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Aandacht voor elkaar
Het Koninklijke Schuttersgilde St. Lambertus uit Helden heeft samen met de Lambertus Parochie Helden de actie Aandacht voor elkaar opgezet. In de vorm van een kaarsje stak
het schuttersgilde iemand een hart onder de riem in deze moeilijke tijd. Zaterdag 3 april, net voor Pasen, heeft het Koninklijke Schuttersgilde negentig kaarsjes rondgebracht.
“Tijdens het bezorgen waren er alleen maar positieve reacties van de mensen die een kaarsje mochten ontvangen. Reacties bestonden uit een gewoon bedankje tot medemensen
die spontaan kippenvel kregen en zelfs een traan moesten laten bij de gedachte dat er in deze tijd mensen zijn die aan hun denken. Het was echt emotioneel soms. Onze dank gaat
verder uit naar dokter Frank van Kemenade die deze actie mede heeft bedacht en ondersteund heeft”, aldus de leden van het Schuttersgilde. / Beeld: Jac Willekens

55 hectare beschikbaar

Gemeente Peel en Maas stelt aanbesteding
voor zonneparken open
Gemeente Peel en Maas heeft de aanbesteding voor de realisatie van grootschalige zonneparken open
gesteld. Initiatiefnemers in Peel en Maas mogen tot en met 28 april hun aanvraag indienen. Een plan moet
minimaal 5 hectare en mag maximaal 55 hectare groot zijn. In totaal is er 55 hectare grond beschikbaar
in de gemeente.
Tien initiatiefnemers zijn vorige week
actief benaderd door gemeente Peel
en Maas en op het openstellen van
de tender gewezen. Het gaat om
partijen waar de gemeente afgelopen tijd regelmatig contact mee
heeft gehad over hun plannen. Maar
ook andere geïnteresseerden kunnen
zich aanmelden. Echter, wethouder

Paul Sanders houdt er rekening mee
dat de gemeente minder dan tien
aanvragen kan goedkeuren. “Er zullen meer aanvragen binnenkomen
dan gerealiseerd kunnen worden. We
moeten keuzes maken en initiatiefnemers teleurstellen. Inschrijvingen
worden behandeld op basis van volgorde van binnenkomst. Hoe sneller je

een aanvraag indient, hoe meer kans
je hebt. Maar als je niet aan de eisen
voldoet, sluit je weer achteraan aan”,
legt Sanders uit.

Criteria
Daarom is er een lijst samengesteld
met onderdelen waarop een initiatief punten kan scoren. De plannen

worden beoordeeld door een expertpanel. Gemeente Peel en Maas geeft
haar voorkeur aan initiatieven waarvan 50 procent lokaal in eigendom is.
Ook stelt zij onder andere de eis dat
initiatiefnemers van een zonnepark
eigenaar zijn van de grond die ze willen gebruiken voor het plan. Sanders:
“Daarmee houden we cowboys buiten de deur en voorkomen we dat
zonneparken doorverkocht worden.”
Terwijl in gemeente Venray de komst
van twee grote zonneparken op
eenzelfde locatie wordt uitgesloten

doordat er minimaal 1 kilometer tussen beide plannen mag zitten, krijgen initiatiefnemers in Peel en Maas
vrij spel.

Hoe sneller je een
aanvraag indient, hoe
meer kans je hebt

Lees verder op pagina 07
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Nadenken over toekomst

Corona is een flinke aanslag op de financiën
van kerken
Volgens deken Wilson Varela zijn de kerken in Peel en Maas er door de coronacrisis financieel op achteruit
gegaan. Vergeleken met het boekjaar 2019 hebben de kerken in 2020 ongeveer 54 procent minder collectegelden
geïnd. Ook zagen de kerken een afname in de inkomsten van uitvaarten.

Wilson Varela, deken in gemeente
Peel en Maas en pastoor in Kessel,
Kessel-Eik, Maasbree en Baarlo, noemt
corona een flinke aanslag op de financiën van de kerken. “Dat we in 2020

Colofon

ongeveer 54 procent minder collectegelden hebben afgenomen, is een
flinke domper. We zijn drie maanden
gesloten geweest en nu mogen er nog
maar maximaal dertig personen naar
de kerk komen, dat voel je wel in de
begroting. Corona is een flinke aanslag
op onze financiën. Daarnaast loop je
ook veel inkomsten mis omdat er nu

veel minder uitvaarten worden gehouden in de kerk. In het begin gingen
de overledenen vaak meteen naar
de begraafplaats of het crematorium.
Nu mag er gelukkig iets meer.”
Tijdens de eerste golf bezochten parochianen minder de kerk, legt de deken
uit. Dat is volgens hem te wijden aan
de hoge leeftijdsgroep van de kerk-

gangers. “Onze parochianen behoren
tot de risicogroep. Ze vertrouwden het
niet in de kerk en dat begrijpen wij
volkomen. We zijn, toen de kerk voor
drie maanden moest sluiten, begonnen met streamingsdiensten om de
heilige mis toch door te laten gaan.
Daarna kwam er weer een versoepeling en begonnen de parochianen
weer langzaam te komen.” In augustus leek het vertrouwen weer hersteld
te zijn. “In de kerk kunnen we makkelijk 1,5 meter afstand houden, omdat
we grote gebouwen hebben. Het is
zelfs zo dat we als katholieke kerk nog
strenger waren dan wat de overheid
van ons verwachtte. Zo zijn de kerstmissen niet doorgegaan ter bescherming van onze parochianen.”
Deken Varela vindt de coronamaatregelen heel dubbel, legt hij uit. Juist
omdat de kerk een plek is om samen
te komen en mensen te ontmoeten.
“Voor een deken is het heel apart
dat dit niet mag. Dit hebben we nog
nooit meegemaakt. We zijn wel door
corona een geoliede machine geworden. Iedereen past zich goed aan de
regels aan en dat is ook terug te zien
in de cijfers. Er is nog geen brandhaard
te herleiden naar de kerk. De dertigpersonenregel vind ik daarom ook
jammer. We kunnen denk ik veel
meer bezoekers veilig ontvangen.
Kijk bijvoorbeeld naar de winkels.
Zij kunnen nu ook open en hanteren
het aantal bezoekers per vierkante
meter. Dat kunnen we in de kerk ook.

We hebben grote en hoge gebouwen
en alles kan veilig. We zijn wel afhankelijk van de overheid.”
Wat de coronacrisis voor de toekomst
van de kerk betekent is volgens de
deken nog onzeker. “We hopen dat we
dit allemaal achter ons kunnen laten.
Ik verwacht wel dat we er een weg
in zullen vinden en dat onze trouwe
parochianen terug naar de kerk komen.
Ook is het juist nu het goede moment
om na te denken over de toekomst van
de kerk. Het aantal kerkgangers treedt
terug, dat is een feit.” Het is volgens
Varela wel belangrijk dat alle kerkgebouwen in Peel en Maas behouden
blijven. Ook de eredienst moet blijven
doorgaan, vindt hij. “We zijn nu aan het
onderzoeken, in samenwerking met de
gemeente en dorpsraden, om ook een
andere invulling in de kerk te krijgen.
Dus enerzijds een eredienst en anderzijds een andere functie. Misschien
kunnen we met deze tweede functie
ook iets verdienen waarmee de kerk
behouden blijft.”

We hopen dat we dit
allemaal achter ons
kunnen laten

Tekst: Niels van Rens
Beeld: Sten Jetten

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

Tientallen aangiftes

Oplage 20.050 exemplaren

Oplichters die op een slinkse manier proberen geld van je bankrekening af te halen: het komt steeds vaker voor. In het werkgebied van politie
Horst/Peel en Maas zijn sinds januari al tientallen aangiftes gedaan van deze zogenoemde bankpasfraude. Wijkagent Jennifer van der Stoep
geeft tekst en uitleg.

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

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

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

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden gemeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Peel en Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.
Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandigheden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

Politie waarschuwt voor bankpasfraude
Iemand die zich voordoet als medewerker van de bank belt op en
vraagt of hij langs mag komen om
wat bankzaken te regelen. Eenmaal
in huis probeert hij bankpas en pincode te ontfutselen. Niet veel later
komt de eigenaar er dan achter dat
van zijn bankrekening bedragen zijn
verdwenen. Deze en andere vormen
van bankpasfraude komen steeds
vaker voor, weet wijkagent Jennifer
van der Stoep. Oplichters gaan vaak
gehaaid te werk. “Het lijkt alsof
je daadwerkelijk iemand van de
bank aan de lijn hebt”, vertelt ze.
“Ze bellen met een smoes zodat ze
bij je aan huis kunnen komen om
je zogenaamd te helpen. Een bank

zal echter nooit om je pincode
vragen en komt ook niet zomaar
bij je thuis langs.” Ook WhatsAppfraude en oplichting via websites
als Markplaats komen steeds meer
voor. “Dan wordt via WhatsApp een
berichtje verstuurd, zogenaamd
afkomstig van een bekende die zegt
dat hij een nieuw nummer heeft,
waarin dringend om geld wordt
gevraagd. Belangrijk is om in dat
geval degene te bellen of proberen fysiek te spreken om erachter
te komen of het verhaal wel klopt.
Verkopers op Marktplaats vragen je
om via Tikkie of een ander betaalsysteem 1 cent over te maken met
als reden dat ze willen checken of

het wel werkt. Je komt dan echter
op een neppe website terecht waardoor je betaalgegevens in foute
handen vallen. Oplichters worden
steeds creatiever”, beaamt de wijkagent.

Tips
Wie denkt dat alleen senioren in
deze trucs trappen, heeft het mis.
Van der Stoep: “Bij het geval dat de
bank belt om aan huis te komen,
zien we wel vaker dat senioren
slachtoffer worden. Maar eigenlijk
komt het bij alle leeftijden voor.”
Ze heeft ook tips om te voorkomen dat iemand slachtoffer wordt
van bankpasfraude. “Als iemand

zich voordoet als bankmedewerker,
bel dan altijd de bank op het officiële nummer op om dit te verifiëren.
Houd privégegevens ook echt privé,
deel niet alles op sociale media
en ben kritisch op het invullen van
online formulieren. Zorg ook dat je
basisbeveiliging op orde is. Gebruik
sterke wachtwoorden en een goede
virusbeveiliging. Betaal ook niet
zomaar als daarom wordt gevraagd,
zonder die persoon eerst gesproken
te hebben. En als laatste: een bank
vraagt nooit om je pincode en inloggegevens.”

Tekst: Marieke Vullings

Grote brand in loods Panningen
In een loods vlakbij een woning aan de Zandbergweg in Panningen heeft zaterdagochtend 3 april een
grote brand gewoed. Hierdoor ontstond een grote rookontwikkeling. De brandweer kreeg de brand onder
controle, er zijn geen gewonden gevallen.
De eerste melding kwam kort na
11.00 uur in de ochtend bij de alarmcentrale binnen. Na twee minuten

werd opgeschaald naar ‘grote brand’.
Met onder meer drie tankautospuiten en één hoogwerker werd gepro-

beerd de brand onder controle te
krijgen. De rook waaide eerst richting
Helden en later richting het centrum

van Panningen. Onder meer vanuit Maasbree, Meijel en Venlo werd
versterking opgeroepen. De loods
is bij de brand voor een groot deel
verwoest, het woonhuis heeft geen
schade opgelopen. De oorzaak van de
brand is nog onduidelijk.
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Focus op gezonde en veilige leefomgeving

Drie inwoners Peel en Maas
richten lokale afdeling D66 op
Omar El Khader, Nina Selen en Noah Sijben hebben gezamenlijk het initiatief genomen om D66 Peel en Maas
op te zetten. Ze willen meedingen met de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 en geven aan potentie
te zien in de partij.
Bij de landelijke verkiezingen hebben in Peel en Maas 3.054 inwoners hun stem op D66 uitgebracht.
Volgens de initiatiefnemers Omar,
Nina en Noah zit er daarom potentie in een lokale afdeling van D66.
Inmiddels hebben tien personen
aangegeven samen te willen werken aan het opzetten van de lokale
partij. “Peel en Maas snakt naar
een sociaal liberaal geluid en dat is
juist wat wij willen inbrengen met
een frisse, vernieuwende blik op de
gemeente. We voelen ons enorm
gesteund door de enthousiaste reacties. In de komende maanden gaan
de leden van D66 Peel en Maas een
lijstrekker kiezen en starten we
diverse werkgroepen om te komen
tot een mooi verkiezingsprogramma.
We gaan hiervoor in gesprek met
inwoners en ondernemers uit de
gemeente”, aldus de initiatiefnemers.

Toekomst
De 17-jarige Nina Selen uit Kessel
heeft zich bij D66 aangesloten om
zich hard te maken voor de toekomst
van een nieuwe generatie inwoners van Peel en Maas. “Wij willen
een toekomst waarin iedereen een
betaalbaar huis kan vinden in onze

gemeente, we echt werk maken van
een klimaatneutraal Peel en Maas en
iedereen dezelfde kans krijgt, waarbij het niet uitmaakt waar je vandaan komt of wie je bent.”

Verfrissend geluid
Dat geldt ook voor de 17-jarige
Noah Sijben uit Helden. Hij vindt dat
het tijd wordt voor een nieuw verfrissend geluid in de raad van Peel
en Maas. “Ik ben lid geworden van
D66 nadat Sigrid Kaag zich heeft
gekandideerd als lijstrekker van
D66. Zij is voor mij een groot voorbeeld op het gebied van Europa,
klimaat en onderwijs. We moeten
niet achterover leunen, maar juist
nu de gemeente klaarmaken voor
onze toekomst. Nu niks doen, zou
kunnen betekenen dat Peel en Maas
een krimpregio wordt. Ik denk met
een jonge en verfrissende blik een
progressief beleid in Peel en Maas
te kunnen bewerkstelligen. Ik ben
enorm enthousiast en samen gaan
we dit realiseren”, legt Noah uit.

Ervaring
Omar El Khader (45) uit Helden
brengt de nodige ervaring binnen
D66 Peel en Maas. In Rotterdam
heeft hij bij de D66-fractie gewerkt.

Inmiddels woont hij ruim vier jaar in
Helden en is hij sinds 2020 bestuurslid bij D66 Limburg. “De afgelopen maanden merkte ik dat er
een enorme voedingsbodem voor
een D66-geluid aan het ontstaan
was in Peel en Maas. Ik ging mij
hardop afvragen waarom er in deze
gemeente nog geen D66-fractie
actief was. Na enkele gesprekken
met het afdelingsbestuur, omliggende D66-afdelingen en enkele
leden heb ik besloten mee te gaan
doen. In de essentie gaat het om
het gezamenlijk creëren en behouden van een fijne, gezonde en veilige woon-, leef- en werkomgeving,
waarin iedereen mee mag en kan
doen. Nu en in de toekomst. Daar wil
ik mij met een progressieve inslag
voor de inwoners en ondernemers
van Peel en Maas voor inzetten.”

boeiboorden / platte daken
terrasoverkappingen / lood- en zinkwerk
Voor informatie, een vrijblijvende offerte of een gratis dakinspectie:
dakwerkenlimburg.nl
06 38 64 67 61 / INFO@DAKWERKENLIMBURG.NL

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
hooikoorts, herstel na ziekte
vermoeidheid, stress, pms
diverse pijnklachten, blessures

Schoolstraat 59, Horst
Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl

We moeten onze
gemeente klaarmaken
voor de toekomst

Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

PARTTIME PLANTEN INPAKKERS
Tekst: Jeanine Hendriks

BIJ GREEN4RETAIL, FLORA TRADE PARK IN VENLO

Weer in Peel en Maas

Werk je het liefst de hele dag met je handen en lekker tussen
de planten? Heb je een goede conditie en zoek je een ﬂexibele,
parttime baan? Dan hebben wij een leuke vacature voor jou.
Wat ga je doen?
Als parttime inpakker ben
jij verantwoordelijk voor het
ompakken van prachtige bloemen
en planten zoals perkplanten en
diverse tuinplanten.
Jouw taak?
Samen met een klein en
gezellig team pak je in onze
geconditioneerde verwerkingshal
de planten over op plantenkarren
en maak je bestellingen voor
onze retail klanten klaar. Het klinkt
als een vrij simpele baan, maar
het vergt wel wat inspanning,
handigheid en nauwkeurigheid.

Weerkundige achtbaan
We bevinden ons weerkundig in een onwerkelijke achtbaan. Het record voor de warmste dag in maart ooit
is nog maar heet van de naald, er werd vorige week woensdag 26,1 graden gemeten in Arcen, terwijl de dag
daarna de polaire lucht binnen denderde vanuit het noorden. De temperatuur daalde sterk. Inmiddels zijn
we nog een paar stappen verder gegaan en hebben we zowaar een compleet winters plaatje kunnen mee
maken. Winterse buien met hagel, sneeuw en zelfs een klap onweer waren aan de orde. Het werd soms echt
wit. Voorlopig blijft de wind eerder uit noordelijke richtingen waaien waardoor het niet echt opwarmt.
In het weekend lijkt er een intensieve neerslagzone boven ons te blijven slepen, waarna we opnieuw in
koude lucht terecht komen met winterse buien. / Tekst en beeld: Nicky de Bruijn

Werkdagen en -tijden
Jij bent dinsdag, woensdag en
evt. donderdag beschikbaar en
ﬂexibel inzetbaar. Jouw werktijden
zijn van 08:00 - 17:00 en in
overleg kun je een ½ uurtje later
beginnen, en ben je bereid om
soms langer door te werken.

