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Opening Ommetje
Egchel
Het Ommetje Egchel, een pad van 3 kilometer lang in de natuur, is geopend op zondag 6 juni. Tijdens de opening konden de bezoekers worden geschminkt en oranje spullen uitzoeken om aan te
trekken, om vervolgens met een grote lijst op de foto te gaan. “We wilden op een leuke creatieve manier foto’s maken ter herinnering aan de opening”, zegt Patrick van ‘t Hooft, secretaris van
Dorpsoverleg Egchel. Piet Delissen, tevens van het Dorpsoverleg Egchel, legt uit dat het project Ommetje Egchel een jaar of drie heeft geduurd. “De gedachte is ontstaan tijdens de ontwikkeling
van het Landbouwontwikkelingsgebied (LOG)”, zegt Delissen. “Dus in samenspraak met de gemeente.” De vraag ontstond: wat zouden we extra voor dit gebied kunnen betekenen? En toen is
het idee voor het Ommetje Egchel ontstaan. Inwoners van Egchel kunnen via dit pad een directe verbinding leggen met de natuur. Het is in eerste instantie bedoeld voor de inwoners van
Egchel, voor een ommetje van een kilometer of 3. Maar het pad is ook toegevoegd aan de knopenlopen, daar is het nu ook een fundamenteel onderdeel van de nummering.” / Beeld: Jordy Strijbos

Gemeenteraad Peel en Maas krijgt meer instemming bij
Integraal Huisvestingsplan
De gemeenteraad van Peel en Maas heeft tijdens de raadsvergadering op dinsdag 8 juni gestemd vóór
een wijziging in het Integraal Huisvestingsplan 2021-2036, waarbij de raad nog meer instemming krijgt
in de plannen voor renovatie en nieuwbouw van scholen in de gemeente.
Het Integraal Huisvestingsplan
(IHP) 2021-2036 is een afsprakenkader waarin de plannen voor
nieuwbouw en renovatie van
scholen in de gemeente Peel
en Maas zijn vastgelegd. In een
opgestelde schoolkalender staat
welke school in welk jaar aan de
beurt is. Ook geeft het plan inzicht
in het financiële plaatje voor de
komende jaren. Dit wordt door de
verantwoordelijke wethouder Wim

Hermans geschat tussen de 16 en
27 miljoen euro.
De VVD diende samen met het CDA
een wijziging aan het voorstel in.
Karin Jacobs (VVD): “Het plan heeft
een forse impact op onze gemeentelijke financiën. We vinden het
van belang dat we als raad tussentijds hierover kunnen bijstellen
op basis van de op dat moment
aanwezige omstandigheden.
Ook willen we dat de raad per busi-

nesscase een besluit neemt over
de uitganspunten en resultaten en
het IHP en schoolkalender eens per
vier jaar worden geëvalueerd.”
Annigje Primowees (PvdA/GroenLinks)
diende namens haar fractie een wijziging in om het IHP niet vast te stellen, maar voor kennisgeving aan te
nemen en om tussentijds per businesscase de situatie te bekijken.
“Afspraken moet je wel op papier
zetten, anders zijn ze niks waard”,

reageerde wethouder Paul Sanders.
“Daarnaast zit er ook een wetswijziging aan te komen waarbij het vaststellen van een IHP wordt verplicht
gesteld.”
Toen Primowees doorkreeg dat
haar wijziging niet genoeg steun
zou krijgen, trok ze deze in en
ondersteunde ze het voorstel
van de voorgenoemde partijen.
Het amendement van de VVD en
CDA werd unaniem aangenomen.
Peter Craenmehr (AndersNu) gaf
aan het belangrijk te vinden om
bij het IHP de financiële consequenties op tijd in beeld te krijgen,

om te voorkomen voor verassingen te komen staan. “We hebben voorbeelden zoals met de
school in Meijel en nu in Helden,
dat te vroeg gemaakte berekeningen altijd op een veel te grote
negatieve afwijking uitdraaien.
Daarom vind ik de benadering zoals
hij nu in dit voorstel is opgenomen
een prima uitgangspunt, met de
opmerking dat we vanaf het begin
betrokken willen worden.”
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Politiek wil geen coffeeshop
in Peel en Maas
De gemeenteraad van Peel en Maas ontving onlangs een brief waarin een ondernemer kenbaar maakte het te
zien zitten om een coffeeshop in de gemeente te beginnen. Ondanks dat de brief nog behandeld moet worden
door de burgemeester, geeft de meerderheid van de raad op voorhand al aan geen interesse te hebben in een
coffeeshop in Peel en Maas.
In de brief geeft de initiatiefnemer
aan dat door de komst van een coffeeshop straatdeals vermindert, omdat
straatdealers minder vrij spel hebben.
Als gemeente heb je met een coffeeshop meer controle en overzicht, aldus
de ondernemer.
Lokaal Peel en Maas kent de geluiden over dealen op straat in Peel en
Maas. “Dit willen we zeker niet. Die
straatverkoop zorgt voor een onveilig
gevoel in parken, op pleinen en parkeerplaatsen in de dorpen maar ook
in de bossen in het buitengebied. Het
is daarbij ook nog maar de vraag wat
de kwaliteit van de softdrug is, om
naar maar te zwijgen van de leeftijd
van de mogelijke kopers.” Toch denkt
de partij dat de overlast niet helemaal weg gaat met de komst van een
coffeeshop. “Al zijn de zijn de cijfers
uit gemeenten waar een coffeeshop
zit wel positief. De handel op straat
neemt af en het drugsgebruik neemt
niet toe. Er blijven echter altijd mensen die liever anoniem scoren dan in
een openbare coffeeshop naar binnen
lopen. Dat verander je niet. Vraag je
het echter aan de jeugd dan zien ze de
komst van een coffeeshop zelf helemaal niet zitten. Als reactie krijg je
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dat daarmee meteen zichtbaar is dat
iemand gebruikt. Vraag je 100 mensen naar een mening dan krijg je 100
verschillende reacties. Lokaal Peel en
Maas wil de mogelijkheid van een coffeeshop zeker serieus onderzocht hebben voordat we hier definitief een ja
of nee op zeggen.”

omgegaan. Het meest waarschijnlijke is dat de raad de mail in handen
van het college of de burgemeester
stelt voor verdere afhandeling. Nadat
dit besluit is genomen, kan de mail
in behandeling worden genomen
en beantwoord worden”, aldus een
woordvoerder van de gemeente.

Gevolgen

Legaliseren

Een duidelijk beeld vormen over
de gevolgen van een coffeeshop,
vindt het CDA lastig. Toch is de partij geen voorstander van het plan.
“Cannabisgebruik kan leiden tot longschade, verslaving, depressies en
andere psychische stoornissen. Dat is
natuurlijk niet goed voor de schoolprestaties van jongeren en kan ook
andere maatschappelijke problemen
tot gevolg tot gevolg hebben”, aldus
John Timmermans van het CDA.
Omdat de burgemeester bevoegd is
om over de komst van een coffeeshop
te beslissen, de raad de details niet
kent en de VVD geen algemeen standpunt over coffeeshops heeft, wil de
partij geen uitspraken doen over de
brief. “Wanneer het echt aan de orde
komt en meer informatie beschikbaar
is, zullen we dit in onze fractie agenderen en bespreken voor een eventueel standpunt.”
Die reactie wil ook de burgemeester nog niet geven. “De mail van de
betreffende persoon is nog niet beantwoord, omdat de brief gericht is aan
de gemeenteraad. De gebruikelijke
procedure is dat de gemeenteraad dan
bepaalt hoe er met het bericht wordt

De fractie PvdA/GroenLinks is de enige
partij die nadrukkelijk aangeeft voor
het legaliseren van softdrugs en voor
gemeentelijke wietteelt te zijn. Het
huidige beleid stimuleert volgens de
partij alleen misdaad. “Zolang coffeeshops wiet en hasj mogen verkopen
maar de productie en handel verboden is, blijven we de onderwereld in
de kaart spelen. We willen zeker kunnen zijn van een veilige buurt, waar
kinderen rustig buiten kunnen spelen
en waar niet de drugsmaffia maar de
politie de baas is op straat. Dat kan
alleen als ook de teelt en handel van
wiet legaal worden. Dan pakken we
de criminelen hun lucratieve handel
af. En kunnen erkende telers veilig
wiet produceren die voldoet aan onze
gezondheid- en kwaliteitseisen. Dat
houdt ook in dat er een gemeentelijk
keurmerk voor een eventuele coffeeshop moet komen. De coffeeshop
moet een gesloten systeem met ecologische wiettelers hebben, de leeftijdsgrens strikt handhaven en goede
voorlichting geven”, aldus de PvdA/
GroenLinks.

Eigenaren Guus Maessen en Vera
Bongers hebben alle opties op
een rijtje gezet en geconcludeerd
dat de aanschaf van een nieuwe
frituurpan een te grote uitgave is.
Daarom namen zij het besluit om
volledig te stoppen met de cafetaria. “Dat de frituurpan het begaf,
zagen we aankomen, omdat de
pan al enkele weken haperde.
Maar we komen niet uit de beste
periode vanwege corona en ons
overige materiaal is ook gedateerd. En één frituurpan houden,
is geen optie. Daarom hebben we
besloten om te stoppen met de
cafetaria”, aldus Guus.
De frietkraam is naast het werk

dat Guus en Vera nog naast hun
bedrijf uitvoeren, een redder
geweest in coronatijd. “De frietkraam heeft ons er doorheen
geholpen. We hebben de inkomsten van carnaval en nu al twee
keer de kermis gemist. Het uitvallen van de frituurpan had dus
niet een half jaar eerder moeten
gebeuren. Dan was er een probleem ontstaan.” De eigenaren
richten zich nu op de toekomst van
het café. Die overgebleven frituurpan wordt gebruikt om de cafébezoekers te voorzien van snacks. De
kaart moet nog worden samengesteld, maar het aanbod is volgens
Guus groot.

Sonarapparatuur

Visser vindt autowrak in
Baarlo
Een visser heeft op zondag 6 juni in de Maas bij Baarlo het wrak
van een auto gevonden. De auto blijkt er al een aantal maanden te
liggen en mag er voorlopig blijven, omdat uit onderzoek is gebleken dat er geen strafbaar feit mee is gepleegd.
De visser die de auto vond, liep
met sonarapparatuur langs de
Maas. Hij tipte de hulpdiensten,
waarna duikers op onderzoek zijn
gegaan. Door het onderzoek is
gebleken dat de auto al maanden

in het water ligt. Er werden geen
personen in de auto aangetroffen
en er zijn geen strafbare feiten aan
het voertuig gelinkt. Hierdoor is de
auto als wrak aangemerkt en kan
het voorlopig blijven liggen.

Tekst: Jeanine Hendriks

Een belangrĳk uitgangspunt in het belastingrecht is ‘wie’ belasting moet betalen (het belastingsubject).
Daarin zĳn twee stromingen. Sommige landen (waaronder Nederland) gaan uit van de woonplaats
(domicilie), terwĳl andere, zoals bĳvoorbeeld de Verenigde Staten, uit gaan van de nationaliteit.
geen belasting mag heffen over
inkomsten of vermogen dat al in
de Nederlandse belastingheffing is
betrokken.
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Voor bestanddelen van het inkomen
die niet in Nederland worden belast
kan de Amerikaanse belastinginspecteur echter gewoon een aanslag opleggen aan een in Nederland
wonende Amerikaan. Een voorbeeld
is de Spaarhypotheek, De uitkering
daarvan is in Nederland onbelast,
maar er is wel Amerikaanse belasting verschuldigd.
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Bej Manders in Egchel gaat stoppen met de cafetaria. Dit omdat
een van de frituurpannen het heeft begeven. Het is volgens eigenaar Guus Maessen een te grote investering om een nieuwe aan te
schaffen.
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Bej Manders in Egchel stopt
met cafetaria
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Frituurpan het heeft begeven

Een Amerikaan die in Nederland
woont is dus door zijn nationaliteit verplicht in de Verenigde Staten
belasting te betalen, terwijl hij op
grond van zijn woonplaats ook in
Nederland belasting verschuldigd
is. Om dubbele heffing te voorkomen is er een belastingverdrag.
Daar staat in dat de Verenigde Staten

Tot voor een aantal jaren terug
was dat niet zo’n probleem.
De Amerikaanse belastingdienst had
weinig zicht op wat er in Nederland
gebeurt. Belastingheffing in dit soort
situaties was dus vooral theorie en
weinig praktijk. In het kader van
tegengaan van belastingontduiking

zijn echter de regels inmiddels flink
aangescherpt. Hoewel je wellicht
enige sympathie kunt opbrengen
voor de arme Amerikaan die geconfronteerd wordt met deze extra
belastingheffing is er in essentie
immers ‘gewoon’ sprake van ontduiking van (Amerikaanse) belasting.
Banken zijn, op straffe van miljoenenboetes, verplicht om belastingontwijking tegen te gaan. Zij moeten
dus transacties van klanten met een
Amerikaanse nationaliteit monitoren
en indien van toepassing rapporteren aan de Belastingdienst. Dat gaat
zelfs zo ver dat banken geen rekeningen meer openen voor klanten
met de Amerikaanse nationaliteit als
die niet over een Amerikaans belastingidentificatienummer beschikken (dat is immers een aanwijzing
van ontduiking van de Amerikaanse
belasting).

Je zou kunnen zeggen dat deze arme
Amerikanen dan maar ‘gewoon’ hun
Amerikaanse nationaliteit moeten
opgeven als ze bijvoorbeeld ook
de Nederlandse nationaliteit hebben. Dat kost echter kennelijk veel
tijd en geld (meer dan 2.000 dollar). Bovendien kan de Amerikaanse
belastingdienst nog een naheffingsaanslag sturen voor de belasting
over de laatste vijf jaar.

Door: Mr.drs. M.J.C. (Mathieu)
Hooijmaijers RB
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Kinderraad kiest blotevoetenpad van basisschool
Den Doelhof als winnend voorstel
De kinderraad van Peel en Maas heeft het blotevoetenpad met de wensput van basisschool Den Doelhof in
Meijel als winnend voorstel gekozen. Negen kinderen uit groep 8 van Den Doelhof hebben samen het plan
uitgewerkt en gepresenteerd op woensdag 2 juni aan de burgemeester en kinderraad en van alle voorstellen
kwamen zij als grote winnaar uit de bus.

en bleek hiermee de uiteindelijke
favoriet te zijn. “Ik schreeuwde heel
hard achter mijn laptop, zo blij was ik”,
zegt Mariam (12). “Ik kon het echt niet
geloven.”

