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Peel en Maas

Breiende zusjes
De twee zusjes Jeanne en Francis Cox uit Helden zijn in de coronatijd fanatiek aan het breien geslagen voor het goede doel. De tientallen kleurrijke sloffen en dekens die ze
hebben gebreid, doneren ze aan kinderen in Roemeense weeshuizen. “Zo helpen we de kinderen en hebben we ook zelf een goede afleiding in deze akelige coronatijd”,
aldus Jeanne. Lees verder op pagina 03

Scholen in Peel en Maas gaan voor miljoenen op de schop
De gemeente Peel en Maas gaat de komende jaren ten minste acht schoolgebouwen in de gemeente renoveren of vervangen door nieuwbouw. De plannen zijn vastgelegd in het vernieuwde Integraal
Huisvestingsplan (IHP) en de totaalkosten hiervoor zijn berekend tussen de 15 en 26 miljoen euro.
De nieuwe plannen over de scholenaanpak worden vastgelegd in
een Integraal Huisvestingplan (IHP).
Het ‘oude’ huisvestingsplan startte
in 2014 en zou lopen tot eind 2023.
Echter, de gemeente wil dit plan vervroegd vernieuwen, omdat er onvoldoende rekening was gehouden met
veranderingen in onder andere fusies
tussen scholen, leerlingenaantallen en
prijsveranderingen in de bouw, waardoor het plan niet meer aan de realiteit voldoet. Daarom wil de gemeente
het ‘oude plan’ schrappen en het
nieuwe Integraal Huisvestingsplan
2021-2036 in laten gaan. “We willen

als gemeente vooruitkijken en niet
het probleem doorschuiven naar eind
2023”, zo zegt verantwoordelijk wethouder Wim Hermans. “Daarom leggen we nu een nieuw plan voor aan
de gemeenteraad.”

15 tot 26 miljoen
is een flinke hap
uit het budget
Nieuwe ontwikkelingen
Volgens de wethouder hebben

Met het nieuwe plan wil de gemeente
tussendoor vaker controleren of de
situatie nog wel reëel is. “Als een
school uit het plan aan de beurt is”,
zegt Hermans, “gaat de school samen
sinds 2018 schoolbesturen en dorpsmet de gemeente in een businesoverleggen vragen gesteld aan de
gemeente om in te spelen op nieuwe scase onderzoeken op welke manier
ontwikkelingen binnen het onderde plannen van de school uitgevoerd
wijs en de gevolgen die dit heeft voor kunnen worden. De resultaten hierde huisvesting. In het IHP 2014-2023
van worden voorgelegd aan de raad.
waren deze ontwikkelingen niet voor- Dat is een beslismoment. Als het
zien en niet qua budget berekend, met wordt goedgekeurd, wordt er vervolname qua aantal kinderen op scholen. gens gestart met een definitief plan,
Zo wijst de wethouder op de situatie
waarover later de raad besluit hoein Egchel, waar de leerlingenprogveel geld daarvoor beschikbaar wordt
gesteld. Je kunt zo tussendoor peilen
noses verkeerd uit bleken te vallen
hoe het ervoor staat, zodat je niet na
omdat er door een nieuwbouwwijk
jaren ineens met een compleet nieuw
veel meer leerlingen op de school
plan en kostenplaatje moet komen als
zitten dan in eerste instantie jaren
het zover is.”
eerder in het plan werd opgenomen.

Aanpassingen
Van de zeventien basisscholen in
Peel en Maas, staan er acht in het
voorlopige plan vermeld. Dat zijn
de scholen waar de komende jaren
iets moet gebeuren. De kosten voor
het plan kunnen volgens Hermans
oplopen tot 15 à 26 miljoen euro.
“Een flinke hap uit het gemeentelijke
budget”, zegt Hermans. “In principe
gaat een school gemiddeld veertig
jaar mee. Meerdere scholen bereiken
de komende jaren dit punt. Maar als
we klaar zijn met deze renovaties
en vernieuwingen, kunnen we een
periode vooruit.” In het Integraal
Huisvestingsplan zijn echter nog
geen concrete cijfers benoemd.
Lees verder op pagina 02
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Restaurant Beringe wordt wooninitiatief voor
mensen met een licht verstandelijke beperking
Stichting Dichterbij wil in het
voormalige restaurant
De Vriendschap in Beringe achttien woningen realiseren voor
mensen met een licht verstandelijke beperking. Op die locatie aan
de Hoogstraat 70 zit nu nog een
horecabestemming. Daarom is
inmiddels een omgevingsvergunning bij gemeente Peel en Maas
aangevraagd om de bestemming te
veranderen.
In oktober 2020 heeft gemeente
Peel en Maas een principeverzoek
ontvangen van Stichting Dichterbij
om achttien personen met een licht
verstandelijke beperking te huisvesten
en behandelen. Volgens de stichting
is er binnen deze doelgroep veel
vraag naar passend woonaanbod en
biedt het pand aan de Hoogstraat in
Beringe de ruimte om elke bewoner
een eigen appartement te geven.
Daarnaast ziet Dichterbij de locatie
als mogelijkheid om verbinding
te maken met de gemeenschap in
Beringe. Het College van B&W heeft
positief gereageerd op het eerder
ingediende principeverzoek, waarna
op 12 april door Dichterbij een
omgevingsvergunningaanvraag is
ingediend voor de activiteiten bouwen
en afwijken van het bestemmingsplan.
De aangevraagde vergunning is
momenteel in behandeling.

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

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

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

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.

Bewoners
De toekomstige bewoners zijn mensen
met een licht verstandelijke beperking. Ze willen graag iets van hun
leven maken, maar kunnen mogelijk
op verschillende gebieden problemen
ervaren. “Bijvoorbeeld bij een zinvolle
invulling van hun dag. Bij het hebben
van een gevoeligheid op het gebied
van verslaving. Bij het vasthouden van
een goed ritme of bij het dagelijks

functioneren binnen de maatschappij. De mensen die op de Hoogstraat
komen wonen, willen graag meedoen
in de samenleving en echt bij het dorp
horen. Het team van Dichterbij begeleidt en helpt hen daarbij”, licht een
woordvoerder van Dichterbij toe.

Eigen studion
Alle achttien bewoners krijgen in
het plan een eigen studio die zij zelf

mogen inrichten. “Want we vinden
het fijn als bewoners eigen keuzes
maken. Het wordt een thuis waarbij
iedereen het beste uit zichzelf haalt,
waar talenten elkaar ontmoeten en
goede ideeën zoveel mogelijk waar
worden gemaakt. Omdat we talent
belangrijk vinden, gaan we samen
met de bewoners op zoek naar dingen
waar ze goed in zijn en gelukkig van
worden. We bedenken activiteiten die

bij de bewoners passen. We zorgen
ook dat bewoners activiteiten kunnen
doen wanneer zij dat willen. Lekker
vroeg in de ochtend of later op de dag.
Precies wat de bewoner fijn vindt”,
aldus de woordvoerder.

Tekst: Jeanine Hendriks

Vervolg voorpagina

Scholen in Peel en Maas gaan voor miljoenen op
de schop
“Dit hebben we niet gedaan om de
cijfers te verzwijgen, maar omdat
de cijfers een eigen leven gaan
leiden zodra je ze benoemt, terwijl
de keuzes voor welke maatregelen
nodig zijn nog niet zijn gemaakt”, zegt
Hermans. Dit kan volgens hem tot
onvrede leiden wanneer blijkt dat de
bedragen uiteindelijk hoger uitvallen.

De verbouwingen worden verspreid
over negen of tien jaar, zodat ook
de financiën worden verspreid over
deze periode en er genoeg financiële
middelen overblijven voor andere
ontwikkelingen die de gemeente kan
ondersteunen. De eerste scholen die
aan de beurt zijn, zijn De Kemp in
Egchel voor een capaciteitsuitbreiding

in verband met een gestegen
leerlingenaantal (2021), een vertrek
op de huidige plek voor basisschool
De School in Maasbree (2022-2023)
in verband met een belemmering op
groei- en ontwikkelingsmogelijkheden
en een tekort aan speelplek, en
FavoRiet in Panningen (2023) die
graag de huidige twee locaties van

de gefuseerde school samen met
Hoera kindercentra wil huisvesten in
één gebouw. In totaal staan er acht
basisscholen in het plan. De Horizon in
Grashoek is als laatste aan de beurt,
deze wordt gerenoveerd (2029-2030)
in verband met de leeftijd (nu 36 jaar)
van de school.

Initiatiefgroep laat oog vallen op De Pas

Nog steeds kans op een Hof van Helden
De aanvraag van het Dörper Overleg Helden om een wooninitiatief te realiseren in basisschool De Fontein is afgewezen en toegekend aan een
ander woonplan. Het dorpsoverleg heeft een nieuwe aanvraag ingediend om het zogeheten Hof van Helden, voor senioren, starters en mensen met
een beperking, uit te voeren in basisschool De Pas.
Vijf jaar geleden maakte de landelijke
stichting Knarrenhof Nederland zich
bekend bij de Nederlandse gemeenten. Knarrenhof zorgt voor de bouw
van leeftijdsbestendige woongroepen voor zelfredzame senioren, maar
ook voor (ouders van) gehandicapte
kinderen en onder andere een meergeneratiehof of een jongerenhof.
Het initiatief kwam ook terecht bij het
Dörper Overleg Helden. Er werd een
initiatiefgroep opgezet bestaande uit
Cep Smeets (vicevoorzitter van het
Dörper Overleg), Frans Engels (architect) en Joep Hermans (vertegenwoordiger van een groep jongvolwassenen
met een beperking). “Omdat basisschool De Fontein aan de Jan van den

Boschstraat leeg zou komen te staan,
vond de initiatiefgroep dit een buitengewone geschikte locatie voor een
‘Hof van Helden’. Dit is een plek voor
een zogenaamde begijnenhof met
maximaal 34 kleine woningen voor
mensen met een beperking, starters
en senioren met een klein pensioen.
Concept achter het Hof van Helden:
er voor elkaar zijn voor de kleine
alledaagse probleempjes en samen
de grote binnentuin bijhouden met
als doel ontmoeting en gezelligheid”,
zo zegt Hermans.

Informatieavond
Op een eerste informatieavond meldden zich 21 ouders die een sociale/

zorg woonvorm zochten voor hun zoon
of dochter met een lichte beperking
(zorgindicatie VG 2/3). “De provincie Limburg vond het Hof van Helden
een interessante creatieve woonvorm en verstrekte een subsidie van
10.000 euro voor het opzetten van een
ondernemingsplan. Jammer genoeg
waren er tegelijkertijd teveel sociaal woneninitiatieven in Limburg en
kreeg het Hof van Helden geen vervolgsubsidie van 200.000 euro meer”,
aldus Hermans. De gemeente nodigde
het Hof van Helden wél uit om deze
woonvorm te presenteren samen
met andere woonideeën. De winnaar
van de wedstrijd mocht verder gaan
met plannen rondom de voormalige

basisschool De Fontein. De winnaar
was echter niet Hof van Helden, maar
een ander plan voor begeleid wonen.
Het Hof van Helden is op zoek gegaan
naar een andere locatie en heeft
nu haar oog laten vallen op basisschool De Pas aan de Averbodestraat.
Deze school gaat in 2022 als kindcentrum naar de Kloosterstraat.

Het Hof van
Helden kreeg geen
vervolgsubsidie meer
van de provincie
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Breiende zusjes
Hoeveel sloffen en dekens ze in totaal
in hun leven hebben gemaakt, kunnen
ze niet precies zeggen. Maar één ding is
zeker: het zijn er véél. De twee zusters
breien al 25 jaar. Voordat corona er was,
pakten de dames Cox sporadisch een
breinaald en bolletje wol in hun handen. Pas toen het virus eenmaal in ons
land was, hebben de dames flink werk
gemaakt van het breien. Deels omdat
het een goede tijdsinvulling was, deels
omdat ze er weeskinderen in Roemenië
mee zouden helpen.

Weeshuis
Door de coronamaatregelen hadden
de dames zeeën van tijd om te breien.
“We breien elke ochtend samen.
Het houdt ons lekker bezig. We zijn
nog erg actief en houden er niet van
om stil op een stoel te zitten. Het
zorgt voor afleiding en zo denken we
niet zoveel aan de akelige dingen die
gebeuren in de coronatijd.” De zussen hoeven niet ver te reizen om hun
gezamenlijk hobby uit te voeren.
Ze zijn namelijk al hun hele leven huisgenoten en de afgelopen zestien jaar
wonen ze samen in een appartement
in het centrum van Helden. “We zijn
nooit getrouwd geweest en hebben ons hele leven samengewoond,

behalve de paar jaar uit onze jeugd,
toen we naar de kostschool gingen.”
Via hun zus, die ook in hetzelfde
appartementencomplex woont, zijn
ze jaren geleden in contact gekomen
met een stichting die een paar keer
per jaar spullen ophaalt en vervoert
naar twee weeshuizen in Roemenië.
De dames hebben al veel spullen
gemaakt voor de weeshuizen, waarvan er eentje bestemd is voor kinderen met een beperking. Jeanne heeft
sloffen gemaakt in veel verschillende
stoffen en maten. “We doen graag
dingen voor het goede doel”, zegt ze.
Het idee om sloffen te maken voor de
kinderen komt niet helemaal uit de
lucht vallen. Volgens de zussen zijn
de kinderen in de Roemeense weeshuizen verplicht om binnen sloffen
te dragen, vanwege de wat vuile(re)
vloer daar. Jeanne en Francis hebben
al vele foto’s mogen ontvangen, van
de Roemeense kindjes met de sloffen aan hun voeten. “Daar doe je het
voor”, zegt Jeanne. Ze zijn van plan
om door te gaan met het breien voor
de Roemeense weeskinderen. “Als er
mensen zijn die toevallig nog thuis
resten garen overhebben waar ze toch
niks meer mee doen, zijn ze van harte
welkom om deze bij ons af te geven.”

4.500 euro
Kaarten recyclen
De zussen steunen ook nog
een andere stichting in Kenia.
Hiervoor breien ze niet, maar recyclen ze wenskaarten. Ze knippen en
plakken oude wenskaarten zo, dat het
gedeelte tekst vervangen wordt met
vers papier en er als nieuw uitziet.
“Deze worden weer verkocht via hun
contactpersoon Ans Stals. Zij zorgt
ervoor dat de opbrengst naar het
goede doel in Kenia gaat.” De twee
zussen genieten er overduidelijk van
om dingen voor het goede doel te
doen. Daarnaast zijn ze ontzettend
blij iets te hebben gevonden dat hen
bezig heeft gehouden in de coronaperiode. Jeanne: “We willen andere
mensen laten zien dat je minder aan
de akelige dingen hoeft te denken als
je jezelf maar bezig kan houden met
andere dingen. Ik heb dan ook een
bord bij mijn spullen geplaatst met
de tekst ‘Herinnering aan de coronatijd’, om te laten zien dat we onze tijd
nuttig hebben besteed en een goede
afleiding voor onszelf hebben gecreëerd. Dat heeft alles een stuk gemakkelijker gemaakt.”

Tekst en beeld: Roosje Delsing

Bijzonder Mobiel 4-Daagse
2021 gaat door
De Bijzonder Mobiel 4 Daagse (BM4D) voor mensen met een bewegingsbeperking kan dit jaar doorgaan en
vindt plaats van 27 tot en met 30 juli. Handbikers kunnen vier dagen lang 30 kilometer per dag afleggen langs
uitgezette routes door de Peel.

Omwonende Work and Stay
krijgt planschadevergoeding
Een omwonende van Work and Stay in Maasbree krijgt een planschadevergoeding van 4.500 euro als gevolg van de inwerkingstelling van bestemmingsplan Breebronne in Maasbree.
Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk dat er in een deel van het
plangebied arbeidsmigranten gehuisvest worden.
Volgens bewoner van Lange Heide
19 in Maasbree is er daardoor sprake
van een toename van privacyhinder,
extra verkeersbewegingen en
een verminderde waarde van
de woning.
Op 3 februari 2020 is er een verzoek
om tegemoetkoming in planschade
ingediend door de eigenaar van het
perceel Lange Heide 19 in Maasbree.
De beweerde planschade zou het

gevolg zijn van het bestemmingsplan Breebronne, die het huisvesten
van arbeidsmigranten op de locatie Krayel 20 in Maasbree mogelijk
maakt. De planschadeadviseur adviseert Work and Stay 4.500 euro te
vergoeden aan de perceeleigenaar.
Daarnaast is de gemeente Peel en
Maas in gebreke gesteld omdat zij
niet tijdig een besluit heeft genomen op de aanvraag.

