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Lokale
voorleeskampioenen
Beaudine Doesborgh van basisschool De Groenling in Panningen, Mirte Peeters van basisschool De Violier in Maasbree en Lisa Scheenen van IKC De Kemp in Egchel hebben de voorleeswedstrijd van de bibliotheken in de gemeenten Beesel en Peel en Maas gewonnen. Zij mochten daardoor op woensdag 16 februari de strijd aangaan tijdens de regionale finale in
Venlo. Lees verder op pagina 02

Erfgoedvereniging vraagt college om alternatieve opties
voor Veersepad 13
Erfgoedvereniging Bond Heemschut, een landelijke vereniging voor bescherming van cultuurmonumenten, heeft een brief geschreven aan het college van Peel en Maas. Hierin vraagt zij het college om het plan
voor de bouw van dertien appartementen aan het Veersepad 13 in Kessel op een andere manier in te vullen
en het monumentale pand niet aan te tasten. “Het is een aanslag op het Limburgs verleden”, aldus de
vereniging.
Meneer Neessen, secretaris commissie Limburg, schrijft in zijn brief
aan het college dat het Veersepad
13 een karakteristiek pand uit 1940
betreft, dat aan de Maasoever in
Kessel gelegen is. “Het gaat in deze
om een bijzonder, wellicht een van
de meest getekende riviergezichten van Nederland”, zo schrijft hij.
“De hoge oever heeft een aanzicht

van hoge bomen en laat een prachtig
ensemble zien van een Middeleeuws
kasteel en kerk. Er is sprake van
een typische ‘kasteel nederzetting’
volgens J. Renes (Land van Maas
en Peel). Behoud van dit historische karakteristieke dorpsaanzicht
laat geen uitbreiding met een hoog
opvallend appartementsgebouw toe
en zeker niet van een gebouw dat op

de Maas is georiënteerd. Heemschut
ziet de ontwikkeling als een aanslag
op het Limburgs verleden.” De commissie vraagt daarom aan het college
om géén planologische medewerking te verlenen aan sloop van het
beeldbepalende pand. In plaats daarvan stelt zij een aantal andere opties
voor, waaronder het pand behouden
en de nodige aanpassingen verrich-

ten, het pand omzichtig renoveren of
het pand een nieuwe bestemming
geven met instandhouding van de
buitenschil.

Afbreuk
De commissie vindt dat het ontwikkelen van een complex van dertien
appartementen grote afbreuk doet
aan het pand. “Om nog maar te
zwijgen over de nokhoogte die 13,5
meter bedraagt”, zo schrijft de commissie. Zij vindt de afmetingen kolossaal en de hoogte van een dergelijke
bouwmassa in strijd met de beeldkwaliteitseisen die ter plaatse aan de

Maasoever te Kessel moeten gelden.
“De afbreuk die een dergelijk dominant bouwblok aan het dorpsbeeld
teweeg zou brengen is te betreuren
en niet te herstellen.” De commissie
hoopt dat het college afziet van de
sloop van het pand. “We zijn bereid
om mee te denken over een planontwikkeling die past binnen het historische karakteristieke dorpsaanzicht
aan de Maasoever te Kessel”, aldus
Erfgoedvereniging Bond Heemschut.
Op dinsdag 22 februari beslist de
raad van Peel en Maas over het
bestemmingplan Veersepad 13 in de
raadsvergadering.
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Lokale voorleeskampioenen
De Nationale Voorleeswedstrijd
is de leesbevorderingscampagne
voor groep 7 en 8. Kinderen
nemen het tegen elkaar op in
verschillende wedstrijdrondes.
Maar liefst tien kandidaten hebben
een voorleesfilmpje ingestuurd
waarin ze zelf de hoofdrol spelen
en een fragment uit hun boek
voorlezen. De juryleden, onder
wie de burgemeester van Peel en
Maas, hebben alle voorleesfilmpjes
bekeken en kwamen op woensdag 9
februari digitaal bij elkaar om de drie
winnaars te kiezen. Er werd gelet op
zaken als uitspraak, verstaanbaarheid
en tempo.

Lisa Scheenen heeft een stukje
voorgelezen uit het boek ‘Dat heb
ik weer’, deel 3 van Carry Slee. De
hoofdpersonen Britt en Puck hebben
ruzie, maar Britt wil dit niet meer en
bedenkt een plan om het goed te
maken door met snoepjes een spoor
te leggen. Lisa geeft aan een beetje
zenuwachtig te zijn geweest voor de
wedstrijd. “Door corona was het niet
heel druk. Ik dacht: ik ga gewoon
voorlezen en zie wel hoe het gaat,
ik ga niet op de rest letten en doe
wat ik altijd doe. Van te voren heb
ik veel geoefend en pap en mam
voorgelezen en om tips gevraagd.”
Lisa vindt het grappig dat ze de

regionale voorleeswedstrijd heeft
bereikt. “Je leest eerst een stukje
voor in de klas, daarna mag je voor
Peel en Maas lezen en dan ineens
voor Noord- en Midden-Limburg.”

je doorgaat en wat je te wachten
staat. Maar het is ook leuk om te
doen, omdat je ook anderen kunt
vermaken.”

Publiek

Beaudine Doesborgh is
superenthousiast over haar deelname
aan de voorleeswedstrijd. “Ik vind
het echt superleuk, ik had ook héél
veel zin in woensdag. Ik vond het
ook echt heel leuk toen ik wist dat
ik door was, ik had het echt niet
verwacht.” Ze heeft uit het boek ‘De
Chocoladetandarts en 237 andere
waanzinnige beroepen’ van Tosca
Menten voorgelezen. Het boek gaat

Voor Mirte was het ook de eerste
keer dat ze voor publiek een boek
voorlas. Ze koos voor het boek
‘Paniek in de nachtfabriek’. “Ik vind
dat een heel leuk en spannend
boek om in voor te lezen. Ik heb
het stukje dat ik ga voorlezen
goed geoefend. Toch vond ik het
spannend en was ik zenuwachtig,
omdat je van te voren niet weet of

Gezonde spanning

over waanzinnige beroepen. “Ik vind
het boek heel leuk en grappig, en
ik wil het boek ook zeker aanraden.
Van te voren heb ik veel geoefend. Ik
ben niet echt zenuwachtig geweest
tijdens het voorlezen, maar ik vond
het wel een beetje spannend. Toch is
gezonde spanning goed.”

Ik had het
niet verwacht

Tekst: Jeanine Hendriks

Vergroten van zelfredzaamheid

Gemeente Peel en Maas stimuleert taalles voor haar inwoners
De gemeente Peel en Maas biedt internationale werknemers taallessen aan in gemeenschapshuis de
Wieksjlaag in Beringe. Werkvloertaal verzorgt de lessen hier gedurende de komende zes maanden. Op maandag 14 februari zijn elf internationale werknemers die in Peel en Maas wonen, gestart met het volgen van de
taallessen.
Gemeente Peel en Maas vindt het
belangrijk dat haar inwoners zo
optimaal mogelijk mee kunnen doen
in de samenleving. De taallessen
worden om die reden afgestemd op
de persoonlijke vraag of behoefte
van de inwoners. Dat wilt zeggen
dat zowel vaktaal als taal voor de
(sociale) zelfredzaamheid wordt
aangeboden. Ook de werkgevers

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 20.050 exemplaren
www.hallopeelenmaas.nl
Redactie
077 208 32 01
redactie@hallopeelenmaas.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

van de gestarte deelnemers in Peel
en Maas dragen hieraan bij door het
leveren van een financiële bijdrage
aan de taallessen.
“De regie om mee te doen in de
samenleving ligt niet alleen bij
de gemeente. Voorheen was dit
als het gaat om internationale
werknemers vaker wel het geval.
In Peel en Maas willen we met de

In Panningen is zaterdagmiddag 12 februari en 82-jarige
vrouw verongelukt. Zij werd op de Zelen aangereden door een
scooter.

Neem voor meer informatie over de
startdatum en de kosten contact op
met het Taalpunt: info@taalpuntpeelenmaas.nl of door te bellen naar: 06
42 06 78 11 met Yvonne Truijen, coördinator Taalpunt.

Werkgevers
laten ook zien
verantwoordelijkheid
te nemen

Het ongeluk gebeurde net na
15.00 uur. Een traumahelikopter werd
opgeroepen, evenals een ambu-

lance. Deze hulp mocht niet meer
baten, de vrouw is ter plekke aan
haar verwondingen overleden.

Oh, zit dat zo!

Van de regen in de drup
In mĳn vorige bĳdrage beschreef ik welke uitdagingen de overheid heeft als gevolg van de uitspraak van
de Hoge Raad inzake de spaartax. Er moet een oplossing worden gezocht voor de voorbĳe jaren waarin de
heffing volgens de Hoge Raad in strĳd is met de wet en er moet een geheel nieuw systeem worden ingevoerd voor de komende jaren.
heffing wél 5 miljard per jaar op.
Dat levert dus een flink gat in de
overheidsfinanciën op.

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden gemeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Peel en Maas.

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

Nieuw dit jaar is dat de aanmeldingen
voor de taallessen via het Taalpunt
van Peel en Maas lopen en dat de
taalles lokaal en dus laagdrempelig
wordt gegeven. Bij het Taalpunt kan
iedere inwoner uit Peel en Maas zich
melden met een taal,- reken,- en/of
digitale vraag. Tijdens de intake wordt
onderzocht welk initiatief in Peel en
Maas passend is om de inwoner te
ondersteunen. Dat kan taalles zijn,
maar ook een vorm van informele
ondersteuning, zoals het oefenen van
taal met een maatje of in een taalcafé.

Vrouw overleden in Panningen na scooteraanrijding

Bezorgklachten www.garcon.nl

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.

persoonlijke benadering naar de
werknemers alsook de werkgevers
toe koploper zijn in de gedeelde
verantwoordelijkheid. Werkgevers
in Peel en Maas laten ook zien
deze verantwoordelijkheid te
nemen doordat ze bijvoorbeeld
meebetalen aan de taallessen”,
aldus Anget Mestrom, wethouder
gemeenschapsontwikkeling.

Taalpunt Peel en Maas

Ten aanzien van de voorbije jaren
heeft de landsadvocaat geoordeeld
dat het juridisch gezien niet nodig is
om iedereen te compenseren, maar
dat dit wellicht wel maatschappelijk
gewenst is. Hoewel ook de politiek
wel voor een ruimhartige compensatie lijkt te zijn, brengt de box 3

Het opzetten van een nieuw
systeem ligt politiek gevoelig.
Een deel van het probleem is
dat de Inkomstenbelasting, zoals
de naam al aangeeft de inkomsten uit vermogen belast, je
kunt hierbij denken aan rente,
dividend en huuropbrengsten.
Maar ook bijvoorbeeld de verkoopwinst bij de verkoop van een
woning of effecten, zijn goedbeschouwd inkomsten uit vermogen.
Er wordt dan gesproken van een
Vermogenswinstbelasting. Die kennen we in Nederland voor particulieren nog niet.
In de politiek wordt de belastingheffing van inkomsten uit

vermogen vaak verward met
het belasting van het vermogen
zelf. In Nederland kende we tot
2001 een Vermogensbelasting.
De heffing was 1 procent, later
0,7 procent. Er waren specifieke
waarderingsregels opgenomen
voor de eigen woning, ondernemingsvermogen en oudedagsvoorzieningen zoals pensioenen.
Voorts was er een samentelregeling, waardoor je nooit meer dan
80 procent van het inkomen aan
belasting verschuldigd was.
Of een vermogensbelasting moet
worden ingevoerd is natuurlijk
aan de politiek. Naar mijn mening
kan het echter geen vervanging
zijn voor de nu door de Hoge
Raad afgeschoten belastingheffing over Inkomsten uit vermogen.
Vermogensbelasting heeft name-

lijk dezelfde inherente onrechtvaardigheid als de box 3 heffing.
De spaarzame burger met wat geld
op de bank waarover geen rente
wordt vergoed wordt op dezelfde
wijze belast wordt als de onroerend goed magnaat, die rijk wordt
van de huurinkomsten en waardestijgingen. Dat is nu juist waar de
200.000 vasthoudende bezwaarmakers zich zo boos over gemaakt
hebben. Zij komen dan van de
regen in de drup.

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 - 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 - 49 46 28
www.innovista.nu
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Angst voor coronavirus

Minder beweging door coronabeperkingen zorgt
voor toename gewicht- en suikerpatiënten
In de afgelopen twee jaar zijn sportscholen grotendeels op slot geweest door de coronamaatregelen. De negatieve effecten hiervan zijn zichtbaar, zo zegt de Panningse huisarts Frank van Kemenade. “Veel mensen zijn
in gewicht toegenomen en de bloeddruk is bij velen gestegen.”
Volgens huisarts Frank van Kemenade
zijn tijdens de coronapandemie veel
mensen uit angst voor het coronavirus
binnen gebleven. “Ze hebben sociale
contacten voor zover deze mogelijk
waren ontlopen en zijn passiever
geworden. Ze hebben meer gezeten,
meer gegeten en slechts af en
toe een wandelingetje gemaakt.”
De negatieve gevolgen hiervan
ondervindt hij bij een deel van zijn
patiënten tijdens de spreekuren.
“Veel mensen zijn in gewicht
aangekomen en de bloeddruk is bij
velen gestegen. Ook hebben we een
fors aantal nieuw ontdekte patiënten
met suikerziekte. Dit alles als gevolg
van minder bewegen en meer eten
tijdens de pandemie.” Van Kemenade
merkt in zijn werkzame leven als
huisarts dat overgewicht een steeds
groter probleem wordt, met alle
gevolgen van dien. “Overgewicht
is een heel belangrijke factor voor
het ontwikkelen van diverse ziektes
en aandoeningen zoals een hoge
bloeddruk en suikerziekte, die op
hun beurt weer kunnen leiden tot
hersenbloedingen en hartinfarcten.
Als je zwaarder wordt, is de drempel
om te gaan bewegen steeds hoger.
Het gevolg is dat je nog minder
beweegt en nog zwaarder wordt. Dus
het is erg belangrijk deze vicieuze
cirkel te doorbreken.”

Psychisch welbevinden
Wethouder Anget Mestrom, die
sportbeleid in haar portefeuille

heeft, is blij dat inwoners weer naar
sportverenigingen in Peel en Maas
kunnen gaan. “Het is superfijn dat
alle sportclubs- en verenigingen
weer open zijn en dat we op die
manier weer kunnen bewegen. Dat
bedoel ik meer in algemene zin, want
niet alleen het bewegen hebben
ze gemist, het gaat mensen ook
vooral om het samenzijn en opdoen
van sociale contacten bij de club.”
Mestrom benadrukt dat uit het laatste
onderzoek van de GGD in het najaar
van 2020, net na de coronagolf, bleek
dat inwoners uit de gemeente Peel en
Maas voor 28 procent minder zijn gaan
bewegen. “Toch verwacht ik dat zij
wel een andere manier van bewegen
zijn gaan opzoeken, zoals wandelen of
fietsen.”
Volgens de wethouder komt er meer
bij kijken om gezond te leven en
overgewicht te voorkomen of verminderen. “Voldoende mentale en lichamelijke rust (slaap) en gezond eten
is ook superbelangrijk.” Ook huisarts
Van Kemenade zegt dat bewegen
op meerdere vlakken gezond is voor
het menselijk lichaam. “Bewegen is
niet alleen goed voor de gezondheid
omdat je spieren in goede conditie
blijven en je lichaam vetten verbrandt.
Ook wordt je aandacht even verplaatst. Je concentreert je op je sport,
bent met anderen samen en praat met
elkaar. We hebben het in coronatijd
gemist om met personen van buiten
je bubbel te ontmoeten. Je psychische welbevinden in het algemeen is

heel belangrijk en hangt mijns inziens
nauw samen met bewegen en sociale
activiteiten.”

Die verantwoording
hebben wij niet
in de hand

Eigen wil
Volgens wethouder Mestrom kan de
gemeente op financieel en faciliterend gebied iets betekenen voor haar
inwoners wat gezondheid betreft,
maar moeten de mensen verder zelf
actie ondernemen om gezond te blijven. “Zij zijn zelf ervoor verantwoordelijk of ze ook daadwerkelijk gaan
sporten en gezond gaan leven, die
verantwoording hebben wij niet in de
hand.” Wethouder Mestrom wil benadrukken dat mensen die graag willen
bewegen, maar hiervoor financieel
tekortschieten, hulp kunnen vragen bij
de gemeente. “Voor deze kwetsbare
mensen in de samenleving hebben
we speciale subsidies, zoals het sportfonds. Wij willen dat iedereen kan
bewegen. Dus neem bij twijfel vooral
contact op met de gemeente en kijk of
je ervoor in aanmerking kunt komen.”