Het blotevoetenpad

In de kinderraad van Peel en Maas
zijn leerlingen van groep 7 en 8
vertegenwoordigd van basisscholen
uit de gemeente. In groep 8 van
basisschool Den Doelhof zitten drie
kinderen die het afgelopen jaar in
de kinderraad van Peel en Maas
waren vertegenwoordigd: raadsleden
Jurre (12) en Pam (12) en griffier
Mariam (12). Zij vormden, samen
met nog eens zes andere kinderen
uit hun klas, het werkgroepje dat

het kinderraadsvoorstel van het
blotevoetenpad met wensput
uitwerkte. Het afgelopen schooljaar
heeft de kinderraad met name
online bijeenkomsten gehad door
de coronamaatregelen. De kinderen
mochten tijdens deze bijeenkomsten
zelf ideeën inbrengen voor een plan
dat zij graag wilden realiseren in de
gemeente. De leerlingen kregen van
de gemeente een ‘buddy’ toegewezen
voor hulp bij het uitwerken van het

plan. De kinderen van Den Doelhof
kregen onder meer hulp van raadslid
Sandy Janssen. Van alle voorstellen
werd er tijdens de allerlaatste
raadsvergadering van het schooljaar
het winnende voorstel gekozen.
De kinderen mochten per basisschool
stemmen op één van de andere
ideeën, ze konden niet op zichzelf
stemmen. Het blotevoetenpad met
wensput van basisschool Den Doelhof
in Meijel kreeg de meeste punten

Het pad is een parcours, dat afgelegd wordt op, je raadt het al: blote
voeten. Mariam: “Het is een pad met
obstakels, waar je op kunt klimmen.
Ook ligt er bijvoorbeeld zaagsel waar
je overheen loopt of modder waar je
doorheen moet lopen. We willen eindigen met een klein plasje met schoon
water waarin je je kunt afspoelen.“
Pam: “En we maken een pad ernaast
zodat mensen met een beperking, in
een rolstoel bijvoorbeeld, ook mee
kunnen doen. De wensput is bedoeld
om mensen te helpen. Het geld dat
erin wordt gegooid, brengen we naar
goede doelen.”
Het idee voor het winnende voorstel kwam van Anne-Fleur (12).
“Maar eigenlijk heb ik het idee aan
mijn moeder te danken”, vertelt ze.
“Want zij heeft het bedacht. Ik vond
het een leuk idee en heb het aan
mijn klasgenoten verteld.” In de klas
werden meerdere ideeën geopperd.
“Zoals het opknappen van sport- en
volleybalvelden in Meijel”, zegt Pam.
“Het was ‘de meeste stemmen gelden’
en toen hadden het blotevoetenpad
en de wensput de meeste stemmen.”
Tijdens de finale op woensdag 2 juni
waren nog vijf van de zeven initiatieven over in de race. Twee vielen
er tijdens een eerdere voorronde af.
Nu moesten de kinderen een filmpje opnemen waarin ze hun idee nog
eens haarfijn uitlegden.
Tijdens de stemming kreeg hun initiatief, samen met de ‘cleanchallenge’

(grote schoonmaak van basisscholen
door leerlingen) en de ‘moestuintjes’ (aanleggen bij de basisscholen)
het gelijke aantal hoogste punten.
Pam: “Dus er moest nog eens worden
gestemd. Toen bleek dat wij gewonnen hadden. Ik was echt superblij.”
Jurre is ook blij dat hun voorstel
gewonnen heeft. Volgens hem zijn het
blotevoetenpad en de wensput een
aanwinst voor Peel en Maas. “Het blotevoetenpad wordt toegankelijk voor
iedereen en het is gratis, dus ook
mensen die niet zoveel geld hebben
kunnen ernaar toe.”

Trots
Juf Ymke Heggers is trots. “Ze hebben bijna alles zelf gedaan, ik heb ze
alleen hoeven helpen met het maken
van een filmpje. Maar verder hebben
ze alles heel goed opgepakt en zelf
het intitiatief genomen. Dat is heel
erg knap.” Het blotevoetenpad en
de wensput komen waarschijnlijk in
de buurt van de nieuwe basisschool
in Meijel. Maar ik denk dat eerst de
nieuwbouwschool wordt afgemaakt
en dat dan pas het blotevoetenpad
en de wensput worden gerealiseerd.
Waarschijnlijk komt het er dit jaar
nog niet, maar zal het in 2022 zijn.”
De gemeente geeft in elk geval een
subsidie van 2.500 euro om het blotevoetenpad en de wensput te realiseren. “Dat is echt héél veel geld”, zegt
Pam. “Maar als we niet genoeg geld
hebben en er geld bij moet, dan gaan
we met zijn allen sponsoren zoeken of
geldinzamelingsacties opzetten, zodat
het er zeker komt. Dat hebben we
afgesproken met elkaar.”

Tekst: Roosje Delsing

Kritiek op nieuwe slogan van Baarlo
Enkele inwoners van Baarlo hebben kritiek geuit op de slogan ‘Baarlo, Samen Trots’, die enkele weken geleden
is gepresenteerd. Zij vinden dat de slogan geen meerwaarde heeft om toeristen naar het dorp te trekken.
Dorpsoverleg Baarlo geeft echter aan nog altijd achter het nieuwe merk te staan.
‘Er zal een krachtigere ‘trekker’ nodig
zijn om Baarlo te kenmerken’, ‘het
is een lege slogan’, ‘ze hebben de
plank misgeslagen’, ‘terug naar de
tekentafel’, zijn enkele reacties die
Baarlonaren geven naar aanleiding
van onze poll op Facebook. Inwoners
van Baarlo vragen zich af of de slogan
‘Baarlo, Samen Trots’ toeristen aanmoedigt om naar het dorp te komen.
Zij zijn van mening dat het nieuwe
merk niet ingaat op de inhoud. Dat
Baarlonaren trots zijn op het dorp,
is een feit, geeft dorpsgenoot Joep
Maessen aan. Maar dat is volgens
hem niet uniek. “Iemand die bijvoorbeeld in Kessel woont zal hetzelfde
over Kessel kunnen vertellen en dit zal
ook gelden voor iedere kern in Peel
en Maas. De beleving die een inwoner heeft is nooit te vergelijken met
een beleving van iemand die er niet
woont. Die mist de emotie en emotie is een bindmiddel. Het is leuk om
persoonlijke ervaringen op papier te
zetten maar of een dialect verhaal een
meerwaarde biedt voor een toerist uit

Drenthe valt te betwijfelen. Die komt
toch voor natuur, omgeving, een leuk
dorpsgezicht en voor een hapje en
drankje.”
Amabile Lena is het daarmee eens.
“Als ik informatie zou zoeken over een
plek om naar toe te gaan bijvoorbeeld
in Friesland, is een dorp dat zich promoot met ‘samen trots’ niet echt aantrekkelijk. Dat zou mij op voorhand het
gevoel geven dat het mij als buitenstaander niet zo veel te bieden heeft.”

Kortzichtig
Koen Hendriks van Dorpsoverleg
Baarlo begrijpt dat dorpsinwoners
kritiek uiten op de slogan. “Een toerist interesseert het niet dat inwoners trots zijn op het dorp, dat is
zeker waar. Maar het is te kort door
de bocht om te zeggen dat we terug
moeten naar de tekentafel. We staan
nog steeds achter de slogan. ‘Baarlo,
Samen Trots’ is geen op zichzelf
staande slogan. De slogan staat in
verhouding tot een belangrijk (actueel) onderwerp in Baarlo. Zo zijn we

tiekpunten en nemen deze mee in de
actieve gemeenschap, is een deel van
positionering van het merk. We dagen ons doel van de campagnes bereikt.
inwoners dan ook uit om zich te melDan mogen we hier samen trots op
den om samen met ons hieraan te
zijn.” De komende weken gaat het
gaan bouwen. Het is van groot belang Dorpsoverleg aan de slag om het merk
samen trots op de kastelen, samen
om een actieve samenwerkende
trots op de Volksfeesten et cetera.
verder invulling te geven.
Het is een ‘open’ merk dat veel moge- samenleving te hebben, dat is toch
een kracht van Baarlo en dat straal je
lijkheden tot vervoegingen kent.
Daarnaast begin je met een merk, ver- dan weer uit naar de regio en verder.
volgens ontwikkel je een positionering Als we zien dat nieuwe vrijwilligers
een bijdrage komen leveren aan onze
en als laatste volgt de visualisering.
Tekst: Jeanine Hendriks
Mensen reageren vaak te instinctmatig en begrijpen misschien niet dat er
veel meer achter de slogan zit.”
Daarmee doelt Hendriks op de campagnes die het Dorpsoverleg gaat
WIJ PLAATSEN
maken om het merk inhoud te geven
VAKKUNDIG ZELF
en het te laten landen op het onder
UW BADKAMER
andere digitale samenlevingsplatform.
“En dat heeft tijd nodig. We hoeven
EN TEGELWERK
ons bij het bedenken van campagnes
niet strak te houden aan het merk,
we willen vooral maatwerk leveren. Natuurlijk willen we campagnes
opstellen die de toerist aanspreekt,
maar nog belangrijker zijn de campagnes die bedoeld zijn voor onze eigen
inwoners en ondernemers.”
OPEN: DO-VR 10.00 - 17.00 UUR EN ZA 10.00 - 15.00 UUR
Het belangrijkste doel is om menVAN HÖVELLSTRAAT 21, HELDEN
sen uit het dorp te betrekken, geeft
T 077 307 54 40 M 06 27 33 59 79 WWW.VERKOO.NL
Hendriks aan. “We kennen nu de kri-

Wij blijven op afspraak geopend
zodat we alle tijd voor u hebben
en U veilig kunnen helpen
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Gemeenteraad Peel en Maas
krijgt meer instemming bij
Integraal Huisvestingsplan
Commerciële bouw

Doe mee
en win

Suzan Hermans (VVD) diende een
voorstel in om de grond die vrijkomt bij de oude basisschool de
Pas in Helden te verkopen aan
commerciële partijen voor de bouw
van starters- en ouderenwoningen,
waarvan de opbrengst in de onderwijshuisvesting wordt gestopt.
“Wat doen we ermee als we tekortkomen”, vroeg John Timmermans
(CDA) zich af. Moeten we dat dan
ook weer uit het IHP halen? Laten
we aan het college overlaten wat
er met de grond moet gebeuren,
we kunnen ervan uitgaan dat zij
een goede keuze maakt.”
PvdA/GroenLinks diende een motie

Het is een echte Nederlandse traditie, het voorspellen
van de wedstrijden op een groot kampioenschap als
deze. Vrijdag 11 juni begint het Europees Kampioenschap
en het Nederlands elftal mag zondag 13 juni aantreden
tegen Oekraïne. Wat gaat Nederland doen dit EK? Nu al
helemaal zonder eerste keeper Jasper Cillissen? En wat
gaan de andere landen doen? Laat jouw voorspellingen
zien in de HALLO EK pool via de onderstaande link.
Schrijf je in en maak kans op verschillende prijzen.

De hoofdprijs is een echte Hisense-tv, beschikbaar
gesteld door EP:Tummers. Andere prijzen die de
HALLO verloot zijn een speciaalbierpakket, een oranje
kruiwagen, klusmaterialen voor de tuin, een sportbon
en nog veel meer. Dus ben jij een echte voetbalkenner
of weet je er geen (voetbal)bal van? Het maakt niet
uit, want poolen kan iedereen. Inschrijven kan tot één
minuut vóór de eerste wedstrijd. Succes!

Raf Janssen (PvdA/GroenLinks)
diende een voorstel in om mensen met een kleinere portemonnee financieel te ondersteunen
om over te stappen op andere
en niet-fossiele energiebronnen.
Ook stelde hij dat in het plan
50 procent collectief eigendom
wordt beschreven als een streven
en niet als een eis. Bewoners en
bedrijven kunnen participeren,
meebeslissen en mede-eigenaar
worden. “In een voorstel willen
we het college oproepen dat in
het vervolgtraject wordt ingebracht dat de ambitie van 50 procent lokaal eigendom en lokaal
medezeggenschap bij grootschalige zon- en windparken een
harde voorwaarde is in plaats van
een nobel streven.”

Reacties

GAMMA Helden Panningen

www.hallopool.nl

Primowees wil met de andere fractievoorzitters bij elkaar gaan zitten
om actieve grondpolitiek te gaan
uitwerken en dat mee te nemen
in de kaderstellingen die eraan
komen op ruimtelijk gebied. “Dan
voorkom je dat iedere keer als er
een vierkante centimeter grond
vrijkomt dat je erover moet gaan
debatteren over hoe je dat gaat
invullen”, aldus Primowees.
Tekst: Roosje Delsing

Het plan voor de Regionale Energie Strategie (RES) heeft in de
raadsvergadering van dinsdag 8 juni de meerderheid van de
stemmen gekregen. Het plan is samengesteld door vijftien
gemeentes uit de regio Noord- en Midden-Limburg.

Voorstel

Het is bĳna zover, het EK voetbal gaat over enkele dagen van start en om de lat eventjes letterlĳk en
figuurlĳk net iets hoger te leggen organiseert de HALLO een echte EK pool. Iedereen mag meedoen en je
kunt er ook nog eens te gekke prĳzen mee winnen.

Grondpolitiek

Gemeenteraad stemt in
met plan Regionale Energie
Strategie

In de RES staan de plannen van
de gemeentes voor energiebesparing en grootschalige opwekking.
Het doel is om in 2030 de uitstoot
van CO2 met een kwart te verminderen ten opzichte van 2015 en
om als gemeenten in 2050 klimaat- en energieneutraal te zijn.
Twintig raadsleden stemden voor
en zes raadsleden tegen het plan.

Maak het EK voetbal nog
spannender met de HALLO EK pool

in voor sociale huurbouw, maar de
voorstellen van beide partijen konden niet op genoeg steun rekenen.

Peter Craenmehr (AndersNu) gaf
aan ervan overtuigd te zijn dat met
de keuzes die nu worden gemaakt
van zonnepanelen en windmolens
nooit de gewenste doelen zullen
worden behaald. Suzan Hermans
(VVD) noemde het plan een te
beperkt document, met daarin
alleen weersafhankelijke energieopwekking. “Wat ons betreft moet
het een mix zijn waarin waterstof, kernenergie en kernfusie niet

worden uitgesloten.” Ze wees erop
dat de portefeuillehouder heeft
gezegd dat de stroomnetwerkcapaciteit in Limburg op is. “Dus waar
gaan we nu voor stemmen”, vroeg
ze zich af. “Voor weersafhankelijke stroom, zonder dat er opslag
voor is.”
Wethouder Paul Sanders reageerde daarop dat het netwerk
vol zit omdat er momenteel
een aantal reserveringen loopt.
“We zijn volop in gesprek met
Enexis. We zien dat er capaciteit
is gereserveerd is door Enexis
voor een aantal parken waarvoor
vergunningen nog niet is verleend en waarvoor de vergunningen misschien ook niet meer
komen. Dus die speelruimte willen we er in ieder geval proberen
uit te halen zodat we in elk geval
wat extra ruimte kunnen gaan
reserveren op dat netwerk.”