Seacon wil uitbreiden bij
TrafficPort in Peel en Maas
Het logistiekbedrijf Seacon wil een agrarisch gebied van 6,5 hectare
tussen TrafficPort in Peel en Maas en bedrijventerrein Klavertje 4 in
Venlo benutten om te kunnen uitbreiden. Daar is echter een bestemmingsplanwijziging voor nodig. Inmiddels heeft het college ingestemd met de wijziging en ligt het plan zes weken ter inzage.
Op 25 januari 2011 is het bestemmingsplan TrafficPort vastgesteld.
Ten oosten van dit bedrijventerrein
is daarbij richting het bedrijventerrein van de buurgemeente Venlo
(‘Klavertje 4’) een perceel agrarisch bestemde grond overgebleven. Dit agrarische gebied wordt nu
bestemd voor bedrijfsmatig gebruik.
Eigenaar TPOG BV zal een overeenkomst sluiten zodat logistiekbedrijf
Seacon een nieuwe bedrijfslocatie

op het perceel kan realiseren.
De locatie TrafficPort en omgeving
beschikt op basis van provinciale
regelgeving nog over de rechten
van een vliegveld. Met deze rechten
is ook een zogenaamde invliegfunnel betrokken waardoor een bouwverbod geldt. Na vaststelling van
het gewijzigde bestemmingsplan
wordt afstand gedaan van de rechten voor een vliegveld en komt de
invliegfunnel te vervallen.

WORD BEZORGER
EEN LEUKE BIJBAAN
WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS
VOOR DE VOLGENDE ROUTES
KESSEL RONDOM DONK
In juli vindt de tweede editie van de
vierdaagse plaats van het evenement
dat erop is gericht om mensen met
een bewegingsbeperking de kans
te geven recreatief te bewegen. In
2019 vond de eerste editie plaats, die
van vorig jaar moest worden doorgeschoven door de coronamaatregelen.
De routes van de vierdaagse zijn elk
30 kilometer lang. “De vier landelijke
routes door de Peel, op de grens van

Brabant en Limburg nodigen daartoe
uit. De BM4D hoopt mensen te stimuleren om hun grenzen te verleggen”,
zo zegt de organisatie. Deelnemen
met elektrische ondersteuning, een
scootmobiel of ander aangepast (fiets)
middel is ook mogelijk. Start en aankomst zijn in Meijel.

Gratis ophaalservice voor groepen
Voor groepen is er gratis hulpmid-

delenvervoer- en opslag tijdens de
vierdaagse. Binnen een straal van
circa 45 kilometer van Meijel haalt op
zondag 25 juli een transportbedrijf de
handbike, scootmobiel of het fietshulpmiddel op van een verzamelpunt.
Op zaterdag 31 juli worden deze weer
teruggebracht. Kijk voor meer informatie over de tocht, de inschrijving of
het aanmelden van een ophaal locatie
www.bijzondermobiel4daagse.nl

WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE
Mail naar bezorgers@garcon.nl
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“Same”
màr ’t is ein groët gemis,
as “same” ôet dien laeve is
Mam, dich hès ’t geweldig good gedaon,
weej zalle dich ech misse...
Thoês in eur eige vertroewde ömgaeving, ömringd dôr eur
gezin is ônverwachts op 77-jäörige laeftiêd euverleje

Onrustig zoekend
Dwalend in je gedachten
Blijvend is jouw liefde en warmte in ons hart
Nu heb je de rust gevonden
Dat zal ons verdriet verzachten

Thea Ghielen – Naus
echtgenote van

Grit Peeters-Duijf
echtgenoëte van

Jac Ghielen †
* Beringe, 23 juni 1941 † Panningen, 10 mei 2021

Graat Peeters †
Trotse mam en oma van,

Panningen:

Geert Ghielen

Meijel:

Monique en Jack Peeters - Ghielen
Guus en Thara
Pien en Joost

Meijel:

Silfran en Ria Ghielen - Geraets
Michael en Marly
Anthonie en Lindy
Stephan
Brianne en Corné

Helma en John, Jens, Erwin
Jos en Saskia, Lars, Nikki
Martien en Inge, Stef, Chris
Wilbert en Vivian, Ivan, Veron, Renzo
8 mei 2021
Lieuwerik 11, 5993 PZ Maasbree
We hebbe in beslote kringk aafscheid genome van oos leve
en zorgzame mam en trotse oma.
Ein groët DANKJEWEL aan dr. Aendekerk en de maedjes van
de Zorggroep team Maasbree.

Correspondentieadres
Monique Peeters-Ghielen
Donkersveld 2A
5768 XJ Meijel
Het afscheid zal in besloten kring plaatsvinden.

Vaten en
autobanden
gedumpt in
Maasbree
De hulpdiensten kregen
maandagmiddag 10 mei een
melding van gedumpt afval in
het buitengebied van
Maasbree. Op het zandpad
zijn vijf grote olievaten achtergelaten, verderop werd een
stapel autobanden gedumpt.
De brandweer en politie hebben
ter plaatse onderzoek gedaan.
Het ging om 5 vaten van 200
liter met achtergelaten olie en
80 autobanden. Een week eerder riep burgemeester Delissenvan Tongerlo nog op verdachte
situaties te melden. Volgens de
gemeente is er een toename
te zien in het aantal afvaldumpingen. Die dumpingen vinden
vooral plaats in het buitengebied van de gemeente. Volgens
de burgemeester kost het de
gemeente veel geld om al het
afval op te ruimen.

PEET STEEGHS UITVAARTZORG

Weer in Peel en Maas

Kom we goan,
we goan noar huus...
Op dinsdag 4 mei 2021
overleed in de leeftijd van 70 jaar

Martin van Lierop
Truus van Lierop - Wijnen
lieve pap en trotse opa van
Josie en Debbie
Marieke en Jeroen
Luuk
Meike
Helmesstraat 34, 5961 HW Horst
Graag hadden wij met iedereen die zich betrokken voelt afscheid
willen nemen. Gezien de huidige omstandigheden hebben wij
moeten besluiten dit met een kleiner gezelschap te doen.
Wij hopen op uw begrip en danken u voor alle steun en
medeleven in welke vorm dan ook.

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

Gezocht allround timmerman
voor de (ruw)afbouw van een
gastenverblijf. Uitspanning Zonnedauw
Grashoek 06 51 31 57 47

Natte bedoeling
Kempen creëert

Zichtbaarheid
#kempencreëert

We zitten lange tijd in een soort niemandsland, een zogenaamd zadelgebied. In de buurt van de
Baltische Staten tolt een lagedrukgebied die af en toe zijn invloed uitspreidt naar ons toe. Bij ons
kunnen dan kleine verstoringen ontstaan die dan geregeld voor buien zorgen. Deze buien kunnen lang
blijven hangen doordat er weinig wind is en daardoor plaatselijk veel neerslag achterlaten. Ook is er
af en toe onweer mogelijk. De temperatuur blijft op een constant niveau rond 17 of 18 graden.
Daarmee ligt de temperatuur iets onder het gemiddelde van 20 graden. Later komt er ook een
lagedrukgebied vanuit de Atlantische Oceaan op bezoek en krijgen we te maken met een westelijke
stroming. Er zullen dan meer gesloten regengebieden overtrekken die worden afgewisseld door
actieve buien. Het wordt dus een natte bedoeling in de komende tijd en stabiel warm voorjaarsweer is
ver weg. Foto is gemaakt aan de oevers van de Maas op de Ondersteweg in Kessel.
/ Tekst en beeld: Nicky de Bruijn
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Vasten in coronatijd

‘Ramadan is de mooiste maand van het jaar’
De ramadan 2021 is weer ten einde: woensdag 12 mei was de laatste dag van de vastenperiode. En ook al is
de ramadanperiode door de coronamaatregelen een beetje anders, het belangrijkste doel kan gewoon
worden bereikt volgens Yassin Tama (28) uit Panningen. Hij vertelt over zijn ramadanervaring.
Yassin is zelfstandig ondernemer in
de transportsector en woont samen
met zijn ouders, zus en broertje in
Panningen. Als hij het zich goed
herinnert, doet hij aan de ramadan
mee sinds zijn 14e. Volgens Yassin is
de vastenmaand voorbij gevlogen.
“Ik kan bijna niet geloven dat het zo
snel voorbij is gegaan. Ik vind het
grappig, want heel veel van mijn
Nederlandse vrienden en collega’s
hebben medelijden met mij, maar ik
zie dit als de mooiste maand van het
jaar. Voor mij is het meer dan alleen
niet eten en drinken. Het is voor mij
een maand om dichterbij mezelf
te komen en ik probeer de beste
versie van mezelf naar buiten te
brengen. Dit doe ik door me meer te
verdiepen in mijn geloof en zoveel
mogelijk goede daden te verrichten.
Ik kan het niet uitleggen, maar de
ramadan brengt ontzettend veel
power met zich mee. Ondanks dat
ik niet eet en drink voel ik mij
alsnog fit.”

Vrijwilligerswerk
Tijdens de ramadan heeft Yassin
de meeste avonden thuis gegeten,
samen met het gezin. Dit is rond
21.00 uur. Zodra hij weer mag eten,
verbreekt hij zijn vasten eerst met
‘iets lichts’, zoals een dadel of een glas
water. “Ik vind het raar om meteen
zware maaltijden te eten. Ik begin
meestal met een kommetje soep en
een glas Marokkaanse thee. Als ik dit
op heb, begin ik aan de rest van wat
op tafel staat. Mijn moeder kan goed
koken en slooft zich in de ramadan
altijd nét iets meer uit. Dit zijn meestal
traditionele Marokkaanse hapjes.
Na het eten ruste ik dan even, totdat

het rond 23.00 of 00.00 uur tijd is
voor het avondgebed. Deze verricht
ik soms in de moskee en soms doe
ik dit thuis. In de ochtend is er weer
een gebed, tussen 04.00 en 04.30 uur.
Soms blijf ik ‘s nachts wakker tot het
ochtendgebed, maar meestal slaap ik
in de nacht en dan zet ik de wekker,
ontbijt ik eerst en daarna verricht ik
het ochtendgebed.” Het overdag niet
kunnen eten en drinken is voor Yassin
iets waar hij totaal geen moeite mee
heeft gehad. Het enige wat hem wat
zwaar viel, is dat hij soms te weinig
sliep. “Dan merk je in de namiddag
ineens dat je erg moe bent. Meestal
deed ik dan een powernap direct na
het werk en dan sliep ik tot etenstijd.”

Ik wil sterker worden
als persoon
Yassin werkt van maandag tot
vrijdag van 07.30 tot 18.00 uur en
in het weekend heeft hij tijdens
de ramadan zowel op zaterdag
als op zondag vrijwilligerswerk
gedaan bij zaalvoetbalclub Tigers
in Roermond. “Ik zag namelijk
via Facebook dat deze voetbalclub
de gehele maand ramadan
elke dag rond de zeshonderd
maaltijdpakketten maakte.
Dus heb ik contact opgenomen
met de voorzitter en gevraagd
of ik ze mocht komen helpen.
Deze pakketten zijn bedoeld voor
zowel moslims als niet-moslims,
die het financieel niet breed
hebben.”
Yassin vindt het fijn om tijdens de

ramadan zich extra in te zetten
voor andere mensen. “Zoals ik al
zei benut ik mijn tijd graag goed
deze maand.”

Belangrijkste doel
Het feit dat Yassin voor de
tweede keer in coronatijd heeft
moeten vasten, maakt voor hem
niet veel verschil. Volgens de
jonge Panningnaar kan hij in
coronatijd alsnog gemakkelijk zijn
belangrijkste doel bereiken van de
ramadan. “Ik wil sterker worden
als persoon en dan heb ik het
vooral over liefdadigheid en om
meer kennis op te doen. Maar je
merkt het natuurlijk wel dat we
(helaas) in een coronatijdperk
leven. Waar je vroeger de
gezamenlijke iftars (de maaltijd
die gedurende de vastenmaand
ramadan door moslims genuttigd
wordt direct na zonsondergang,
red.) had en de gezelligheid, zijn
er nu ook maatregelen getroffen.
Bidden op 1,5 meter van elkaar,
iedereen moet een mondkapje
op en iedereen neemt zijn eigen
gebedskleed mee. Wat ik mis uit
de normale ramadantijden, zonder
corona, is de gezelligheid en het
gezamenlijk eten met vrienden en
familie. Maar voor ons moslims is
het belangrijkste onderdeel van
het vasten om sterker in geloof te
worden en zoveel mogelijk goeie
daden te verrichten en dan maakt
het in principe niet uit of je in een
coronatijdperk zit of niet.”

Tekst: Roosje Delsing

Raadhuisplein 4-6

Gemeente Peel en Maas wil
arbeidsmigranten Meijel op straat zetten
Het College van B&W van gemeente Peel en Maas heeft een last onder dwangsom opgelegd voor uitzend
bureau Metaal Flex die arbeidsmigranten huisvest op het Raadhuisplein 4-6 in Meijel. Daar verblijven al
zeventien jaar arbeidsmigranten, maar volgens de gemeente heeft het pand nog altijd een hotelfunctie en
zijn arbeidsmigranten er niet wenselijk. Uitzendbureau Metaal Flex heeft bij de klachtencommissie een zaak
lopen en dwingt momenteel bij de rechter af om de dwangsom te stoppen.
De last onder dwangsom houdt in
dat binnen vier weken alle arbeidsmigranten van de huisvesting aan
het Raadhuisplein 4-6 in Meijel
op straat moeten worden gezet.
Als Metaal Flex zich hier niet aan
houdt, volgt per week een boete van
8.700 euro tot een bedrag van maximaal 70.000 euro.

en Koninkrijksrelaties hebben
opgeroepen onder geen beding
arbeidsmigranten op straat te
zetten. De ministers vinden dat de
gemeenten een wettelijke plicht
hebben om arbeidsmigranten op te
vangen tijdens de coronapandemie.
De arbeidsmigranten kunnen nu
geen kant op, meldt Metaal Flex.

Wettelijke plicht
In een brief aan de gemeenteraad
geeft Metaal Flex aan dat het in
strijd is met de volksgezondheid
om tijdens de coronapandemie
arbeidsmigranten op straat te
zetten. Het uitzendbureau vindt
de handhaving onbegrijpelijk
nu de ministers van Sociale
Zaken en Binnenlandse Zaken

Boete van 8.700 euro
Discussie
Volgens Metaal Flex wordt al
zeventien jaar door de gemeente
arbeidsmigranten in het voor
malige hotel toegestaan.

Onlangs zijn er vanuit de
gemeente vragen ontstaan of er
arbeidsmigranten zijn toegestaan
door de hotelbestemming van
het pand. Om aan elke discussie
een eind te maken zijn er door
initiatiefnemer meerdere verzoeken
en vergunningsaanvragen ingediend
en afspraken gemaakt bij de
gemeente. ‘De laatste aanvraag is op
9 december ingediend. Op 29 januari
2021 heeft het college een besluit
genomen om de aanvraag van de
omgevingsvergunning te weigeren.
Onduidelijk is waarom het college
ondanks eerder gemaakte afspraken
nu niet meer wenst mee te werken.’
Op dinsdag 25 mei doet de rechter
uitspraak over het opschorten van
de dwangsommen.

Aanvraag voor coffeeshop in
gemeente Peel en Maas
De gemeente Peel en Maas heeft een aanvraag binnengekregen
voor de komst van een coffeeshop in de gemeente. Dit blijkt uit een
brief, die aan het gemeentebestuur is verstuurd.
‘Ik wil graag een coffeeshop
beginnen in de gemeente Peel
en Maas, samen met mijn medecollega”, zo schrijft de aanvrager
in zijn brief. Volgens hem is er
behoefte aan een coffeeshop in de
gemeente want ‘anders krijgen de
straatdealers vrij spel’. Volgens de
aanvrager heeft een gemeente
met een coffeeshop meer controle
en overzicht. Hij heeft in zijn plan

beschreven dat hij de softdrugs
alleen wil verkopen aan inwoners
van Nederland, dat er ID-controle
en vaste beveiliging is aan de deur,
de shop op een goede locatie wordt
gevestigd met parkeerplaatsen en
er een nauwe samenwerking zal zijn
met de gemeente’. Daarnaast geeft
hij aan dat een coffeeshop goed is,
omdat ‘de wiet vooraf wordt getest
wat dealers niet doen’.

