snoeiselbelasting
en moeten flatbewoners maar zien
hoe ze in de wintermaanden het gftafval in het kleine emmertje gepropt
krijgen.

Fractie

Het schuurt en het piept
Hoera, het gaat ons voor de wind? Dinsdag 10 november behandelden
wij de begroting voor 2021. We kunnen investeren en nog sparen ook.
Jippie! De lastenverhoging is ook nog eens beperkt tot een minimum.
Goed toch zult u denken? O ja zeker. We hebben het financieel niet
slecht maar moeten ook op de centen passen.
In ons betoog hebben we stilgestaan
bij de gevoelens die er leven onder
inwoners. Naast harde cijfers, net zo
belangrijk. Bijvoorbeeld uw gevoel
over de afvalzakken. Hoe leggen we
namelijk uit dat u goed bezig bent
met afvalscheiding, maar vervol-

VVD Peel en Maas

opgenomen in de begroting, zodat
woonvragen en goede initiatieven
snel kunnen worden opgepakt.
Ook eenzaamheid is een steeds groter aandachtspunt in de samenlevingen. Niet alleen bij ouderen, maar
dit speelt ook bij de jongere leeftijdsgroepen. We zullen als fractie
onze voelsprieten in de samenleving
blijven uitsteken en samen proberen
naar oplossingen te zoeken.
Tijdens de begrotingsbehandeling hebben we samen met PvdA/

gens daar de rekening voor gepresenteerd krijgt door het betalen voor
de restafvalzakken? Afvalkosten is
een optelsom van diverse soorten en
kosten afval. Afval is een gezamenlijke opgave. In 2021 praten we over
verdere maatregelen om deze kosten

Sander Janssen
Fractievoorzitter

Koppijn en gekke Henkie

Koppijn moet het college ervan gekregen hebben. Niet dankzij, maar ondanks de gescheiden
afvalinzameling stevende onze gemeente dit jaar opeens af op een tekort van bijna één miljoen euro
op afvalinzameling.
De reden? Het verwerken en verbranden van restafval is door heel
Nederland fors duurder geworden.
Daarnaast levert het PMD en oud
papier wat we altijd netjes gescheiden inzamelen mede door de coronacrisis fors minder inkomsten op.
Door deze inkomsten hebben we de
afvalinzameling tien jaar lang vrijwel

gelijk èn veel goedkoper dan buurgemeentes weten te houden. Ook ons
prachtige en spotgoedkope milieupark kost onder de streep bijna 6 ton.
Er wordt gretig gebruik van gemaakt,
en niet alleen door mensen uit onze
eigen gemeente. Ons milieupark
werkt namelijk zwaar onder de kostprijs en toen ik de cijfers onder ogen

PvdA/GroenLinks Peel en Maas

kreeg van wat de afvoer van groenafval en matrassen kosten was mijn
reactie ‘we lijken gekke Henkie wel’.
Linksom of rechtsom zul je een gat
in de begroting moeten dichten. Het
college stelde daarom onder andere
een afvalzakkenbelasting voor en
wilde goedwillende inwoners die
hun afval netjes scheiden 2,50 euro

Matrassenbelasting

Goede dienstverlening tegen een te schappelijke prijs. Eigenlijk moet de afvalstoffenheffing genoeg geld
opbrengen om het ophalen en verwerken van afval helemaal te betalen. Dat is niet het geval. Daarom
spreken we van goede dienstverlening – want die is goed – tegen een te schappelijke prijs – want deze is
niet kostendekkend.
In 2021 verhoogt het college de tarieven met 15 euro extra. Dan blijft er
een tekort van 500.000 euro. Het college wou dat tekort wegwerken door
2,50 euro per rol restafvalzakken te
vragen die nu nog gratis zijn.
De coalitie van CDA, VVD en Lokaal
Peel en Maas vond dat maar niks en

Teun Heldens
Fractievoorzitter

kwam met een ander voorstel: het
belasten van sommig afval bij het
milieupark belasten (10 euro voor
een oude matras en 5 euro voor een
aanhanger snoeisel) én in de wintermaanden het GFT-afval niet iedere
week ophalen, maar 1 keer per 2
weken. Als alles meezit en er niet te

veel in de bossen wordt gedumpt,
wordt daarmee één derde van het
tekort weggewerkt.
Worden om het hele tekort weg te
werken in 2022 autobanden, bankstellen of frietvet extra belast? Het
coalitievoorstel is omslachtig en een
aantasting van het uitgangspunt dat

Annigje Primowees, Fris Berben en
Raf Janssen, raadsleden

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.

VAKGARAGE
PEETEN BV

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

Slaapproblemen? Op 2 dec. vanaf
14 uur gratis inloopspreekuur
Monique Vermazeren, Homeopaat
uit Koningslust, bij Cocagne
Natuurvoedingswinkel Panningen,
www.annemoon.info

Dekbed
schoon & fris

virus- en bacterie vrij
Tel. 077-3072462
vanhalstomerij.nl/gordijnen

Mooie kerstbomen te koop in
Panningen.
Diverse soorten en maten.
Vanaf zaterdag 28 november. Adres:
Verhees Perkplanten, Egchelseweg 18
te Panningen. Maandag t/m zaterdag
09.00-17.00 uur.