Deze motie is al eens
ingediend
Over het voorstel van PvdA/
Groenlinks zei wethouder Sanders:
“Ik ga uw geheugen op de proef
stellen. Hetgeen wat u vraagt
in uw motie, dat alles minimaal
50 procent coöperatief eigendom
moet zijn, is eigenlijk al ingediend
op 15 december. We hebben in het
duurzaamheidsbeleid afgesproken dat we dat gaan evalueren,
dus daar komen we nog op terug.
Dus wat u vraagt, is eigenlijk
overbodig.” De motie kreeg geen
ondersteuning.
Tekst: Roosje Desling
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EK in aantocht

Frans laat de leeuw niet in zijn
hemdje staan
Frans van Oijen (25) woont in Grashoek en is een echte voetbalfan. Hij beoefent de sport sinds zijn 5e en
speelt al jaren in het G-team van R.S.M.S.V. in Meijel. Frans kijkt uit naar het aankomende EK: “Het is eindelijk zover, ik heb er echt heel veel zin in.”

gen. “Ik ga alleen goed naar de wc
van tevoren, zorg voor een lege blaas
zodat ik onder de wedstrijd niet naar
de wc hoef te gaan. En dan ga ik klaar
zitten met een bak chips en drinken.”
Tijdens de wedstrijd zit Frans in een
bubbel en mag er niet tegen hem
worden gepraat. “Mensen mogen niet
meer tegen mij praten of vragen om
drinken of iets. Dat ik hoor: Frans dit
of Frans dat. Nee, Frans is er 45 minuten niet, dan weer 15 minuten wel en
dan weer 45 minuten niet. “
Hoewel hij zich enorm verheugt op
het EK, vindt hij de eerste poulefase
nog niet zo spannend. “Die spanning komt pas als er teams afvallen.” Of hij vertrouwen heeft in het
Nederlands elftal? “Ik verwacht dat
ze de eerste rondes doorkomen,
maar daarna zullen ze al snel afvallen. Ik weet zeker dat ze het niet
gaan halen, ze zijn niet zo goed.
Omdat ik denk dat Nederland niet
gaat winnen, ben ik ook voor België
en Frankrijk. Dat zijn mooie clubs
met goede spelers. Als België speelt
heb ik een shirt van hen aan en hetzelfde geldt voor Frankrijk. Na lang
wachten is het eindelijk bijna zover.
Ik heb er écht weer zin in!”

Tijdens de wedstrijd
mag er niet tegen mij
worden gepraat

Tekst en beeld: Roosje Delsing
Hij heeft zijn oranjeshirt speciaal aangetrokken voor dit interview. Frans
is gék van het EK en heeft er heel
veel zin in. “Hij houdt écht alle scores bij en weet precies wie wat heeft
gemaakt”, zegt moeder Thea. Frans
woont samen met zijn ouders en
broertje in Grashoek. Zijn twee zussen, met wie hij een drieling vormt,
zijn het huis uit. De drieling kwam
drie maanden te vroeg ter wereld.
Frans kreeg één dag na de geboorte
een hersenbloeding, dit tastte zijn
zicht aan. Hij ziet nog zo’n 15 procent
en heeft daarnaast een licht verstandelijke beperking. Dit maakt dat hij in
het G-team speelt. Dat slechtziendheid zijn niet altijd even gemakkelijk is bij een balsport, weet hij maar
al te goed. Frans: “Afgelopen training speelden we een partijtje, drie
mensen hadden een oranjeshirt aan
en één daarvan hoorde niet bij ons.
Dan kan ik niet goed onderscheiden
wie wie is. Gelukkig besloten we op
een gegeven moment om met hesjes te gaan spelen.” Moeder Thea
vult aan: “Vroeger zijn we begonnen
met rood-witte linten om het doel te
spannen, zodat het voor hem duidelijk zou zijn waar hij de bal moest
schieten. Of ze speelden met een
opvallende oranje bal. Dat is nu niet
meer nodig.” Voor Frans is zijn favoriete balsport van groot belang in
zijn leven, hij speelt dan ook graag

bij R.K.M.S.V. “Hier in Grashoek is
niet veel te doen voor mij. Het is fijn
om mensen om mij heen te hebben.
Het is niet zo dat ik de meisjes en
jongens uit mijn voetbalteam veel in
mijn vrije tijd zie, maar we hebben
het wel heel leuk op voetbal samen
en als je ze nodig hebt, zijn ze er voor
je.”

Nopjes
Eigenlijk is Ajax zijn lievelingsclub,
maar met het EK in aantocht zijn alle
pijlen gericht op het Oranjeteam.
Frans is helemaal in zijn nopjes.
“De Eredivisie is leuk om te kijken,
maar het EK is veel leuker”, zegt
Frans. “De sfeer is dan veel anders.”
Elke keer als er een WK of EK begint,
hangt Frans een groot vel papier op
in de keuken waar hij de uitslagen
van álle wedstrijden bijhoudt. “Hij
weet precies welke ploeg doorgaat
naar de volgende ronde”, zegt zijn
moeder. Frans: “Ik probeer alle wedstrijden van Nederland te zien. Dat
is mij tijdens het vorige EK in 2016
gelukt, alleen nu moet ik vaker overdag werken als Nederland moet spelen. Dus ik ga er een paar missen.”
Frans vindt Sneijder en Van Persie de
beste Nederlandse spelers, alleen
doen zij niet meer mee in het oranjeteam. “Van het huidige team vind
ik Klaassen goed en ook de keeper
Stekelenburg.” Zijn meest favoriete

speler van alle deelnemende mannen
is Antoine Griezmann. “De nummer
11 van Frankrijk”, voegt hij eraan toe.
Hij weet het exact.
Van wie Frans knikkende knieën
krijgt, dat is maar één team: de
dames uit het Nederlandse oranjeteam. “Mijn favorieten zijn Daniëlle
van de Donk en Lieke Martens”, zegt
Frans. De dames uit het Oranjeteam
zijn niet alleen knapper, maar ze
gaan ook niet zo snel op de grond
liggen als mannen. Dat vind ik veel
leuker om naar te kijken. Als ik moet
kiezen wanneer er tegelijkertijd mannen- en vrouwenvoetbal op tv is, dan
weet ik het wel.”

Bubbel
Frans heeft door de jaren heen veel
voetbalspullen verzameld zoals
gesigneerde voetballen en drinkflessen. Hij is al vaker op toernooien
geweest in verschillende plaatsen
in het land. “Hier heb ik ook weleens gesigneerde shirtjes gekregen
van bekende voetballers.” Voor het
EK heeft hij weer iets nieuws aangeschaft: een EK-cape die hij over zijn
oranjeshirt kan aantrekken. “Ik ben
er klaar voor”, zegt Frans trots. Zijn
ouders hebben de beamer al geïnstalleerd waarop de wedstrijden
worden bekeken. Frans heeft geen
ritueel dat hij uitvoert voor de wedstrijden, om goed geluk af te dwin-

Doe mee
en win

Caspers Corner

Column

Frank de Boer
13 juni 21:00 uur, NederlandOekraïne, al weken zwart
omcirkeld in mijn agenda, laat
staan in de agenda van onze
bondscoach Frank de Boer.
De eerste EK-wedstrijd van
Oranje, de eerste druppel olie die
de oranjemachine moet gaan
laten draaien, de eerste van
zeven wedstrijden richting de
grote finale. Althans, ik mag
toch hopen dat 11 juli 21.00 uur,
de EK-finale, ook zwart, dan wel
oranje, omcirkeld staat in de
agenda van Frank.
Heeft Frank zijn visie aan de spelers
weten over te brengen? Nog een
paar dagen en dan speelt ons
Nederlands elftal tegen Oekraïne.
Het perfecte moment om even
terug te blikken op de voorbereiding van ons Oranje, maar dan in
het bijzonder de voorbereiding van
Frank. Onze bondscoach riep Donny
van de Beek op met als voornaamste argument, dat hij dit jaar maar
liefst 4.000 minuten heeft gemaakt
bij Manchester United. Of de trainingspartijtjes en de potjes FIFA van
Donny hier worden meegeteld, geen
idee, maar feit is dat de bankzitter
tot slechts 1.500 minuten kwam dit
seizoen. Slordig. Ook besloot Frank
om Quincy Promes mee te nemen
naar het EK. De tikkende tijdbom
van Spartak Moskou is nog altijd
verdachte in een vermeende steekpartij. Koren op de molen van de
roddelpers. Onrust. En dan nog Jerry
St. Juste, die via de media moest vernemen dat hij niet geselecteerd was
door de bondscoach. Pijnlijk. Dit niet
de beste voorbereiding noemen is
een understatement, maar gelukkig
heeft Frank zich op tactisch vlak wel
al bewezen in het verleden. Vier keer
op rij kampioen van Nederland, van
2010 tot en met 2014, weliswaar wel
met een puntentotaal, waarmee je
de jaren daarna de schaal nooit zou
kunnen pakken. Twijfelachtig. In 2016
wist hij het grote Internazionale
uit Italië tot wanhoop te drijven en
leidde een twaalfde plek uiteindelijk tot ontslag. Onbekwaam. En als
trainer van Crystal Palace wist hij zijn
team geen enkele keer (!) te laten
scoren in de Premier League alvorens
een ontslag volgde. Slordig, onrust,
pijnlijk, twijfelachtig, onbekwaam
en lachwekkend. Het is te hopen dat
Frank zijn visie nog niet heeft weten
over te brengen, want alleen dan,
winnen we zondag van Oekraïne!

Casper
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NLW Groep Panningen zoekt
vakantiemedewerkers!
Voor onze werkplek bij DHL in Beringe zoeken wij
enthousiaste vakantiemedewerkers (vanaf 16 jaar). Het betreft
hier voornamelijk logistieke werkzaamheden. Ben jij in juli
en augustus voor minimaal 2 weken beschikbaar, kun jij
zelfstandig naar onze werklocaties reizen en heb jij een
goede mentaliteit? Dan zoeken wij jou!

Belangstelling?

Neem dan contact op met NLW Groep:
Peter van Moorsel (0478-552 579) of
Niek Geraedts (0478-552 488)
WWW.NLW.NL

Wij zijn gespecialiseerd in asbestverwijdering en daarvoor
zoeken we goede asbestsaneerders. Er staat op dit moment een
vacature open voor DAV-er (Deskundig Asbest Verwijderaar) en
een vacature voor DTA-er (Deskundig Toezichthouder Asbest).

Asbestverwijderaar
Als asbestverwijderaar DAV heb je de volgende taken:
• Voorbereidingen voor het saneren van asbest zowel binnen
als buiten (inrichten van het werkgebied, opbouwen van
het containment).
• Asbest verwijderen volgens de best bestaande technieken.
• Samen met je collega’s zorgen voor een juiste afronding
van ieder project.
• Je bent verantwoordelijk voor gereedschap en materialen.
Als asbestverwijderaar DTA heb je aanvullende taken zoals:
• Het aansturen van je eigen team met asbestsaneerders en
je werkt zelf mee.
• Verantwoordelijk voor je eigen asbestsaneringsprojecten
en zorgt dat deze elke dag weer tot een succesvol einde
worden gebracht.
• Je bent het aanspreekpunt op locatie en voor de
controlerende instanties.
Wat wij bieden:
• Je krijgt bij ons vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen
• Wij werken met het nieuwste gereedschap en de best
beschikbare technieken
• Je werkt bij ons aan verschillende projecten waardoor je
afwisseling hebt (niet alleen daken). Je voert bijvoorbeeld
ook weleens sloopwerkzaamheden uit.
• We bieden een volledige opleiding tot DAV (Deskundig
Asbestverwijderaar) en / of DTA (Deskundig Toezichthouder
Asbestsloop)
• We bieden een fulltime of parttime dienstverband met
uitzicht op een vaste aanstelling
Geen opleiding? Geen probleem. Wij kijken vooral naar
motivatie en inzet! Wij helpen je met het behalen van de
benodigde diploma’s.
Ook indien je graag als ZZP-er aan de slag wilt nodigen wij
je uit om te reageren.
Bekijk meer informatie op www.asbestverwijdering.com
Beginnen als asbestverwijderaar? Stuur een email naar
info@asbestverwijdering.com of bel 085-303-8629.

WWW.ASBESTVERWIJDERING.COM
Zwaanen Heike 10B | 5973 PV Lottum
+31 (0)85 303 86 29 | info@asbestverwijdering.com

Ruimte voor nieuwe initiatieven

Peel en Maas gaat oude
omgevingsvergunningen intrekken
De gemeente Peel en Maas gaat een project starten om de omgevingsvergunningen bouwen, slopen
en aanleggen in te trekken die ouder zijn dan drie jaar. Op die manier wil de gemeente meer ruimte
creëren voor nieuwe initiatieven en voorkomen dat er gebouwd wordt volgens achterhaalde
standaarden.
“We zien dat bouwvergunningen soms jaren ongebruikt blijven”, geeft wethouder Rob Wanten
(fysieke leefomgeving) aan.
“Als een oude vergunning ineens
weer opgepakt wordt zien we soms
onlogische situaties ontstaan of
voelt de omgeving zich overvallen.”
Oude vergunningen zijn vaak
afgegeven op basis van kaders en
uitgangspunten die inmiddels achterhaald kunnen zijn. Daarnaast
vindt de gemeente het zonde als
vergunningen niet gebruikt worden. “Als ik bijvoorbeeld kijk naar
de ontwikkelingen op de woningmarkt, dan zie ik graag dat initiatiefnemers die een vergunning
ontvangen, de woning ook daadwerkelijk gaan bouwen”, licht

Wanten toe. “Het is een gemiste
kans als die vergunning ongebruikt
blijft liggen. Zeker nu de vraag naar
woningen groot is.”

Het is zonde als
vergunningen niet
worden gebruikt

Werkwijze
De gemeente trekt niet zomaar de
vergunning in, maar informeert
eerst bij de vergunninghouder.
Mogelijk is deze vergeten om de
bouwactiviteit gereed te melden.
In dat geval is intrekken niet aan de

orde, maar wordt de gemeentelijke
administratie bijgewerkt. Ook kan
er een goede reden zijn dat de
vergunning nog niet is gebruikt.
In dat geval gaat de gemeente het
gesprek aan om te zoeken naar een
oplossing.
In de gemeentelijke administratie staan 438 bouwvergunningen ouder dan 3 jaar die nog niet
gereed gemeld zijn. Daarvan is
driekwart tussen de drie en tien
jaar oud. De bouwvergunningen
zijn heel divers, van een dakkapel
tot een bedrijfsmatig bouwwerk.
Bij het aanschrijven van de vergunninghouders zijn de oudste vergunningen het eerst aan de beurt.