Wat wij bieden
• Per direct een bijbaan als
planten inpakker voor 8 tot max.
20 uur per week
• Een bruto uurloon van
>21 jaar = € 10,70
• Werken in een klein gezellig team.
Wat wij vragen
• Minimaal mbo werk- en
denkniveau en het spreken van
de Nederlandse taal.
• Je bent een harde en ﬂexibele
werker en enthousiast om aan
de slag te gaan.
• Minimaal beschikbaar van 1 april
tot 1 juli
• Ook vitale 65 plussers zijn
welkom.
Solliciteren
Ben jij de perfecte kandidaat voor
deze vacature en voldoe je aan
de eisen? Stuur dan voor 21 april
een mail met je motivatie en CV
naar: info@green4retail.nl en we
nemen zo snel mogelijk contact
met je op!
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Verdrietig, maar dankbaar voor alle herinneringen, laten
wij u weten dat toch nog onverwacht, in het bijzijn van Jef
is overleden

Wil Dijk-Graus

* Eindhoven, 25 augustus 1934 † Helden, 28 maart 2021
echtgenote van

Jef Dijk
Stella en René
Jeline en Thomas
Rosanne
Danique en Frank
Monique en Pim
Chay, Tedje
Jip en Justin
Maurice en Carolien
Jurriaan en Anne
Marnix
Charles
Mei Nin
Yu Lan
Nachtegaalstraat 3
5988 NG Helden
Het afscheid heeft inmiddels plaatsgevonden.
Met veel dank aan het team Buurtzorg Helden-Kessel.

Samen gelachen,
samen gehuild,
samen geleefd.
Nu ben je uit ons oog
maar nooit uit ons hart.
Op 1e paasdag 4 april 2021
overleed in de leeftijd van 90 jaar
ôs lieve mam en trotse oma

Tiny Peeters - Verstappen
echtgenote van

Jeu Peeters † 1988
Maasbree Wien en Bernie
Doortje
Wald, Zwitserland Marjo en Robert
Mark
Andreas
Correspondentieadres:
Venloseweg 9, 5993 PG Maasbree
Graag hadden wij samen met u afscheid willen nemen,
maar gezien de huidige omstandigheden doen wij dit in
kleine kring.
Een bijzonder woord van dank aan de medewerkers van
De Zorggroep Thuiszorg en De Fabriek, Maasbree.

Ons bereikte het droevige bericht van het overlijden van ons lid

Sraar Walraven
Hij was graag in ons midden. Hij genoot van het beugelspel en
de bijbehorende sociale contacten. Uiterst sportief en altijd in
voor kwinkslagen en een vrolijke noot. Zeer betrokken bij het
wel en wee van alle Treffers en de resultaten van al onze teams.
De sociale beperkingen door corona vielen hem zwaar.

Een geest zo sterk als een beer
Een lichaam uiteindelijk toch te teer
Een wijsheid niet te evenaren
Een wilskracht haast niet te bedaren
Een vechtlust bijna niet te temmen
Alleen iets bovenmenselijks kon dit remmen

Frits Smets
* Maasbree, 13 december 1936

vanaf 1959 in liefde verbonden met

Nelly Smets-Bongers
pap en schoonvader en opa van
Martin en Suzan
Chelsea en Christiaan
Leon en Liza
Correspondentieadres:
Rijksweg 35, 5995 NT Kessel
De afscheidsdienst heeft in besloten kring plaatsgevonden
op 6 april 2021.

“ut is goot gewaes”
Diep bedroefd, maar tevens vervuld van vele mooie
herinneringen, heeft mijn lieve man, ôzze pap en
trotse opa op 86-jarige leeftijd het leven los gelaten

Thei Smets

“Thei van Nellegraad”
echtgenoot van

Leen Smets-Kempen
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind
Panningen, 30 maart 2021
Piushof 89
5981 VW Panningen
Op zaterdag 3 april hebben wij in besloten kring afscheid
genomen.
Graag willen wij een persoonlijk woord van dank uitspreken naar
het personeel van De Fabriek in Maasbree voor de goede zorgen
en de fijne tijd die pap daar heeft doorgebracht.
Het personeel van Piushof 85 afdeling B5 willen wij danken voor
de goede zorgen.
PeetSteeghsUitvaartzorg

“Bijzondere mensen sterven niet,
zij gaan wel, maar blijven toch voor altijd.
Het afscheid is definitief maar de herinnering onuitwisbaar.”

Alle mensen die op wat voor wijze dan ook
met ons hebben meegeleefd na het overlijden van

Wilhelmien Scheepers
Willen we hartelijk bedanken.
We zullen nog vaak aan al die warmte terugdenken
en het zal ons troosten.

Wij verliezen een Treffer in hart en nieren.
Bestuur en leden
Beugelclub De Treffers Maasbree

† Kessel, 1 april 2021

Familie Scheepers

Ruim 5.000
euro voor
Kesselse
horeca
crowdfund
actie
De crowdfundingsactie om
geld in te zamelen voor de
Kesselse horeca, die werd
opgezet door het bedrijf
Wicro Plastics B.V. in Kessel,
heeft 5.400 euro opgebracht.
Dit bedrag is verdeeld in zes
cheques á 900 euro en wordt
uitgereikt aan de deelne
mende horecazaken.
Het Kesselse bedrijf Wicro
bedacht een crowdfundings
actie in de vorm van een marathon om restaurants en cafés
in het dorp te ondersteunen.
Tot en met zondag 28 maart
kon iedereen zelf een route
lopen of rennen en de kilometers bijhouden in een app. Per
kilometer heeft Wicro 2 euro in
de inzamelingspot gestopt. Het
bedrijf zelf deed een openingsbod van 1.000 euro en in totaal
werd er 5.400 euro ingezameld.
“Wicro is blij met het resultaat
en de notaties van de inwoners en bedrijven in de buurt.
De reacties waren heel overweldigend en dankbaar. Wicro
heeft van alles in ontvangst
mogen nemen als bedankje:
kaart, vlaaien, bossen bloemen,
chocolade en bierpakketten”,
aldus een woordvoerster van
het bedrijf.

De reacties waren
heel overweldigend

Hortensia’s (veel srt.), rhodo,
vlinderstruik, e.a. heesters (op stam).
Vaste pl., grassen ,buxusvervangers,
taxus enz. Info: www.veld-tuinplanten.
nl of 06 40 32 71 08. Open do. en vrij.
na tel. afspraak, za. van 9.30-16.30 uur.
Oude Heldenseweg (naast 13a)
Maasbree.
Verloren: sleutelbos met 5 sleutels.
Tussen Koningslust en Maasbree.
Indien gevonden bel 06 21 92 65 77.
Leuke bijbaan voor student fysio,
logo, verzorgende.
’s Avonds en weekenden.
peelenmaas1958@gmail.com
Zou jij enkele ochtenden en/of
middagen willen helpen met het
schillen, verpakken en verkopen
van asperges? Bel 077 307 65 34
Engels asperges Panningen.
Wij bezorgen onze eigen geteelde
aardappelen (Frieslanders) gratis bij u
thuis. Min. 5 kg. Absoluut de lekkerste.
Tevens uien te koop. Tel. 077 307 88 53
Computerproblemen? Karel Heines
Baarlo. Verdere info & tips: karelheines.
nl. 06 5096 2915.
Optidee Adviseur Peggy Wismans
www.optidee.nl/peggy-wismans
06 48 55 07 30
optidee.peggywismans@gmail.com
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Grote hulp voor anderen

Soedanees ‘wonderkind’ sinds twee jaar hier en
spreekt vloeiend Nederlands
Twee jaar en drie maanden: zo lang, of eigenlijk kort, woont de Soedanese
Amani Sharif (10) in Nederland. De vrolijke, welbespraakte en leergierige
tiener, die in Panningen woont, spreekt zonder blikken of blozen vloeiend
Nederlands. “Ik heb de taal vooral geleerd door boeken te lezen.”
Als Amani zes maanden oud is, vlucht
haar gezin voor het oorlogsgeweld
in Soedan. Eerst woont de familie
in Egypte en ruim twee jaar geleden komt ze in Nederland terecht.
Inmiddels woont Amani samen met
haar moeder, broer Abdul (12) en
zusje Fatima (4) in hartje Panningen.
Haar ouders zijn gescheiden, vader
woont in Heerlen maar die ziet ze nog
regelmatig. Amani is een opgewekt
meisje die niet bang is om te praten.
Haar taalgebruik doet vermoeden
alsof de 10-jarige al haar hele leven
in Nederland woont, in elk geval niet
pas twee jaar. Ze vertelt dat de bibliotheken, voor het lezen van boeken,
van groot belang zijn geweest om de
taal te leren. “Toen ik in Nederland
kwam wonen, hebben we van de
gemeente een pasje gekregen voor
de bibliotheek. Daar ga ik altijd boeken halen. Ik lees heel veel, eigenlijk
lees ik elke dag wel een stuk uit een

boek. Het liefste lees ik avonturenboeken, of boeken over dieren.” Ook leert
Amani veel van haar vriendinnetjes
op school. “Zij leren mij Nederlandse
woorden en ik leer hen Soedanese
woorden.”
Dat Amani zo snel de taal eigen
heeft gemaakt is heel handig voor
haar moeder, die nog maar een
klein beetje Nederlands spreekt.
Amani helpt haar bijvoorbeeld met
het leren en vertalen voor de inburgeringscursus. “Ik maak samen met
mijn moeder de opdrachten en ik ben
blij dat ik haar daarmee kan helpen.”
Naast het Soedanees kan Amani ook
Syrisch, Egyptisch en Arabisch spreken.
Volgens buurtbewoner Jan Tulmans is
het een wonderkind. Tulmans helpt
zelf vluchtelingengezinnen met het
regelen van dagelijkse zaken en
Amani helpt hem dan met vertalen.
“Het is echt niet normaal wat dat
meisje allemaal kan en hoe snel ze

Zorgen over verkeers
veiligheid bij nieuwe
school Helden
De voormalige Odaschool in Helden wordt verbouwd tot een school
voor ongeveer 160 kinderen. Om de verkeersveiligheid bij de school
te verbeteren wordt een verhoogd zebrapad, een verbindingspad
en een ‘upgrade’ van de bestaande parkeerplaats gerealiseerd.
Tijdens de commissievergadering op woensdag 31 maart werden
door Lokaal Peel en Maas zorgen geuit over drukke wegen waar
aan de school ligt.

Amani gaat naar school bij basisschool De Liaan. Ook daar komt haar
meertaligheid weleens goed van
pas. “Ik heb ook weleens de juffrouw
geholpen als er nieuwe Syrische kindjes op school kwamen die nog geen
Nederlands konden spreken”, zegt
Amani.
Samen met haar broer en zusje fietst
ze elke dag naar school. “Lopen kan
ook, dat is een kwartier. Maar ik ga
liever fietsen, want dan kan mijn zusje
ook bij mij achterop”, zegt Amani.
De tiener is blij met haar leven in
Panningen. In de buurt van haar
woning, wonen veel vluchtelingengezinnen van verschillende nationaliteiten. Dat vindt ze erg leuk. “Ik heb
Poolse, Marokkaanse, Turkse en
Nederlandse vriendinnen. We leren
elkaar veel woorden, ik ken inmiddels

ook al wat Poolse woordjes. Amani
gaat graag met de jongens uit de buurt
voetballen en ze houdt ook van skateboarden en skaten. “Ik heb zelfs eens
drie keer gescoord toen ik tegen allemaal grote jongens voetbalde en mijn
broer in het doel stond”, zegt ze trots.
Amani is een actief meisje en ze heeft
hier in Nederland al de zwemdiploma’s
A, B en C gehaald en binnenkort begint
ze met turnen. Totdat dit mogelijk is,
oefent de leergierige de sport via filmpjes op YouTube en TikTok.
Wat ze bijzonder vindt aan Nederland
is dat ze hier voor het eerst in haar
leven sneeuw zag. Daarnaast at ze
hier de beste maaltijd van haar leven.
“In het hotel waar we verbleven toen
we hier aankwamen hadden we echt
het allerlekkerste eten ooit, je kon
van alles pakken.” Verder zijn haar
lievelingsmaaltijden nog altijd wel
Soedanese gerechten, die haar moeder voor haar maakt in de Panningse
keuken. De dönor en pizza in ons
land vindt ze overigens niet te eten,

want ze is deze maaltijden uit Egypte
gewend. “Dat valt hier heel erg
tegen.”
Amani is tevreden met haar leven
in Panningen en ze geniet van haar
vriendinnetjes, school en vrijetijdsbesteding. Haar leergierigheid zou haar
ver kunnen brengen in het leven. Ze is
nu nog maar tien jaar, maar ze weet
al hoe ze haar toekomst ziet. En dat is
niet werken als tolk. “Ik wil later graag
dokter worden, want ik wil graag
andere mensen helpen. Zelf ben ik in
februari aan mijn amandelen geopereerd en ik wil graag mensen helpen
zoals de dokters dat bij mij hebben
gedaan.”

Ik lees elke dag
een boek

Tekst en beeld: Roosje Delsing

HERMANSHOF

VIER GESCHAKELDE EN TWEE HALFVRIJSTAANDE PATIOWONINGEN
LEVENSLOOPBESTENDIG EN ENERGIENEUTRAAL
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fen? En wat is het standpunt van de
provincie?”, wilde Hermans weten.
Wethouder Wim Hermans gaf aan
dat de verhoging van het zebrapad,
de aanleg van het verbindingspad
en de upgrading van de parkeerplaats in één bestek uitgevoerd
worden met de voorgenomen aanleg van ’t Heljes Pedje in hetzelfde
projectgebied. “Die verantwoordelijkheid ligt bij wethouder Sanders.
Ik ben ervan overtuigd dat hij
geen kans onbenut laat om, als er
een verkeersrapport ligt, er bij de
provincie op aan te dringen meer
verkeersmaatregelen te bewerkstellingen. Maar ik ga dat zeker nog
op zijn hart drukken.”
Lokaal Peel en Maas wilde ook
weten waarom de kosten voor de
vernieuwbouw van de Odaschool
duurder uitvallen dan de bouw van
het nieuwe gebouw van basisschool Den Doelhof in Meijel.
Wethouder Hermans: “Als je volledig nieuw bouwt, hoef je geen
rekening te houden met bestaande
omstandigheden. Vernieuwbouw
betekent dat er extra kosten bijkomen om de oude school te kunnen
behouden. Daarnaast stijgen de
marktprijzen.”

Hobby

TS
KOE

Alle partijen behalve PvdA/
GroenLinks zijn blij met het voorstel om 4 miljoen euro te investeren in de vernieuwbouw van
de voormalige Odaschool. PvdA/
GroenLinks blijft nog altijd bij haar
standpunt om één nieuwe school
voor heel Helden te realiseren.
“Bassischool De Pas telt 120 kinderen. Er wordt nu een school
gebouwd voor veertig kinderen
extra. Wordt er nu voor leegstand
gebouwd? Is dat verstandig?”,
vroeg Raf Janssen. Hij wilde ook
weten welke invloed de nieuwe
school heeft op het leerlingaantal
van de Liaan. Volgens wethouder
Wim Hermans wordt er op groei
ingespeeld. “Daarnaast verwachten
we ook een toename van kinderen
door de combinatie van de basisschool met de opvang.”
Joep Hermans van Lokaal Peel en
Maas maakte zich zorgen over de
verkeersveiligheid bij de school.
Volgens hem zijn de Kesselseweg,
Mariaplein, Molenstraat en
Roggelseweg drukke wegen.
“Wie gaat de kosten voor het verbeteren van de verkeersveiligheid
betalen? Enkele wegen zijn van de
provincie. Is de provincie benaderd
om veiligheidsmaatregelen te tref-

dat heeft geleerd. Het is echt een heel
speciaal kind en ik denk dat zij het
nog ver gaat schoppen in het leven.”

HERMANSHOF

€289.000,V.O.N.