Basisscholen doen mee aan
E-Waste Race
Tien basisscholen uit Peel en Maas, Horst aan de Maas en Venray
nemen van maandag 7 juni tot en met vrijdag 1 juli deel aan de
E-Waste Race. De race is een initiatief van de gemeenten in samenwerking met Weee Nederland.
De scholen gaan vier weken lang
de strijd aan met oude en kapotte
elektronische apparaten (ook wel
E-Waste genoemd). Na een gastles door experts zijn de scholieren
klaar om ook daadwerkelijk hun
steentje bij te dragen aan het circulair maken van Nederland. Dit doen
ze door zoveel mogelijk oude en
kapotte elektronische apparaten
in te zamelen of te laten repareren
bij een lokaal Repair Café. Zo wordt
het goed hergebruikt of gerecycled. Buurtbewoners kunnen hun
elektronisch afval aanbieden op
www.ewasterace.nl Leerlingen

halen de spullen dan aan huis op.
Volgens de organisatie valt er nog
veel te winnen op het gebied van
E-Waste inzameling. De helft wordt
niet ingezameld. Oude laptops of
kapotte keukenmachines belanden
vaak op zolder of in een gangkast.
Dat is zonde, zegt de organisatie.
Want er zitten waardevolle en herbruikbare materialen in. Van sommige apparaten kan maar liefst
95 procent van de onderdelen hergebruikt worden. De E-Waste Race
creëert bewustzijn over het belang
van recycling en hergebruik bij kinderen en hun omgeving.
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ENIGE EN ALGEMENE KENNISGEVING
Veel fijne herinneringen
verzachten ons verdriet
Voorgoed uit ons midden
maar vergeten doen wij niet

Bets Ramaekers-Derix
* 11 maart 1938

† 3 mei 2021

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend,
geven wij kennis van het overlijden van
mijn man, onze vader en opa.

echtgenote van

Martha Smedts
Pap is 73 jaar geworden

Correspondentieadres:
Past. Vullinghsstraat 59, 5985 PH Grashoek

Meijel: Martha Basten – Smedts
Grashoek: Miriam en Frank
Rick en Luuk

Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Dankbaar, voor alles wat zij voor ons heeft betekend,
geven wij kennis van het overlijden van
mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Meijel: Ron
Nick

Familie Basten
de Paast 52, 5768 BJ Meijel

Ut waas sjoën, ut is good gewaes...
Heden overleed, zacht en kalm,
mijn lieve man, ôzze pap en opa

Koningslust: Helmie en Will
Stijn, Jans
Helden: Yvonne en Hans
Roel, Mike

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

“Harie van Melkgraad”
echtgenoot van

Hij is 88 jaar geworden.

Helden: Pierre

T 077 - 2061585
www.arendseuitvaartzorg.nl

Harie van den Eertwegh

echtgenote van

† Venlo, 5 mei 2021

U I T VA A R T Z O R G

samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

Annie Segers - Stoffels
* Tegelen, 18 oktober 1941

HAN-MARK
ARENDSE

Meijel, 7 mei 2021

Toos van den Eertwegh-Naus

Pierre Segers

fienbosuitvaartzorg.nl

echtgenoot van

kinderen en kleinkinderen

Tot het laatst toe wilde je leven,
door je sterke wil hiertoe gedreven.
Je geest nog op volle kracht,
maar over je lichaam had je geen macht

regio Peel en Maas

Jan Basten

Ton Ramaekers †

We zeggen dank aan de medewerkers van Huiskamer 78
van de Ruijsstraat en aan de medewerkers van Proteion
Sterrebosch in Thorn. Hartelijk dank voor de goede zorgen.

077 308 28 33
06 30 921 961

André en Josette
Luuk
Peter en Ellen
Iris
Sil en Jesper
Evi
Monique en Will
Rick

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

Baarlo
Kessel
Maasbree

Baarlo, 8 mei 2021
Diepenbroeklaan 106, 5991 PT Baarlo

Familie Segers
St. Lambertusstraat 2
5988 EG Helden

Wij hebben in besloten kring van pap afscheid genomen.

De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op dinsdag 11 mei
in de aula vanhet crematorium te Venlo - Blerick.

Claudia van Haeﬀ |06-15156046
In ons bijzijn is rustig ingeslapen ôs mam en oma

Mie Nijssen – Deckers
* 16 april 1938, Melderslo
We willen u hartelijk bedanken voor alle mooie reacties
van medeleven in de vorm van kaarten, bloemen en
bezoekjes na het overlijden van

Jan Janssen

Sjraar Nijssen †
Baarlo: Wil
Baarlo: Lian en Paul
Lynn
Guido

Familie Janssen en Familie Weekers

Correspondentieadres: Familie Nijssen, Hoogstraat 21, 5991 XC Baarlo

Te Koop Geraniums, Surfinia,
Bacopa, Hanglobelia, Millionbells en
vele andere soorten Perkplanten
M Verhees, Egchelseweg 18,
Panningen

uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

echtgenote van

Wij nemen in besloten kring afscheid van mam en oma.

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

bob noten

† 9 mei 2021, Baarlo

Een man met een hart van goud. Het is een troost te weten
dat deze gevoelens door velen worden gedeeld.

Meijel, mei 2021

www.vooraltijdbijzonder.nl

Wat is verhuizen in dit leven?
’t Is alles pakken en dan gaan.
Wat is aan ’t eind van het leven?
’t Is gaan en alles laten staan.

Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade. Direct geld en
vrijwaring, snel opgehaald. Tel. 06 52
85 93 48.
Voor aardbeienplanten,
groenteplanten o.a.: komkommers,
paprika en tomaten, fruitbomen en
kleinfruit naar Thijs Huys, Langstraat
64 Horst-Hegelsom. Tel.: 077 398 35 52.

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

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Wij zoeken hulp voor het onderhoudt
van onze tuin. Uitspanning
Zonnedauw te Grashoek 06 51 31 57 47
Voor schuren, lakken, andere kleur van
tafels en stoelen j.derikx 06 10 95 42 20
Zelfstandig Optidee Adviseur Peggy
Wismans www.optidee.nl/peggywismans tel: 06 48 55 07 30 of fb
Opti-Duur

Trouwen in onze stretchtent
0475-495021 | www.riajoosten.nl
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Rick uit Panningen bedenkt
eigen coronadrankspel
Stilzitten is niet aan hem besteed en daarom was de gedeeltelijke
lockdown voor deze Panningse ondernemer een prima tijd om iets
nieuws op de markt te brengen. Rick Hendricks bedacht een
drankspel met allerlei vragen en opdrachten over... corona.

Een nieuwe waterweg in Baarlo

Rick werkt in de horeca en hij
verdient gedeeltelijk de kost met
het verhuren van e-Choppers.
Het laatste is voornamelijk
geschikt in het voorjaar en in de
zomer. Omdat Rick graag in alle
seizoenen activiteiten wil kunnen
aanbieden, bedacht hij vorig jaar
al de Kwiskoffer, waarin allerlei
quizvragen en opdrachten zitten.
Maar nu vond de Panningnaar
het tijd voor iets anders, iets
nieuws. Als Rick eind vorig jaar
met vrienden bij elkaar zit, in
gesprek over corona, beseffen de
jongens dat ze al veel over het
onderwerp corona zijn vergeten.
“Zoals het flauwvallen van minister
Bruno Bruins en dat Hugo de
Jonge zijn vervanger werd”, zegt
Rick. “Dat waren we al helemaal
vergeten, evenals het Damprotest
en allerlei andere zaken omtrent
corona.” Rick liep een paar dagen
rond met het idee om een spel
te beginnen met de lijst aan
coronavragen en -antwoorden
die in zijn hoofd bleven spoken.
Totdat hij besloot om er echt werk
van te maken. “Ik ben ervoor gaan
zitten en heb binnen één dag
het spel uitgewerkt. De lay-out
is van de belastingdienstbrieven
afgekeken, de stijl van het logo
stijl heb ik van de Rijksoverheid
overgenomen en het spel is een
combinatie van onder andere
Kingzen en Piccolo, maar dan met
een coronasausje eroverheen.”
Rick liet 250 exemplaren van het
spel afdrukken, in China welteverstaan. Alleen leek het Chinees
nieuwjaar in januari zijn plannen
bijna te verpesten. “Daardoor liep
de bestelling maanden vertraging
op. Ik was bang dat het spel pas
zou komen als de lockdown voorbij
zou zijn en iedereen er weer op uit
zou gaan. Gelukkig heb ik het half
april binnengekregen, en kon de
verkoop starten.

Het spel
Het kaartspel is een drankspel, de
regels zijn gebaseerd op meerdere
drankspellen die Rick in de Keet
speelde. Er zijn opdrachten zoals
de Mondkapjes Madness kaart.
“Het gaat erom wie het snelste een
mondkapje om kan doen. Iedereen
moet rennen om zijn of haar mondkapje te pakken, bijvoorbeeld uit
de jaszak. Diegene die het laatste
het mondkapje om heeft moet een
paar slokken drinken.” Dan zijn er
ook nog kaarten met vragen ‘wie
de kroeg het meeste mist’ of ‘wie
de mooiste schoenen aanheeft’,
deze laatste heet de ‘Hugo de
Jonge kaart’. “Iedereen moet tot
drie tellen en één persoon aanwijzen. Naar wie de meestte vingers
zijn gestoken moet een paar slokken drinken, of mag juist iemand
anders aanwijzen die moet drinken. Dit hangt van de kaart af.”
Het spel bestaat uit 52 kaarten
en het spel is afgelopen als er
vier groepsimmuniteitkaarten zijn
omgedraaid. “Het spel kan dus
al snel zijn afgelopen, maar het
kan ook lang duren als de laatste
groepsimmuniteitkaart pas op het
einde wordt omgedraaid.”
Ook al is zijn coronaspel pas recent
uitgebracht, Rick is alweer het
volgende concept aan het uitwerken. Hij vindt het moeilijk om stil
te zitten en is graag bezig. “In de
zomer komt een nieuwe activiteit
uit. Mijn uiteindelijke doel is om
voor elk seizoen activiteiten te verzinnen. Ik hoop dat ik over twee à
drie jaar kan stoppen met werken
in de horeca, zoals in nu doe, of
er nog maximaal 20 uur per week
werk. Ik wil mij richten op middelbare schooljeugd en ouderen en ik
wil voor alle seizoenen activiteiten
verzinnen, zodat ik uiteindelijk daar
het hele jaar door van kan leven.”
Tekst: Roosje Delsing

De Kwistbeek, die stroomt door het beekdal tussen de Stogger in Helden en de Maas in Baarlo, wordt
onder handen genomen. Op verschillende plaatsen wordt er flink gebaggerd, gegraven en gebouwd.
Gemeente Peel en Maas en Waterschap Limburg pakken samen met de inwoners, ondernemers en
betrokkenen de wateroverlast aan én versterken de kwaliteiten van het gebied. Dit gebeurt ook op het
traject parallel aan de Kerkveldstraat. Dit is het stuk Kwistbeek ter hoogte van de weg Helling, dat loopt
tot waar de beek onder de weg doorgaat naar de tuin van Kasteel Scheres. Op dat traject is van de
beekbedding een waterweg gemaakt. “Over de met stenen versterkte bodem van de beek wordt met zwaar
materieel het benodigde materiaal aangevoerd. Aan de noordzijde van de beek wordt een robuuste muur
opgetrokken van zware brokken natuursteen, zo groot als een forse salontafel”, zo zegt buurtbewoner
Mat van den Eertwegh, die regelmatig een kijkje neemt bij de werkzaamheden. Volgens de planning van
de aannemer dienen medio 2021 alle werkzaamheden te zijn afgerond. / Beeld: Mat van den Eertwegh
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KOM JIJ (OF KOMEN JULLIE)
ONS TEAM VERSTERKEN ALS...

...INTERIEURBOUWER?
Als je het leuk vindt om iedere dag met je collega op een andere plek te werken en
van de vrijheid te genieten, dan is dit echt iets voor jou! Vanuit Meijel vertrek je om
door heel Nederland en België bij onze klanten thuis trappen te renoveren. Je kunt
goed met mensen omgaan, bent representatief, werkt nauwkeurig en je hebt zin
om bij ons te komen werken? Dan zoeken we jou! Door middel van een interne
opleiding leren we je de fijne kneepjes van het vak. Doe jezelf en ons een plezier en
stuur gewoon even een mailtje naar info@danielstraprenovatie.com of bel ons op
voor een afspraak op 0031(0)85 086 9700. Wie weet, tot snel.

WWW.DANIELSTRAPRENOVATIE.COM
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Bestrijding eiken
processierups van start
De bestrijding van de eikenprocessierups in de gemeente Peel en
Maas is sinds 3 mei in volle gang. De overlast van de rups was het
vorig jaar al een stuk minder groot dan het jaar ervoor. Een woordvoerder van de gemeente Peel en Maas vertelt hoe de gemeente te
werk gaat.

Hond Joepie leert trucje
De hond van Bram Coumans heeft een nieuw trucje geleerd. Hondje Joepie kan voortaan
de HALLO Peel en Maas uit de brievenbus halen. Alleen vindt ze het nieuwsblad zo interessant
dat ze de HALLO niet meer afgeeft.

De rups, die erom bekend staat om
eiken kaal te eten en voor bultjes
en jeuk te zorgen bij mensen en
dieren, is een larve van een nachtvlinder. De bestrijding moet overlast
voorkomen. Het aantal meldingen
was in 2020 een stuk lager dan het
jaar daarvoor, namelijk 14 meldingen in 2020 tegenover 58 meldingen in 2019.
De eikenprocessierups komt al jaren
voor in Nederland en de overlast
begint doorgaans begin juni, wanneer de meeste rupsen hun brandharen afschieten.

Bestrijding

Sylvan is wereldwijd aanbieder van producten en diensten voor de
champignonindustrie. Het bedrijf is in vele landen marktleider in
de verkoop van champignonbroed.

Bij onze vestiging in Horst produceren wij, in een moderne en
hygiënische omgeving, eersteklas champignonbroed.
Ter versterking van ons huidige Operations team zijn wij op zoek naar een

Operations Medewerker
(fulltime)

Jij bent de ideale kandidaat als je:
• Het geen probleem vindt om overdag, in de avond en in het weekend te werken
(conform roulatieschema);
• Zeer goed de Nederlandse taal beheerst (in woord en geschrift);
• In het bezit bent van de certificaten Interne Transportmiddelen of deze wilt behalen;
• Een teamplayer, zorgvuldig, vlugleers én handig bent;
• Op zoek bent naar een afwisselende baan met toekomstperspectief.
Enthousiast geworden over deze baan?
Stuur dan je sollicitatiebrief en CV naar yvonne.grubben@sylvan.nl
Wil je eerst meer informatie?
Dan kun je contact opnemen met Sjaak Ottenheim of Yvonne Grubben via 077 397 84 11.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sylvan Horst B.V. | Venrayseweg 132a | 5961 NT Horst | www.sylvaninc.com

Het bestrijden van de eikenprocessierups gebeurt in de gemeente
Peel en Maas met het biologisch
middel XenTari. Het middel wordt in
Peel en Maas al gebruikt sinds het
ontstaan van de gemeente in 2010,
zo zegt een woordvoerder van de
gemeente Peel en Maas. “Het middel werd daarvoor ook al gebruikt
in de voormalige gemeente Helden.
In totaal wordt het middel al 14 of
15 jaar gebruikt.” XenTari is volgens
hem een verantwoord bacteriepreparaat, omdat ‘het middel alleen
rupsen bestrijdt en niet schadelijk is
voor andere dieren of planten’.

Aanpak
De bestrijdingsdienst verdeelt de
bestrijding in de gemeente in twee
periodes. Als de eiken bladeren aan
de boom krijgen worden de bladeren bespoten. De rups eet van het
blad en krijgt de bacteriën binnen,
die hem van binnenuit doodmaakt.
Vervolgens is er een tweede bestrijding op basis van meldingen. Dit is
vaak wat later in het jaar, richting
de zomervakantie. De aannemer
zuigt dan de (nesten met) rupsen uit
de boom.
De bestrijding vindt plaats op plekken waar eiken staan, bijvoorbeeld
bij wandel- en fietsroutes of in de
buurt van scholen, kinderdagverblijven of speelplekken. “Juist daar wil
je voorkomen dat de rups overlast
geeft. We bestrijden niet in bossen (dat is vrijwel niet mogelijk
met het spuitkanon) of bij zandwegen waar geen verkeer komt.

Verder bestrijden wij geen bomen
bij mensen thuis. Enkel in bomen
van de gemeente, die naast wegen
en fietspaden staan.”

Bescherming
De rupsen komen volgens de
woordvoerder met name voor in in
inlandse eiken en ook steeds vaker
in moeraseiken. “In Amerikaanse
eiken komt het nog nauwelijks
voor, maar we houden dat wel in
de gaten. Als de rups zich ook meer
in die boom nestelt, passen we
daar onze bestrijding op aan. Als er
eikenprocessierups in een particuliere boom zit, raden wij mensen aan ze er niet zelf uit te halen,
maar een professioneel bedrijf in
te schakelen. Als je een melding
wilt maken van een processierupsennest, dan kan dit via de website van de gemeente. Verder helpt
het ophangen van nestkastjes voor
mezen. Deze mezen zijn natuurlijke
vijanden van de rups.”
Om jezelf te beschermen adviseert de gemeente om zoveel als
mogelijk uit de buurt te blijven van
eikenbomen in de periode dat de
eikenprocessierups de brandharen
krijgt (juni, juli). Ook kun je je kleding aanpassen door lange mouwen
te dragen en de hals te bedekken.

