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Waslijn de grens over
Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo was op zaterdag 11 juli te gast bij een project van Cultuurpodia Peel en Maas en de kunstenaars Ans Joosten uit Panningen en Gereon
Riedel uit Grevenbroich. Ze hingen bij de grensovergang bij Tegelen witte zakdoekjes aan de waslijn om zo de slachtoffers van het coronavirus en de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Maar belangrijker was nog om de verbondenheid tussen de buurlanden aan te tonen. Ook de burgemeester van Grevenbroich, partnergemeente van Peel en Maas, Klaus Krützen
was aanwezig. Het project was ook een aanzet tot een ‘challenge’. Cultuurpodia Peel en Maas hoopt dat de inwoners van de twee gemeentes aan de slag gaan met de zakdoekjes door
ze bijvoorbeeld op te hangen aan een boom centraal in het dorp. / Beeld: Stefan Faust Fotografie

Woonzorgcomplex met dertien wooneenheden

College vraagt gemeenteraad om advies bij plan Veersepad
Het College van B&W vraagt de gemeenteraad van Peel en Maas om advies met betrekking tot het plan voor
een woonzorgcomplex op Veersepad 13 in Kessel. Het plan blijkt na een aanpassing niet meer volledig binnen
de kaders van het beleid van de gemeente te passen, zo zegt het college. Echter blijft ze enthousiast over het
idee en wil ze nu van de gemeenteraad weten of het plan op goedkeuring van het orgaan kan rekenen.
Stichting Onze Toekomst (SOT) stapte
vorig jaar naar de gemeente met het
plan om op Veersepad 13 in Kessel een
complex neer te leggen met dertien
onzelfstandige wooneenheden (één
voordeur). Het unieke aan het idee
was dat de bewoners samen oud wil
len worden, voor elkaar gaan zor
gen en slechts met toestemming van
de anderen hun wooneenheid kun
nen verkopen. Het college was en is
enthousiast over het plan en wil graag
meewerken.
SOT liet begin dit jaar adviesbureau
BRO uitzoeken of het plan met de

gedeelde voordeur juridisch en finan
cieel haalbaar was. Dat bleek niet het
geval, waarop SOT het principeverzoek
aanpaste naar dertien zelfstandige
wooneenheden. Door die aanpassing
kan het college niet meer instemmen
met het plan, zo liet wethouder Rob
Wanten weten in een speciaal ingelast
persgesprek. “Het is geen herstructu
reringslocatie, dus we kunnen volgens
de kaders van de gemeenteraad geen
extra woningen toevoegen op het
perceel.”
“Daarom kunnen we nu niet instem
men met het principeverzoek”, aldus

de wethouder. “Maar juist vanwege
het unieke karakter van het plan
willen we het niet zomaar aan de
kant schuiven. Wij denken dat BRO
geen gelijk heeft en dat het plan
wel juridisch en financieel haalbaar
is.” Daarom vraagt het college de
gemeenteraad nu om mee te den
ken. De raad mag bij de raadscyclus
in september haar wensen en beden
kingen over het plan aangeven.
Een dergelijke constructie komt zelden
voor, vertelde wethouder Wanten.
“We willen weten of de raad ruimte
ziet in haar eigen opgestelde kaders

om het plan toch door te laten gaan.
Dat is niet gebruikelijk, maar omdat
het om een uitzonderlijke casus gaat,
maken we een uitzondering.” Formeel
kan het college een raadsadvies naast
zich neerleggen. “Maar de vraag is
of dat verstandig is”, aldus Wanten.
“Dus dat zullen we niet doen.”

Uniek initiatief
Zorgwethouder Anget Mestrom, ook
aanwezig bij het persgesprek, gaf
aan dat het college het plan nog
altijd ‘helemaal ziet zitten’. “Het is de
juiste woongroep op de juiste locatie.
Wat ons betreft hoefde SOT het plan
helemaal niet te veranderen, maar zij
deden dat vanwege het onderzoek van
BRO. Wij vinden het een uniek initiatief
waarbij mensen voor elkaar gaan zor

gen, dat zien wij zitten en we denken
dat het financieel en juridisch houd
baar is. We willen innovatieve concep
ten ook graag een kans geven.”
Het plan kwam de afgelopen maanden
verschillende keren in de media omdat
de gemeente volgens de tegenstan
ders van het nieuwe complex SOT wel
heel veel medewerking gaf. Te veel,
zo liet tegenstander en buurman Otto
Planten eerder weten. “Dan hadden
andere plannen op die plek ook een
kans moeten krijgen.” Wethouder
Wanten liet bij het persgesprek weten
dat het idee van SOT het enige was
waarbij het gaat om innovatief zorg
concept. “Dat had de rest niet.”

Lees meer op pagina 03
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Opnieuw kans op op- of aanmerkingen

Initiatiefnemers zonnepark Beringe vragen input
buitenwereld
Dorpscoöperatie Steingood en
energieorganisatie Pure Energie
hebben hun plan voor een zonneweide in Beringe geconcretiseerd.
Vorig jaar maart werd het idee
voor zonnepark De Schorf aangekondigd met een informatieavond
voor belangstellenden. De opmerkingen van toen zijn meegenomen
in het uiteindelijk plan dat nu aan
de buitenwereld wordt getoond.
De initiatiefnemers willen nu
wederom iedereen de kans geven
op- of aanmerkingen te plaatsen.
“Er is nog geen vergunning aange
vraagd bij de gemeente”, wil Matthijs
Oppenhuizen van Pure Energie bena
drukken. “Dat kan ook niet, want er
is nog geen beleid in gemeente Peel
en Maas wat betreft zonne- en wind
energie.” Dat beleid wordt momenteel
gemaakt en zou in juni gepresenteerd
moeten worden, maar werd door de
coronacrisis uitgesteld tot maximaal
16 december.
Dat het zonnepark nog niet gemeen
telijk behandeld kan worden, is geen
probleem voor de initiatiefnemers.
“Nu heeft iedereen nog de kans om te
reageren en kunnen wij die opmerkin
gen nog meenemen in de definitieve
vergunningaanvraag.” Op 1 septem
ber moet de input binnen zijn, al geeft
Oppenhuizen aan dat het geen harde
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Een visualisatie vanuit de Schorfweg nog zonder de beoogde groenstrook van 4 tot 8 meter hoog die rondom gepland is

deadline is. “Als iemand een paar dagen
later iets instuurt, zullen we dat ook nog
wel meenemen. Vervolgens gaan we
kijken of de aanpassingen haalbaar zijn,
zowel financieel als wettelijk.”

28 hectare
Al verschillende jaren zijn de dorps
coöperatie en Pure Energie bezig met
het realiseren van een zonnepark, een
veld vol zonnepanelen, in het buiten
gebied van Beringe. Een geschikte
locatie is al gevonden, de eigenaren
willen meewerken en de omwonen
den lijken weinig bezwaren te heb
ben. Het park moet verrijzen op een
stuk land tussen de Koelenweg en de
Schorfweg in het buitengebied van
Beringe. De zonneweide wordt 28 hec
tare groot, een kwart daarvan (7 hec
tare) wordt benut voor landschap en
natuur.
Rondom het stuk komt een strook krui
den en struweel van 20 meter breed
en 4 tot 8 meter hoog. Daarmee wordt
het zicht op het park weggenomen,
aldus de initiatiefnemers. Ook wordt
er kruidenrijk gras onder en tussen de
panelen gezaaid en worden bestaande

sloten natuurvriendelijker gemaakt.
Die zaken moeten met name voor
boerenlandvogels als de patrijs een
beter leefgebied opleveren.

50-50
Steingood wordt voor 50 procent eige
naar van de zonneweide, de andere
helft valt onder Pure Energie. Via de
dorpscoöperatie kunnen belangstel
lenden mede-eigenaar worden van het
zonnepark. De inleg wordt terugbetaald
met de opbrengsten uit de exploitatie.
Het zonnepark gaat naar verwachting
ieder jaar zo’n 21 miljoen kilowattuur
aan elektriciteit opwekken. Volgens de
initiatiefnemers is dat 8 procent van
het totale elektriciteitsverbruik in de
gemeente Peel en Maas.
Via een omgevingsfonds moet een
gedeelte van de opbrengst terugvloeien
naar de samenleving. De initiatiefne
mers willen 50 cent per opgewekte
megawattuur in het omgevingsfonds
stoppen. Dat komt neer op onge
veer 10.500 euro per jaar de komende
15 jaar, verwachten Pure Energie en
Steingood. “De besteding van het geld
uit het omgevingsfonds wordt in samen

spraak met de omgeving bepaald”,
schrijven de initiatiefnemers.

Wij zitten nog in een
vroeg stadium van
ons plan

Zelf denken ze aan maatschappelijke
projecten, initiatieven of voorzieningen
rondom het zonnepark. De initiatiefne
mers geven aan dat na 25 tot 30 jaar,
als de technische levensduur van de
zonnepanelen ten einde is, zij verant
woordelijk zijn voor het weghalen van
de panelen.
De bijdrage aan het omgevingsfonds
geldt voor 15 jaar. Daarna stopt die.
“Dat heeft te maken met de subsi
die vanuit de rijksoverheid”, vertelt
Oppenhuizen. “Zonder die subsidie zijn
de opbrengsten volledig afhankelijk
van de elektriciteitsprijs. Die kan laag
zijn, waardoor het niet meer rendabel
is. Daarom geven we de garantie van
een bijdrage aan het omgevingsfonds

voor 15 jaar. Mensen die geïnvesteerd
hebben en mede-eigenaar zijn, kunnen
dan uiteraard wel nog profiteren van de
exploitatie.”

Capaciteitsproblemen
Oppenhuizen geeft aan niet bang te
zijn voor een gebrek aan capaciteit
van het elektriciteitsnetwerk, een
onderwerp dat de laatste maanden
vaker in het nieuws kwam. “Het is wel
een aandachtspunt, maar de beheer
ders van het netwerk zijn druk bezig
om de capaciteit te verbeteren. Wij zit
ten nog in een vroeg stadium van ons
plan. Tegen de tijd dat het park echt
gerealiseerd wordt, verwachten wij
dat het opgelost is.”
Oppenhuizen geeft aan dat het zomaar
een jaar kan duren voordat er meer
bekend is. “Voordat er echt iets staat,
kan zomaar twee jaar duren. Al kan
het ook sneller gaan als de gemeente
beleid heeft.” Kijk op www.zonnepark
deschorf.nl voor meer informatie over
het zonnepark.
Tekst: Rob Dieleman
Beeld: zonnepark De Schorf

Bron van overstromingen

Aanpak Kwistbeek in herfst van start
De Kwistbeek was de afgelopen jaren een bron van overstromingen. Vooral bij langdurige, hevige buien kon de beek het water niet aan en trad ze
voornamelijk in Baarlo buiten haar oevers. Gemeente Peel en Maas en Waterschap Limburg bedachten samen een plan om de overlast te verminderen en recreatieve ideeën de ruimte te geven. Komende herfst beginnen de aanpassingen.

Handelstraat 17, 5961 PV Horst
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In officiële bewoordingen wordt de
Kwistbeek, die loopt van de Stogger in
Helden tot de Maas in Baarlo, ‘klimaat
bestendig’ gemaakt. Dat houdt in dat
er meer plekken gecreëerd moeten
worden waar het water naartoe kan
als er hevige buien zijn. De verwach
ting is dat die langdurige periodes van
zware regenval door de klimaatver
andering vaker zullen voorkomen. Om
de kans op overstromingen te verklei
nen, worden bepaalde stukken grond
ingericht als overloopgebied. Inwoners
en bedrijven in het gebied hebben
vanaf het begin meegedacht over de
plannen en bij diverse inloopavonden
konden belangstellenden hun ideeën

aandragen.
Vooral in Baarlo is in het verle
den vaak wateroverlast geweest.
Om te zorgen dat het water eerder
al kan worden afgevloeid, wordt bij
de schans in Helden (in de buurt
van de Baarloseweg ter hoogte
van TuinHelden) overloopgebied
De Baendj gerealiseerd. Daar kan
in de toekomst 20.000 vierkante
meter (kuub) water naartoe vloeien.
Ook krijgt de beek op verschillende
plekken een meer natuurlijk karak
ter. Dat gebeurt door de beek meer
te laten slingeren door het landschap.
Verder wordt de stuw bij Dekeshorst
verwijderd en op diverse plekken

worden de duikers vervangen en de
oevers versterkt.

Recreatieve mogelijkheden
Er is niet alleen gekeken naar water
overlast, maar ook naar de recreatieve
mogelijkheden. “We grijpen de maat
regelen om de kans op waterover
last te beperken aan om de kwaliteit
van het gebied op andere manieren
te versterken,“ zegt wethouder Paul
Sanders. “Zo vergroten we de recrea
tieve mogelijkheden door bijvoorbeeld
de aanleg van ommetjes en de inrich
ting van het kasteelpark. In de nieuwe
situatie kunnen wandelaars bijna
overal langs de Kwistbeek genieten.”

In Baarlo zelf wordt bij basisschool
De Omnibus de oever verlaagd, zodat
die toegankelijk wordt voor wateren natuurlessen. Ook het schoolplein
wordt aangepast. Bij de molen wordt
een ‘bypass’ rondom het gebouw
gecreëerd, zodat bij veel water de
molen niet overstroomd.
De gemeenteraad van Peel en Maas
stemde op dinsdag 23 juni in met de
plannen en dagelijkse bestuur van het
Waterschap Limburg stelde op woens
dag 7 juli het Projectplan Waterwet
Herinrichting Kwistbeek vast. Daardoor
is het definitief en kan er dit najaar
begonnen worden met de werkzaam
heden aan de beek.
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De Avonturier nieuwe naam school
Koningslust

Vrouw maakt korte metten
met politieruit

De naam van de nieuwe basisschool in Koningslust wordt De Avonturier. Dat maakten de kinderen van de school
op woensdag 7 juli bekend. Het nieuwe pand wordt momenteel gebouwd tegen dorpshuis De Sprunk aan.

Niet alleen agenten ondervinden last van agressieve mensen, ook hun
materieel wil er nog wel eens onder lijden. Zo werd in de nacht van
zaterdag 11 op zondag 12 juli een achterruit van een politiewagen
kapot getrapt door een vrouw die even daarvoor in Maasbree was
opgepakt voor de mishandeling van een ander persoon.

Alle huishoudens in Koningslust en
de leerlingen van de school mochten
een stem uitbrengen op één van
de tien namen die een commissie
had geselecteerd. Met 44 stemmen
bleek De Avonturier de populairste

naam te zijn. Het huidige pand
van De Springplank is verouderd,
waardoor een nieuw gebouw nodig
is. In overleg met het dorpsoverleg en
de gemeente werd besloten om de
nieuwe school tegen dorpscentrum

De Sprunk aan te bouwen. Eind mei
werd begonnen met het bouwen
van het nieuwe onderkomen. Na de
herfstvakantie moet het pand in
gebruik worden genomen.

Kwestie Veersepad

Verdeelde reacties op
adviesvraag wethouder
In de kwestie over het woonzorgcomplex op Veersepad 13 in Kessel staan de initiatiefnemers van Stichting
Onze Toekomst (SOT) en actiegroep Red Maasdorp Kessel (RMK) pal tegenover elkaar. Het College van B&W
besloot vanwege het unieke karakter van het plan om de gemeenteraad om advies te vragen. SOT snapt die
handeling, RMK heeft er vragen bij.

De meldkamer kreeg rond 01.00
uur ‘s nachts een bericht dat een
vrouw in Maasbree onder invloed
van drank en/of drugs was door
gedraaid. Ze zou iemand mis
handeld hebben, waardoor de
politie met spoed ter plekke ging.
Bij aankomst troffen de agenten
inderdaad een vrouw aan die zich
agressief gedroeg en continu aan
het schreeuwen was. Na de beves
tiging dat de vrouw inderdaad
verantwoordelijk was voor de mis
handeling, werd ze aangehouden
en met handboeien om achter in
de politiewagen geplaatst.
De politie was met twee voertui

Het college wil van de gemeenteraad
weten of het plan van SOT binnen de
kaders past die het orgaan vorig jaar
opstelde. Het probleem van het col
lege spitst zich op het feit dat in het
principeverzoek staat dat het om der
tien onzelfstandige wooneenheden
gaat en dat SOT het nu wil aanpassen
naar dertien zelfstandige woningen,
waardoor dertien wooncontingenten
toegevoegd moeten worden op de
locatie. Dat kan volgens de gemeente
niet zomaar en daarom wordt de
gemeenteraad gevraagd haar mening
te geven. Het college blijft groot voor
stander van het plan.
SOT snapt de stap van het college.
“Een goede discussie met de gemeen
teraad zal uiteindelijk leiden tot een
gedragen besluit van B&W.” De stich
ting veranderde het principeverzoek
naar zelfstandige wooneenheden
omdat ze dacht dat het plan anders
juridisch en financieel niet haalbaar
zou zijn. Daar komt ze nu op terug.
“Uit gesprekken met een grootbank
is inmiddels duidelijk geworden dat
onder voorwaarden (...) financiering
wel mogelijk is.” Die voorwaarden
zijn strikte regels en afspraken met
betrekking tot het samen leven, samen
wonen en samen zorgen voor elkaar
en de verkoop van de wooneenheden.
Dat kan alleen met toestemming van
de andere bewoners gaan gebeuren.