Wandelen
Door corona en de maatregelen zijn
veel mensen in de afgelopen twee
jaar thuis gaan werken. Een deel blijft

dit (voorlopig) nog doen. Huisarts
Van Kemenade adviseert mensen
die thuiswerken of een baan hebben
waarbij ze weinig bewegen, om
minstens elke dag 45 minuten tot een
uur te wandelen. “In zodanig tempo
dat je er net van gaat zweten. Doe dat
met iemand samen (gezellig) of zet

een muziekje of een podcast op. Dat
loopt veel gemakkelijker. Lukt elke
dag niet, doe het dan toch zo’n drie
keer per week. Je voelt je fitter, krijgt
frisse lucht en het is erg goed voor je
lichaam.”
Tekst: Roosje Delsing

Probleem is groot

VVD wil meldpunt
verkeersveiligheid in
Peel en Maas
VVD wil dat er in Peel en Maas een meldpunt komt waarin
inwoners hun klachten over onveilige verkeerssituaties kwijt
kunnen. Volgens de partij wordt dan pas duidelijk hoe groot het
probleem is in de gemeente.
Volgens de VVD-fractie weten
inwoners, die zich zorgen maken
over verkeersonveilige situaties,
niet waar ze terecht kunnen met
hun meldingen. Daardoor voelen
ze zich niet gehoord en groeien de
zorgen. De VVD is van mening dat
de gemeente zonder concrete meldingen niet weet hoe groot daadwerkelijk het probleem is. Daarom
is de partij voor een meldpunt
verkeersveiligheid en vraagt het
college naar haar mening hierover.
Ook ziet de VVD kansen in een
nieuw actieplan Verkeersveiligheid.
Hierin kunnen dan de meldingen
die bij de gemeente binnenkomen
via het ‘meldpunt verkeersveilig-

heid’ in worden meegenomen.
“Steeds vaker bereiken ons signalen over verkeersonveilige situaties op diverse plekken in onze
gemeente. We hebben ook opvallend meer ingezonden brieven
voorbij zien komen van inwoners
gericht aan het college over dit
onderwerp. Inwoners komen zelf
steeds vaker in actie om aandacht
te vragen voor dit urgente probleem. We realiseren ons dat de
gemeente al veel doet en ook veel
geld vrijmaakt voor infrastructurele
oplossingen. Het gaat naar onze
mening echter ook om investeren
in gedragsbeïnvloeding en handhaving capaciteit”, vindt de VVD.

WORD BEZORGER
EEN LEUKE BIJBAAN

Financieel administratief
medewerk(st)er m/v
Vanwege de groei van ons bedrijf zijn we op zoek
naar een financieel administratief medewerk(st)er
voor ondersteuning van onze office manager
(min. 16 uur per week).
Taken:
+ Verwerken van inkoopfacturen
+ Opstellen en verwerken van verkoopfacturen
+ Ondersteunen office manager waar nodig
+ Ondersteuning met het maken van offertes en
contracten
+ Telefonie

Profiel:
+ Een afgeronde MBO+ of HBO opleiding in bedrijfsadministratieve en/of -economische richting;
+ Minimaal 3 jaar ervaring in een financieel
administratieve functie;
+ Ervaring binnen een projectorganisatie en
-administratie is een absolute pré;
+ Ervaring met het gebruik van Exact Online is een pré;

WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS
VOOR DE VOLGENDE ROUTES
BAARLO RONDOM VELDSTRAAT
MAASBREE RONDOM DORPSTRAAT
MAASBREE BUITENGEBIED
KESSEL VERSCHILLENDE ROUTES

Wij bieden
Een veelzijdige functie in een hecht, informeel team
met een marktconform salaris en mogelijkheden om
jezelf te ontwikkelen.

Herken jij jezelf in dit profiel en ben je geïnteresseerd
in
deze functie? Solliciteer dan door ons een mail te sturen
met
je CV en motivatiebrief naar administratie@regio-se
rvice.nl

Tevens zoeken wij ook
electro- en zonnepanelen
monteurs

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

WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE

Mail naar bezorgers@garcon.nl
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Opeens neemt het leven een andere wending...
Als een sterke papa en opa ging je weg van huis,
waar je zo genoot van je uitzicht.
Strijdbaar was je, maar zoveel ongeluk had je niet verdiend.
Met een toverstafje hadden we je graag het leven terug
willen geven, wat jij ons geschonken hebt.
Man met een groot hart, voor altijd in ons hart.
Rust nu maar zacht.

Frans Verstappen
* Meijel, 29 april 1946
Meijel

Meijel

† Venlo, 8 februari 2022
Patrick en Jeannette
Gabi en Jarik
Daphne en Gijs
Lobke
Lisette en Danny
Ilse en Lucas
Roy en Reenie
Vince
Familie Verstappen

Correspondentieadres:
Familie Verstappen
Molenstraat 39, 5768 EB Meijel

Een geest zo sterk als een beer
een lichaam uiteindelijk toch te teer
een wijsheid niet te evenaren
een wilskracht haast niet te bedaren
een vechtlust bijna niet te temmen
alleen iets bovenmenselijks kon dit remmen
Rust nu maar uit
je bent bevrijd uit je lijden
Maar ach, wat is het zwaar
om van jou te moeten scheiden

Tonnie Lijssen - Verhaegh
* Beringe, 25 januari 1942

† Helden, 9 februari 2022

echtgenote van

Jeu Lijssen
Baarlo:

Helden:

Het afscheid heeft plaatsgevonden op maandag 14 februari
in de aula van crematorium Midden - Limburg te Baexem.

Brunssum:

Ardie en Nico
Casper en Michelle
Rian
Henri en Ans
Jim
Henk en Claudia
Dailyn
Jason
Martin en Desiree
Mirthe

Correspondentieadres: Kloosterstraat 24, 5988 CL Helden
Wat zo diep in ons hart zit
kunnen wij door de dood niet verliezen.
De herinnering aan een bijzondere vrouw.
De herinnering aan onze moeder is geboren.

Mien van der Asdonk - Verlinden
* Maasbree, 6 oktober 1929

We hebben woensdag 16 februari afscheid genomen van Tonnie.
Dank je wel aan wijkverpleging team Helden Groene Kruis voor
de aandacht en liefdevolle verzorging aan Tonnie. Dit is voor ons
zeer bijzonder en steunend geweest.

† Panningen, 12 februari 2022

lieve echtgenote van

Cor van der Asdonk † 2012
moeder, oma en overgrootmoeder van
Meijel:

Johan en Renée van der Asdonk - Kloos
Esmée en Michael, Vince, Faye
Joost en Priscilla, Bodi

“Ut is sjoëhn waer, ich bin nog efkes wandele.
Zèt de koffie mèr klaor um veer oor.”
En toen woort ut stil.

Helden:

Willemien en Jan de Bruijn - van der Asdonk
Jeroen en Sanne
Gilian en Jacqueline

Lies Steeghs-Theeuwen

Panningen:

Kitty en Herman de Bruijn - van der Asdonk
Joop
Simone en Micky

* Beringe, 10 december 1939

Meijel:

Mieke en Jan Renders - van der Asdonk
Teun en Loes, Lea, Iris
Koen
Bob en Eline

Meijel:

Pieter en Anita van der Asdonk - Seuren
Diana en Koen
Sabine en Paul

Venlo:

Grignion van der Asdonk en René Schoormans

Meijel:

Monique van der Asdonk en Herm Zeetsen †, Peter
Sam en Thijs

Meijel:

Frank en Stephanie † van der Asdonk - Hübner
Kimberly
Familie van der Asdonk
Familie Verlinden

De Meulencamp 4, 5768 HE Meijel
Moeder is thuis, waar u op donderdag 17 februari van 17.00 uur
tot 20.00 uur afscheid kunt nemen.
De uitvaartdienst en begrafenis zullen zaterdag in de parochiekerk
van St. Nicolaas te Meijel in besloten kring plaatsvinden.

† Panningen, 12 fibberwarie 2022

Echtgenote van

Ted Steeghs
Beringe:

Kessel:
Beringe:

Wil & Hans
Bianca
Jurrian & Sanne
Bjorn
Jarno
Roger & Carsta
Monique †
Yvonne & Fred
Joey
Familie Theeuwen
Familie Steeghs

Familie Steeghs, Eelserstraat 17, 5986 AP BERINGE
Wae neme in beslote kring
aafsjied van Lies, mam en oma.

In gesprek

Nieuw
windpark
pas
mogelijk
in 2028
Enexis heeft te kennen
gegeven dat een nieuw
windpark pas mogelijk
wordt nadat de nodige
verzwaringen zijn getroffen
aan het hoofdschakel
station. Dit zal naar
verwachting niet eerder
zijn dan 2028, ervan
uitgaande dat de planning
van TenneT niet gaat
uitlopen. Dat geeft
gemeente Peel en Maas aan
in een brief aan de
gemeenteraad.
De gemeente is in dit kader
in gesprek met Enexis.
Vanuit de samenwerking
met Enexis wordt gezocht
naar structurele oplossingen
voor de schaarste op het
elektriciteitsnet. Vanwege
deze schaarste heeft het
college van Peel en Maas
ook de evaluatie rondom
windpark Egchelse Heide
uitgesteld. Ook de landelijke
onduidelijkheid over de
milieunormen is een reden
geweest om de evaluatie
niet eerder dan einde 2023
af te ronden. Het college
wil eerst vanuit de
Rijksoverheid duidelijkheid
over deze milieunormen voor
windparken. Dit vanwege de
uitspraak van de Raad van
State over windpark DelfzijlZuid van 30 juni 2021. Deze
uitspraak stelt dat er bij het
verlenen van een vergunning
voor een (uitbreiding van
een) windpark niet zonder
meer aangesloten mag
worden bij de normen uit
het activiteitenbesluit. De
uitspraak heeft niet tot
gevolg dat vergunningen of
bestemmingsplannen voor
bestaande windturbineparken
niet meer geldig zijn en
daarmee zijn er vooralsnog
geen consequenties voor
windpark Egchelse Heide.

Kledingatelier DAT PAST
Het adres waar u terecht
kunt voor kledingreparaties
of eventuele aanpassingen
aan kleding.
Voor particulieren
en ondernemers.
E-mailadres: datpast@outlook.com
Tel: 06 - 28 80 16 76
Adres: Sjan Schijven
Zonnedauw 71, 5768 GA Meijel
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Door kleinschaligheid

Verwachting meer aanmeldingen dan capaciteit
voor Buurtcollege in Panningen
Het Buurtcollege in Panningen, dat in 2021 de deuren heeft geopend, lijkt haar maximumcapaciteit aan
leerlingen te gaan overstijgen. De school heeft zoveel aanmeldingen gekregen voor info- en open dagen,
dat de schoolleiding verwacht meer aanmeldingen te krijgen voor het nieuwe schooljaar dan dat er plek is
in het gebouw.

doe-mee dagen en onze open dag op
zaterdag 5 februari.”

Persoonlijke aandacht
Waarom steeds meer ouders hun
kinderen naar een Agora-school
willen laten gaan, heeft volgens
hem mede te maken met de
kleinschaligheid. “De persoonlijke
aandacht die wij de kinderen kunnen
geven en de korte lijnen die we
hebben, zien zij als iets positiefs.
Daarnaast is het vooral mond-totmondreclame: ouders maken elkaar
enthousiast over onze manier van
onderwijs.” Drummen verwacht
meer dan dertig aanmeldingen te
krijgen, maar denkt dat het niet om
enorm grote aantallen gaat. “Het is
niet zo dat er straks 150 leerlingen
bijkomen.”

Voorrang
Voorlopig zet de school de mensen
die al op een middelbare school zitten
en een overstap willen maken naar
het Buurtcollege op een wachtlijst.
“We geven eerst voorrang aan
kinderen die in groep 8 zitten en

Het Buurtcollege in Panningen is een
openbare scholengemeenschap en
is sinds 1 augustus 2021 geopend.
Dit op een tijdelijke locatie, totdat
de daadwerkelijke locatie vanaf
schooljaar 2023/2024 geopend wordt.
Waar die nieuwe locatie zal zijn, is
nog niet bekend. “Daarvoor start het
proces binnenkort door de gemeente
en Stichting LVO”, aldus schoolleider
Martijn Drummen.

Op de huidige tijdelijke locatie is in
totaal ruimte voor negentig kinderen.
Er is momenteel nog plek voor dertig kinderen, maar de nieuwe mogelijke aanmeldingen lijken dit aantal te
gaan overschrijden. Het onderwijs bij
het Buurtcollege, dat werkt volgens
het Agora principe, lijkt steeds meer
in trek te komen. Het is een andere
manier van lesgeven dan op ‘gewone’
middelbare scholen en biedt leerlin-

gen van vmbo g/t tot en met gymnasium persoonlijke leerroutes zonder
vakken, lesrooster, cijfers, lesmethoden en rapporten. “Half maart krijgen we pas officieel de inschrijvingen
binnen”, zegt Drummen. “Maar we
verwachten meer aanmeldingen te
krijgen dan dat we fysiek plek hebben. Deze verwachting is gebaseerd
op de aanmeldingen die we hebben
gekregen voor de informatieavonden,

Adver torial

De weg naar werk is voor iedereen anders, iedereen heeft zĳn eigen verhaal. Neem het verhaal van Reza
Ebtekarian. De in Horst woonachtige Reza kwam via Gemeente Horst aan de Maas bĳ NLW Groep terecht
waar hĳ door middel van een ontwikkeltraject werd geplaatst bĳ Dolmans Monsdal in Venray. Dat beviel
voor beide partĳen zo goed dat hĳ sinds januari dit jaar een vast dienstverband heeft bĳ Dolmans
Monsdal! Reza levert een bĳdrage aan groenonderhoud door het uitvoeren van diverse werkzaamheden
zoals onderhoud van perken en bossen. Reza: ‘Ik vind het fijn om afwisseling in het werk te hebben waarbĳ
ik veel mag doen en aanpakken!’ Reza werd vanuit NLW ondersteund door jobcoach Patrick Derikx.
Nieuwsgierig? Lees het hele verhaal op www.nlw.nl / Tekst en beeld: NLW Groep

We streven
naar één gebouw

Tekst: Roosje Delsing

Geen behoefte meer

Einde voor damesvereniging
ZijActief Grashoek
De vrouwenvereniging ZijActief Grashoek wordt ontbonden.
De verenging, met 121 leden, heeft al jaren problemen met het
werven van bestuursleden. Nu heeft zij besloten dat het tijd is om
de stekker eruit te trekken.
Het probleem dat zich voordeed
was de vergrijzing die binnen
het ledenbestand plaatsvond
en de vereniging merkte dat
er vanuit de jongere generatie
geen behoefte meer is aan
een vrouwenvereniging.
Hierop heeft het bestuur op de
laatste algemene vergadering
aan de leden voorgesteld om
de vereniging te ontbinden.
“De opkomst was geweldig en
er werd door de meerderheid
ingestemd om te stoppen”,
zo zegt een woordvoerster van
de vereniging.

De opkomst
was geweldig

Het verhaal van Reza Ebtekarian

naar de middelbare school gaan.
Daarna kijken we hoeveel plekken
we nog overhebben voor de andere
leerlingen.” Drummen geeft aan
dat het een mogelijkheid is dat er
tijdelijk een ander gebouw bijkomt
op een andere locatie. “We willen het
kleinschalige behouden, daarom is dit
een goede optie.”
Het definitieve gebouw dat in
2023/2024 klaar moet zijn, wordt wel
één plek waar alle kinderen in hetzelfde schoolgebouw leskrijgen. “We
streven naar één gebouw, want je wil
niet van locatie naar locatie hoppen.
Maar daar gaan we met verschillende
afdelingen in het gebouw werken,
waardoor het wordt onderverdeeld
in kleinere groepen en zo houden we
rekening met ons onderwijsconcept.”

“Er klonk een algemeen geluid
hoe jammer de dames het vinden
dat de vereniging met een
hoog ledenbestand toch moet
ophouden te bestaan. Wel is er
begrip naar het bestuur toe en ze
begrijpen dat het voor de enkele
bestuursleden een te zware
taak is om het voort te zetten.”
De allerlaatste activiteit van de
vereniging die in 2021 plaatsvond
blijkt er een te zijn geweest met
een dubbele betekenis, want

er werd ook nog gevierd dat
de vereniging in dit jaar 75 jaar
bestond.

Goede doelen
Op de laatste algemene
vergadering hebben de dames
van ZijActief Grashoek besloten
om de laatste baten van de
vereniging ten goede te laten
komen aan de gemeenschap
Grashoek. Ook worden er cheques
uitgereikt aan Parochie Heilig Hart
van Jezus, Lief en Leed potje van
de Dorpsontmoeting Grashoek,
Stichting Huntington en de
Hartstichting, KWF, het Longfonds
en de Nierstichting. ZijActief heeft
op 10 maart 2022 om 14.00 uur in
gemeenschapshuis De Ankerplaats
een moment ingepland het de
cheques uit te reiken aan de
vastgestelde goede doelen.
Daarnaast is er een schilderij
gemaakt door Ans Vos-Houben
van Atelier Houbenkunst voor de
gehele gemeenschap Grashoek,
dit wordt deze dag opgehangen
in het gemeenschapshuis. Tot
slot wordt er afscheid genomen
met koffie en vlaai van ZijActief
Grashoek.
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Hoera, Ted heeft een zusje

We hebben je gegroet en
zijn naar huis gegaan.

“ Geit neet, besteit neet…”
Dankbaar voor alle mooie momenten.
Elk moment was ons moment...

En nu vandaag
is ieder terug
op zijn plek,
behalve jij.

Suus
Geboren
2 februari 2022

Burg. Cremersstraat 51
5971 VA Grubbenvorst

Echtgenoot van

echtgenoot van

† 9 februari 2022

Ria Peeten-Mussen

Frank en Loes
Miko
Max

Iedereen waarop hij de afgelopen tijd kon rekenen:
Dankjewel!