Toekomst bestrijding
Volgens de woordvoerder ziet de
toekomst van de bestrijding van de
de eikenprocessierups er als volgt
uit: “Het zal een combinatie zijn van
natuurlijke vijanden en menselijk
ingrijpen. De populatie eikenprocessierupsen is te groot om het alleen
aan de natuur over te laten. We zetten in op deze combinatie. We hangen extra nestkasten voor mezen
op, het afgelopen jaar hebben we
honderd gemeentelijke mezenkasten opgehangen en daarnaast
hebben inwoners er ook nog opgehangen. En we maaien de bermen
op een andere manier, waardoor er
meer gras en kruiden in de bermen
komen. Dat is goed voor de sluipwesp, die ook een natuurlijke vijand
van de eikenprocessierups is.”
Tekst: Roosje Delsing
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Fracties Peel en Maas verdeeld over zonnepanelen
op daken
De fracties van de gemeenteraad van Peel en Maas zijn verdeeld over het verplichten van zonnepanelen op
daken van bedrijven. Dit blijkt uit navraag bij de partijen, naar aanleiding van een brief van het CDAstatenlid Emma Palmen aan het college van Provinciale Staten van Limburg.

Statenlid Emma Palmen (CDA) roept
het provinciebestuur op werk te
maken van de motie die ze eerder
indiende om zonnepanelen op daken
van bedrijven te verplichten. In deze
motie, die vorig jaar werd aangenomen, vraagt het Limburgs Parlement
het college bij het ministerie van
Economische Zaken en de Tweede
Kamer erop aan te dringen deze verplichting juridisch mogelijk te maken.
Volgens Palmen is de kabinetsformatie een uitgelezen kans om uitvoering
aan de motie te geven.
Het CDA in Peel en Maas vindt
de motie van Palmen een goede
gedachte. Maar de daken moeten qua
constructie wel geschikt zijn, zegt de
partij. “Het is dan echter nog steeds

de vraag hoeveel van de energievraag in onze gemeente je dan dekt.
Om te voorkomen dat we teveel landbouwgrond en natuur inzetten voor
zonne-akkers, hebben we samen met
andere partijen via een amendement
een maximum aantal hectare zonneparken op laten nemen in ons beleid.
Dit in combinatie met strikte voorwaarden, zoals meervoudig grondgebruik en minimaal 50 procent lokaal
coöperatief eigendom. Onze zonne
ladder Peel en Maas is daarmee veel
strenger dan de Limburgse zonneladder vanuit de provincie”, aldus fractievoorzitter John Timmermans.
Omdat het college in Peel en Maas
naar de mening van het CDA nog
niet duidelijk is over hoeveel energie

überhaupt nodig is of moet worden
opgewekt via zonnepanelen, stelt de
CDA-fractie Peel en Maas deze week
nog nieuwe vragen aan het college.
“Daarnaast willen we dat het college
de raad beter en frequenter op de
hoogte gaat houden over de voortgang van het beleid rondom duurzaamheid.”

Kerncentrales
Bijzonder tegenstrijdig vindt de
VVD-fractie van Peel en Maas dat de
CDA-fractie in de Provinciale Staten
middels motie Palmen aangeeft
dat het gebruik van landbouwgrond
voor zonnepanelen niet wenselijk
is zolang er nog daken beschikbaar zijn. “Dat terwijl het in onze

gemeenteraad juist het CDA was dat
de duurzaamheidsagenda amendeerde en zo tegen het ambtelijke
en bestuurlijke advies in 55 hectare grond ter beschikking stelde
voor dit soort onzalige initiatieven.
Dit kunnen wij niet rijmen, hier
begrijpen wij helemaal niets van”,
aldus Teun Heldens van de VVD.
De partij vindt dat zonneparken op
landbouwgrond helemaal niet wenselijk en onnodig zijn. Volgens de
VVD zet kernenergie pas echt zoden
aan de dijk in de energietransitie
om van fossiele brandstoffen af te
komen. “Zonnepanelen op landbouwgrond zijn een druppel op een
gloeiende plaat. Goede, schaarse
grond hiervoor gebruiken vinden
we onacceptabel en een aantasting
van flora, fauna en het landschap.
Als er al zonnepanelen gelegd
moeten worden, dan moeten deze
primair op daken liggen. Als je nu
een nieuw huis bouwt, kom je er al
niet meer onderuit om hier zonnepanelen op te leggen. Of eenzelfde
verplichting voor nieuwe en/of
reeds bestaande bedrijfsgebouwen
mogelijk is, moet nog blijken en is
zo te lezen de vraag van Palmen.”
Volgens Peter Craenmehr van
AndersNu worden de energiedoelen
niet behaald als zonnepanelen op
daken worden verplicht. “Al leggen
we alles vol met zonnepanelen
en plaatsen we op elke hoek van
de straat een windmolen, dan
halen we nog niet de gestelde
doelen. Verstandiger is het om
te onderzoeken of waterstofen kerncentrales de doelen
wel halen, deze zijn zeker niet
zo horizonvervuilend”, aldus
Craenmehr.

Dringend nodig
De omschakeling van vervuilende
fossiele energie naar schone zonneenergie dwingend opleggen, vindt
PvdA/GroenLinks juist. Wel stelt de
partij dat die omschakeling dringend nodig is. “Door steeds opnieuw
gesprekken te voeren over het
bewaren van natuur en het behouden van toekomst voor onze kinderen, komen mensen zelf tot het
inzicht dat we onze productie en
consumptie zo moeten organiseren dat we minder energie nodig
hebben en dat de energie die we
nodig hebben met duurzame bronnen kan worden opgewekt. Voor de
komende jaren zijn we met name
aangewezen op windmolens en zonnepanelen. Wij zijn het eens met de
opvatting dat zonnepanelen eerst
op daken gelegd moeten worden.
Maar als de gemeenschap dat beter
vindt, mogen zonnepanelen wat ons
betreft ook op de grond geplaatst
worden. Niet als privé-initiatief van
een belegger, maar als collectief
initiatief van een gemeenschap die
zelf profijt heeft van deze schone
energie. Overal worden landbouwgronden bedekt met wapperende
plastic: hier en daar velden zonnepanelen tussendoor vallen nauwelijks
op. En als Nederland omwille van
behoud van natuur minder voedsel gaat produceren voor de export,
blijft er grond genoeg over om terug
te geven aan de natuur en een deel
daarvan kan gebruikt worden voor
het opwekken van schone energie
via zonnepanelen”, aldus de PvdA/
GroenLinks.

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

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

WIJ PLAATSEN
VAKKUNDIG ZELF
UW BADKAMER
EN TEGELWERK

Hoera wij zijn weer geopend op
afspraak met aantrekkelijke
kortingen op showroommaterialen
OPEN: DO-VR 10.00 - 17.00 UUR EN ZA 10.00 - 15.00 UUR
VAN HÖVELLSTRAAT 21, HELDEN
T 077 307 54 40 M 06 27 33 59 79 WWW.VERKOO.NL

NLW verpakt AgriFriends PSV foodbox
NLW Groep verzorgde afgelopen maand het verpakken van 350 AgriFriends PSV foodboxen. De foodbox is
een initiatief van AgriFriends in samenwerking met PSV, waarmee ze zich sterk maken voor mensen die
een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Supporters van PSV mochten aangeven wie er een steuntje
in de rug en een gratis foodbox ter waarde van €25,- verdiende. Onder de aanmeldingen zĳn er 250 boxen
verloot. Daarnaast werden er 100 boxen aangeboden aan Voedselbank Eindhoven. De medewerkers van
NLW zĳn flink aan de bak gegaan, want alle foodboxen moesten binnen een dag klaar zĳn voor verzending.
Nieuwsgierig? Lees het hele verhaal op www.nlw.nl
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Een jaar corona door de ogen van...

Eefje Kranen de Ringoven
Corona raakt ons allemaal. Het zijn onzekere tijden voor iedereen en zeker ook voor ondernemers.
Want hoe komen zij uit deze coronacrisis? Deze rubriek kijkt met hen terug op een jaar corona en
blikt vooruit naar een hoopvolle toekomst. Deze keer Eefje Kranen van Rendiz, de Ringoven.

ingeleverd kon worden. Hiermee kon
men de horeca een hart onder
de riem steken. Dit vond ik een
mooi initiatief omdat de gehele
horecabranche toch wel behoort
tot de zwaarst getroffen branches
tijdens de afgelopen corona periode.

Hoe zien jullie de toekomst?
Wij hopen op een hele mooie en
zonnige zomer met een vol terras
en restaurant bij de Ringoven.
In totaal zijn wij natuurlijk ruim
negen maanden dicht geweest.
Tijdens deze sluiting was het voor
onze deelnemers heel moeilijk om
hun dagelijkse ritme en structuur
aan te houden. Toch kwamen ze
(bijna) altijd met een glimlach
binnen. Ik zou het heel mooi
vinden als we ze vanaf nu weer
langzaamaan hun vertrouwde
werkzaamheden kunnen gaan laten
doen. Het is heel waardevol om
hen hiervan te zien genieten, dan
genieten wij ook.

Wat hebben jullie geleerd van het
afgelopen jaar?
Wij hebben geleerd dat er soms
dus toch dingen gebeuren waar wij
geen controle over hebben. Voor de
coronatijd was het voor ons niet voor
te stellen dat er zoiets zou kunnen
gebeuren: een virus dat de hele
wereld plat legt. Het hele gebeuren
zet je wel weer eens even met twee
benen op de grond en je leert hierdoor
ook de kleine dingen, die je altijd
heel normaal vond, te waarderen.
Een kopje koffie op een terrasje,
een knuffel of bezoek van familie,
een dagje uit met de kinderen en
een dagje winkelen. Dingen waar je
normaal helemaal niet bij stil stond,
blijken nu toch wel de waardevolste
dingen te zijn die je het hardste mist
als het niet meer mag.

Welke maatregel mag in de
toekomst blijven?
Vat het jaar 2020 in één zin
samen:
2020: Een jaar met vele ‘downs’,
maar gelukkig ook met een paar
hele mooie ‘ups’!

Wat zou je overdoen? (of wat zou
je anders doen)
Binnen ons werk bij De Ringoven
hebben we natuurlijk een hele tijd
onze normale werkzaamheden
niet uit kunnen voeren omdat
de horeca heel veel gesloten is

geweest in 2020. Toch zijn wij
wel al die tijd samen met onze
deelnemers bezig gebleven door
andere taken en werkzaamheden
uit te voeren. Dit zou ik zeker niet
anders willen doen. Wat ik wel over
zou willen doen is de zomerperiode
van 2020, zowel privé als in mijn
werk. Tijdens de zomer is het bij
De Ringoven heel erg druk geweest
en hebben we heerlijk gewerkt
met onze deelnemers. Ook in mijn
vrije tijd heb ik heel erg genoten

van alles wat wél weer kon na de
lockdown. Als ik toen had geweten
dat er opnieuw een lockdown zou
komen had ik er nog extra hard van
genoten.

Welk initiatief/actie in het
afgelopen coronajaar sprak je het
meeste aan?
De actie ‘Help de horeca’ vond ik een
hele mooie actie. Mensen konden
tijdens de lockdown een tegoedbon
kopen die na de lockdown

De maatregel die van mij absoluut
NIET hoeft te blijven is de
anderhalvemetermaatregel. Zeker in
een restaurant is het hartstikke
ongezellig en niet praktisch als
de mensen allemaal 1,5 meter uit
elkaar moeten zitten. Wat van mij
wel mag blijven is geen handen
schudden en het desinfecteren van
de handen bij binnenkomst in een
openbare ruimte. Ik vind het een
stuk hygiënischer als iedereen dit
gewoon doet bij binnenkomst, ook
na de coronatijd.

Deze pagina is mede mogelijk gemaakt door:

Kempen creëert

lokale verbinding
#kempencreëert

Mijn coronaheld

Cheyenne
De buurjongen die boodschappen doet voor zijn
oudere buurvrouw, het
zangkoor dat een balkonconcert geeft of de klas die
haar zieke juf een hart
onder de riem steekt: coronahelden zijn er in alle
soorten en maten. Eefje
Kranen, werkzaam de
Ringoven in Panningen,
vindt Cheyenne een coronaheld.
Ik wijs vandaag Cheyenne van
Heel aan als mijn coronaheld.
Het liefste zou ik alle deelnemers van De Ringoven aan
willen wijzen maar ik mag er
helaas maar eentje kiezen.
Cheyenne was voorheen werkzaam bij Hagerhof in Venlo.
Sinds augustus komt ze naast
haar werk bij Hagerhof ook
twee dagen in de week bij ons
bij De Ringoven helpen. Het
liefste staat ze in de keuken,
maar helaas hebben we weinig mogelijkheden tot koken
gehad tijdens de laatste maanden in 2020. Voor Cheyenne
en onze andere deelnemers
is het moeilijk geweest dat
alle dagelijkse structuur weg
is gevallen. Ondanks dat zijn
we bij De Ringoven doorgegaan met het bieden van onze
dagbesteding en werkervaringstrajecten. Bijna iedereen is tijdens de sluiting ook
gewoon blijven komen. Ze
hebben zich heel goed aangepast en stonden altijd open
voor het doen van andere en
nieuwe taken. Hier heb ik veel
respect en bewondering voor.
Hopelijk kan Cheyenne de rest
van dit jaar weer haar normale
werkzaamheden uitvoeren
binnen De Ringoven. Dit doet
ze natuurlijk het liefst en hier
is ze ook keigoed in.
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Otto Groen (79) uit Grubbenvorst

Snel hersteld na dikkedarmkanker, mede dankzij
continue pijnstilkatheter
Na ruim twee maanden is Otto Groen (79) uit Grubbenvorst zo goed als hersteld van zĳn
operatie aan de dikke darm. De tumor is met succes verwĳderd, hĳ is helemaal ‘schoon’.
In zĳn snelle herstel speelt de door VieCuri ontwikkelde pĳnstilkatheter een belangrĳke
rol. Hĳ heeft daardoor nauwelĳks pĳn ervaren en was na één dag alweer mobiel.

dagen, verbonden wordt aan een pompje
met een pijnstillend middel. Geen morfine,
dat geeft allerlei bijwerkingen, maar een
soort verdoving zoals je bij de tandarts krijgt.
Het gaat hier om een innovatie die door
dokter Vogelaar zelf is ontwikkeld en inmiddels ook elders wordt ingezet. Als technicus
spreekt me dat uiteraard aan.’

Snel weer mobiel

Begin januari bracht Otto Groen, gepensioneerd natuurkundig ingenieur, een bezoek
aan zijn huisarts vanwege aanhoudende
darmproblemen. Die stuurde hem direct door
naar VieCuri waar medio januari een uitgebreid onderzoek plaatsvond. Otto Groen:
‘De diagnose was glashelder: dikkedarmkanker. Een week later volgde een CT-scan die
niet veel liet zien. Dit betekende dat we er
vroeg bij waren, goed nieuws. Bij de voorbereiding op de ingreep gaf de chirurg - dokter

Vogelaar - aan dat er mogelijk een stoma
geplaatst zou moeten worden, waarschijnlijk
tijdelijk. Dat doen ze omdat ze nooit precies
weten wat ze aantreffen. Ik zag vooraf op
tegen de narcose en de eventuele gevolgen
daarvan, maar dokter Vogelaar stelde me
gerust; met een nieuwe vorm van plaatselijke
pijnstilling is er weinig kans op bijwerkingen.
Hij vertelde ook dat ze meteen na de ingreep
een slangetje in de wond plaatsen dat naar
mijn buik loopt en, gedurende maximaal drie

Wil Groen, Otto’s vrouw, voegt toe aan het
gesprek: ‘De chirurg belt je vrijwel meteen na
de ingreep en informeert je hoe het is gegaan.
Ik heb dat zeer gewaardeerd. Otto was zelf
ook weer snel aanspreekbaar. En mobiel,
hij kon zich bewegen.’
Otto Groen: ‘Ja, daar was ik erg blij mee.
Ik kwam redelijk monter bij uit de narcose.
En hoewel het best een pittige ingreep is,
kom je door die nieuwe manier van pijnstilling, waarbij je nauwelijks pijn voelt, snel
weer in beweging. De dag erna liep ik alweer.
Na drie dagen was ik zo goed hersteld dat
ik naar huis mocht. Even het slangetje eruit
halen, pompje loskoppelen, paar tabletjes
mee voor als ik toch nog wat pijn zou ervaren,
en weg was ik. Die pillen heb ik trouwens niet
gebruikt, de paracetamol volstond. Thuis werk
je dan rustig verder aan je herstel.
Een spannend moment is tien dagen later.
De weefsels zijn dan onderzocht en je krijgt
de einduitslag. Gelukkig was dit positief.
Ik ben helemaal schoon. Met veel dank aan
de geweldige zorgmedewerkers van VieCuri.’
Wil Groen: ‘De weken tijdens de behandeling
waren enerverend, maar je moet het ook verwerken. Nu komt de tijd om alles een plekje
te geven.’