SOT denkt dat met die voorwaarden
dertien wooncontingenten toevoegen
mogelijk is. “Het door de gemeen
teraad zelf opgestelde beleid van
april 2019 biedt ruimte daartoe. In de
beleidskaders van de gemeente staat
namelijk dat nieuwbouw van wonin
gen of toevoeging van woningtitels in
principe plaatsvindt op herstructure
ringslocaties.” Vooral de woorden ‘in
principe’ bieden mogelijkheden denkt
SOT. “Onze voorkeur gaat uit naar de
variant met dertien wooncontingenten,
maar dan wel met dezelfde voorwaar
den met betrekking tot de zorgcompo
nent en de financiële restricties.”

Verschuilen
Actiegroep RMK, die het karakteris
tieke aanzicht van Kessel wil behou
den, zegt dat de wethouder vrij is
advies te vragen, wel stelt ze vragen
bij het waarom. “Als je naar de advie
zen van twee deskundige adviesbu
reaus kijkt, dan is het duidelijk dat het
plan van SOT niet past en uitvoerbaar
is binnen de gestelde kaders van wet
en regelgeving. Je kunt dit als wethou
der natuurlijk ook zelfstandig ken
baar maken aan de initiatiefnemers.
Daarvoor ben je wethouder. Je zou je
de vraag kunnen stellen of hier sprake
is van het verschuilen achter de raad.”
RMK denkt niet dat gemeenteraad in
zal gaan stemmen met het plan voor

dertien woningen. “Als de ambtena
ren van de gemeente Peel en Maas
al meer dan twee jaar adviseren dat
meer dan één woning op het perceel
Veersepad 13 niet is toegestaan, dan
moet je als wethouder niet bij de raad
gaan vragen of het toch mag.” Het soci
ale contract dat de bewoners willen
gaan opstellen, zegt RMK niets. “Of een
woning ‘zelfstandig’ is of ‘onzelfstan
dig’, bepaalt de wet. De zelfstandigheid
van dertien woningen kan niet weggecontracteerd worden in een sociaal
contract of speculatiebeding.”

Slagingskans
De leden van SOT gaan er vanuit dat
het woonzorgcomplex er gaat komen.
“Zowel optie 1 als 2 (zelfstandige en
onzelfstandige wooneenheden, red.)
lijkt een goede kans van slagen te
hebben”, aldus de stichting. “We gaan
met volle energie en vertrouwen ver
der met de realisering van ons plan.”
SMK gaat juist verder met het strijden
tégen het plan. “We gaan ons con
tact met de gemeenteraadsleden de
komende tijd intensiveren. Wij zullen
blijven strijden voor het behoud van
het beeldbepalende dorpsgezicht door
voor iedereen zichtbaar maken hoe
groot een modern appartementen
complex is.”
Tekst en beeld: Rob Dieleman

gen ter plaatse, maar één werd
opgeroepen voor een spoedmel
ding. Alleen de auto met de vrouw
achterin bleef over. Terwijl de
agenten bezig waren met het note
ren van gegevens van getuigen,
hoorden ze flinke bonken uit de
auto komen. Toen ze bij de wagen
aankwamen, wist de vrouw zo hard
te stampen dat een zijruit van de
auto sneuvelde.
De actie leverde de vrouw behalve
wat frisse lucht ook nog een extra
aanklacht, naast de mishandeling,
op voor vernieling.
Beeld: Politie Peel en Maas
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Huisvesting arbeidsmigranten blijft probleemdossier
Het dossier over de huisvesting van arbeidsmigranten blijft de politieke gemoederen bezighouden. Bij de
kadernotavergadering op dinsdag 7 juli passeerde het onderwerp wederom de revue. Burgemeester Wilma
Delissen-van Tongerlo gaf aan dat de gemeente strakker gaat handhaven en strenger gaat optreden. De
gemeenteraadspartijen lieten weten graag in gesprek te gaan met het college over hoe de problematiek
aangevlogen kan worden.
Het pijnpunt in het huisvestingsdos
sier ligt voor de gemeente vooral bij
de huisvestingslocaties die al jaren
geleden werden opgezet, zoals bunga
lowpark Stille Wille in Meijel en vakan
tiepark De Berckt in Baarlo. Beide
parken waren ooit primair bedoeld
voor vakantiegangers, maar door
de jaren heen werden de toeristen
gedeeltelijk ingeruild voor arbeids
migranten. Tot in 2014 werd beslist
dat recreatieparken bedoeld zijn voor
vakantiegangers en niet voor arbeids
migranten. De arbeidsmigranten moes
ten dus weg van de recreatieparken.
Bij bijvoorbeeld vakantiepark
BreeBronne in Maasbree werd het
opgelost door de 750 arbeidsmigran
ten van het park naar een ander ter
rein te verplaatsen. Later werd het
vakantiepark helemaal losgetrokken
van de huisvesting van arbeidsmi
granten. Bij Stille Wille en De Berckt
ging de huisvesting gewoon door. Het
Meijelse park wijt dat vooral aan het
feit dat de huisjes op het terrein in
bezit zijn van particulieren. Het park
vindt dat het zelf niet verantwoordelijk
is voor de bewoners.

Conflict
De Berckt had het plan om de
arbeidsmigranten naar het voorma
lig stockcarcircuit te verplaatsen op
een steenworp afstand van het park.
Volgens eigenaar Oostappen Groep
vergt het meer tijd om alles te kunnen
regelen op het circuit om er arbeids
migrantenwoningen neer te zetten.
Volgens de gemeente zijn alle onder
zoeken afgerond en staat niets de
Oostappen Groep meer in de weg om
de migrantenwoningen te realiseren.
Nadat het aanvankelijk leek alsof de
partijen er samen uit zouden komen,
is er een conflict ontstaan. De Berckt
vindt dat de gemeente haar meer
tijd moet geven om alles op orde te
krijgen en de gemeente vindt dat de
Berckt haar voor de gek houdt.
Bij de Stille Wille komt er nog bij dat
naast de illegale huisvesting van
arbeidsmigranten ook nog verschil
lende andere overtredingen plaatsvin
den. Zo zijn diverse woningen op het
terrein groter dan toegestaan via de
vergunning en is er veel permanente
bewoning op een plek (recreatiepark)
waar de gemeente dat liever niet ziet.

Het is een doorn in het oog van de
gemeente. Inmiddels is er een was
lijst aan procedures die op dit moment
lopen tussen bewoners van Stille Wille
en de gemeente.

Oude beleid
Nieuwe locaties als Kafra aan de
Midden Peelweg en die van paprikate
ler Wijnen aan de Molenheg in Egchel
zijn gekomen na het instellen van het
nieuwe beleid en voldoen aan de wet
telijke en gemeentelijke regels. De pro
testen daar komen van omwonenden
en andere mensen die op een andere
manier betrokken raken bij de locaties,
zoals de huisartsen in Maasbree. Het
zijn vooral de overblijfselen van het
oude beleid die zorgen voor een grote
stroom aan bezwaren en rechtszaken
vanaf de parken zelf aan het adres van
de gemeente.
Omdat de gemeente voor eens en voor
altijd af wil van de problematiek, is
besloten strenger te gaan handhaven,
meer en hogere boetes te gaan opleg
gen en in sommige gevallen is het
openbaar ministerie bereid gevonden
strafrechtelijke onderzoeken op te star

ten. Bij de gemeenteraadsvergadering
op dinsdag 7 juli bleek dat veel raads
partijen net als het college klaar zijn
met de overtredingen op de parken.

‘Moeilijker maken’
“Als je langs Stille Wille loopt, zie
je alleen maar Poolse, Bulgaarse of
Roemeense kentekens op de auto’s”,
zei VVD-raadslid Teun Heldens. Het zit
de partij dan ook dwars dat het college
weinig handvaten heeft. “Wat kun
nen wij doen om het hen moeilij
ker te maken?”, vroeg Heldens zich
af. “We worden gewoon voor de gek
gehouden.”
De burgemeester liet zich eerder in
de vergadering ongeveer dezelfde
woorden ontvallen. Ze doelde op het
feit dat bij ten minste drie contro
les op rij moet worden vastgesteld

dat dezelfde personen op één adres
wonen. “Er wordt gerouleerd in de
huisjes. Als wij niet kunnen aantonen
dat drie maanden lang dezelfde men
sen op een plek woonden, wordt ons
oordeel bij de rechter meteen onderuit
gehaald.”
Zowel Geert Segers (VVD) als Annigje
Primowees (PvdA/GroenLinks) stelde
daarom voor om met een raadswerk
groep naar het probleem te kijken.
“Als blijkt dat er meer geld nodig is om
de problemen aan te pakken, dan kun
nen we dat regelen”, zei Primowees.
“Het moet niet zo zijn dat dit nog
jaren zo doorgaat.” Het college en de
gemeenteraad zijn het daar hartstochte
lijk over eens: de overtredingen hebben
lang genoeg geduurd, tijd voor actie.
Tekst: Rob Dieleman

Gemeente wil bungalows
sluiten op Stille Wille
Gemeente Peel en Maas heeft het gehad met de overtredingen die
plaatsvinden op bungalowpark Stille Wille in Meijel.
Handhavingszaken en dwangsommen ten spijt, nog altijd zijn er
volgens de gemeente legio voorbeelden van het illegaal huisvesten
van arbeidsmigranten en permanente bewoning op plekken waar
dat niet is toegestaan. De gemeente wil nu bungalows gaan sluiten.

Houthandel & Timmerbedrijf
Houthandel
& Timmerbedrijf
Rene van Ophoven
v.o.f.
Rene van Ophoven v.o.f.
Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
06 223 712 88 • renevanophoven@gmail.com

Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
06 223 712 88 • renevanophoven@gmail.com

Houthandel & Timmerbedrijf
Rene van Ophoven v.o.f.

Houthandel & Timmerbedrijf
Rene van Ophoven v.o.f.

Wij zijn in de bouw vak geopend

DOE HET ZELF OF LA AT HET ONS MAKEN
INGEN
TT
HU
SC
EN
N
TE
OR
PO
IN
TU
N,
GE
IN
PP
KA
ER
OV
mail.com
22 37 12 88 • renevanophoven@g
Meijelseweg 3 • Beringe • 06

De procedures rondom Stille Wille
waar gemeente Peel en Maas
momenteel in verwikkeld is, zijn
niet meer op één hand te tellen.
Op vrijwel elk handhavingstraject
vanuit de gemeente komt wel een
beroep of bezwaarschrift vanuit het
bungalowpark of haar bewoners.
Ook lopen er nog een wob-verzoek,
diverse rechtszaken en een zaak
tegen de tijdelijke vergunning die
de Meijelse motorcrossclub kreeg
om wedstrijden te organiseren in
het naastgelegen bos.
De diverse dwangsommen die
gemeente al oplegde én inde,
sorteren weinig effect, zo schrijft
de gemeente in een brief aan
de gemeenteraad. Daarom gaat
de gemeente nu ‘lasten onder
bestuursdwang voorbereiden’.
In de praktijk komt het erop neer
dat er door de gemeente boetes
opgelegd worden en als die niet
hoog genoeg blijken te zijn, wor
den die nog eens verhoogd. Als de
overtredingen dan nog niet ophou
den, kan door bestuursdwang de
overtreding beëindigd worden.
Woningen worden dan door de

gemeente gesloten, de maatregel
die nu ingezet gaat worden.

Juridisch spoor
Naast het gemeentelijke traject,
kan ook nog een juridisch spoor
worden ingezet. “Dit komt niet
vaak voor en wordt alleen gebruikt
als overtreder willens en wetens
doorgaat met de overtreding”, laat
de gemeente in een reactie weten.
Het kan dus zijn dat er een dwang
som vanuit de gemeente wordt
opgelegd en tegelijkertijd een
boete vanuit het openbaar minis
terie op de mat valt. Het OM heeft
toegezegd te bekijken of vervol
ging mogelijk is.
De zwaardere stappen zijn volgens
de gemeente nodig omdat de eer
der opgelegd dwangsommen niet
tot de beëindiging van de overtre
dingen hebben geleid. “De illegale
bewoning duurt voort”, aldus de
gemeente. “Door de bungalows
feitelijk te gaan sluiten, kan de
overtreding ook niet meer worden
voortgezet”, denkt de gemeente.
Tekst en beeld: Rob Dieleman
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Verplaatsen naar circuit

Gemeente legt dwangsom op bij De Berckt
Net als bij Stille Wille, is de gemeente ook klaar met de overtredingen die plaatsvinden bij vakantiepark De
Berckt in Baarlo. Ook daar is veelvuldig sprake van illegale huisvesting van arbeidsmigranten. Burgemeester
Wilma Delissen-van Tongerlo zei bij de raadsvergadering van dinsdag 7 juli dat de gemeente ‘voor de gek gehouden wordt’ door eigenaar Oostappen Groep. De gemeente heeft per direct een last onder dwangsom opgelegd.

De gemeente heeft contact gehad
met het openbaar ministerie om te
onderzoeken of het vakantiepark
strafrechtelijk vervolgd kan worden.

dwangsommen. Het bedrijf kan nog
in bezwaar en beroep gaan tegen
de dwangsom, laat de gemeente
weten.

‘Teleurgesteld in gemeente’

We zijn bijna aan de
finish en dan doet de
gemeente dit

Verplaatsing

Er is begonnen met het klaarmaken van het circuit voor bebouwing

Door de last onder dwang
som (opgelegd op 9 juli) moet
Oostappen Groep er binnen twee
maanden voor zorgen dat er geen
arbeidsmigranten meer wonen op
het recreatieve gedeelte van het
vakantiepark. Als dat wel het geval
is, krijgt het vakantiepark boe

tes opgelegd. Eerder maakte de
gemeente al bekend dat het gaat
om een boete van 250.000 euro per
week die kan oplopen tot een maxi
mum van 1 miljoen euro.
Volgens burgemeester Delissen-van
Tongerlo heeft Oostappen Groep
de gemeente een flinke tijd voor

de gek gehouden. “Bij alle con
troles die we uitgevoerd hebben,
zaten er geen arbeidsmigranten
in de woningen op het recrea
tieve gedeelte. Maar de contro
leurs waren het terrein nog niet
af of de woningen werden weer
volgestopt met arbeidsmigranten.”