Geheel onverwacht hebben wij afscheid moeten nemen van
onze secretaris

samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

t. 077-3078642
Panningen

uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

eigen afscheidscentra
met 24-uurs kamers
begeleiden en ontzorgen
voor élke verzekering

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Peet Steeghs Uitvaartzorg

Jo was sinds de oprichting van de Stichting MFA Kessel secretaris
van de stichting, en wij hebben hem leren kennen als een
rustige, plichtsgetrouwe en accurate secretaris maar bovenal als
een zeer prettige persoonlijkheid. Iemand die zeer betrokken
was bij en altijd klaarstond voor gemeenschapshuis De Paort.
Een half jaar geleden heeft Jo zijn werkzaamheden als secretaris
tijdelijk neergelegd in verband met zijn gezondheid, maar wij
hadden goede hoop dat wij hem na zijn herstel weer binnen
ons bestuur zouden kunnen verwelkomen. Helaas heeft het
niet zo mogen zijn.

Bestuur, beheerder, gebruikers en vrijwilligers van
Gemeenschapshuis De Paort Kessel

Zo actief
Zo betrokken
en dan is het stil...

Jo Peeten
We kregen het droevige bericht dat Jo
de strijd niet gewonnen heeft.
Onze secretaris sinds 2013
Het was heel fijn om met hem samen te werken.
Wat zullen we hem missen.

Bestuur en leden van de KBO

06 38 43 79 56

Met het overlijden van ozze pap pakten donkere wolken zich
boven ons samen. Maar de vele berichtjes, bloemen, kaarten en
bezoekjes brachten zonnestralen die sprankelend licht gaven,
dwars door die wolken heen.
Dank voor de overweldigende steun die we ontvingen na het
overlijden van:

Jos Janssen
Dat doet goed. Echt heel goed. Dank ook voor de donaties die
we namens jullie mochten doen aan het Plattelandshoés in
Panningen, waar Jos de laatste fase van zijn leven zo liefdevol
verzorgd werd.
Tonnie Janssen – Timmermans
Hans & Natascha, Germy & Harold, Freek & Evelien
En alle kleinkinderen
Helden, februari 2022

Wij wensen zijn echtgenote Ria, kinderen en kleinkinderen
heel veel sterkte om dit verlies te verwerken.

We wensen Ria, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte.

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl

Dankbetuiging

Jo Peeten

www.janssenuitvaart.nl

bob noten

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Correspondentieadres: Molenstraat 44, 5995 BJ Kessel

fienbosuitvaartzorg.nl

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

En opa’s kleinkinderen
Correspondentieadres:
Tongerveldweg 27, 5993 NH Maasbree

regio Peel en Maas

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

Thijs en Petra
Petra en Sjraar
Mart en Annet
Marian en Con
Monique en Kenneth

Judith en Marnix
Ruben
Mirte

We hebben dinsdag 15 februari afscheid genomen van Jo.

077 308 28 33
06 30 921 961

Maasbree
Meterik
Maasbree
Sevenum
Noordwijk

Dankbetuiging

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

† 9 februari 2022

Bertha Severijns - van Rengs

Jo Peeten
* 20 januari 1947

Gezocht, vrijwilligers voor
zorgcentrum Vincent Depaul. heeft u
interesse? Bel 077 3088758

Maasbree

Lieve pap van

Trotse opa’s en oma’s:
Ger, Marij, Twan en Marie-Louise

Gevraagd resten breigaren voor
invalide vrouw 0619488586

* 23 mei 1940

Vandaag gaat het leven
wel door,
maar niet gewoon zomaar
alsof er niets is gebeurd.

Dochter van
Danny en Kelly Straten - Smets

Poetshulp gezocht in Meijel
voor 1x per 2 weken.
Voor info T: 06 54 78 87 69

Thom Severijns

Het doet nog steeds zoveel pijn ...
maar de grote belangstelling, in welke vorm dan ook,
die wij van zeer velen mochten ontvangen na het overlijden
van mijn lieve man, onze pap en opa

Frans Wijnands
maakt het verdriet dragelijker.
Onze hartelijke dank daarvoor.
Mia Wijnands - Korsten
kinderen en kleinkinderen
Panningen, februari 2022

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.
Optidee: voor persoonlijk advies,
bestelling en/of party: 06 48 55 07 30
en www.optidee.nl/peggy-wismans
Te huur zomerhuis aan zee Mallorca
voor en najaar
www.huisbertcati.com facebook
huisbertcati

Te huur vrijstaande 3 slpmr
recreatiewoning in Meijel. Voor meer
info bel 06 11 34 41 78
Gezocht vrijwillig chauffeur
op dinsdag voor groepsvervoer
van ouderen.
www.bergerbaan.nl 06 29 18 46 3
Gevraagd met spoed.
Een appartement of
bejaardenwoning (tuin) in
Panningen en omgeving. Dit om
gezondheidsredenen, ruilen
Woningbouw Limburg of particulier.
06 19 48 85 86
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Tips hoe om te gaan met puberbrein

Online webinar over depressieve jongeren door coronacrisis
Gemeente Peel en Maas organiseert samen met Vincent van Gogh de online webinar Less Depress voor ouders
uit Peel en Maas op donderdag 17 februari van 19.30 tot 20.30 uur. Dit omdat (zorg)organisaties steeds meer
jongeren zien met psychische klachten zoals angst, depressie, eenzaamheid en/of eetproblemen, als gevolg
van de coronacrisis.
Het webinar is bedoeld voor ouders
om signalen van somberheid of
depressie tijdig op te vangen en te
wegen. Volgens gemeente Peel en
Maas is het belangrijk dat ouders leren
wanneer somberheid binnen het ‘normale’ valt en wanneer het neigt naar
een depressie. “Daarnaast worden er
tijdens de webinar tips gegeven over
hoe je in contact blijft met je kind
en waar je terecht kunt met vragen.
Het is dus in dit geval een bewuste
keuze om voor de ouders/ opvoeders
te kiezen”, aldus een woordvoerder
van de gemeente.

Men krijgt tips
over hoe je in contact
blijft met je kind

Er komen vragen aan bod zoals wat
is het effect van de coronamaatrege-

len op het puberbrein en hoe herkent
u als ouder een dipje of depressie bij
uw puber. Ook worden enkele thema’s aangehaald. Denk daarbij aan de
puberteit en mentale gezondheid en
wat jongeren helpt in deze coronatijd.
Volgens de gemeente is de Less
Depress webinar een klein onderdeel
van de hulp die de gemeente aanbiedt
voor jongeren in coronatijd. “Vorkmeer,
onderwijs, JGZ, gezinscoaches en
preventie GGZ werken samen om
een zo goed mogelijk aanbod te
creëren op de vraag van jongeren
en hun ouders. Er is een periode
geweest dat somberheid meer
aan de orde was bij de jeugdigen
(middelbare schoolleeftijd) die zich bij
de gezinscoaches van de gemeente
hebben gemeld. Daar hebben we als
gemeente direct op geanticipeerd
en zijn samen met partners na gaan
denken over hoe we die groep het
beste, binnen de mogelijkheden,
zouden kunnen ondersteunen.”
In het begin van de coronacrisis gaf de

gemeente aan dat het maatschappelijk
werk en jongerenwerk van Vorkmeer
veel meer ambulant gewerkt heeft

om de jongeren te ontmoeten/
aan te spreken. Verder waren er
verruimde spreekuren om vragen te
beantwoorden en adviezen te geven.
Volgens de gemeente zijn er op
individueel niveau zeker successen
behaald. “In zijn algemeenheid en
op langere termijn zal dit onderwerp

onder de aandacht moeten blijven.
Het is nog onduidelijk wat de langere
termijn gevolgen zijn voor jongeren
alsook ouders. Denk aan financiële
onzekerheid, onderliggend lijden,
verlieservaringen, onderwijs hervatten
of vertrouwen terug krijgen.”

Weer in Peel en Maas

Vroegstemmen bij vier
kieslokalen in Peel en Maas
De gemeenteraadsverkiezingen zijn dit jaar op woensdag 16
maart. Om het aantal kiezers beter te spreiden, kan er ook op
maandag 14 en dinsdag 15 maart worden gestemd. Dit kan alleen
Baarlo, Kessel, Meijel en Panningen.
De stembureaus in het gebouw
van Sjiwa in Baarlo, het
clubgebouw ôs Knip in Kessel,
gemeenschapshuis d’n Binger
in Meijel en De Hoebereij in
Panningen zijn hiervoor door
de gemeente aangewezen.
Op deze locaties kunnen kiezers
op maandag 14 en dinsdag 15
maart van 07.30 tot 21.00 uur

vervroegd hun stem uitbrengen.
Op woensdag gaan alle 21
stembureaus open. De gemeente
richt de stembureaus zo in dat
het mogelijk is voor kiezers om
onderling afstand te houden.
Iedereen van 13 jaar en ouder
draagt in het stembureau een
mondkapje.

Kans op zware windstoten
We zitten deze week midden op een autosnelweg en de atmosfeer heeft haast. Boven ons, op 10 kilometer
hoogte, dendert een rivier van zeer hoge windsnelheden die de straalstroom genoemd wordt. Die zorgt
voor dit dynamische weerbeeld. Het ene moment is het alleen bewolkt en valt het met de wind wel mee, drie
uur later zit je weer midden in een regen of buiengebied en komen er zware windstoten voor. Het is typerend voor deze week. Op het moment van schrijven, op dinsdag 15 februari, lijkt het erop dat er zich deze
donderdag en met name vrijdag een heftige situatie voordoet met zelfs een kans op zeer zware windstoten
boven de 100 kilometer per. Dat is voor Limburg vrij zeldzaam en dit is dan ook gevaarlijk. Het ruige weerbeeld lijkt nog tot begin volgende week aan te houden en daarbij is het steeds heel nat en zacht met maxima
dichtbij of boven de 10 graden. / Tekst en beeld: Nicky de Bruijn

Bibliotheek Maas en Peel

Workshop Voorlezen voor
Vaders
Vaders die beter willen worden in voorlezen, kunnen meedoen aan
een workshop ‘Voorlezen voor Vaders’ van de Bibliotheek Maas en
Peel. Deze gratis mini-cursus vindt plaats op maandag 21 februari
in de Bibliotheek Panningen. Van 19.00 tot 20.00 uur krijgen papa’s
volop tips en tricks om voor te lezen als een baas. Grootvaders zijn
ook welkom.
Wie deze workshop heeft gevolgd,
is helemaal klaar voor deelname
aan de Voorleeswedstrijd ‘Stoere
vaders lezen voor’. Kinderen kunnen daarvoor een filmpje van
hun voorlezende vader opsturen
naar de bieb. De beste pa’s krijgen een uitnodiging voor de Grote
Voorleesfinale en maken kans op
kaartjes voor Toverland.
Volgens de bibliotheek houden
jongens vanaf groep 5 over het
algemeen minder van lezen dan
meisjes. Leesmotivatie en leesple-

zier zijn zeker niet vanzelfsprekend.
Sterker nog, jongens zijn lastig(er)
aan te zetten tot lezen en dat kan
hun taalontwikkeling beïnvloeden. Vandaar dat de Bibliotheek
Maas en Peel dit jaar extra aandacht besteedt aan jongens en
hun rolmodellen, in het bijzonder
vaders en opa’s, onder de noemer
#OnzeJongensLezen.
Aanmelden kan tot zondag 20
februari via app 06 34 39 86 03
of via de activiteitenkalender op
www.debibliotheekmaasenpeel.nl

HangOn B.V. zoekt
Magazijnmedewerker
Meer informatie op: www.hangon.com/nl/magazijnmedewerker
www.hangon.nl

Als magazijnmedewerker wordt je breed ingezet bij allerlei werkzaamheden
in ons moderne warehouse. Dit betreft een voltijds baan met uitzicht op een
vast contract.

Magazijnmedewerker_HangOn_2022.indd 1

2022-02-01 10:07:22
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Carnaval gaat door: verenigingen zijn druk in
de weer met hun programma’s
Het land gaat weer open. We nemen onder andere afscheid van het coronatoegangsbewijs en de 1,5 meter.
Hierdoor is carnaval vieren ook weer mogelijk. Carnavalsverenigingen in Peel en Maas zijn druk bezig om
voor volgende week een programma op poten te zetten.
Voorzitter Job van Hoof legt uit dat
carnavalsvereniging De Graasvraeters
uit Grashoek het dit jaar over een
andere boeg gooit. Waar normaal
voor zondag, maandag en dinsdag
een programma werd bedacht, is dit
verplaatst naar de vrijdag, zaterdag
en zondag. “Dit omdat veel leden van
de vereniging al op hun werk hadden
aangegeven dat ze geen verlof nodig
hadden. We twijfelen of er genoeg
animo is om op de overige dagen

ook wat te organiseren. Daarom hebben we gekozen voor een alternatief
programma. Onze energie om carnaval te vieren is enorm gestegen
nu de coronaversoepelingen bekend
zijn gemaakt.” Op vrijdag wordt
een Venlose avond georganiseerd,
op zaterdag is het schlagersamstag
en op zondag kan er ‘geschunkeld’
worden. “We zijn druk bezig met het
regelen van artiesten. Zij staan te
springen om op te treden. Er lopen

de basisschool, die op zondag worden
gefeliciteerd tijdens een receptie in
gemeenschapshuis ‘t Erf. Ook vindt er
die dag een kindermiddag plaats met
momenteel wat aanvragen, maar het een dj. Die dj was nog een uitdaging
is afwachten welke artiesten kunnen. om op het laatste moment te vinden.”
Zij worden natuurlijk door meerdere
Voor de zaterdag en dinsdag waren
partijen benaderd.”
de artiesten al snel geregeld, geeft
Ook Johan Leijsten van De Kemphazen Leijsten aan. “Dit komt doordat we
een goede samenwerking hebben
uit Egchel laat weten blij te zijn met
de versoepelingen. “We hebben goed met Bej Manders. Het café had al
nieuws gekregen dinsdag. We mogen van te voren artiesten gepland. Op
weer eindelijk carnaval vieren. Dit jaar dinsdag hebben ze bijvoorbeeld
wel zonder prins. Dat zal wennen zijn. W-Dreej kunnen strikken.” Om de
verbondenheid onder de leden
Er zal op vrijdag wel een jeugdprins
van de vereniging te houden, wil
en -prinses worden uitgeroepen op

de raad van elf wel in pak naar
de activiteiten gaan. “We hebben
elkaar lang niet meer gezien. In pak
naar de activiteiten gaan, zorgt voor
saamhorigheid.”

We zijn druk bezig
met het regelen van
artiesten

Tekst: Jeanine Hendriks

VVD heeft zorgen om mogelijke komst
telefoonzendmast in Kessel-Eik
De VVD-fractie Peel en Maas heeft vragen gesteld aan het College van B&W over Vodafone, dat een zendmast
in Kessel-Eik wil plaatsen voor beter mobiel bereik. De VVD maakt zich zorgen en denkt dat de inwoners niet
voldoende geïnformeerd worden hierover.
Een aantal bewoners van KesselEik heeft op 16 december een brief
ontvangen van Vodafone over
het plaatsen van een antenneopstelpunt nabij de Rijksweg in
Kessel, ter verbetering van de mobiele
bereikbaarheid. Volgens de VVD fractie
Peel en Maas is deze brief bij slechts
een beperkt deel van de inwoners
bezorgd en is er bij hen grote onrust
ontstaan. Volgens de VVD-fractie is
het een gemiste kans dat Vodafone
ervoor gekozen heeft om slechts een
selecte groep bewoners schriftelijk

te informeren, in plaats van een
informatiebijeenkomst (fysiek of
digitaal) te organiseren voor alle
bewoners waarin de plannen worden
toegelicht. “Opmerkelijk is tevens dat
Vodafone stelt dat er onvoldoende
hoge masten of gebouwen aanwezig
zijn in de nabijheid van het beoogde
terrein, waar de mast geplaatst
zou worden. Feit is namelijk dat
op amper 200 meter afstand een
hoogspanningsmast staat”, aldus de
fractie. De VVD wil van het college
weten of ze op de hoogte is dat

Vodafone op de betreffende locatie
een antenne-opstelpunt wil plaatsen
en of dit in lijn is met beleidsregels
voor zendmastinstallaties en
antenne-installaties. Het college
zegt dat ze ermee bekend is en
dat het voornemen past binnen
deze beleidsregels. Ook wil de VVD
weten of er door de gemeente
Peel en Maas een vergunning
verleend is voor het plaatsen van
de antennemast en of bewoners
een zienswijze kunnen indienen
op deze aanvraag. Het college

zegt dat er nog geen vergunning is
aangevraagd. “Dit initiatief bevindt
zich in de voorbereidingsfase. Zodra
een vergunning aangevraagd wordt,
volgt deze de reguliere procedure uit
de Wabo. Belanghebbenden kunnen
tegen dergelijke vergunningen
bezwaar aantekenen.” Volgens
de VVD heeft er tijdens dit traject
geen maatschappelijke participatie
plaatsgevonden en zij wil graag
weten waarom. Het college zegt
dat het initiatief zich nog in de
voorbereidingsfase bevindt. “De brief
van Vodafone, waar naar verwezen
wordt, maakt onderdeel uit van de
zogenaamde omgevingsdialoog. Wij
hebben Vodafone het belang van een

“Working
in Fashion
betekent
werken in
een schone
omgeving”

Benieuwd wat Working in Fashion voor jou kan betekenen?
Je vindt het op www.workinginfashion.nl

goede vervolgcommunicatie op het
hart gedrukt.” Als laatste wil de VVDfractie weten waarom er geen gebruik
wordt gemaakt van de bestaande
hoogspanningsmast die ligt op
maximaal 200 meter afstand. Daarop
antwoordt het college dat, zoals in
de raadsvergadering van december
besproken, deze hoogspanningsmast
voor de beoogde radiografische
dekking van Vodafone geen optie is
gebleken.