Kerstbomen, alle maten, eigen teelt.
Uw vertrouwde adres, Panningen,
Zelen 17.
Cadeautip! Geef een massage
cadeau. Leuk om te geven en om te
krijgen! www.wellnesspraktijksanne.nl
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info & tips:
karelheines.nl. 06 50 96 29 15.
Te koop mooie raskonijntjes.
Tel 06 10 95 42 20.
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

De strenge lockdown was te kort
Het kabinet kondigde dinsdag 17 november weer een versoepeling van de lockdown aan. Vanaf donderdag mogen theaters, bioscopen en
bibliotheken weer open.
Ook mogen we meer mensen op bezoek
ontvangen, drie in plaats van twee, en buiten
mogen groepjes van vier mensen bijeenkomen,
in plaats van maximaal twee zoals dit de
afgelopen twee weken was. De strenge
lockdown is daarmee deels opgeheven. De cijfers
laten het ook zien, het aantal besmettingen
daalt. Nog niet met grote sprongen, maar we
zitten weer op de goede weg. Die strenge regels

van de afgelopen weken zijn daarom ook niet meer
nodig. Daarbij is het fijn dat theaters, musea en
bioscopen weer bezoekers mogen ontvangen, zo
komt er tenminste wat geld binnen.
Maar wordt de strenge lockdown niet te snel
opgeheven? Zijn twee weken niet veel te kort om
al over positieve resultaten te spreken? We zijn er
de afgelopen maanden ook achter gekomen dat
lang niet iedereen zich aan de regels houdt, of dit

niet om afstand houden gaat of coronaparty’s, alle
waarschuwingen en boetes ten spijt. Nu de teugels
nog even strak aantrekken levert op de lange
termijn meer winst op.

De strenge lockdown was te kort.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 46

Een woonondersteuner is van toegevoegde waarde
Volgend jaar start als proef een woonondersteuner die in Peel en Maas de inwoners begeleidt en ondersteunt bij wooniniatieven. Tijdens de
raadsvergadering op dinsdag 10 november werd de vraag gesteld wat de meerwaarde van deze woonondersteuner is. Volgens het CDA en
Lokaal Peel en Maas is er een groeiende behoefte aan allerlei typen woningen en komen verschillende kernen met vragen om te bouwen, maar is
er niemand die initiatiefnemers daarin begeleidt en ondersteunt. De VVD zag deze woonondersteuner niet als toegevoegde waarde. Het is de
partij namelijk niet duidelijk wat de taak van deze persoon gaat worden.
De reageerders op de stelling vinden een woonondersteuner niet van toegevoegde waarde.
Tjeu van der Linden vindt een ondersteuner
duidelijk niet nodig, laat hij op Facebook weten.
“Weggegooid geld, het is geheel onduidelijk wat
deze moet gaan doen, ik geef de VVD gelijk. Er is
op dit moment genoeg info beschikbaar zowel

digitaal als mondeling via de gemeente.”
Danny Verhage vraagt zich af of er geen professionele bureaus zijn die dit voor initiatiefnemers
kunnen doen. “Of is dit weer een mogelijkheid
zoeken om de kosten hiervoor op het bordje van
de gemeenschap te leggen. Dit zijn toch taken voor
architecten of projectontwikkelaars? Dus zijn de kos-

ten uiteindelijk voor de initiatiefnemers.”
Theo Geurts: “Geen idee wat die persoon moet gaan
doen de hele dag. Was tijdens het debat allemaal
erg onduidelijk, eigenlijk wist het CDA Peel en Maas
het zelf niet eens.”

Ingezonden brief

Dokken
In HALLO Peel en Maas stond afgelopen week het artikel ‘Gemeente laat Koningslust dokken voor oud
schoolgebouw’. De basisschool is inmiddels verlaten. De gemeente laat het dorp veel te veel betalen.
Gebleken is dat de gemeente
Peel en Maas via wethouder
Paul Sanders aan de Stichting
Springlaevend heeft laten weten dat
de prijs die betaald moet worden
voor het lege en grotendeels afgeschreven gebouw op 369.000 euro is
vastgesteld.
Wie zijn oor in het dorp te luisteren
legt hoort weinig vleiende reacties op dit gemeentelijk voorstel.
Daar waar in eerdere contacten
met de gemeente de indruk kon

ontstaan dat na overname van de
school door genoemde stichting het
mogelijk zou zijn om deze te verbouwen tot acht woonunits voor
ouderen, moet nu geconstateerd
worden dat met deze overnameprijs
dit hele plan linea recta de prullenbak in kan.
Ik vraag mij in gemoede af waarom
het niet mogelijk is om de school
tegen een symbolisch bedrag aan
de Koningsluster gemeenschap te
schenken en daarmee aan een aan-