De Berckt mag officieel al jaren
geen arbeidsmigranten meer huis
vesten op het recreatieve gedeelte
van het park. In samenspraak met
de gemeente werd de oplossing
gezocht in het verplaatsen van de
migranten naar het voormalig stock
carcircuit aan de andere kant van
de weg. Het lukte Oostappen Groep
niet om binnen de gestelde termijn
te voldoen aan de verplaatsing.
Daarom werd verschillende keren de
tijdelijke vergunning verlengd.
De gemeente is echter klaar met
het uitstellen en het college besliste
onlangs dat er dwangsommen
opgelegd gaan worden als het park
niet snel aan de gestelde eisen gaat
voldoen. Oostappen Groep heeft
tot 20 oktober om de overtredin
gen op te lossen, anders volgen er

Jos Mennen, directeur van
Oostappen Groep, laat weten teleur
gesteld te zijn in de houding van de
gemeente. “Het is jammer dat we
samen zo opgetrokken zijn en dat
nu een last onder dwangsom wordt
opgelegd. We hebben al veel kos
ten en energie besteed aan de ont
wikkeling van het circuit en dan zijn
we bijna aan de finish en dan doet
de gemeente dit. Verder wil ik er
niet inhoudelijk op ingaan, omdat
het een lopende procedure betreft.”
Wel laat Mennen nog weten dat
Oostappen een paar weken gele
den begonnen is met werkzaamhe
den aan het circuit om het klaar te
maken voor de bouw van arbeids
mgirantenwoningen. Zo werd onder
meer de asfaltbaan weggefreesd.
Wanneer het terrein opgeleverd kan
worden, kan Mennen nog niet zeg
gen. “We zijn afhankelijk van onder
meer de gevolgen van de coronacri
sis en het weer. We proberen het zo
snel mogelijk op te leveren.”
Tekst: Rob Dieleman
Beeld: Marcel Bol

Gemeente verlaagt
reclamebelasting
De gemeente verlaagt vanwege het coronavirus de reclamebelasting voor bedrijven in het centrum van Panningen. Over de drie
maanden dat de winkels niet open konden, hoeft geen reclamebelasting betaald te worden. Het besluit werd genomen op verzoek
van Centrum Management Panningen.
Bedrijven in het centrum van
Panningen betalen sinds 2014 recla
mebelasting. Dat geld wordt door
de gemeente als subsidie vervol
gens aan Centrum Management
Panningen verstrekt. Die gebruikt
de bijdrage voor het financieren
van activiteiten en projecten in het

centrum. Omdat lang niet alle zaken
dit jaar door konden gaan en veel
bedrijven lijden onder de gevol
gen van het coronavirus, vroeg het
Centrum Management de reclame
belasting dit jaar met een kwart te
verminderen. Het college besloot in
te stemmen met het verzoek.

autoglasherstel
en reparatie
zakelijk en particulier

Panningnaren winnen prijs
Postcode Lotterij
Ria en Frans van de Talmastraat in Panningen zijn vrijdag 10 juli verrast door Gaston Starreveld van de
Postcode Loterij. Op hun postcode 5981 VJ is in de junitrekking de PostcodeStraatprijs gevallen. Ria en
Frans zijn de enige deelnemers met een lot op de winnende postcode en hebben een auto en een bedrag van
25.000 euro gewonnen. “We gaan dit jaar in Nederland op vakantie maar als het weer kan gaan we graag
weer naar Turkije.” De uitzending van de uitreiking in de Talmastraat is op 2 augustus te zien in ‘Eén tegen
50’ bij RTL 4. Het programma start om 20.00 uur. / Beeld: Roy Beusker Fotografie

Venlo-Blerick - Susteren
077 463 10 30 | autoglasherstelsnijkers.nl
autoglasherstelsnijkers
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Eenvoud was jouw leven
Vakmanschap en vlijt
kwamen uit jouw handen
Rust is je nu gegeven
in een ander Vaderland

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

Op 85-jarige leeftijd is rustig ingeslapen
mijn dierbare man, onze lieve pap en opa

Jeu Colbers
lid in de Orde van Oranje Nassau,
begiftigd met de Pauselijke onderscheiding
Pro Ecclesia et Pontifice

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

077 308 28 33
06 30 921 961

echtgenoot van

Mia Colbers - Pubben

regio Peel en Maas

fienbosuitvaartzorg.nl

* Baarlo, 30 juli 1934

† Nijmegen, 12 juli 2020

Kessel: Mia Colbers - Pubben
Marlies en Martin Driessen - Colbers
Suzanne, Tom, Ruud
Twan en Karin Colbers - Peeters
Sjoerd, Aniek en Jordin

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

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

Yvonne Colbers
Familie Colbers
Familie Pubben

Een glimlach van liefde
Een traan van gemis
Omdat het zonder jou
Nooit meer hetzelfde is

Jeu Peters

Helden, * 25 januari 1940

lieve man van

Annie Peters – van Lier
Pap en opa van

Janine en Peter
Puck en Kris
Jikke en Jip
Inge en Jeroen
Juna
Indi
Bodi

Correspondentieadres:
Irenestraat 21, 5981 XJ Panningen
We hebben op woensdag 15 juli in besloten kring afscheid
genomen van Jeu.

Correspondentieadres:
Baarskampstraat 21, 5995 AS Kessel

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

T 077 - 2061585
www.arendseuitvaartzorg.nl

De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden op vrijdag 17 juli.
Graag hadden wij met u allen afscheid van Jeu genomen,
maar door de huidige omstandigheden zijn we genoodzaakt
om dit in beperkte kring te doen.

Venlo, † 9 juli 2020

Wanneer je verdrietig bent
kijk dan opnieuw in je hart
en zie dat je huilt
om wat je vreugde schonk
Intens verdrietig, maar dankbaar voor al het goede
wat zij ons gegeven heeft, hebben wij afscheid
moeten nemen van onze (groot)moeder

Ans Janssen
samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Jan van den Eertwegh
Het neemt de leegte niet weg,
maar verzacht het verdriet.
Jo van den Eertwegh-Timmermans
Miriam, Mario, Wendy en Koen

www.vooraltijdbijzonder.nl

Baarlo
Kessel
Maasbree

Wij danken iedereen voor de mooie woorden,
brieven, kaarten en bloemen die wij mochten
ontvangen na het overlijden van mijn lieve man,
zorgzame vader en trotse opa

Claudia van Haeﬀ |06-15156046
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Weggevlogen witte valkparkiet
omgeving v Wisstraat Helden.
Gevonden of gezien?
Bel aub 06 58 97 37 22.
Opgeruimd? Niets weggooien!
Ik kom de kleine spullen graag bij u
ophalen! 06 46 48 87 15.
Boerderijwinkel de Vlegert nu 3
kilo nieuwe aardappelen voor 2 euro,
ook eigengeteelde groente. Verlinden
Lorbaan 41b Grashoek. Nu kleine
pakjes hooi te koop tel. 077 307 32 20.

Anna Maria Hendrika
* 25 maart 1948

† 4 juli 2020

Jan en Tabitha
Francine en Marc
Teije
Cas
Annemiek
Eelco
Elza
Sem
Correspondentieadres: Laakse Tuin 16, 7207 NR Zutphen

Dankbetuiging

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

“Zonder jou is álles anders”
Het was hartverwarmend om zó veel kaarten,
bloemen en lieve berichten te mogen ontvangen
na het overlijden van onze lieve

Hans Peeters

Voor aardbeienplanten,
groenteplanten o.a. winterprei,
fruitbomen en klein fruit
naar Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom, tel. 077 398 35 52.

Om ook nooit te vergeten waren de vele mensen die
langs de weg stonden om Hans op de dag van
de uitvaart een laatste groet te brengen.

Wie wil mij drie uur per week in Meijel
helpen met huishoudelijk werk?
06 40 75 67 70.

Onze hartelijke dank hiervoor.

Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

Ted Nefkens
Sammy-Jo en Mitch
Bob en Joëlle
Tom
Helden, juli 2020

Te koop zoete morellen zelf plukken
€ 1,-/kg, Dahlia’s, rozen, nieuwe
aardappelen € 5,-/5 kg, appels.
Van Lankveld Tienraijseweg 2,
5864 CJ Meerlo 06 53 13 01 32.

Te koop woonhuis met bedrijfsruimte
Kanaalstraat 65 Beringe
06 22 29 95 44, 077 306 19 91.
T.k. gevraagd land- en
tuinbouwmachines o.a. ploeg frees
kopeg spitmachine bloter weidesleep
schudder hark maaier mesttank kipper
tractor enz. Tel. 06 19 07 69 59.
Pruimen vanaf vrijdag fruitbedrijf J v
Horen Kanaalstraat 56 Beringe.
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info & tips:
karelheines.nl. 06 50 96 29 15.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
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Het Panningse Stogger BV ontwierp FRD-e

Van ledverlichting naar een
beademingsapparaat door corona
De bekendheid van het kleine Panningse Stogger BV schoot in maart en april door het dak. Het bedrijf dat
normaal verlichting ontwikkelt en produceert, maakte bekend een goedkoop beademingsapparaat te hebben
ontworpen. Ideaal voor patiënten die met ernstige longproblemen in het ziekenhuis vochten en vechten tegen
het coronavirus. Het is afwachten of het financieel iets gaat opleveren, maar het bedrijf is blij bij te kunnen
dragen aan een betere wereld.

Dankbetuiging

Bedankt iedereen voor de mooie bloemen, de vele hartverwarmende
kaarten, de belangstelling tijdens de erehaag en de steun en
medeleven die we hebben mogen ontvangen na het overlijden van

Tiny Ottenheijm-Smits
Cor Ottenheijm
Kinderen en kleinkinderen

Trapveldje in Kessel-Eik
geopend
Het trapveldje aan de Waterweideweg in Kessel-Eik heeft een
flinke opknapbeurt gehad. Het initiatief daarvoor kwam van
jeugdwerkgroep Trapveld, bestaande uit Raf, Tim, Tygo en Freek.
De jeugdige inwoners van Kessel-Eik gingen samen met de
gemeente aan de slag om het speelveldje aan te pakken.
Het r esultaat werd op woensdag 8 juli getoond.

De vier jongeren besloten eind
vorig jaar om naar de gemeente
te stappen. Het trapveldje aan de
Waterweideweg was onderkomen
en moest nodig opgeknapt worden.
“De skatetoestellen waren erg vies”,
laten de jongeren weten. “Het gras
veld om te voetballen was slecht.
Er zaten grote hekken in het hekwerk
en de goals waren versleten. Er was
ook veel onkruid.” De gemeente
zegde toe het grasveld, hek en
onkruid aan te pakken.
De skatetoestellen ‘pimpen’ regel
den de vier zelf. “We wilden er
graag mooie graffiti op laten
maken. Daarvoor hebben we spon
sors in de buurt gemaild en gebeld
en tijdens een feestavond in Ut
Gemeinsjapshoes hebben we een
tombola georganiseerd en ook zelf
gepresenteerd.” Het leverde het niet
misselijke bedrag van 3.000 euro op
voor het herstel van het trapveldje.
Ook de gemeente droeg een steen
tje bij door het plaatsen van twee
nieuwe goals, een bord met de
regels van het trapveld en paaltjes
zodat er geen auto’s meer het veld

op kunnen. Omdat het budget van
de jeugdwerkgroep vanwege het
opgehaalde geld zo groot was, vroe
gen de vier leden van de werkgroep
op school wat er nog meer zou moe
ten gebeuren aan het veldje.
Naar aanleiding van de opmerkingen
die opgehaald werden op het school
plein kwam er in samenwerking met
een kunstenaar graffiti op de skate
toestellen, een groot hekwerk achter
het tweede doel zodat minder vaak
het land ingegaan hoeft te worden
om ballen te zoeken en werd er door
een Kessel-Eikse timmerman een
nieuwe dug-out getimmerd.
Op woensdag 8 juli werd het trap
veldje geopend en kon iedereen een
kijkje komen nemen. Wethouder
Anget Mestrom was eveneens aan
wezig. Nadat zij uit een strafschop
keeper Raf (na enkele pogingen) wist
te passeren, werd het veldje offi
cieel geopend. “We hopen dat alle
kinderen in Kessel-Eik veel gebruik
gaan maken van het trapveld en dat
er nog jarenlang plezier aan beleefd
kan worden”, laat de jeugdwerk
groep weten.

Het kostte de vier medewerkers van
Stogger BV een nachtje slapen voordat
ze beslist hadden hun kennis en kunde
in te zetten voor een goedkoop beade
mingsapparaat. “Op zondag 16 maart
werd de intelligente lockdown aange
kondigd door premier Rutte”, ver
telt mededirecteur Pieter Peeters.
“Op maandag hebben we beslist dat
we moesten proberen ons steentje bij
te dragen. Als wij ervoor kunnen zor
gen dat het leven van mensen gered
wordt, moeten we dat doen.”
Zo kwam het dat het bedrijf zich in
plaats van op het ontwikkelen en
produceren van ledverlichting, gevel
reclames en gezonde kantoorlichten
ging richten op een apparaat dat de
beademing van een persoon regelt.
Het eerste ontwerp werd al snel
online gezet, zodat andere bedrijven
en mensen er naar konden kijken en
eventueel gebruiken. “We kregen al
snel terug dat we eerst medisch certi
ficaten moesten hebben, voordat het
gebruikt zou kunnen worden”, legt
Peeters uit.
Dankzij een enorme golf aan mediaaandacht (van de Volkskrant tot Hart
van Nederland) voor hun ontwerp
kwam Stogger in contact met de
hightech toeleverancier NTS-Group.
“Die heeft dertien ingenieurs op het
apparaat gezet en samen hebben we
het doorontwikkeld”, aldus Peeters.
De aandacht van de pers leverde ook
andere contacten op. Investeerders,
bedrijven die interesse hadden om
het apparaat te gaan verkopen, over
heden die het wilden kopen, en nog
veel meer. “Op een gegeven moment
waren we hier met z’n zessen aan het
bellen en toen ik mijn telefoon ophing,
had ik drie gemiste oproepen.”
Het normale werk werd een paar
weken op een lager pitje gezet om zo
tijd te maken voor het beademingsap
paraat. Na weken van ontwikkelen en
uitproberen, was de FRD-e (spreekt
uit: Freddy) klaar. Dertig proefexem

plaren zijn de afgelopen weken de
wereld over gestuurd voor een testpe
riode. “Nu moeten we afwachten of ze
bevallen”, vertelt Peeters. “Als dat het
geval is en ze bestellen een lading,
worden die bij printerfabrikant Canon
in Venlo gemaakt. Die werken belan
geloos mee aan de productie.”
Het is overigens niet al te makke
lijk om medische apparatuur over de
wereld te verspreiden. “Er komt veel
papierwerk bij kijken”, legt Peeters uit.
“Landen buiten Europa hebben andere
voorschriften en regels. Dus we moe
ten dan, vaak in samenwerking met
een lokale partner daar, zorgen dat we
ook de certificaten van dat land ont
vangen.” Dokters moeten vervolgens
het apparaat nog testen en pas daarna
kan er een bestelling volgen.

Iets betekenen
voor de mensheid

nu te helpen door een goedkoop
beademingsapparaat aan te bieden.”
Een ‘normaal’ beademingsapparaat
kost tussen de 10.000 en 30.000 euro,
die van Stogger 2.000 euro.
Doordat het virus hier weggetrokken
is, is het aandeel tijd en energie dat
de werknemers stoppen in de FRD-e
ook teruggelopen. Waar in de begin
periode meer dan 80 procent van
de tijd naar het apparaat ging, is dat
nu nog maar zo’n 20 procent, ver
telt Peeters. “Dat zal nog wel meer
gaan afnemen. We zien nu toch weer
vooral bezig met verlichting. Maar de
FRD-e heeft nog steeds onze aan
dacht. Het zou natuurlijk heel jammer
zijn als het apparaat, waar we zoveel
tijd en energie in gestoken hebben
om te ontwikkelen, vervolgens niet
gebruikt wordt. We zijn ook bezig
om te kijken of het bijvoorbeeld in
een ambulance gebruikt kan worden.
Dan kunnen we ook na de coronaperi
ode blijven leveren.”