Enorm
personeels
tekort
in NoordLimburg
Uit cijfers van het CBS blijkt
dat Noord-Limburg het één
na grootste personeelstekort
heeft van Nederland. Ruim 35
procent van de ondernemers
heeft moeite met het vinden
van personeel. Alleen in
Zuidwest-Drenthe is het
tekort groter, daar geeft 36,6
procent van de ondernemers
aan een personeelstekort te
ervaren in het eerste kwartaal van het jaar.
In de regio Zuid-Limburg zijn
de cijfers beduidend lager dan
in Noord-Limburg. 26.9 procent
van de ondernemers kent daar
problemen met het vinden van
personeel. Dat is in lijn met het
landelijke gemiddelde, dat vrijwel het hoogst is in ruim tien
jaar tijd. Alleen in het laatste
kwartaal van afgelopen jaar lag
dit percentage hoger. Opvallend
is dat in de Zaanstreek, ZeeuwsVlaanderen en in de omgeving van Leiden het percentage
lager ligt.
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Het 1G-beleid moet met carnaval
worden toegepast
Het is echt waar: door de coronaversoepelingen kunnen we carnaval gaan vieren. Wellicht niet in de vorm waarin we gewend zijn, maar er is in
elk geval iets mogelijk. Het 1G-beleid (testen voor toegang) geldt echter niet in de kroegen waar straks iedereen komt, alleen bij binnenevenementen waar meer dan vijfhonderd bezoekers komen. Zou hier wel sprake van moeten zijn om besmettingen te voorkomen?
Twee jaar geleden bleek carnaval namelijk een
enorme brandhaard te zijn in Noord-Brabant
en Limburg. Er werden tijdens het evenement
veel mensen besmet, die op hun beurt anderen weer besmetten. Vlak na carnaval ging het
land op slot. Zou het daarom geen goed idee
zijn om nu in elk geval voor deze dolle dagen
een 1G-beleid te hanteren? Zodat we weten dat
er alleen mensen in de kroegen zijn die niet
positief getest zijn op corona. Immers, zonder
testbewijs kunnen mensen die positief zijn toch

gewoon naar het café gaan. Bij mensen die positief zijn, maar verder niet veel klachten hebben, is
er een grote kans dat ze gewoon naar buiten gaan.
Zij willen carnaval niet aan zich voorbij laten gaan
en bovendien: wie controleert hen?
Aan de andere kant is het hebben van een
1G-beleid tijdens carnaval wellicht onrealistisch.
Want dan zouden er superveel mensen getest
moeten worden elke dag. Is daar überhaupt
capaciteit voor? Verder is het wellicht een oplossing
om besmettingen in de kroeg te voorkomen,

maar aan de andere kant is carnaval een feest
dat vaak buiten wordt gevierd. De straten zullen
vol staan met mensen dicht op elkaar staan en
elkaar omhelzen. De mensen die eventueel positief
worden getest en niet de kroeg in kunnen, hebben
wel de ruimte op buiten carnaval te vieren. En ook
buiten kan corona verspreid worden. Dus is het
wellicht een grote onbegonnen zaak.
Het 1G-beleid moet met carnaval worden toegepast.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 06

Het is niet verantwoord dat politie komende tijd geen boetes
uitdeelt voor lichte vergrijpen
De politievakbonden voeren de druk op voor een betere cao. Veel politieagenten zullen vanaf woensdag 9 februari ruim anderhalve maand lang
geen bekeuringen voor lichte vergrijpen meer uitschrijven. Ze hopen dat deze actie ervoor zorgt dat er wel een ‘fatsoenlijk’ cao op tafel komt.
Voor snelheidsovertredingen worden de marges
tijdelijk zodanig verhoogd, dat alleen excessieve
overtreders worden beboet. Flitspalen worden
ook afgesteld op een hogere snelheid, maar
gaan niet uit. Voor Roy Sijbers klinkt dat goed in
de oren. “Mooi kunnen we weer beetje doorrijden”, reageert hij op Facebook. Thijs Geurts vindt
dat geen goed idee. “Zou ik maar niet doen, ik

zag de vorige week dat grijze busje weer langs de
A67 staan. En nee, zonder pech geval.”
Het doel van de politie is dat in alle andere gevallen
die als niet ernstig worden gezien, wordt volstaan
met een waarschuwing en dus geen bekeuring.
Voorbeelden hiervan zijn door rood rijden zonder
gevaarlijke situatie, geluidsoverlast, wildplassen
tegen een boom, een verlopen apk, geen richting

aangeven, een kapotte lamp of autoruit. Maikel
Joosten vindt het een goed initiatief. “Die kunnen
echt wel beoordelen wat ernstig is en wat niet.”
Menno Mosselman vraagt zich af of de politie überhaupt wel nodig is. “Je hebt er meer last dan profijt
van. Ik eis mijn geld terug.”

Ingezonden brief

Sprookje Veersepad 13 te Kessel: de gemeenteraad als SOT
Je hebt het College van B&W en raadsleden. Het komt ongeveer overeen met 25 SOT-mensen.
De gemeenteraad gaat als 13 gezinnen op het kleine stukje Veersepad
wonen. Ze zijn heel gelukkig en
bevriend. Heel romantisch.
Ze sluiten samen een overeenkomst. Zo mooi zo lief en zorgzaam
zijn ze voor elkaar. Maar na korte
tijd komen er groepjes net als in
het gewone leven. De ouderdom
zet in en mensen en wijsheden

en karakters veranderen. Oei oei.
Jaloezie slaat toe. Gezellige roddeltjes. Veel raam kijken. Alles weten
ze van elkaar. Zo fijn, zo romantisch?
‘s Avonds als ze thuis komen en in
een kleine kelder moeten parkeren
is best eng. En dan moet je ook nog
eens naar boven in de lift. Oei, wat
zijn ze bang. Er komt ook nog een
auto achter je aan. Oei is dat een

vreemde? Wat ben je bang. In de
morgen gaan ze allemaal een wandelingetje maken. Ze willen graag
rust in het doolhof. Maar de rust is
nergens te vinden. Ze besluiten maar
weer eenzaam naar hun eigen huisje
te gaan. Ze kijken altijd naar hetzelfde schilderijtje. Bootjes en water
en vaak donkere luchten. Buiten
is wel ver weg vanaf de bovenste

etage. Na weer een lange dag gaan
ze slapen en dromen ze ervan om in
een eigen groene tuintje te zitten en
dromen van veel rust. Spijt hebben
ze van hun beslissing om samen te
gaan wonen. Het contract is inmiddels vergeten. Daar vegen ze hun
billen mee af.
Marij Thomassen, Kessel

Ingezonden brief

Trots op Kessel, maar niet op de gemeente
Als Kesselnaar ben ik trots op Kessel. Trots op de Kesselnaren van het Veersepad 13, die samen een geweldig initiatief hebben genomen om te
komen tot een unieke, creatieve en innovatieve woonvorm. Trots op de twaalf Kesselse insprekers die voor hun mening uit durfden te komen
tijdens de commissievergadering van dinsdag 8 februari. Trots op die 308 mensen die de moeite hebben genomen om een zienswijze in te
dienen en daarmee de betrokkenheid met Kessel laten zien.
De gemeente is trots op haar zelfsturing en profileert zich daar ook graag
mee in den landen. Echter maakt
de gemeente wederom dezelfde
fout. Zelfsturing wil niet zeggen:
achter initiatiefnemers gaan staan
en de rest van de burgers vergeten. Zelfsturing wil zeggen: vanaf
het begin open communiceren
naar de gehele gemeenschap toe.
Samenwerken met alle betrokkenen;
initiatiefnemers, gemeente maar ook

de burgerbevolking. Dat heet verbinden en niet tegen elkaar uitspelen.
Betrokken burgers hebben is in deze
onzekere en roerige tijd het grootste
goed wat een gemeente maar kan
hebben. Dus bij deze. Of het woonzorgcomplex er moet komen of niet
laat ik even in het midden. Waar ik
me ernstig zorgen over maak is de
precedentwerking. De stelling van
de gemeente, dat er verder geen
perceel meer ligt dat zo groot is als

Veersepad 13 en waar je nog een
appartementencomplex op kunt bouwen is correct. Maar wat denkt men
van het samenvoegen van twee percelen? Dit is een reële mogelijkheid
en misschien eerder aan de orde dan
iedereen denkt. Dus leg vast dat er
in elke geval in de toekomst geen
appartementencomplexen meer
langs de Maas gebouwd mogen
worden. Het Keverbergplein was de
eerste steen. Honderden zienswij-

zen. Veersepad 13 de tweede steen.
Honderden zienswijzen. De derde
steen ligt al klaar. Het Maasterras
bij het gemeenschapshuis. Beste
gemeente. U kent het spreekwoord:
‘Een ezel stoot zich geen tweemaal
(of driemaal) aan dezelfde steen’.
Wat is uw leervermogen?

Johan van Knippenberg,
Molenstraat in Kessel

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.

Gezien door...

Column

Goed
vooruitzicht
Wat ben ik blij met de versoepelingen die dinsdag werden
aangekondigd tijdens de persconferentie. Het einde is in zicht
en de maatregelen worden
binnenkort losgelaten. We
hadden het gehoopt, maar niet
verwacht. We kunnen ons nu
volledig focussen op carnaval.
Wat heb ik daar veel zin in.
Twee jaar hebben we gewacht
op het moment dat we weer een
carnavalspakje mogen dragen,
schmink op ons gezicht mogen
aanbrengen en polonaise mogen
lopen. We waren bijna vergeten
hoe dat ook alweer moet. Er waren
nog onzekerheden tot het laatste
moment, het was nog even spannend op welke manier carnaval
dit jaar wordt gevierd. Nu weten
we: het kan op de oude manier.
Of ja, niet helemaal natuurlijk. Er
zijn dit seizoen bijvoorbeeld weinig prinsen uitgeroepen, optochten
waren in eerste instantie verboden,
waardoor er ook geen wagens zijn
gebouwd en grote evenementen
zijn al een tijdje geleden afgelast.
Die evenementen kunnen nu ook
niet meer last minute worden georganiseerd, want gemeentes geven
geen vergunningen meer af. Wat
ben ik ook blij dat we als carnavalsvierders niet hoeven testen. Zie je
het al voor je? Met je brakke hoofd
‘s morgens naar een testlocatie. En
dat vijf dagen lang? Hoe hadden ze
überhaupt kunnen controleren of
een persoon die geschminkt en verkleed is lijkt op zijn of haar identiteitsbewijs? En hoe controleer je al
die duizenden mensen die op straat
lopen? Is daar wel genoeg personeel voor? Daarover hoeven we ons
niet meer druk te maken. Het is
natuurlijk nu kort dag voor horecazaken om nog een programma
op poten te zetten. Maar op welke
manier ik carnaval moet gaan vieren, maakt mij vrij weinig uit. Ik ben
al lang blij dat ik mijn carnavalspakken weer van de zolder kan halen.
Wel vraag ik me af of ik het lichamelijk aan kan om weer vijf dagen
achter elkaar alcohol binnen te
krijgen. Vanwege de coronamaatregelen is het lang geleden dat grote
hoeveelheden alcohol mijn lichaam
binnenkwam. Ik verwacht dat ik
meerdere dagen met hoofdpijn op
de bank zit. Dat is natuurlijk de minder leuke kant van carnaval.
Jeanine
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Dinsdag 22 februari 2022

Raadsvergadering
Dinsdag 22 februari, 19.30 uur, in het Huis van de Gemeente.
Graag informeren wij u als inwoner en/of geïnteresseerde over het volgende:
• De raadsvergadering is voor u digitaal te volgen via de website. Dat kan live, maar u
kunt ook op een later moment terugkijken.
• Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Meldt u zich hiervoor aanmelden vóór
dinsdag 22 februari 2022, 11:30 uur bij de griffie (via griffie@peelenmaas.nl of
077 306 6666).
De agenda, bijbehorende stukken, livestream en actuele informatie van de
raadsvergadering vindt u op peelenmaas.bestuurlijkeinformatie.nl
U kunt de agenda en bijbehorende stukken ook in komen zien in het Huis van de
Gemeente.

Afvalinzameling tijdens
Carnaval

Let op: de afvalinzamelingen gaan in week 9 (maandag 28 februari tot en met
vrijdag 4 maart) door op de normale manier. De inzamelingen worden dus niet
verschoven. Kijk op de digitale afvalkalender op www.peelenmaas.nl voor een
actueel overzicht van alle inzameldagen.

28 februari

Milieupark carnavalsmaandag geopend
Het milieupark is open van 09.00 - 16.00 uur.

Op de agenda staan de volgende inhoudelijke onderwerpen:
• Toezeggingenlijst gemeenteraad en de Afdoeningslijst moties
• Vaststelling besluitenlijst van de raadsvergadering van 25 januari 2022
• Ingekomen stukken
• Uitgangspunten Businesscase Kindcentrum De Riet Panningen
• Uitkeringsaanvraag suppletieregeling explosieven opsporing en ruiming diverse
• Vaststelling controleprotocol en normenkader t.b.v. jaarstukken 2021
• Aanwijzen accountant controle jaarstukken 2022 en 2023
• Vaststellen “bestemmingsplan Veersepad 13, Kessel”
• Verordening op de gemeentelijke adviescommissie ruimtelijke kwaliteit
Peel en Maas
• Zienswijze kaderbrief 2023 Veiligheidsregio Limburg-Noord
• Zienswijzen begrotingswijziging 2022-1 en kaderbrief 2023 MGR

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
Helden
Helden
Kessel
Kessel
Kessel
Koningslust
Koningslust
Koningslust
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Meijel
Meijel
Meijel
Meijel
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen
Peel en Maas

Hert 6
Waalsestraat 31
Marisveldweg 9
Neerseweg 39
Neerseweg 107
Karreweg-Noord 10A
Lanterdweg 12
Veersepad 13
Everlosebeekstraat 25, 27, 29, 31 en Poorterweg 43
De Koningstraat 42
Zandstraat 9A
Dormansgoed 4, 6, 8, 10, 12 en 14
Heezestraat 2
Herikstraat 16
Lange Heide 6
Lange Heide 24
Tongerlose Pad 2
Busserstraat 5
Marxweg 7
Nederweerterdijk 29-31
Roggelsedijk 7
Beekstraat 25
Heibloemseweg 32
Hub perceel H 2020
Kepringelehof 10
Past. Huijbenplein 14A 1
Vosberg 27 en 27B
Voornemen ambtshalve opname in de Basisregistratie Personen (BRP)

Online test voor jongeren over
ondermijnende criminaliteit
Snel geld verdienen door een pakketje weg te brengen? Even voor iemand op de
uitkijk gaan staan? In Limburg is een campagne gestart om jongeren te waarschuwen
voor de gevaren van snel geld. Het gaat om de Crimitest-campagne. Op de website
http://www.crimitest.nl kunnen jongeren de online test invullen. Het eerste
onderdeel is: ben jij geschikt om te werken als drugscrimineel?
Crimi-score
Aan de hand van het beantwoorden van 10 vragen wordt een crimi-score berekend.
De jongere krijgt een eigen crimi-naam, een crimi-profieltekst en een grappig GIFje,
dat hij of zij via sociale media en WhatsApp kan delen met vrienden. Uiteraard blijkt uit
de profieltekst dat criminaliteit nooit de juiste beslissing is - het brengt je gezondheid,
veiligheid en toekomstkansen in gevaar. Het achterliggend online platform biedt
informatie en hulp voor jongeren. Ook is er informatie voor ouders en professionals.
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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 - 1804 7445

www.peelenmaas.nl

Sociaalmaatschappelijke thema’s

Invullen vragenlijst project
Panningen Zuid
Gemeente Peel en Maas, De Zorggroep en Wonen Limburg gaan samen het
project Panningen Zuid ontwikkelen. We maken een nieuw woongebied op
de plek waar voorheen onder andere De Wietel en basisschool Panningen
Zuid stonden. Bij de invulling van dit gebied is nadrukkelijk aandacht voor
sociaalmaatschappelijke thema’s, zoals positieve gezondheid, langer
zelfstandig thuis blijven wonen en zorgen voor elkaar.
Graag nemen wij ervaringen uit de omringende buurten mee bij de ontwikkeling
van het nieuwe woongebied. Woont u in dit gebied? Dan heeft u een oproep
ontvangen om de vragenlijst in te vullen. Dit kan tot en met 21 februari online met
de QR-code of websitelink op de uitnodiging.
De vragenlijst op papier invullen kan ook. Tussen 7 en 21 februari kunt u deze
afhalen en inleveren in het Huis van de Gemeente.
Vult u de vragenlijst in? Uw inbreng is erg waardevol voor ons.
Bedankt!