tal inwoners de mogelijkheid biedt
om (relatief) zelfstandig langer in
hun eigen omgeving woonachtig te
blijven.
De houding die de gemeente
in deze tentoonspreidt en heeft
gespreid is niet bepaald bevorderlijk voor de in het Huis van de
Gemeente vaak en veel geroemde
zelfsturing in de kleine kernen.
Vanuit de gemeenteraad en door de
stichting Springlaevend zijn inmiddels vragen gesteld bij de handels-

wijze van de gemeente, die bepaald
niet kan bogen op de schoonheidsprijs.
Wellicht dat de vele vraagtekens en
negatieve reacties leiden tot een
heroverweging die het wel mogelijk maakt dat Koningslust niet blijft
zitten met een gebouw dat door de
Koningsluster gemeenschap wordt
gezien als toekomstige voorziening
voor haar oudere inwoners.

Wim Berkers, Koningslust

Ingezonden brief

Moeten wij betalen voor de bladeren van gemeentebomen?
Met verbazing las ik afgelopen week dat men een vergoeding wil gaan vragen voor het aanleveren van
groenafval, en wel 5 euro per aanhanger.
Wij wonen in het buitengebied en
hebben erg veel overlast van de
eikenbomen die voor onze deur
staan. Op mijn vraag, een aantal jaar
geleden, waarom er in het buitengebied geen bladkorven staan, was
het antwoord van de gemeente:
“Wij gaan er van uit dat de mensen

in het buitengebied de middelen
hebben om deze bladeren zelf af te
voeren”. Met andere woorden: breng
ze maar naar het milieupark.
Moeten wij dan nu gaan betalen
voor het afleveren van de bladeren
van de bomen van de gemeente
zelf? Let wel, het gaat hier niet om

slechts twee aanhangers per jaar.
Verder ben ik bang dat de bladkorven in de bebouwde kom straks ook
gebruikt gaan worden om snoeiafval
in te gooien. Ook zal er meer snoeiafval in het buitengebied verbrand
gaan worden. Niet zo best voor het
milieu lijkt mij.

Als ze dan toch meer geld willen
vangen, verhoog dan de kosten
van het grof afval. Dit kost immers
ook meer om het af te voeren.
Groen afval wordt tenminste nog
nuttig gebruikt.

Sylvia Stemkens, Beringe

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.

Karin vertelt

Column

De kracht van
muziek
Het is nog te vroeg als ik
wakker word. Ik hoef nog niet
op te staan, dus muziekje aan,
en even doezelen nog. Op de
radio speelt de zoveelste Top
1000, nu van de afgelopen
twintig jaar. Niet mijn
favoriete periode, maar toch
zitten er wel enkele pareltjes
bij. En ik heb geluk, blijkbaar
gaat de lijst ’s nachts niet
verder. Het is alsof het
nummer op me heeft gewacht.
Het nummer, ‘Try‘ van Pink, is
dus één van die nummers. Ik heb
het live mogen meemaken, en
het was mystiek en magisch.
Niet alleen om wat ik zag en
hoorde, maar ook om wat het
met me deed. Ook nu weer kan
ik er niets aan doen. Al bij de
allereerste aanslag van de piano
schiet het kippenvel over mijn
lijf. Afgezien van de prachtige
zang, is het tekenend voor alles
wat er nu speelt. Waar maar
weinigen een idee van hebben,
omdat we proberen ons staande
te houden in de storm. En we zijn
stormen gewend, meer dan ons
lief is. Maar het voelt alsof één
van ons er middenin staat en de
ander hulpeloos toekijkt vanaf de
zijkant. Waar het ons altijd lukte
om elkaars hand vast te grijpen,
en samen de strijd aan te gaan,
voelt het nu alsof we allebei een
andere kant opgetrokken worden.
En dat verscheurt ons allebei,
onzeker over hoe dit afloopt.
Van buiten lijk ik rustig, te nuchter
bijna. Maar dat is dus wat muziek
kan doen. Het raakt je diep in
je ziel, en geeft ruimte aan het
verdriet wat ik overdag of in het
openbaar niet kan of wil laten
zien. Van buiten altijd sterk, maar
vertwijfeld van binnen. Even
mogen de tranen er zijn. Maar dan
roept de realiteit van een nieuwe
dag. Ik verzamel opnieuw mijn
krachten, blijf proberen dit tot
een goed einde te laten komen.
Hoe dat dan er ook uit mag zien.

Van buiten altijd sterk,
maar vertwijfeld van
binnen

Karin
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Huisartsen doneren bijdrage kerstpakketten
aan voedselbanken Noord-Limburg
Cohesie, de huisartsencoöperatie van Noord-Limburg, heeft namens de huisartsen een bedrag van 7.000
euro gedoneerd aan de Voedselbanken in het werkgebied van Cohesie.