Museum
Stogger zit nu nog in de fase dat de
apparaten getest worden. Veel geld is
er dus nog niet verdiend aan de FRDe. “Maar daar gaat het ons ook totaal
niet om”, legt Peeters uit. “Wij wilden
een betaalbaar apparaat maken dat
het leven van mensen kan redden. Iets
betekenen voor de mensheid. We rich
ten ons dan ook vooral op armere
landen in Afrika en Zuid-Amerika.
Nederland kan de dure beademings
apparaten wel betalen, maar bijvoor
beeld Nigeria niet. Daar hebben we
het apparaat voor ontwikkeld.”
Vandaar dat Stogger niet gestopt is
met de FRD-e nadat het coronavirus
de laatste tijd zo ongeveer verdween
uit Nederland. Peeters: “Je ziet dat
het epicentrum verplaatst is naar
andere landen als India en Nigeria.
Daar zijn ze nog lang niet klaar met
corona. Voor ons voelt het als een
morele verplichting om die landen

Financieel maakt Stogger geen
klapper met de FRD-e, moreel wel.
“We hebben heel veel positieve ener
gie uit de afgelopen periode gehaald
en we hebben ontzettend veel
geleerd”, vertelt Peeters. “Als je ziet
hoeveel bedrijven zich belangeloos
hebben ingezet en de spontane dona
ties die wij gekregen hebben, toont
dat wel de compassie die er voor
elkaar is.” Extra mooi is de aandacht
die het beademingsapparaat kreeg
in Museum Peel en Maas. De FRD-e
kreeg daar een plekje om de bezoe
kers zo te herinneren aan die periode
in de geschiedenis dat het coronavi
rus de wereld over trok en dat een
klein bedrijfje uit Panningen bijdroeg
aan het redden van de slachtoffers
ervan.
Tekst: Rob Dieleman
Beeld: Jac Willekens
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Gezamenlijk bericht Huisartsenpraktijk Maasbree
en gemeente Peel en Maas

Het vraagstuk arbeidsmigranten verbindt ons

Het thema arbeidsmigranten in Peel en Maas is de laatste weken veel in het nieuws
geweest. Zo uitte begin juni Huisartsenpraktijk Maasbree haar zorgen via social
media over de toenemende druk op de huisartsenzorg door het groeiende aantal
arbeidsmigranten in Maasbree. Daarnaast maakte de gemeente Peel en Maas bekend
een tijdelijke stop tot 1 januari 2021 te zetten op nieuwe huisvestingsaanvragen voor
arbeidsmigranten. Over beide onderwerpen zijn verschillende artikelen in de media
verschenen. Naar onze mening is in deze artikelen het gezamenlijke beeld/belang niet
voldoende naar voren gekomen en vraagt nuances. Door dit gezamenlijk bericht willen
we hier samen nog een keer inhoud aan geven.
Gedeelde zorgen
De afgelopen jaren blijkt dat relatief veel huisvestingsinitiatieven voor arbeidsmigranten
zich voornamelijk concentreren in en rondom Maasbree. Op zich logisch want er zijn veel
bedrijven gevestigd waar arbeidsmigranten werken in dit grote, dunbevolkte gebied.
Belangrijk is dat er vanuit de gemeente, gemeenteraad en huisvestingsinitiatiefnemers
aandacht is voor een betere spreiding én de impact van nieuwe huisvestingsinitiatieven op de
eerstelijnszorg in de kernen.
Daarnaast is het in ieders belang om aan iedereen (inwoners, arbeidsmigranten, toeristen)
de noodzakelijke zorg te kunnen blijven leveren. Om kwalitatief goede zorg te kunnen
leveren aan de patiënt is een goede uitvraag van klachten (triage) belangrijk. Door onder
andere cultuurverschillen, taalproblemen, incomplete gegevens (persoonsgegevens,
verzekeringsgegevens etc.), opeenstapeling van problematiek, tijdstip van komst, wordt deze
goede uitvraag bij arbeidsmigranten bemoeilijkt. Hierdoor is er meer tijd per consult nodig, wat
de druk op de eerstelijnszorg laat oplopen. Ook de doorverwijzing naar tweedelijnszorg bij deze
doelgroep is een punt van aandacht.
Het college heeft recentelijk besloten om tot 1 januari 2021 een tijdelijke stop te zetten op
nieuwe huisvestingsaanvragen. Tijdens deze ingelaste ‘rust’ periode gaan we het integrale
huisvestingsbeleid arbeidsmigranten evalueren. De gemeenteraad is hier ook bij betrokken.
Samen verder
Het vraagstuk arbeidsmigranten vraagt om samenwerking, dus verbindt ons. Samen gaan we
aan de slag om er voor te zorgen dat we de zorg lokaal op een goede manier kunnen borgen.
Elkaar ondersteunen op de zaken waar we tegenaan lopen is belangrijk. Hierover zijn én blijven
we in gesprek. Enkele afspraken die we hebben gemaakt zijn:
• het inzetten van tolken;
• gezamenlijke actie richting de zorgverzekeraar
• Initiatiefnemers blijven aan de voorkant afspraken maken over de eerstelijnszorg
• lijst met belangrijke adressen voor arbeidsmigranten. Hierop staan diverse instanties
waar ze mee te maken kunnen krijgen;
De gemeentelijke bestuurders maken het vraagstuk bespreekbaar in de regio. Ook bij de
Huisartsenkoepel Cohesie heeft het de aandacht.
Huisartsenpraktijk Maasbree
de heer Ramon Aendekerk
mevrouw Esther van Venrooij
de heer Jacques Janssen

Gemeente Peel en Maas
wethouder Anget Mestrom
wethouder Paul Sanders

Waarschuwing
Het blijkt dat ondernemers in Peel en Maas benaderd worden door bedrijven die
beweren namens de gemeente Peel en Maas advertenties te werven voor een (digitale)
gemeentegids. Let op: de gemeente Peel en Maas doet voor wat betreft de (digitale)
gemeentegids alleen zaken met Akse Media B.V.
Akse Media start vanaf nu met de voorbereidingen. Zij gaan u telefonisch benaderen
voor het maken van een afspraak bij u op de zaak om de mogelijkheden voor de printen de digitale versie vrijblijvend aan u voor te leggen. Vraag altijd naar onze officiële
aanbevelingsbrief. Bij twijfel neem contact op met Maria Witbaard van de gemeente
(077) 306 66 66.

10 kolossale kunstwerken

Kunstwerken langs de
Limburgse Maasroute
De Internationale Maasroute loopt van de bron in Frankrijk tot de zeemonding bij
Hoek van Holland. De Limburgse Maasroute is hier onderdeel van en is ongeveer
160 kilometer lang. De route voert in Limburg van Maastricht, dwars door de nieuwe
natuur van RivierPark Maasvallei, langs de Maasplassen tot aan Nationaal Park
De Maasduinen.
De Limburgse Maasroute is verfraaid met 10 kolossale kunstwerken en officieel geopend
op woensdag 8 juli. In Kessel bij de Tasbeek staat een reuze koninklijke stoel. Op deze
stoel rust je even uit, voel je je even de koning of koningin, geniet je van het waanzinnige
uitzicht en maak je een mooie foto. Deel deze foto met de hashtag #maasroutelimburg.
10 kunstwerken langs de Maas
Eventjes van de pedalen en in alle rust genieten van de mooie omgeving. Dit was de
inspiratie voor de Limburgse kunstenaar Patrick Kusters. Hij ontwierp tien enorme
kunstwerken die een prachtige plek hebben gekregen langs de Limburgse Maasroute.
Met duurzame, robuuste materialen, zoals hout en staal, vallen de kunstwerken binnen
het ‘cradle tot cradle’-principe. De kunstwerken verwijzen elk naar een bijzonder verhaal
uit de gemeente waar het kunstwerk staat. Om ze allemaal te bewonderen moet je dus
op pad.
• In Venray neem je met gemak een extra grote pauze, want je wilt Limburg natuurlijk
nog niet verlaten. Deze klapstoelen zijn groot, groter, grootst!
• Gennep heeft genoeg plek om uit te rusten voor iedereen en het mooie is: waar je ook
gaat zitten, iedereen heeft een mooi uitzicht.
• Een spiritueel moment van rust vind je bij Steyl. Dit kloosterdorp aan de Maas heeft
een indrukwekkende religieuze geschiedenis en staat bekend om glas-in-lood.
• In de gemeente Peel en Maas staan wel zeven kastelen. Neem een royale pauze op deze
Koninklijke zetel en voel je even de koning te rijk.
• In het hart van de Maasvallei ligt Stein. In dit rustgevende kunstwerk zit dan ook een
hart verwerkt. Ben jij al verliefd op het uitzicht?
• Neem plaats op dit drakenzwaard, want je bent in Beesel. Bij inwoners van dit
‘drakendorp’ stroomt drakenbloed door hun aderen…
• In de gemeente Maasgouw krijgt de Maas alle ruimte en maakt ze flink wat bochten.
Daarom neem je hier plaats op een enorm roer.
• Als je als Maasfietser door een echte fietsgemeente heen fietst, zoals Horst aan de
Maas, dan is een supergroot zadel wel toepasselijk.
• Bij Echt-Susteren fiets je door het smalste stukje Nederland. Een pauze neem je dan
ook op een hele smalle, maar gelukkig wel grote stoel.
• In Sittard-Geleen staat het kunstwerk op een verbindingspunt. Deze twee stoelen
zijn daarom met elkaar verbonden. Geniet van elkaars gezelschap en van het mooie
uitzicht.
Lees alles over deze kunstwerken op de website: www.maasroutelimburg.nl.

Wij adviseren u dan ook extra alert te zijn als u telefonisch, via fax of e-mail benaderd
wordt om een advertentie of vermelding in een (digitale) gids goed te keuren of te betalen.
Bij Akse Media krijgen alle adverteerders NA verschijning een bewijsexemplaar met
bijbehorende factuur, zodat u ziet waarvóór betaald moet worden!

Fietskaart Limburgse Maasroute
Koop de Limburgse Maasroute voor € 2,- bij de Limburgse VVV’s of online
via www.limburgwinkel.nl.
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WhatsApp

www.peelenmaas.nl

Plannen van 14 juli t/m 24 augustus ter inzage

Plannen Kwistbeek
vastgesteld

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

Na veel voorbereiding samen met inwoners, ondernemers en gebruikers, stond de
afgelopen tijd in het teken van formele besluitvorming. Het Ontwerp Projectplan
Waterwet Herinrichting Kwistbeek en het Ontwerp Omgevingsplan hebben ter inzage
gelegen. Beide plannen zijn door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en
de raad van gemeente Peel en Maas vastgesteld. De definitief vastgestelde plannen
liggen van 14 juli tot en met 24 augustus 2020 ter inzage.

Meldpuntsignaal.nl

Maak jij je zorgen?
Zijn de gordijnen bij de buurman al weken dicht? Is er iemand die niet goed voor zichzelf
zorgt? Zondert iemand zich af van vrienden of familie? Of kom je op straat in een situatie
waarbij je niet weet wat je moet doen?

Inzien plannen
Het Projectplan Waterwet is met ingang van 14 juli in te zien op
www.waterschaplimburg.nl/actueel/bekendmakingen. Het Omgevingsplan is te
bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl via plannaam ‘Omgevingsplan Kwistbeek’
of plannummer NL.IMRO.1894.BPL0223-VG01.

Jouw telefoontje kan het verschil maken
• We luisteren naar je verhaal.
• Soms kunnen we je geruststellen.
• Als jij iets kunt en wilt doen, voor je naaste of voor jezelf, denken we met je mee.
• Soms is er professionele hulp nodig om te voorkomen dat de situatie erger wordt. We kunnen
deze dan, in overleg, benaderen.
Meer informatie: www.meldpuntsignaal.nl

Vervolg
In het najaar start Waterschap Limburg met de herinrichting van Gebied Kwistbeek.
De werkzaamheden zijn naar verwachting eind 2021 klaar. De kans op wateroverlast
in het beekdal tussen de Stogger in Helden en de Maas in Baarlo neemt daarmee
aanzienlijk af. Met de werkgroepen pakken we naast wateroverlast ook andere
uitdagingen op. Zo gaan we onderzoeken hoe we de biodiversiteit in het buffergebied
Stogger kunnen vergroten, gaan we verder met de inrichting van het kasteelpark en
realiseren we ommetjes.

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

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

In ve
met o rband
n
best s 2-jarig
bij aa aan krijg
t
n
comp koop van u
lete b
een
a
een g dkamer
wand ratis
close
t

Openingstijden:
ma gesloten
di-vr 09.30 tot 17.30 uur
za 09.30 tot 15.00 uur

GROTESTRAAT 28 VIERLINGSBEEK • WWW.SFEERBADKAMER.NL • 0478 - 79 65 11
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Onvrede over te veel ‘achter college aanlopen’

Kadernota aanleiding voor scherpe discussie
over rol raad
Het wordt tijd dat de gemeenteraad zijn beleidsbepalende en controlerende rol serieus gaat nemen. Dat sentiment kwam meer dan ooit naar boven in de raadsvergadering van vorige
week dinsdag, waar de Kadernota op de agenda stond. Verschil van mening tussen raad en burgemeester over de manier van debatteren dreigde zelfs de hele vergadering overhoop te
halen. Ondertussen ging het ook nog over heel concrete zaken. Zoals een mogelijke flinke korting op de Rijksbijdrage, en hoe de gemeente ‘heel erg voor de gek gehouden is’ inzake de
huisvesting van arbeidsmigranten.
De vergadering begon met het Vragenhalfuurtje. VVD-raadslid Suzan Hermans kwam daarin met
vragen over mogelijk ongelijke behandeling van sportclubs bij het al dan niet betalen van huur
voor hun accommodaties. Clubs hebben die accommodaties de afgelopen coronatijd niet kunnen
gebruiken en zijn daardoor vaak veel inkomsten misgelopen. De gemeente, eigenaar van veel
sportvelden en -zalen, gaat daarom coulant om met het innen van huur. Maar soms is een stichting
eigenaar die grotendeels draait op vrijwilligers, zoals de Piushallen. Die kan zich een coulante
houding moeilijk permitteren.
Verantwoordelijk wethouder Wim Hermans (CDA) kende de problematiek en had er al met de
Piushallen over gesproken. Hij zegde toe stichtingen waar nodig zoveel mogelijk de helpende hand
te bieden. Verenigingen die van stichtingen huren, kunnen dan nét zo geholpen worden als clubs die
een gemeentelijke accommodatie gebruiken.

Het college stelt voor 2021 ook het (hierboven al genoemde) coronafonds voor van één miljoen
euro. Verder wil het college ‘realistisch begroten’ voor het Sociale Domein, d.w.z. (voor het eerst)
meer geld vrijmaken dan de gemeente krijgt van het Rijk. Op het Sociaal Domein wordt al enige tijd
structureel geld bijgelegd, o.m. vanwege hoge kosten voor jeugdzorg. De lokale belasting voor een
gemiddeld huishouden stijgen in 2012 in het collegevoorstel met 1,95%.
VVD
Coalitiepartij VVD was als eerste aan de beurt om haar mening te geven over de Kadernota. VVDvoorman Geert Segers steunde het voornemen om vanaf nu de werkelijke kosten voor het Sociaal
Domein te begroten, maar de dekking moet van de VVD komen uit structurele bezuinigingen. Wat
het coronafonds betreft vindt de VVD dat ‘de raad de eerste en laatste stem moet hebben bij het
vaststellen van doelen, kaders en bedragen.’ Om dat concreet te maken kwam de VVD met een
mede door PvdA/GroenLinks ingebrachte motie, die het college opdraagt ze snel mogelijk met een
voorstel te komen over de regels voor het coronafonds.
Segers kwam ook met een namens vrijwel de hele raad ingediende motie over de dreigende korting
van bijna anderhalf miljoen euro op de bijdrage die Peel en Maas krijgt uit het Gemeentefonds. Dat
is het belangrijkste geldpotje van het Rijk voor de gemeenten. De korting zit vooral op het Sociaal
Domein en treft met name (middelgrote) gemeenten, zoals Peel en Maas. In de motie staat dat het
college samen met andere getroffen gemeenten alles moet doen om dat voornemen ongedaan te
maken.
PvdA/GroenLinks
Fractievoorzitter Annigje Primowees van oppositiepartij PvdA/GroenLinks vond de Kadernota
een vaag geformuleerd stuk van niks. De titel Ruimte voor Samen – Samen voor Ruimte en delen
van de inhoud deden haar denken aan ‘een Evangelische Opwekkingsbijeenkomst: Wij zijn samen
onderweg, halleluja.’ In haar ogen heeft de raad zijn controlerende rol weggegeven, laat men alles
aan het college over en neemt de raad geen eigen initiatieven (‘Daar gaan wij niet over’). Terwijl er,
vindt Primowees, zoveel grote vragen op tafel liggen. Bijvoorbeeld op het terrein van duurzaamheid,
milieu, eerlijk betaalde arbeid en goede huisvesting voor bijvoorbeeld arbeidsmigranten. Dat laatste
bracht haar op de illegale huisvesting van arbeidsmigranten op recreatiepark Stille Wille in Meijel.
Primowees vindt dat het tijd wordt dat de raad zelf onderzoekt waarom het daar al zó lang misgaat.
De frustratie daarover is groot, en het onderwerp zou later in de vergadering nog terugkomen.

‘Gemiste kans’ op corona-debat
Het agendapunt ‘vaststelling van de agenda’ was vervolgens aanleiding voor een eerste, maar zeker
niet de laatste, kritische noot van de zijde van de VVD. Teun Heldens van die partij had medio juni
een interpellatiedebat aangevraagd met het college en binnen de raad. Dat zou moeten gaan over
het door het college aangekondigde steunpakket voor o.m. verenigingen en stichtingen, om de
coronacrisis door te komen. De VVD wil dat de raad het college vooraf kaders meegeeft over de
inzet van dat pakket. Heldens bracht het interpellatie-voorstel nu formeel in de vergadering aan de
orde, maar kreeg met alleen de fracties PvdA/GroenLinks en AndersNu te weinig steun. Volgens de
twee grootste partijen, CDA en Lokaal Peel en Maas, is een interpellatiedebat niet het juiste middel.
Raadsvoorzitter burgemeester Wilma Delissen zei dat er een afspraak ligt om in september wél
uitvoerig te praten over de corona-aanpak. Maar volgens Heldens is het een gemiste kans als dit pas
in september gebeurt.
Kadernota: investeren in coronatijd
Het overgrote deel van de vergadering was gewijd aan de Kadernota. Dat is een beleidsdocument
waarin het college alvast de grote lijn aangeeft voor de begroting van volgend jaar, die in het najaar
op tafel komt.
Het college wil, ondanks de coronacrisis, blijven investeren: bijna tien miljoen euro voor allerlei
projecten op het terrein van infrastructuur, beperken van de gevolgen van de klimaatverandering,
verduurzaming en verkeersveiligheid. Portefeuillehouder Paul Sanders (VVD) sprak over een
‘financieel gezonde’ gemeente die juist in onzekere coronatijden bewust ervoor kiest om te blijven
investeren.