WWW.BOUTENMAKELAARDIJ.NL
077-3082232
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Vür gans Limburg
Sjutte, allemaol bedankt
Gijs

Gijs Gerris
* Helden, 9 juni 1942

Afscheid en ontmoeten
0475-495021 | www.riajoosten.nl

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

077 308 28 33
06 30 921 961

† Venlo, 1 april 2021

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Erelid Koninklijke Schuttersgilde St. Lambertus Helden
Schutbroeder in de Edele Eed-Broederschap van
de souvereine Orde van de Rode leeuw
Drager van de waarderingsonderscheiding van
de Oud Limburgse Schuttersfederatie
Erelid Carnavalsvereniging De Dörper Kuus

fienbosuitvaartzorg.nl

samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Prins, Vorst, adjudant, raodslid, kemissielid en ierelid van oos
vereiniging CV de Dörper Kuus.
Bedank vur was se allemaol vur oos vereiniging haes gedaon.
Wae gaon dich hieël hel misse.
Door, Peet & Joris, Pien & Sander, Teun en verdere femielie,
hieël veul sjterkte mèt ’t verlees van Gijs.
Besjtuur en leeje van
CV de Dörper Kuus

53 jaar in liefde verbonden met

Door Gerris-Wilms

regio Peel en Maas

Gijs Gerris

Pap en opa van Petra †
Petra en Joris
Pien en Sander
Teun
Correspondentieadres:
Baarloseweg 26A, 5988 NM Helden
De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op donderdag 8 april.
Een speciaal woord van dank aan Dr. F. van Kemenade,
Dr. A. Koster en verplegend personeel VieCuri afdeling B4.

Verslagen, sprakeloos en ontdaan waren we toen we afgelopen
donderdag het bericht ontvingen van het overlijden van ons lid

Gijs Gerris
Altijd paraat, altijd gezellig en altijd humor. Gijs je was een vriend
geworden van onze ruitersport vereniging.
Wij koesteren alle dierbare momenten met jouw voor altijd.
Wij wensen Door en Petra en Joris, Pien en Sander en Teun
heel veel sterkte met dit grote verlies.
Stichting manege De Cavaliers
Paardensportvereniging De Cavaliers.
Vrije Tijds Ruiters.
Panningen 1 april 2021

Peet Steeghs Uitvaartzorg

unne gojje lubbes

Gijs
06 38 43 79 56
Maasbree e.o.

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl

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

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

eigen afscheidscentrum
vijf 24-uurs kamers
begeleiden en ontzorgen
voor élke verzekering

Ein van dé gezichte van de Kompenej
blieft vurtaan oeht ’t zicht.
Gijs, wat gaon wae dich misse,
dien gemoedelijkheid, diene inzet,
dien plezeer in os optreajes
mer veural dien aanwezigheid in de groep.
Al zuls dich vur altied onger os blieve,
wae zulle noeëts mier compleet zien.
Door, Petra en Joris, Pien en Sander, Teun
hiel veul sterkte met ’t verlees
van deze sjoene mins.

Maak van het afscheid een
gedenkwaardig moment, precies
zoals jij het graag wil.
Ongeacht waar je verzekerd bent.
www.vanderlaan-uitvaart.nl
077-3874141

Diepbedroefd en veel te vroeg hebben wij afscheid
moeten nemen van onze broer, zwager en oom,

Wiel Boll
* 26-01-1955

Kessel

† 25-03-2021

Wij danken allen die, op welke wijze dan ook,
hun medeleven hebben betuigd.
Familie Boll, Kessel
Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

de Kompenej

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Te koop gevraagd Ganze eieren
06 86 86 20 58

Te koop gevraagd landtuinbouwmachines
oa: Ploeg, frees, spitmachine, kieper,
mesttank, weidebloter, weidesleep,
schudder, hark, maaier, tractor enz enz
bel 06 10 97 69 59

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Jullie ritueel,
jullie uitvaart.

Veur altiëd in ôs hert

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, hartelijkheid
bezorgdheid en liefde is op 1e paasdag van ons heengegaan

Tien Smets-Houben
 Helden, 15 februari 1951

Dankbetuiging

Wij danken iedereen voor de hartverwarmende belangstelling,
de lieve woorden en kaarten bij het afscheid van onze vitale,
wilskrachtige en levenslustige pap en opa

Sjraar in ‘t Zandt
Het was en blijft, ondanks het gemis, voor ons een grote steun.
Dank ook voor de donaties aan de zorgmedewerkers waar pap
de laatste jaren zoveel steun aan heeft gehad.
Kinderen en kleinkinderen
Sevenum, april 2021
De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 17 april om
18.00 uur in de parochiekerk te Sevenum.

† Venlo 4 april 2021
echtgenote van

Jan Smets
Jan Smets
Ruud
Boyke
Familie Houben
Familie Smets
Correspondentieadres:
Van Eyckstraat 7, 5993 CV Maasbree
In verband met de huidige beperkingen t.a.v. het Covid-19 virus zal het
afscheid in besloten kring plaatsvinden.
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Vierde in Peel en Maas

Overkappingen mogelijk

Horeca mag terras
weer uitbreiden in
Peel en Maas
Horecaondernemers in de gemeente Peel en Maas mogen ook
tijdens het terrasseizoen in 2021 hun terras uitbreiden. Zo kunnen
zij meer gasten ontvangen binnen de anderhalvemetersamenle
ving. Daarnaast krijgt de horeca dit jaar ook de mogelijkheid een
overkapping te plaatsen over het bestaande (vergunde) terras.
De gemeente Peel en Maas wil horecaondernemers, die financieel
zwaar getroffen worden door de coronamaatregelen, hiermee
tegemoet komen.
Op dit moment is nog niet duidelijk
wanneer de horeca in Nederland
weer open mag. Vooruitlopend
daarop heeft het College van
B&W van Peel en Maas bepaald
dat, zodra de horeca weer open
mag, de terrassen uitgebreid
mogen worden en het bestaande
(vergunde) terras overkapt mag
worden. Zo kunnen horecaondernemers zich voorbereiden en op tijd
een plan of vergunningaanvraag
indienen. Het terrasseizoen loopt
tot en met oktober.

Omgevingsvergunning
Voor het plaatsen van een overkapping over het (bestaande) terras is een omgevingsvergunning
nodig. De gemeente toetst een
aanvraag aan de brand-, bouw- en
verkeersveiligheid. Een voorwaarde
is ook dat de horecaondernemer
vooraf overlegt met de omgeving
en bij de aanvraag aantoont hoe
de dialoog met omwonenden en
omliggende bedrijven is gevoerd.
De gemeente spant zich in om de
vergunning zo snel mogelijk te
verlenen.

Voor de uitbreiding van een terras, zonder overkapping, is geen
vergunning nodig. De gemeente
gedoogt dit. De ondernemer dient
wel vooraf een plan in bij de
gemeente, waarna de gemeente
toestemming geeft. Het plan
wordt beoordeeld door de taskforce horeca, die vorig jaar in Peel
en Maas is gestart. In deze taskforce zitten vertegenwoordigers
van Koninklijke Horeca Nederland,
afdeling Peel en Maas, centrummanagement en medewerkers van de
gemeente. Zij kijken onder andere
of de uitbreiding van het terras veilig is, niet leidt tot overlast en de
doorgang voor voetgangers, hulpdiensten en eventueel leveranciers
niet wordt belemmerd. Ook hier
stemt de horecaondernemer eerst
af met de buren voordat een plan
wordt ingediend.
Wethouder Paul Sanders geeft aan
dat de gemeente in september of
oktober gaat evalueren over dit
besluit. “We kijken dan hoe het is
verlopen en of de regeling wordt
uitgebreid.”

Gemeente Peel en Maas
stelt aanbesteding voor
zonneparken open

Netwerkschaarste
Wanneer er na drie jaar nog geen zicht
is op de realisatie van een zonnepark,
wordt de vergunning ingetrokken. De
netwerkschaarste kan ervoor zorgen
dat een zonnepark vertraging oploopt,
maar volgens Sanders is dat geen
reden om een vergunning in te trekken. “Als Enexis een offerte heeft afgegeven, biedt dat voor de gemeente al
zekerheid. Hoelang het duurt voordat
Enexis de netwerkstations gaat verzwaren, is nog onduidelijk. Ook is het
afwachten of het mogelijk is om plannen door te leiden naar andere stations. In Boekend is bijvoorbeeld nog
ruimte op het netwerk.”

Predicaat Hofleverancier voor
100-jarig Joordens Zaden
Koning Willem-Alexander heeft besloten het Recht tot het voeren van het Koninklijk Wapen ‘bij Koninklijke
Beschikking Hofleverancier’ te verlenen aan Zaadbedrijf Joordens Zaden in Kessel bij gelegenheid van het
honderdjarig bestaan. Burgemeester Delissen-van Tongerlo heeft op vrijdag 2 april namens gouverneur
Bovens de oorkonde die bij dit predicaat hoort overhandigd aan de directie van de onderneming.

Toestemming

Vervolg voorpagina

“Zolang plannen aan alle voorwaarden voldoen, zouden er twee projecten naast elkaar gerealiseerd kunnen
worden. We verwachten niet dat dit
in de praktijk zal gebeuren. Net zoals
we ervan uitgaan dat niet één partij
de volledige capaciteit van 55 hectare
gaat aanvragen.” Gemeente Peel en
Maas verwacht dat de plannen voornamelijk in de buurt van het windpark
worden aangevraagd, omdat daar de
infrastructuur al ligt.
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Volgens de gemeente heeft de netwerkschaarste er ook niet tot geleid
dat plannen in de ijskast verdwijnen. “Voordat de tender is opengesteld hebben we contact gehad met
lokale initiatiefnemers. We hebben
hen gevraagd of de berichten over
schaarste van transportcapaciteit op
het netwerk aanleiding is om af te
zien van het indienen van plannen in
geval van een tender. De initiatiefnemers hebben aangegeven het op
prijs te stellen als de gemeente, ook
met dit gegeven, de tender doorzet.”
De gemeente beoordeelt vóór 25 mei
de aanvragen. Zij koerst erop om in
september besluiten te nemen over
vergunningen.

Er zouden twee
projecten naas elkaar
kunnen komen

Tekst: Jeanine Hendriks

In 1921 was Johannes Joordens grondlegger van de firma J. Joordens’
Zaadhandel B.V. met als doel het in
en verkopen van zaden. In de jaren
30 groeide het bedrijf uit tot een zaadgroothandel met eigen producties en
selectiewerk. In de jaren 70 trad de
derde en laatste generatie toe tot het

familiebedrijf. J. Joordens’ Zaadhandel
B.V. heeft zich gespecialiseerd in het
kweken van resistente groenbemesters.
De richtlijnen om in aanmerking te
komen voor het mogen voeren van
het predicaat ‘Hofleverancier’ vereisen
onder meer dat de onderneming mini-

maal 100 jaar bestaat en in de branche
of bedrijfstak een eerste of vooraanstaande plaats in de regio inneemt.
De firma J. Joordens’ Zaadhandel
B.V. is de vierde onderneming in de
gemeente Peel en Maas die de titel
‘Hofleverancier’ mag voeren.

Adver torial

Rifai Lafir, Service Center medewerker Tummers Weert

‘Problemen bestaan niet’

“Ik houd ervan om mensen blĳ te maken. En daar leent mĳn job zich perfect voor. Als Service Center
medewerker help ik klanten op weg die een probleem hebben met een apparaat, bĳvoorbeeld door een
storing. Dit probeer ik te verhelpen. Wanneer mensen vervolgens weer met een big smile hun gerepareerde apparaat ontvangen, ben ik een blĳ mens!
Mijn motto is: ‘problemen bestaan niet’.
Ik ben nu niet werkzaam als monteur,
maar weet wel veel van storingen en kan
helpen bij softwarematige problemen.
Bijvoorbeeld als een laptop of tablet een
foutmelding geeft, of als er problemen
zijn met wifiproducten. Ook weet ik
aardig wat van wasmachines, ovens
en andere huishoudelijke apparatuur. Vaak kan ik in de winkel al
achterhalen waardoor een probleem wordt veroorzaakt. We hebben hier ook veel onderdelen van
allerlei apparatuur op voorraad.
Soms is het nodig dat we bij mensen
thuis een storing of probleem verhelpen. Dat is de taak van de buitendienst,
die langsgaat om bijvoorbeeld een wasmachine weer aan de praat te krijgen. Om de
oorzaak van sommige problemen of storingen op het gebied van bruin- en witgoed
te kunnen achterhalen, ga ik incidenteel
zelf langs bij een klant. Ik heb dertien jaar in

de buitendienst gewerkt, waardoor ik op dat vlak
behoorlijk wat ervaring heb. Hierdoor kan ik echt
van toegevoegde waarde zijn voor klanten.”
Tegenwoordig kunnen klanten op veel verschillende manieren contact met ons opnemen, zo is het bijvoorbeeld mogelijk
om te videobellen met een verkoper of service center medewerker.
Soms kunnen we het probleem
zo al samen oplossen en hoeft de
klant niet eens de deur uit. Ook is
het weer mogelijk om langs te
komen in onze winkels, hier
staan we natuurlijk voor je klaar.
Hiervoor dien je wel eerst even
een afspraak te maken, dit kan via
onze website of telefonisch.

Tummers
www.eptummers.nl
Altijd
deskundig
of bel
085 105
44 44

advies op maat.

Voor al je vragen en bestellingen kun je bij ons
terecht via online chat, videoshopping of telefoon.
Voor 14.00 uur besteld? Vandaag nog geleverd!
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WhatsApp nummer gewijzigd
vanaf 8 april 2021

Ook in jouw omgeving komt ouderenmishandeling voor...
Ouderenmishandeling is niet alleen lichamelijke
of psychische mishandeling. Ook bijvoorbeeld
verwaarlozing en financiële uitbuiting vallen eronder.
Ouderenmishandeling komt zowel voor in huiselijke
kring, als in de ouderenzorg.
Huiselijk geweld gaat niet zomaar over!

Heeft u een vraag voor de gemeente Peel en Maas? Als het
niet om privacygevoelige informatie gaat kunt u uw vraag
stellen via WhatsApp.
Let op! Ons WhatsApp nummer is vanaf 8 april 2021 gewijzigd.
Gebruik hiervoor het nieuwe nummer 06 1804 7445 en voeg dit
nummer toe aan uw contactenlijst van uw smartphone.

Heeft u te maken met huiselijk geweld:
bel Vorkmeer tel. 077 - 307 73 50 of
Veilig Thuis via 0800 2000

Dit telefoonnummer is alleen bedoeld voor WhatsApp. Het is
niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een SMS te sturen. Wij beantwoorden uw bericht
zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 24 uur. Bij complexe vragen is het mogelijk dat we op een
andere manier contact met u opnemen.

Voor meer info, kijk op: www.vorkmeer.nl/
ik-heb-ondersteuning-nodig-bij/stoppenhuiselijk-geweld of www.veiligthuis.nl

WhatsApp berichten worden behandeld tijdens de uren waarop wij telefonisch bereikbaar zijn,
op maandag van 08.30 uur tot 19.30 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur en zaterdag
van 08.30 uur tot12.00 uur.
Privacy
Deel geen privacygevoelige informatie met de gemeente via WhatsApp. Stuur ons dus
bijvoorbeeld geen Burgerservicenummer of rekeningnummer. We zullen hier via WhatsApp
ook nooit om vragen. Als we privacygevoelige informatie nodig hebben, dan nemen we op een
andere manier contact met u op.

Bekendmakingen
Is uw tuin al Waterklaar?
Inwoners met een koopwoning in Peel en Maas kunnen gebruik maken van de
subsidieregeling voor het afkoppelen van regenwater. Want als u regenwater
opvangt in uw eigen tuin levert u een bijdrage aan het voorkomen van droogte en
wateroverlast. Zo helpt u niet alleen mee om de problemen van klimaatverandering
te voorkomen, maar creëert u ook nog eens een fijne groene leefomgeving.
Check de subsidieregeling op www.waterklaar.nl/subsidie of op www.peelenmaas.nl

Maasboulevard in Kessel
overdag afgesloten voor publiek
In Kessel zijn de werkzaamheden aan de Maasboulevard gestart. Op werkdagen
tussen 6.30 en 17.00 uur is de Maasboulevard niet toegankelijk voor publiek.
Het dringende verzoek aan iedereen is om binnen deze tijden weg te blijven van het
afgezette werkterrein. Aannemer Ploegam werkt namelijk met zwaar materieel op
deze plek en er worden allerlei materialen aan- en afgevoerd. Het laatste wat we
willen is dat er ongelukken gebeuren.