Voedselbanken Peel en Maas, Venlo
en Noord-Limburg hebben donderdag
12 november het bedrag, verdeeld
over drie cheques, in ontvangst genomen. De leden van Cohesie besloten
om de bijdrage voor de kerstpakketten van dit jaar om te zetten in een

gift voor de voedselbanken in het
werkgebied van Cohesie. Het bedrag
van 7.000 euro wordt, naar rato van
het aantal pakketten per voedselbank
uitgedeeld, verdeeld over de drie
voedselbanken in de regio.
De cheques werden uitgedeeld door

Meesterschilder brengt
corpussen op kleur
De Werkgroep Kruisen en Kapellen beschikt sinds kort over een meesterschilder. Dankzij hem worden de lendedoeken op corpussen in
Helden weer traditioneel Limburgs wit in plaats van het raadselachtige Heldens rood.

de Raad van Bestuur van Cohesie.
Leo Kliphuis, voorzitter Raad van
Bestuur: “Juist in deze tijd waarin
je hoort dat de vraag naar hulp van
voedselbanken groeit, is het fijn om
als organisatie iets te kunnen bijdragen.”

Ben jij die gedreven financiële
teamplayer die een stevige
uitdaging aandurft? Do you
have what it takes: leiderschap,
creativiteit, doorzettingsvermogen
en inspireer je anderen?
Dan ben jij degene waar
wij naar zoeken!

Hotraco Group is een internationaal opererende groep van innovatieve en technisch hoogstaande bedrijven die zich
toelegt op systeemontwikkeling en systeemintegratie van met name op besturingstechniek georiënteerde oplossingen.
Bij de Hotraco Group werken ongeveer 250 medewerkers.
Ter uitbreiding van ons team zoeken we een gedreven en teamgerichte:

Manager Finance & ICT

(m/v)

24 uur per week

Je staat als MT-lid samen met je collega’s voor een
prachtige uitdaging: Hotraco Group door te ontwikkelen
tot een toonaangevende, professionele, financieel gezonde
en onderscheidende speler in de besturingstechniek op de
(inter)nationale Agro- en Industriële markt.

Taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.:
• Je concretiseert de missie en visie naar een hoogstaand
financieel en economisch beleid met winstmaximalisatie
als doel.
• Je voorziet de organisatie van kwalitatief uitstekende
business en financiële informatie.
• Je neemt met jouw MT-collega’s het voortouw in het
ontwikkelen en implementeren van state-of-the-art
bedrijfsprocessen.
• Je realiseert met je team effectieve en efficiënte
bedrijfsprocessen en een moderne en innovatieve ICTstructuur.
• Je ontwikkelt en inspireert je jonge en gemotiveerde
team tot het leveren van uitstekende prestaties.

Wij vragen:
• HBO/WO-werk en denkniveau en een afgeronde
bedrijfseconomische of bedrijfskundige opleiding
• Minimaal 10 jaar werkervaring in een vergelijkbare
functie; zowel financieel als ICT-technisch
• Gedegen kennis van moderne bedrijfsvoering en de
daarbij horende financiële processen.
• Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal;
• Uitstekende kennis van en ervaring met Exactimplementatie en –optimalisatie.
• Je bent integer, tactvol, flexibel, daadkrachtig en
resultaatgericht. Je bent een teamplayer met uitstekende
analytische en communicatieve vaardigheden.

Wij bieden:
Een functie waarin je samen met jouw collega’s de
structuur van het toekomstige Hotraco mag bouwen. Jouw
arbeidsvoorwaarden zijn absoluut marktconform en we
hechten naast professionaliteit veel waarde aan een goede
werk- en privébalans

Meer informatie over Hotraco kun je vinden op www.hotraco.com.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Wil jij werken bij een innovatieve en groeiende organisatie?
Stuur dan je CV met motivatie naar: hrm@hotraco.com t.a.v. Guido de Swart (HR-manager).

In Helden blijken veel jezusbeelden
te beschikken over een rood lendedoek. Dit meldt historisch tijdschrift de
Moennik. Onbekend is waar deze kleur
vandaan komt. In Limburg zijn lendedoeken traditioneel wit. In de tijd van
de romeinen was dit immers de gebruikelijke kleur voor textiel, zo weet meesterschilder Jac Kranen.

Nieuwe verflaag
Het aanbod van Jac om de kruisbeelden
van een nieuwe laag verf te voorzien
kwam op het juiste moment. Een groot
aantal corpussen heeft immers al langer
een nieuwe verflaag nodig.
Jac is bezig de 39 corpussen in Helden
dezelfde uitstraling te geven als elders
in de provincie. Hij voorziet ze van de
juiste kleur, zowel het lijf als de lendendoek. Niet alle beelden krijgen een
blanke lichaamskleur. Een aantal wordt
gemarmerd of gepatineerd.
De corpussen worden eerst
schoongemaakt, oude verflagen worden
verwijderd. Daarbij ontdekte Jac een
aantal beelden met behoorlijk wat
zwart geverfd okselhaar, of een verflaag
die zo dik was dat handen en voeten
haast niet meer herkenbaar waren.