Cindy Wĳnands-Scholtz,
verpleegkundig pĳnconsulent:

‘Pijn moet acceptabel zijn’
Als verpleegkundig pĳnconsulent komt Cindy Wĳnands-Scholtz veel in contact met
patiënten die na hun ingreep pĳnklachten hebben. Ze geeft voorlichting en advies en
past waar nodig de medicatie aan. Door de nieuwe methode van pĳnstilling ervaren
patiënten veel minder pĳn.
Cindy Wijnands-Scholtz: ‘Bij patiënten met dikkedarmkanker werken we sinds een tijd met
de pijnstilkatheters. We hebben er positieve
ervaringen mee. Het middel dat gebruikt wordt
heeft, in tegenstelling tot morfine, niet of nauwelijks bijwerkingen: misselijkheid en obstipatie komen veel minder voor. Het middel is heel

effectief als pijnbestrijder. De pijn die patiënten eventueel nog ervaren, is in het algemeen
acceptabel. En als je weinig pijn voelt, ga je
ook meer en makkelijker bewegen. Patiënten
zijn daardoor eerder mobiel, dat verbetert in
sterke mate hun herstel en dus mogen ze eerder naar huis.’

14 initiatieven geselecteerd

Stem op VieCuri voor de
Zinnige Zorg Award 2021
Zorgverzekeraar VGZ rĳkt voor het vĳfde jaar op rĳ een prĳs uit aan vernieuwende initiatieven die de zorg ook in de toekomst toegankelĳk en betaalbaar houden. Uit ruim 200
ideeën zĳn er 14 initiatieven geselecteerd die kans maken op een gouden, zilveren of bronzen Zinnige Zorg Award. Enkel de 5 initiatieven met de meeste stemmen gaan naar de
finale op 1 juni.
De pijnstilkatheter die VieCuri-chirurg Jeroen
Vogelaar heeft ontwikkeld is één van de genomineerden. Het zou mooi zijn als VieCuri naar de
finale mag. Zodat deze nieuwe vorm van pijnstilling de erkenning krijgt die het verdient.

U helpt daaraan mee door op ons te stemmen (dit kan tot 30 mei). Ga daarvoor naar
www.vgz.nl/pijnstilling-darmoperatie of scan de
QR-code.
Alvast hartelijk dank voor uw stem!

Jeroen Vogelaar,
oncologisch chirurg:

Sneller beter
na dikkedarmkanker

Patiënten die herstellen van een
darmoperatie na dikkedarmkanker
kregen tot voor kort morfine tegen de
pĳn. Dat leidde tot vervelende bĳwerkingen zoals misselĳkheid, obstipatie,
verwardheid en kans op vallen.
Aangezien de meeste patiënten 70-plus
zĳn, is dat niet echt wenselĳk.
Chirurg-oncoloog Jeroen Vogelaar
heeft hier een alternatief voor bedacht
dat patiënten sneller laat herstellen:
de continue pĳnstilkatheter.

VGZ is er zo enthousiast over dat ze deze
innovatie hebben genomineerd voor de
Zinnige Zorg Award. Tot 30 mei kunt u hier
op stemmen (zie kader onderaan).

Hoe werkt de continue pĳnstilkatheter?
Jeroen Vogelaar: ‘Meteen na de ingreep
plaatsen we een dun slangetje in de wond.
Dat slangetje loopt naar de buikwand, waar
het wordt aangesloten op een vacuümpompje. Dit pompje is zo afgesteld dat er
continu een pijnstillend middel via de wond
op het buikvlies komt, precies op de plek
waar de zenuwen zich bevinden die voor de
meeste pijn zorgen. Het middel, geen morfine, zorgt voor een verdoving zoals je die bij
de tandarts ervaart. Patiënten voelen daardoor weinig pijn, ze zijn snel weer mobiel
en hoeven niet in bed te blijven liggen. Na
maximaal drie dagen worden het slangetje
en pompje verwijderd, heel eenvoudig. De
patiënt kan naar huis en daar rustig verder
aan een volledig herstel werken.’
VieCuri, maar inmiddels ook andere ziekenhuizen, is heel positief over deze vorm van
topklinische zorg voor ouderen.
Vogelaar: ‘Het is echt een win-winsituatie:
de patiënt heeft minder pijn en herstelt
sneller, wat resulteert in een vlotter ontslag.’

Tekst: Frank Heijster
Foto’s: Studio Indruk

Merseloseweg 130, 5801 CE Venray
Tegelseweg 210, 5912 BL Venlo
www.viecuri.nl
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Samenstelling commissie
Naamgeving Openbare ruimte
De commissie Naamgeving Openbare ruimte adviseert over naamgeving van straten,
pleinen, bruggen en viaducten, terreinen en landschappelijke gebieden zoals parken
in Peel en Maas. De commissie bestaat uit inwoners verspreid over het Peelgebied,
landbouwgebied en Maasgebied.

Huis van de Gemeente gesloten
Donderdag 13 mei (Hemelvaart), vrijdag 14 mei én zaterdag 15 mei is het Huis van
de Gemeente gesloten.
Uitsluitend voor het doen van aangifte geboorte of overlijden is het Huis van de
Gemeente vrijdag 14 mei geopend van 9.00 tot 10.00 uur.

Afvalinzameling Hemelvaart
Donderdag 13 mei (Hemelvaart) is er geen afvalinzameling.
De afvalinzameling van donderdag 13 mei is verplaatst naar
vrijdag 14 mei en die van vrijdag 14 mei naar zaterdag 15 mei.
Kijk voor de online afvalkalender op onze website: https://afvalkalender.peelenmaas.nl/

Verlenging steunfonds Corona 2021
voor verenigingen en stichtingen
De commissie heeft naast aandacht voor de landschappelijke verschillen in onze gemeente ook
oog voor de herkomst van (plaats)namen. Zo komt er diversiteit in de openbare ruimte van de
dorpen van Peel en Maas.
Op 3 mei 2021 is de samenstelling van de commissie gewijzigd. De heer Jan Bouten, lid van de
Stichting heemkunde Kessels Eigen, is benoemd tot afgevaardigde uit het Maasgebied (Kessel
en Baarlo). Ook is hij afgevaardigde vanuit het werkveld kunst en cultuur.
Actief meedenken
Meedenken over namen kan altijd en wordt op prijs gesteld. Geef uw ideeën door via
info@peelenmaas.nl onder vermelding van “Naamgeving Openbare ruimte”.

Bekendmakingen

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

Plaats/locatie

Straat/omschrijving

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

Heierhof 18
Prins Bernhardstraat 11
Hertsteeg 1
Hoogstraat 70
Paulus Potterstraat 18
Tussen Noordervaart en N 275 nabij rotonde
Waalsestraat 7
Huiskensweg 1
Roggelseweg 102
Lorbaan 46
Baarloseweg 53A
Bongerd 55
Kloosterstraat 14
van Hövellstraat 73
Zandberg 14B
Maasstraat 66
Rijksweg 50
Schenskenweg 4
Iepenstraat 6
Oliver van Noortweg ongenummerd
Schachtoven 3
Venloseweg 72
Nederweerterdijk 29
Peelweg 13
Zonnedauw 5
Dr. Ariensstraat 49
John F. Kennedylaan 8
Patersstraat 34
Schout de Collartstraat 11 e.o.
Verordening Starterslening

De looptijd van het steunfonds Corona 2021 is
verlengd van 30 juni 2021 naar 31 januari 2022.
We kiezen voor deze verlenging omdat op dit
moment nog niet duidelijk is welke beperkingen er
zijn voor het organiseren van activiteiten in en na de
zomer. Door verlenging van het steunfonds Corona
2021 kunnen de aanvragers een reële begroting voor
2021 opstellen en indien nodig nog een beroep doen
op het steunfonds Corona tot het einde van het jaar.
Voortbestaan in gevaar
Elke vereniging kan éénmalig een aanvraag indienen. Het Steunfonds is bedoeld om
verenigingen, organisaties en stichtingen zonder winstoogmerk te helpen die als gevolg van
de coronacrisis in financiële problemen raken. We willen voorkomen dat het voortbestaan van
deze organisaties, verenigingen en stichtingen in gevaar komt. Het verenigingsleven is namelijk
van grote waarde voor de leefbaarheid in de dorpen.
Aanvragen steunfonds Corona 2021
De aanvragen voor het steunfonds Corona 2021 kunnen tot en met maandag 31 januari 2022
ingediend worden. We werken met 4 termijnen:
• De eerste termijn was van 1 februari 2021 tot en met 31 maart 2021.
Deze termijn is inmiddels gesloten. Aanvragen binnen de eerste termijn ontvangen uiterlijk
12 mei 2021 een reactie.
• De tweede termijn is van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021.
Aanvragen binnen de tweede termijn ontvangen uiterlijk 11 augustus 2021 een reactie.
• De derde termijn is van 1 juli 2021 tot en met 31 oktober 2021.
Aanvragen binnen de derde termijn ontvangen uiterlijk 12 december 2021 een reactie.
• De vierde termijn is van 1 september 2021 tot en met 31 januari 2022.
Aanvragen binnen de vierde termijn ontvangen uiterlijk 14 maart 2022 een reactie.
Aanvragen indienen is mogelijk via het aanvraagformulier op www.peelenmaas.nl zoekwoord
Steunfonds Corona 2021.
Voorwaarden
Om gebruik te kunnen maken van het steunfonds Corona zijn er een aantal voorwaarden
opgesteld waaraan een vereniging of stichting moet voldoen.
• Het gaat om een vereniging, stichting of andere rechtspersoon zonder winstoogmerk.
• De aanvrager is gevestigd in Peel en Maas en is met zijn activiteiten zijn in hoofdzaak gericht
op Peel en Maas.
• Het voortbestaan van de vereniging is in nood, door financiële problemen als direct gevolg
van de coronacrisis.
• De aanvrager heeft in 2021 niet eerder een subsidie ontvangen van de gemeente Peel en Maas
voor de (gevolgen van de) coronacrisis in hetzelfde steunfonds Corona.
Geen structurele ondersteuning
Het steunfonds Corona biedt geen structurele of meerjarige ondersteuning aan organisaties,
verenigingen en stichtingen. Het gaat alleen om directe gevolgen van de coronacrisis en dus
niet om compensatie van gemiste inkomsten. De wijze van ondersteuning kan verschillen
per aanvraag. Ondersteuning hoeft niet altijd geld te zijn, maar kan bijvoorbeeld ook een
garantstelling voor een lening zijn. Er kan in principe per jaar één aanvraag worden ingediend
en er geldt een maximumbijdrage van 30.000 euro per aanvraag.
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Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
Postbus 7088, 5980 AB Panningen
5981 CC Panningen
077 - 306 66 66

info@peelenmaas.nl
06 - 1804 7445

www.peelenmaas.nl

18 mei 2021

Commissievergadering
Op dinsdag 18 mei 2021 is er
een commissievergadering.
Voor de actuele informatie over
deze commissievergadering
verwijzen wij u naar het
raadsinformatiesysteem.
Graag informeren wij u als inwoner
en/of geïnteresseerde over het
volgende:
•

•

De commissievergadering
is digitaal te volgen via het
raadsinformatiesysteem. Dat kan
live, maar het is ook mogelijk om
de vergaderingen terug te kijken.
Inwoners/belanghebbenden die
gebruik willen maken van het
spreekrecht kunnen zich hiervoor
aanmelden tot uiterlijk dinsdag
18 mei 2021, 11:30 uur bij de griffie
(via griffie@peelenmaas.nl of
via het Klant Contact Centrum
077 306 66 66).

U kunt de agenda, bijbehorende
stukken en livestream van de
commissievergadering raadplegen op
het raadsinformatiesysteem, onder
www.peelenmaas.nl > Bestuur en
Organisatie > Gemeenteraad >
Kalender van de gemeenteraad >
Datum: 18 mei 2021.

Onderdeel b: Agendapunten ter
advisering
4. Integraal Huisvestingsplan (IHP)
2021-2036 (2021-027)
5. Regionale Energiestrategie - RES
1.0 (2021-028)
6. Bodemkwaliteitskaart wegbermen
gemeente Peel en Maas (2021-029)
7. Vaststellen bestemmingsplan
“Kloosterstraat ong. Helden”
ter realisatie van één Ruimte
voor Ruimtewoning aan de
Kloosterstraat te Helden (naast de
woning Kloosterstraat 60)
(2021-030)
8. Verordening klankbordgesprekken
burgemeester en raad Peel en
Maas (2021-031)
Onderdeel c: sluiting
Sluiting

11 mei 2021

Coronaregels
19 mei tot en met minstens 8 juni 2021

Coronaregels
Coronaregels
Deze regels gelden van 19 mei tot en met minstens 8 juni 2021

19 mei tot en met minstens 8 juni 2021*
regels gelden van 19 mei tot en met minstens 8 juni 2021
19 meiDezetot
en met minstens 8 juni 2021

Basisregels

Coronaregels
Deze regels gelden van 19 mei tot en met minstens 8 juni 2021

Houd afstand en
ga weg als het druk is

Was je handen

Basisregels
Basisregels

Basisregels
Thuis
Thuis

Thuis

regels gelden van 19 mei tot en met minstens 8 juni 2021
gaDeze
weg
als het druk is
en laat je testen
Houd
afstand en
Klachten? Blijf thuis
afstand Is het druk? Ga dan weg Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen
Was je handen Houd 1,5 meter
ga weg als het druk is
en laat je testen
Houd 1,5 meter afstand Is het druk? Ga dan weg Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen

Max. 2 mensen
Werk zoveel
Max. 2 gasten
Max. 1 keer per
Buiten
Houd 1,5 meter afstand
Is het
druk? Ga dan weg Heb je klachten?
en laat je testen
Maximaal
2 mensen of 1 huishouden mogen
naar buiten
of 1samen
huishouden
mogelijk thuis
per dag
ontvangen
dag Blijf
op thuis
bezoek
Max.buiten
2 mensen
Max.per2daggasten
1 keer1 keer
perper dag op bezoek
Houd
ook
buiten
afstand
van
mensen
uw huishouden
Werk thuis alsWerk
dat kan zoveel
Ontvang thuis maximaal 2 gasten
en houd afstand van de gastMax.
Ga maximaal
Buiten
of 1 huishouden
mogelijk thuis
per dag ontvangen
dag op bezoek
Ontvang thuis maximaal 2 gasten per dag en houd afstand van de gast

Buitenschoolse
opvang
Max. 2 gasten
opvang open
perBuitenschoolse
dag
ontvangen
Buitenschoolse

0 tot
Werk thuis als dat
kan

Alle winkels open
Kinderopvang voor
0 tot
en met
4 jaar
Alle winkels
zijn open
Alle winkels open

Kinderopvang voor 0 tot en met 4 jaar open
Alle winkels zijn open

Alle winkels open

Horeca

Ga maximaal 1 keer per dag op bezoek

Basisschool
Max. 1 keer per
Basisscholen
open
dag
op bezoek

enOntvang
met 4thuis
jaar
maximaal 2 gasten per opvang
dag en houd afstand van de gast
Kinderopvang
Buitenschoolse
Kinderopvang
voor 0 tot en metvoor
4 jaar open
Buitenschoolse
opvang open
0 tot en met 4 jaar
opvang

Alle winkels zijn open

Horeca
Winkels

Maximaal 2 mensen of 1 huishouden mogen samen naar buiten

Max. 2 mensen
Max. 2 gasten
Max. 1 keer per
Buiten
of 1 huishouden
per dag ontvangen
dag op bezoek
Houd afstand en
Klachten?
Blijf thuis
Draag een mondkapje
Houd ook buiten afstand van mensen buiten uw huishouden
Werk thuis alsWas
dat kan
Ontvang thuis maximaal 2 gasten per dag en houd afstand van de gast
Ga maximaal 1 keer per dag op bezoek
je handen
ga weg als het druk is
en laat je testen
waar verplicht

Kinderopvang voor 0 tot en met 4 jaar open

Winkels

Maximaal 2 mensen of 1 huishouden mogen samen naar buiten

Draag een mondkapje
waar verplicht
Draag
een mondkapje
Maximaal 2 mensen of 1 huishouden mogen samen naar buiten
waar verplicht

Werk zoveel
mogelijk thuis

Kinderopvang voor
0 tot en met 4 jaar
Werk zoveel
Kinderopvang
voor 0 tot en
met 4 jaar open
mogelijk
thuis
Kinderopvang
Kinderopvang
voor

Winkels
Kinderopvang
en onderwijs
Winkels

Draag een mondkapje
waar verplicht

19 meiHoud
totafstand
en met
minstens
8 juni 2021
en
Klachten? Blijf thuis

Was je handen

Werk thuis als dat kan

en onderwijs
Kinderopvang
en onderwijs

Klachten? Blijf thuis
en laat je testen

Houd 1,5 meter afstand Is het druk? Ga dan weg Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen