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

Plaats/locatie

Straat/omschrijving

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

Bongardweide 11
Molenheg 3
Burg. Van Cannstraat 14
Zandberg 1A
Karreweg-Noord 10
Keizersbaan 10
Maasboulevard Kessel - perceel E 199 en 1251
Maasstraat 66
Rijksweg 1
Scheutenbergweg 4A
Adriaansweg 27
Rector Isidorusstraat 16
Heierveldlaan 21 en 23
BP “Dorpsstraat-Kurversweg ”
Bloemendaalseweg 14
Heihorst 16 en woonkavel Hof
Meester Jochemsstraat 5
Molenbaan 3
Pijnboom 27
Schout van Merwijckstraat 37
Voornemen ambtshalve opname in de Basisregistratie Personen (BRP)

In de avonduren en in het weekend is een wandeling over de Maasboulevard wel toegestaan.
Informatie over het project
Op de website van het Dorpsoverleg Kessel is uitgebreide informatie te vinden over de
Maasboulevard. Kijk op www.dorpsoverlegkessel.nl of volg Dorpsoverleg Kessel op Facebook.
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Gedegen voorbereiding op raadsvergadering

Sociale onderwerpen ter discussie
Op de agenda van de komende raadsvergadering op dinsdag 20 april staan verschillende
onderwerpen. Ter voorbereiding vonden twee commissievergaderingen plaats, op
dinsdag 30 en woensdag 31 maart. Vooral over de huisvesting van arbeidsmigranten en de
pilot Hulp bij huishouding bleken de fracties uiteenlopende standpunten te hebben.
Voor de eerste van twee commissievergaderingen had zich één inspreker gemeld, over de
Groene Pijl in Beringe. De heer Piet Willems, buurtbewoner hield een geëmotioneerd betoog
over zijn beleving van de ontwikkelingen in Beringe. ”Het is niet mijn bedoeling het plan tegen
te houden daar dit toch niet lukt. Ik wil wel uitleggen indien zoiets wordt doorgedrukt welke
gevolgen dit kan hebben.” De heer Willems deed de raadsleden vervolgens uit de doeken hoe hij
geraakt is door een vergelijkbaar project.
Bestemmingsplan De Groene Pijl
Na een korte introductie door portefeuillehouder Rob Wanten kregen raads- en
burgerraadseden de mogelijkheid vragen te stellen. Alle partijen bleken bijzonder positief
te staan tegenover dit plan. Raadslid Tiny Valckx van Lokaal Peel en Maas: ”Dit is gewoon
een prachtig initiatief. Dit zijn plannen zoals we ze graag zien: bottom-up, passend in onze
woonbehoefte.” Namens PvdA/GroenLinks sprak burgerraadslid Fred Peeters ook van een
mooi initiatief. Raadslid Geert Segers van de VVD ziet het wel zitten als er meer van dergelijke
plannen komen. ”Dit plan is dermate interessant dat je je moet afvragen of je niet voor iedere
kern zoiets moet organiseren of faciliteren.”
Raadslid Roger Gielen van het CDA sprak zijn waardering uit over onder meer de communicatie
rond het project. ”Het voldoet zeker aan de behoefte hier in Beringe. Laten we maar gauw
aan de slag gaan.” Raadslid Peter Craenmehr van AndersNu ten slotte was ook erg positief.
”Een prachtig plan natuurlijk, zeker omdat het vanuit de gemeenschap zelf komt.”
Wel waren er een paar vragen van de raad. Lokaal Peel en Maas vraagt zich af of rekening wordt
gehouden met de zelfbewoningsplicht, om speculatie tegen te gaan. Een zorg die gedeeld wordt
door de VVD. Wethouder Wanten reageerde daar op door aan te geven dat de zelfbewoningsplicht
standaard in de verkoopvoorwaarden voor kavels is opgenomen.
Fred Peeters van PvdA/GroenLinks informeerde naar de betaalbaarheid van de woningen.
Wethouder Wanten antwoordde daarop dat de grondprijzen voldoen aan het beleid van de raad
zelf, en dat de kavelgrootte het type woning bepaalt dat erop gebouwd kan worden. Fred Peeters
wilde toch meer duidelijkheid, waarop wethouder Wanten toezegde daar achteraan te gaan.
Lokaal Peel en Maas en CDA vroegen beide ook aandacht voor de belangen van de inspreker,
wat door wethouder Wanten werd onderschreven. ”Uiteraard hebben wij oog voor het verhaal.
Het kent een heel lange geschiedenis op die plek waar velen zich al over gebogen hebben.” Dit is
zeker reden om het integraal aan te pakken en te bekijken wat er mogelijk is om ook de situatie
van de inspreker te verbeteren, aldus de wethouder.
De fracties bestempelden dit onderwerp allen als hamerstuk (alleen besluit nemen in de
raadsvergadering, zonder verder debat)
Evaluatie beleid huisvesting arbeidsmigranten short stay
Het volgende onderwerp was het beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Peel en
Maas heeft als eerste gemeente in de regio beleid vastgesteld. Dit is geëvalueerd, mede naar
aanleiding van de landelijke commissie Roemer. Nu ligt er een raadsvoorstel om het beleid op
bepaalde punten aan te passen en aan te scherpen. Zo wordt het percentage van de plaatsen
dat bestemd is voor eigen medewerkers verhoogd van 25 naar 75% en wordt opgenomen dat
gestreefd moet worden naar een minimale oppervlakte van een 1-persoonkamer van 15 m2.
Eerder bleek al dat dit onderwerp gevoelig ligt, niet alleen in Peel en Maas maar in de hele
regio. De Venlose wethouder Sjors Peeters liet in De Limburger namelijk weten ’verbaasd en
bezorgd’ te zijn over de plannen van Peel en Maas. Fractievoorzitter Annigje Primowees van
PvdA/GroenLinks zei dat ze dit vreemd vindt: ”We investeren kapitalen om samen op te trekken
in regionale samenwerking en dat we dan bij zoiets simpels dat niets kost alleen overleg […]
een zogenoemde wake up call nodig hebben.” Ook fractievoorzitter John Timmermans van
het CDA wilde van Paul Sanders weten of en hoe dit beleid is afgestemd met regiogemeenten.
Teun Heldens viel hem daarin bij en drong er bij het college op aan om met buurgemeenten in
gesprek te gaan. ”Waar wij als VVD voor willen waken is dat de ene gemeente harder loopt dan
de ander. […] Het kan niet zo zijn dat een buurgemeente als Venlo grote logistieke hallen bouwt
maar tegelijkertijd niet zorgt voor accommodaties.”
Wethouder Sanders gaf aan dat er wel degelijk overleg en afstemming plaatsvindt in de regio
over dit onderwerp. Wel maakte hij een voorbehoud, omdat er nogal een verschil zit in de
manier hoe gemeenten hiermee omgaan. ”We kunnen regiogemeentes niet dwingen om
besluiten te nemen. Daar gaan de desbetreffende raden over. Alle gemeenten hebben hierin
hun eigen verantwoordelijkheid.”
Nadat Teun Heldens namens de VVD er nogmaals op had aangedrongen om in gesprek te gaan
met buurgemeenten, zegde wethouder Sanders toe dit te doen.
Een aantal fracties bleek zich zorgen te maken over de handhaving van het nieuwe beleid.
Onder meer raadslid Jeanne Hesen van de VVD wilde weten hoe het gesteld is met het beheer

en toezicht. ”Dat is nu wel uitgebreid beschreven, maar we hebben in het verleden ook wel eens
van sommige inwoners gehoord dat ze overlast hadden maar dat er niemand te bereiken was.”
Ook John Timmermans uitte, hierin bijgevallen door Teun Heldens, zijn zorgen op dit vlak en
dan met name over de controle of de huisvesting is bedoeld voor eigen werknemers. ”Van 25%
gaan we naar 75% maar wij vragen ons af hoe je dit gaat handhaven.” Ook het monitoren van
het nachtregister, waarin huisvesters moeten bijhouden wie op de locatie verblijft, is een punt
van aandacht.
Wethouder Paul Sanders gaf aan dat het nachtregister wel degelijk wordt gemonitord en dat
erop wordt gehandhaafd. ”Alleen ook daar zie je dat er wel verschillend beleid is toegepast:
Bij het beleid 2013 was het digitaal nachtregister niet verplicht, later is het wel verplicht.”
Verder legde hij uit dat de 75%-regel aan de voorkant wordt getoetst. ”Bij de aanvraag moet een
aanvrager aantonen dat hij 75%, (nu is dat 25%) van de mensen zelf in dienst heeft.”
PvdA/GroenLinks vroeg bij monde van Annigje Primowees aandacht voor het feit dat zij vindt
dat de raad buitenspel wordt gezet. Het verbaast haar ”dat geen enkele fractie in de raad het
erover heeft dat de fracties er nog steeds niets over te vertellen heeft waar die huisvesting
uiteindelijk gaat plaatsvinden.” Hierin bleek ze niet alleen te staan: raadslid Peter Craenmehr
gaf aan dat hij het ermee eens is dat het college een goed voorstel moet doen en dat de raad
daar dan over kan beslissen. Tot een toezegging dat hij een eventueel amendement van PvdA/
GroenLinks zou steunen kwam het echter niet.
Lokaal Peel en Maas zou graag zien dat het nieuwe beleid voor alle huisvesters gaat gelden.
Dat blijkt echter juridisch niet zonder meer haalbaar, zo legde wethouder Sanders uit. De oude
vergunningen zijn permanent en die kunnen niet zonder meer ontbonden worden. ”Aan die
bestaande rechten daar kun je niet zomaar aankomen. […] We proberen dat wel te doen door
met elkaar afspraken te maken, in een anterieure overeenkomst. We proberen mensen te
verleiden dat te doen. Maar je kunt mensen niet hun vergunning laten opgeven. […] Het moet
altijd het initiatief van de aanvrager zijn.”
Over het algemeen is de raad te spreken over de aangepaste koers die het college inzet
naar aanleiding van de evaluatie. Vooral de ontwikkeling dat wordt ingezet op kleinschalige
huisvesting en minder op grootschalige locaties wordt goed ontvangen door de raad.
Wel ziet de raad graag het nieuwe beleid uitgewerkt in een concreet voorstel, voordat er
daadwerkelijk over gestemd wordt. Dit onderwerp komt dan ook als bespreekstuk terug in de
raadsvergadering van 20 april.
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Investering in toekomst van de regio
Het laatste onderwerp van de eerste commissievergadering was het raadvoorstel voor de
financiering van projecten in het kader van de Regio Deal en Investeringsagenda. In totaal gaat
het tot en met 2024 om een bedrag van 943.00 euro, waarvan het leeuwendeel in 2021 wordt
verstrekt. ”Een flinke investering in de toekomst van onze regio” aldus portefeuillehouder Rob
Wanten.
De vragen van de raad hadden enerzijds betrekking op het proces. Volgens Peter Craenmehr
is samenwerking in de regio super belangrijk. ”Alleen dit is voorstel: mosterd na de maaltijd.
Hier hebben we niks meer te willen. Jammer, maar bij de volgende investeringen willen we
kunnen meepraten over welke projecten.” Een vergelijkbare vraag kwam van de kant van de
VVD. Teun Heldens stelde: ”Voor ons geldt: wie betaalt, bepaalt. Het budgetrecht is van de
raad, het kaderstellen ook, het dagelijks bestuur ligt bij het college. […] Wat nu voorligt is een
voorstel waar de kaarten al geschud zijn.”
Wethouder Wanten reageerde door aan te geven dat in Peel en Maas, anders dan in
andere gemeenten, de raad nog steeds invloed heeft. ”We hebben afgesproken dat we
de projectenportefeuilles aan u zouden voorleggen en dat is wat met dit raadsvoorstel
gebeurt.”
Teun Heldens vroeg daarop of het alleen ja of nee voor het complete pakket kan zijn, of dat er
ook nog een keuze gemaakt kan worden voor afzonderlijke projecten. ”In theorie liggen alle
opties nog open” aldus Rob Wanten.
Ook het CDA is in beginsel positief over de voorgestelde investeringen in regionale
samenwerking. Raadslid Sandy Janssen van het CDA had wel een vraag over de rol van de raad.
”Naast de financiële inbreng die we als gemeente hebben, welke inbreng hebben we nog meer?
En dan met name hoe worden we als raad tussentijds betrokken?”
Rob Wanten liet weten dat de monitoring en verantwoording in de regiodeal al zit ingebakken.
”Voor de investeringsagenda moeten we nog in de regio gaan ontdekken hoe we dat het beste
kunnen gaan doen. (…) Dit zou echt een bespreekpunt kunnen zijn voor de regioraden.”
Sommige raadsleden wilden weten waarom Peel en Maas aan specifieke projecten niet
deelneemt. Sander Janssen van Lokaal Peel en Maas zag de projecten rond zorgtechnologie
en de aanpassingen bij de reconstructie van het veer Reuver-Beesel en Kessel als een gemiste
kans. Burgerraadslid mevrouw Kleine vroeg zich af waarom Peel en Maas niet deelneemt aan
een aantal projecten onder de noemers Energie en klimaat.
Wethouder Wanten legde kort uit hoe de trajecten zijn verlopen. Bij de keuze om wel of niet
deel te nemen aan projecten heeft het college vooral gezocht naar projecten die passen bij de
doelen en ambities van Peel en Maas en is voor het overige zeer terughoudend geweest, ook
door eerdere signalen vanuit de raad.
Wethouder Anget Mestrom, portefeuillehouder zorg, vulde hierop aan dat ”binnen Vitaal en
gezond we zowel ambtelijk als bestuurlijk de afstemming zoeken om verschillende projecten
naast elkaar te doen.” Hierdoor wordt invulling gegeven aan regionale kennisdeling, zo legde
ze uit.
Raf Janssen wilde weten waarom Peel en Maas juist wel investeert in het Future Farming
instituut. Ook vroeg hij welke omslag dit zal hebben op het beleid zodat er meer aandacht komt
voor de kwaliteit van producten en niet zozeer voor kwantiteit.
Hierop antwoordde wethouder Wanten dat ”de universiteit Maastricht hier onderzoek wil doen
naar de toekomstige mogelijkheden van land- en tuinbouw. Die faciliteiten worden ook nog
ondersteund door BASF en door een derde partij. Dat gaat wel een behoorlijke boost geven aan
de positie van deze regio als vooraanstaande regio op het gebied van gezonde voeding. Dat is
volgens mij precies de beweging die we met z’n allen willen maken.”
Na afloop van de beraadslagingen bleek dat de verschillende fracties nog vragen bij
dit onderwerp hadden, waardoor het als bespreekstuk terugkomt in de komende
raadsvergadering.
Toekomst Hulp bij Huishouding
Op woensdag was de tweede commissievergadering. Hiervoor hadden zich maar liefst vier
insprekers gemeld, allen over het agendapunt Toekomst Hulp bij het huishouden. Er ligt
een raadsvoorstel om, met het oog op een verdere invulling van zelfsturing, de pilot door te
ontwikkelen naar een dorpsvoorziening buiten de WMO.
Als eerste kreeg kwam aan het woord Jeroen Kamerbeek van T-Zorg, een van de deelnemende
zorgaanbieders. Namens de zorgaanbieders sprak de heer Kamerbeek zijn zorgen uit over de
ontwikkelingen. De doorontwikkeling van de Hulp bij het huishouden naar de dorpsvoorziening
ligt niet in lijn met onze visie op de invulling van de Hulp bij het huishouden in de gemeente Peel
en Maas.”
Hiervoor voerde hij verschillende redenen aan, waaronder het korte tijdbestek en de vraag of
het juridisch haalbaar is. Het proces is in hun ogen onzorgvuldig verlopen en het voorstel is
inhoudelijk onvolledig en te rooskleurig.
De volgende twee sprekers, Roel Geujen van Proteion Schoon en Yvonne van de Stay van
Thuiszorg Helpende Hand, gingen vooral in op de gevolgen voor medewerkers van de
zorgaanbieders. Ze haalden aan dat de medewerkers, tegelijkertijd ook inwoners van de
dorpen, veel waarde hechten aan de zekerheden die een vaste baan met zich meebrengt.
De primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden worden door hen zeer gewaardeerd. Bij een
doorontwikkeling naar een dorpsvoorziening is het wat de insprekers betreft allerminst zeker
dat de huidige CAO, gehanteerd wordt. De zorgaanbieders willen de zekerheid dat Stichting