Reparatie
Ook moesten enkele beelden
wordengerepareerd. Zo is het metalen corpus op de Zandberg ernstig
beschadigd door een granaat uit de
Tweede Wereldoorlog. Bij een betonnen kruis moesten de armen opnieuw
worden gehecht.

Dagboekfragmenten
Verder staat in de Moennik een verhaal over de Luchtwachtdienst waar
veel Heldenaren in de oorlog als
vrijwilliger deel van uitmaakten.
Dagboekfragmenten van Handrie
Korsten, Wiel Peters en Piet Holten
beschrijven wat zij tijdens de Duitse
inval in mei 1940 hebben meegemaakt.
Een ander artikel handelt over Wiel
Cremers, wiens ouders in het centrum
van Panningen een winkel in koloniale
waren runden. Wiel werd na de oorlog
redacteur van het ANP.
Een verhaal over de leiding van K.J.V.
en K.J.M. Panningen gaat over deze
meisjesjeugdbewegingen en de voorgangsters van de Jonge Garde, het
latere Katholieke Meisjes Gilde dat in
1976 fuseert met Jong Nederland.
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Mééls woordeboek
in de App Store
Na een Mééls woordeboe:k heeft Meijel nu ook een woordeboe:kapp. Vanaf vrijdag 20 november gaat deze online.

In kader van het Bomenfestival

IVN zoekt bijzondere bomen
Om volgend jaar, in het kader van een Bomenfestival, een fietstocht te organiseren langs bijzondere bomen in
Peel en Maas, willen de IVN-afdelingen Helden, Meijel, Baarlo en Maasbree deze bomen ion kaart brengen.

Iedereen in Peel en Maas die een bijzondere boom kent, wordt verzocht
deze door te geven, onder vermelding
van de vier W’s: Waar staat de boom,

‘Woordeboe:k’ wordt in Meijel met
een dubbele punt in het woord
geschreven, om de klank lang te
maken, legt Peter Daniëls van de
stichting Pròt Mèr Mééls uit. Voor
app is nog geen Meijels woord.
Meijel is met deze app een van
de weinige plaatsen met een
eigen dialact-app. Een Nééj Mééls
Woordeboe:k was er al, sinds vorig
jaar. Nu kan iedereen met een
smartphone ook aan de slag met
het woordenboek.
In de app kunnen bezoekers vanuit het Nederlands zoeken naar
Meijelse woorden die in onvervalst
dialect zijn te horen. Jan Daems
heeft alle zesduizend woorden
ingesproken. Jan is een van de
kartrekkers bij het realiseren van
het boek. Als onderwijzer geeft hij

Wanneer is hij geplant en bij Welke
gelegenheid of om Welke reden.
Dit hoeven slechts enkele regels te
zijn, al waardeert IVN het zeker wan-

jaarlijks met enkele oud-collega’s
Méélse lessen op de basisschool.

Cadeau
De stichting wil de app gratis aanbieden bij wijze van cadeau aan
de inwoners van Peel en Maas in
deze moeilijke coronatijd. De app
is financieel voor een belangrijk
deel mogelijk gemaakt door de
gemeente Peel en Maas. Vooral
vanwege het vernieuwende aspect
waarmee de stichting Pròt Mèr
Mééls de jeugd weet te bereiken.
De app is gebouwd in Meijel, maar
het raamwerk kan ook gebruikt
worden voor andere dialecten in Peel en Maas. De Mééls
woordeboe:k app is gratis te downloaden via de App Store of de Play
Store.

Genieten
van de
Venlose
natuur
In het Jaomerdal,
langs de Maas of
op de Groote Heide...
en kom weer heerlijk
uitgerust thuis.

Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar:

• ADMINISTRATIEF MEDEWERKSTER
• PRODUCTIEMEDEWERKER (op vaste locatie te Meijel)
• HEFTRUCKCHAUFFEUR
Er zijn zowel parttime als fulltime
mogelijkheden, bel ons voor meer informatie
over de openstaande vacatures en om een
kennismakingsgesprek te plannen.

077 320 20 60 | Tiendschuur 18, Meijel | info@alexsysteembouw.nl
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neer mensen een uitgebreid verhaal
over de boom schrijven. Een boom
aanmelden kan tot 15 december via:
pr@ivnhelden.nl
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Geplukt

Ann Philipsen Helden
In mei heeft ze nog samen met haar oudste dochter voor een dertigtal toeschouwers in DOK6 gestaan met
de voorstelling Broebels. Daarna glipte de musical The West Side Story tussen haar vingers door vanwege
coronamaatregelen. Nu zit Ann Philipsen, net als veel mensen, onthand thuis. Deze week wordt de
70-jarige creatieve Heldense geplukt en vertelt ze over haar beleving van coronatijd.

daarom wel tien dagen huisarrest
gehad. Er zijn leukere dingen in het
leven. Die dagen las ik veel en keek
ik soms Netflix, maar ik heb altijd
gezegd dat ik mijn dag niet wil vullen
met televisie kijken.”