Geluksmomenten delen

Leerlingen van Het Bouwens
testen HappyWe app
Samen met haar klasgenoten Mara Wilms uit Helden, Manja van Leeuwen uit Helden en Barbara Konings uit
Beringe is Jannie Peeters uit Beringe een project gestart over het geluk van jongeren. Samen met informaticadocent Peter Franssen hebben de leerlingen de HappyWe app getest waarin elke leerling een geluksmomentje kan delen.
De vier leerlingen van Het Bouwens
zijn betrokken geraakt bij dit project
doordat ze bij het vak informatica een
opdracht kregen om een functioneel
plan te maken voor een nieuwe app.
“Ons idee was om een app te maken
om het geluk van jongeren te stimuleren door ze leuke momenten met
elkaar te leren delen. Onze informaticadocent Peter Franssen klonk dit
idee erg bekend, één van zijn vrienden Chiel van der Linden heeft de app
HappyWe ontwikkeld waar mensen
elke dag een ‘OneGoodThing’ met
elkaar delen. Peter heeft ons toen
gevraagd of we misschien zelf de app
wilden testen en vervolgens kijken
of deze app ook zou kunnen werken
voor jongeren. Daar zijn we met veel
plezier toen aan begonnen en inmiddels is het al een erg groot project
geworden”, legt Jannie Peeters uit.
De app werkt als volgt. Je maakt een
account aan en je nodigt de mensen uit met wie jij graag gelukkige
momenten wil gaan delen. Zo start
je een eigen groep. Elke dag, als je
een leuk moment meemaakt, deze
worden in de app OneGoodThings
genoemd, deel je dat moment met
de app. Dat kan je doen door alleen
te beschrijven wat je hebt meegemaakt, maar je kan er ook een foto
bij toevoegen. Vervolgens krijgt je
groep een melding dat je een leuk
moment hebt gedeeld en zij kunnen
dan kijken op de tijdlijn wat je hebt
gedeeld. Elke dag krijg je een inspirerende quote en een gelukstip die je
dag kan verbeteren.

Het project begon met het testen
van de app in de informaticaklas in
Het Bouwens. Daar hebben de eerste
leerlingen gebruikgemaakt van de
app. “Dit hebben we afgesloten met
een kort verslag en daarna stelde
Peter voor om de volgende periode
verder te gaan met het onderzoek,
maar dan een stuk groter. Dat hebben we dan ook gedaan. Op school
hebben we flyers verspreid en posters opgehangen om zoveel mogelijk leerlingen mee te laten doen
met ons project. Zo hebben we
de 30-dagen-challenge opgezet.
Leerlingen kunnen dertig dagen lang
een OneGoodThing in het virtuele
BouwensCafé delen en daardoor
zouden ze hun geluk met elkaar
vermenigvuldigen. We zijn nog midden in het proces van de 30-dagenchallenge en aan het einde van dit
schooljaar zullen we het project
afronden met een presentatie voor
de klas samen met Chiel van der
Linden.”

Geluksmomenten
De geluksmomenten die Jannie deelt
zijn erg verschillend. “Soms is het
iets heel kleins, dat ik bijvoorbeeld
thuiskom van school na een lange
dag. Het kan ook iets heel anders
zijn, bijvoorbeeld dat ik zelf gekookt
heb voor mijn familie of voor iemand
iets heb gedaan. Geluk is ook voor
iedereen anders en dat zie je echt
terug in de app, geen enkel geluks
moment is hetzelfde want iedereen haalt ergens anders geluk uit.

Momenten lopen daarom heel erg
uiteen, wat ik ook zo leuk vind aan
de app.” Volgens Jannie is de app
supergoed ontwikkeld en heeft het
hele leuke elementen. “Zoals elke
dag een happy quote. Wel zou het
voor jongeren makkelijker zijn als
je een groep kon maken door, bijvoorbeeld een groepscode. Nu moet
iedereen elkaar uitnodigen en door
zo’n groepscode zou je automatisch
al in een groep kunnen komen.”

Geluk is voor iedereen
anders

Persoonlijke training
Vorige week kregen de leerlingen
een persoonlijke training in geluk
van ‘founding father’ van HappyWe
en geluksman Chiel van der Linden.
Dat was een eerzame en leuke middag, geeft Jannie aan. “De aftrap
deden we in de gelukstuin van Chiel.
Daar hebben we met elkaar gesproken over wat geluk inhoudt en wat
de factoren van geluk precies zijn.
Daarna kregen we een masterclass
van Chiel. Hij heeft de verschillende aspecten van geluk uitgelegd.” Naast het Bouwens van der
Boijecollege in Panningen draait het
project ook op het Dendron College
in Horst.
Tekst: Jeanine Hendriks

1006 \ nieuws

Hoera kindercentra start met
pilot extra opvang in Maasbree

actieactieactie
Strakke benen/buik
12 behandelingen van 40 minuten
van € 80,- voor

Kinderopvangorganisatie Hoera kindercentra start, om de wachtlijst in Maasbree weg te werken, een extra
opvanglocatie in de Maasbreese horecagelegenheid De Vermaekerij. Volgens directeur-bestuurder Rudie
Peeters van Hoera zijn sinds corona de aanmeldingen in Peel en Maas voor kinderopvang toegenomen.
“Ouders zijn steeds meer het belang van kinderopvang in gaan zien, met name het sociale aspect.”

€52,- per keer*

*Zie actievoorwaarden op de site

COSMETISCH CENTRUM HORST

Kinderen gaan niet meer alleen naar
de kinderopvang als ouders moeten
werken, zo stelt Rudie Peeters, maar
ook als ouders thuiswerken door de
coronamaatregelen. Volgens hem zijn
de aanvragen voor kinderopvang voor
jonge kinderen van 0 tot 4 jaar daardoor in de coronaperiode in Peel en
Maas gestegen. “Niet alleen omdat
ouders hun kinderen niet thuis willen hebben als ze thuis aan het werk
zijn, maar ook omdat kinderen op de
opvang veel sociale vaardigheden
leren”, zegt Peeters. “Misschien hebben mensen door corona juist wel
ingezien hoe belangrijk het is voor
kinderen om naar de opvang te gaan.
Het doet echt iets met kinderen als
ze alleen maar thuis zijn. Stel je hebt
geen broertjes of zusjes en je zit door
corona thuis. Dan is je sociale wereld
heel erg beperkt en kun je weinig
‘oefenen’ om de vaardigheden te ontwikkelen die je nodig hebt om samen
met anderen te kunnen functioneren.
Veel ouders hebben nu gemerkt hoe
belangrijk het is voor de ontwikkeling als hun kinderen kunnen spelen
met andere leeftijdsgenootjes. Je kunt
stellen dat ouders de toegevoegde
waarde van de kinderopvang zijn gaan
zien.”

Opening
De opvanglocatie in Maasbree
wordt naar verwachting in
september geopend. “Er zal worden
ingestoken op flexibele opvang”,
zegt Peeters. “Als maatschappelijke
kinderopvangorganisatie wil Hoera
haar verantwoordelijkheid nemen en
inspelen op de ontwikkelingen in de
samenleving. Daar wordt steeds meer
flexibiliteit gevraagd van werknemers,
waardoor ouders ook steeds meer
vragen naar flexibiliteit in de opvang.
De locatie bij de Vermaekerij wordt
een pilot zodat we kunnen kijken hoe
we deze flexibiliteit kunnen bieden,
zonder dat het ten koste gaat van
de kwaliteit van de kinderopvang.
Ook willen we onderzoeken welke
andere mogelijkheden er nog zijn om,
in combinatie met de mogelijkheden
van de Vermaekerij, ouders te
ontzorgen.”
De kinderopvang komt in een
gedeelte van horecagelegenheid
de Vermaekerij, dat deels
leegstaat. Het horecagedeelte en
de kinderopvang worden strikt van
elkaar gescheiden, benadrukt Peeters.
“De kinderen zitten veilig in een
andere ruimte en de kinderopvang
heeft een aparte ingang en een eigen

buitenruimte. Ouders en kinderen
hoeven niet door het horecagedeelte
te lopen.”
Er is vooralsnog plek voor
16 kinderen per dagdeel, met
een uitloopmogelijkheid naar 24.
Naar verwachting van de directeurbestuurder is hiermee de gehele
wachtlijst weggewerkt. “Toch kan
het zijn dat er ook aanmeldingen
uit de omliggende kernen, zoals
bijvoorbeeld Blerick, bijkomen.
Dat gebeurt wel vaker en dat
is prima. Maar als er weer een
wachtlijst ontstaat dan hebben
kinderen uit Maasbree voorrang,
de lokale gemeenschap gaat voor.
Logisch, want zij gaan straks ook naar
de bassischool in Maasbree, dus we
willen een doorstroomlocatie creëren
voor de leerlingen.”
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VAKGARAGE
PEETEN BV

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

Ouders hebben gemerkt
hoe belangrijk de
opvang is

Tekst: Roosje Delsing

Voor ons productiebedrijf in Beringe zijn we per direct op zoek naar:

Waterspelen in dorpen Peel en Maas
Om tijdens een hittegolf waterverbruik te verminderen maar verkoeling voor mens, plant en dier juist
te vergroten, organiseren initiatiefnemers Limburgs Drinkwater (WML), Evides en Dunea deze zomer
de Bespaar Waterspelen. Hierbij wordt gekeken welk dorp in de gemeente Peel en Maas de meeste deelnemers heeft en het minste water verspilt.
“De hittegolf is een extreem fenomeen dat kan leiden tot extreem
waterverbruik. Iedereen zoekt dan
verkoeling, zwembadjes worden
gevuld, tuinen overmatig gesproeid.
En als iedereen dit ook nog eens
tegelijk doet heeft het een verminderde waterdruk als gevolg.
Logisch, maar ook zonde van al dat
water, want het kán anders en op
een leuke manier”, zo laten WML,
Evides en Dunea weten. Daarom
organiseren de partijen deze zomer

de Bespaar Waterspelen, waarbij diverse dorpen in het hart van
Limburg tegen elkaar ‘strijden’
voor de winst én het goede doel:
minder waterverbruik. De deelnemende dorpen zijn Baarlo, Beringe,
Egchel, Grashoek, Helden, Kessel,
Kessel-Eik, Koningslust, Maasbree
en Panningen. Om het watergebruik
te spreiden krijgt elk deelnemend
dorp tijdens de komende hittegolf
een eigen dag toegewezen waarop
deelnemers in hun tuin de Bespaar

Waterspelen houden. Kinderen gaan
van tuin tot tuin om alle spellen te
spelen, volwassenen blijven in hun
eigen tuin die ze alleen op die dag
sproeien. “Elke dag maken deelnemers kans op een dagprijs: een
waterspel voor in de tuin. “Het dorp
met de meeste aanmeldingen wint
uiteindelijk de felbegeerde Gouden
Gieter en een waterval aan eer”,
aldus de organisatie.
Kijk voor meer informatie op
bespaarwaterspelen.nl

Kermis Kessel afgelast, kermis Panningen
nog onzeker
De kermis in Kessel, die eind juni zou plaatsvinden, is afgelast. Het is de vierde kermis op rij in de
gemeente Peel en Maas die dit jaar door de coronamaatregelen niet kan plaatsvinden. De kermis in
Panningen staat van 9 tot en met 14 juli op het programma. Of de kermis door kan gaan is echter nog
onzeker. Een woordvoerder van de gemeente Peel en Maas laat weten dat de gemeente zich vooral
richt op de mogelijkheden en niet de onmogelijkheden.
De gemeente Peel en Maas is druk
bezig om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor de aankomende
kermis in Panningen, maar geeft
aan dat het lastig is, zo laat een
woordvoerder weten. Als de coronacijfers blijven dalen, gaat de
overheid per 30 juni over op stap 4

en 5 van het coronaplan. Dit houdt
onder meer in dat alle horeca open
mag (in aangepaste vorm) en er
weer evenementen mogen worden
gehouden, hieronder vallen ook de
kermissen. Maar of de Panningse
kermis daadwerkelijk groen licht
krijgt en of er alleen ruimte is voor

attracties of ook voor een horecagedeelte in de buitenlucht, wordt
pas dan duidelijk. Op 22 juni is de
volgende persconferentie, dan zal
er meer duidelijk worden over de
mogelijkheden.

MACHINE OPERATOR
Heb je ervaring in de techniek, leer je graag iets nieuws en ben je op zoek naar
een zelfstandige functie in een klein betrokken team? Reageer dan direct!
Wij zijn een familiebedrijf, al bijna 40 jaar actief in diverse sectoren,
waaronder ons metaalproductiebedrijf waar we gaaspanelen en rollen
gaas produceren d.m.v. automatische puntlasmachines. Ons gaas wordt
toegepast in uiteenlopende sectoren: van de land- en tuinbouw tot de
bouwwereld en van de machinebouw tot de hekwerksector. Dankzij ons
moderne machinepark zijn we flexibel en kunnen we snel nieuwe producten
ontwikkelen, produceren en leveren naar wens van onze klanten.
DRATO Schuurkenspad 6 5986 PD Beringe Nederland
T +31 (0)77 30 60 969 F +31 (0)77 30 77 581 E info@drato.nl www.drato.nl

IBAN NL12ABNA0123456789 BIC ANNANL2A BTW 1234.56.789.B.01 KVK 12345678
Werkzaamheden
Als machine operator houd je je bezig met het instellen, opstarten en
controleren van de productie op onze moderne lasmachines, alsmede met
onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan machines en installaties.
Je houdt de productiegegevens bij en rapporteert voortgang en
bijzonderheden aan leidinggevende. Je levert een actieve bijdrage aan het
verder verbeteren van het productieproces.
Daarnaast houd je je bezig met diverse andere voorkomende
werkzaamheden binnen ons kleine productieteam, zoals laden/lossen (met
heftruck) en administratieve afhandeling van productieorders.

Wij vragen
• MBO-opleiding, bij voorkeur richting metaaltechniek
• Enkele jaren ervaring binnen een productieomgeving
• Affiniteit met techniek
• Ervaring met puntlassen is een pré
• Zelfstandig en probleemoplossend kunnen werken
• Je kunt goed communiceren in de Nederlandse taal
Wij bieden
• Een afwisselende, zelfstandige functie binnen een enthousiast
klein team
• Een uitstekend salaris al naar gelang kennis en kunde
• Informele sfeer en korte lijnen
• Arbeidsvoorwaarden conform CAO Metaal en Techniek
Ben jij de technische allrounder waarnaar wij op zoek zijn?
Reageer dan snel!
Voor meer informatie kun je bellen (077-3060969) of mailen (info@drato.nl).
Of stuur direct je CV en motivatie naar info@drato.nl

DRATO
Schuurkenspad 6
5986 PD BERINGE
T 077 306 09 69
E info@drato.nl
www.drato.nl
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In het bijzijn van haar kleinkinderen
is na een lang en liefdevol leven
rustig van ons heengegaan

Ger Claassen

* Helmond, 6 februari 1928

†

In de gezegende leeftijd van 91 jaar,
is thuis in zijn vertrouwde omgeving,
rustig ingeslapen mijn lieve man, ôzze Va,
trotse opa en bijna overgrootopa

Herm Mertens
“Herm van de Mild”

† Tegelen, 4 juni 2021

echtgenoot van

weduwe van

Mia Mertens-Kersten

weduwe van

Piet en Maria
Harm en Jill
Sjuul en Daniëlle

Janus Bakels
Harry Jacobs
Lisa, Emma, Guido,
Bob, Juke, Tessel,
Pien & Jack, Nina & Jelle

Correspondentieadres: Familie Jacobs
Haagweg 21, 5995 AA Kessel
Vanwege de huidige maatregelen zal het afscheid in
besloten kring plaatsvinden.
Een speciaal woord van dank aan de medewerkers en
vrijwilligers voor de liefdevolle verzorging van Ger
die zij heeft mogen ontvangen tijdens haar verblijf in
Dagelijks Leven, Het Annahuis, Tegelen.