Kernkracht zich blijft conformeren aan de CAO VVT voor alle medewerkers die hulp bij de
huishouding leveren.
De laatste inspreker was de heer Gijs van Lier, voorzitter van de Raad van belanghebbenden
Hulp bij Huishouding. Hij gaf aan dat tijdens een constructief gesprek bleek dat raad en
zorgaanbieders beide positief zijn over de pilot en dat er overeenstemming is over de stip op
de horizon. Het grootste struikelblok is de termijn waarbinnen het gerealiseerd zou moeten
worden. Volgens de Raad van belanghebbenden zijn de knelpunten die er nog zijn overbrugbaar
en willen de kernen graag op de nieuwe manier van start.
Portefeuillehouder Mestrom hield een vurig pleidooi waarin ze de argumenten voor
doorontwikkelingen nog eens benoemde. ’Next level’ zo beschreef ze dit initiatief, waarin de
dorpen eigenaar worden van hulp bij de huishouding en de gemeente alleen nog aan de zijlijn
meekijkt en de maatwerkvoorziening vanuit de WMO als vangnet geldt.
Burgerraadslid Jolanda Janssen van de VVD kreeg als eerste het woord. De liberalen hadden al
eerder laten blijken geen voorstander te zijn van deze ontwikkeling, en dat was nu niet anders.
”Het is ons niet duidelijk wat de meerwaarde is. […] Wij onderschrijven de huidige pilot, maar de
stap naar een dorpsvoorziening is toch echt een brug te ver” aldus mevrouw Janssen.
Raadslid Lon Caelers liet weten dat de pilot en het concept van zelfsturing aansluit bij het
gedachtegoed van haar partij. ”De dorpen hebben ontzettend goed werk verricht. De pilot
doorzetten als dorpsvoorziening voldoet aan de taakstelling die wij als raad bij zelfsturing
3.0 hebben vastgesteld.” Toch heeft het CDA vragen, zoals over de extra kosten als gevolg van
de btw. Ook wilde Lon Caelers weten hoe de maatwerkvoorziening als vangnet functioneert.
Ten slotte drong ze erop aan dat de communicatie met zorgaanbieders wordt opgepakt.
Saskia Vervoort van Lokaal Peel en Maas sloot zich hierbij aan. Ze gaf verder aan dat Lokaal
Peel en Maas vindt dat de pilot nog ruimte moet krijgen. ”Het proces tussen de zorgorganisaties
en de dorpen moet nog gevormd worden” en Lokaal Peel en Maas gaat ervan uit dat hiervoor
bij beide partijen vertrouwen is. ”Immers, tot nu toe is er prima samengewerkt.” Lokaal Peel
en Maas verwacht dat het btw-vraagstuk nog wordt opgelost, en zo niet is het ”een goede
investering in de nabijheid en verbinding tussen mensen in Peel en Maas.”
Raf Janssen citeerde de Kaderstelling Sociaal domein en Vitale gemeenschappen uit mei
2017. Hij deed dit om te laten zien dat de pilot en de doorontwikkeling precies past ”in de
beweging die we als gemeente willen maken in het kader van de zelfsturing.” Verder strookt dit
raadsvoorstel ”met de koers die destijds is uitgezet. […] De raad bepaalt in dezen wat er moet
gebeuren. Dat is de wat-vraag. Dan zijn er nog acht maanden de tijd voor de hoe-vraag: hoe
gaan we het precies invullen?”
Peter Craenmehr was minder enthousiast over het proces tot nu toe. ”De communicatie was
erg slecht en bij de gemeente klopte het allemaal niet. Totdat de dorpsondersteuner aan bod
kwam.” Zijn conclusie: zoals het tot nu toe ging, was het goed. Waarom iets stoppen dat goed is?
”Waarom iets doordrukken waar heel veel onzekerheden in zitten?” zo vroeg hij zich af.
Een mening die werd onderschreven door raadslid Karin Jacobs van de VVD. ”Waarom willen wij
geschiedenis schrijven? Er zijn nog zoveel losse eindjes. […] Het is nu prima zoals het is.” Wat de
VVD betreft wordt het plan dus niet doorgezet.
Raf Janssen was duidelijk een andere mening toegedaan en kwalificeerde dit als ”een
miskenning van de zelfsturing”.
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En misschien is omdenken nu wel het sleutelwoord.”
Ze gaat uit van het positieve en liet weten dat de gemeente bij het verstrekken van de subsidie
elementen kan opnemen om de kwaliteit en de duur van de contracten te waarborgen.
De wethouder zegde nog toe nog een aantal zaken op schrift aan de raad ter beschikking te
stellen. Ook kondigde ze aan een gesprek te organiseren tussen de raad van belanghebbenden
en de zorgaanbieders. Ze sloot af met de constatering dat alle betrokkenen het eens zijn over
het wat, en dat alleen het hoe nog moet worden ingevuld.
Kredietaanvraag Integraal kindcentrum Kloosterstraat
Het tweede onderwerp op de agenda werd ingeleid door wethouder Wim Hermans.
Hij beschreef hoe de raad eerder al groen licht had gegeven om een definitief voorstel uit
te werken voor de plannen voor de nieuwe locatie van basisschool De Pas. Halverwege
december bleek echter dat de bouwkosten enkele tonnen meer zouden gaan kosten. Daarop
heef het college pas op de plaats gemaakt, en is kritisch gekeken naar het budget. Dit heeft
geresulteerd in een nieuw voorstel waarbij een krediet wordt gevraagd van 3,27 miljoen euro.
De VVD was positief over het voorstel. Karin Jacobs zei zich te realiseren dat het een flink
bedrag is, maar realistisch voor de beoogde investering. Ook Ebie Peeters van het CDA zei blij
te zijn het voorstel, net als Peter Craenmehr. Zowel AndersNu als CDA en VVD zien dit voorstel
als een hamerstuk. Yvette Gielen, burgerraadslid voor het CDA wilde nog wel weten of de
kosten hoger kunnen uitvallen, waarop de wethouder geruststellend antwoordde dat dit niet
het geval is.

Nieuwe locatie basisschool De Pas
Anget Mestrom begon haar reactie over de juridische haalbaarheid. De subsidie die
de gemeente verstrekt voor het burgerinitiatief is de juridische grondslag voor de
dorpsvoorziening, zo betoogde ze. Een aantal raadsleden had vragen of er een vangnet is.
”Ja natuurlijk is er een vangnet. Want op het moment dat het in de dorpen om de een of andere
reden niet past, niet lukt, dan hebben wij die maatwerkvoorziening, in de WMO, waar die burger
in die kern dan een beroep op kan doen.”
Wethouder Mestrom lichtte ook de regionale aanbesteding verder toe. Volgens haar is
het lastig om later nog in te stappen, omdat na inschrijving maximaal 10% mag worden
afgeweken van het volume, oftewel het aantal personen dat gebruik maakt van hulp bij
de huishouding. Raf Janssen vroeg hoe dit past in de open einde regeling die hulp bij de
huishouding is. De wethouder zegde toe dit na te vragen, waarna Peter Craenmehr vroeg
wat het scenario is als de dorpsvoorziening flopt. Wethouder Mestrom acht die kans klein:
”Ik denk dat de dorpen allang het tegendeel hebben bewezen.” En als het toch zou gebeuren,
staan er andere partijen klaar om de zorg te leveren aan onze hulpvragers, zo is haar stellige
overtuiging.
Over de btw-kwestie kan nog geen uitsluitsel gegeven worden. De kans dat zorgaanbieders
een vrijstelling krijgen is klein, reden waarom het btw-bedrag is meegenomen in de financiële
paragraaf van dit raadsvoorstel. Bij een positief besluit over het voorstel wordt dit bedrag
meegenomen in de gemeentelijke begroting van volgend jaar.
Wethouder Mestrom snapt dat zorgaanbieders zich onzeker voelen. Het enige wezenlijke dat
er nu verandert is de contractering. Dat is het eigenaarschap dat bij de dorpen komt te liggen.

Lokaal Peel en Maas, bij monde van raadslid Joep Hermans, was ook positief maar had wel een
paar vragen over de bekostiging van de verkeersmaatregelen. De wethouder antwoordde dat
kosten die direct verband houden met de school nu al zijn meegenomen.
Ook wilde Joep Hermans hoe het verschil in kosten per leerling, tussen de Pas en De Doelhof
in Meijel verklaard kan worden. Wethouder Hermans legde uit dat hoe groter je bouwt, hoe
voordeliger het relatief gezien wordt. Daarnaast is nieuwbouw nu eenmaal goedkoper dan
verbouw, en de prijzen in de bouw zijn de laatste jaren enorm gestegen.
PvdA/GroenLinks is niet blij met het voorstel, aldus Raf Janssen. Veel liever had zijn partij één
grote nieuwe school gezien voor heel Helden en zal dan ook tegen het voorstel stemmen, zo
kondigde hij aan. Hij had een aantal vragen ”om het debacle zo klein mogelijk te houden.” Over de
verkeersveiligheid wilde hij weten wanneer de verbeteringen op gevaarlijke punten zoals de
Roggelseweg gerealiseerd worden, en of de verhuizing niet doorgaat als de verbeteringen nog niet
gereed zijn. Wethouder Hermans antwoordde dat in het rapport aanbevelingen staan om het nog
veiliger te krijgen, ”hetgeen niet wil zeggen dat het nu […] onveilig is. Het realiseren van de school
hangt daarom niet af van oppakken van de verbeterpunten.
Joep Hermans wilde nog van zijn naamgenoot weten of de gemeente verkeersmaatregelen
kan afdwingen bij de provincie. Wim Hermans legde uit dat de uitvoering daarvan bij
portefeuillehouder Sanders ligt, en dat hij ervan overtuigd is dat die geen kans onbenut laat om
aandacht te vragen voor verkeersmaatregelen.
Op verzoek van PvdA/GroenLinks komt dit onderwerp terug als bespreekstuk tijdens de
komende raadsvergadering.
Over het laatste onderwerp op de agenda, de gewijzigde statuten van stichting Prisma, waren
de meeste fracties kort. Nadat dit onderwerp voor alle fracties een hamerstuk bleek te zijn,
sloot voorzitter Vivian Moonen de vergadering.
De raadsvergadering vindt plaats op dinsdag 20 april om 19.30 uur en is met een livestream te
volgen via www.peelenmaas.eu.

Kempen creëert

creatieve ideëen
#kempencreëert
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PvdA/GroenLinks Peel en Maas

De bruin-oranje velden van de angst

Ze zijn er weer, de bruin-oranje glyfosaatvelden. Ondanks alle signalen over gevaar voor Parkinson bij
gebruik van deze onkruidverdelger, of het verband met lymfeklierkanker; men blijft dit gebruiken.
grootste gebruikers per hectare.
Vooruitlopend op een verbod hebben
diverse gemeenten in Nederland al
besloten om op hun eigen gronden
het gebruik van glyfosaat te verbieden, in bermen, parken en op gronden die in pacht uitgegeven zijn.
Onze fractie heeft in 2019 een motie
ingediend, om dit ook in Peel en
Maas zo te regelen en met de agrari-

De Europese commissie was in 2017
nog niet bereid om glyfosaat definitief te verbieden, wel werd het
gebruik ervan ontraden. In 2022
bekijkt Europa opnieuw of dit middel verboden moet worden in de
Europese Unie. In Nederland gebruiken de boeren circa 150.000 kilo
glyfosaat. Daarmee staan we
wereldwijd in de top drie van

Lokaal Peel en Maas

ërs in gesprek te gaan om glyfosaat
tot het uiterste minimum te beperken. Die motie is door de coalitiepartijen verworpen, zelfs door partijen
die de term ‘biodiversiteit’ zo vaak
gebruiken. Dit, terwijl al lang bekend
is dat glyfosaat het bodemleven
ernstig verarmt en verstoort en een
regelrechte bedreiging vormt voor
de drinkwatervoorziening: in opper-

maakt dat we er qua duurzaamheid
in Peel en Maas niet erg op vooruit
gaan. Dat is angst voor de verkeerde
dingen: laten we angst voor het
voortbestaan van de aarde nou eens
gebruiken om stappen te zetten naar
duurzame landbouw.

Raf Janssen, Frits Berben en
Annigje Primowees

Nieuw kindcentrum en verkeersveiligheid in Helden
Prisma en Hoera willen aan de Kloosterstraat in Helden een nieuw
kindcentrum/groene basisschool realiseren. Kosten 4 miljoen euro.
Op dit moment zitten de leerlingen in ‘de Pas’, maar die school is gaten
kaas. Op 20 april komt het krediet voor de nieuwe school in de raad.
Maar hoe zit het met de verkeersveiligheid van de schooljeugd?
Wij als Lokaal Peel en Maas
staan in principe positief tegenover een nieuwe ‘de Pas’ aan de
Kloosterstraat. Waarom? Helden heeft
nu ook twee relatief kleine basisscholen. De nieuwe school aan de
Kloosterstraat gaat zich ten opzichte

VVD Peel en Maas

vlaktewater zit volgens de drinkwaterbedrijven regelmatig veel te veel
glyfosaat. Vandaar dat vanwege de
invloed op bodem- en waterleven,
de waterschappen glyfosaat op hun
gronden niet mogen gebruiken.
Voor dit alles lijkt het VVD-Lokaal
Peel en Maas-CDA-college volledig
doof. ‘Na ons de zondvloed’, lijken ook de coalitiepartijen te denken. En: ‘als we agrariërs maar niet
tegen ons in het harnas jagen.’ Het
is de angst voor die achterban, die

van ‘de Liaan’ onderscheiden vanwege het groene karakter in een
groene omgeving. Dat is waardevol voor het opgroeiend kind. Maar
wat ons zorgen baart is de verkeersveiligheid van de kinderen bij het
naar school gaan en naar huis gaan.

Helden heeft drukke wegen met
Kesselseweg-Mariaplein-Molenstraat
en Roggelseweg. Eerder hebben wij
afgedwongen dat er een gedegen
verkeersonderzoek moest komen
voordat een volgende stap genomen kon worden. Kesselseweg en
Mariaplein zijn van de gemeente
en dus heeft de gemeente hier de
regie voor veiligheidsmaatregelen.
Maar Roggelseweg, Molenstraat én
rotonde zijn van de Provincie Limburg.
Wij gaan bij het voorstel voor het

bouwkrediet op 20 april van het
college eisen om heel snel met de
Provincie om tafel te gaan. De raad
stuurde in 2019 niet voor niets een
brandbrief naar Gedeputeerde Staten
voor meer veiligheid op Roggelseweg
en Molenstraat. De gemeente (het
college) moet nu snel en loeihard
aan de bel trekken in Maastricht.
Topprioriteit voor de veiligheid van
onze schooljeugd.
Joep Hermans

Vernieuwbouw kindcentrum Kloosterstraat
De kredietaanvraag voor de vernieuwbouw van kindcentrum aan de
Kloosterstraat in Helden hebben we vorige week tijdens de commissie
vergadering besproken. De voormalige Odaschool zal worden ver
bouwd tot een school voor circa 160 kinderen. Door deze
vernieuwbouw komt 1.450 vierkante meter beschikbaar voor het
kindcentrum waarin primair onderwijs, naschoolse opvang en drie
groepen kinderdagopvang worden gehuisvest.
Wij als VVD zijn positief over dit voorstel. Er is een prima samenwerking
tussen Stichting Prisma, Stichting
Kindercentra Hoera en de gemeente.
Er zijn aanpassingen nodig aan de

infrastructuur om de verkeersveiligheid en bereikbaarheid te verbeteren. Dit is samen met buurtbewoners
en belanghebbende organisaties uitgewerkt. Op 20 april zal deze krediet-

aanvraag tijdens de raadsvergadering
in stemming worden gebracht.
Deze nieuwe school is nodig omdat
basisschool de Pas echt aan vervanging toe is. Tijdens de commissievergadering had ik al aangegeven dat ik
daar persoonlijk ook iets mee heb. In
1974 was ik samen met mijn klasgenootjes de allereerste klas op basisschool de Pas. Ik kan me dat nog
goed herinneren, wat was ik trots
op onze nieuwe, moderne school.
We mochten de school openen en we

hebben er een heerlijke tijd gehad.
En na ons nog vele duizenden kinderen. De laatste jaren kom ik er
weer regelmatig door de kinderraad.
Dan zie ik duidelijk dat deze school
niet meer van deze tijd is. Ik gun het
de kinderen dan ook van harte dat
zij straks die mooie nieuwe school
in het groen mogen openen en er
samen van kunnen genieten!
Karin Jacobs
Gemeenteraadslid

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Ik durf me niet te laten vaccineren
met AstraZeneca
Het AstraZeneca-vaccin is de laatste dagen weer volop in het nieuws. Een aantal mensen had last van een zeldzame combinatie van trombose
en een verlaagd aantal bloedplaatjes. Het is niet duidelijk of het vaccin daar de oorzaak van is.
In Nederland zijn er vijf gevallen gemeld, een
vrouw is overleden als gevolg van bloedpropjes in de longen. Nederland besloot vorige
week om het vaccineren met AstraZeneca voor
mensen onder de 60 jaar tijdelijk te stoppen.
Enkele weken geleden werd er ook al een stop
ingelast. Door deze berichten is het niet vreemd
dat mensen aarzelen om zich te laten vaccineren

met het AstraZeneva-vaccin. Misschien is het zelfs
beter dat Nederland helemaal stopt met dit vaccin. Het is beter om het zekere voor het onzekere te
nemen.
Trombose-experts wijzen er echter op dat het tijdelijk stoppen een groter risico voor de volksgezondheid is, ondanks de meldingen van bloedstollingen.
Ze zeggen dat het ministerie de experts niet heeft

geraadpleegd voorafgaand aan het besluit om te
stoppen. Hoogleraar virologie Marion Koopmans
merkte op dat de kans op trombose na AZ-vaccinatie
zit tussen de kans op overlijden door een aanval van
een hond en kans op overlijden door bliksem.
Ik durf me niet te laten vaccineren met AstraZeneca.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 13

Hondenpoep
In Peel en Maas is het verplicht om, als je hond op een openbare plek zijn behoefte doet, dit op te ruimen. Helaas houdt zich daar niet iedereen
aan. Een boete voor niet opruimen van hondenpoep is volgens de respondenten van de poll op zijn plaats.
De stelling van deze week leverde veel reacties
op. Voorstanders van een boete voor het niet
opruimen van hondenpoep lieten massaal van
zich horen. Jo Basten uit Meijel wil namens heel
veel mensen zijn ongenoegen uiten op de teveel
voorkomende hondenpoep op voetpaden, grasvelden en andere openbare plekken binnen het
dorp en de gemeente. “Als fervent wandelaar
erger ik mij hier regelmatig mateloos aan. Het is
echt niet leuk als je met poep aan de schoenen
thuiskomt of dat je kinderen of kleinkinderen
met poep aan de schoenen binnenkomen en de
trap op gaan. Beste hondenbezitters, hou je aan

de APV van onze gemeente, wees sociaal, spreek
elkaar hierop aan en ruim alstublieft als hondeneigenaar zelf de poep van je viervoeter op.”
Volgens Ingrid Boelhouwer wordt het probleem
steeds erger. “Eerst was het alleen op het gras,
maar nu zie ik ook de drollen overal op de stoep
liggen. In een ver en grijs verleden kon je nog in
het donker over het gras lopen zonder ‘ergens’ in
te trappen. Nu moet je zelfs overdag nog uitkijken
waar je loopt.”
Pierre Verhees is van mening dat niet alleen hondenbezitters een boete moeten krijgen voor het
niet opruimen van poep, maar ook de paardrijders.