Lokaal Peel en Maas
Lokaal Peel en Maas wilde de Kadernota-vergadering nadrukkelijk aangrijpen om ook eens te
debatteren over grote lijnen als: wat voor gemeente willen we zijn? Waar ligt de focus? Zijn we nog
steeds die ‘agrarische plattelandsgemeente’? Fractievoorzitter Sander Janssen pleitte ook voor
een breed debat – op een later tijdstip – over wonen. Zijn partij ziet graag een actievere rol van de
gemeente op de woningmarkt, met mogelijk aankopen van strategisch vastgoed en omzetten van
leegstaand gemeentelijk vastgoed of grond om de acute woonbehoefte in te vullen.
Janssen prees de aandacht in de Kadernota voor de groeiende problemen van jongvolwassenen
van 17-27 jaar. Verder mag het coronafonds wat Lokaal Peel en Maas betreft ook ingezet worden
voor omscholing, een zinvolle dagbesteding of vrijwilligerswerk voor werklozen. En hij had nog een
tip: arbeidsmigranten die zich hier hebben gevestigd inzetten om twijfelaars over de streep te halen.
Peel en Maas wil immers graag dat migranten zich hier permanent te vestigen.
CDA
Coalitiepartij CDA wilde de Kadernota met name op het punt van woningbouw wat
aanscherpen. Weliswaar ‘zijn we op de goed weg’, maar de partij vindt dat het nog beter kan. De
christendemocraten kwamen daarom met een motie ‘stimulering woningbouw’. Het college wordt
daarin opgeroepen op allerlei manieren extra woningen te realiseren, b.v. door omzetting van
leegstaand vastgoed en de bouw van tijdelijke woonunits. Ook had het CDA signalen dat sommige
dorpen baat kunnen hebben bij een ‘woonondersteuner’: een ambtenaar die meedenkt met dorpen
om extra woningen te realiseren. Ook daarover kwam CDA-fractievoorzitter John Timmermans met
een motie. Zijn collega Roel Boots presenteerde namens zijn fractie nog een heel ander voorstel
(verwoord in een motie): Peel en Maas moet de meest gezinsvriendelijke gemeente van Nederland
worden. Zo kan vergrijzing worden tegengegaan. Als het aan Boots en het CDA ligt moet de gemeente
nadenken over een marketingstrategie om Peel en Maas neer te zetten als dé plek waar je je kinderen
graag laat opgroeien. Met het woord ‘gezin’ wordt overigens niet uitsluitend het traditionéle gezin
bedoeld, vulde Boots nog aan op een vraag van Sander Janssen van Lokaal Peel en Maas
AndersNu
De bijdrage van Peter Craenmehr van eenmansfractie AndersNu (oppositie) kenmerkte zich
door nauwelijks ingehouden boosheid. Craenmehr ging stevig tekeer tegen de volgens hem
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voortdurende ‘geheimzinnigheid’: zaken die het college als vertrouwelijk bestempelt, informatie
die volgens hem niet wordt gegeven of zelf achtergehouden wordt. ‘Dat bepaalt de ráád’,
aldus Craenmehr. ‘Dat stiekeme gedoe moet maar eens afgelopen zijn’, zei hij met de nodige
stemverheffing.
Raad eist grotere rol
Nadat de verschillende fracties hun beschouwingen hadden gegeven, kreeg de vergadering
een verrassende dynamiek. Diverse fracties hadden duidelijk de behoefte verder in te
gaan op de onvrede over de te beperkte rol van de raad bij de beleidsvorming en -controle.
Er ontstond enige frustratie toen burgemeester Delissen dit spontane, brede debat in de
ogen van enkele raadsleden wilde blokkeren. Zij wilde vasthouden aan de eerder met de
partijen afgesproken vergaderorde, die volgens de critici te weinig ruimte voor debat bood.
Vooral VVD-raadslid Teun Heldens en in iets mindere mate zijn Lokaal-collega Rob Willems
maakten zich daar boos over. Het verdere verloop van de vergadering werd, na een korte
schorsing voor beraad, een soort compromis met wat meer ruimte voor de gevraagde
principiële discussie.
Coronafonds
De rol van de raad kwam meteen al prominent naar voren in het debat over het
coronafonds voor volgend jaar. De afgelopen tijd heeft het college al financiële hulp
geboden in acute situaties, vertelde wethouder Sanders, en dat zal nog wel even doorgaan.
Voor Heldens was het onverteerbaar dat de raad daarover maandenlang niets heeft
gehoord, terwijl er toch diverse (digitale) vergaderingen zijn geweest. Weliswaar gaan
college en raad in september om tafel om te praten over het coronabeleid voor 2021,
inclusief het coronafonds, maar voor de VVD is dat veel te laat. ‘U vraagt één miljoen, en
wij lezen straks wel wat u ermee heeft gedaan?’, zei Heldens met enige ironie. VVD en ook
PvdA/GroenLinks willen dat het college zo snel mogelijk met de raad praat over spelregels
voor het fonds. Een motie met die strekking haalde aan het eind van de vergadering een
ruime meerderheid.

Gescheiden rol raad-college
De onvrede in de raad over zijn te beperkte rol in de beleidsvorming en het tekort aan
debat liep als een veenbrand door de vergadering, en flakkerde later nog een keer op.
Annigje Primowees herhaalde verderop in de vergadering eens haar hartenkreet dat de
raad zich minder afhankelijk moet opstellen van het college. Misschien, zei ze, moet dit
maar eens in een ‘benen-op-tafel’-sessie besproken worden. Teun Heldens had daar wel
oren naar en pleitte daarop aansluitend voor een andere opzet van ‘grote’ vergaderingen
over Kadernota en Begroting, om meer principieel debat op hoofdlijnen te krijgen.
Daar bleken alle partijen het mee eens.
De meningen waren evenwel verdeeld over de vraag hoever de raad moet gaan in het zélf
maken en controleren van beleid. Voor Lokaal-raadslid Rob Willems is het ook een kwestie
van vertrouwen hebben, bijvoorbeeld in de keuzes die het college de afgelopen tijd heeft
gemaakt inzake acute coronafonds-uitgaven. ‘Wij hebben dat vertrouwen.’ Ook vroeg hij
zich af of de raad niet té dicht op de uitvoering van beleid wil zitten. ‘Waar ligt de scheiding
tussen raad en college?’ Ook Raf Janssen van PvdA/GroenLinks maakte een opmerking in
die richting. Teun Heldens verwoordde de taak van de raad als volgt: ‘Eerst kaders stellen,
en dan vertrouwen geven.’

www.peelenmaas.nl
Boze burgemeester
Burgemeester Delissen nam het woord om te reageren op de ongezouten kritiek van Peter
Craenmehr. Die had in de interpretatie van Delissen min of meer gezegd dat ambtenaren denken
dat raadsleden geen verstand van zaken hebben en zaken achterhouden. ‘Ik vind niet dat u onze
medewerkers op deze wijze te kakken kunt zetten. Dat wil ik graag wel even zeggen.’ Ze nam het
op voor haar ambtenaren, die zich ‘uit de naad werken. En als u vindt dat iets niet goed gaat, dan
moet u ons de schuld geven, en niet de ambtenaren.’
Overigens had VVD-raadslid Suzan Hermans vlak daarvóór nog gezegd Craenmehrs punt over
te weinig informatie wel een beetje te begrijpen. ‘Ik vind het óók belangrijk om te weten wat er
speelt.’ Dit punt was blijkbaar eerder al besproken tussen raad en college, gezien de reactie van
burgemeester Delissen: ‘We hebben daarom ook afspraken gemaakt hoe we dat beter kunnen
gaan doen.’
Delissen name het ook op voor de gemeentelijke samenwerking in de Regio Noord-Limburg. Dat
was vooral in reactie op kritische woorden van VVD-fractieleider Segers, die zei ‘weinig concreets
te zien’ van die samenwerking. Delissen daarentegen wees op de zogeheten Regiodeal, een plan
waarmee de acht Noord-Limburgse gemeenten eerder dit jaar 75 miljoen euro subsidie hebben
binnengehaald van Rijk en Provincie. ‘Wij zullen natuurlijk de gemeenteraden mee laten denken
over concrete projecten.’
‘Voor de gek gehouden’
Ook de langslepende problematiek rond de illegale bewoning (door vooral arbeidsmigranten) op
recreatieparken Stille Wille en De Berckt kwam weer aan de orde. Die parken kosten de gemeente
al jaren handenvol geld vanwege de ontelbare juridische procedures en vertragingstactieken
van bezwaarmakers. Bij De Berckt is de gemeente ‘heel erg voor de gek gehouden’, meldde
burgemeester Delissen als portefeuillehouder Handhaving. Ze vertelde hoe enkele uren ná een
recente controle op de aanwezigheid van arbeidsmigranten er weer busjes het terrein opreden om
de huisjes weer te vullen. Er loopt inmiddels een dwangsomprocedure, want ‘nu is het echt klaar
met de Oostappengroep’, zei Delissen, verwijzend naar de eigenaar van De Berckt. Ze zei verder
dat ook het Openbaar Ministerie nu meedenkt om deze kwestie strafréchtelijk aan te pakken.
Ook bij de raad was veel frustratie merkbaar, en de fractie PvdA/GroenLinks had al in haar beschouwingen de ‘onalledaagse’ mogelijkheid geopperd van een officieel raadsonderzoek naar
de de gang van zaken rond Stille Wille, want ‘dit kan zo niet nog jaren doorgaan.’ Voor september
staat een afspraak waarin de raad wordt bijgepraat over het handhavingsbeleid. Mogelijk dat
daarná het voorstel van een raadsonderzoek weer ter sprake komt.
Wat betreft arbeidsmigranten ging wethouder Sanders nog even in op recente berichtgeving in
de media. Die meldden dat de door de gemeente aangekondigde ‘pas op de plaats’ voor nieuwe
locaties is ingegeven door de te grote druk op het ambtenarenapparaat. Dat is niet zo, zei Sanders.
De reden is dat de gemeente meer spreiding wil, omdat te grote concentraties zorgen voor
problemen. Onlangs klaagden de Maasbreese huisartsen nog dat de druk op hun praktijk te groot
wordt door de vele arbeidsmigranten in het dorp.
Moties
Het laatste deel van de vergadering was vooral gewijd aan het bespreken van de door de
partijen ingediende moties. Aangenomen werden de (hierboven al genoemde) moties over de
dreigende korting op het Gemeentefonds en die over duidelijke regels voor het coronafonds.
Zowel VVD alsook PvdA/GroenLinks met Lokaal Peel en Maas kwamen met een eigen motie
over de toeristen-/verblijfsbelasting. De VVD wilde die verlagen, PvdA/GroenLinks en Lokaal
wilden een geleidelijke verhoging. Beide haalden geen meerderheid. Een andere VVD-motie
tegen de voorgestelde bijna 2% OZB-verhoging haalde het ook niet. De VVD stelde ook voor om
de terrasvergoeding voor de horeca af te schaffen. Een motie daarover werd uiteindelijk niet
ingediend, nadat wethouder Sanders toezegde binnenkort de consequenties en kosten op een
rijtje te zetten.
De CDA-motie ‘Gezinsvriendelijkste gemeente’ (mede ingediend door de VVD) kreeg met
15 tegen 11 stemmen een raadsmeerderheid. Wethouder Hermans had daarvóór al toegezegd te
inventariseren wat Peel en Maas al aan gezinsvriendelijk beleid heeft. Daarna kan de raad bekijken
wat daaraan kan worden toegevoegd. De twee CDA-moties ‘Extra stimulering woningbouw’ (ook
ingediend door Lokaal en VVD) en ‘Woonondersteuner’ (ook mede ingediend namens Lokaal Peel
en Maas) haalden het ook.
Dat gold ook voor een motie van PvdA/GroenLinks (mede namens Lokaal en VVD). Die partij wil
dat de raad het college opdraagt een onafhankelijke inventarisatie te laten maken van de kwaliteit
van lucht, bodem en water. Om vervolgens een brede dialoog met de samenleving te beginnen
over wat er gedaan kan worden om die kwaliteit te verbeteren. Wethouder Rob Wanten (CDA)
zei in zijn reactie dat de gemeente zelf al aan onderzoek en monitoring doet, en dat er ook al de
nodige landelijke gegevens zijn. Hij stelde voor om dat te bundelen en vervolgens te zien wat er
eventueel nog aan aanvulling nodig is. Het CDA vond dat ook een beter, maar de motie werd toch
ongewijzigd aangenomen.
PvdA/GroenLinks diende, gesteund door het CDA, ook een motie ‘Leerwerkmaatschappij’ in. De
twee fracties willen dat er in de huidige crisis meer mogelijkheden komen voor schoolverlaters,
stagezoekers, werkloze jongeren en 55-plussers, om leren en werken te combineren - tegen een
redelijke vergoeding. Deze leerwerkmaatschappij kan eventueel ook als uitbreiding worden
gezien van het onlangs gestarte leerwerkhuis. Het college moet, zo stat in de motie, vóór de
begrotingsbehandeling in november enkele scenario’s uitwerken met bijbehorend budget. De
motie kreeg een ruime meerderheid.
De motie ‘Woningbouw postkantoor Panningen’ van PvdA/GroenLinks haalde het niét. Die partij
wil zoals bekend sociale woningbouw op het terrein van het voormalige postkantoor. De motie
kreeg onvoldoende steun. Een meerderheid wil afwachten wat de uitkomst is van het gesprek dat
er loopt met de buurt en het Centrummanagement.
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CDA Peel en Maas

Peel en Maas als gezinsvriendelijke gemeente
De gemeenteraad heeft besloten dat Peel en Maas de gezinsvriendelijkste gemeente van Nederland moet worden. Het CDA nam het
initiatief en samen met de VVD werd een motie ingediend. Het college
kijkt nu eerst naar de huidige stand van zaken op het gebied van
veilige speelplekken, voldoende groen, betaalbare woningen, kindomgevingen, jeugdzorg, et cetera. Wat gaat er goed en wat moet er beter?
Een belangrijke eerste stap naar meer jonge mensen in Peel en Maas.
Maar waarom is dat zo belangrijk?
Peel en Maas groeit langzaam qua
inwoneraantal. Dit zien we echter
niet terug in de jongste leeftijdscate
gorieën en dat wordt een probleem.

Lokaal Peel&Maas

Denk aan het verenigingsleven.
Als verenigingen te weinig nieuwe
jonge leden krijgen, hebben we daar
allemaal last van. Het verenigings
leven is immers het cement van de

In deze laatste raadsvergadering
voor het zomerreces werden elf
moties (verzoek/opdracht aan
het college) ingediend. Een van
de moties waar wij als Lokaal
Peel&Maas niet mee akkoord zijn
gegaan was de motie over het
‘Steunfonds van 1 miljoen’ van de
VVD. In deze motie werd het college
gevraagd zo snel mogelijk met

duidelijke beleidskaders te komen,
voordat er ook maar één euro uit
het voorgenomen coronasteunfonds
wordt uitgegeven.
De afgelopen maanden is het
college van burgemeester en
wethouders druk doende geweest
om bedrijven en instanties die in
financiële nood zaten te helpen
om deze crisis door te komen.

PvdA/GroenLinks Peel en Maas

Hiervoor heeft het college voor
2021 in totaal 1 miljoen euro
gereserveerd. De wethouder gaf in
zijn beantwoording duidelijk aan
dat in deze huidige coronacrisis
snel gehandeld moet worden
en daardoor de raad niet bij
iedere uitgave kan betrekken.
Lokaal Peel&Maas was het hier
volkomen mee eens. Toch diende

ken en in slaap te vallen. Juist nu,
midden in de coronacrisis, is het
hoogste tijd om wakker te wor
den, om aan te geven dat we niet
‘gewoon’ terug kunnen naar ‘nor
maal’ en dat we nieuwe kaders
moeten stellen voor de toekomst
van onze leefomgeving.

PvdA/GroenLinks probeert dat te
doen met concrete voorstellen.
Andere fracties roepen dan vaak:
‘daar gaan wij niet over’. Alsof wij
er niet zijn om onze leefomgeving,
lucht, water en bodem, gezond te
houden. Alsof wij er niet zijn om
op te komen voor jongeren die als

de VVD na het uitleg van de
wethouder deze motie in. Bij de
stemming kreeg deze motie dan
ook geen meerderheid. Het college
achteraf controleren is heel
gebruikelijk en doet niets af aan de
kaderstellende en controlerende rol
van de gemeenteraad.
De motie over ‘Gezinsvriendelijkste
gemeente’ van Nederland van het
CDA hebben wij ook niet gesteund.
Onze conclusie is dat Peel en
Maas nu al alles in huis heeft om

gezinsvriendelijk te zijn. Samen met
onze inwoners is hier de laatste
decennia ook hard aan gewerkt.
Wij wensen iedereen een prettige
vakantie toe!