Kinderopvang
en onderwijs
Thuis

Horeca

Agenda:
Onderdeel a: Vaste agendapunten
1. Opening en korte uitleg door de
voorzitter
2. Spreekrecht
3. Besluitenlijsten Digitale
Commissievergaderingen van
30 maart 2021 (2021-003) en
31 maart 2021 (2021-004)

11 mei 2021
11 mei 2021

Buitenschoolse opvang open

Basisschool

Middelbare school
mbo deels
open
deels
Houd ook
buiten afstand van mensen
buitenopen
uw huishouden
Middelbare school
Hoger onderwijs
en mbo deels open
deels open

Basisscholen open

Basisschool

Basisscholen open

Na 20.00 uur geen
verkoop alcohol
Buitenschoolse
20.00
geen
Na 20.00Na
uuropvang
kun je geenuur
alcohol
kopen

Vermijd drukte in
Vakantie? Check
het openbaar
vervoer Hoger
www.wijsopreis.nl
Middelbare
school
onderwijs
enVermijd
mbo deels
deels Check
open
drukte
in naar het Vakantie?
Check
Gaat
uopen
op vakantie
buitenland?
www.wijsopreis.nl
het openbaar vervoer
www.wijsopreis.nl

Reizen
Basisschool
Reizen

verkoop alcohol

Buitenschoolse opvang open
Na 20.00
kun je geen
alcohol
kopen
Nauur
20.00
uur
geen

Basisscholen open

Gaat udrukte
op vakantiein
naar het buitenland?
Check www.wijsopreis.nl
Vermijd
Vakantie?
Check
het openbaar vervoer
www.wijsopreis.nl

Reizen

verkoop alcohol

Gaat u op vakantie naar het buitenland? Check www.wijsopreis.nl

Terras buiten van
Na6.00
20.00
uur geen
- 20.00
uur
verkoop
alcoholvan
Terras
buiten
Eten afhalen
en bezorgen
open van 6.00 tot 20.00 uur
Afhalen
enis mogelijk
bezorgen Terras buiten
6.00 - 20.00 uur

Restaurant en
café binnen
Reizen en
Restaurant

Afhalen en bezorgen
Alle winkels open

Restaurant en café binnen zijn dicht

café binnen

Alle winkels zijn open
Na 20.00 uur kun je geen alcohol kopen
Eten afhalen en bezorgen is mogelijk
Terras buiten open van 6.00 tot 20.00 uur

Eten afhalen en bezorgen is mogelijk

Hoger onderwijs
deels open
Max. 2 mensen
of
1 huishouden
Hoger
onderwijs

en
Ga maximaal 1 keer per dag op bezoek

Na 20.00 uur kun je geen alcohol kopen

Afhalen en bezorgen

Houd ook buiten afstand van mensen buiten uw huishouden

Middelbare school
en mbo deels open
Buiten

Restaurant en café binnen zijn dicht

Terras buiten van
6.00 - 20.00 uur

Restaurant en
café binnen

Terras buiten open van 6.00 tot 20.00 uur

Restaurant en café binnen zijn dicht

Vermijd drukte in
het openbaar
vervoer
Zwembad voor sporten is open

Vakantie? Check
www.wijsopreis.nl
Buitenterras van kantines open

Gaat u op vakantie naar het buitenland? Check www.wijsopreis.nl
Zwembad voor sporten is open
Buitenterras van kantines open

Zwembad voor sporten is open

Buitenterras van kantines open

Buiten t/m 26 jaar,
Binnen op 1,5 meter
Buitenterras
Sport
Buiten op 1,5 meter
Binnenzwembad
Terras buiten
van
Restaurant
en
afstand
niet
verplicht
max.op
2 mensen
van kantines
Horeca
Afhalen en bezorgen
Buiten
t/m
26
jaar,
Binnen
1,5
meter
Buitenterras
6.00 - 20.00 uur
café binnen
Sport
BuitenAfstand
op 1,5
meter
Binnenzwembad
afstand
niet
verplicht
max.
van kantines
Buiten sporten toegestaan op 1,5 meter afstand
houden is niet verplicht
tijdens buiten
sporten
voor mensen tot en met
26 jaar2 mensen
Binnensporten op 1,5 meter is toegestaan met maximaal 2 mensen
Eten afhalen en bezorgen is mogelijk
Terras buiten open van 6.00 tot 20.00 uur
Restaurant en café binnen zijn dicht
Zwembad voor sporten is open
Buitenterras van kantines open
Buiten sporten toegestaan op 1,5 meter afstand
Afstand houden is niet verplicht tijdens buiten sporten voor mensen tot en met 26 jaar
Binnensporten op 1,5 meter is toegestaan met maximaal 2 mensen

Sport

Buiten op 1,5 meter

Buiten sporten toegestaan op 1,5 meter afstand

Bezoek aan:
Sport
Bezoek aan:
Bezoek aan:

Dierentuin, museum
Buiten
t/m 26museum
jaar,
Dierentuin,
en
pretpark
buiten
afstand
niet verplicht
en pretpark
buiten

Buitenterras
van kantines

Binnenzwembad

Binnensporten op 1,5 meter is toegestaan met maximaal 2 mensen

Muziek- en
Binnendansscholen
op 1,5 meter
Muzieken
max.
2 mensen
dansscholen

Evenementen
Binnenzwembad
Evenementen

Bioscoop
Buitenterras
Bioscoop
en museum
van
kantines
en museum

Gemeentehuis is open
Dierentuin, museum en pretpark buiten is open
Muziek- en dansscholen zijn open
Evenementen zijn verboden
Bioscoop en museum binnen is dicht
Afstand houden is niet verplicht
tijdens buiten sporten voor mensen tot en met 26
jaar
Binnensporten op 1,5 meter
is toegestaan met maximaal 2Bioscoop
mensen en museum binnen is dicht
Gemeentehuis is open
Dierentuin, museum en pretpark buiten is open
Muziek- en dansscholen zijn open
Evenementen zijn verboden

Gemeentehuis

* Onder voorbehoud voldoende
Gemeentehuis is open
afname IC- en ziekenhuisopnames.
Bezoek aan:

Binnen op 1,5 meter
max. 2 mensen

Afstand houden is niet verplicht tijdens buiten sporten voor mensen tot en met 26 jaar

Gemeentehuis
BuitenGemeentehuis
op 1,5 meter

Buiten sporten toegestaan op 1,5 meter afstand

Buiten t/m 26 jaar,
afstand niet verplicht

Gemeentehuis
Gemeentehuis is open

Dierentuin, museum
en pretpark buiten

Dierentuin, museum en pretpark buiten is open

Muziek- en
dansscholen

Muziek- en dansscholen zijn open

Dierentuin, museum
Muziek- en
en alleen
pretpark
buiten
dansscholen
krijgen
corona
ondercontrole
controle
alleensamen
samen
krijgen we
we corona
onder
Dierentuin, museum en pretpark buiten is open

Muziek- en dansscholen zijn open

Evenementen

Bioscoop
en museum

Meer
enBioscoop
uitzonderingen:
Evenementen
zijninformatie
verboden en uitzonderingen:
en museum binnen is dicht
Meer informatie

rijksoverheid.nl/coronavirus
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel
0800-1351
of bel
0800-1351
Bioscoop
Meer informatie en uitzonderingen:
Evenementen
en museum
rijksoverheid.nl/coronavirus
Evenementen zijn verboden
Bioscoop en museum binnen is dicht
of bel 0800-1351

alleen samen krijgen we corona onder controle

Vernieuwing verzamelcontainers Kaupmanshof
Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351
In de Kaupmanshof worden de ondergrondse containers voor afval op 17 mei vervangen. Op 17 mei kunt u dus geen afval
alleen
samen
krijgenondergrondse
we corona onder controle
brengen naar de verzamelcontainers. Er komen
twee
nieuwe
containers voor glas. De containers voor luiers,
incontinentiemateriaal én textiel komen niet meer terug.

Containers voor luiers en textiel in Helden
Voor de inzameling van luiers en incontinentiemateriaal staan nu tijdelijk 3 bovengrondse containers bij Basisschool de Pas,
Averbodestraat 19 in Helden. De container voor luiers en incontinentiemateriaal in de Kloosterstraat is weg. Binnenkort komen er voor
luiers en incontinentiemateriaal nieuwe ondergrondse containers.
Voor textiel staat 1 bovengrondse containers bij Basisschool de Pas.
Binnenkort wordt er ook een textielcontainer geplaatst bij Basisschool de Liaan, Pastoor Knippenberghstraat 29 Helden.
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Lokaal Peel&Maas Lokaal Peel&Maas als lokale partij in de ‘Peel en Maas’ samenleving
Regelmatig hebben we de afgelopen weken verhalen gehoord in de landelijke en provinciale politiek, dat mensen het
vertrouwen in de politici kwijtraken. En dat is jammer, want vertrouwen is de basis en de politici doen hun uiterste best
om de belangen van de achterban te behartigen.
Landelijk opererende partijen maken een
landelijk programma waarin ze alle belangen meewegen.
De belangen van een plattelandsgemeente zijn natuurlijk heel anders dan
de belangen van een grote stad. Wij van
Lokaal Peel&Maas vinden het belangrijk om direct vanaf de start bij de inwoners te beginnen. Niet het lokale belang

verwerken naar de landelijke programma
standpunten, maar het lokale belang als
basis voor het beleid. Dat maakt dat we
elk voorstel kunnen beoordelen op wat
wij denken dat het beste in en bij Peel
en Maas past. Voordat we ons standpunt
innemen proberen we dit ook te bespreken
met de mensen die ermee te maken hebben en krijgen. Met onze fractie besluiten

we over een onderwerp en vertrouwen we
erop dat u tevreden bent met de aan ons
gedelegeerde verantwoordelijkheid.

Saskia Vervoort, raadslid en Erik Nijssen,
burgerraadslid

PvdA/GroenLinks Peel en Maas Massale bomenkap nabij d’Eerselsberg Maasbree
In de omgeving van de Eerselsberg, nabij de autosnelweg A67 in
Maasbree, zijn onlangs ettelijke hectares oude waardevolle bomen
gekapt. Daarbij is ook een dassenburcht vernield. Dit om ter plekke een
ecoduct over de snelweg mogelijk te maken. Het ecoduct is bedoeld om
het leefgebied van dieren te vergroten en de biodiversiteit te bevorderen.
Een nobel doel. Maar was daarvoor
zo’n massale kap wel nodig? Het is
sowieso de vraag of het, gezien de
huidige klimaatverandering, wel
verantwoord is om massaal bomen
te kappen. Had niet een groot aantal
bomen behouden kunnen blijven? Er

is geen contact geweest met plaatselijke natuurorganisaties zoals Jeugd
en Natuur en IVN. Dan had veel voorkomen kunnen worden. Kennelijk
is de kap in opdracht van de provincie gebeurd. PvdA/GroenLinks
heeft vragen gesteld aan het college

over hoe deze massale kap heeft
kunnen ontstaan. Onze gemeente
heeft landelijk bekendheid gekregen omdat hier een overheidsbeleid
gevoerd wordt dat zich laat voeden
door de kennis en kunde die volop
aanwezig is bij burgers. Dat is kennelijk nog niet doorgedrongen tot
de provincie. PvdA/GroenLinks roept
het college sowieso op om, in de
toekomst, veel steviger de vinger
aan de pols te houden bij voorgenomen kap van bomen, een steviger

vergunningenbeleid te voeren en
altijd als gemeente de regie te blijven houden. Bovendien dient altijd
van tevoren advies ingewonnen te
worden bij de plaatselijke natuurorganisaties. Een filmpje over de
verwoesting die is aangericht nabij
Eerselsberg is terug te zien op onze
Facebookpagina: PvdA GroenLinksPeel en Maas.

en veehouderij, ruimtelijke ordening en natuur. De bedoeling is dat
zaken overzichtelijker worden en
procedures korter. Er wordt meer
lokaal maatwerk mogelijk en er
komen meer openingen voor nieuwe
ideeën. Ook binnen onze gemeente
wordt volop gewerkt aan de invoering van deze nieuwe wet. Wij als
raadsleden worden in dit traject,
waarbij een lokale omgevingsvisie en omgevingsplan opgesteld
moet worden, goed betrokken. Onze

gemeente ligt op schema voor een
invoering op 1 januari 2022, al is deze
invoeringsdatum nog niet definitief
en bestaat er kans op uitstel omdat
de invoering technisch ingewikkeld
blijkt te zijn. We houden u op de
hoogte over deze belangrijke wetswijziging, ook wel ‘de grootste wetgevingsoperatie sinds de invoering
van de Grondwet in 1848’ genoemd.

Fred Peeters, burgerraadslid

VVD Peel en Maas Omgevingswet
Nederland kent héél veel wetten en regels op het gebied van de leefomgeving. Een ingewikkeld geheel waarin bijna niemand meer de weg
kan vinden. Met de komst van de Omgevingswet moet daar verandering in komen.
Maar liefst 26 verschillende wetten op het gebied van leefomgeving
worden vervangen door één wet,
en 120 besluiten worden vervangen
door 4 besluiten. De wijzigingen zijn
ook voor de inwoners van Peel en
Maas van groot belang. Onze inwoners krijgen hierdoor meer invloed

op hun omgeving. Ze kunnen in
één oogopslag zien welke regels
er gelden in hun buurt en aanvragen voor een vergunning worden in
één keer bij alle betrokken overheden getoetst. Hierbij gaat het onder
meer om wet- en regelgeving over
bouwen, milieu, water, geurhinder

Suzan Hermans, raadslid

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.

Krachtige alleskunner
De Branson 2505H is een ideale mini-tractor voor
dagelijkse klussen op een woonboerderij, manege,
camping of voor hoveniers. Zeer wendbaar dankzij
het compacte formaat en de kleine draaicirkel.
Standaard uitgerust met krachtige 25 pk Yanmar
dieselmotor, 2 groepen hydrostaat, vierwieldrive en
neerklapbare rolbeugel. Verder uit te voeren met o.a.
onderbouwmaaier, frontlader en fronthef.

Uw Branson dealer

Lozeman Tuinmachines
Markt 14
5973 NR Lottum

077-4632341
lottum@lozeman.nl
www.lozeman.nl

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
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Het Kabinet voert een
zwabberbeleid
Het Kabinet wil eerst het aantal coronabesmettingen in de ziekenhuizen afwachten voordat het definitief de knoop doorhakt om te versoepelen
volgende week. Als de instroom van coronapatiënten in de ziekenhuizen met 20 procent daalt hoeft de pauzeknop niet ingedrukt te worden,
legde Rutte uit. Maar garanties zijn er niet. Het zou ook zomaar kunnen dat ons een worst wordt voorgehouden.
Als alles goed gaat mogen sportscholen open
voor dertig mensen, maar mogen zij geen
groepslessen binnen geven. Ook binnenzwembaden mogen dan weer open en de terrassen
van 06.00 tot 20.00 uur. Ook pretparken en dierentuinen mogen weer gasten ontvangen, maar

de binnenattracties blijven wel dicht. Er mag dus,
als de besmettingen in de ziekenhuizen dalen, een
hoop meer vanaf volgende week. Maar er bestaat
een kans dat het feest niet doorgaat en de aangekondigde versoepelingen worden ingetrokken.
Nu de versoepelingen zijn aangekondigd, blijven

veel branches achter met vragen. Waarom mag het
ene wel en het andere niet? Waarom wordt er niet
één lijn getrokken?

Het kabinet voert een zwabberbeleid. Wat vindt u?

Bespreking poll week 18

Energieneutrale gebouwen maken zonneparken overbodig
Zonnepanelen op daken van woningen komen steeds vaker voor. Door het treffen van extra voorzieningen in de woning of gebouwen kan ook
energiebesparing worden bereikt. In Peel en Maas zijn zestien aanvragen ingediend voor de aanleg van zonneparken. Maar zijn die wel nodig
om de energiedoelen in 2030 te halen?
Onno Snellink vindt dat er verplicht zonnepanelen op alle nieuwbouwloodsen moeten worden
gelegd, anders mag er geen bouwvergunning
worden gegeven. “Ik snap niet dat ze dat afgelopen jaren in Venlo al niet hebben kunnen bedenken. Op de grond horen ze niet, net zo lelijk als
al die blokkendozen. En op woonhuizen ook
dwingender verplicht plaatsen. Levert huurder

geld op, daar moet verhuurder(s) veel duidelijker in
zijn. Ik verbruik geen elektriciteit meer dankzij die
panelen, speel quitte.”
Marion Vestjens is van mening dat het allemaal om
de centen gaat. “Als het al doorgaat wat natuurlijk schandalig is want er zijn daken genoeg en de
landbouwgrond is hard nodig dan vraag ik me ook
af wie dan de vergunning gaat krijgen aangezien

er veel meer aanvragen binnenkomen dan gezet
mogen worden. Hoop dat het niet uitgedeeld wordt
aan mensen die heel dicht bij het politieke vuurtje
zitten.”
Marjan Kurvers wil de zonneparken weg hebben.
“Is weer geldkwestie. Genoeg ruimte op daken van
woningen, bedrijven stallen enzovoorts. Grond is
inderdaad voor andere dingen bedoeld.”