“Regelmatig kom je op wandelpaden, mountainbikeroutes, openbare wegen in het buitengebied
en soms binnen de bebouwde kom paardenmest
tegen. Dit is geen gezicht. Daarbij is het ook nog
levensgevaarlijk door kans op een tetanisbesmetting mocht je bijvoorbeeld vallen en een wond
oplopen. Of het blijft onder de schoenen zitten en
brengt het dan mee naar binnen. Dus ook hier een
schep en zak bij de hand of een poepzak aan het
paard hangen. In sommigen gemeenten wordt er al
gehandhaafd.”

Adver torial

Dorpsontmoeting “os thoes”
heeft lentekriebels!
De dorpsontmoeting in Kessel is een plek waar we actieve
inwoners verbinden. Een plek waar mensen bĳ elkaar komen
voor een praatje, gezellige activiteiten en/of een warme maaltĳd.
We zĳn een ontmoetingsplek waar Kessel trots op mag zĳn.
Een plek die net zo voelt als thuis, maar dan met nieuwe kennissen.
En nu de lente is aangebroken ontwaakt iedereen uit zĳn
winterslaap. Daarom hebben we jou nodig!
ondernemend, sociaal, flexibel,
creatief en wil je graag wat voor
een ander betekenen? Of hou
je gewoon van lekker koken?
Dan is dit de kans!

Om deze mooie ontmoetingsplek in
Kessel draaiende te houden zijn we
op zoek naar een aantal betrokken
mensen die ons willen helpen.
Naast het gezellig meedoen kan
dat ook het koken van een maaltijd
zijn of het (mee)organiseren van
activiteiten. Daarnaast zoeken
we ook nog een bestuurslid voor
verschillende functies. Ben jij

Ervaar jij ook die lentekriebels?
Kom daarom gerust een keer
op de koffie om kennis te
maken. Stuur een mailtje naar
kessel@dorpsontmoeting.nl of bel
naar telefoonnummer 077-4621224.
Hopelijk tot snel!

Vernieuwde website Steunpunt
Mantelzorg Peel en Maas!
Als mantelzorger of zorgvrager, van jong tot oud, heb je
vast wel eens een vraag, een idee of een probleem waar je
tegenaan loopt.
Als Steunpunt Mantelzorg Peel en Maas staan we altijd voor je
klaar. Dat kan via een persoonlijk gesprek, sociale media en ook
het internet. Zo hebben we onze website “Mantelzorg Peel en
Maas” in een nieuw jasje gestoken.
Het is een overzichtelijke site geworden met een lokale insteek
en vol belangrijke informatie over mantelzorg. Ook houden we je
op de hoogte van de lokale activiteiten, waar je als mantelzorger,
vaak samen met je zorgvrager, aan deel kunt nemen.
Nieuwsgierig geworden?
Kijk dan snel op www.mantelzorgpeelenmaas.nl

Koninginnelaan 14
5995 XZ Kessel
kessel.dorpsontmoeting.nl

meer met mensen!

Stadsefratse

Column

Boerderij
“Later als ik groot ben, dan
hoef ik geen man. Dan ga ik
helemaal alleen wonen op
een hele grote boerderij en
met héél veel dieren.” Ik hoor
het mijzelf nog zeggen als
kind zijnde en mijn moeder
helpt mij er nog regelmatig
maar al te graag aan
herinneren.
Het leek mij vroeger als
dierenliefhebber een heerlijk
idee. Maar waar vroeger ‘later’
nog o zo ver weg leek, moet ik
zeggen dat het tijdperk waar
ik op doelde zo onderhand is
aangebroken. Het ideaalbeeld
en de fantasie van toen, lijkt nu
een stuk minder leuk en nog
minder realistisch. Eind mei
blaas ik namelijk dertig
kaarsjes uit, ik ben nog altijd
zo single als het maar zijn kan
en afgelopen week verhuisde
ik van het ene naar het andere
flatje op vijfhoog. Want ik
kom óet de stad, óet Venlo.
En de kans dat ik ooit naar een
dorp verhuis en alleen op een
boerderij ga wonen lijkt vrijwel
nihiel. Niet dat ik de dorpen
niet gezellig en ontzettend
mooi vind hoor. Want sinds ik
voor de HALLO de dorpen in
Peel en Maas en Horst aan de
Maas doorcross voor interviews,
zie ik voor het eerst in mijn
leven hoe prachtig het hier
eigenlijk is. Het ligt meer aan
andere factoren, namelijk:
A. Ik kan een boerderij never
nooit betalen in mijn uppie.
B. Ik werk vijf dagen per week,
wie verzorgt mijn dieren (en
hoe leuk is poepscheppen nu
eigenlijk)? C. Hoe verwacht
ik een boerderij schoon te
houden als ik de paar vierkante
meter van een flatje al teveel
vind? D. Wie gaat er -buiten
mijzelf- om mijn eigen grappen
lachen? Alles opgesomd lijkt
het mij beter om er voorlopig
vrede mee te hebben om in
een flatje in de stad te wonen,
genietend van geluiden zoals
de doorspoelende wc van mijn
bovenburen. En zoals mijn vader
zegt: ‘Wie weet kom je ooit
nog wel een leuke boer oét
de Miëterik tegen’. Inderdaad,
wie weet. Maar dan wél graag
eentje met ponyverzorgster en
poetsvrouw.

(077) 307 73 50 - vorkmeer.nl

Roosje
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Technische staf Peelpush krijgt nieuw vorm
De technische staf van Eredivisie volleybalteam Peelpush Dames 1 uit
Meijel krijgt voor volgend seizoen 2021-2022 nieuw vorm. Wilfred Jacobs
stopt na dit seizoen als trainer/coach en Robin van Rijswijck is als
nieuwe trainer aangesteld.
De combinatie Wilfred Jacobs en Johan
Leenders als hoofdtrainers/coaches
van VC Peelpush is volgend seizoen
niet meer. Aan het einde van dit seizoen stopt Wilfred Jacobs namelijk als
trainer/coach bij de club uit Meijel.
“Na drie jaren Peelpush heb ik besloten om te stoppen. Graag had ik nog
een seizoen door willen gaan met dit
team en deze staf maar door werkzaamheden buiten volleybal kan ik
geen 100 procent belofte doen voor
komend seizoen. Ik kijk terug op fijne
jaren bij deze mooie club en ik wens
het team, de staf, het bestuur en alle
vrijwilligers heel veel succes en plezier toe voor de toekomst. Voor nu ga
ik genieten van de laatste wedstrijden
en daarna blijf ik Peelpush zeker volgen.” Met het zicht op volgend seizoen
is er inmiddels een nieuwe trainer in
beeld gekomen in Sporthal De Körref
in Meijel: Robin van Rijswijck. Hij is
geen nieuw gezicht voor de club; hij
is al eerder in zijn volleybalcarrière
als trainer-coach betrokken geweest
bij Peelpush Dames 1 en 2. Daarnaast
werkt Robin al een aantal jaren samen
met Johan Leenders bij de volleybalklas van Venlose scholengemeenschap OGVO, waar hij tevens als

Bouwen

docent LO werkzaam is. “Het begon
toch wel weer een beetje te kriebelen.
De link naar Peelpush was nooit echt
verdwenen aangezien ik twee keer in
de week met Johan de Volleybalklas
train. Je hebt het dan al snel over de
wedstrijd van afgelopen weekend.
Daarnaast krijg je niet snel de kans om
op een dergelijk niveau alleen als trainer aan de slag te gaan. Meestal hoort
een coachende rol daar dan al snel bij
en dat is iets wat ik, gezien de jonge
leeftijd van mijn kinderen, juist niet
wil. Als een warme club als Peelpush
je dan deze uitdagende mogelijkheid
biedt, kun je bijna niet weigeren.”
Johan Leenders blijft hoofdtrainer/
coach en zal ook betrokken blijven
bij Peelpush Heren 1 en bij Peelpush
Dames 2. Daarnaast blijft Johan het
technisch kader van Peelpush ondersteunen.

Deze mogelijkheid kon
ik niet weigeren

Verbouwen

Beeld: Wim Simons

Renoveren

Ter ondersteuning en groei van Beukenbouw zijn wij
opzoek naar meerdere nieuwe collega`s.
Wij zijn actief in de bouw, verbouw en renovatie in
meerdere sectoren.
Wij zijn op zoek naar:

Werkvoorbereider / projectleider
Ervaren timmerman/ -vrouw

Wilfred Jacobs en Johan Leenders

Kansloos verlies in handbalderby
De Panningse handbalvereniging Herpertz Bevo HC heeft op zaterdagmiddag 3 april in Sittard een zware
nederlaag geleden tegen koploper Lions. De thuisclub liep voor rust al uit naar een 21-13 voorsprong.
Uiteindelijk werd het 35-28 voor de Sittardse ploeg.
In de beginfase kwam Herpertz
Bevo op een 4-3 voorsprong.
Tussen de 8e en 14e minuut
namen de Lions een 8-4 voorsprong. De Panningse defensie
werd vervolgens bij vlagen weggespeeld en de verdediging van de
Lions stond als een huis. De tussenstanden van 11-5 en 17-10
spreken voor zich. Uiteindelijk
ging de rust in met 21-13. In de
tweede helft probeerde Herpertz
Bevo Hc het tij te keren, maar de

kloof was al te groot. Het scoreverloop was wel in evenwicht (15-14
in Pannings voordeel), maar de
Lions liepen tussentijds uit naar
28-20. Herpertz Bevo Hc haalde
niet het niveau van de wedstrijd
tegen Hurry Up. De 35-28 nederlaag kwam hard aan bij de mannen van Jo Smeets. Aan Panningse
zijde waren Niek Jordens (7),
Kobe Serras en Jeroen van den
Beucken (ieder 4 doelpunten) het
productiefst. Ondanks deze neder-

laag in Sittard heeft Herpertz Bevo
Hc nog steeds de kans om zich nog
te plaatsen voor de finale om de
landstitel. Zaterdag 9 april speelt
Herpertz Bevo Hc om 19.00 uur in
de Heuf thuis tegen Green Park
Aalsmeer. Herpertz Bevo Hc moet
winnen. Voor meer informatie over
de livestream zie www.bevohc.nl

Tekst: Mat Nellen, handbalvereniging Herpertz Bevo HC

39e VC Kessel Hemelvaartsvolleybal
toernooi uitgesteld tot 2022
De 39e editie van het VC Kessel Hemelvaartsvolleybaltoernooi wordt voor het tweede jaar op rij uitgesteld.
De organisatie is van mening dat het toernooi door de huidige coronamaatregelen niet door kan gaan en
verschuift het evenement naar mei 2022.

Ben je met pensioen en nog vitaal genoeg om hand- en
spandiensten ter verrichten, dan maken wij ook graag
kennis met jou
Proﬁel:
• Je kunt zelfstandig werken
• Je hebt een grote mate van verantwoordelijkheidsgevoel
• Je bent in het bezit van rijbewijs B
• Enthousiasme en motivatie zijn voor Beukenbouw de
belangrijkste eigenschappen
Wat bieden wij jou:
• Een plezierige werksfeer
• Een aanstelling voor 1 jaar en met wederzijds
tevredenheid perspectief tot verlenging.
• Een arbeidsduur in overleg met maximaal 40 uur per week.
• Doorgroeimogelijkheden
Ben je na deze vacature enthousiast om ons team te komen
versterken dan zien wij graag jou sollicitatiebrief per e-mail
op info@beukenbouw.nl
Voor meer informatie over de vacature(s) kun je contact
opnemen met Geert van den Beucken 077-4653701.
Wattstraat 14, 5993 SH Maasbree

Tel. 077-4653701

info@beukenbouw.nl

WWW.BEUKENBOUW.NL

“Gezien de huidige omstandigheden en de daarbij geldende regels
is er helaas besloten om ook dit jaar
het Hemelvaarttoernooi op sportpark De Roode Egge niet door te laten
gaan. Ook al zouden de regels nog

versoepeld worden en evenementen
eventueel mogelijk zijn, dan nog is
het niet mogelijk om op een verantwoorde en goed voorbereide manier
het VC Kessel Hemelvaartstoernooi op
die manier te houden zoals iedereen

dat zou willen”, aldus de organisatie.
Zij hoopt dat het evenement volgend
jaar weer door kan gaan, dan valt
Hemelvaart het op 26 mei 2022.
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Trainers en kernspelers
verlengen bij
Herpertz Bevo Hc
De leiding van BENE League club Herpertz Bevo Hc uit Panningen
kan mededelen dat hoofdtrainer Jo Smeets en een zestal basis
krachten ook in het volgende seizoen weer te bewonderen zijn in
de Panningse Heuf. Ook co-trainer Lambert van Berlo heeft toege
zegd om volgend seizoen de samenwerking met Jo Smeets te willen
voortzetten.
Spelverdeler Dario Polman en
de aanvoerders Niek Jordens en
Jeroen van den Beucken hebben hun vertrouwen uitgesproken in de ambitie van Herpertz
Bevo Hc om na de coronaperiode
ook weer deel te nemen aan de
HandbalNL League 2022 en de
BENE League 2021-2022. Maar zij
zijn niet de enigen. Ook Belgisch
international Kobe Serras en
het centrale duo in de defensie
bestaande uit Nick de Kuyper en
Nick van den Beucken hebben
toegezegd om volgend seizoen
weer wedstrijden te gaan spelen
in de Heuf. De komende weken

worden er door de technische
leiding van Bevo Hc ook met
de andere spelers in de huidige
selectie gesproken om tot afspraken te komen voor het nieuwe
seizoen 2021-2022.
Herpertz Bevo Hc streeft ernaar om
in het nieuwe seizoen een selectie te formeren die bestaat uit een
combinatie van genoemde kernspelers en nieuwe aanstormende
talenten uit de Bevo Hc jeugdopleiding. Volgens de technische
staf komt er een talentvolle lichting aan, waarvan enkelen op dit
moment al volop meetrainen met
de hoofdmacht.
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RKMSV Meijel viert
100-jarig bestaan
Voetbalclub RKMSV Meijel heeft op zaterdag 3 april haar 100-jarig
bestaan gevierd. Anders dan gepland vierde de sportvereniging
dit grootse jubileum op een alternatieve manier. Er is speciaal
ontworpen een jubileumvlag gehesen zowel op het sportpark als
bij de dorpskerk.

HALLO Horst aan de Maas, HALLO Peel en Maas, HALLO Venray
en Blerickse Krant zijn gratis nieuwsbladen die wekelijks
worden verspreid in vier gemeentes en worden uitgegeven
door Kempen Media. Ter versterking van ons redactieteam zijn
op zoek naar een redacteur/journalist.
Je uitdaging
• Je verzorgt de redactionele inhoud van de nieuwsbladen;
• Je fungeert als gezicht van HALLO naar de lezer toe;
• Je bezoekt evenementen, personen en activiteiten in de regio,
waarbij je makkelijk contact legt met anderen;
• Je hebt gevoel voor nieuws en je weet wat er speelt
binnen de regio;
• Je werkt nauw samen met de uitgever, commercieel
medewerkers en vormgevers van Kempen.
Wie ben je

“Er waren verschillende scenario’s
opgesteld om dit groots te gaan
vieren. Helaas gooide COVID-19 roet
in het eten. Toen is er besloten om
dan maar op 3 april de aftrap te
geven voor het jubileumjaar, met
als insteek dat we alle festiviteiten
op een later moment goed kunnen inhalen”, aldus de organisatie.
Met een kleine delegatie van het
bestuur, het oudste lid Jo Lenaers
(89 jaar) en het jongste lid Faas
Wijnands (5 jaar) werd het feestjaar
ingeluid. Voorzitter Hans de Jonge
hield een korte toespraak, waarna
hij het jubileumboek (symbolisch)
aan Jo en Faas overhandigde.
Door de omstandigheden van het
afgelopen jaar is het niet gelukt
om het boek volledig af te ronden. RKMSV en de 100 jaar-commissie hoopt hiervoor op ieders
begrip. De planning is nu om het
boek uit te geven geven bij aanvang van de nieuwe competitie,
komende september.