Fractie

zzp’ers en flexwerkers geen inko
menszekerheid hebben, geen huis
kunnen vinden, geen gezin kunnen
stichten. Alsof wij er niet zijn voor
ouderen die een betaalbare woning
zoeken dicht bij voorzieningen.
Alsof wij er niet zijn om samen met
burgers te zoeken naar betaalbare
manieren om de energietransitie te
laten plaatsvinden. Alsof wij er niet
zijn om antwoorden te vinden op
de klimaatverandering.
Hoogste tijd dat we wakker worden

in plaats van ons in slaap te laten
sussen door nietszeggende zin
nen als: samen voor ruimte, samen
vitaal, samen voor samen en intus
sen alles maar bij het oude laten.
Voor behoud van toekomst is het
nodig dat we zaken nu anders aan
pakken. Inderdaad liefst samen!

gepubliceerde Meicirculaire blijkt dat
binnen het sociaal domein gemeen
ten, waar wij onder vallen, gecon
fronteerd gaan worden met het een
negatief herverdeeleffect. Dit zou
een gat in de meerjarenbegroting
betekenen en daar gaan we ons
tegen verzetten.
Ook hebben we vragen gesteld over
de inning van huurpenningen in een
tijd dat de sporthallen op last van
de overheid gesloten zijn geweest.
Wij vinden dat alle verenigingen in

onze gemeente daarin gelijk behan
deld moeten worden, ongeacht of
deze verenigingen huren van de
gemeente of dat een stichting het
beheer doet. De portefeuillehouder
heeft toegezegd in gesprek te gaan
met de beherende stichtingen om tot
een oplossing te komen. We zijn blij
dat hierin ook door de gemeente de
helpende hand wordt geboden.

Annigje Primowees, Frits Berben,
Raf Janssen, raadsleden

Kadernota 2021

Vorige week was de behandeling van de kadernota 2021. Fractievoorzitter Geert Segers heeft in zijn
beschouwing duidelijk aangegeven wat wij als VVD Peel en Maas belangrijk vinden voor onze gemeente.
Feit is dat er zelden een Kadernota geproduceerd zal zijn die zo onzeker is als deze.
We kennen de directe gevolgen
van de coronacrisis niet of nauwe
lijks, en de gevolgen van de econo
mische crisis die hierop zal volgen
kunnen we ook nog niet inschatten.
Een interpellatiedebat waarbij we
in debat op dit moment wat verder
konden inzoomen, is zoals bekend
afgewezen door de andere coalitie

Roel Boots, raadslid

Hoogste tijd om samen wakker te worden

Ieder jaar voor de zomer presenteert het college de kadernota met de grote lijnen voor de begroting van
komend jaar. Dit jaar was het opstellen van de kadernota lastig, omdat er veel onzekerheden zijn vanwege
de coronacrisis. Maar één voornemen klonk heel duidelijk door in de kadernota: we moeten het samen
doen, samen, samen, samen...

VVD Peel en Maas

Anders gaat dat enorm knellen en
dat willen we voorkomen. Generaties
zijn aan elkaar verbonden en afhan
kelijk van elkaar.
Peel en Maas als gemeente waar je
je kinderen graag laat opgroeien.
Die belofte moeten we waar maken
en vervolgens stevig in de markt zet
ten. Werk aan de winkel!

Vertrouwen in het College van B&W

Op dinsdag 7 juli heeft de gemeenteraad de kadernota behandeld. De kadernota bevat de inhoudelijke en
financiële kaders voor het beleid en uitvoering voor het komend jaar.

Wat we precies samen moeten
doen, werd niet duidelijk omschre
ven. Werden nieuwe kaderstel
lingen bepleit om de vragen van
onze tijd aan te pakken? Nee.
Het samen-samen-samen-lied lijkt
een oproep aan raad en samenle
ving om amen-amen-amen te knik

samenleving. Ook voor de scholen,
zeker in kleinere dorpen, is het van
groot belang dat er voldoende kinde
ren zijn.
U denkt nu misschien: en onze oude
ren dan, zijn die niet meer belang
rijk? Juist wel! Dat is één van de
belangrijkste redenen dat dit moet
worden aangepakt. Willen we ook
over twintig jaar voldoende aan
dacht, zorg en ondersteuning kun
nen bieden aan ouderen, dan hebben
we simpelweg meer jongeren nodig.

partijen CDA en Lokaal Peel en Maas.
De partijen PVDA/GL en AndersNu
waren wel voor. Toegezegd is dat
we na het zomerreces met de raad
samen bekijken wat de stand van
zaken is met betrekking tot de coron
acrisis en waar we kunnen bijstu
ren. Hierbij aansluitend hebben we
een motie ingediend, namelijk bij

het steunfonds van één miljoen euro
uit de Algemene Reserve, om de
stem van onze inwoners duidelijk te
laten meespreken in het opstellen
van de kaders. Deze motie is aan
genomen, dus laat vooral uw stem
horen. Daarnaast hebben we nog een
motie met succes ingediend: herij
king gemeentefonds. Uit de onlangs

Fractie

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.

Wespenbestrijding Peel en Maas
Ook voor andere plaagdieren!

Constant Plaagdier Preventie
06 39 02 22 51 • Panningen

Kempen creëert
Kempen creëert

Zichtbaarheid
Zichtbaarheid
#kempencreëert
#kempencreëert

Garagebedrijf
W. Aarts

WERKT UW AIRCO
NOG OPTIMAAL?
Kanaalstraat 80A | BERINGE
Tel.: 077 - 306 16 01

WWW.GARAGEAARTS.NL

Dekbed
schoon & fris

virus- en bacterie vrij
Tel. 077-3072462
vanhalstomerij.nl/gordijnen
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Het woonzorgcomplex op
Veersepad 13 moet doorgaan
Het plan voor een woonzorgcomplex op Veersepad 13 zorgt al maanden voor hoogoplopende emoties bij een deel van de inwoners van Kessel.
Tijd om de inwoners van de gemeente te vragen hoe zij erover denken.
De initiatiefnemers van SOT willen dertien appar
tementen creëren waar ze samen oud kunnen
worden en waar ze ook voor elkaar gaan zorgen.
De appartementen zomaar verkopen kan niet,
slechts bij toestemming van de andere bewo
ners. Daarmee wordt ervoor gezorgd dat het niet
een gewoon appartementencomplex wordt waar
mensen geld aan gaan verdienen. Het is echt

bedoeld om samen oud te worden. Een mooi en
uniek initiatief waar het college volledig achterstaat
vanwege het innovatieve karakter.
De tegenstanders van het plan, verenigd in Red
Maasdorp Kessel, willen het karakteristieke beeld
van het Veersepad beschermen. Ze willen niet dat
er een groot complex op de plek van het histori
sche pand komt te staan. Ze vinden verder dat ook

andere initiatieven een kans hadden moeten krij
gen en ze denken dat de gemeente te veel mee
geholpen heeft aan het vormgeven van het plan.
Oneerlijke concurrentie dus en een twijfelachtige rol
van de gemeente.
Het woonzorgcomplex op Veersepad 13
moet doorgaan. Wat vindt u?

Bespreking poll week 28

De Math Sieben-brug moet op zijn plek blijven liggen
De Math Sieben-brug werd in 2005 aangelegd om ervoor te zorgen dat ook mindervaliden van de Maasoever gebruik kunnen maken. Hij werd
vernoemd naar de Kesselnaar die zich vele jaren inzette voor een betere toegankelijkheid van Kessel voor mindervaliden. In de plannen voor de
nieuwe Maasboulevard is geen plek meer voor de brug. De subsidie vanuit de provincie voor het project zou vervallen als de brug blijft liggen.
Wel wordt er een alternatief gezocht zodat de brug niet echt verdwijnt.
Uit de poll van afgelopen week komt naar voren
dat een grote meerderheid van de stemmers
niet wil dat de brug verdwijnt. De eerlijkheid
gebiedt te zeggen dat het om een klein aantal

stemmers ging, dus keiharde conclusies kunnen niet
aan de uitslag gehangen worden. Het ging om een
meerderheid van 76 procent van de stemmers. Het
redactioneel stuk over de brug werd negen keer

gedeeld. Danny Verhage gaf op dat stuk de reactie
dat De Musschenberg in Kessel-Eik een prima loca
tie zou zijn voor een nieuwe of hergebruikte Math
Sieben-brug.

Welke unieke kanjer
komt bij ons wonen
Thomashuis Blerick
is een kleinschalige
woonvorm voor
mensen met een
verstandelijke
beperking. Wij bieden
24 uurszorg in een
warm, veilig en prettig
thuis.
Aandacht, respect,
geborgenheid en
acceptatie zijn
kernwoorden in ons
Thomashuis.

Blerick

Wij ondernemen veel activiteiten
en kijken daarbij wat onze
bewoners leuk vinden en waar
hun interesses liggen.
Alle bewoners zijn bij ons uniek
en stuk voor stuk kanjers.
Door de kleinschalige woonvorm
is er ruimte voor 9 bewoners.
Wij hebben nog plek vrij om
jou in ons warm en gezellig
Thomashuis te verwelkomen.
Meld je snel aan door het sturen
van een mail of door te bellen
en dan gaan we met elkaar het
gesprek aan. Kijk op onze website
voor leuke foto’s en meer info.
E blerick@thomashuis.nl
I www.thomashuis.nl/blerick
T 06 - 22 94 35 39 /
06 - 14 80 40 10

TamTom

Column

Tattoo
Heeft u er ook een? Zo’n tatoeage
bedoel ik. Bij de wat ouderen is
de populariteit ervan niet zo
groot, maar als je tegenwoordig
als gemiddelde inwoner van
Nederland niet kan zeggen dat je
er een hebt, tel je niet mee.
Zichtbaar hoeft hij niet te zijn.
Maar denk niet dat je er een kunt
verzinnen want als je zegt dat je d´r
een hebt, moet je die ook kunnen
laten zien. Vooral onder jongeren is
het erg populair. Soms, wanneer ik
’s ochtend voor de spiegel sta in mij
geboortepak denk ik wel eens: hoe
zou zo’n tattoo er uitzien als je oud
bent? Je huid wordt slapper, alles
zakt uit en gaat hangen. Geldt dat
dan ook voor zo’n tattoo?
Stel je voor dat je vijftig jaar gele
den een tatoeage hebt laten zetten
van een vliegende adelaar. Je hebt
nog een strakke, platte buik en een
sixpack en die adelaar duikt zo van
dat sixpack via die strakke buik met
zijn klauwen naar beneden je broek
in. Dan probeer ik me voor te stel
len hoe zo’n adelaar er nu uitziet.
Het lijkt me geen fraai gezicht, alles
net een beetje uit proportie, het six
pack is niet meer, de vleugels han
gen wat naar beneden waardoor
je je afvraagt of ze nog voldoende
vliegkracht hebben. De broek indui
ken kan ook niet zonder slag of
stoot. Waarschijnlijk ziet die adelaar
die broek niet eens omdat die schuil
gaat achter een verhoging in het
voor hem liggende landschap.

Hoe zou zo’n tattoo
er uitzien als je oud
bent?

ADVERTENTIE WEEK

29

Is zo’n beest dan eigenlijk nog wel
herkenbaar als adelaar of wordt
het een soort van pelikaan met
kromme klauwen en een uitge
zakte keelzak? Het lijkt me geen
fraai gezicht om die vogel totaal uit
proporties en krom als een dooie
mus naar beneden je broek in te
zien tuimelen. Dan trek ik ‘s mor
gens, na die blik in de spiegel,
ondanks het tegenvallende spie
gelbeeld maar met de wetenschap
dat het nog erger had gekund,
redelijk tevreden mijn kleren aan.
Een typisch voorbeeld van een kin
derhand die snel gevuld is.

Tom van Bakel
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15-vragen aan

Floor Kappel Maasbree
echt bijgelovige dingen die ik doe of
waar ik in geloof.

Wat deed je veel toen je klein was
en zou je nu ook nog wel willen
doen?
Ik was toen ik klein was heel erg ’fan’
van stoepkrijten. Het klinkt heel raar
of zo, maar dat zou ik nu eigenlijk nog
wel eens willen doen. Maar dan zou
ik nu wel van zo’n hele grote tekenin
gen willen maken en niet de tekenin
gen die ik toen maakte.

Wat is je favoriete tijd van het
jaar?
Ik denk dat dat de winter is, omdat
ik heel erg van kerst hou en daarbij
ben ik ook echt een fan van sneeuw
en truien.

Wat is het beste cadeau dat je ooit
hebt gekregen ?
Ik heb heel veel leuke cadeaus
gekregen, maar als ik echt zou moe
ten kiezen dan denk ik een nieuw
bed of een nieuwe fiets. En mijn JBLspeaker denk ik, dat vond ik ook een
heel leuk cadeau.

Waar ben jij het meest dankbaar
voor?
Voor heel veel dingen ben ik dank
baar, eigenlijk. Bijvoorbeeld voor al
m’n vrienden en mijn familie van
wege alle liefde die ze me geven.

Wie is je favoriete docent?
Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Floor Kappel
12 jaar
Maasbree
het Bouwens

lekker, maar als ik echt een favoriete
snack zou moeten kiezen, dan denk
ik dat ik toch wel voor minisnacks of
iets in die richting ga.

Waar ben je het meest trots op?

Ben je bijgelovig ?

Ik ben erg trots op hoe ik het doe
op school op het gebied van de
punten die ik haal. Ook ben ik er
erg trots op dat ik heel veel vrien
den heb gemaakt het afgelopen
schooljaar.

Nee, niet echt eigenlijk. Behalve als
het bijvoorbeeld 10.10 uur is, dan tik
ik wel altijd de grond aan. Ze zeggen
namelijk dat als je om tien over tien
de vloer aantikt dat geluk brengt.
Ik tik dan ook altijd wel de grond
aan op dat tijdstip, maar ik doe het
eigenlijk meer voor de fun dan voor
het geluk. Voor de rest heb ik niet

Wat is je favoriete snack?
Ik vind eigenlijk heel veel dingen

Spectaculair
afscheid voor
Grashoekse
schoolverlaters
Het basisschoolleven van de
groep 8’ers van De Horizon in
Grashoek dreigde door het
coronavirus als een nachtkaars
uit te gaan. Met de hulp van
ondernemers uit het dorp wist
de school toch nog een spectaculair einde te regelen. Zo mochten
de leerlingen een film maken die
met een heuse gala-première in
de zaal van café Leanzo werd
gepresenteerd aan ouders en
familie. De groep 8’ers werden in
een roze hummerlimousine bij
het café afgezet waarna ze over
de rode loper als ware sterren
werden binnengehaald.

Ik heb er eigenlijk twee, namelijk
meneer Beeks van aardrijkskunde
en mevrouw Jacobs van Nederlands.
Zij zijn mijn favoriete docenten
omdat ze gewoon echt grappig zijn,
maar ook streng als het nodig is.
Ze kunnen ook goed uitleggen en
leerlingen helpen, dus dat is heel erg
fijn. Daarbij kunnen ze van heel veel
zaken positieve dingen maken.

Wat kies je? Je kunt onder water
ademen of je mag overal de
muziek bepalen.
Die vind ik moeilijk, want ik hou heel
erg van muziek maar ik hou ook erg

van zwemmen. Ik denk dat ik dan
toch voor onder water kunnen ade
men kies, maar allebei lijken ze me
leuk om te kunnen doen.

Wat vind je het leukste aan jezelf?
Ik denk dat dat is dat ik altijd en
overal voor al mijn vrienden en fami
lie klaar wil staan. Dat is natuurlijk
een mooie eigenschap om te heb
ben, ik ben er dan ook wel blij mee.

Wat doe je als je niet kan slapen?
Meestal ga ik als ik niet kan slapen
over heel veel dingen nadenken,
of ik ga een paar bladzijdes lezen.
Soms ga ik ook even tekenen.

Wanneer zing je?
Eigenlijk zing ik de hele dag door.
En ook echt bijna overal. Als er een
liedje op is dat ik ken, dan heb ik een
trekje en ga ik automatisch met dat
liedje meezingen. Zingen is ook echt
een grote hobby van me.

Wanneer had je meteen een klik
met iemand?
Ik denk op de allereerste dag dat
ik ooit naar school ging. Toen had
ik echt meteen een goede klik met
mijn allerbeste vriendin. En de eerste
dag op de middelbare had ik echt
een klik met een ander meisje en zij
is nu nog steeds m’n beste vriendin.

Zou je je woonplaats ooit willen
verlaten? Waarom wel of waarom
niet?
Nee, dat zou ik niet willen, want ik
vind het heel fijn wonen hier. Lekker
rustig, want in onze buurt rijden niet
heel veel auto’s en dan kun je ook
lekker op straat spelen of gewoon
chillen of zoiets.