WERKEN BIJ LIMEX
Help ons bij het verduurzamen van de tuinbouw branche wereldwijd
door het leveren van prachtige reinigingsmachines.
Vacature Elektrisch-Mechanisch
Monteur Eindmontage
Ben jij een pragmatische monteur met een
passie voor agrotechniek? Krijg jij energie van
het bijdragen aan praktische oplossingen waar
tuinders enthousiast van worden? Wil je deel
uitmaken van een gemotiveerd en goed
functionerend team bij een wereldspeler?
Ter uitbreiding van de afdeling eindmontage
zijn we op zoek naar een Elektrisch- Mechanisch
Monteur.
In jouw functie maak je deel uit van een
enthousiast team bestaande uit engineering,
projectleiding, werkvoorbereiding en
eindmontage.
Bekijk de vacaturevideo op onze website

Over Limex
Familiebedrijf Limex Machine Exploitatie in
Panningen ontwikkelt en produceert
reinigingsmachines voor kratten, emmers en
trays voor de tuinbouw en sierteelt.
Enthousiast en nieuwsgierig geworden? Dan
komen wij graag in contact met jou. Mail of
bel naar Joep Janssen (mail: pz@limex.nl,
tel: 077-307-4412).

Door onze machines lopen gewassen
substantieel minder risico op besmetting door
een verbeterde teelthygiëne en het doden van
ziektes en micro-organismen. Daarnaast
zorgen onze machines voor minder plastic
afval -aangezien wij ervoor zorgen dat plastic
kratten hergebruikt kunnen worden.

Solliciteren
Enthousiast en nieuwsgierig geworden? Dan
komen wij graag in contact met jou. Mail of
bel naar Joep Janssen (mail: pz@limex.nl,
tel: 077-307-4412).
Of kijk op www.limex.nl/vacatures
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VVD blijft tegen, Lokaal Peel en Maas twijfelt; definitieve beslissing komende week

Raadsmeerderheid steunt bouw omstreden
zorgwonengebouw Kessel
De kans is groot dat de bouw van het omstreden zorgwonengebouw aan het Veersepad in Kessel doorgaat. Dat bleek tijdens de voorbereidende commissievergadering van de
gemeenteraad, vorige week dinsdag. Een krappe meerderheid van CDA, PvdA/GroenLinks en AndersNu spraken zich uit vóór het collegevoorstel. Dat voorziet in sloop van het 19e-eeuwse
herenhuis met uitzicht op de Maas, om plaats te maken voor de nieuwbouw.
De vergadering vond voor het eerst sinds enige tijd weer plaats in de raadszaal, zij het nog
zonder publiek. Belangstellenden konden zoals gebruikelijk de vergadering volgen via de
livestream op de gemeentelijke website. Vanwege het agendapunt over het Veersepad in Kessel
keken er ditmaal relatief veel inwoners thuis mee.
Het overgrote deel van de commissievergadering ging zoals verwacht over het
bestemmingsplan voor het adres Veersepad 13, boven de Kesselse Maasboulevard. Daar is een
groot woonzorggebouw gepland met dertien appartementen, waarvoor een monumentaal
pand uit 1849 moet worden gesloopt. Veel Kesselnaren vinden dat daarmee het historische
karakter van de straat geweld wordt aangedaan.
Hoezeer de discussie over dit plan leeft, bleek wel uit het ongekend grote aantal insprekers.
Maar liefst twaalf mensen hadden zich gemeld om er (in maximaal drie minuten) hun zegje over
te doen bij de raadscommissie. Elf van hen bleken tégen het plan.
‘Achterkamertjes’
In soms felle bewoordingen maanden zij de raad niet akkoord te gaan. Een spreker hekelde
de ‘achterkamertjes’ waarin het ‘listige’ plan besproken zou zijn. Anderen waren bang voor
een precedentwerking als het plan erdoor komt. Ook termen als ‘nachtmerrie’, en ‘een
beleggersproject’ kwamen voorbij, en het verwijt aan de gemeente dat het de ‘schreeuw uit het
dorp’ niet serieus neemt.
Veel insprekers denken ook dat het (voor het college cruciale) zorgonderdeel van het plan niets
meer is dan gewone burenhulp. Het zou ook juridisch niet afdwingbaar zijn door de gemeente.
Sommigen hekelden de heemkundekring, die ‘opvallend stil’ is. Ook zouden er wel degelijk
gegadigden zijn geweest om het bestaande pand in ere te herstellen. En de communicatie was
volgens enkele insprekers ver onder de maat. Een overbuurman zei dat hij pas ná de verkoop
van het monumentale pand een ‘briefje’ in de bus vond van de initiatiefnemers van het
woonzorggebouw.
Sjors Fassotte, de laatste inspreker, sprak namens die initiatiefnemers verenigd in Stichting
Onze Toekomst. Volgens hem gaat het om een bijzonder en innovatief plan en is de afgesproken
zorgplicht wel degelijk juridisch geborgd. Hij zei ook dat de stichting alle aanpassingen
heeft gedaan die de gemeente nodig achtte op grond van opmerkingen en bezwaren van
omwonenden.
‘Creatief en innovatief’
Portefeuillehouder Rob Wanten (CDA) hield het kort in zijn eerste bijdrage en sprak over een
plan van inwoners ‘die de regie willen houden over hun eigen leven en samen oud willen
worden.’ Hij herhaalde de al in 2020 uitgesproken wens van een raadsmeerderheid om dit
soort ‘creatieve en innovatieve woonwormen’ mogelijk te maken. Wanten verwees ook naar de
stukken bij het voorstel, waarin (o.m. door de Dorpsbouwmeester) geconcludeerd wordt dat
het geplande complex in de omgeving past.
Felle woordenwisseling
De discussie die daarna volgde was alleen in het begin even fel. Dat kwam door de stevige
stellingname van de VVD tégen het raadsvoorstel. Geert Segers, die als eerste raadslid aan het
woord kwam, zei meteen dat de VVD niet akkoord zal gaan. Reden: de omstreden locatie, die
‘de Kesselse gemeenschap splijt’. Het college heeft volgens Segers ‘zijn billen afgeveegd’ met de
meer dan driehonderd ingediende bezwaarschriften. Hij kwam ook nog terug op de uitspraak
van de raadsmeerderheid van september 2020 om dit soort woonvormen mogelijk te maken.
‘Laat ik u eraan herinneren dat dat besluit genomen is nadat de CDA-fractie een van hun leden
thúis is gaan ophalen om met één stem meerderheid het voorstel door de raad te krijgen.’
Daarop ontstond een korte, felle woordenwisseling met CDA-raadslid Roel Boots die, zichtbaar
boos, Segers’ woorden kwalificeerde als een ‘aantoonbare leugen.’
Segers zei verder o.m. bang te zijn voor precedentwerking en voor te veel drukte aan
het Veersepad. En de zorgcomponent is, net als enkele insprekers zeiden, juridisch niet
afdwingbaar, denkt Segers.
Goed onderbouwd
De andere partijen waren positiever over het voorstel. CDA-woordvoerder Boots prees het
college om de uitvoerige, goed onderbouwde documentatie, o.m. over de vraag of het geplande
gebouw past in de omgeving. Anders dan Segers vond hij juist dat het college zorgvuldig
is omgegaan met de bezwaren. En de zorgverlening is wel degelijk juridisch geborgd in de
zogeheten ‘anterieure overeenkomst’, vond Boots.
AndersNu-raadslid Peter Craenmehr was eveneens positief, en ook PvdA/GroenLinks
vond bij monde van Frits Berben dat er goed werk was verricht. De zorgcomponent is een
‘meerwaarde’ en kan een voorbeeld worden voor andere initiatieven in Peel en Maas.

Ook vindt PvdA/GroenLinks net als het CDA dat het college de bezwaren goed heeft behandeld.
Lokaal Peel en Maas, dat in 2020 nog tegenstemde toen het erom ging of de stichting door kon
gaan met zijn plannen, hield de kaarten nog op de borst. Fractievoorzitter Sander Janssen
zei dat zijn fractie de zaak opnieuw gaat bekijken en had nog wat vragen voor de wethouder.
Hij wilde o.m. weten wat Wanten denkt over eventuele precedentwerking. En wordt bij een
WMO-aanvraag van een bewoner ook gekeken naar hulp door medebewoners?
Precedent
Wethouder Wanten zei te verwachten dat de gemeente bij een WMO-aanvraag inderdaad
naar de medebewoners zal kijken. ‘Dan is er dus minder WMO-hulp van de gemeente nodig.’
En wat betreft de precedentwerking zei hij zelfs daarop te hópen: ‘Het is juist de bedoeling
dat dit soort initiatieven navolging krijgt.’ Dat wil niet zeggen dat nóg een dergelijk plan aan
b.v. het Veersepad automatisch goedgekeurd wordt. ‘Het wordt altijd voorgelegd aan de
adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit’, zei Wanten aan het einde van de behandeling in de
commissie. In de raadsvergadering van volgende week dinsdag (22-2) neemt de raad een
definitief besluit over het bestemmingsplan Veersepad 13.
Nieuwe adviescommissie
De overige agendapunten namen aanzienlijk minder tijd in beslag. Dat kwam ook omdat
het veelal om niet politiek-gevoelige raadsvoorstellen gaat die al eerder in informatieve
bijeenkomsten uitvoerig toegelicht waren.
Dat gold b.v. voor de verordening voor de nieuwe Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit.
Die is nodig omdat uiterlijk begin volgend jaar de nieuwe Omgevingswet van kracht wordt.
Het college stelt nu voor om, in lijn met die brede Omgevingswet, ook deze commissie een
breed mandaat te geven. Het nieuwe adviesorgaan komt in de plaats van twee bestaande
commissies en kan straks adviezen geven op stedenbouwkundig, monumentaal én
landschappelijk gebied.
Alle partijen konden zich prima daarin vinden, maar wilden in de verordening wel duidelijker
beschreven zien dat niet alleen het college, maar ook de raad gevraagd en ongevraagd
advies kan krijgen van de commissie. Verantwoordelijk wethouder Wanten zegde toe te
kijken of dat via een kleine tekstuele aanscherping kan. Zo niet, dan kan de raad het in de
raadsvergadering van volgende week via een amendement alsnog zélf doen, suggereerde hij
alvast.
Accountantscontrole
Ook twee financieel-technische collegevoorstellen werden vlot afgehandeld. Het betrof een
kleine aanpassing van het controleprotocol voor de jaarstukken 2021 en het aanwijzen van
de accountant (Deloitte) die de jaarstukken 2022 en 2023 gaat controleren. De voorstellen
kwamen van het zogeheten Audit Committee. Dat orgaan, met daarin o.m. ook vijf
raadsleden, ziet toe op de jaarlijkse accountantscontroles.
De raad vond beide voorstellen prima en besloot ze tot hamerstuk te bestempelen, zodat
ze op 22 februari zonder verdere bespreking aangenomen zullen worden. Voorzitter
Peter Nouwen (CDA) van het Audit Committee zwaait volgende maand af als raadslid.
Hij werd onder meer door wethouder Paul Sanders (VVD) bedankt voor zijn langdurige
voorzitterschap. Hij kreeg ook lof toegezwaaid voor zijn grote kundigheid op dit
specialistische terrein.
Kosten explosieven-opruiming
Een hamerstuk wordt straks ook de uitkeringsaanvraag richting Den Haag voor de kosten
voor het opruimen van explosieven. De afgelopen jaren heeft de gemeente zo’n 315.000 euro
daaraan uitgegeven. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken vergoedt daarvan 68%, maar
daarvoor moet de gemeente wel een gespecificeerde aanvraag indienen. Het gaat bij de
nu voorliggende aanvraag o.m. om gevonden explosieven tijdens de herinrichting van de
Napoleonsweg in Baarlo.
Plannen Kindcentrum De Riet
In Nederland zijn de gemeenten verantwoordelijk voor schoolgebouwen. In 2021 stelde de
raad daarom het zogeheten Integraal Huisvestingsplan (IHP) vast voor alle basisscholen
in Peel en Maas. Daarin staat wanneer welke school aan de beurt is voor renovatie of
nieuwbouw. Het college legt aan de raad nu het startdocument voor van de school die als
eerste aan de beurt is, te weten het toekomstige Kindcentrum De Riet in Panningen (nu
b.s. De FavoRiet, voorheen Nieuweschool en De Wissel). In dat nieuwe Kindcentrum komen
straks o.m. ook Hoera Kinderopvang terug en ook de school voor speciaal basisonderwijs
De Fontein
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Enkele van de in dit startdocument vastgelegde uitgangspunten zijn flexibiliteit (rekening
houden met wisselende leerlingaantallen) en multifunctionele gebruiksmogelijkheden.
Er worden vier scenario’s gegeven voor de (ver)nieuwbouw van de huidige twee, naast elkaar
liggende gebouwen. Van elk scenario worden voor- en nadelen geschetst op terreinen als
financiën, visie op onderwijs, ruimtelijke kwaliteit en flexibiliteit. Na de zomer verwacht het
college met een verder uitgewerkt voorstel te komen met daarin een voorkeursscenario, met
bijbehorende bedragen.

Situatie zoals die nu is voor basisschool de FavoRIET, SBO de Fontein en Hoera.

Multifunctioneel
De commissie had slechts enkele vragen. Tijs van Lierop (Lokaal Peel en Maas) wilde o.m. weten
of de ervaringen met corona zijn meegenomen, met name op het gebied van luchtkwaliteit.
En hij vroeg welke koppelingen er straks mogelijk zijn met b.v. de uit zijn kluiten groeiende
Agora-school, gelegen op een steenworp afstand van De Riet. Lon Caelers (CDA) wees erop dat
de wijk straks ook moet kunnen meeprofiteren van de nieuwe multifunctionele accommodatie.
Portefeuillehouder John Timmermans (CDA) antwoordde dat de nieuwste richtlijnen voor
gezonde binnenlucht worden aangehouden. Ook zal de gemeente kijken naar mogelijkheden
om tijdelijk ruimte te bieden aan scholen die plaatsgebrek hebben. Voor de wijk zal de nieuwe
school zeker kansen bieden in de naschoolse uren, zei Timmermans, maar dat mag geen
concurrentie opleveren voor de gemeenschapshuizen.
De partijen besloten dat ook dit collegevoorstel (‘Uitgangspunten Businesscase Kindcentrum
De Riet’) in de besluitvormende raadsvergadering van 22 februari als hamerstuk afgehandeld
kan worden.

Heemskerk Vasteplanten is een bedrijf dat gespecialiseerd is in
Hemerocallis, Hosta en Iris. Sterke en mooie vaste planten welke
we wereldwijd aan meer dan 30 landen leveren. Wij produceren
deze op 2 locaties; en Grubbenvorst (l) en Noordwijk (zh).

GTL Europe biedt oplossingen voor bedrijven in de champignonteelt en composteringsbranche wereldwijd.
Door de stijgende vraag naar champignons blijft GTL Europe doorontwikkelen en
zoeken naar de nieuwste technieken en de beste medewerkers!

BEN JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA:
Wil jij bijdragen aan het engineeren, bouwen en
monteren van o.a. klimaatinstallaties, machines en
besturingssystemen voor onze klanten? Pas jij
binnen een sociaal betrokken familiecultuur met
korte lijnen? Dan komen wij graag
in contact met jou!
vacature@gtl-europe.nl

CNC-draaier
Engineer

Financial Controller

+31 77 396 7777
Kijk voor meer informatie over GTL Europe
en onze vacatures:

www.gtl-europe.nl

Lasser/constructiewerker
Monteur binnen/buitendienst
(internationaal)

GTL Europe | Hudsonweg 2 | 5928 LW Venlo
Acquisitie naar aanleiding van deze
advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Wij zoeken iemand die er
gewoon is wanneer het nodig is!
20 tot 40 uur per week
Heemskerk Vasteplanten biedt een zelfstandige functie als teelt
manager vaste planten in Grubbenvorst en omgeving. Ben je praktisch
ingesteld, een aanpakker en zoek je afwisselend werk met flexibele
werktijden, dan is dit je (buiten) kans!
Wat ga je doen?
Als teelt manager locatie Grubbenvorst zorg je voor een succesvolle
teelt. Je kan goed plannen en organiseren en je hebt een groot
verantwoordelijkheidsgevoel. Je hebt dagelijks contact en overleg met
je collega teelt manager uit Noordwijk.
In het voorjaar bestaan de werkzaamheden uit het planten van
de nieuwe productie met behulp van plantmachines. Je begeleidt
daarbij 4-6 seizoenkrachten. In de zomer zorg je voor optimale
groeiomstandigheden, waaronder watergeven, gewas onderhoud en
nalopen. Dit doe je alleen en met collega’s uit Noordwijk.
Vanaf november ben je actief betrokken bij het rooiproces.
De gerooide planten worden getransporteerd naar onze locatie in
Noordwijk. Eventueel kan je nog een functie vervullen in Noordwijk.
Je werkt met moderne en goed onderhouden spullen en machines.
Gezien de diversiteit van je collega’s is het een pre als je naast
Nederlands ook Engels of Pools spreekt.
Heb je ervaring in de agrarische sector en ben je voor lange
termijn opzoek naar een veelzijdige baan, neem dan contact met
Loek Teeuwen via tel. 0252 34 03 51 of stuur je CV en motivatie naar
loek@heemskerkplants.com. We verheugen ons op je sollicitatie.
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CDA Peel en Maas

Een bruisend en gezond verenigingsleven
Verenigingen, stichtingen en
vrijwilligersorganisaties zijn het
cement van de samenleving. Het
CDA vindt het belangrijk dat
iedereen meetelt en mee kan
doen. Verbinding en onderlinge
betrokkenheid zijn het bestaansrecht van deze organisaties.
Je inzetten voor een ander lijkt
voor velen een vanzelfsprekendheid. Bij verenigingen zorgen vrijwilligers ervoor dat jeugd samen
kan sporten, naar Jong Nederland

VVD Peel en Maas

Recentelijk hebben we nog
vragen gesteld over de onveilige
verkeerssituatie Roggelseweg
(bij Egchel), waar opvallend veel
ongelukken gebeuren en waarover
omwonenden zich grote zorgen
maken. Hierop heeft het college

geantwoord dat het praktische punt
met de waarschuwingsborden meteen
is opgepakt. En dat het gesprek in
gang is gezet met de provincie (de
wegbeheerder) en er serieus naar de
mogelijkheid wordt gekeken om de
weg over te dragen aan de gemeente.