Jubileumvlag en website
Vervolgens werd de speciaal ontworpen jubileumvlag gehesen op
Sportpark de Starte. In de ochtend
werd door Piet Schers en Jan Berben
eenzelfde RKMSV-jubileumvlag
gehesen bij de dorpskerk. Deze vlag
heeft een en prominente plek in
het centrum van Meijel. Daarnaast
werd de kerk in de avond verlicht
in het rood-wit van RKMSV. Om het
jubileum verder in te luiden werd
er geproost, ook door leden thuis
via Facebook. Daarnaast heeft de
voetbalclub onder het mom van
‘wie jarig is trakteert!’ alle leden
getrakteerd op een nieuwe website, gelanceerd op zaterdagochtend 3 april. Op de nieuwe website
zijn verschillende koppelingen met
onder andere de KNVB-systemen te
vinden. Hierdoor worden uitslagen,
standen en afgelastingen automatisch geüpdatet waardoor alles
nagenoeg real-time te zien is.
De nieuwe website is te bekijken
via www.meijel.voetbalassist.nl

• Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau;
• Je hebt bij voorkeur een opleiding journalistiek gevolgd;
• Je hebt een sterke binding met de regio;
• Je taalvaardigheid is uitstekend en je werkt nauwkeurig,
je kunt teksten zowel grammaticaal, conceptueel als
redactioneel beoordelen;
• Je bent je ervan bewust dat dit geen 9-tot-5 functie is
en je bent bereid om ook in de avonduren en in het weekend
werk te verrichten.
Solliciteren
Herken je jezelf in de bovenstaande vacature en ben je
net zo enthousiast over onze nieuwsbladen als wij dat
zijn, dan ontvangen wij graag je cv en een motivatiebrief
zo snel mogelijk via e-mail: vacature@kempencreeert.nl
o.v.v. redacteur/journalist. Voor meer informatie of vragen over
deze functie kun je contact opnemen met Ingrid van Kempen
via 077 208 32 00.

#kempencreëert

15

16

sport \ 0804

Eerste blinde jiujitsuleraar van Nederland

Blinde jiujitsuleraar genomineerd voor prijs Peel en
Maas Sportgala
Burney Aerts (52) uit Maasbree mag dan niks zien, toch behaalde hij in 2019 zijn diploma als leraar voor de
Japanse zelfverdedigingssport jiujitsu. Hij was hiermee de eerste blinde jiujitsuleraar van Nederland. Mede
dankzij deze prestatie is hij genomineerd voor de trofee van het jaar in de categorie ‘Sporten met een beper
king’ van Stichting Sportgala Peel en Maas, dat op vrijdag 9 april plaatsvindt.

Burney woont in Maasbree samen met
zijn twee puberkinderen en geleidehond Girly. Na zijn scheiding vier jaar
geleden zijn de kinderen -tot blijdschap
van Burney- bij hem blijven wonen.
Zijn hond Girly helpt hem, daar waar
hij hulp nodig heeft, wegwijs te maken
in het leven. Want door een progressieve oogziekte is Burney door de jaren
heen van een goed zicht steeds slechter
gaan zien en uiteindelijk volledig blind
geworden. Hij ziet een ‘grijze waas’,
zoals hij het zelf zegt. Volgens Burney
heeft hij dit inmiddels volledig geaccepteerd, al was het acceptatieproces lang.
“Ik heb geaccepteerd dat ik mijn zicht
kwijt ben en dat ik soms hulp moet vragen. En ik weet dat niet iedereen die dit
hoort het zich kan voorstellen, maar ik
zou mijn zicht nu zelfs nooit meer terug
willen. Ik ben nu juist extra gelukkig, ik
geniet van het leven en geniet intenser van de dingen om mij heen. En juist
omdat veel mensen denken dat je door
je beperking niks kunt, maakt dat mij
extra gedreven in het leven.”

Levensloop
Die extra gedrevenheid heeft Burney
in elk geval laten zien door als eerste
blinde de opleiding tot jiujitsuleraar
te volgen en deze te behalen. Toen hij
zeven jaar was begon Burney met
zelfverdedigingssport. Eerst met judo
en later is hij ook aan aikido en jiujitsu
gaan doen. Zijn passie bleek uiteindelijk bij deze laatste Japanse zelfverdedigingssport te liggen. Hij wilde
zelfs zijn diploma behalen om leraar
te worden. Maar waar andere mensen de theorie leren door te lezen,
moest Burney het leren met behulp
van audio. “Ik moest de lesstof beluisteren en alles in mijn hoofd opslaan.
Het was echt een ellende. Het examen was bij mij dan ook mondeling
en niet schriftelijk. Uiteindelijk ben ik
met een 10 voor mijn theorie-examen
geslaagd.” Eén dag voordat Burney op
moest voor zijn praktijkexamen kreeg
hij al appjes van mensen met daarin
‘gefeliciteerd’. Toen hij zei dat hij nog
op moest, kreeg hij antwoorden in de

vasthebt, voel ik heel goed waar de
ander heen beweegt. Mensen die kunnen zien focussen zich qua zicht op
de beweging en zijn daardoor vaak
te laat. Ik voel precies waar diegene
heengaat en kan hierdoor snel reageren.” Zelf beoefent Burney de sport
veel met zijn sparringpartner Ron
Janssen. Samen trainen ze om een
volgende ‘dan’ te behalen, zoals het
niveau wordt aangegeven. Burney
heeft momenteel de eerste ‘dan’ in de
zwarte band. Zijn droom is om in de
toekomst, zodra het weer kan, zelfstandig naar Japan te reizen. “In Japan
hebben ze straten vol met alleen maar
jiujitsu trainingsscholen. Daar wil ik
ook nog een ‘dan’ behalen. Het is echt
een droom van mij om daar helemaal
alleen heen te gaan, zelfs zonder mijn
geleidehond.”
Voor nu zit reizen er voorlopig nog
even niet in. Wat wel bijna is, dat
is het Sportgala van Peel en Maas.
En over zijn nominatie voor de prijs
in de categorie ‘Sporten met een
beperking’ van het Sportgala lijkt

Burney erg bescheiden. “De nominatie voor die prijs is een beetje
onnodig, van mij had het niet gehoeven. Maar ik ben blij dat er aandacht
is voor mensen met een beperking.
Want iedereen denkt altijd dat wij
niks kunnen, maar dat is totaal niet
waar.”

De nominatie voor
die prijs is een beetje
onnodig, van mij had
het niet gehoeven
De andere genomineerden zijn het
G-team van de Meijelse voetbalclub
RKMSV en handbiker Chantal Haenen.
Op vrijdagavond 9 april is de bekendmaking van de prijswinnaar. Omroep
Peel en Maas maakt er een digitale
live-uitzending van, welke te volgen is
via het Facebookaccount van Sportgala
Peel en Maas.

trant van: ‘Ja dat weet ik, maar je hebt
een handicap dus ze laten je toch wel
slagen’. Pijnlijk voor Burney, want als
hij iets niet fijn vindt, is het om anders
te worden behandeld. Burney: “En wat
denk je? Ik zakte voor mijn eerste
examen. Dit bewijst maar gewoon dat
‘wij’ met een beperking ook overal
hard voor moeten werken, misschien
nog wel harder dan anderen. Ik zal
je zeggen: ik ben nog nooit zo blij
geweest om iets niet te halen.”

Voelen
In 2019, een halfjaar nadat hij voor
het eerst is op geweest voor zijn
examen, behaalt Burney alsnog zijn
diploma. Een bijzondere prestatie.
Hij geeft nu niet fulltime les, maar
helpt af en toe als invaller. “Het is
dus meer een hobby. Veel mensen
vragen hoe ik een leraar kan zijn,
aangezien ik niets kan zien. Maar ik
voel waar mijn tegenstander naartoe
beweegt. Met slaan en trappen is het
lastig, maar op de mat, als je elkaar

Bezoekers niet welkom

MVC’19 organiseert KNVB voetbalfestival
Voetbalclub MVC ’19 uit Maasbree organiseert op zondag 11 april in samenwerking met Tribe Sports het
KNVB Voetbalfestival voor de MVC teams JO7 tot en met JO15. Het

festival vindt plaats op het sportpark
van 10.00 tot 13.00 uur en is gratis.
“Omdat we ook wel eens iets
anders willen bieden dan trainen, trainen, onderling wedstrijdje
spelen, weer trainen, en we in de
zomer de traditionele voetbalkampen niet kunnen organiseren, organiseren we het Voetbalfestival”,

laat de organisatie weten.
Het voetbalfestival is een drie uur
durend programma dat bestaat uit
elf voetbalvormen, gekoppeld aan
een Oranje-International, waarbij je
zowel individueel als met een team
scores haalt. Het Voetbal Festival

wordt coronaproof georganiseerd.
Naast de spelers en de leiders van
de betreffende teams kunnen er
geen bezoekers op het sportveld
worden toegelaten tijdens het
Voetbalfestival.

Pasen bij de
Zonnebloem Baarlo
Omdat het nog steeds niet mogelijk is om activiteiten te organiseren,
verrasten vrijwilligers van de Zonnebloem Baarlo hun gasten met
een vrolijk bloemstukje voor Pasen. De vrijwilligers bezoeken regel
matig hun gasten, uiteraard met de inachtneming van de corona
maatregelen. Mede als dank voor hun inzet ontvingen ook zij ook een
bloemstukje. “We moeten ons nog aan de regels houden maar er is
hoop dat we dit jaar toch weer een aantal activiteiten op kunnen
pakken. Houd moed en blijf gezond”, aldus het bestuur van
Zonnebloem Baarlo.
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Sven Caris Helden
daar ben ik ook heel trots op.

Heb je ooit gespiekt?
Ja, maar nooit bij een toets. Vroeger
deed ik het vaker bij huiswerk of
gewoon werk dat je moest maken.
Maar dat deed ik dan niet bij alles.
Nu doe ik dat eigenlijk nooit meer.
Wat is je favoriete tijd van het jaar?
Ik vind de zomer heel fijn. Dan gaan
we vaak lekker op vakantie, en dan
leuke dingen doen zoals zwemmen
en fietsen en zo. Dat vind ik echt
geweldig.

Hoi

Hoe breng jij het liefst een regen
achtige dag door?
Dan ga ik lekker iets bakken. Lekker
een ouderwetse cake of een lekkere
taart of vlaai! Dat vind ik heerlijk
om te doen als het regent. Ook ga ik
vaak lekker tv kijken.

Wanneer had je meteen een klik
met iemand?
Op het begin van mijn eerste jaar op
de middelbare school, toen leerde
ik Ruben kennen. Op dat moment
waren we nog niet echt bevriend
maar toen het tweede jaar begon
wel. We kunnen het goed met elkaar
vinden. We hebben al een paar keer
afgesproken en kunnen veel lachen.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Aan welk liedje heb je een speci
ale herinnering?

Sven Caris
13 jaar
Helden
Sint Ursula
Heythuysen

Aan het liedje ‘Brabant’ van Guus
Meeuwis. Mijn oma vond dat een
heel leuk lied. Ze is inmiddels
2,5 jaar geleden overleden, maar ik
luister het nog wel af en toe.

Hoe zou jouw perfecte dag
eruit zien?
Dat ik ‘s ochtends opsta en dan een
heerlijk ontbijt heb en dat het lekker
weer is buiten zodat ik een stuk kan
gaan fietsen met mijn vriend Sven.
Dat doen we bijna elk weekend als ik
bij mijn vader ben. En dan ‘s avonds
iets lekkers eten en dan de rest van
de avond tv kijken.

Waar zie jij jezelf over tien jaar?
Ik zie mezelf over tien jaar hopelijk met een rijbewijs, zodat ik met
vrienden en familie kan gaan rijden.
Of met mijn honden en gezin ergens
gaan wandelen in Zuid-Limburg.
En ik zie me ook wel werken bij
een bakkerij. Dat lijkt me echt heel
leuk.

Je hebt altijd groen licht en wind
mee, of kunt foto’s maken door
met je ogen te knipperen. Wat
kies je?
Ik kies altijd groen licht hebben en
wind mee. Want ik fiets heel veel
en dan is groen licht wel handig.
En wind mee ook. Soms waait het zo
hard, dan is het fijn als je wind mee
hebt. Foto’s die je maakt met je ogen
door te knipperen, is ook handig,
maar dat andere is voor mij persoonlijk praktischer.

Wat doe je het liefst op een vrij
dag- of zaterdagavond?
Ik ga het liefst ‘s avonds thuis op de
bank liggen. Maar af en toe spreek ik
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ook nog wel eens af met vrienden.
Alleen nu met de avondklok is dat
minder, dat is jammer. Maar dan doe
ik dat gewoon overdag.

Wie zijn jouw helden?
Ik heb niet echt helden. Maar als ik
er dan een moet kiezen kies ik dan
denk ik Rudolph van Veen. Hij kan
heel goed bakken en het zal dan ook
wel lekker zijn. Ik zou nog veel van
hem kunnen leren.

Welk verhaal vertellen je vrien
den altijd over jou?
Dat weet ik eigenlijk niet zo goed.
Ik denk over dat ik met gamen altijd
heel ‘netjes’ rijd met een racegame.
Dat noemen ze denk ik altijd de Sven
modus.

Waar ben je het meest trots op?
Ik ben het meest trots op mijn familie en vrienden. Die zijn er altijd voor
me. En daar kan ik altijd terecht. En
mijn twee honden, Sieb (4) en Bo (1),

Hoe beleef je de huidige corona
tijd?
Ik heb er niet zoveel moeite mee. Ik
vind het wel soms lastig dat er maar
één persoon op bezoek mag, maar
soms houd ik me daar niet aan. Met
school red ik me wel. Ik bak ook
vaker en ga nu vaker wandelen en
fietsen.

Wat deed je veel toen je klein was
en zou je nu ook nog wel willen
doen?
Wij gingen soms naar Attractiepark
Slagharen. Daar ben ik best lang niet
geweest. Maar ik vond het daar altijd
geweldig! Ik zou er nog wel eens
graag heen gaan. Eerst durfde ik niet
in de grote achtbaan, maar nu wel.

Wat is je raarste droom?
Dat ik een keer droomde dat iemand
in mijn kamer stond en ‘hoi’ zei en
toen weer wegliep. Dat was raar.
Maar ik heb er nog wel meer.
Tekst: Lisa Osinga
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Column

Vrouwen
Opgelet! Lezen op eigen
risico. Je gaat je er vast in
herkennen. Zo niet, dan
geloof ik je niet. Dingen die
we doen, maar nooit gaan
toegeven.
Als we ons rot voelen kijken
we emotionele auditievideo’s
of All You Need Is Love video’s
en huilen we heel hard.
Maar alleen als we alleen
zijn. Oh, en als je ons dat
vraagt wat we gedaan hebben
gisteravond? Dat zeggen we:
gewoon… beetje chillen en
zo. Als we lange mouwen
dragen in de volle zon kun
je er bijna honderd procent
zeker van zijn dat we onze
oksels niet hebben geschoren.
Gewoon vergeten, maar balen
we heel hard. We brengen
’s ochtends zo subtiel mogelijk
make-up aan en claimen dat
we zo wakker zijn geworden.
#iwokeuplikethis. En wat
een goed gevoel is dat.
Over make-up gesproken.
We halen het er ’s avonds niet
altijd af en smeren er de dag
erna gewoon weer een laagje
overheen maar vinden wel
dat we het er elke avond af
moeten halen. Snapt iemand
het nog? Instagram stalken
is er ook een. We kunnen
uren verdwalen op Instagram
dus grote kans dat we jouw
vakantiefoto’s hebben gezien.
We wassen onze beha’s te
weinig. Eigenlijk moeten
ze na vier keer dragen de
was in, maar we kunnen er
gerust een week mee doen.
We smeren tandenpasta
op mee-eters als we alleen
slapen zodat niemand dat
ziet. Én ontkennen wat we net
hier hebben gelezen. Dat is
waarschijnlijk wat je nu aan
het doen bent. Maar dat maakt
niet uit, wij weten wel beter
toch. We zijn er trots op en we
doen het goed! Ga gewoon
lekker door met wat je aan het
doen bent.

Lotte Thijssen
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Geplukt

Lia Franssen Baarlo
Lia houdt al sinds ze klein was ontzettend veel van baby’s en kinderen. Haar droom was altijd om met deze
doelgroep te gaan werken, maar het leek alsof het leven andere plannen voor haar had en haar droom
tegenhield. Op haar 38e besluit ze er toch voor te gaan, en met succes. Deze week wordt Lia Franssen (61)
uit Baarlo geplukt.