Niet eenzaam
In haar omgeving zag ze buren in de
coronatijd het virus oplopen, en de
eetmomenten met vrienden werden
afgezegd, maar Ann wist zich alleen
staande te houden. Dat doet ze al jaren
legt ze uit. “Ik ben al 41 jaar alleen en
ik geniet van die vrijheid. Mijn eerste
man is overleden, en een goede vriend
daarna ook, maar ik heb mijn leven
weer opgepakt, je hebt geen keuze.
Je moet er weer op uit. Ik ben content
met het leven dat ik leef. Ik voel me
niet zielig of eenzaam. Leuke dingen
doe ik nu ook terwijl ik alleen ben. Ja,
ik mis soms een maatje, iemand waarmee ik warmte kan delen, maar een
geliefde moet in mijn leven passen.
Ik geniet van de kleine dingen en van
mijn vrijheid en ga mijn interesses na.
Die instelling bevalt me goed.”
Die interesses liggen momenteel bij
schrijven, lezen, schilderen en in de
tuin bezig zijn. De woonkamer van
Ann hangt vol met haar eigen schilde-

rijen en de kast is gevuld met boeken. “Ik riep ‘halleluja’ toen we weer
mochten starten met de schilderles.
We hadden elkaar weken niet gezien.
In die weken pakte ik thuis nauwelijks de kwast op, ik heb de inspiratie,
de kennis en kunde van Mat van der
Heijden nodig. Want wat er in mijn
hoofd speelt, staat niet zomaar op een
doek. Er lopen wel eens mensen binnen bij mij en als die naar de muren
kijken en niets zeggen, dan zegt mij
dat genoeg. Maar, ik schilder niet voor
het mooi, eerder om het schilderen
zelf.” Schrijven staat momenteel op
een laag pitje, vertelt Ann. “Ik heb
veel inspiratie, maar ik kan het schrijven niet afdwingen. Ik heb geduld.
Zo nu en dan vertaal ik nog teksten
van Ton van Reen naar het Heldens
dialect. Dat brengt me wat en ik krijg
er goede zin van.”

Ik ben content
met mijn leven

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

Vissers Plant Innovators is een modern en dynamisch
internationaal vollegrond- en tuinbouwbedrijf.
Wij zijn gespecialiseerd in het grootschalig vermeerderen
van aardbei- en aspergeplanten.
Wij zoeken voor ons bedrijf in America (Lb) een:

Nadat het podium van het DOK6
Theater in Panningen maandenlang
voornamelijk stof aan het vangen was, stond er in juni weer een
voorstelling met Ann Philipsen op
het programma. “Ik was zo blij dat
we weer konden beginnen. Het is
een grote investering om een theatervoorstelling te maken, er komt
veel bij kijken”, legt Ann uit, die
zegt stil te worden van de gevol-

gen van de coronagolf, waardoor het
theater momenteel dicht is. “Ik vind
het vreemd om dit allemaal mee te
maken.”
Haar creativiteit verdween volgens Ann toen de eerste coronagolf
Nederland bereikte en het land in
lockdown ging. “Ik raakte daar boos
en opgefokt van. Ik was bang dat alles
ophield, omdat al mijn bezigheden in
één klap wegvielen. Daar zat ik echt

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:

mee. We leven in een onzekere, bijna
uitzichtloze tijd. Er is geen stip aan de
horizon.”
Maar Ann is niet een persoon die bij
de pakken neer gaat zitten. Inmiddels
is haar instelling veranderd, legt ze
uit. In september maakte ze een
omslag. “Ieder mens tuimelt wel eens
in een gat. Besluiten daarin te blijven zitten simmen, dat doe je jezelf
aan. Het maakt me nu minder uit.
De gevolgen van het virus werken
me niet meer op mijn gemoed. Ik zei
tegen mezelf: ‘kom op Ann’. Voor de
coronagolf wandelde ik al graag, maar
tijdens de lockdown ben ik dat intensiever gaan oppakken. Ik ga nu elke
dag 1,5 uur naar het bos om te wandelen. Dat doet me goed; ik word er
rustig van.” Ook bedacht Ann een
ochtendritueel. “Dit idee kwam nadat
ik het boek van de ijsman weer had
gelezen. Ik neem elke dag een koude
douche. Als een soort van bezwering
zeg ik op het moment dat het ijskoude
water over mijn rug loopt: ‘corona
raus’. Voorheen was ik altijd een koukleum, maar sinds ik dit ritueel doe,
niet meer. Ik voel me fit, ik slaap beter
en ik ben veranderd. Ik merk dat het
goed voelt.”
Bang is ze nooit geweest voor het
virus. “Nee ik ben ook niet mensenschuw geworden. Ik kan wel zeggen
dat ik mazzel heb gehad, want mijn
kleindochter waarmee ik in contact
ben geweest, kreeg wel corona. Ik heb