Marcel en Gerrie
Janne
Jelle
Auke en Amber

Voor aardbeienplanten,
groenteplanten o.a.: komkommers,
paprika en tomaten, fruitbomen en
kleinfruit naar Thijs Huys, Langstraat 64
Horst-Hegelsom. Tel.: 077 398 35 52.

Mannie en Suzan
Thijs en Aukje
Jaap en Nina

Zelfstandig Optidee Adviseur Peggy
Wismans www.optidee.nl/peggywismans tel:0648550730 of fb OptiDuur

Baarlo, 5 juni 2021
Sprunklaan 14
5991 XG Baarlo
In verband met de omstandigheden hebben wij in besloten
kring afscheid genomen van hem.
Wij willen een speciaal woord van dank zeggen aan
Huisartsenpraktijk Baarlo en de maedjes van Groene Kruis
Thuiszorg team Baarlo voor alle goeie zorgen.

Na een gelukkig samenzijn van 12,5 jaar
heb ik afscheid moeten nemen van

Dankbetuiging

Toos Hermans

Met groot verdriet, maar met mooie herinneringen,
hebben wij op 12 mei in de kerk van Maasbree
afscheid genomen van onze trotse mam en oma

levenspartner van

Theo Verberne

Grit Peeters-Duijf
Wij zijn dankbaar voor alle steun en troost en zeggen hiervoor
aan allen een hartelijk DANKJEWEL!
Helma en John
Jos en Saskia
Martien en Inge
Wilbert en Vivian

Panningen: Theo
Passage Kapel 44
5981 WS Panningen
Het afscheid zal in besloten kring plaatsvinden.
Een bijzonder woord van dank aan de medewerkers
en vrijwilligers van het Plattelandshoés voor de goede zorgen.

bob noten
uitvaartbegeleiding

Wij zoeken mensen! Diverse part-time
vacatures zoals vrachtwagenchauffeur,
zie www.bexbv.nl/vacatures

De zeswekendienst zal plaatsvinden op zondag 20 juni om
11.00 uur in de H. Aldegundiskerk te Maasbree

Beach Club VIOS needs asap
beachboys & Girls, DJ, Supervisor
VIOS-beringe.nl/VACATURES/

Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info & tips:
karelheines.nl. 06 5096 2915.

begeleiden en ontzorgen
voor élke verzekering

077-3661314 | www.bobnoten.nl

HORTENSIA AANBIEDING!!!
3 voor €12,00 div. srt. Info zie: www.
veld-tuinplanten.nl of 06 4032 7108.
Open za. van 9.30-16.30 uur. Evt. vrijd.
na tel. afspraak. Oude Heldenseweg
(naast 13a ) Maasbree
Bijverdienen? Per direct gezocht:
Hulp in tuinonderhoud, zoals onkruid,
lichte snoeiwerkzaamheden e.d. te
Grubbenvorst. Stuur je email naar:
diamondforever@ziggo.nl
TE HUUR per direct: BEDRIJFSRUIMTE
208 m2 gelegen op industrieterrein te
Kessel, met inpandig kantoorruimte.
Voor meer info bel 06 5573 8865 of
www.pedroclassiccars.nl
Op vakantie? Bagagewagen huren?
Vanaf 50,-/week, 70,-/2 weken.
Eventueel met 3 fietsdragers.
www.keenbikesupport.nl
Te koop gevraagd 2-onder-1 kap
woning
eigenaar kan blijven wonen
geen makelaarskosten
Vestjens Grondzaken BV
077 307 28 18

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

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

fienbosuitvaartzorg.nl
Baarlo
Kessel
Maasbree

24-uur
bereikbaar

eigen afscheidscentrum
vijf 24-uurs kamers

POETSHULP GEZOCHT
Voor 1 dagdeel per week in Beringe.
Aub reactie via bericht naar
06 1031 6000

En oma’s kleinkinderen

Peet Steeghs Uitvaartzorg

Op zoek naar een modern kantoor?
vios-beringe.nl/Business-Center/
vanaf €75 per maand.

Geboren op
2 juni 2021
Dochter van
Ben & Karin Timmermans
Zusje van Silke en Levi

Auto’s gevraagd, alle merken
loop, sloop of schade. Direct geld
en vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 5285 9348.

Peet Steeghs Uitvaartzorg

* Helenaveen, 25 maart 1937
† Panningen, 6 juni 2021

Pien

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

Mirian en Huub

Jos en Vera Jacobs-Beurskens
Wim Jacobs, Leonoor Kuijk
Mark en Marenka Jacobs-Willems

Wij zijn dolgelukkig met de
geboorte van onze dochter

Schijfweg Zuid 9
5995 BD Kessel
Kapsalon Hem & Haar

Mariet en Huub
Noud en Joyce
Koen en Lena
Guus en Melanie

lieve oma van



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

T 077 - 2061585
www.arendseuitvaartzorg.nl

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

samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

www.vooraltijdbijzonder.nl
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Claudia van Haeﬀ |06-15156046
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Voor EK-kijken mag er een
uitzondering zijn
De Oranjekoorts gaat dit weekend weer van start. Normaal gesproken zouden de pleinen en terrassen weer helemaal vol oranje uitgedoste
fans staan. Ondanks het coronavirus mogen cafés en terrassen sinds kort weer open, maar tegen wedstrijden op grote schermen uitzenden
zegt het kabinet nee. Horecabazen zijn teleurgesteld, maar volgens de cijfers is het nog te vroeg. Mag er voor het EK een uitzondering worden gemaakt?
Afgelopen weekend, op 5 juni, mochten de cafés
en restaurants hun deuren weer openen voor
maximaal vijftig gasten. Na maandenlang stil
te hebben gezeten, kan de horeca weer aan de
slag. Omdat voetbalwedstrijden normaal gesproken voor feest, verbroedering, maar ook omzet
zorgen, zien horecabazen en voetbalfans natuurlijk niets liever gebeuren dan een oranjefeest

op de pleinen. Het kabinet vindt dit nog veel te
vroeg. Demissionair premier Rutte zei onverbiddelijk: “Wat wij nu in Nederland doen, loopt behoorlijk
vooruit op andere Europese landen. We moeten echt
opletten wat we doen. Het gaat om de aanzuigende
werking. Want je hebt dan niet alleen zo’n scherm
op het terras en hopelijk vijftig man op afstand.”
Zondagavond 13 juni speelt het Nederlands elftal de

eerste wedstrijd van het EK tegen Oekraïne en de
horecabazen zien graag een uitzondering, maar is
zoiets eerlijk tegenover andere sectoren die geen
uitzonderingen hebben gekregen? Zou het wel verantwoord zijn om dit nu al te doen?
Voor EK-kijken mag er een uitzondering zijn
Wat vindt u?

Bespreking poll week 22

‘Baarlo, Samen Trots’ heeft geen toegevoegde waarde
Het communicatieteam van Dorpsoverleg Baarlo maakte donderdag 20 mei het nieuwe merk bekend waarmee het dorp zich gaat presenteren
richting de buitenwereld. De slogan ‘Baarlo, Samen Trots’ moet toeristen naar het dorp trekken. Maar de inwoners van Baarlo zijn niet trots op
het nieuwe merk, zo blijkt uit de poll.
De slogan ‘Baarlo, Samen Trots’ werkt volgens
Danny Verhage niet. “Ja, heerlijk een dagje
Baarlo want daar zijn ze samen trots. Geen verwijzing naar prachtige wandelroutes als knopenlopen, de prachtige natuur, de centrale ligging
voor fietstochten, de Maas enzovoorts. Wat interesseert het de bezoeker dat wij trots zijn?”
Ton van Daelen is het met hem eens. “Trots?
Waarop? Ik vind het een hele lege slogan.
‘Wij zijn Baarlo’ had ook bedacht kunnen wor-

den, is even nietszeggend.”
Deze slogan lijkt vooral gericht op de Baarlonaren
zelf, vindt Ruud Fleuren. “Wij zijn trots, dat klopt.
Maar met gemeenschapszin, veel activiteiten en
een rijk verenigingsleven trek je helaas weinig toeristen of dagjesmensen van buiten. Het is toch de
bedoeling dat bezoekers worden verleid om naar
ons mooie dorp te komen? Want Baarlo heeft zoveel
moois te bieden. Trotse inwoners of ondernemers
zijn trouwens wel prima ambassadeurs om Baarlo

te promoten en hun tips en favoriete plekken met
onze bezoekers te delen. Nu alleen nog een slogan
die de lading beter dekt.”
Nelly Smedts: “Deze slogan is een gevoel wat de
Baarlonaar in de Beleefboeken weergeeft. Er zal
een krachtigere ‘trekker’ nodig zijn om Baarlo te
kenmerken. Dus terug aan de tekentafel, goed overleg voeren en inspiratie opdoen en vooral nadenken
hoe je het in de wereld zet.”

Karin vertelt

Column

Wie goed
doet...
Ik geloof zelf sterk in het gegeven dat als je iets goeds doet
voor een ander, dat op een dag
ook naar je terug komt. Maar de
laatste tijd werd het me daarin
niet gemakkelijk gemaakt. Zeker
op het gebied van het vinden van
een nieuwe woning, kreeg ik
vooral tegenslag op tegenslag.
En ondanks dat heel veel mensen, bekend en onbekend, met
me meekeken en meedachten,
leek de situatie uitzichtloos.

Als eenmaal de beslissing genomen
is om te gaan scheiden, is het vooruitzicht dat je mogelijk nog jaren
samenwoont omdat er geen woningen beschikbaar zijn, op z´n zachtst
gezegd lastig. Voor beide partijen
trouwens. Een scheiding brengt
onvermijdelijk emoties met zich
mee, en zelden zit je in dezelfde
fase van het proces. Dan duurt het
weer even voordat je samen op
hetzelfde spoor zit. Gelukkig lukt
dat uiteindelijk elke keer weer.
Maar een eigen plek zou nog meer
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lichtpuntje leek verder weg dan
ooit.
Maar dan ineens gaat alles heel
Ingezonden brief
snel. De gouden tip, een snelle
bezichtiging, een plek die dan ook
nog alle verwachtingen overstijgt…
Ik kon niet bevatten dat ineens alles
Als inwoner van Panningen kreeg ik onlangs een folder binnen over het interessante initiatief om er de haalbaarheid van een Warmte Koudeop z´n plaats viel. Een bijzonder
net project te polsen. Een van de doelstellingen is om van het gas af te komen. Ik ben een voorstander van nieuwe projecten omwille van
prettig gesprek volgde, waarin ook
klimaatverbetering. Het heeft echter een meerwaarde om met meerdere technische opties te komen, zodat er op basis van een bredere kennis
werd meegedacht over hoe onze
(met af te wegen plussen en minnen) beter een persoonlijke gefundeerde keuze kan worden gemaakt. Onze woning is al zéér zuinig, we hebdochter zoveel mogelijk ontlast kon
ben wel een gasketel en zijn niet van plan om die nu al te gaan vervangen.
worden in verband met haar hartafwijking. Het raakte me diep.
lager door toepassing van nieuwe
geving hierop gaan aanpassen.
In Hoogeveen wordt bijvoorbeeld
deze uitspraak. Ook aardgas kan in
En dus ben ik vanaf half juli officiinnovatieve technieken. Daar ben
Binnen vijf jaar zullen er nieuwe
een hele wijk als experiment juist
bepaalde situaties toch uiteindelijk
eel tijdelijk geen inwoner meer van
ik erg benieuwd naar. Het is troutechnieken op de markt komen,
voorzien van aardgasleidingen en
de beste keuze blijven met behoud
gemeente Peel en Maas, maar zit ik
wens te kort door de bocht gerewaarbij de eigen gasketel kan worcv-ketels om er aardgas te gaan
van de klimaatdoelstellingen.
een paar kilometer verderop. Zodra
deneerd vanuit de politiek, dat de
vervangen door waterstofgas. Het is den vervangen door een duurzame
er een woning voor me vrijkomt,
nu nog wettelijk verboden om naast ketel waar tevens (deels) waterstof- Nederlandse huishoudens volledig
kom ik weer terug naar Baarlo.
van het gas af moeten. De kans is
aardgas waterstofgas toe te voegen gas aan kan worden toegevoegd.
Maar voor nu komt er rust, en ziet
Het energieverbruik van een derge- erg groot dat de politiek te zijaan het huidige net, echter de poliChil Persoon
de toekomst er weer iets zonniger
tiek zal met grote zekerheid de wet- lijke ketel wordt sowieso beduidend ner tijd nog zal terugkomen op
Panningen
uit. We zijn klaar voor deze volgende stap.

VanVan
nieuwe
deurtjes
nieuwe
deurtjes
Van nieuwe deurtjes
tottot
eeneen
complete
renovatie
complete
renovatie
tot een complete renovatie

LOSLATENDE
FOLIE
OPOP
LOSLATENDE
FOLIE
LOSLATENDE FOLIE OP
UW
KEUKENKASTJES?
UW
KEUKENKASTJES?
UW KEUKENKASTJES?

Warmte Koude-net Panningen

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan
zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die
elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Karin
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Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Vanaf 1 juli 2021 nieuwe WBTR
De verenigingen, stichtingen en coöperaties zijn van grote waarde voor de leefbaarheid
in onze dorpen. Daarom informeren wij u graag over de nieuwe WBTR. De WBTR is
bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Het is
belangrijk dat u een aantal zaken goed regelt. Een van die zaken is de besluitvorming
binnen de vereniging of stichting. Want gaat er iets mis, dan kunt u als bestuurslid of
toezichthouder persoonlijk aansprakelijk gesteld worden.

Wat verandert er?
Met de WBTR verandert een aantal regels voor bestuurders en toezichthouders zoals taken,
bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. Het doel is om de kwaliteit van het
besturen te verbeteren.
Een aantal veranderingen heeft gevolgen voor de statuten. De regels moeten opgenomen worden
in de statuten bij de eerstvolgende statutenwijziging. Er is geen verplichting om de statuten
vóór 1 juli 2021 of binnen 5 jaar daarna te wijzigen, maar de inwerkingtreding van de wet heeft
wel direct gevolgen voor de geldigheid van sommige bepalingen en voor de bepaling over méér
stemmen voor één bestuurder over vijf jaar. De verenigingen, stichtingen en coöperaties moeten
voor hun eigen statuten beoordelen welke impact de WBTR daarop heeft en hoe nodig het is
om de statuten te wijzigen of tussentijds dingen te regelen in een huishoudelijk regelement.
Totdat de statuten zijn gewijzigd kunnen de onderwerpen die door de inwerkingtreding van de
wet vervallen door strijdigheid met de wet. U kunt deze in een huishoudelijk reglement opnemen
om duidelijkheid te creëren. De wet gaat boven de eigen statuten.
Voor wie?
De WBTR geldt voor de volgende organisatievormen:
• naamloze vennootschappen (NV)
• verenigingen
• coöperaties
• stichtingen
• onderlinge waarborgmaatschappijen
• besloten vennootschappen (BV)
Hoe aan de slag?
Een aantal overkoepelende organisaties bieden verenigingen en stichtingen ondersteuning
(meestal tegen betaling) bij de uitvoering van de WBTR. We vragen u te onderzoeken of uw
koepelorganisatie deze ondersteuningsmogelijkheid biedt.
Daarnaast bieden de Vereniging Kleine Kernen Limburg en het Huis voor de Sport Limburg
kosteloos webinars en een stappenplan aan. Via de website van de Vereniging Kleine Kernen
Limburg worden bestuursleden van organisaties aan de hand van een checklist en een
stappenplan door het proces geleid.
Meer informatie?
Op www.wbtr.nl vindt u alle informatie over de WBTR en het WBTR-programma. Ook kunt u hier
webinars ‘De WBTR en de gevolgen voor mijn vereniging’ terugkijken.