Wat ons betreft is dit positief
nieuws voor de Roggelseweg en de
Molenstraat, we blijven dit nauwgezet
volgen. Er zijn echter nog veel meer
verkeerssituaties in alle dorpen van
Peel en Maas waarover wij berichten
ontvangen. We realiseren ons dat de
gemeente al veel doet en ook veel
geld vrijmaakt voor infrastructurele
oplossingen. Maar toch maken veel
inwoners zich zorgen en voelen
ze zich regelmatig niet gehoord.
Ook blijkt dat ze vaak niet precies
weten waar ze zich kunnen melden.

Vandaar dat raadslid Suzan Hermans,
kandidaat raadslid Carla Hermans
en ondergetekende, namens VVD
Peel en Maas, het college hebben
gevraagd een duidelijk meldpunt
Verkeersveiligheid te lanceren.
Daarnaast de vraag of er een nieuw
actieplan ‘verkeersveiligheid’ kan
worden opgesteld waar de meldingen
in worden meegenomen. We houden
u op de hoogte.

We bekijken het plan zoals we ieder
bestemmingsplanwijziging bekijken. We kijken naar de feiten. We
kijken naar de belangen van zowel
de initiatiefnemers als de mensen
die een zienswijze ingediend hebben. Veel bezwaren zijn van ruimtelijke aard zoals de massaliteit van
het gebouw, overlast door schaduw,
geluid of lichtinval. Andere gaan over
de cultuurhistorische waarde van
het gebouw, maar er zijn ook zorgen
of de beoogde zorgcomponent wel
toekomstbestendig is. Om een goede

afweging te maken hebben we tijdens de commissievergadering en
daarna nog vragen aan het college
gesteld om zaken voor ons duidelijk
te krijgen. Volgende week leest u
op deze plek wat we besloten hebben tijdens de raadsvergadering. Als
fractie moeten we ons standpunt nog
bepalen.

Natasja Vaasen en Sandy Janssen

Karin Jacobs, raadslid

Veersepad 13 Kessel, deel 1
Om een gebouw voor zorg-wonen voor een woongroep van dertien
huishoudens aan het Veersepad 13 in Kessel mogelijk te maken, moet
de gemeenteraad een besluit ‘bestemmingsplanwijziging’ nemen.
Deze bestemmingsplanwijziging is mogelijk, doordat een
meerderheid van de gemeenteraad op zondag 20 september 2020
ermee instemde om op deze locatie dertien onafhankelijke
wooneenheden toe te staan.
Twaalf wooneenheden meer dan
het oorspronkelijke bestemmingsplan toeliet. Lokaal Peel&Maas heeft
destijds tegen uitbreiding van het
aantal wooneenheden gestemd. Dit
omdat wij onder andere het doorlo-

PvdA/GroenLinks Peel en Maas

pen proces niet netjes vonden. Voor
ons voelde het alsof tussentijds de
spelregels gewijzigd werden. Het
is echter niet zo dat we, door onze
eerdere tegenstem, ook nu tegen
dit raadsvoorstel zullen stemmen.

Sander Janssen, fractie

Er valt wel degelijk iets te kiezen als het om zorg gaat

Als het over zorg gaat, is er ogenschijnlijk weinig verschil tussen de partijen in Peel en Maas. Maar die
verschillen zijn er wel degelijk. De nieuwe aanpak van hulp bij het huishouden maakt dat duidelijk.
In tien dorpen wordt hulp bij
het huishouden geregeld door
inwoners. Tot ieders tevredenheid:
hulp wordt snel geregeld, zonder
bureaucratisch gedoe en als er
nog andere hulp nodig is, wordt
deze ook georganiseerd. PvdA/
GroenLinks ondersteunt deze
aanpak. De tegenstand komt
vreemd genoeg van de partij

het besturen van een vereniging is
niet eenvoudig. Daar liggen de grote
uitdagingen om met de ontwikkelingen van vandaag en morgen om te
gaan. Naast voldoende actieve vrijwilligers binnen de verenigingen, is
een sterk bestuurskader essentieel.
Het is belangrijk dat de gemeente
verenigingen bijstaat om ze bruisend en gezond te houden.

Meldpunt verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid heeft onze prioriteit. Als VVD Peel en Maas vinden we
het belangrijk dat onze straten en wijken veilig zijn ingericht, zodat
kinderen veilig naar school kunnen fietsen en er zo min mogelijk
ongelukken plaatsvinden. Daarbij is gedragsbeïnvloeding en handhaving
capaciteit ook een belangrijk aspect. Veilig verkeer is een zaak van ons
allemaal.

Lokaal Peel&Maas

kan, muziek kan maken, et cetera.
Juist in deze tijd kunnen verenigingen alle hulp gebruiken. Niet alleen
in geld, maar ook in ondersteuning
bij lastige regels. Een goed voorbeeld hiervan is MCC Meijel. Hier
wordt door de gemeente prima
meegedacht aan een oplossing om
via de provincie een definitieve vergunning te krijgen voor het jaarlijks
organiseren van twee motorcrossevenementen. De oplossing ligt
nu in het verschiet. Het beroep op
vrijwilligers is niet onuitputtelijk en

die altijd voor eigen initiatief
pleit: de VVD. Die partij is tegen
het initiatief van de dorpen.
Verder vindt de VVD dat iedereen
evenveel voor deze hulp moet
blijven betalen. Voorheen betaalde
iemand met een goed inkomen
meer voor deze hulp dan iemand
met een smalle portemonnee.
Tegen de zin van gemeenten heeft

het Rijk bepaald dat iedereen
slechts 19 euro per maand moet
betalen, ongeacht hoeveel uren
hulp iemand krijgt. Mensen die
makkelijk 14 euro per uur kunnen
betalen, betalen nu slechts 1,50
euro per uur hulp. De rest moet
de gemeenschap betalen. De VVD
vindt dat wenselijk, wij vinden
dat onnodig en asociaal. Dan

de marktwerking. De huidige
regelgeving houdt die in stand.
Dat belemmert burgerinitiatieven.
Dat moet anders. De markt werkt
niet in de zorg. We moeten af van
het denken over zorg in termen
van producten. Zorg is geen
handelswaar. Daar gelden andere
regels voor dan voor producten
waar geld mee verdiend moet
worden. De VVD ziet dat niet in
en blijft de markt aanprijzen als
oplossing voor alle problemen, ook

de problemen die juist ontstaan
zijn vanwege de werking van de
markt. Daar denken wij anders
over. Dat andere denken werkt
door in een ander beleid ten
aanzien van hulp en zorg. Er valt
wel degelijk iets te kiezen op
16 maart.

Annigje Primowees, Frits Berben,
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.
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Teun Eilers Kessel
ik hou van culinair eten. Maar ook
houd ik van fris en gezond. En een
pizza laat in de nacht is ook heerlijk.

Hoe heb je je beste vriendin
ontmoet?
Mijn beste vriendin ken ik via de
basisschool. Ik ben sinds groep 8
veel met haar omgegaan en daarna
altijd nog veel gedaan buiten school.
We kenden elkaar dus wel al even
maar sinds vier jaar gaan we pas
echt meer met elkaar om. Dat is
eigenlijk bijna vanzelf gebeurd. Na
een bepaalde leeftijd verandert
iedereen ook, en dan groei je of naar
elkaar toe of juist van elkaar af.

Wat is jouw talent?
Ik weet niet of ik een groot talent
heb, maar er is wel een aantal
dingen die ik leuk vind om te doen.
Ik kook graag en bak ook veel, maar
ik speel ook gitaar. Verder ben ik
graag onder gezelschap. Ik heb
ook een tijd getennist. Dat vond ik
wel leuk, maar daar zat mijn talent
duidelijk niet.

Wie is je grote voorbeeld?

Naam
Leeftijd
School

Woonplaats

Teun Eilers
17 jaar
Marketing communicatie en evenementen organisatie
Kessel

Wat is je favoriete jeugd
herinnering?
Ik heb niet specifiek een favoriete
jeugdherinnering. De momenten uit
mijn jeugd, van toen ik nog op de
basisschool zat, zouden één van mijn
favorieten zijn. En anders toch wel
momenten die ik met mijn gezin en
familie heb beleefd.

Welk stukje decoratie in je kamer
vind je het leukst en waarom?
Dit antwoord zou ik echt niet weten.
Ik heb veel decoratie om uit te
kiezen.

Wat zou je graag nog willen
leren?
Ik zou graag willen leren golfsurfen.
Dat lijkt me enorm leuk en heel erg
ontspannend. Leren golfsurfen staat
ook in mijn zomerplanning.

Welke dag is je favoriete dag?
Mijn favoriete dag is zeker de zaterdag, dan ben ik het meeste met
familie en vrienden. Sociaal contact
vind ik belangrijk en het maakt me
ook blij.

zoeken naar wat ik graag zou willen
doen later. Momenteel ben ik bezig
met de opleiding marketing communicatie en evenementen organisatie.
Maar ik weet niet zeker of ik hiermee verder wil. Er zijn zoveel dingen
tegenwoordig die je kunt doen dus
ik ben nog aan het zoeken naar mijn
droombaan.

Ik heb zover ik weet geen voorbeeld,
ik kijk wel tegen sommige mensen
op die bepaalde dingen hebben
bereikt in hun leven. Maar toch kijk
ik liever naar wat ik graag wil en kijk
ik naar hoe ik dat bereiken wil.

Heb je een bijbaantje?

Mijn beste eigenschap is dat ik sociaal ben. En ik ben er ook erg blij
mee, dat ik ook zelf mag en kan zeggen dat dit mijn beste eigenschap is.

Ja, ik heb een bijbaantje, zoals ik
al eerder had gezegd werk ik bij
kasteel de Keverberg, in de horeca.
Ik werk daar nu al bijna drie jaar.
Ik voel me super op mijn plek bij het
kasteel. Ik werk met leuke collega’s.
Wat heb je het meeste gemist
Maar ook bijvoorbeeld de bruiloftijdens de lockdowns?
ten die daar worden gehouden en
Voor de corona was ik pas 15 en nu
word ik al bijna 18. Ik denk dat waar ik andere feesten of bijeenkomsten zijn
altijd superleuk om mee te mogen
het meeste naar uitkijk is dat ik naar
maken. Als ik op een bruiloft werk
evenementen kan gaan. En ik kijk
dan vergeet ik bijna dat het werk
ernaar uit om naar feesten te gaan.
is. Maar ik zie geen toekomst in de
horeca later, ik vind het voor nu heel
Wat is de laatste foto die je
erg leuk en ben ook zeker van plan
gemaakt hebt?
Mijn laatste foto die ik heb gemaakt om voorlopig door te gaan, maar als
is van het uitzicht vanuit de bovenste ik eenmaal klaar ben met studeren,
verdieping van kasteel de Keverberg. ga ik toch een andere richting op dan
Ik werk daar in de horeca en vind het de horeca.
een prachtige locatie en een prachtig
kasteel.

Wat is je droombaan?

Wat is je lievelingseten?

Ik ben momenteel druk bezig met

Ik heb niet echt lievelingseten, maar

Wat is je grootste blunder ooit?
Ik heb heel lang hierover nagedacht
maar ik zou het écht niet weten.
Ik heb natuurlijk wel een paar gekke
dingen gedaan, maar om het nou
een blunder te noemen. Zo gek was
het ook niet.

Wat is je slechtste eigenschap?
Ik denk dat het niet altijd slecht
is, maar ik ben heel erg nieuws
gierig. Soms raken andere hierdoor
geïrriteerd.

Wat is je beste eigenschap?

Tekst: Mirthe Beeks

VERHUISBERICHT

Hoi

Column

Open dagen
Gangen gevuld met mensen,
of mensen weer achter de
laptop. De scholen zijn weer
druk bezig geweest met het
werven van nieuwe studenten.
Ook ik heb zelf mee mogen
helpen op een open dag.
Dit was op de Fontys Paramedische
Hogeschool waar ik de opleiding
MBRT (Medische Beeldvormende
Radiotherapeutische Technieken)
volg. Het was apart om mee te
maken dat er na een lange coronatijd weer nieuwe gezichten rondliepen door de gangen van de school.
Waar ik eerst online meehielp
vanuit mijn laptop op mijn kamer,
mocht ik nu eindelijk de mensen op
school verwelkomen. De taak die ik
hierin had was het rondleiden van
de scholieren en hun ouders, maar
ook het beantwoorden van vragen wanneer er iets niet helemaal
duidelijk was. Mijn doel was om de
studie zo duidelijk mogelijk over te
brengen aan de toekomstige studenten.
Zelf heb ik gemerkt dat ik tijdens
mijn studiekeuzeperiode nogal
zoekende was. Ik had meerdere
studies die mij wel leuk leken,
maar geen van deze had die
‘wow’-factor die ik zocht. Dit was
de reden dat ik naar een aantal
open dagen ben gegaan om te
ervaren hoe de sfeer op verschillende scholen is. Een goede zet.
Ik kan mijzelf nog goed herinneren hoe deze open dagen
waren. Ik kwam eigenlijk voor
een andere studie op de Fontys
Paramedische Hogeschool, namelijk Mens & Techniek. Toen ik
eenmaal voorbijliep aan de studie
MBRT, werd ik enthousiast en liet
ik het idee van Mens & Techniek
vrijwel direct los. Ik ging door de
school meelopen met de route
MBRT en mijn keuze was snel
gemaakt. Wanneer ik niet naar
de open dag was gegaan, had
ik nu waarschijnlijk nog steeds
geen idee gehad dat de opleiding MBRT bestond. Wanneer je
dus niet zeker weet of een studie
iets voor je is, dan kunnen open
dagen je helpen. Of dit nu online
is of op de campus zelf. Mij hebben ze in ieder geval geholpen
tot het maken van een goede
keuze, en misschien helpen ze jou
ook wel.

Wij zijn 17 jan. verhuisd naar Beekstraat 2, Panningen • 077 400 0128
Marin Driessen
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De Flatsers verliezen met
beugelwedstrijd tegen Ell 1
De Flatsers 1 uit Baarlo heeft op zaterdag 12 februari een beugelwedstrijd gespeeld tegen Ell 1. De wedstrijd eindigde in een kleine
nederlaag voor het Baarlose beugelteam.
In de openingspartij moest Piet
Geurts het opnemen tegen Marco
Caris. De start van Piet ging nog wel
prima, maar toen er een bol niet
goed voor de ring kwam, raakte
hij van de regen in de drup. Hier
profiteerde Marco goed van en hij
won dan ook zeer ruim en verdiend. Invaller Piet Smits leek de
stand weer recht te trekken, maar
hij verspeelde tot twee keer toe
een voorsprong en moest toch met
30-28 zijn meerdere erkennen in
Harrie van Lierop. Onze ongeslagen
man Patrick Holthuyzen moest toen
aan de bak tegen Wiel Mennen en
die had zijn dag niet. Patrick sloeg
op de juiste momenten toe en gaf

ons weer hoop op een goed resultaat door ruim te winnen. Hierna
was het de beurt aan Esther van de
Perre-Geurts om haar beugelkunsten te laten zien tegen Roy van
Lier. Esther bleef goed spelen op de
moeilijk bespeelbare baan en het
werd een zeer ruime en dik verdiende overwinning voor haar met
30-12. In de slotpartij bleek Marc
van de Korput een maatje te klein
voor Gerard Driessen, die duidelijk
meer baankennis had en verdiend
de winst pakte. Zaterdag 19 februari
gaan we weer proberen punten te
sprokkelen in Kronenberg.
Tekst: Piet Geurts

Herpertz Bevo HC verliest
thuis van GreenPark Aalsmeer
Herpertz Bevo HC heeft de thuiswedstrijd in sporthal de Heuf
tegen GreenPark Aalsmeer niet weten te winnen. De wedstrijd
vond plaats op zaterdag 12 februari en werd verloren met 32-29.
Herpertz Bevo HC heeft GreenPark
Aalsmeer laten ontsnappen.
Na een imponerende inhaalrace van Herpertz Bevo HC was
de Panningse ploeg in de 41e
minuut teruggekomen tot 21-21.
Vervolgens hielden beide ploegen
elkaar in evenwicht. Met nog 3
minuten voor het einde stond het
29-29 en maakten beide ploegen
aanspraak op een overwinning.
Een gelijkspel had de verhouding
goed weergegeven, maar in de
slotminuten wist Herpertz Bevo
HC niet meer te scoren. GreenPark
Aalsmeer schoot wel driemaal

raak en won met 32-29 in de Heuf.
“Een onnodige nederlaag veroorzaakt door een slechte start in de
eerste helft, waardoor we bij de
rust tegen een 16-11 achterstand
aangekeken. Na rust kwamen we
sterk terug. Jammer dat we in de
slotfase weer een dip hadden. We
moeten donderdag 17 februari thuis
tegen de Kermit Lions 60 minuten
een constant niveau halen, dan
kunnen we misschien stunten”,
vertolkte trainer Lambert van Berlo
de teleurstelling.
Tekst: Mat Nellen