ALLROUND
TEELTMEDEWERKER

M/V

In deze veelzijdige en gevarieerde functie houd jij je o.a.
bezig met de teelt van aardbeistek in de vollegrond en
voornamelijk in kassen (hangend stek). Daarnaast ben je
bezig met de opkweek van trayplanten op de trayvelden.
Je werkzaamheden bestaan o.a. uit:
verantwoordelijk voor het water geven en de systemen;
het monitoren/scouten van de planten/trayplanten;
uitvoeren gewasbeschermingsactiviteiten;
werkvoorbereidingen.
Wij vragen:
MBO/HBO werk- en denkniveau (tuinbouw);
zelfstandig kunnen werken;
ervaring met machines/techniek achtergrond;
in het bezit van een spuitlicentie of de bereidheid om
deze te halen;
in het bezit van een rijbewijs voor auto.
Voor informatie kun je bellen met Ard Vissers, 06 10 07 81 81.

Je sollicitatie kun je richten aan:
Vissers Plant Innovators Midden Peelweg 10, 5966 RE America
E: Ard@vissers.com www.vissers.com
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Coronamaatregelen
LET OP: Vanwege de 2de
coronagolf is het aantal kerkgangers weer teruggebracht
naar 30. Helaas kunnen we nu
geen misintenties aannemen
waar veel mensen voor komen.
Kijkt u bij de kerkberichten
van uw parochie naar wat
daar als aanwijzing staat,
zoals aanmeldbriefjes of
telefonische aanmelding.
Staat daar niets vermeld, dan
zal het aantal kerkgangers wel
onder de 30 blijven. Blijf thuis
als u ziekteverschijnselen
hebt. In de kerk: houdt vooral
de 1 ½ meter afstand en ontsmet uw handen. Een mondkapje wordt dringend
aanbevolen. Wel afdoen bij het
Communie ontvangen! Blijft u
liever thuis: de zondagse
H. Mis op TV is op NPO2 om
10.00 uur. Om 09.45 uur het
Geloofsgesprek. Blijf gezond!
STEUN: Als u vw de
coronacrisis, waar ook uw
parochie keihard de financiële
gevolgen van ondervindt, een
extra gift als kerkbijdrage
wilt overmaken, dan wordt
dat bijzonder gewaardeerd.
Een enveloppe in de bus kan ook.
Misschien ook omdat u al een
tijdje de collecte hebt gemist?!
Heel hartelijk dank.

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 22 november
Feest van Christus Koning
H. Mis: 11.00 uur
Lector: Dhr. Jacques Bouten
Intenties: Jaardienst Frans Muysers
en Mia Muysers-Niessen. Anna
Verheijen (verjaardag) en Louisa
Verheijen.
Jaardienst Ton Peeters en overl.
familie. Overleden ouders Harrie

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
Zondag 22 november  
H. Mis 09.30 uur Telling bij binnenkomst t.i.v. Jan Smeets (jaardienst)
Woensdag 25 november
H. Mis 09.00 uur (grote kerk, zij-altaar
St.Jozef)

Parochie Egchel
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 22 november
H. Mis 11.00 uur
Zondag 29 november
Geen H. Mis

Parochie Grashoek
Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg
077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 22 november
H.Mis 11.00 uur. Christus Koning.

T.i.v. lev. en overl. leden van het kerkelijk zangkoor. Het welzijn van alle
vrijwilligers in onze parochie. Max. 30
aanwezigen. Telling bij binnenkomst

Parochie Helden
Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Aanmelden
Vanwege de maatregel van de
Overheid van max 30 kerkgangers vw Corona kan men zich telefonisch aanmelden bij de pastoor
06 21 20 21 18 / 077 3071488 in de
week voorafgaand.
Kerkdiensten
Zondag 22 november
H. Mis 10.00 uur – Christus Koning t.i.v.
voor het welzijn van onze koorleden
en alle parochievrijwilligers; Johanna
Catharina Bruijnen (jaardienst); Ton
Hillen en Martha Hillen-Reijnders en
fam.; Ida Joosten-Janssen en Mathieu
Joosten; Ton Reijnders en ouders
Reijnders-Korsten;
Overleden
Mimi van de Voort-Wilms, 83 jaar

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

Peeters en Annie Peeters-Smets. Voor
de overleden leden van Fanfare Sint
Aldegondis, Maasbrees Mannenkoor,
Drumband en Majoretten Maasbree en
Schutterij Sint Martinus.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Iet Dings-Bovendeerdt
077 462 18 60, 06 24 21 61 06
Kerkdiensten
Zaterdag 21 november
19.15 uur H. Mis. Jaardienst Nel v.d.
Kerkhof. Jaardienst Sef en Els Franssen
– Bouten. Jaardienst Dhr. en mevr.
Heymans
Mededelingen
Voor de pastorale zorg kunt u terecht
bij (voorlopig waarnemend) administrator deken E. Smeets in Venray

0478.550740, 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
Kerkdiensten
Zondag 22 november
9.30 uur H. Mis. Christus Koning.
Jaardienst Nelly Bruynen-Deriks.
Jaardienst Jan Peeters en tevens voor
overleden ouders Mathias Peeters en
Maria Peeters-Geurts en zoon Harry.
Donderdag 26 november
9.00 uur H. Mis.