Waarschuwing voor valse
QR-codes
De politie waarschuwt voor oplichters die valse QR-codes gebruiken. De QR-codes
staan in e-mails en brieven die afkomstig lijken van een bank of andere organisatie.
Er gaan momenteel ook valse e-mails rond namens MijnOverheid en DigiD.
In werkelijkheid leiden de QR-codes naar een phishingwebsite. Cybercriminelen
krijgen hiermee toegang tot uw bankrekening. Scan daarom nooit zomaar een QRcode. Vertrouwt u het bericht met QR-code niet, neem dan direct contact op met de
organisatie die als afzender wordt vermeld. Doe dit via de officiële website of het officiële
telefoonnummer. Bel niet naar het telefoonnummer in de brief of e-mail.

Bekendmakingen

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

Plaats/locatie

Straat/omschrijving

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

Koningin Julianastraat 7
BP de Groene Pijl kavel 3
De Oude Kooien 15
Tussen Noordervaart en de N275
Roosenhof 1
Baarloseweg 37
Kavel 25 Weidebos
Op de Lundert 16
Op de Lundert 34
Perceel W 00171
Willem van Hornestraat 28
Bosakkerweg 16
Karreweg-Noord 10
Maasbreeseweg 92
Baarlosestraat 35
Dorpstraat 53
Herikstraat 14
Rooth 69a
St. Aldegundisstraat 9
Westeringlaan 23 en Esdoornstraat
Donk 7
Heldensedijk 23
Heufkesweg 12
Meester Jochemsstraat 3
Steenoven 14
Bestemmingsplan Heibloemseweg 7 e.o.
Dr. Ariënsstraat 60
John F. Kennedylaan
Industrieterrein Panningen 19
Industrieterrein Panningen 24
Loosteeg 14 E
Patersstraat 34
Raadhuisplein 6
Schoolstraat 29 en 31
Vosberg 13
Voornemen ambtshalve opname BRP

E-waste Race van start
Drie basisscholen uit Peel en Maas doen van maandag 7 juni tot en met donderdag 1 juli mee
met de E-waste Race. Het project is officieel gestart met een digitale kick-off met wethouder
Paul Sanders op basisschool de Avonturier in Koningslust. De drie deelnemende teams gaan
vier weken lang de strijd aan met elektronisch afval (ook wel e-waste). De kinderen zamelen
klein elektronisch afval in zodat deze hergebruikt of gerecycled kan worden. Zo leveren ze een
prachtige bijdrage aan de circulaire economie!
Woont u in de buurt van één van de deelnemende scholen, dan kunt u tussen maandag 7 juni en
donderdag 1 juli gemakkelijk en gratis uw elektronisch afval thuis laten ophalen. Dit doet u door uw
elektronisch afval online aan te bieden op de website: www.ewasterace.nl
Elektronisch afval zijn kapotte of oude apparaten met een stekker eraan of een plek voor een batterij.
Denk hierbij aan een oud toetsenbord, kapotte waterkoker, defect mobieltje maar ook aan oude of
kapotte kabels en adapters. Inktcartridges en batterijen vallen niet onder e-waste!
U kunt helpen!
Wanneer u uw klein elektronisch afval apart inlevert, zorgt u ervoor dat schadelijke stoffen niet
in het milieu terechtkomen en er minder grondstoffen uit de aarde hoeven te worden gehaald.
De E-waste Race maakt het u gemakkelijk doordat leerlingen het afval bij u thuis komen ophalen.
De kinderen krijgen punten voor het ingezamelde e-waste en de school met de meeste punten
wint een geheel verzorgd schoolreisje naar de Ontdekfabriek in Eindhoven. Dus biedt uw kapotte
of oude elektronische apparaten online aan!
De scholen die in Peel en Maas meedoen zijn BS De Avonturier Koningslust,
BS De Diamant Baarlo en BS De Horizon Grashoek.
Geen inzameling in uw dorp?
Dan kunt u uw E-waste inleveren op het
Milieupark in Panningen. De E-waste Race is
mogelijk gemaakt door gemeente Peel en Maas
en Weee Nederland.
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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

Schapen begrazen openbaar groen
Op verschillende plaatsen in de gemeente Peel en Maas zijn deze zomer schapen te zien
in het openbaar groen. Ze begrazen op dit moment al in het Vlakbroek Koningslust t/m
11 oktober.
Daarbij komen:
• Stogger Helden: 7 juni t/m 11 juli én 20 september t/m 17 oktober.
• Kuukven Baarlo: 20 september t/m 17 oktober.
• Horsten Baarlo: 11 t/m 24 oktober.
Voordelen van schapenbegrazing?
Het is duurzaam en milieuvriendelijker dan het maaien en afvoeren met tractor of bosmaaier.
Hierdoor komt er minder CO2 in de lucht. Schapen selecteren wat ze eten, zo krijgen minder
dominante planten kans om te groeien. Er ontstaat een bloemrijk en divers landschap,
waardoor ook bijen meer nectar kunnen vinden! Dus ook goed voor de biodiversiteit.
Wandelen en genieten
Ook voor u als wandelaar is het leuk om langs een landschap met schapen te wandelen.
We vragen wandelaars en fietsers wel om de dieren niet op te jagen en honden aan te lijnen.
Professionele schaapsherders
Het begrazingsbeheer met schapen wordt uitgevoerd door professionele schaapsherders die
veel ervaring hebben met het begrazen van openbaar groen.
Ziet u iets wat niet hoort?
Neem dan contact op met de schaapsherders Jan 06-20 04 26 13 of Wilmie 06-30 07 93 75 van het
Maatschap Mennen uit Helenaveen.
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VVD Peel en Maas

Flexibiliteit
Het schooljaar nadert weer langzaam het einde. Een bewogen jaar
voor de leerlingen, leerkrachten en ouders. Er werd een groot beroep
gedaan op flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Een compliment voor
de manier waarop dit is opgepakt door iedereen. Hopelijk hoeven de
scholen nooit meer verplicht te sluiten en kan straks iedereen genieten van een welverdiende zomervakantie.
Gelukkig is er dit schooljaar toch
weer een kinderraadcyclus doorlopen. Het is anders als hetgeen we
voor ogen hadden, maar ook hier
blijkt weer hoe flexibel kinderen
zijn. Ze weten natuurlijk prima om

PvdA/GroenLinks Peel en Maas

te gaan met de digitale middelen,
het digitaal vergaderen vormde dan
ook geen belemmering. Vorige week
vond de laatste kinderraadsvergadering plaats. Extra spannend, omdat
hierin het winnende voorstel werd

CDA Peel en Maas

andere gemeentes in Limburg regelmatig benaderd voor advies. Dat is
ontzettend leuk om te doen. Op deze
manier zijn er steeds meer kinderen die een stem krijgen en actief
betrokken worden bij de beslissingen
over hun eigen leefomgeving.

Suzan Hermans en Karin Jacobs,
raadsleden

Iets vaststellen of ergens kennis van nemen?

Het college heeft de raad voorgesteld het Integraal Huisvestingsplan voor scholen vast te stellen, samen
met een kalender in welk jaar welk plan wordt uitgevoerd. En dat voor de periode 2021-2036.
PvdA/GroenLinks vindt het niet verstandig dat de raad zich vastlegt voor zo’n lange periode.
Daarom zijn wij van mening dat de
raad beide documenten niet moet
vaststellen, maar het beter kan
laten bij het besluit er kennis van te
nemen. De raad houdt dan de handen vrij om op basis van goede, dan
geldende inhoudelijke argumenten
de kredieten beschikbaar te stellen
die nodig zijn om verbouw of nieuw-

gekozen. Tijdens de eerste stemronde waren er drie scholen met een
gelijk aantal stemmen. In de beslissende stemronde is uiteindelijk het
blotevoetenpad met wensput van
basisschool Den Doelhof uit Meijel
als winnaar uit de bus gekomen.
Nu gaan we met de werkgroep, de
betrokken kinderraadsleden/school
en de buddy bespreken hoe dit verder vorm gaat krijgen. Wij blijven ons
inzetten voor de kinderraad van Peel
en Maas. Daarnaast worden we door

bouw van schoolgebouwen mogelijk
te maken. Als een meerderheid van
de raad die inhoudelijke discussie
niet wenst te voeren, kan men zich
daar minder makkelijk aan onttrekken door te roepen dat de raad zelf
die plannen toen en heeft vastgesteld. Dat gebeurde onlangs ook bij
het collegevoorstel om 3,5 miljoen

euro beschikbaar te stellen om de
vroegere Odaschool in Helden te
verbouwen en weer als school te
gaan gebruiken. PvdA/GroenLinks
wilde een discussie of het niet beter
zou zijn voor de gemeenschap van
Helden en voor de portemonnee van
de gemeente om voor alle kinderen van Helden één nieuwe school

te bouwen in plaats van aan de rand
van het dorp een oud schoolgebouw te gaan hernieuwen. De rest
van de raad wilde deze discussie niet voeren met als hoofdargument dat de vernieuwbouw van de
Odaschool immers vastgelegd was in
het jaren geleden vastgestelde huisvestingsplan. Op die manier wordt
de inhoudelijke discussie in de raad
bemoeilijkt en dat is niet goed voor
een gezonde democratie. De belofte
dat de nieuwe plannen voor 2021-

2036 tussentijds bijgesteld kunnen worden, doet niets af aan onze
mening dat de raad het in dit geval
beter kan laten bij het kennis nemen
van de collegeplannen.

Hier kan ik mijn politieke interesse
combineren met de maatschappelijke
vraagstukken die in de gemeente
spelen. Wat mij het meeste aansprak
in de partij is het begrip ‘samen’, dat
is iets wat in deze tijd nog eens sterk
naar voren is gekomen. Dit ‘samen’
betekent ook diversiteit van bijvoorbeeld mensen met verschillende
achtergronden en leeftijden. Ik kijk
ernaar uit om in gesprek te gaan
met deze verschillende mensen en
ik hoop hierdoor veel te leren en

 rvaringen op te doen voor de toee
komst.

Annigje Primowees, Frits Berben, Raf
Janssen, raadsleden

Samen
Mijn naam is Yvette Gielen (18) en ik kom uit Grashoek. Op dit moment
ben ik bezig met het afronden van het vwo op het Bouwens van der
Boijecollege, waarna ik in Nijmegen de studie rechtsgeleerdheid wil
gaan volgen. Daarnaast ben ik mij in de afgelopen jaren meer gaan
verdiepen in de politiek en heb ik ook deelgenomen aan debatwedstrijden tussen scholen.
Ondanks dat ik al mijn hele leven in
de gemeente Peel en Maas woon,
merkte ik in de afgelopen jaren dat
er veel lokale zaken langs mij heen
gingen. Toen ik in contact raakte met
het CDA Peel en Maas leek mij dit

de uitgelezen kans om meer mee
te krijgen van wat er speelt in de
gemeente en zelfs mee te mogen
denken over deze zaken.
Eind vorig jaar ben ik daarom burgerraadslid geworden voor het CDA.

Yvette Gielen, burgerraadslid

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.

OPEN DAG
ZONDAG 27 JUNI
14.00 - 17.00 uur

Hier
voel ik
mij thuis.

Aanmelding verplicht via info@sintjozef.nl
U ontvangt een bevestiging via
de mail met tijdblok.

www.sintjozef.nl
Cliëntadvies

(077) 466 7800
Hoofdnummer

Kapelkesweg 1, 5768 AW Meijel E info@sintjozef.nl

(077) 466 7878

Doe mee
en win
www.hallopool.nl
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Lokaal Peel en Maas

Woningen voor jongeren: bittere noodzaak

Elke gemeente zegt jongeren te huisvesten. Elke gemeente omarmt dus woonconcepten die specifiek op jon- probleem zit . Wij hebben ook ondergeren gericht zijn, zou je denken? Helaas is de praktijk weerbarstiger. Eén derde van de jongeren tussen 18 nemers gesproken die graag iets
voor deze jongeren willen betekeen 28 jaar maakt zich zorgen over het vinden van een passende woning in de toekomst.
In Peel en Maas spreken wij dan over
honderden jongeren die zoekende
zijn. Verreweg de meeste jongeren voldoen niet aan de inkomenscriteria van de vrije huursector. De
enige oplossing is het aanbieden van
een woning onder de huurtoeslaggrens van 752 euro, maar daar zijn er
simpelweg veel te weinig van. Het

Kinderraad
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gevolg is dat jongeren langer thuis
moeten wonen, of een veel te hoge
huur betalen voor te kleine kamers.
Het gaat vooral ook om de levensfase waarin jongeren zich bevinden.
Voor hen is deze fase de start van
veel nieuwe dingen: de eerste baan,
een relatie, nieuwe sociale contacten, en ja, als het lukt: zelfstandig

wonen.
Jongeren hebben ons benaderd
omdat hun zoektocht naar een
woning voor zowel koop of huur,
op niets uitliep. Kopen is voor veel
jongeren een utopie zeker gezien de
forse prijsstijgingen van de afgelopen tijd. Wij zijn in gesprek met hen
en zijn ons gaan oriënteren waar het

nen. In het gesprek met de jongeren
blijkt dat het realiseren van tijdelijke
woonconcepten de enige oplossing
is, zoals woonunits voor maximaal
15 jaar, of woonconcepten creëren in
leegstaande gebouwen zoals scholen
of bedrijfspanden. Deze ondernemers
willen met creatieve, soms al uitgewerkte plannen in onderhandeling
met de gemeente. Willen we onze

jeugd voor Peel en Maas behouden
met betaalbaar wonen, dan is afstappen van traditionele woonconcepten
het enigste wat de oplossing brengt
voor deze jongeren. Lokaal Peel en
Maas blijft zich hiervoor inzetten.

Wie Naus en Tiny Valckx

Laatste vergadering kinderraad
De laatste vergadering van de kinderraad was op 2 juni. Eerst werd ons van alles verteld over
de Energiehelden. Dat zijn kinderen die zich inzetten voor een duurzaam klimaat. Wie wil kan
zich daarbij aansluiten. Daarna werd het tijd om de voorstellen te bekijken. Deze keer kwam
het winnende voorstel eruit. Dit wordt ook echt uitgevoerd.
Dat was wel spannend. Eerst mochten de kinderen
met een voorstel het nog een keer presenteren.
Uiteindelijk mochten we stemmen, maar toen
hadden de voorstellen ‘het blotevoetenpad’, ‘de
cleanchallange’ en ‘de moestuintjes’ evenveel
stemmen. Dus er was een tweede stemronde
nodig. Toen had het blotevoetenpad met wensput
de meeste stemmen.