Tweemaal zilver voor Nico
uit Koningslust
Nico Verstraten uit Koningslust heeft op het NK Indoor in Apeldoorn tweemaal zilver behaald.
Op zaterdag 12 en zondag 13 februari werden de Nederlandse kampioenschappen indoor atletiek gehouden
in de immense Wieler- en Atletiekhal van omnisport te Apeldoorn. Gelukkig waren er (met inachtneming
van de coronamaatregelen) ook supporters welkom. Op zaterdag kwam Nico Verstraten in actie op het
laatste onderdeel van de dag, de 3.000 meter in de categorie 65+. Hij wist een knappe tweede plaats te halen
in 11:59:42 minuten. De volgende ochtend moesten de benen alweer fit genoeg zijn voor de 1.500 meter.
En dat bleek wel zo te zijn, want hij snelde wederom naar een tweede plaats. Ditmaal in een tijd van
5:43;10 minuten. / Tekst: Atletiekvereniging Helden

HBC Helden wint van beugelclub
De Treffers
Opnieuw wist de hoofdmacht van De Treffers uit Maasbree niet te winnen op zaterdag 12 februari van
opponent HBC Helden 2. Evenals in de uitwedstrijd werd er ook nu weer verloren met 3-2.
Hem Hendrix speelde een zeer matige
wedstrijd. Bollen kwamen niet ‘voor’
en waren net iets te kort, waarvan
Mark Bos optimaal profiteerde. Hems
bol werd ook nog eens door Mark

achter door de ring in de goot geslagen waardoor Hem steeds verder
achterop raakte. Mark kon de partij
makkelijk uit beugelen en won met
18-30. Jac Lintjens mocht het opnemen

VAKGARAGE
PEETEN BV

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega die ons bedrijf
in Helden komt versterken voor de functie van:

Allround medewerker
met vooruitzicht op een vast contract

Wij bieden een afwisselende en uitdagende baan met goede
arbeidsvoorwaarden volgens de CAO open teelten in een
prettige werksfeer binnen een enthousiast team.
Werkzaamheden:
• Aansturen medewerkers en randwerkzaamheden in aspergeteelt
• Meewerkend voorman in boomteelt

%
40% 50% bij60
3 stuks
of
meer
bij 2 stuks

bij 1 stuk

Wat wij vragen:
• Affiniteit met de agrarische sector
• In bezit van rijbewijs B
• Afwisselend werk zelfstandig en in teamverband
• Full- of parttime basis
Lijkt deze functie je interessant?
Mail dan je sollicitatiebrief en CV naar info@sjonvandenbeucken.eu
of bel voor informatie naar Sjon 06 4878 4533

tegen Miranda Ottenheijm. Jac miste
de eerste bol en begon de partij met
2 punten achterstand. Miranda wilde
een bol slaan, maar deze eindigde
1 meter voor de lat. Jac kon deze bol
weer door de ring spelen en kwam
weer op gelijke hoogte: 8-8. Deze
stand bleef echter behoorlijk lang op
het scorebord staan. Jac wist beetje
bij beetje een voorsprong te nemen
en uiteindelijk na 51 minuten de partij winnend af te sluiten met 30-20.
Als derde speelde Ceriel Joppen tegen
Johan Selen. Ceriel kwam op een
achterstand te staan, maar wist deze
weer weg te werken en met 22-22
begon het eindspel. Op 26-28 sloeg
Ceriel een bol, maar belandde met
zijn eigen bol tegen de beugel. Johan
sloeg deze bol en pakte de winst met
28-30. Frank Peters speelde op vier
een sterke partij tegen Pierre Opstals.
Pierre probeerde de inmiddels opgelopen achterstand nog in te halen, maar
Frank liet dit niet toe. Frank won deze
partij dan ook verdiend met 30-20.
Als laatste mocht Guid Sonnemans
het opnemen tegen Gerard Reijnders.
Het ging gelijk op tot het 12-12 was.
Hierna kwam Guido tot driemaal toe
niet ‘voor’ via de wand en hierdoor
kwam hij al snel op een achterstand
te staan. Verdere pogingen om deze
achterstand ongedaan te maken mislukten en Gerard won vrij gemakkelijk
met 22-30.
Tekst: Hem Hendrix
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Team scoort geen doelpunt

Grashoek komt tekort
tegen Arcen

Baarlo klopt SV Blerick
én FCV Venlo

Na een gedwongen rustperiode van twee maanden mocht
Grashoek op zondag 13 februari de competitie hervatten tegen
DEV-Arcen. De Grashoekenaren wisten geen doelpunten te scoren
en de thuiswedstrijd eindigde in 0-2.

In een tijdsbestek van vier dagen boekte Baarlo twee nuttige zeges waarmee de roodzwarten weer wat
dichter in het spoor zijn gekomen van de koplopers Sportclub Irene en MVC’19. Eerst werd op donderdag
10 februari SV Blerick resoluut met 0-2 aan de zegekar gebonden. Tegen FCV Venlo ging het afgelopen zondag
13 februari in ’t Ven wat moeizamer. Pas in blessuretijd werd het verschil gemaakt (1-2).

Tot ongeveer de 20e minuut leek
Grashoek nog redelijk mee te
kunnen en kreeg het ook enkele
goede mogelijkheden. Coen
Gommans schoot een vrije trap
net over de kruising en Freek
van Oijen deed hetzelfde toen hij
een goede schietkans kreeg. Dit
was ook het laatste wapenfeit
van Freek, gedwongen door een
blessure maakte hij plaats voor
Erwin Pijnenburg. Deze wissel
pakte niet goed uit, Grashoek
verloor de verbinding tussen
de linies waardoor het spel van
de eerste 20 minuten niet meer
voortgezet kon worden. Eén
grote kans kreeg Grashoek nog
wel. Erwin kon de bal vanaf de
achterlijn mooi terugleggen op
Chris Hunnekens die 10 meter
voor het doel helaas over schoot.
Daarna nam DEV het initiatief
volledig over. Na diverse kansen
gemist te hebben, scoorden de
bezoekers in de 38e minuut de
verdiende 0-1. Jordy Valckx kon de
bal makkelijk intikken na onnodig
balverlies van Grashoek. Na de
rust ging Grashoek natuurlijk op

zoek naar de gelijkmaker. Niek
Schilder kwam in een goede
positie vrij op de rechtervleugel,
maar was alleen en zag zijn vrije
voorzet in het niemandsland
voorlangs het doel verdwijnen.
Ook Job Janssen kreeg een goede
schietkans, maar helaas trof
ook zijn schot geen doel. DEV
leunde achterover en loerde op
de counter. In de 64e minuut
liet de tegenstander zien hoe je
dit perfect uitvoert. Jordy Valckx
ging er op links vandoor en vond
met zijn voorzet Sam Derks, die
de bal vrij voor het intikken had:
0-2. Grashoek bleef het hierna
proberen maar het heilige vuur
was er niet meer. Veel verder dan
wat afstandsschoten kwamen
de geel-zwarten niet en DEV
bleef daarbij ook nog eens
levensgevaarlijk in de counter.
Goed keeperswerk van Koen en
ander adequaat ingrijpen van zijn
verdedigers voorkwamen een
hogere score, maar echt spannend
werd het niet meer.
Tekst: John Janssen

Na ruim drie maanden gedwongen
‘coronastop’ rolde donderdagavond
de competitiebal eindelijk weer. In
Blerick, op een door de regen zwaar
bespeelbaar (bij)veld, was Baarlo de
meest gevaarlijke ploeg, met name in
standaardsituaties. Uit een in eerste
instantie afgeslagen hoekschop prikte
Dennis van de Vinne in de rebound de
bal alsnog bij de tweede paal in het
doel: 0-1. Pal voor rust verdubbelde Sil
Zeetsen eveneens uit een hoekschop
de voorsprong met een rake kopbal.

Die 0-2 voorsprong kwam in de matige
tweede helft niet meer in gevaar.
In ’t Ven was het bij vlagen een
rommelig duel met veel balverlies
over en weer, mede dankzij het
slechte veld. Baarlo nam halverwege
de eerste helft een voorsprong.
Sander Gulev strafte een slippertje
van de doelman af (0-1). FCV
kwam echter nog voor rust langszij
profiterend van een misverstand in
de defensie (1-1). Na rust waren de
beste mogelijkheden voor Baarlo,

dat daarmee slordig omsprong.
Zelfs een strafschop bleef onbenut.
Een gelijkspel leek het maximaal
haalbare, maar in blessuretijd
bezorgde Frank Peeters Baarlo alsnog
de volle buit (1-2). Op donderdagavond
17 februari speelt Baarlo in eigen huis
het inhaalduel tegen HBSV, aanvang
20.00 uur. Op zondag 20 februari
wacht het duel tegen RKSVO in Ospel.

Tekst: Len Gielen

TVK - WELLERLOOI | TVM - MEIJEL
TVH - HELENAVEEN | TVS - SOMEREN
Ben jij de top teeltmanager met ruime ervaring of ligt jouw interesse en expertise bij
datagedreven teelt? Dan zijn we op zoek naar jou.
Wij zijn een groeiend dynamisch glastuinbouwbedrijf met op dit moment 19 ha verdeeld over vier locaties in Wellerlooi, Helenaveen
en twee in Meijel. In september breiden we uit met een vijfde locatie van 10 ha in Someren. Op deze locaties worden komkommers en
tomaten geteeld.

Ter versterking van ons team zoeken wij een teeltmanager
Wij zijn op zoek naar een teeltmanager die verantwoordelijk wordt voor de belichte locatie aan de Platveld in Meijel en onze nieuwe
locatie aan de Ploegstraat in Someren. Je werkt hierbij samen met de teeltmanager die verantwoordelijk is voor de andere locaties.

Lieuwe Kuijpers nieuwe
hoofdtrainer S.V. Egchel
Lieuwe Kuijpers uit Beringe wordt met ingang van het seizoen 20222023 de nieuwe hoofdtrainer van S.V. Egchel. Hij volgt Jonn Smedts op
die na vier jaar Egchel verlaat en in Grashoek aan de slag gaat.
Lieuwe is 22 jaar en wellicht de jongste trainer die S.V. Egchel ooit
heeft gehad. Hij speelde in de jeugd/senioren van BEVO Beringe en
was hoofd-/assistent trainer/coach bij diverse jeugdelftallen van
BEVO. Momenteel vervult hij deze functies nog bij BEVO 1 senioren en
VVV-Venlo jeugd JO11/O12.

Wie ben jij en wat ga je doen?
Het gaat om een stevige functie, die veel kennis, ervaring en daadkracht vereist. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring bij een glastuinbouwbedrijf en bent bij voorkeur al bekend met datagedreven teelt of hebt daar op zijn minst veel a�ﬁniteit mee, door ervaring, opleiding of
achtergrond. Je bent praktisch ingesteld, analytisch sterk, zelfstandig, communiceert gemakkelijk en hebt een vanzelfsprekende drive in
je om de teelt elke dag naar een hoger niveau te brengen. Het gewas, het klimaat, de watergi�t en het energiemanagement vallen onder
de verantwoordelijkheid van jou als teeltmanager. Op basis van de teeltstrategie en wensen van de afzet stem je iedere dag af wat de
beste teeltmethode is en streef je naar een zo hoog mogelijke productie. We zien je graag binnen het team meedenken met je collega’s en
teeltvoorlichter, bereid om kennis te delen en je bent ontvankelijk voor ideeën van anderen. Samen kom je verder.
Wat bieden we je?
Een stevige functie als teeltmanager binnen een ﬁjn team om te werken. Er is een informele werksfeer en geen enkele dag is hetzelfde.
Het gaat om een fulltime dienstverband, met de vrijheid om je uren zelf mee in te vullen. Salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn
vanzelfsprekend prima in orde.
Interesse in deze uitdagende functie bij een dynamisch bedrijf?
Neem dan contact op met Ties Verbaarschot (06 - 48 774 627) of stuur uw sollicitatie met CV naar:
TVM BV | p/a Zinkskeslaan 26, 5759 PJ Helenaveen
of email naar administratie@verbaarschot.nl
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Nieuwe jeugdtrio
Kuus oet Kepel bekend
Jeugdprins Rick (Daniels) II en zijn adjudanten Jurre (kurvers) en
Lieke (Reijnen) vormen het nieuwe jeugdtrio van vastelaoves
vereniging Kuus oeht Kepèl. Samen gaan zij deze jeugdvastelaovend voorop met de spreuk: ‘Fiëste tot wae neet mier kinne, ut
vastelaovesvirus zal altiehd winne’.

Kinjerboerebroelof 2022: De Fiësboere
Het nieuwe ‘Kinjerboerebroelofsgezelschap’ is op donderdag 10 februari uitgekomen: ‘De Fiësboere’.
Na het grote succes van vorig jaar met de ‘Sjlokdownboere’ heeft Stichting Boerebroelof Kessel besloten
om voortaan ieder jaar, naast een volwassen boerengezelschap, een ‘kinjerboerebroelof’ te organiseren.
Hiervoor is de samenwerking opgezocht met basisschool KC Leef. Het bruidspaar bestaat dit jaar uit
Benthe Joosten en Teun van Hensberg. Zaterdag 19 februari gaan ‘de Fiësboere’ alle kinderen die zijn
geboren in het afgelopen jaar benoemen in de boerenstand met de traditionele ‘Kinjeractie’ en trekken ze
gezellig door het dorp. De broelof is op vrijdag 25 februari ’s middags op de Markt.

Jantje Betoncollecte in Baarlo ook dit jaar digitaal
Jong Nederland Baarlo verleent al vele jaren haar medewerking aan de Jantje Betoncollecte. Net als in 2021,
vindt er ook dit jaar in Baarlo geen huis-aan-huiscollecte plaats. De collecte is wederom volledig digitaal.
Net als bij de huis-aan-huiscollecte,
is de helft van de opbrengst bestemd
voor Jong Nederland Baarlo en is
de andere helft voor Jantje Beton.
Van de collecteopbrengst willen
Jong Nederland Baarlo onder andere

nieuwe sport- en spelmaterialen aanschaffen. Jantje Beton gebruikt haar
deel voor projecten en activiteiten die
als doel hebben om de (openbare)
ruimte in Nederland weer kind- en
speelvriendelijk te maken. De digi-

tale collectebus is beschikbaar tot eind
maart 2022. Kijk voor meer informatie
op www.jongnederlandbaarlo.nl of op
www.jantjebeton.nl

Schoonmaakbedrijf Horst is een familiebedrijf dat streeft
naar het opbouwen van duurzame relaties met haar
klanten door betrouwbaarheid en een hoge kwaliteit van
dienstverlening.
Wij zoeken een Glazenwasser die er graag de schouders
onder wil zetten en ook ambitie heeft. Wanneer je past
bij ons bedrijf krijg je de mogelijkheid om door te groeien
met op termijn de optie om mede eigenaar te worden!
Daarover gaan we graag met je in gesprek.

Glazenwasser met ambitie!
Functie inhoud:
• Je zorgt voor een goede voorbereiding van het werk
zoals het meenemen van de juiste materialen, het borgen
van de veiligheid ter plekke en het correct aanmelden bij
de opdrachtgever.
• Handmatig wassen en drogen van ramen en omlijstingen.
• Tijdens de uitvoering bewaak en borg je de eigen
veiligheid maar ook die van collega’s en voorbijgangers.
• In goede staat houden van materialen en middelen
• Je levert een actieve bijdrage in het verbeteren van onze
dienstverlening, veiligheid en werkmethoden.
Functie eisen:
• Ervaring als glazenwasser of de ambitie om jezelf
hierin te bekwamen
• Rijbewijs B
• Zelfstandig kunnen werken en je hebt geen hoogte vrees
• Veilig en milieubewust werken vind je belangrijk

• Communicatief vaardig
• Doorzettingsvermogen
• We vragen standaard een VOG.
• Ambitie om jezelf te ontwikkelen.
Wij bieden:
• Een full time dienstverband (38 uur) met een beloning
en secundaire arbeidsvoorwaarden conform de
Schoonmaak CAO
• Een plezierige werksfeer.
• Concrete doorgroeimogelijkheden.
Enthousiast? Dan komen we graag met je in contact!
We ontvangen je sollicitatie graag via:
gshschoonmaakbedrijfhorst@hetnet.nl
Bij vragen:

☎ 06 - 51 12 50 50

In de onthullingsvideo is te zien
hoe de jeugdraad van 11 enkele
opdrachten moest verzilveren, om
zo spullen te bemachtigen die te
maken hebben met het nieuwe
jeugdtrio. Nadat de raad van 11
de opdrachten had vervuld en
de spullen in de onthullingskist
hadden gegooid, knalden met een
hoop gejuich Rick, Jurre en Lieke
tevoorschijn.