Hoe treft de coronacrisis jou?
Ik vind het echt niet leuk, want ik heb
heel lang m’n vrienden niet kunnen
zien en ik ben niet naar school kun
nen gaan. Ik hoop dat het snel voorbij
is, dat zou zo heel erg fijn zijn.
Tekst: Lisa Osinga

Hoi

Column

Nieuws op
Instagram
Behalve een platform waarop je
leuke foto’s en filmpjes kan
delen en zien, merk ik steeds
meer dat Instagram ook echt
een plek is waar je veel informatie kan vinden over best belangrijke onderwerpen.
Vooral de laatste maanden lijkt het
voor mij alsof Insta steeds meer
gebruikt wordt als een manier om
belangrijk nieuws te verspreiden.
Ik denk dat het mij voor het eerst
opviel door de Black Lives Mattermovement. Instagram werd toen
(nu nog steeds) veel gebruikt om
mensen te laten weten wat er aan
de hand was en is en hoe dat kan
veranderen. Ook werd het door
veel beroemdheden gebruikt om
interviews te houden met men
sen die graag hun verhaal wilden
delen.
Het viel mij op dat het niet per
se nodig was om op internet te
zoeken op het onderwerp, omdat
er bij bijna iedereen wel een post
voorbijkwam die over de bewe
ging ging. Maar Instagram is ook
de plek waar je veel informatie
kan vinden over andere belang
rijke dingen, zoals bijvoorbeeld
corona en wie de nieuwe president
wordt van de Verenigde Staten.
Natuurlijk zijn er ook veel mensen
die dat niks boeit, maar als je dit
wel interessant vindt, is het han
dig om er steeds informatie over
te krijgen zonder dat je er specifiek
naar zoekt.
Instagram hoeft ook niet per se de
plek te zijn waar je alle informa
tie leest, maar een post over een
bepaald iets kan er wel voor zorgen
dat je bijvoorbeeld een artikel over
datgene opzoekt op internet en
dus op die manier via Insta aller
lei belangrijke dingen leert over
belangrijk nieuws. Dat had ik toen
iemand iets plaatste over dat Kanye
West president wilde worden.
Ik bedoel met deze column niet
dat je Insta moet downloaden om
meer nieuws te kunnen lezen, ik
denk alleen dat als je de app al
hebt, het een hele handige infor
matiebron kan zijn, omdat er
namelijk veel gedeeld wordt over
onderwerpen die echt belangrijk
zijn. Insta is over het algemeen een
plek waar je niet gericht hoeft te
zoeken om toch belangrijke dingen
mee te krijgen en dat vind ik heel
handig.
Lisa
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Geplukt

Ruud Driessen Baarlo
De licht Venlose tongval is het enige waarbij je zou kunnen denken dat Ruud Driessen (39) niet in Baarlo geboren is. Voor de rest is Ruud een op en top Baarlonaar. Hij is er geboren en
getogen, is vorst van de carnavalsvereniging, zit in het bestuur van de volleybalclub en hij zat jarenlang in de organisatie van de Volksfeesten. Deze week wordt Ruud geplukt.

Als Ruud zijn hele leven al in Baarlo
woont, waar komt die Venlose
tongval dan vandaan? “Mijn vader
komt uit Blerick en mijn moeder uit
Tegelen”, legt hij uit. “Maar ik ben
een echte ‘Baolderse’. Ik heb ner
gens anders gewoond. Het grappige
is dat mijn broer en twee zussen
alle drie bij mijn ouders in de buurt
wonen en dat ik als enige aan de
andere kant van de Napoleonsbaan
terecht ben gekomen. Ik woon het
verste weg”, lacht hij.

Adjudant
Ruud krijgt wel eens commentaar
op zijn accent. Voornamelijk als hij
in zijn functie als vorst van vastela
ovesvereniging De Kook aan de slag

is. “Dan word ik wel aangesproken, ja”,
vertelt hij lachend. “Dat ik het bij het
‘Baolders’ moet houden.” Het is alweer
zes jaar geleden dat Ruud bij de carna
valsvereniging kwam. In het jaar 2014
stond hij als adjudant naast prins Koen
II. “Wat een fantastische tijd was dat.
Echt tof wat we allemaal meegemaakt
hebben.”
Wat het extra speciaal maakte voor
Ruud is dat zijn vriendin Nicole met
een voor de leeuwen werd gegooid.
“We hadden nog niet zo heel lang
iets samen en ze komt niet uit Baarlo.
Ze kende dus vrijwel niemand hier
en moest meteen de hele vastela
ovend opdraven. Toen heeft ze veel
‘Baolderse’ mensen leren kennen”,
lacht Ruud. Omdat het zo goed beviel,

Puzzel

Twee zoontjes

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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besloten Ruud en Nicole om ook de
jaren erna bij de vereniging te blijven.
Toen in 2015 de vorst stopte, fungeerde
Ruud samen met iemand anders een
jaar lang als ‘invalvorst’.
Uiteindelijk kreeg hij de vraag of hij
de functie niet voor vast wilde bekle
den. “Het beviel eigenlijk zo goed dat
ik besloot om ja te zeggen. Sinds 2017
ben ik daarom vorst.” Dat hij de vaste
laovend een groot hart toedraagt blijkt
wel als hij vol passie begint te praten
over hoe carnaval in Baarlo beleefd
wordt. “Ik ben ook wel eens in Venlo
geweest, maar niks kan op tegen vas
telaovend vieren in eigen dorp. Als ik
ieder jaar zie hoe we het hier doen,
dan vind ik dat zo speciaal. Hoe alles
en iedereen zich samenpakt en echt
samen vastelaovend viert, van jong tot
oud, daar kan ik van genieten.”

6
1

9

Oplossing vorige week:
5

3

9

8

2

7

1

6

4

3

2

7

1

4

3

6

8

9

5

6

4

8

1

9

5

2

3

7

5

4

6

7

5

1

3

9

8

2

1

8

2

9

7

4

3

5

6

3

9

5

2

6

8

7

4

1

7

5

4

3

8

2

6

1

9

9

2

3

6

5

1

4

7

8

8

1

6

7

4

9

5

2

3

Dat gevoel gaat Ruud ongetwijfeld
overbrengen op zijn twee zoontjes,
Rens (3) en Jort (1). Hij kreeg ze samen
met de eerder genoemde Nicole.
Die leerde Ruud zo’n zeven jaar gele
den kennen. “Via een kameraad die
op dezelfde school als Nicole werkte.
Die zei eens gekscherend dat we wel
bij elkaar zouden passen. Toen ik met
familie op vakantie was in Italië kreeg
ik een berichtje van Nicole, of ik een
keer iets wilde gaan drinken.”
De twee werden verliefd en koch
ten later een huis, uiteraard in Baarlo.
Ook op werkgebied was Ruud zelden
ver verwijderd van zijn geboortedorp.
Na zijn studie bedrijfseconomie op de
Heao in Venlo belandde hij in Best op
het hoofdkantoor van Aldi, maar na een
jaar had hij het daar wel gezien. Via Van
Enckevort in Blerick en Scheuten Glas in
Venlo belandde Ruud bij Fortaplant in

Maasbree. Daar zit hij nu nog.

Maasbreese postcode
Bij de plantenkweker is Ruud ver
antwoordelijk voor de boekhouding.
Het bedrijf is gespecialiseerd in de
opkweek van groenteplanten als kom
kommers en tomaten. “Ik doe eigen
lijk van alles en nog wat. Boekhouding,
personeelszaken en laatst werden we
aangesloten op glasvezel, heb ik dat
op me gepakt.” Ruud vindt vooral de
afwisseling fijn. “Iedere dag is weer
heel anders.” Feit is wel dat het bedrijf
de postcode van de grote aartsrivaal
van Baarlo heeft: Maasbree. “Geen
idee of ze bij carnavalsvereniging D’n
Hab (van Maasbree) weten dat de vorst
van Baarlo in hun dorp werkt. Ik denk
het niet, anders was dat vast wel eens
ergens aangestipt.”
Die rivaliteit zit er wel ingebakken
bij Ruud. Dat moet ook wel als je zó
betrokken bent bij Baarlo. Naast de
carnavalsvereniging heeft Ruud tot zijn
25e gevoetbald bij VV Baarlo, was hij
daar leider, ging hij daarna volleyballen
bij VV Tupos en zat hij in de organisa

tie van de Volksfeesten. “Bij Tupos ben
ik penningmeester, maar daar stop ik
binnenkort mee. Dat heb ik toch negen
jaar gedaan.” Bij de Volksfeesten was
hij jarenlang medeorganisator van de
Baolderkèrrace die iedere editie gehou
den werd. “Dat was op een gegeven
moment goed geweest. De animo
liep terug en er was behoefte aan een
nieuwe opzet. Toen ben ik ook gestopt
bij de Volksfeesten. Het was tijd voor
een nieuwe generatie.”

Rustiger aan
Ruud gaat het allemaal wat rustiger aan
doen nu. “Dan kan ik meer met Nicole
en de kinderen doen. Misschien als
Rens en Jort straks gaan sporten, kan ik
kijken of ik daar nog iets bij kan bete
kenen. Voor nu heb ik genoeg werk aan
mijn gezin en de carnavalsvereniging.
Dat wordt ook nog een hele uitdaging,
de vastelaovend regelen rondom de
coronamaatregelen. We gaan het zien.
Genoeg om me mee bezig te houden in
ieder geval.”
Tekst en beeld: Rob Dieleman

JANTI MODE
BEN JIJ TE VITAAL OM ACHTER DE GERANIUMS TE ZITTEN?

WIJ ZOEKEN EEN
KLEDINGVERKOOPSTER M/V
KOM LANGS IN DE WINKEL IN PANNINGEN
OF BEL MET MIA, 06 50 40 54 03

JANTI MODE - MARKT 11 - PANNINGEN
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Derde plek voor Danice
Giesbertz
De leden van paardensportvereniging De Maasruiters uit Kessel
kwamen in het weekend van zaterdag 11 en zondag 12 juli in actie
bij diverse springwedstrijden. De ruiters waren actief in Asten en
bij Equestrian Centre De Peelbergen in Kronenberg.

Namens de Kesselse vereniging
wist Danice Giesbertz in de klasse
L met Charusa SZ een derde prijs
te pakken in Asten. In Kronenberg
deed Cheyenne Hermans mee aan
een springwedstrijd voor pony’s.
Ze behaalde in de klasse CB met

Tiësto de tweede plek. In de klasse
BL was er de vierde prijs voor
Cheyenne met Amadeus.

Tekst: Maja Dorssers, paardensportvereniging De Maasruiters

Jubileumtoernooi Breetanque
Jeu-de-boulesclub Breetanque hield op dinsdag 7 juli het traditionele Openingstoernooi. Het was een
speciale editie, aangezien de club 15 jaar bestaat. Liefst 42 personen namen deel aan de drie rondes.
Winnaar van het toernooi werd Niek Lenders (in het midden op de foto). Burkhard Bischofs (links) eindigde
op de tweede plek en Geert van der Beele legde beslag op de derde plaats. De drie podiumklanten kregen
ieder een fles wijn voor hun prestatie.

Voor iedereen een plekje in de keuken

Ook binnen jouw budget
een extra groot werkblad

Tijdelijk
bij aankoop van
een keuken

KitchenAid
cadeau*
*Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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Zuilen in de Peel Meijl I en II

De ringkraag van Meijel
De nieuwe wandelroute Wegh van Meijl op Seven (WvMoS) door de
Peel wordt op zondag 11 oktober officieel geopend. De route loopt van
Meijel tot Sevenum en bestaat uit tien ‘Meijlen’, die gemarkeerd worden door negen basaltzuilen. In de serie ‘Zuilen in de Peel’ neemt
HALLO je samen met historicus Huub Kluijtmans alvast mee in de
geschiedenis van de Peel in een voorproefje van de route. In deze
aflevering: de eerste en de tweede Meijl.
De eerste Meijl overbrugt 2.105 meter
en start bij de St. Wilbersput in Meijel.
Dit vertrekpunt ligt precies op de
Peelrandbreuk en is hiermee onder
deel van de geologische scheiding
tussen de hooggelegen Verheven
Peel en de lager gelegen Groote Peel.
“Op de Peelrandbreuk stroomde jaren
geleden, lang voordat de Peelkanalen
gegraven waren, het water van de
Verheven Peel over de rand van de
Peelrandbreuk naar de Groote Peel”,
vertelt Kluijtmans. “Het wegstromen
van het overvloedige Peelwater dat
nergens anders naar toe kon dan over
de hoge randen van de Peel, noemen
we ‘wijstverschijnselen’.”

binding vormde tussen Meijel en
de overkant van de Maasbedding.
“Deze verbinding was vanaf de
Romeinse periode in gebruik en is
onlosmakelijk verbonden met de
Romeinse vondsten in het gebied.”
Door het graven van de Helenavaart
wordt de zandrug sinds 1853 niet
meer gebruikt. Wel is hier een deel
van de zandrug nog altijd zichtbaar
in het landschap.

Hier werden
bijzondere vonsten
gedaan

Romeinse vondsten
Vanaf de St. Wilbersput voert de
eerste Meijl via de Molenweg
richting de Meijelse Molenpeel.
Halverwege de Molenweg is een
duidelijk dal zichtbaar in het land
schap. Kluijtmans legt uit: “Dit lager
gelegen gebied werd tijdens de laat
ste ijstijd, ruim 10.000 jaar geleden,
door de toen nog woeste, ontem
bare Maas uitgeschuurd. Later ver
legde de Maas haar stroomgebied,
maar deze oude, uitgeschuurde
Maasbedding vormt tot op de dag
van vandaag nog een breed, her
kenbaar dal tussen de Molenpeel
en de Marisberg.” Ooit lag in het
dal bovendien een lange, opgesto
ven zandrug, die een droge ver

Maliënkolder
Aangekomen bij de ingang van de
Molenpeel is de eerste zuil zichtbaar,
die het startpunt voor de tweede
Meijl markeert. In een wandelroute
van 3.591 meter (3.888 meter per
fiets of auto) voert deze tweede
Meijl met een omweg over de
Peelkanalen naar de Kwakvors en
Scherliet. “De tweede Meijl wordt
gezien als één van de belangrijkste
delen van de route, omdat hier twee
bijzondere archeologische vondsten
werden gedaan.” Tijdens ontgin
ningswerkzaamheden in het midden
van de vorige eeuw, is in dit gebied
allereerst een bonk oud roest uit

HEP-busjes gaan weer
normaal rijden

een veenput gehaald. Het bleek te
gaan om een maliënkolder, ook wel
een kettinghemd genoemd. Verder
werd in deze omgeving in 1807 de
bekende ringkraag van Meijel gevon
den. Kluijtmans: “Deze gouden ring
kraag is zeer vermoedelijk aan Parijs
verkocht en de maliënkolder is helaas
door onkunde verloren gegaan.”
Via twee bruggen over twee

Peelkanalen voert de route langs de
vindplaatsen van deze twee objec
ten. De eerste brug loopt over het
Kanaal van Deurne en de tweede
brug voert over de Helenavaart.
De kanalen liggen over een lengte
van 4,5 kilometer slechts enkele
tientallen meters uit elkaar.
“Een gevolg van een zakelijk geschil
tussen de gemeente Deurne en

veenexploitant Van der Griendt”,
aldus Kluijtmans. De Kwakvors
loopt parallel met de Peelkanalen
en voert naar de tweede zuil en de
start van de derde Meijl, die richting
de Marisberg loopt. Daarover in de
volgende aflevering meer.

Tekst: Aniek van den Brandt

Weer in Peel en Maas

Omdat de regels voor het openbaar vervoer zijn versoepeld, kunnen
alle zitplaatsen in de bus weer benut worden. Om deze reden rijden
ook de HEP-busjes vanaf maandag 6 juli weer volgens normale
roosters.
Mede door de versoepeling van
de maatregelen is de behoefte
aan vervoer voor ouderen en
mensen die slecht ter been zijn,
weer toegenomen. De mensen
uit de doelgroep willen weer naar
de dagbesteding, de medische
zorg of naar de kapper gebracht
worden. Om aan de groeiende
vraag te voldoen is door Stichting
Seniorenvervoer HEP besloten
vanaf 6 juli weer volgens de

normale roosters te gaan rijden.
Er worden weer meer dan twee
personen in de bus toegelaten.
Mondkapjes blijven verplicht.
Wel moet iedereen reserveren
voor een rit en wordt er een
gezondheidscheck uitgevoerd.
Door het opstarten van de busjes is
HEP nog op zoek naar vrijwilligers die
één keer per drie of vier weken kun
nen helpen. Bel voor meer informatie
met 06 42 04 70 75.