Proficiat en veel succes. Tot de volgende keer!

Groetjes de mediakids
Madeleine en Gijs

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.

“Je wilt geen woonplek, je wilt een thuis voor je kind!”

Ga daarom op tijd zoeken

Christian Urselmann (23) woont sinds kort in zijn eigen appartement in een woonbegeleidingscentrum
(WBC) van PSW. Een stap waar zijn ouders, Zuzana en Jos, al vroeg mee aan de slag gingen.
Zuzana: “Wij wilden zelf een goed thuis voor Christian kiezen en niet door omstandigheden voor een voldongen
feit komen te staan. Er zijn vaak lange wachtlijsten en het verloop is gering. Wij gingen dus vroeg informatie
inwinnen en veel met andere ouders praten die ook in dit schuitje zaten óf dit al hadden meegemaakt. Zo
kom je er steeds beter achter wat je wel en zeker ook wat je niet wilt voor je kind. Wij hebben voor PSW
gekozen en Christian al ingeschreven toen hij 15 jaar was.”
Jos: “Elke jongvolwassene moet op enig moment een eigen leven gaan leiden. Als je een kind met een
beperking hebt, is loslaten nog zwaarder. Je moet een vertrouwensband opbouwen met de begeleiding.
Geef dat een kans. Maak goede afspraken, spreek wederzijds verwachtingen uit, durf vragen te stellen
en geef aan wat je belangrijk vindt. De begeleiders van Christian doen dingen anders dan wij, maar hij is
wel in een paar maanden echt vooruit gegaan. Thuis hadden wij aan een blik genoeg om te weten wat
hij wilde en deden wij dat voor hem. Nu pakt hij veel meer dingen zelf op.”

Overstap goed begeleid

“Het thuisbezoek
vooraf trok onze zoon
over de streep”

“Een paar zaken hebben voor ons de stap gemakkelijker gemaakt. De persoonlijk begeleider is vooraf
op huisbezoek geweest. Christian voelde zich daardoor meteen veilig bij haar. Christian kan zijn ‘oude’
dagbesteding blijven bezoeken, dat is heel belangrijk voor hem. Over de groepssamenstelling van de
huiskamers is goed nagedacht en gecommuniceerd. We hebben afspraken gemaakt over de
opbouw van het wonen: in het weekend komt Christian voorlopig nog naar huis. We kijken hoe zich
dat ontwikkelt. We hebben echt het gevoel dat we onze zoon niet naar een instelling maar naar
mensen hebben gebracht. We proeven professionaliteit en een menselijke kijk op de cliënten. En
als er iets is, kunnen we bij de persoonlijk begeleider terecht en bespreken we dat samen.”

Is wonen bij PSW wellicht ook iets voor uw kind/verwant? In Sevenum zijn nog enkele appartementen
beschikbaar (opening november 2021). Eind 2021 starten we ook met de bouw van een nieuw WBC
in Meijel. Interesse? Mail naar v.corstjens@psw.nl of bel 06 22 78 73 16.

Onze passie kent geen beperkingen
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Geplukt

Anke van der Sterren-Reinders Grashoek
De 36-jarige Anke is geboren en getogen in Grashoek. Samen met haar man Roy en hun twee kinderen Aniek (8) en Jens (6) verhuisde ze in 2019
van een twee-onder-een-kapwoning midden in het dorp naar een vrijstaand huis aan de rand van het dorp. In het dagelijks leven zet de rasechte
Grashoekenaar zich optimaal in voor anderen. Deze week wordt Anke van der Sterren-Reinders geplukt.

ik het ook heerlijk om een paar keer
per week hard te lopen. Hierdoor kan ik
echt even mijn hoofd legen en zo kom
ik ook nog eens aan mijn wekelijkse
beweging.” Naast het sportieve leven,
kan Anke ook erg genieten van een
feestje. Ze is dan ook altijd in voor een
wijntje met haar vrienden. Al jarenlang
maakt ze, samen met haar man Roy,
deel uit van vriendengroep De Beerput.
“Deze vriendengroep is gevormd door
een groep jongens die in Grashoek zijn
blijven hangen. Dat zijn de mannen
die sinds de basisschool nooit meer
Grashoek zijn uitgegaan. Inmiddels
zijn daar ook de vrouwen bijgekomen
en dan komen de kinderen vanzelf”,
grapt ze.

Activiteiten

Anke groeide op in een gezin van
vijf. Samen met haar ouders, broer
en zus vormde ze een hecht gezin.
Haar vader leed sinds twintiger
jaren aan een chronische ziekte.
Vorig jaar juni overleed hij na
een ongeval op 64-jarige leeftijd.
“Mijn vader had een nierziekte.
Om de nieren te laten werken,
was een nierdialyse noodzakelijk. Zo’n dialyse kostte altijd veel
energie, waardoor zijn lichaam
een stuk vatbaarder en ouder was
dan bij een ander van die leeftijd.
Vorig jaar is hij gevallen met de
elektrische fiets en kneusde en
brak zijn halve lichaam. Dat heeft

hem het leven gekost.” Ondanks deze
heftige periode kijkt Anke positief
terug op het leven van haar vader.
“Mijn vader heeft alles meegemaakt
wat hij wilde meemaken. Hij heeft
zijn drie kinderen naar het altaar
gebracht en heeft vijf gezonde kleinkinderen op de wereld zien komen.
Twee jaar geleden is hij met mijn
moeder verhuisd naar een geheel
nieuwe seniorenwoning, waar mijn
moeder nu nog steeds woont. Al met
al kijk ik heel fijn terug op zijn leven.
Pap is een groot voorbeeld voor mij
en vele anderen. Hij was altijd positief en heeft gelachen tot de laatste
minuut.”

Puzzel

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

2

7

2

Na haar jeugd koos Anke voor een
3-jarige opleiding tot verzorgende
IG. In zeventien jaar tijd heeft ze al
veel ervaring opgedaan binnen de
zorg. “Op mijn 19e was ik klaar met
deze opleiding. Achteraf denk ik: ‘had
ik maar doorgeleerd’, dat wil ik ooit
nog wel gaan doen. Ik ben eerst aan
de slag gegaan als verzorgende IG
binnen De Zorggroep. Daar werkte
ik in een bejaardentehuis en volgde
ik een interne opleiding tot CoZoDi
(Coördinator van Zorg en Diensten).
Daarna ben ik overgestapt naar een
kleinschalige woonvorm voor mensen
met dementie. Drie jaar geleden ben
ik daar ook gestopt en ging ik twee
jaar aan de slag als zzp’er. Daar heb
ik alles gezien, van thuiszorg tot
gehandicaptenzorg. Uiteindelijk ben
ik sinds vorig jaar weer vast in dienst
bij Proteion in Venlo. Hier zorg ik weer
voor mensen met dementie. Inmiddels
ben ik dus al ruim zeventien jaar
werkzaam in de zorg.”

Volleybal
Naast het harde werken, heeft Anke
genoeg hobby’s waarmee ze haar
vrije uren invult. Sinds haar jeugd is
ze al actief bij de volleybalvereniging.
“In Grashoek gaat bijna iedereen op
voetbal of volleybal. Ik zat zelf van
jongs af aan op volleybal totdat Aniek
werd geboren. Toen kreeg ik een knieblessure en ben ik volledig gestopt.
Ik vond het vooral erg dat ik geen
teamsport meer kon beoefenen, want
ik ben een echte teamplayer. Inmiddels
ben ik coach van Anieks volleybalteam.
Zo krijg je toch nog iets mee van die
teamsport. Buiten het volleyballen vind

De Grashoekenaar zet zich optimaal in
voor het dorp. Zo helpt ze regelmatig
met de organisatie van verschillende
activiteiten, zoals Koningsdag. Als lid
van het oranjecommité is ze met de
rest van de organisatie verantwoordelijk voor deze dag. Daarnaast is Anke
secretaris van carnavalsvereniging
de Graasvraeters. In 2013 werd ze,
samen met Roy, uitgeroepen tot prins
en prinses. Dit jaar viert de vereniging
zijn 5x11-jarig jubileum. “In november hebben we ons jubileumweekend. Die vrijdag, de dag na ‘de elfde
van de elfde’ komt de prins al uit.
Normaalgesproken komt die pas in
het begin van het jaar uit, maar omdat
het een jubileumprins is en we dit jaar
geen prins hebben gehad in verband
met corona, hebben we ervoor gekozen om hem dat weekend al uit te
laten komen. Nu maar hopen dat het
dan allemaal door mag gaan. Ik heb
wel weer zin in een goed feestje!”

In Grashoek gaat bijna
iedereen op voetbal of
volleybal

Holland
Nieuwese

Tekst: Floor Vervoort
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Corona
Helaas raakte corona afgelopen jaar
ook haar afdeling bij Proteion. Zo overleden vijf van de zeven bewoners aan
het virus. Zeven van de tien medewerkers raakten besmet, waaronder
Anke. “Twee van onze bewoners die
geen corona hadden opgelopen, werden overgeplaatst naar een andere
afdeling. De andere vijf moesten we
in beschermende kleding verzorgen.
Wij droegen een mondkapje, handschoenen, bril en schort. In de pauze
gingen we dan even op het balkon
staan om een frisse neus te halen.
Het was bijna niet te doen om daar
acht uur in te werken.”

NIEUW,

WE KOMEN NAAR PANNINGEN!
Vanaf vrijdag 11 juni staan we met onze
Hollandese Vishandel in Panningen op
de Markt (tegenover Hema).
Vanaf 9.00 tot 12.30 uur kun je terecht voor
gebakken vis, kibbeling, verse huisgemaakt
sauzen, haring, paling, diverse wokschotels.
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Winstpunten mee naar huis

SUSHI EIGHT PANNINGEN
AFHAAL ACTIE

Oefenwedstrijden en
meetmomenten in paardensport
Op diverse plekken zijn er in het weekend van zaterdag 5 en zondag 6 juni oefenwedstrijden en meetmomenten gereden en gesprongen door leden van PSV Caprilli te Panningen.

COUPON
15% korting op afhaal
Geldig t/m 30 juni 2021 in Panningen
Alleen bij afhaal

Beatrixstraat 1A
5981 AX Panningen
06-20900224

Simone Salemans-Dusch ging met
haar paard Hollywood Hills S na
een coronastop naar Nederweert
en Reuver voor hun eerste meetmomenten van dit jaar. In het M1 in
Nederweert wist ze, met 2 keer 191
punten, 2 winstpunten mee naar huis

te nemen en in Reuver was hun M1
proef 200,5, dus 2 winstpunten waard.
Ivo Steeghs ging dit weekend met een
aantal (jonge) paarden naar oefenwedstrijden en sprong maar liefst
zeven foutloze rondes. Amber Huskens
met Safira en Dana de Voigt met Fade

to Grey namen deel aan het meetmoment in Someren en namen allebei
ook weer mooie winstpunten mee
naar huis.
Tekst: Kirsten Voesten
Beeld: Michele Fotografie

Voor ons kantoor in Beringe zijn we per direct op zoek naar:

ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER

Weer in Peel en Maas

Heb je ervaring met administratieve processen, denk je altijd
oplossingsgericht en ben je op korte termijn beschikbaar?
Reageer dan direct!
Wij zijn een familiebedrijf, al bijna 40 jaar actief in diverse sectoren,
zoals gaasproductie, machinehandel, vastgoed en duurzame energie.
Als administratief medewerker ondersteun je jouw collega’s in een
Schuurkenspad 6 met
5986 PD
Beringeplatte
Nederlandstructuur.
klein team, binnen eenDRATO
organisatie
een
T +31 (0)77 30 60 969 F +31 (0)77 30 77 581 E info@drato.nl www.drato.nl
IBAN NL12ABNA0123456789 BIC ANNANL2A BTW 1234.56.789.B.01 KVK 12345678

Werkzaamheden
Als administratief medewerker zul je je bezighouden met diverse
(financiële) administratieve processen van verschillende bedrijven
binnen onze groep, zoals het controleren en verwerken van facturen,
bijhouden dagelijkse financiële administratie, debiteurenbeheer,
opstellen overzichten, archiveren, telefoon aannemen, contact met
klanten en ad hoc ondersteuning van collega’s.
Wij vragen
• Minimaal een MBO werk- en denkniveau
• Enkele jaren ervaring met financiële administratie
• Ervaring met boekhoud software, bij voorkeur Exact Online
• Je kunt zelfstandig werken, neemt initiatief en voelt je
verantwoordelijk voor je werkzaamheden
• Je kunt goed communiceren in de Nederlands en Engelse taal
• Je bent per direct of op korte termijn beschikbaar
Wij bieden
• Een afwisselende, zelfstandige functie binnen een enthousiast
klein team
• Informele sfeer en korte lijnen
• Arbeidsvoorwaarden conform CAO Metaal en Techniek
Ben jij de administratief medewerker waarnaar wij op zoek zijn?
Reageer dan snel!
Voor meer informatie kun je bellen (077-3060969)
of mailen (info@drato.nl).
Of stuur direct je CV en motivatie naar info@drato.nl
DRATO
Schuurkenspad 6
5986 PD BERINGE
T 077 306 09 69
E info@drato.nl
www.drato.nl

Zomers weer
De maand juni is hard op weg een hoogzomerse en droge maand te worden. Er komt een uitloper van een
hogedrukgebied boven ons te liggen vanuit de Azoren. Deze uitloper kan vanaf dit weekend mogelijk een
zelfstandig hogedrukgebied vormen, net ten noorden van onze omgeving. Door deze ontwikkeling wordt er bij
ons droge lucht vanuit het noordoosten of oosten aangevoerd. Dit zorgt voor weinig bewolking met hooguit
wat stapelwolken of wat hoge bewolking. De temperatuur neemt daardoor zomerse waarden aan die al snel
boven de 25 graden uitkomen. Begin volgende week zijn in een aantal modellen zelfs waarden tot 30 graden te
zien. Dit hangt er vanaf hoe zeer de wind uit het oosten gaat waaien. Er is tijdens deze dagen slechts een kleine
kans op een lokale bui. De foto is gemaakt op de Ondersteweg in Kessel. / Tekst en beeld: Nicky de Bruijn
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Sjiwa Baarlo bestaat vijftig
jaar en lanceert boek

AspergeGilde Peel en Maas zet Wilhelmien
Janssen-Jaspers in het zonnetje

Ontmoetingscentrum Sjiwa in Baarlo bestaat zaterdag 28 augustus vijftig jaar. Op deze dag wordt het startschot gegeven met de
presentatie en de uitreiking van het boek 50 jaar Sjiwa.

Het AspergeGilde Peel en Maas heeft op zondag 6 juni Wilhelmien Janssen-Jaspers in het zonnetje gezet en
uitgeroepen tot lokale held vanwege haar jarenlange betrokkenheid en inzet voor de Meijelse gemeenschap.
Met een oude tractor en opvallende huifkar verraste het AspergeGilde Wilhemien thuis en kreeg zij voor
D’n Binger een luxe aspergepakket overhandigd.