Het trio
Jeugdprins Rick is 11 jaar oud
en woont samen met zijn vader
Mark, moeder Wendy en zusje
Lian in Kepèl. Hij zit op basisschool
FavoRIET en zijn hobby’s zijn voet-

bal en Jong Nederland. ‘Kampioene
van de nach’ is zijn favoriete liedje
en kan hij als beste mee blèren. Zijn adjudanten zijn Jurre (12)
en Lieke (11) en zitten beide op
De Groenling. Lieke is een fanatieke
handbalster bij BEVO en Jurre
fervent voetballer bij SJO PEC’20.
Het Kepèls greun delen ze alle drie
als favoriete kleur. Maar Rick, Jurre
en Lieke kunnen het niet alleen.
Zij hebben een jeugdraad aan hun
zijde en dit zijn: Ties Daniels, Pux
Kerckhoffs, Tygo Vercoulen, Sam
Vaessen, Bas van Horen, Jeroen
Smits, Sanne Doesborgh, Liza
Janssen, Femke Koldewijn, Joppe
Scheres en Milan Schijven.

Nieuwe periode ‘Het Perfecte
Plaatje’ Meijel
Fotocafè ’t Peelflitske Meijel organiseert ‘Het Perfecte Plaatje’
2021/2022. Er is een nieuwe periode aangebroken en het thema
hiervan is ‘Actie en straatfotografie’. Fotografieliefhebbers kunnen hun inzendingen toesturen tot zondag 6 maart.
“Laat je insprieren door actiemomenten die gebeuren in je omgeving met bijvoorbeeld je huisdieren
of ga op zoek naar mooie straattaferelen en leg deze vast met
je camera”, zo zeggen Michel
Schmeitz en Wiel Höppener, van
Fotocafé ‘t Peelflitske Meijel. Voor
de fotowedstrijd, waarbij het
thema ‘Actie en straatfotografie’
geldt, raden zij aan om te letten op
de juiste compositie en te experi-

menteren met verschillende standpunten.

Deelname
Elke deelnemer mag één foto per
thema insturen. Tot zondag 6 maart
kan men de gemaakte foto insturen
onder vermelding van: Foto Perfecte
Plaatje, naam fotograaf, het thema
van de opdracht en een korte
omschrijving van de gemaakte foto
naar hppDOmeijel@peelflitske.nl
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Parochie Beringe

Misintenties
NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens
het parochiespreekuur op dinsdagochtend. Ook bij kapelaan
Roger Maenen tel. 077 466 18 50 of
per email roger.maenen@ziggo.nl.
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 20 februari
H. Mis 9.30 uur
Woensdag 23 februari
H. Mis 9.00 uur

Parochie Egchel

Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 20 februari
Geen H. Mis
Zondag 27 februari
H. Mis 11.00 uur t.i.v. jaardienst

Johannes Jacobs en Theodora JacobsSmits, jaardienst Theodorus Jacobs
en Hubertina Jacobs-Thiesen; Piet
Dorssers (verjaardag) en Grada
Dorssers-Smets en overl. familie

Parochie Grashoek

Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg, 077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 19 februari
H.Mis 19.00 uur t.i.v. het welzijn van
alle gezinnen in Grashoek
Zondag 27 februari
H.Mis 11.00 uur t.i.v. de overleden
leden van de KBO in het afgelopen
jaar

Parochie Helden

Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3, 077 3071488
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.

Cluster MKBE

Jaardienst Twan Wijnen, Mia EngelsDenissen (verjaardag), Theo Engels en
overleden familie. Zeswekendienst
Wilt u a.u.b. bij binnenkomst in
de kerk 1,5 meter afstand in acht pastoor Will Verbong.
Mededelingen
nemen. U kunt uw handen desinfecteren en vervolgens plaats- Kerkbalans 2022
U ontvangt een dezer dagen het paronemen in de banken waar dat
chieblad 2022 in de bus: ‘Geef vanis aangegeven.Heeft u verkoudheidsklachten, blijft u dan thuis. daag voor de kerk van morgen’ – een
Alle vieringen zijn onder voorbe- naar wij hopen lezenswaardig schrijven dat een beeld wil geven van het
houd. Wijzingen worden aan de
vitale leven van onze plaatselijke kerk.
kerkdeur aangegeven.
In het parochieblad van het kerkbestuur kunt u lezen hoe onze parochie
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973 financieel reilt en zeilt en vragen wij
uw aandacht voor een bijdrage aan
Pastorie Dorpstraat 4
onze kerkgemeenschap.
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl Openstelling Aldegundiskapel
De Aldegundiskapel in onze
www.parochiemaasbree.nl
parochiekerk is dagelijks geopend
Kerkdiensten
voor het opsteken van een kaarsje,
Zondag 20 februari
een gebed of een moment van
H. Mis: 11.00 uur
bezinning. De H. Aldegundis is
Lector: Mevr. Jeanne Senden
Intenties: Sjeng Vaessen, overleden beschermheilige tegen ernstige
ziekten en voor troost en hoop.
ouders en Toon en Maria Vaessen.

Overleden
Tonnie Lijssen-Verhaegh, 80 jaar
Kerkdiensten
Zondag 20 februari
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
Drees Hermkes (verj);

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 parochie
centrum in Panningen 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 19 februari
H. Mis 17.30 uur
Zaterdag 26 februari
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

Parochie Kessel

Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Iet Dings-Bovendeerdt
077 462 18 60
06 24 21 61 06
Kerkdiensten
Zaterdag 19 februari
19.15 uur H. Mis.
Pierre en Tilla de La Roy-Boots
Nelly de La Roy-Koninckx
Jan van Kessel
Mededeling:
Voor de pastorale zorg kunt u terecht
bij pastoor-deken W. Varela.
Tel. 3981416, of kapelaan H. te
Boekhorst (zie parochie Baarlo)
Ziekenzalving: 06-55408023

Parochie Baarlo

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

Kerkdiensten
Zondag 20 februari
H. Mis 11.00 uur met Herenkoor t.i.v.
Piet Heijnen (jaardienst)
Maandag 21 februari
14.30 uur Rozenkrans en 15.00
uur Gebed van de Goddelijke
Barmhartigheid. (op 21/02 deze middagtijd, los van coronamaatregelen)
Dinsdag 22 februari
H. Mis 09.00 uur (grote kerk)
Donderdag 24 februari
H. Mis 09.00 uur. Aansl. Aanbidding
(grote kerk)

Parochie Panningen

Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- en woensdag-ochtend
van 08.30 uur tot 11.30 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 19 februari
H. Mis 19.00 uur - m.m.v. gemengd
zangkoor. T.i.v. Lies Weekers
(jaardienst); Henriëtte Haffmans;
(“dat zij zich mogen bevinden in

Kerkdiensten
Zondag 20 februari
9.30 uur H. Mis.
Zeswekendienst Piet Hoezen en tevens
voor Truus Hoezen-Timmermans.
Zeswekendienst Mia Haenen.
Jaardienst Louis Haenen en
Petronella Mertens, voor dochter
Truus en zoon Coen.
Jaardienst Jacques Wijnhoven en
Nelly Graat.
An Peeters wegens verjaardag.
Donderdag 24 februari
9.00 uur H. Mis.
Overleden: Riet Poulissen-Peters, 85
jaar, Ursulinenstraat 21 Venlo.

Parochie Kessel-Eik

Misintenties NL41RABO0125300522
Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkens
06 30 10 30 13
Kerkdiensten
Zaterdag 19 februari
18.00 uur H. Mis. Tot intentie van een
ernstige zieke.

het hemelse Jeruzalem, waar alle
leed geleden is”)
dinsdag t/m vrijdag:
ochtendmis om 9.00 uur in de
dagkapel.
Donderdag 24 februari
H. Mis 9.00 uur t.iv. Anna de Bruijn
(jaardienst)

www.vincentiusparochies.nl
Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88 | 06 21 20 21 18
pet.horst@home.nl
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50 | 06 12 92 28 34
roger.maenen@ziggo.nl
Kapelaan Piet Houben
06 57 58 75 06
phjhouben@onsbrabantnet.nl
Kerkbestuur | 077 307 14 88
kerkbestuur@vincentiusparochies.nl
Misstipendium zon- en feestdagen
€ 27,50 | door de week € 12,50

Voor de pastorale zorg kunt u
terecht bij pastoor- deken Wilson
Varela (telefoon 077- 3981416) of
kapelaan Hans te Boekhorst (telefoon 077- 4771275): Ziekenzalving
06- 55408023.

Pastoor-deken
W. Varela
077 398 14 16
Maasbree/Baarlo/Kessel/
Kessel-Eik
Kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kerkbestuur
Secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com

Te kort dag

EGOpop festival verplaatst naar 2023

IVN organiseert forumavond
over het belang van de natuur

De 13e editie van het festival EGOpop in Egchel, dat zou plaatsvinden op vrijdag 27 en zaterdag 28 mei, is
verplaatst naar 2023. Dat heeft de organisatie laten weten. Zij vindt het te kort dag en heeft onvoldoende perspectief om het festival dit jaar te kunnen organiseren.

IVN Helden en IVN Meijel organiseren een forumavond over het
belang van natuur in Peel en Maas. Deze bijeenkomst vindt plaats
op donderdag 24 februari in Kerkeböske.

EGOpop werd in 2020 en 2021
vanwege de coronacrisis al eerder
verplaatst. De 13e editie wordt
nu voor de derde keer verzet.
“Ondanks dat Nederland op de
goede weg is en er enigszins
een einde in zicht komt van deze
pandemie, is er op dit moment
nog onvoldoende perspectief en
is het voor EGOpop dit jaar nog
te vroeg”, zo laat de organisatie
weten. “Daarnaast hebben
voorbereidingen nog altijd niet
op een normale manier kunnen

plaatsvinden met de huidige regels
en besmettingen.”

Hobby
De organisatie vindt dat indien er
iets mogelijk is wat uitgaan betreft,
de reguliere horeca voorgaat. “Die
moeten er immers van leven en
hebben hun vaste kosten van personeel en dergelijke. Zij hebben hun
inkomsten al voor lange tijd moeten missen. Voor alle leden van de
organisatie is EGOpop een hobby.
Daarom willen we de lokale horeca

niet voor de voeten lopen. Echter
beloven wij wel dat wij zichtbaar
zullen zijn in het geplande EGOpop
weekend vrijdag 27 en zaterdag
28 mei met een klein evenement,
wanneer dit is toegestaan. Dit staat
los van het geplande festival dat
doorschuift naar 2023.” Stichting
EGOpop gaat contact opnemen met
alle betrokken partijen om, net als
vorig jaar, tot een goede oplossing
te komen voor iedereen. De 13e editie staat vooralsnog gepland op vrijdag 19 en zaterdag 20 mei 2023.

Tijdens deze forumavond geven
afgevaardigden van de politieke
fracties in Peel en Maas hun visie
over hun plannen voor de natuur
in Peel en Maas. Dit zijn de fracties
VVD, CDA, PvdA/GroenLinks, Lokaal
P&M en D’66. Ook gaan de partijen
met elkaar en het publiek hierover
in gesprek. Vervolgens komen de
vier IVN-speerpunten aan bod. Ze
worden ingeleid door Thea Jetten
(natuur en gezondheid), Ine Jacobs
(natuur in buurt en dorp), Stan
Timmermans (kind en natuur) en

Marcel Timmermans (natuur en
recreatie). De discussieleider op
deze avond is Ton Hermanussen;
directeur van Natuur en Milieu
Federatie Limburg. “Met de fractie
afgevaardigden, de inleiders en het
publiek gaan we onderzoeken hoe
we de natuur in Peel en Maas kunnen versterken en welke wensen
er leven”, aldus het IVN. De forumavond vindt plaats in multifunctioneel centrum Kerkeböske, Aan de
Koeberg in Helden. De aanvang is
om 19.30 uur.
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Geplukt

Alissa Janssen-Engelen Koningslust
Deze uit Reuver afkomstige moeder van twee kinderen, heeft haar draai helemaal gevonden in Koningslust. Ze geniet volop van haar gezin,
waarmee ze nog veel mooie momenten hoopt te beleven. Daarnaast heeft ze haar droom waargemaakt door aan de slag te gaan als begeleider
van kinderen met ontwikkelingsproblematiek. Deze week wordt Alissa Janssen-Engelen (27) geplukt.

Zelf was ze destijds woonachtig in
Reuver. De eerste zes jaar van hun
relatie woonde Alissa nog bij haar
ouders. Uiteindelijk woonde het stel
één jaar in Helden. “Dit was een huurhuis om te kijken of het allemaal wel
goed zou gaan. Toen Leroy op vriendenweekend was, en het huis waar
we nu wonen te koop kwam, heb
ik zonder overleg een bezichtiging
gepland. Toen Leroy terug was van
vriendenweekend en ik dit mededeelde was hij heel blij. Hij wilde
graag terug naar Koningslust waar
hij vandaan kwam, en ik had altijd
gezegd er niet te willen wonen. In
ons huidige huis zag ik enorm veel
mogelijkheden, vandaar dat we na de
bezichtiging direct een bod hebben
gedaan en het huis voor ons was.”

Genieten

Het jaar 2022 begon voor Alissa
meteen goed. Per 1 januari startte
ze met haar nieuwe baan binnen
PSW Junior en dat was een droom
die voor haar uitkwam. “Ik heb
vanaf dat ik mijn diploma heb
gehaald, gedroomd over een baan
met moeilijk lerende kinderen of
kinderen met een beperking of
gedragsproblematiek. Dit omdat
ik graag wil ondersteunen in het
begin van het leven van iemand en
daarin samen doorgroei en ontwikkeling wil maken. Dit wel op ieders
eigen niveau en tempo.”

Kinderen
Voorheen werkte Alissa in de
gehandicaptenzorg, met onregel-

matige werktijden. Toen ze echter in
verwachting was van haar tweede
kindje, gooide ze het over een andere
boeg. “Het was duidelijk dat Leroy en
ik niet allebei onregelmatig konden
blijven werken. Kinderen krijgen betekende voor ons niet dat we de kinderen continu naar de opvang willen
brengen. Je past je leven een gedeelte
aan op je kinderen. Vandaar dat ik ben
gaan zoeken naar iets dat ik altijd al
wilde en dat was werken met kinderen.”
Volgens Alissa is niks mooier dan
moeder te zijn van haar twee kinderen. Een paar maanden geleden
is haar zoon Jace geboren. Alissa is
enorm trots op hoe de kinderen met
elkaar omgaan. “Het is mooi om te

zien hoe trots grote zus Lois is op haar
lieve broertje. Waar Jace is, is Lois,
want ze wil heel graag met alles helpen. Ondanks dat Jace nog zo klein
is, verschijnt er een grote glimlach op
zijn gezicht wanneer hij papa, mama,
zijn grote zus Lois of onze hond Denzel
ziet.”

Mamadag
Haar gezin combineren met haar
werk is goed te doen, geeft Alissa
aan. “Ik werk op vaste dagen, waardoor ik een paar vaste dagen mamadag heb. Uiteraard moet er dan ook
gepoetst worden en boodschappen
worden gedaan. De andere dagen is
of Leroy thuis, gaan de kinderen naar
mijn ouders, schoonouders of naar

Puzzel
OVERLAST DOOR
PLAAGDIEREN?

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.
Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

2
9

6

8
7

5

3

4

4

3

6

1

9

7

2

1

6

5

1

3

1

7

8

3

5

6

4

4

8
2

TRAAS BELLEN:
0478-850138

WWW.TRAAS.NL
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Mooi
Natuurlijk

natuurlijk mooi
Industriestraat 15
Horst aan de Maas
06 20 41 45 01 | info@jozijna.nl
Volg ons op:

onze gastouder. Ons gezin is compleet
met twee gezonde, prachtige en lieve
kinderen. Onze droom is om mooie
momenten samen te gaan beleven.
Wanneer de kinderen wat ouder zijn,
hopen we lekker op vakantie te gaan
in het buitenland. Maar de eerste
jaren zal dit dichtbij huis zijn.”
Elf jaar geleden leerde Alissa haar
man Leroy kennen tijdens de opleiding
SPW in Venlo. In eerste instantie sloeg
de vonk niet meteen over. “Leroy
was heel rustig en keek de kat uit de
boom, en ik vond het gezellig met
mijn vriendinnen in de klas. Toen we
uiteindelijk door Gilde Sportief aan de
praat zijn gekomen, was er zeker een
klik. En van het een kwam het ander”,
vertelt Alissa lachend.

Nog altijd is Alissa blij met dit
besluit. Naar eigen zeggen woont
ze ontzettend graag in Koningslust.
“De plek waar ik woon maakt mij
niet direct iets uit. Zolang ik een auto
heb en mijn vrienden en familie kan
bezoeken, vind ik het prima. Maar
van dit huis hebben we echt ‘ons’
huis kunnen maken, waardoor we ons
als gezin hier enorm prettig voelen.
In Koningslust woon je ontzettend
rustig en dat is prettig. Wanneer
wij onze straat uitlopen, lopen we
lekker de natuur in.” Alissa geeft
aan het heerlijk te vinden om een
wandeling te maken met de kinderen
en de hond. “Of even de pony’s te
bezoeken in het Vlakbroek, waar onze
dochter enorm graag komt. Maar ik
geniet ook van een middag in de
binnenspeeltuin, omdat ik dan mijn
kinderen zie genieten. Uiteraard maak
ik ook af en toe tijd voor mezelf. Ik
vind het namelijk ontzettend leuk om
met mijn vriendinnen een dag te gaan
winkelen.”

Onze droom is
om mooie momenten
samen te gaan beleven
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