Oh, zit dat zo!

Komt er een einde aan de Jubelton?
De regeling van de Jubelton (vrĳstelling Schenkbelasting eigen woning) bestaat (pas) vanaf 2013 en is sindsdien ook al weer diverse malen
gewĳzigd. Omdat vrĳwel alle politieke partĳen die in aanmerking komen om een nieuwe regering te vormen, de afschaffing van de regeling
in hun partĳprogramma hebben lĳken de dagen van de vrĳstelling alweer geteld.
drietrapsraket. Het eerste deel
ad 26.881 euro kan (éénmalig)
zonder nadere eisen aan een kind
(jonger dan 40) worden geschonken.
Wordt geschonken in het kader van
een studie dan wordt de vrijstelling
verhoogd tot 55.996 euro, gebruikt
het kind de schenking voor de
aankoop of verbouwing van een
eigen woning of voor de aflossing
van de eigen woninglening dan is
het maximale bedrag 105.302 euro.

In de huidige vorm maakt de
vrijstelling onderdeel uit van de
eenmalig verhoogde vrijstelling
Schenkbelasting. Een vrijstelling
van schenkingen aan kinderen
jonger dan 40 jaar die per schenker
éénmalig kan worden toegepast
(partners gelden als één schenker).
De vrijstelling bestaat uit een

Bij de invoering van de vrijstelling
in 2013 was het doel om het voor
jongeren makkelijker te maken om
een woning te kopen. Dat is gelukt.
De regeling wordt tienduizenden
keren per jaar gebruikt. De kritiek
is echter dat de vrijstelling de
vermogensongelijkheid versterkt
(alleen rijke ouders kunnen immers
schenken) en de huizenprijzen
opdrijft. Het nieuwe speeltje

van de politiek is de vrijstelling
Overdrachtsbelasting voor jongeren
waar ik eerder over schreef. Ook die
regeling is overigens prijsopdrijvend.
Voorlopig zijn we nog niet van de
Jubelton af. Niet alleen omdat de
nieuwe regering nog wel even op
zich zal laten wachten. De huidige
regeling voorziet erin dat de
ontvanger de schenking binnen
drie jaar gebruikt voor de woning.
De schenking uitstrijken over drie
jaar kan ook, maar lijkt met het oog
op de mogelijke afschaffing van de
vrijstelling risicovol.
Een schenking in 2021 moet uiterlijk
in 2023 zijn aangewend voor de
woning. Mogelijk ontstaat er
dus eind 2023 een prijseffect op
woningen door zoekende jongeren
met een schenking die gebruikt
moet worden. Mocht het niet lukken

Kraanmachinist

Wat wij vragen:

Wat wij bieden:

- Werk voor langere termijn.
- Afwisselende baan
- Werk op diverse locatie
in Duitsland

Ben jij de kraanmachinist die wij zoeken?
Dan komen wij graag met jou graag in contact!
Stuur je cv naar info@vmrvenlo.nl of bel naar Willem Janssen 06 - 317 570 41

Door: Mr.drs. M.J.C. (Mathieu)
Hooijmaijers RB

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

VAKGARAGE
PEETEN BV

Gezocht met spoed een ervaren:

- Flexibel om te werken in
Nederland en Duitsland
- VCA certificaat
- Rijbewijs B(E)

om voor eind 2023 woningeigenaar
te worden dan is het kind alsnog
10 procent Schenkbelasting
verschuldigd, of de schenking moet
worden teruggedraaid.

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

Karin vertelt

Column

Moederdag
Moederdag van dit jaar
voelde een beetje vreemd,
en ik kijk er dan ook met een
dubbel gevoel tegenaan.
Je mist de moeders die er niet
meer bij kunnen zijn, en die je
zeker nu, om advies had
willen vragen. Maar ook
omdat je niet weet of dit de
laatste Moederdag is die we
samen als gezin zullen vieren, in wat nu nog ons thuis
is. Hoe zal het er volgend jaar
uitzien? En hoe is dit voor de
kinderen? Waar normaal het
moederdagcadeautje vanzelfsprekend is, vraag je je nu
toch af hoe goed je het eigenlijk gedaan hebt de afgelopen
periode, waarin ook hún
wereld volledig op de kop is
gezet.
Met hun 12 en 14 jaar begrijpen
ze best het een en ander van de
wereld, en ik vind het knap hoe
ze ermee omgaan. Maar soms
merk je dat ze toch ergens mee
worstelen en dat proberen te
verbergen. Wie beschermt dan
wie? Op zo’n moment breekt
mijn moederhart. Maar ik ga
ook in gesprek, want ik wil niet
dat zij met zorgen lopen die niet
hun zorgen zouden moeten zijn.
En dat ruzie, wat ze voorheen
niet gewend waren, soms onvermijdelijk is. Maar ze leren ook
dat het nog belangrijker is dat je
dat goed uitpraat. Zo blijven we
een team voor de toekomst, ook
al wonen we niet meer op hetzelfde adres. En dat zij dus nooit
hoeven te kiezen voor de een
of de ander. Waar je als moeder
je kids wilt beschermen tegen
de minder leuke dingen van het
leven, weet je dat dat nu niet
altijd meer kan. Tegenslagen
horen erbij, en je moet ze ook
leren hoe ze daarmee om moeten gaan. En dan is het zover…
Ze hebben de cadeautjes perfect
uitgekozen. Een kettinkje met
een gedeeld hartje en chocoladekoekjes. Die zijn vast niet
voor mij alleen, bedenk ik met
een glimlach. Op dat moment
besef ik weer dat mama zijn het
echte cadeautje is.

Karin
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Stella Daemen Maasbree
Wat staat er op de laatste foto
die je hebt gemaakt?
Een vriendin uit mijn klas, ze had
mijn telefoon gestolen en stiekem
van zichzelf een foto gemaakt.
Maar de laatste foto die ik echt
zélf heb gemaakt is een foto van
mij in een attractie in Toverland.
Die foto stond daar op een scherm
en van dat scherm had ik een
foto gemaakt. Waarschijnlijk heb
ik daarna ook nog wat foto’s
gemaakt, maar soms verwijder
ik foto’s.

Heb je een verborgen talent?
Of je het een talent kunt noemen
weet ik niet, maar ik vind verhalen
schrijven heel leuk. Ik bedenk dan
verhalen en typ ze in een Worddocument. De laatste tijd heb ik
daar eigenlijk wel niet zoveel tijd
meer voor gehad, door veel huiswerk en leren voor aankomende
toetsen.

Wat is je droombaan?
Ik weet nog niet echt wat ik later
wil worden. Ik wil wel naast mijn
echte baan ook nog schrijfster worden. Bij de ambulance werken lijkt
me ook wel leuk, alleen daar moet
je volgens mij wel biologie voor
gaan doen en daar ben ik nou niet
bepaald goed in…

Heb je een bijnaam?
Soms noemen mijn vriendinnen
me ‘Stel’ of ‘Stellie’. Maar met een
vriendin uit mijn klas heb ik wel
iets grappigs. Ik ben best wel lang
voor mijn leeftijd, zeker als je de
andere kinderen uit mijn klas ziet,
en zij is heel klein. Dus ik noem
haar ‘minibouter’ (een combinatie van minion en kabouter) en
zij noemt mij ‘reuzenbouter’ (een
combinatie van reus en kabouter).

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Stella Daemen
13 jaar
Maasbree
Bouwens van der
Boijecollege

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou, denk ik, wel een keer door
Amerika willen reizen. Omdat
Amerika heel groot is en er valt heel
veel te zien. Er zijn heel veel winkels
die je alleen maar in Amerika hebt
en daar wil ik dan ook heen en er
zijn ook veel beroemde mensen die
ik dan wil ontmoeten.

Wat deed je als kind het liefst?
Eigenlijk vooral buiten spelen met
andere kinderen die bij ons in de
buurt woonden. Er lag een speeltuintje bij ons in de buurt en daar ging ik
dan heel vaak spelen met andere kinderen. Als het slecht weer was ging
ik op de zolder met de lego of barbies
spelen, alleen of samen met mijn zus,
of ik keek op tv naar Telekids.

Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem gebruiken?
Ik zou wel willen vliegen!

Dan hoefde ik nooit meer te fietsen naar school of naar vriendinnen. En dan lijkt het me ook leuk
om mensen te plagen als ik voorbij
vlieg, dat zij moeten fietsen in de
regen en met tegenwind en ik heel
snel naar school kan vliegen.

Als je kon kiezen om voor altijd
één bepaalde leeftijd te hebben,
welke zou dat dan zijn?
Rond de 35 jaar denk ik, dan heb
ik een man, een baan, kinderen,
een eigen huis en misschien een
huisdier. Het lijkt me leuk om een
gezin te hebben en een baan die ik
leuk vind. Dat is in ieder geval beter
dan huiswerk maken en leren voor
toetsen. Dan heb ik ook wat meer
vrije tijd.

Wat zou je graag nog willen doen
in je leven?
Een gezin stichten met twee of drie
kinderen, een baan krijgen, trouwen
en verschillende landen en plaatsen
bezoeken.

Wat is jouw stopwoordje?
Ik zeg heel vaak ‘blup’ omdat ik dat
door de een of andere manier een
grappig woord vind. En ik zeg ook

heel vaak ‘kaas’ want een vriendin
uit mijn klas heeft iets met kaas en
ze heeft me zo’n beetje aangestoken. Daar irriteer ik mensen soms
mee, maar dat vind ik grappig.

Wat vind je het leukste en wat het
stomste vak op school?
De leukste vakken vind ik gym en
talen, vooral Grieks. Ik begrijp helemaal niks van Grieks maar toch haal
ik goede cijfers en de docente die
we voor Grieks hebben is ook heel
leuk. De stomste vakken vind ik de
vakken waarbij je vooral samenvattingen moet leren. En ik ben heel
slecht in tekenen. De docente is wel
aardig maar ik ben er gewoon heel
slecht in.

Ben je meestal te vroeg, te laat of
precies op tijd?
Voordat we online les hadden was
ik meestal een paar minuten van
tevoren pas op school. Nu mag ik om
de dag naar school en dan fietsen
mijn vriendinnen en ik wat eerder aan (mijn conditie is helemaal
kapot), dus dan zijn we altijd wel 15
tot 20 minuten te vroeg. Dat vind ik
wel fijn want dan weet ik zeker dat
ik niet te laat kom.

Wat doe je het liefst op een
vrijdag- of zaterdagavond?
Muziek luisteren of spelletjes spelen op mijn telefoon, appen met
mijn vriendinnen, tv kijken of
lezen. Als het wat beter weer is
vind ik het ook leuk om met mijn
ouders en mijn zus op een terrasje
te zitten. Of thuis in de tuin zitten
vind ik ook wel leuk.

Hond of kat?
Dan liever een hond. Wij willen
thuis ook een hond, maar we hebben er gewoon niet zoveel tijd
voor. En ik denk dat mijn moeder
niet zo blij is met een kat in huis,
haha. We krijgen misschien nog
wel een hond als mijn zus en ik
wat ouder zijn en we er goed voor
kunnen zorgen.

Wat ligt er onder je bed?
Eigenlijk ligt er alleen maar stof,
haha! Ik laat nooit echt iets op de
grond liggen, maar mijn bureau
is een ander verhaal. Als ik een
cadeautje voor bijvoorbeeld
Moederdag of Vaderdag heb
gekocht leg ik dat meestal wel
onder mijn bed, als het past en niet
breekbaar is.

Hoi

Column

Snoozen
Snoozen houdt in het kort in
dat je de wekker een paar
keer af laat gaan zodat je
rustig wakker kan worden.
Maar vorige week las ik in
een tijdschrift dat dat eigen
lijk slecht voor je is. Ik las
namelijk dat snoozen je
slaap-waakritme in de war
brengt, omdat je lichaam
daardoor om de paar
minuten steeds opnieuw
slaap- en waakhormonen aan
moet maken.
Over het algemeen dus niet
goed voor je. En dat kwam me
eigenlijk niet zo goed uit, want
ik begon tot ik het artikel las zo’n
beetje elke dag met snoozen.
Als ik namelijk de wekker op
bijvoorbeeld 08.00 uur zet en
dan ook meteen uit bed stap,
heb ik daar de hele dag last
van een vorm van hoofdpijn.
Maar aangezien het blijkt dat
steeds opnieuw in slaap vallen
en wakker worden door de
wekker dus ook niet goed voor
me is, heb ik de afgelopen week
weer iets nieuws geprobeerd.
Namelijk tussen de tijd van mijn
eerste wekker en die waarop ik
ook echt opsta meer wekkers
aan te hebben staan.

Zo hoop ik mijn slaapwaakritme toch nog
te kunnen verbeteren

En dan niet na vijf minuten
zoals eerst, maar echt na een
minuut een nieuwe. Zo val ik
niet weer in slaap, maar kan ik
ook gewoon nog even blijven
liggen. Ik ben wel benieuwd
hoe lang ik het vol kan houden.
Want af en toe voelt die minuut
tussen twee wekkers veel
korter. Op die manier voelt het
een beetje alsof de wekker bijna
elke seconde weer afgaat, en
dat is ook niet echt fijn. Maar
goed, je blijft er tenminste wel
wakker van. Zo hoop ik mijn
slaap-waakritme toch nog te
kunnen verbeteren en wie weet
word ik over een tijdje daardoor
ook wel weer fitter wakker en
heb ik daar de hele dag profijt
van. We zullen het zien.

Lisa
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Geplukt

Josje Korsten Helden
Zodra de zon schijnt en ze vrije tijd heeft, is Josje buiten te vinden. Ze kan enorm genieten van haar
(moes) tuin, een avond spelletjes spelen of met vrienden rondom een vuurkorf zitten. Deze week wordt
Josje Korsten (49) uit Helden geplukt.

Josje is in Panningen geboren als
oudste van een gezin met drie kinderen. Het gezin verhuisde al snel
naar Helden, waar Josje opgroeide
en nog steeds woont, want het
leven hier vindt ze ‘heerlijk’.
Josje “Ik geniet van ons huis aan
de bosrand, vlakbij de natuur. Ik
houd van buiten zijn en word dan
ook blij als het weer wat zonniger
wordt en ik van mijn tuin, moestuin en onze drie kippen die bijna
dagelijks verse eieren leggen kan
genieten.” De verse eieren van
de kippen gaan er bij Josje thuis
gemakkelijk doorheen. Samen
met haar partner heeft ze namelijk een samengesteld gezin met
vier pubers. “Dus die eieren zijn zo
weg”, lacht Josje.
Uit een eerder huwelijk kreeg Josje
dochter Puck (18) en zoon Jan (16).
Haar partner Theo, met wie ze acht
jaar geleden een relatie kreeg, heeft

ook twee zoons: Sil (16) en Per (15).
Toen Josje en Theo na één jaar daten
samen gingen wonen en ineens een
gezin hadden van vier kinderen, was
het afwachten hoe de situatie zou uitpakken. “De kinderen verstonden zich
gelukkig ontzettend goed. Voor mij was
het in het begin erg wennen, want de
verhoudingen in een stiefgezin zijn toch
heel anders en niet zo vanzelfsprekend
als in een kerngezin. Ieder heeft zin
plek moeten vinden en soms was het
ook lastig, maar uiteindelijk heeft het
allemaal erg goed uitgepakt.”
Ook op vakantie gaan met een samengesteld gezin bleek niet zo vanzelfsprekend. Josje wilde graag naar haar
favoriete vakantieland Italië, terwijl
Theo voorheen met de kids, zoals Josje
het zegt, ‘rundum Hause op vakantie
ging naar België of Duitsland. “Ik houd
van Italië. Hij was zelf weleens naar
Nieuw-Zeeland en Amerika geweest,
maarwas niet gewend om met de kin-

Puzzel

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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deren ver te reizen. Toch heb ik hem
zover gekregen om mee naar Italië te
gaan met de kinderen. Het bleek een
echte ‘eyeopener’ voor Theo en het
werd een heerlijke vakantie. Als het
straks weer kan wil ik daar wel weer
eens heen. Het liefste met een camper waar we samen van dromen.
Ik houd ontzettend van het lekkere
weer en het pure eten daar, met name
van de risotto.”