Kerkdiensten
Zaterdag 21 november
H. Mis 17.30 uur Dionysius Bos en
Francina Bos-Daniëls; voor het welzijn
van alle koorleden en parochievrijwilligers
Zaterdag 28 november
Geen H. Mis

Parochie Meijel
Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zaterdag 21 november
H. Mis 11.00 uur. Christus
Koning/einde kerkjaar (A) GEEN
Misintenties. Max. 30 aanwezigen.
AANMELDBRIEFJES noodzakelijk:
verkrijgbaar vanaf ma. 16 nov,
prikbord kerk. Mondkapje dragen
in de publieke ruimte: als dringend
advies; zo gauw dwingend verplicht is,
geldt dit. Ook door de week
Maandag 23 november
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans – Telling bij binnenkomst
Dinsdag 24 november
H. Mis 09.00 uur
Telling bij binnenkomst
Donderdag 26 november
H. Mis 09.00 uur
Telling bij binnenkomst

Mededelingen
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 Panningen
Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag-, woensdag- en
vrijdagochtend van 08.30 uur tot
11.30 uur.
Kerkdiensten
Vrijdag 20 november
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
t.i.v. Overledenen van fam. JanssenSmeijsters
Zaterdag 21 november
H. Mis 19.00 uur Christus Koning
t.i.v. onze koorleden en alle
parochievrijwilligers; Mien de Wit
– Gommans (bgv. 90e verjaardag);
Jo Leijssen en Truus Leijssen-Strijbos
Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Overleden
Jan van den Goor, 85 jaar

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
€ 25,00 | door de week € 10,00

verzorg in meerdere parochies de
H.Mis. De bestelde H.Missen die
v.w. corona niet door zijn gegaan,
kunnen weer op nieuw aan gemeld
worden, welke datum de familie
dat wenst.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties
NL41RABO0125300522
L. Timmermans, 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zaterdag 21 november
18.00 uur H. Mis. Wiel Teeuwen en Lies
Teeuwen Salimans.
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 Ter Broekhorst,

Administrator (pastoor)
E. Smeets (Voorlopig waarnemend)
0478 55 07 40
Maasbree/Baarlo/Kessel/
Kessel-Eik
Kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kerkbestuur
Secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com

VOOR EEN MOOIE EN SFEERVOLLE BADKAMER
Pannen, leien, platte
en kunststof daken
Dakkapellen, dakramen
en trespabekleding
Dakgoten, lood,
koper en zinkwerk
Schoorsteenvegen,
renoveren en vernieuwen

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

Meubelstoffeerderij
John Lemmen
Voor al uw stoffeerwerk
Simonsstraat 35a, 5976 NW Kronenberg
077 - 398 22 22
info@meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl
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Openingstijden:
ma gesloten
di-vr 09.30 tot 17.30 uur
za 09.30 tot 15.00 uur

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

4K

SMART

4K

ULTRA HD

SMART

65
’’
➞

32
’’
➞

ULTRA HD

16
5

81

cm

daar word ik vrolijk van
549,-

GRATIS
BEZORGD!

449,-

Full HD TV 32PFS6905/12

979,-

GRATIS
BEZORGD!

799,4K TV UE65TU7170SXXN

• 32” (81 cm) • Full HD • HDR • Smart TV
• Driezijdig Ambilight

• 65” (135 cm) • 4K Ultra HD • HDR • Smart TV
• Crystal processor 4K

GRATIS
BEZORGD!

GRATIS
BEZORGD!

8

8

KG

KG

1400
T/PM

899,-

599,Wasmachine WW8BM642OBW/EN

799,-

699,*

* Na €75,- cashback
via Siemens

Wasdroger WT45W400NL

• Energieklasse A+++ • Inhoud: 8 KG

• Energieklasse: A++ • Warmtepomp • Inhoud: 8 KG

• 1400 tpm • QuickDrive • EcoBubble

• autoDry technologie

• Super Speed • Samsung Q-rator

• Zelfreinigende condensor

BESTEL OOK VIA TELEFOON (085-105 4444) OF ONLINE CHAT OP WWW.EPTUMMERS.NL

7 veilige winkels in Limburg!
Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst
Kijk voor de actuele openingstijden en adressen op de site | Volg ons ook op Facebook.com/tummerselectro | www.eptummers.nl