Kinderen
Als Lia tien jaar bij het accountantskantoor werkt, raakt ze zwanger en
stopt ze met werken. “Destijds was
het normaal dat je alleen fulltime op
een accountantskantoor kon werken.”
In totaal krijgen Lia en haar man vijf
kinderen: twee jongens en drie meiden, waarvan er twee een autismespectrumstoornis (ASS) hebben.
“Hierdoor heb ik veel over autisme
geleerd en dat er hele verschillende
vormen zijn. Zo is een van mijn
kinderen hoofdbegaafd en heel slim.
Hij maakt gebruik van zijn hoge
IQ om dingen in zijn omgeving te
kunnen begrijpen. Mijn jongste is licht
autistisch en heeft weinig problemen
op het sociale vlak.” Toen Lia’s
kinderen wat ouder waren, is ze weer
teruggegaan naar het onderwijs
en gaan werken op de Peelhorst in
Horst, een basisschool voor speciaal
onderwijs, voor kinderen met
gedragsproblematiek. “Daar kwam
mijn kennis van de opleiding Autisme
Spectrum Stoornissen goed van pas.”

Opleiding kraamzuster

in Baarlo. “Ik hoef niet meer terug
naar Blerick”, zegt Lia. “Nu ben ik
hier in het buitengebied van Zoterbek

Lia is in Blerick geboren en
vanuit de wijk Klingerberg is ze
verhuisd naar het buitengebied

Puzzel

Droom

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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gewend en dat leer je dat waarderen.
Het gebied waar wij wonen is klein
en de mensen zijn erg sociaal.
Het vrije gevoel spreekt mij erg aan.
Dat je buiten kunt zitten en gewoon
niks hoort, dat is fantastisch.”
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Oplossing vorige week:
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Sinds ze een klein meisje was heeft
Lia de droom gehad om met kindjes en baby’tjes te werken. “Ik wilde
vroeger al kraamverzorgster worden,
maar ik was te jong om aan de opleiding te beginnen. Toen ben ik twee
jaar naar de havo gegaan, daarna
vonden ze mij ineens te hooggeschoold voor kraamverzorgster en
namen ze mij niet meer aan.”
Lia besluit naar de pabo-opleiding te
gaan. “Dit deed destijds iedereen die
niet wist wat hij wilde. Het gevolg
was een overvloed aan leraren.”
Na de opleiding gaat Lia uiteindelijk,
na wat vervangingswerk, aan de
slag bij een accountantskantoor,
omdat ze geen werk kan vinden.
Haar droom om als kraamverzorgster
aan de slag te gaan heeft ze destijds
in de ijskast moeten zetten.

Hoewel ze er graag werkte, bleef
de droom om als kraamhulp te gaan
werken toch kriebelen. Lia had in de
jaren toen de oudste kinderen klein
waren wel nog opleidingen en cursussen gevolgd die te maken hadden
met baby’s en kinderen. “Ik had een
opleiding gedaan voor babymassage,
het geven van yogales en zwangerschapsgymnastiek. Toen de oudste
kinderen klein waren heb ik daarin
veel les gegeven, ook bij het Groene
Kruis. Baby’s en kinderen zijn voor
mij altijd heel belangrijk gebleven.
Dat heeft mij doen beseffen dat ik
mijn droom tot kraamverzorgster nog
niet had waargemaakt en ben ik gaan
nadenken hoe ik dat zou kunnen gaan
doen.” In 2008 begon Lia alsnog met
een opleiding, eerst tot kraamverzorgster en daarna ging ze een stapje
hoger met een opleiding tot verloskundige. “Als kraamverzorgster heb je
ook veel huishoudelijke taken. En als
je al een huishouden hebt met vijf
kinderen, dan behoren die taken niet
perse meer tot je droom.”

Kleinkinderen
Lia wordt een verloskundige die
niet werkt zoals zoveel andere
verloskundige. Ze werkt caseloaded en helpt bij ongeveer
vier bevallingen in de maand.
Ze begeleidt moeders en partners
vanaf het moment dat ze zwanger
zijn, tijdens de geboorte en tot en
met de eerste zes weken na de
bevalling (kraamtijd). Ze werkt niet
voor een baas, maar voor zichzelf
en kan opgeroepen worden zodra
ze nodig is. “Ik ga aan het werk
zodra het kindje zich meldt dat
het gaat komen en ik ga pas naar
huis als moeder en kind gewassen
in hun bed liggen.” Lia heeft ze al
ontzettend veel baby’tjes op de
wereld geholpen. “Het is fantastisch
dat je deel uit mag maken van
zo’n uniek moment in het leven
van mensen. De ouders zijn je
ook ontzettend dankbaar en de
vertrouwensband die je met elkaar

opbouwt is prachtig.” Over de
meest speciale momenten uit haar
loopbaan als verloskundige hoeft
Lia niet lang na te denken. “Ik heb
mijn jongste twee kleinkinderen op
de wereld gezet. Het moment dat
je jouw kleinkind aan je dochter
kan geven, dat moment dat je even
met zijn drieën bent is fantastisch.”
Nieuw leven op de wereld zetten is
volgens Lia vaak fantastisch, maar
het helpen bij bevallingen is niet
altijd rozengeur en maneschijn.
“Sommige bevallingen zijn heel
zwaar en ook worden kindjes niet
altijd gezond geboren, dat is niet
gemakkelijk. Je moet ook weleens
slecht nieuws brengen, als een
kindje bijvoorbeeld een handicap
heeft en de ouders dat niet direct
zien. Het is zwaar, maar zorgt wel
voor een enorme verbinding en dat
is heel dankbaar werk.”

Gratis werken
Lia werkt tegenwoordig parttime in
het speciaal onderwijs en ook nog
als verloskundige. Opmerkelijk is
dat ze met haar werk als verloskundige geen geld verdient. Wel heeft
ze eigen instrumenten en apparatuur, zoals een echoapparaat,
waarin ze zelf heeft moet investeren. “Met het geld dat is verdien en
de kosten die ik heb, speel ik quitte
en verdien ik geen geld. Dus eigenlijk is het een uit de hand gelopen
hobby. Maar ik heb mijn andere
werk nog en gelukkig heb ik nog
een man die fulltime werkt.” Lia is
voorlopig nog niet van plan om
ermee te stoppen. “Ik wil nog niet
met pensioen, ik vind het nog veel
te leuk. Het is niet dat ik hier mijn
boterham mee verdien, ik noem
het een uit de hand gelopen hobby
die zeer professioneel en zorgvuldig wordt uitgevoerd.” Iets anders
waar Lia zich graag mee bezig
houdt is het fokken van honden
aan huis, het ras heet De Drentsche
Patrijshond. “We hebben onze honden bij ons in huis wonen. De populatie van het ras is nog maar heel
klein en wij willen ervoor zorgen
dat deze groeit.” Ik hoef mij in elk
geval niet te vervelen met al die
honden en baby’s. Af en toe doe ik
nog aan borduren en lezen, maar er
blijft niet heel veel tijd meer over
om andere leuke dingen te doen.
Lia is in elk geval blij en kan oprecht
zeggen dat ze haar rust heeft
gevonden. “Ik ben altijd zoekende
geweest naar wat ik nu wilde in
het leven. Maar sinds ik verloskundige ben geworden, toen was het
ineens klaar en was het gevoel weg.
En toen had ik eindelijk het gevoel in
mij dat ik altijd al wilde hebben.”

Het is fantastisch dat je
deel uit mag maken van
zo’n uniek moment in
het leven van mensen

Tekst: Roosje Delsing
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Corona
maatregelen
LET OP:
Het aantal kerkgangers is
beperkt tot 30. Kijk bij de
kerkberichten van uw
parochie naar wat daar:
telefonische aanmelding of
aanmeldbriefjes. Staat daar
niets, dan zal het aantal
kerkgangers wel onder de
30 blijven.
Misintenties waar veel
mensen voor komen kunnen
we nu niet aannemen.
Met ziekteverschijnselen blijf
thuis! Houdt in de kerk
1,5 meter afstand.
Denkt u aan uw mondkapje
bij het naar uw plaats gaan
en weer naar buiten lopen?
De zondagse H. Mis op TV
is op NPO2 om 10.00 uur.
Blijf gezond!

Vastenaktie
Tot de zondag na Pasen,
Beloken Pasen, kunt u nog
ons project voor
toekomstkansen voor jongen
mensen in Zambia steunen.
In de kerken staan collecte
bussen.
U kunt ook overmaken naar
NL39RABO0141974664
t.n.v. Vastenaktie Dekenaat
Helden te Helden.

Cluster MKBE
Parochie Maasbree

Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@
hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten:
Zondag 11 april
Beloken Pasen, H. Mis: 11.00 uur
Lector: Mevr. Gerrie Vaessen
Intenties: Jaardienst Lies
Hoeymakers-Haenen en Harry
Hoeymakers. Jaardienst overl.
ouders Wiel Lintjens en Mina
Lintjens-Jacobs en kleinzoon
Wilco. Jaardienst Sjaak Roeven
en dochter Bernie.
Mededelingen
Overleden
Sraar Walraven,In den
Clockenslagh 23, 95 jaar.
Vieringen rond de
Eerste H. Communie
Zondag 30 mei zullen de kinderen
van groep 4 van de basisscholen
voor het eerst de H. Communie
ontvangen in de viering om 11.00
uur. Zondag 25 april is om 11.00
uur de Kennismakingsviering.
Zondag 27 juni is om 11.00 uur de
Dankviering.

Parochie Beringe

Misintenties
NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens
het parochiespreekuur op dinsdag
ochtend. Ook bij kapelaan
Roger Maenen tel. 077 466 18 50 of
per email roger.maenen@ziggo.nl.
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 11 april
H. Mis om 9.30 uur
Beloken Pasen t.i.v. Bert Verhaegh
(jaardienst)
Woensdag 14 april
H. Mis 9.00 uur (grote kerk, zij-altaar
St.Jozef)
Kledinginzameling Beringe
Op maandag 12 april a.s. is de
volgende inzameling van bruikbare
kleding, schoenen, dekens,
knuffels en gordijnen. U kunt de
dichtgebonden zakken afgeven op
het kerkplein. Ons team staat klaar
om te helpen met het uitladen en
zijn aanwezig van 13.00-14.30 en
van 17.00-18.00 uur. Kunt u zelf
niet brengen: Bel dan 3076521 en
alles wordt bij u opgehaald. Sinds
kort staat er op de parkeerplaats
bij de dorpsontmoeting ook een
kledingcontainer ook hier kunt u
kleding inleveren en verder, zoals
voorheen, voor de garagedeur van
van de pastorie. (Aan de Meule)

Kerkdiensten
Zondag 11 april
H. Mis 11.00 uur Beloken Pasen
Zondag 18 april
Geen H. Mis

Parochie Grashoek

Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg
077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 11 april
H.Mis 11.00 uur Beloken Pasen

Parochie Koningslust

Misintenties
NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer
De Brentjes 81
077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum
in Panningen 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 10 april
Geen H. Mis
Zaterdag 17 april
H. Mis 17.30 uur

Parochie Meijel

Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530

Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 11 april
H. Mis 10.00 uur Beloken Pasen
t.i.v. Anna Jacoba Smits-Kessels en
overl. fam. (jaardienst); Lei van den
Beuken en fam. Steyvers (b.g.v.
verj); Jan Nijssen (verj); Julie van
Dooren (jaardienst) Aanmelden
077 307 14 88 of 06 21 20 21 18
Kerkhof
Op ons kerkhof vragen wij u om
afval te scheiden in groen en
plastic. Is duidelijk aangegeven.
U kunt het ook weer mee naar
huis nemen. Maar absoluut geen
restafval dumpen op het kerkhof!
Dat gebeurt af en toe.

Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zaterdag 10 april
Beloken Pasen/Goddelijke
Barmhartigheid
H. Mis 19.00 uur. Aanmeldbriefje
noodzakelijk. Verkrijgbaar vanaf ma.
5 april, op prikbord kerk
Maandag 12 april
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans Telling bij
binnenkomst
Dinsdag 13 april
H. Mis 9.00 uur Telling bij
binnenkomst
Donderdag 15 april
H. Mis 9.00 uur Telling bij
binnenkomst

Parochie Kessel

Parochie Baarlo

Parochie Kessel-Eik

Parochie Egchel

Gezinsbijdrage
NL39RABO0125305311
Iet Dings-Bovendeerdt
077 462 18 60
06 24 21 61 06
Kerkdiensten
Zaterdag 10 april
19.15 uur H. Mis.
6 wekendienst voor
An Lenders. Jaardienst voor
Mien en Sjraar Pennings–Beurskens.
En vanavond bidden wij ook voor
een bijzonder intentie
Mededelingen
Vormselviering
Wegens de maatregelen van het
coronavirus is de Vormselviering
van de basisscholen verplaatst naar
mei-juni.
Aantal aanwezigen
Er mogen maar 30 personen
in de H. Missen aanwezig zijn.
U kunt zich daarvoor opgeven bij:
Arno Houwen
tel. 06 55 17 70 46
of bij Iet Dings
tel. 06 24 21 61 06
Pastorale zorg
Voor de pastorale zorg kunt u
terecht bij pastoor-deken W. Varela
Tel. 077 398 14 16,
of kapelaan H. te Boekhorst
(zie parochie Baarlo)
Ziekenzalving: 06 55 40 80 23

Parochie Helden

Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 11 april
9.30 uur H. Mis.
Jaardienst en tevens verjaardag
voor Wiel Dirkx en voor Maria
Dirkx-Zeetsen. Marie-Madeleine
Baronesse d’Erp. Voor een
bijzondere intentie.
Donderdag 15 april
9.00 uur H. Mis.
Mededelingen
Vormselviering
Wegens de maatregelen van het
coronavirus is de Vormselviering
van de basisscholen verplaatst naar
mei-juni.
Aantal aanwezigen
Er mogen maar 30 mensen in
de kerk. U kunt zich daarvoor
opgeven. Tel. 077 477 12 75 of
per mail:
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Bij binnenkomst in de kerk kunt
u uw handen desinfecteren en de
voorgeschreven afstand in acht
nemen.
Als u verkoudheidsklachten heeft,
blijft u dan thuis.

Misintenties
NL41RABO0125300522
Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkens
06 30 10 30 13
Kerkdiensten
Zaterdag 17 april
18.00 uur H. Mis. Jac Geraets
vanwege verjaardag. Voor alle
zieken van onze parochie.
Mededelingen
Misintenties
De misintenties kunnen tot nader
bericht worden doorgegeven aan
Tjeu Stemkens. Ook voor verdere
informatie binnen de kerk.
De bestelde H. Missen die
vanwege de Corona- lockdown
niet zijn doorgegaan, kunnen
opnieuw worden aangemeld, op
de datum welke de familie dit
wenst.
Vaste Lasten
Ondanks de beperkte
mogelijkheden van het houden
van kerkdiensten e.d. tijdens
de Coronatijd gaan de kosten
van vaste lasten (energie,
verzekeringen, kosten advertentie,
kosten priesters e.d.) gewoon
door. Mogen wij u vragen om
een bijdrage in de vorm van
gezinsbijdrage of anderszins ten
behoeve van de eigen exploitatie.
Door het wegvallen van de Fancy

Parochie Panningen

Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum
Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@
parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag-, woensdag- en
vrijdagochtend van 08.30 uur tot
11.30 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 10 april
H. Mis 19.00 uur Beloken Pasen
t.i.v. Joke Goes
Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel

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

Fair in 2020 is er een financieel
gat ontstaan en dit wordt niet
gesteund door het Bisdom of
de overheid.
Bij voorbaat dank.

Administrator (pastoor-deken)
W. Varela
077 398 14 16
06 11 33 29 62
Maasbree/Baarlo/Kessel/
Kessel-Eik
Kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75
06 52 29 66 46
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kerkbestuur
Secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com

Jij maakt ‘m super
compleet met
apparatuur

6.799,-

Rodez

340 x 186 cm

Compleet met oven,
inductiekookpaat met geïntegreerde
afzuiging, koel-vriescombinatie,
vaatwasser, werkbad, spoelbak en
5 jaarapparatuurgarantie.
Compleet uitgerust met apparatuur
van ETNA met een inductiekookplaat
met geïntegreerde afzuiging
van BORA

Vaatwasser

• Volledig geïntegreerd
• Geluidsniveau: 44 dBA
• TotalDry: deur opent automatisch
voor extra droogresultaat
• 60 cm breed
• 13 couverts
• Energielabel D • LED display
• LED verlichting in kuip
• 5 jaar garantie

525,-

Inductiekookplaat
• 4 zones
• 2 faseaansluiting
• Mat zwart oppervlakte
• Tiptoets bediening
• Boostfunctie per kookzone
• 80 cm breed
• kinderslot
• 5 jaar garantie

699,-

www.superkeukens.nl
êêêê

Klanten beoordelen Superkeukens met een

8,2

Superkeukens beweegt
met je mee.

Ook in deze tijd staan we voor je
klaar! Onze showrooms zijn op
afspraak weer geopend voor een
deskundig keukenadvies.
Liever een advies op afstand?
Ook voor een video- of een
telefonische afspraak kun je bij
ons terecht. Maak dus snel een
afspraak!

HORST

Witveldweg 100
(Gevestigd binnen Interchalet)
T. 077-3982234

ROERMOND

Burghoffweg 13
(Gevestigd tegenover Retailpark)
T. 0475-691548

Elke zondag geopend