Zomervakantie

Rechtgezet
Per abuis ontbrak in de editie van donderdag 9 juli informatie bij het
artikel over de kledinginzameling van Team Maasbree.
Op het Kennedyplein in Maasbree kun
nen mensen donderdag 16 juli oude
kleren of textiel inleveren voor het
goede doel.
In het artikel staat niet vermeld welke

spullen niet zijn toegestaan om in te
leveren. Het gaat hierbij om dekbed
den, kussens, tapijten, matten en ern
stig vervuilde en natte textiel.

De zomervakantie is gestart met een zeer wisselend weerbeeld waarbij stabiele dagen met zon en onschuldige
stapelwolken zijn afgewisseld door zones met gestage regenval. De temperaturen zijn niet slecht met gemiddeld 20 graden. Wel worden het koude nachten. Dit weekend hebben we een zomerse zaterdag in de kaarten
staan met heerlijke temperaturen tot 26 graden. Daarbij staat er weinig wind en het aandeel zon bepaalt de
helft van de dag. De terrasjes zullen daardoor weer goed vol lopen. Zondag wordt het heel andere koek, dan
komt er een koufront vanuit het westen al vrij vroeg over Limburg heen met regen die ook buiig van karakter
kan zijn. Achter deze regenzone ontwikkelen zich dan ook een paar losse buien. De temperatuur daalt enkele
graden, maar komt niet onder de 20 graden. Er staat zondag een stevige bries uit een noordwestelijke richting.
De foto is gemaakt in natuurpark De Groote Peel, net aan de Meijelse kant. / Beeld: Nicky de Bruijn
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Nieuwe wandelroute

Belfort de Vossenberg weer
geopend
Uitkijktoren Belfort de Vossenberg in Meijel kan weer bezocht worden. De toren was pas enkele maanden
open toen het coronavirus ervoor zorgde dat de deuren toch weer op slot gingen. Door de versoepelingen die
inmiddels zijn doorgevoerd, vinden de kwartiermakers van de Vossenberg en Staatsbosbeheer het weer
verantwoord om de toren toegankelijk voor het publiek te maken.

69e uitgave

Spoken, loodvergiftiging en JN
Panningen in nieuwe Moennik
In de nieuwste editie van historisch tijdschrift De Moennik
staan onder meer loodvergiftiging in Helden, spoken in de
Heldense Bossen en de historie van Jong Nederland Panningen
centraal. De 69e uitgave van het blad was wat lastiger te
maken, omdat de redactieleden niet samen mochten komen,
zo laat de redactie weten. “Het is toch gelukt een afwisselende
uitgave samen te stellen.”
Eén van de verhalen die in de
69e editie gaat over huisarts
Verberne. Al in 1938 consta
teerde hij loodvergiftiging in de
gemeente Helden. In veel water
leidingen werd een te hoog per
centage lood gemeten. In het
artikel wordt uitvoerig ingegaan
op wat de ontdekking van dokter
Verberne betekent heeft. Verder
is er aandacht voor spookverha
len in de Heldense Bossen in de
jaren 50 en 60.

De Jonge Wacht
Daarnaast wordt ingegaan op
het 75-jarig bestaan van Jong
Nederland Panningen. In het
tweede deel van De Jonge Wacht
wordt ingegaan hoe de jeugd
vereniging ontstaan is. Ook
komt Anna Maria Verstappen uit
De uitkijktoren aan de rand van
Nationaal Park De Groote Peel is
een initiatief van Dorpsoverleg
Meijel. Een werkgroep is jaren bezig
geweest met de realisatie. De uit
kijktoren staat al een tijdje en was
gedurende een korte periode te
bezoeken, maar moest de deuren
sluiten vanwege het coronavirus.
De officiële opening was oorspron
kelijk in mei gepland, maar is door

de coronaproblematiek uitgesteld tot
september.
De periode tijdens de sluiting werd
door de werkgroep aangegrepen
om een nieuwe wandelroute langs
de kazematten die in de omgeving
liggen, aan te leggen. Er zijn ver
schillende informatiepanelen langs
de route geplaatst. De panelen voor
in de uitkijktoren worden komende
maand aangebracht. Vanaf 15 juli is

het broedseizoen voorbij en is het
weer mogelijk om wandelroutes te
lopen in De Groote Peel.
Een paar weken geleden kwam
Belfort de Vossenberg nog in het
nieuws omdat er vernielingen aan
de toren waren gepleegd, ondanks
de gesloten deuren. Er lagen echter
nog materialen op voorraad zodat de
schade snel hersteld kon worden.

Geen zomerstop vanwege zwemveiligheid
Reddingsbrigade Peel en Maas heeft dit jaar geen zomerstop. Vanwege het coronavirus kon er ruim twee
maanden niet gezwommen worden. Omdat de zwemveiligheid in het geding kan komen bij te weinig oefening,
heeft de vereniging besloten de lessen de komende tijd door te laten gaan.
“Wij vinden het belangrijk dat ieder
een goed getraind blijft om zich
zelf en anderen te kunnen redden”,
laat Reddingsbrigade Peel en Maas

weten. “Ook bij de senioren is er veel
behoefte om voor de gezondheid en
de conditie gewoon door te blijven
gaan met zwemmen.” De beslissing is

in overleg met de trainers genomen.
Alle trainingen van junioren en senio
ren gaan door.

Beringe aan bod in de nieuwe
Moennik. Het trieste verhaal van
een vrouw die omkwam in de
oorlog. Pas nadat er vrede was,
werd haar identiteit vastgesteld
en kon ze verplaatst worden van
Baarlo, waar ze begraven was,
naar Beringe, haar woonplaats.
De Moennik is te verkrijgen
bij de balie van de VVV-winkel
in Panningen, boekhandel
Primera in Panningen, kapsalon
Van Nisselroy in Panningen, de
balie van het streekmuseum in
Helden en bij Kessels kapsalon
in Beringe. Lid worden van De
Moennik kan door een mailtje
te sturen naar admin@moennik.
nl of een briefje af te geven bij
Heemkundervereniging Helden,
Aan de Koeberg 3 in Helden.

Afsluiting

Fietstocht van IVN Helden
IVN Helden sluit een periode van weinig tot geen activiteiten op
zondag 19 juli af met jaarlijkse fietstocht voor de zomervakantie.
De tocht is 45 kilometer lang en in totaal zijn deelnemers zo’n
6 uur kwijt.
Met de fietstocht wordt de eerste
helft van het jaar afgesloten door
IVN. “Een periode waarin de acti
viteiten we door het coronavirus
op een laag pitje hebben gestaan”,
laat de vereniging weten. “We zijn
daarom blij dat we positief de
vakantieperiode in kunnen gaan
met deze fietstocht.”
De fietstocht vertrekt vanaf het
IVN-gebouw in Helden en begint
om 10.00 uur. Er wordt vervolgens

een afstand van zo’n 45 kilometer
afgelegd. Er is een pauze inge
pland met mogelijkheid tot kof
fie. Het bezoeken van een terras
raadt het IVN in verband met het
coronavirus af. Verwacht wordt dat
rond 16.00 uur iedereen terug is in
Helden. Daar wordt de dag afgeslo
ten met een optioneel buffet.
Neem voor meer informatie en kos
ten van het buffet contact op met
pr@ivnhelden.nl

vormgever
Wij zoeken een flexibele multimedia

kempencreeert.nl/vacature

#kempencreëert
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Coronamaatregelen

Vw de versoepeling van de coronamaatregelen mogen weer meer
mensen naar de kerk. Voor gewone weekendvieringen is reserveren niet meer nodig, omdat we
dan de norm van het toegestane
aantal kerkgangers niet overschrijden. Deze is afhankelijk van
de grootte van de kerk, want de 1
½ meter afstand moet nog steeds
in acht genomen worden, voor
ieders gezondheid! Dat verschilt
dus per kerkgebouw nogal. Dus
volg de aanwijzingen ter plaatse
en houdt afstand! Bij uitvaarten
steeds overleg over het maximum
aantal kerkgangers. Nogmaals:
ga beslist niet naar de kerk als u
ziekteverschijnselen hebt! Was
thuis al goed uw handen. In de
kerk is desinfectiemateriaal
aanwezig, maar neem gerust uw
eigen flesje mee. Onze koren zingen nog niet. Misintenties opgeven is weer mogelijk. De collecte
kan nog niet worden gehouden.
U kunt uw bijdrage deponeren in
het mandje bij de uitgang. Dank u
wel. Van harte welkom.

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 19 juli
H. Mis: 11.00 uur
Lector: Mevr. Marlies Steijvers
Intenties: Mina Simons en Maria
Simons. Overl. ouders Tinus Hendrix
en Mina Hendrix-Hermans en kin
deren. Jaardienst overl. ouders Piet
Verstegen en Maria Lenders en
overl. familie.
Mededelingen
Gedoopt worden– zondag 19 juli
Max en Liselotte Grubben.
Eucharistieviering
Vanaf 1 juli mogen we de kerk
weer openstellen met inachtne
ming van de 1,5 meter volgens de
regels van het RIVM.
U kunt uw handen desinfecteren

Parochie Beringe
Misintenties
NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens het
parochiespreekuur op dinsdagochtend.
Ook bij kapelaan Roger Maenen
tel. 077-4661850 of per email
roger.maenen@ziggo.nl.
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur
in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 19 juli
H. Mis 9.30 uur t.i.v. Drika Willemsen
(gest.jrd)
Woensdag 22 juli
H. Mis 09.00 uur
(grote kerk, zij-altaar St.Jozef)

Parochie Egchel
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens
Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 19 juli
Geen H. Mis
Zondag 26 juli
H. Mis 11.00 uur t.i.v.
Willem van Gend. (b.g.v. verj)

bij binnenkomst en vervolgens neemt
u plaats in de banken waar is aange
geven waar u kunt plaatsnemen.
Heeft u verkoudheidsklachten, blijft u
dan thuis.
Vanaf 1 juli zullen er weer intenties
gelezen worden.
De intenties die vanaf 15 maart zijn
vervallen, de periode dat er geen
h. mis was, kunt u weer opnieuw
opgeven.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Iet Dings-Bovendeerdt
077 462 18 60
06 24 21 61 06
Kerkdiensten
Zaterdag 18 juli
19.15 H.Mis; Jaard. Nolda Joosten –
Duisters en overleden ouders
Mededeling
De H. Missen worden verzorgt door
kapelaan H. te Boekhorst van parochie
Baarlo.
Voor de pastorale zorg kunt u terecht
bij administrator deken A. de Graaf
Woutering of kapelaan H. te Boekhorst

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 18 juli
H.Mis 19.00 uur.
T.i.v. Henny Cuijpers-Kurvers
(jaardienst)

Parochie Helden
Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van
09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 19 juli
H. Mis 10.00 uur t.i.v. Johannes
Janssen en Maria Haenen; Julie van
Dooren; overl. oud. Joep Omsels en
Annie Omsels-van Dooren en overl.
fam. (jaardienst); Antoon Gerard Jozef
van Dooren (jaardienst)

(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 19 juli
9.30 uur H. Mis. Begin octaaf van de
H. Odilia.
Cor Driessen en Ietje Driessen-Hamans
v.w. Huwelijksdag.
Overleden ouders Mathias Peeters en
Maria Peeters-Geurts en zonen Harry
en Jan.
Donderdag 23 juli
8.30 uur H. Mis.
Jaardienst Karel Gorts en Kazimier
Grzyb.
Mededeling
Vanaf 1 juli mogen er grotere aan
tallen mensen de H. Mis bijwonen.
U kunt uw handen desinfecteren bij
binnenkomst en de voorgeschreven

Parochie Koningslust

Parochie Panningen

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 18 juli
H. Mis 17.30 uur
Zaterdag 25 juli
Geen H. Mis

Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag-, woensdag- en
vrijdagochtend van 08.30 uur tot
11.30 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 18 juli
H. Mis 19.00 uur
Woensdag 22 juli
H. Mis 09.00 uur in de grote kerk

Parochie Meijel
Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5, 077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zondag 19 juli
H. Mis 11.00 uur uit Dankbaarheid.
Maandag 20 juli
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 21 juli
H. Mis 09.00 uur
Donderdag 23 juli
H. Mis 09.00 uur

afstand in acht nemen. Als u verkoud
heidsklachten heeft, blijft u dan thuis.
Vanaf 1 juli zijn er ook weer intenties
mogelijk. De intenties kunt u weer
opnieuw opgeven, die vanaf 15 maart,
de periode dat er geen H. Mis was zijn
vervallen.
Zondag 19 juli tot en met 26 juli begint
het Odilia-octaaf. Na de H. Mis van
9.30 uur kunt u de Odiliazegen ontvan
gen. Zondagmiddag om 15.00 uur is er
een Odilia Lof met ogenzegening.
Zondag 30 augustus om 11.00 uur en
zondag 6 september om 11.00 uur zijn
de Eerste Communievieringen.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties
NL41RABO0125300522
L. Timmermans
077 462 16 78
Kerkdiensten
Zaterdag 18 juli
18.00 uur H. Mis
Voor de parochie.
Zaterdag 1 augustus
18.00 uur uur H. Mis
Bijzondere intentie.

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

Mededelingen
Voorlopig is er de 1ste en de 3de
zaterdag van de maand om 18.00
uur de H. Mis in Kessel-Eik.
Dit is v.w. het overlijden van Pastoor
Verhaag, de vervangende Kapelaan
Ter Broekhorst, verzorg in meerdere
parochies de H.Mis.
De bestelde H.Missen die v.w. corona
niet door zijn gegaan, kunnen weer
op nieuw aan gemeld worden,
welke datum de familie dat wenst.

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

Ogen laten zegenen in Baarlo
Het is binnenkort weer mogelijk om de ogen te laten zegenen in Baarlo. In de kerk van het dorp kan van zondag 19 tot en met zondag 26 juli iedereen terecht voor de ogenzegening van de Heilige Odilia. De jaarlijkse
traditie met oorsprong in de Franse tijd trekt ieder jaar wat minder mensen, maar is toch nog altijd een reden
voor mensen om af te reizen naar Baarlo.
In de Franse tijd werden kloosters
in Nederland massaal gesloten.
Daaronder viel ook het klooster van
de Kruisheren in Venlo, schrijft kape
laan Te Boekhorst. ‘Een priester daar
had een oom die pastoor was van
Baarlo in die tijd. Hij nam een reliek
van St. Odilia mee, en twee relie
ken van het Heilige Kruis. Aangezien

het Kruisheren waren, was het niet
vreemd dat zij die in hun bezit had
den.’

Oorsprong traditie
De relieken bleken een aantrek
kingskracht te hebben. ‘De relie
ken zijn altijd in Baarlo gebleven
en sinds die tijd (begin 1800) is

de verering van St. Odilia begon
nen in Baarlo’, schrijft Te Boekhorst
over het ontstaan van de traditie.
‘Mensen kunnen ook Odilia-water
mee naar huis nemen dat gezegend
wordt met de reliek van St. Odilia.’
Sindsdien komen er ieder jaar
mensen naar Baarlo om hun ogen
te laten zegenen. ‘Dat gebeurt na

afloop van de missen’, aldus de
kapelaan. ‘Mensen komen naar
voren en de priester spreekt een
gebed uit op voorspraak van St.
Odilia en maakt een kruis met een
reliek van het Heilige Kruis voor
ieder persoonlijk. Het kunnen men
sen met oogproblemen zijn, maar
het zegenen kan ook ter voorkoming
van problemen gedaan worden.’
Het zegenen was lange tijd een
bedevaart van formaat, vertelt
Te Boekhorst. ‘Veel pelgrims uit
Duitsland kwamen vanwege de

ogenzegening naar Baarlo. De laat
ste jaren is het aantal mensen een
stuk kleiner, maar nog steeds zijn er
wel mensen die het gebruik ken
nen en van verder weg naar Baarlo
komen.’
De ogenzegeningen vinden plaats
op zondag 19 juli (na de mis van
09.30 uur en na de Lof van 15.00
uur), donderdag 23 juli (na de mis
van 08.30 uur) en zondag 26 juli (na
de mis van 09.30 uur en na de Lof
van 15.00 uur).
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GRATIS
BEZORGD!

185
CM

60 CM

232 L

KOELEN

118L

VRIEZEN
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60 CM

150,-

140,-

200 L

inruil
korting

inruil
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VRIEZEN

599,-

449,Koel-vriescombinatie RB33N300NWW/EF

• All Around Cooling • Easy Slide Shelf • Easy Big Door Bin • Full Open Box

689,-

479,*

*Na €70,- cashback,
geldig t/m 30-08-2020

Vrieskast GS29NEW3V
• BigBox voor grote diepvrieswaren • Optisch en akoestisch alarmsysteem

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

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