Ademcoach
De eerste opleiding die Josje volgde
was psychologie, maar tijdens haar
studie kwam de overtuiging dat ze
zichzelf niet als psycholoog zag werken. Ze veranderde van studie en
rondde de opleiding communicatiewetenschappen met succes af. Jarenlang
werkte ze als communicatiemedewerker bij een commercieel bedrijf en ook
nog eens tien jaar als bestuurssecretaris in de sectoren zorg, welzijn en in

het primair onderwijs. Na een aantal
veranderingen in haar laatste baan,
liep ze tegen bepaalde patronen in
haar werk en de bedrijfscultuur aan.
Er werd haar coachbegeleiding aangeboden, dit werd een coachopleiding
en hier kreeg ze Neuro Linguïstisch
Programmeren (NLP): Josje leerde om
te gaan met bepaalde situaties die
zezelf niet in de hand had
Ook kreeg ze een ademsessie,
genaamd ‘verbonden ademen’. Dit is
een ademtechniek die ervoor kan
zorgen dat opgekropte spanningen
loskomen en emotionele blokkades,
bijvoorbeeld als gevolg van een niet
verwerkt trauma, doorbroken kunnen
worden. De ademsessie maakte veel
bij haar los.
“Ik had een fijne jeugd, tot mijn vader
plots overleed op mijn zevende en
mijn moeder het daarna erg druk had.
Ze had de zorg voor drie jonge kinderen en ging weer naar school. Ook
runde ze een macrobiotisch winkeltje aan huis en was ze raadslid in de
lokale politiek. Op emotioneel vlak
voelde in mij niet gezien en ik moest
al vroeg volwassen worden. Tijdens de
ademsessie kwamen ineens spanningen vrij en ik dacht: wauw, hier zitten
nog veel verstopte emoties, van het
kleine meisje in mij.” Josje kreeg veel
energie van NLP en de ademsessies
en wilde zelf graag mensen ermee
helpen. Drie jaar lang volgde ze deeltijdopleidingen, behaalde haar certificaten, zei haar baan op en opende
een eigen praktijk met uitzicht op
haar tuin. “Het was even spannend,
maar gelukkig heeft mijn partner mij
goed ondersteund. Zowel op emotioneel maar ook zeker op financieel
vlak, want we hadden ineens een stuk
minder inkomsten. Maar ik heb mijn
eigen praktijk kunnen openen in 2018
en ik heb het steeds drukker gekregen. Nu help ik mensen om de stress
in hun hoofd en lijf te verminderen.
Met ademcoaching, hartcoherentie en
holistic pulsing geef ik mensen inzichten en handvaten om weer lekker in
hun vel te zitten waardoor ze beter
slapen en communiceren. Ik kan nu
zeggen dat ik iets doe wat ik écht leuk
vind en waar ik ook écht energie uit

haal. En ik ben van plan om nog meer
cursussen te volgen zodat ik mijzelf
de komende jaren kan blijven ontwikkelen.

Theater
Haar ervaringen in het leven en de
ademsessies die haar vooruit hebben
geholpen, hebben Josje als persoon
een stuk sterker gemaakt. Omdat ze
ook benieuwd was hoe haar moeder
terugkeek op het verleden, is Josje
het gesprek met haar aangegaan.
“We hebben veel meegemaakt samen
en er was altijd een goede band.
Maar het was ook net alsof er altijd
een soort filter tussen mij en mijn
moeder zat. Toen we het gesprek zijn
aangegaan en onze grieven hebben
gedeeld, ontstond er ruimte.
Mijn moeder bleek ook altijd nieuwsgierig te zijn geweest naar mijn kijk
op het verleden, maar durfde er niet
naar te vragen omdat ze bang was dat
het bij ons beiden emoties zou oprakelen.” Josje stelde aan haar moeder Ann Philipsen, die regisseuse is,
voor om een toneelstuk over hun
leven te maken. “Ik wist dat als ze ‘ja’
zou zeggen, het ook zou gebeuren.”
Haar moeder was direct enthousiast
en nadat ze een aantal dagen naar de
kust gingen om het stuk te schrijven,
werd theaterstuk ‘Broebels’ geboren. ‘Broebels’ staat voor oneffenheden, die uiteenspatten als ze aan de
oppervlakte komen. “Het is een héél
eerlijk stuk geworden, met de nodige
humor, anders wordt het té droevig.”
Josje en haar moeder stonden in 2018
meerdere keren in DOK6 in Panningen
en bij andere Limburgse theaters op
het toneel. Ze vond het ‘heerlijk’ om
zichzelf te mogen spelen. “Dat toneelstuk was ook een onderdeel van mijn
helingsproces. Ik snapte nooit wat
mensen bedoelden als ze zeiden dat
ze ‘helemaal in het moment zaten’,
maar tijdens de show snapte ik het.
Ik zat er écht helemaal in en het was
fantastisch om met mijn moeder op
het podium te mogen staan. Het was
een mooie manier om ons verhaal te
vertellen, want uiteindelijk zijn emoties als verdriet, boosheid en geluk
universeel en van alle mensen.
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Ruime zege Herpertz Bevo Hc

Stal Hendrix speelt hoofdrol
in GP Kronenberg

Herpertz Bevo Hc heeft op zondag 9 mei op zeer overtuigende wijze Hurry Up uit Zwartemeer met 41-29
verslagen. Bij de rust leidde de Panningse ploeg al met 19-13.
Voor Herpertz Bevo Hc was de
opdracht duidelijk: winnen met ruime
cijfers. Daaraan heeft Herpertz Bevo
Hc voldaan. Na een stroeve start
begon de ploeg te draaien. Na de 0-2
achterstand wist Herpertz Bevo Hc
met goed spel in een hoog tempo de
gasten van het kastje naar de muur
te sturen. De ene na de andere mooie
treffer viel te noteren. Hurry Up kon
tot 6-6 bijblijven, maar toen liep
Herpertz Bevo Hc uit tot 12-7. Via een
tussenstand van 16-9 werd de ruststand van 19-13 bereikt. Na de pauze

ging Herpertz Bevo Hc gestaag door
met scoren. Na zes minuten in de
tweede helft stond het al 25-15.
Halverwege de tweede helft was het
al 32-20 voor de Panningse ploeg.
Uiteindelijk werd het 41-29. Jeroen van
den Beucken was met acht treffers
topscorer. Niek Jordens en Kobe Serras
droegen bieden zes treffers bij, terwijl Guus van Den Heuvel en Nick de
Kuijper beide vijf treffers bijdroegen
aan het schietfestijn. Een collectieve
topprestatie.
Herpertz Bevo Hc behoudt nog een

kleine kans op het behalen van de
tweekamp tegen Kermit Lionsop de
landstitel. De Panningse ploeg moet
de resterende drie wedstrijden met
ruime cijfers winnen en dan moet concurrent Greenpark Aalsmeer nog steken laten vallen. Zaterdag 15 mei gaat
Herpertz Bevo Hc op bezoek bij Kras
Volendam. Voor livestreamgegevens
kijk op www.bevohc.nl

Tekst: Math Nellen

AspergeGilde zet Piet van der Haas in het zonnetje
Het AspergeGilde Peel en Maas heeft op zaterdag 8 mei Piet van der Haas in het zonnetje gezet en uitgeroepen
tot lokale held vanwege zijn jarenlange vrijwillige inzet voor de Baarlose gemeenschap. Met een oude tractor
en opvallende huifkar verraste het AspergeGilde Piet van der Haas in het centrum van Baarlo en kreeg hij
een luxe aspergepakket overhandigd. Het AspergeGilde roept iedere twee weken een lokale held uit als alternatief voor een grootse opening van het aspergeseizoen.
Piet van der Haas was op zaterdag 8 mei de vierde lokale held
die in het zonnetje werd gezet.
Piet zet zich al jarenlang in voor
diverse Baarlose initiatieven en
activiteiten. Zo is hij al sinds 1993
voorzitter van de Volksfeesten
Baarlo, mede-oprichter en secre-

taris van Stichting Baarlo Leeft! en
bestuurslid bij het Dorpsoverleg.
Daarvoor is hij jarenlang voorzitter geweest van Buurtvereniging
Helling ’77 en het Toeristisch
Platform Baarlo. Ook is Piet van
der Haas de bedenker van de
‘Baolderse Kook’ en ‘Baarlose

Kasteelbonbons’. Daarnaast is hij
nog bij vele andere Baarlose initiatieven en activiteiten betrokken
geweest. Voor het bestuur van het
AspergeGilde de reden om Van der
Haas in het zonnetje te zetten.

Amazone Schaefer Raposa van Stal Hendrix uit Kessel tekende
met Mexico op voor de eerste plaats tijdens de GP in Kronenberg.
De wedstrijd vond plaats op zaterdag 8 mei.
Voormalig lerares Schaefer
Raposa kan haar geluk niet op.
De Amerikaanse koos in september
vorig jaar voor een fulltime car
rière als amazone en trad in dienst
bij de familie Hendrix in Kessel.
De Amerikaanse vormt sinds januari een combinatie met de 11-jarige
ruin Mexico die het hele weekend
geen hout raakte. “Ik heb hem in het
begin even gereden, maar niet veel
later vertrokken we naar de Sunshine
Tour met andere paarden. Ik heb drie

weken geleden pas mijn eerste concours met hem gesprongen en dit is
ons tweede CSI.” De bescheiden amazone analyseert haar rit, waarbij ze
ondanks de winst nog verbeterpunten
opsomt. “Haar instelling en werkmentaliteit zijn echt een compliment
waard”, zegt Paul Hendrix. “De manier
waarop ze alles oppakt en zich inzet
daar ben ik heel blij mee. Het is een
verlies voor de maatschappelijke sector waar ze uitkomt, maar zeker een
aanwinst voor onze stal.”

Powerwalk in Baarlo
Fitcoach Lotte Melis-Metselaars uit Baarlo organiseert met twee
andere fitcoaches een Powerwalk door Baarlo op dinsdag 18 mei.
Dit is een initiatief om mensen weer in beweging te krijgen en
positieve energie te geven.
Om 19.00 uur start Lotte de wandeling die wordt afgewisseld met
effectieve oefeningen. Het idee is
ontstaan door drie fitcoaches die
anderen willen helpen om de motivatie voor het bewegen weer op te

pakken en zich fit en lekker in hun
vel te laten voelen. De wandeling
is geschikt voor elk niveau en is
kosteloos. Neem voor meer informatie contact op met fitcoach Lotte
06 48 77 84 42.

Een MBO-diploma halen en ook
nog geld verdienen,
Kan dat?
JA dat kan! Heb je géén zin meer om 5 dagen per week in de schoolbanken

te zitten? Dan hebben wij de oplossing! Solliciteer nu voor de functie van
Junior Operator met BBL opleiding waarin je binnen Wicro het vak
van Junior Operator gaat leren, met de mogelijkheid om door te
groeien naar Machinesteller of Process Engineer.
Je gaat direct 4 dagen per week aan het werk, één dag
per week naar school en wij betalen de opleiding!
Je bent dus vanaf dag 1 verzekerd van een inkomen.

Interesse? Stuur snel een mail naar hrm@wicro.nl want

er zijn slechts een beperkt aantal plekken beschikbaar!

Eerst even komen spieken? Dat kan door je aan te melden
voor onze BBL meeloopmiddag op 4 juni aanstaande.

Karreweg Noord 47-49 • Kessel • Tel 077 462 12 16
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
LET OP: Het aantal kerkgangers is
nog beperkt. Dit verschilt per kerk.
Kijk bij de kerkberichten van uw
parochie. Met ziekteverschijnselen: blijf thuis! Houdt in de kerk 1 ½
meter afstand. Draag een 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!

Parochie Beringe

Misintenties
NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens
het parochiespreekuur op dinsdagochtend. Ook bij kapelaan
Roger Maenen tel. 077 466 18 50 of
per email roger.maenen@ziggo.nl.
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 16 mei
H. Mis 09.30 uur

Cluster MKBE

Woensdag 19 mei
H. Mis 09.00 uur (grote kerk, zij-altaar
St. Jozef)

Parochie Egchel

Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 16 mei
Geen H. Mis
Zondag 23 Mei
H. Mis Pinksteren 11.00 uur t.i.v. Mia
Wijnen-Tillemans en Piet en Maria, Jac.
Gommans

Parochie Grashoek

Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg
077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 15 mei
H.Mis 19.00 uur. Geen misintentie

Parochie Kessel

Gezinsbijdrage
NL39RABO0125305311
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973 Iet Dings-Bovendeerdt
077 462 18 60
Pastorie Dorpstraat 4
06 24 21 61 06
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl Kerkdiensten
Zaterdag 15 mei
www.parochiemaasbree.nl
19.15 uur H. Mis.
Kerkdiensten
Voor de parochie.
Zondag 16 mei
Mededelingen:
H. Mis: 11.00 uur
Lector: Dhr. Jacques Bouten
De Vormselviering van de basisIntenties: Mina Simons en Maria
school is vrijdag 18 juni in twee
Simons. Voor de intenties van de
vieringen.
Aldegundiskapel en de Mariakapel
Om 18.30 uur en om 19.30 uur.
op het kerkhof.
Mededelingen
Er mogen maar 30 personen in de
Kapeldiensten meimaand
H. Missen aanwezig zijn.
In verband met de overheidsU kunt zich daarvoor opgeven bij:
maatregelen rondom het corona-vi- Arno Houwen tel. 06-55177046 of
rus kunnen de kapeldiensten in de bij Iet Dings tel. 06-24216106
maand mei niet doorgaan.
Openstelling Aldegundiskapel
Voor de pastorale zorg kunt u
terecht bij pastoor-deken W. Varela
De Aldegundiskapel in onze paroTel. 3981416, of kapelaan H. te
chiekerk is dagelijks geopend voor
Boekhorst (zie parochie Baarlo)
het opsteken van een kaarsje, een
gebed of een moment van bezinning. Ziekenzalving: 06-55408023

Parochie Helden

Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 16 mei
H. Mis 10.00 uur t.i.v.
priesterroepingen.
Aanmelden 077 3071488 of
0621202118

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 15 mei
H. Mis 17.30 uur

Parochie Baarlo

Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3, 077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 16 mei
9.30 uur H. Mis.
Jaardienst Sef Smedts en Lies SmedtsPeeters.
Jaardienst ouders Peeten- van der
Velden en overleden fam.
Jaardienst ouders Louis Haenen en
Petronella Mertens.
Jaardienst Itie Habets-Thissen.
Voor een bijzondere intentie
Donderdag 20 mei
9.00 uur H. Mis.
Mededelingen:
De Vormselviering van de basisscholen
is donderdag 17 juni in twee vieringen.
Om 18.30 uur en om 19.30 uur.
Er mogen maar 30 mensen in de
kerk. U kunt zich daarvoor opgeven.
Tel. 477.1275 of per mail:
kapelaan@parochiebaarlo.nl

Parochie Meijel

Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
077 466 18 50, www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zondag 16 mei
H. Mis 11.00 uur: uit dankbaarheid
Maandag 17 mei
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 18 mei
H. Mis 09.00 uur t.i.v. John Maenen
(6wk –namens parochianen)
Donderdag 20 mei
H. Mis 09.00 uur t.i.v. John Maenen
(b.g.v. verj)

Parochie Panningen

Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag-, woensdag- en

Bij binnenkomst in de kerk kunt u uw
handen desinfecteren en de voorgeschreven afstand in acht nemen.
Als u verkoudheidsklachten heeft, blijft u dan thuis.

Parochie Kessel-Eik

Misintenties
NL41RABO0125300522
Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkens
06 30 10 30 13
Kerkdiensten
Zaterdag 15 mei
18.00 uur H. Mis.
Voor onze eigen parochie.
Mededelingen:
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.
Ondanks de beperkte mogelijkheden
van het houden van kerkdiensten

vrijdagochtend van 08.30 uur
tot 11.30 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 15 mei
H. Mis 19.00 uur t.i.v. To Janssenvan der Linden (jaardienst) en Piet
Janssen en zoon Sjraar
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

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

Administrator (pastoor-deken)
W. Varela
077 398 14 16
Maasbree/Baarlo/Kessel/
Kessel-Eik
Kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kerkbestuur
Secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com
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Tummers
daar word ik vrolijk van
469,-

79,-

449,Laptop
15S-FQ1008ND
• 15,6 inch (39,6 cm) display • Intel Core i3
• 4 GB RAM • 128 GB SSD

65,Laptop
DESKJET 3764
• All-in-one printer • Apple AirPrint
• Draadloos printen via Wi-Fi • HP ePrint

179,-

139,Airpods met oplaadcase
AIRPODS 2
• Bediening via stem en aanraking
• Accuduur tot 24 uur • Bluetooth

829,-

749,-

Warmtepompdroger
WTW85495NL
• Energieklasse A++
• AutoDry: droogt je was zachtjes
• en precies zo droog als jij wil
• SensitiveDrying System
• Zelfreinigende condensor

8

KG

64
dB

Rifai

Maak kans op een

Trek e-bike!
*Via Bosch

Wasmachine
WAU28P90NL

C
9

KG

1400

879,-

*
749,

T/PM

• i-DOS: bepaalt zelf de benodigde
• hoeveel wasmiddel en water
• EcoSilence Drive: extreem stil,
• duurzaam en zuinig
• SpeedPerfect: perfect wasresultaat
• met een tijdsbesparing tot 65%

*Na € 50,- cashback geldig t/m 30-05-2021

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst
Shop 24/7 online | www.eptummers.nl