Het boek, dat officieel een uitgave is van Historische Werkgroep
De Borcht als Sprokkeling 52, kwam
tot stand door een idee van Henk
Nijssen. Als nieuw lid van de werkgroep onderbrak hij drie jaar geleden een bestuursvergadering van
Sjiwa met de vraag of het bestuur
samen met de werkgroep een boek

wilde maken. Nu ruim drie jaar
later zijn er vijftig jaar aan herinneringen, verhalen en foto’s verzameld in een boekwerk.
De voorinschrijving voor het boek
loopt van 14 juni tot en met 30 juni.
Het boek kan besteld worden via
www.sjiwa.nl

IVN Helden organiseert online
snelcursus vlinders en libellen
Het Instituut Voor Natuurbeschermingseducatie (IVN) Helden
organiseert op donderdag 17 juni een Zoom-cursus over vlinders
en libellen.
Welke vlinders zie je in jouw tuin?
Wat is het verschil tussen een groot
koolwitje en een oranjetipje? Zit er
een distelvlinder of een gehakkelde aurelia op de vlinderstruik en
wat is het verschil tussen een libel

en juffer? Jan Smeets gaat tijdens
de online cursus, die op donderdag
17 juni om 19.30 uur plaatsvindt,
antwoord geven op zulke insectenvragen. Voor meer informatie, mail
naar pr@ivnhelden.nl

Slootjesdag 2021

Wilhelmien Janssen-Jaspers was op
zondag 6 juni de zesde lokale held die
in het zonnetje werd gezet. Wilhelmien
is een enorm betrokken en actief persoon die zich jarenlang enorm heeft

De jeugdwerkgroep van IVN Helden organiseert op zondag 13 juni
‘Slootjesdag’. Op deze dag kunnen ouders en kinderen onder meer
zoeken naar waterdiertjes.

ingezet voor de Meijelse gemeenschap. Zo heeft ze over een lange periode diverse functies vervuld binnen
Bridgeclub Meijel. Daarnaast is ze actief
bij KBO Meijel, zet ze zich in voor de

Fietsvierdaagse en de Wereldwinkel
en was ze in het verleden betrokken
bij Ondernemersgroep Meijel. Voor het
bestuur van het AspergeGilde de reden
om haar in het zonnetje te zetten.

Het Genootschap Dochters der Liefde in Nederland bestaat uit
15 oudere zusters die binnenkort allemaal in Panningen wonen.
Zij wonen deels in het zorgcentrum Vincent Depaul (met
indicatie) te Panningen en zelfstandig in twee communiteiten
in Panningen en in ‘s-Hertogenbosch.
Om de (mantel)zorg voor de zusters te coördineren en in de toekomst in toenemende
mate de lokale overste te ondersteunen vragen zij een:

Coördinator Zorg voor de zusters
voor gemiddeld 24 uur per week
De hoofdtaak van deze functie is, in nauw overleg met de lokale overste of haar vertegenwoordiger en in
samenwerking met het team, ondersteuning te bieden aan de zusters zodat zij zo goed mogelijk een
religieus leven kunnen blijven leiden.

Voel jij je geroepen? En wil je het volgende komen doen?

Per gezin mag er gedurende een
half uur naar waterdiertjes gezocht
worden met schepnetjes, die de
organisatie verzorgt. Ook zijn er
witte bakken, zoekkaarten, loe-

pen, loeppotjes en een microscoop beschikbaar. De Slootjesdag
vindt plaats op zondag 13 juni van
11.00 tot 14.00 uur. Aanmelden kan
via jeugdwerkgroep@ivnhelden.nl

VVV Baarlo organiseert
rondleiding langs
karakteristieke huizen
VVV Baarlo organiseert een nieuwe rondleiding in het dorp op
zaterdag 12 juni. Deze wandeling leidt langs een aantal karakteristieke huizen en boerderijen in de Baarlose dorpskern.
De gids vertelt onderweg iets over
de ligging en gaat in op de bouwhistorie, het functionele gebruik,
de bouwstijl en typische bouwelementen. Zo maak je als het ware
een reis door de bouwgeschiedenis in Baarlo. De rondleiding vindt

plaats van 10.00 tot 12.00 uur.
Opgeven voor deze wandeling kan
telefonisch, per mail of bij de VVVwinkel aan de Grotestraat 16a in
Baarlo. Er kunnen vooralsnog maximaal vier personen deelnemen aan
deze wandeling.

• Het organiseren, leidinggeven en coördineren van de taken van het team.
(ca. 5 communiteitsmedewerkers en 2 vrijwilligers);
• Het actief participeren in de dagelijkse werkzaamheden en activiteiten en het uitvoeren van mantelzorgtaken.
• Het directe aanspreekpunt zijn wat betreft alle zorg gerelateerde zaken, de contacten met het
zorgcentrum en het Bestuur van de Duitse Provincie, waar de Nederlandse Communiteit onder valt.
• Het mede zorgdragen voor het lichamelijk en geestelijk welzijn van de zusters.
• Het bevorderen van een goed leef-, woon-, en werkklimaat met veel aandacht voor het religieuze leven.

Dan willen we kennis met je maken als je:
• Een verpleegkundige bent met ervaring binnen de ouderenzorg (somatisch en PG) die zorgvragen op de
juiste wijze kan inschatten en vertalen naar de benodigde zorgverlening.
• Leidinggevende kwaliteiten en ervaring hebt.
• De potentie en ambitie hebt om in de toekomst meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden
op je te nemen.
• Affiniteit en respect hebt voor vrouwelijke religieuzen en hun levensstijl.
• Goede sociale vaardigheden hebt en gericht bent op samenwerking en verbinding.
• Representatief bent.
• Iemand bent die zich zowel mondeling als schriftelijk goed kan uiten en bovendien de Duitse taal
voldoende beheerst voor het voeren van alledaagse gesprekken met Duitse zusters die
regelmatig te gast zijn.
• Een rijbewijs B hebt en in het bezit bent van een auto.

Wij bieden je:
• Een bijzondere en afwisselende baan in een fijne werkomgeving.
• Een jaarcontract wat bij gebleken geschiktheid voor onbepaalde tijd verlengd wordt.
• Goede arbeidsvoorwaarden. Het KNR-rechtspositiereglement is van toepassing
(bijna identiek aan de CAO-VVT inclusief pensioenopbouw bij PFZW).
• Een marktconform salaris, afhankelijk van je opleiding en ervaring.

Mogen we van je horen?

Het genootschap Dochters der Liefde laat zich bij het invullen van deze vacature ondersteunen door MaatWerk.
Als je meer informatie wilt over de vacature dan kun je contact opnemen met Marja Wennekes, adviseur.
(telefoon 06 - 45 94 90 84). Via de mail kun je een uitgebreide functiebeschrijving opvragen en ook je
sollicitatiebrief mét CV sturen. marja@maatwerk-mw.nl. Dit kan t/m 30 juni 2021. De sollicitatiegesprekken
vinden plaats op donderdag 8 juli 2021 in ‘s-Hertogenbosch.
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15-vragen aan

Sanne Timmermans Meijel
Wat is je laatste miskoop
geweest?
Ik heb gelukkig niet zo vaak last
van een miskoop, maar heb natuurlijk wel eens ooit een kledingstuk
gekocht wat uiteindelijk toch niet zit
zoals gewenst. Die blijven dan lekker
in mijn kast hangen in plaats van dat
ik ze draag.

Ben je ergens voor aan het
sparen?
Ik wil binnen nu en een paar jaar
heel graag mijn motorrijbewijs
halen. Daar komt dan natuurlijk nog
de motor zelf en de beschermende
kleding et cetera bij kijken, dus dat
gaat me wel een rib uit mijn lijf kosten.

Wat zijn je hobby’s?
Ik heb een hele lange tijd veel met
paarden gedaan dat is nu helaas wat
minder geworden, maar misschien
dat ik die hobby weer een keer kan
oppakken.

Waar ben je het meest trots op?
Ik denk dat ik het meest trots ben op
het feit dat ik heel zelfstandig ben,
wat goed van pas gaat komen volgend jaar als ik op kamers ga.

Wanneer had je meteen een klik
met iemand?

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Sanne Timmermans
17 jaar
Meijel
Peelland College
Deurne

Wat doe je het liefst op een
vrijdag- of zaterdagavond?

Nee, nog niet dat ik weet hihi,
dat moeten we nog ontdekken.
Ik vind het wel altijd grappig
om te zien wat anderen voor
verborgen talenten hebben.

Dit is een lastige, maar volgens mijn
vriendinnen zeg ik heel vaak ‘Yeheess’
of ‘Yeahh’ als ik ergens op reageer of
aan het einde van een verhaal.

Wat deed je als kind het liefst?

Op die avonden ga ik het liefste
gezellig naar mijn vriendinnen
toe. Nu vanwege corona zitten
we bij iemand thuis, maar toen
het nog kon gingen we ook vaker
naar de Vangrail. Al vind ik soms
een avondje thuis op de bank ook
wel fijn.

Heb je een verborgen talent?

Wat is jouw stopwoordje?

Als kind ging ik het liefste lekker naar buiten toe om te spelen
in de tuin of soms ook in het bos.
We wonen buiten het dorp dus er
was plek genoeg om mezelf helemaal uit te leven. Daarnaast ging ik
heel graag bij de buren helpen met
de paarden verzorgen.

TikTok of Instagram?
TikTok zonder twijfel, op mijn ‘for
you page’ bij TikTok kom ik veel
meer dingen tegen die mij interesseren dan op Instagram. Dat komt
misschien ook doordat ik veel te veel
mensen volg op Instagram.

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

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Dan zou ik graag mezelf onzichtbaar willen kunnen maken, dit zou
ik gebruiken om ongemerkt langs
mensen af te lopen of mensen die je
liever niet tegenkomt te ontwijken.

Ben je meestal te vroeg, te laat of
precies op tijd?
Ik zorg meestal dat ik precies op tijd
ben, zodat diegene niet op mij hoeft
te wachten en omgekeerd.

Heb je een droombaan?
Ik heb niet een specifieke droombaan, maar ik zou heel graag iets
met auto’s of misschien motors
willen doen. Ik ga ook Automotive
Management studeren, dus de kans
dat ik daadwerkelijk in die wereld
terecht kom is vrij groot.

Twee jaar geleden op school kwam
ik in de klas bij iemand waar ik meteen goed mee kon opschieten, wij
hebben dan ook dezelfde humor.
We gaan nu natuurlijk alle twee naar
een andere opleiding, maar het lijkt
me erg leuk om haar te blijven spreken.

Wat staat er op jouw bucketlist?
Ik wil een keer een wereldreis
maken, zoveel mogelijk verschillende culturen en werelddelen zien
en meemaken. Het is natuurlijk wel
het leukste als je dit met iemand
samen kan doen, dus ik hoop
iemand te vinden die samen met mij
dat avontuur aangaat.

Wat doe je het liefst op een
zomerse dag?
Lekker zwemmen, veel ijsjes eten en
in de avond het terras op.

Tekst: Lotte Thijssen

Persepolis is
verhuisd!
Eind 2020 zijn wij verhuisd naar
een nieuw pand met nieuwe naam
namelijk BDS tand. Wellicht hebben wij
u niet eerder kunnen bereiken, via deze
weg laten wij u nogmaals dat weten.

Hoi

Column

Rijles

Over een tijdje word ik al
achttien en een van de dingen
die je dan mag doen als je een
rijbewijs hebt, is autorijden
zonder iemand naast je die al
een bepaalde tijd zelf een
rijbewijs heeft. Op dit
moment heb ik nog geen
rijbewijs en ik ben eigenlijk
ook nog niet begonnen met
lessen.
Maar ik heb er wel al wat over
nagedacht. Het lijkt me wel
leuk en ook heel handig om
een rijbewijs te hebben, want
als ik ergens ver weg naartoe
moet, kan ik dat voortaan zelf.
Maar ik denk dat ik voorlopig
toch nog even wacht met de
rijlessen, want het is goed
ermee te beginnen als je er
ook echt klaar voor bent en
denkt dat het gaat lukken,
lijkt me. Misschien dat ik me
volgende week ineens helemaal
bedacht heb en dat deze
zomervakantie dé tijd wordt
voor m’n rijlessen. Natuurlijk
heb ik wel een algemeen idee
van wat de lessen inhouden,
maar ik weet toch niet helemaal
wat ik precies kan verwachten.
Van de één hoor ik namelijk dat
ze meteen een van de eerste
lessen de snelweg op moesten
terwijl het bij de ander in het
begin alleen om de basisdingen
draaide. Ik denk daarbij dat het
per persoon verschilt of je het
moeilijk vindt of niet. De één
doet er langer over dan de
ander en zo is de een ook weer
enorm nerveus voor de eerste
rijles, terwijl de ander alleen
maar blij is eindelijk te kunnen
rijden. Zelf ben ik waarschijnlijk
wel één van die personen die
enorm nerveus is, maar wie
weet verdwijnt dat allemaal
zodra ik in de auto zit en alles
goed lijkt te gaan. Maar dat zie
ik dan wel, voor nu wacht ik
er dus waarschijnlijk nog even
mee. En eigenlijk maakt het
ook niet uit wanneer je ermee
begint, of je nou 16, 17, 18, 25 of
55 bent. Als je er überhaupt aan
wil beginnen. Uiteindelijk is het
goed te beginnen wanneer jij er
klaar voor bent.

Ons nieuwe adres is:
Kerkstaart 78 te Panningen
Tel: 077 307 16 20
U vertrouwde team staat voor u klaar!

Lisa

1006 \ service
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Coronamaatregelen

LET OP: Het aantal kerkgangers
is nog beperkt. Met
ziekteverschijnselen: blijf thuis!
Houdt in de kerk 1 ½ meter
afstand. Desinfecteer uw handen.
Draag een mondkapje bij het naar
uw plaats gaan en weer naar
buiten lopen. 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 13 juni
H. Mis 09.30 uur t.i.v. Ton Peeters
(geboortedag en jaardienst),
tevens voor Sjraar Peeters, Louis
Peeters, de ouders Anna en Louis

Cluster MKBE

Peeters-Peeters, kinderen en familie;
Sjang Reijnen en Juup Vaessen (die dit
jaar overleden zijn).
Woensdag 16 juni
H. Mis 09.00 uur

Parochie Egchel

Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 13 juni
H. Mis 11.00 uur; uit dankbaarheid
Zondag 20 juni
Geen H. Mis

Parochie Grashoek

Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg
077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 13 juni
H.Mis 11.00 uur Voor de vrede in de
wereld

Vormselviering
Donderdag 24 juni zullen de leerlingen
van groep 8 van de basisscholen het
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973 sacrament van het H. Vormsel ontvangen tijdens de Woorddienst om 18.30
Pastorie Dorpstraat 4
uur en 19.30 uur.
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl Openstelling Aldegundiskapel
De Aldegundiskapel in onze parowww.parochiemaasbree.nl
chiekerk is dagelijks geopend voor
Kerkdiensten
het opsteken van een kaarsje, een
Zondag 13 juni
gebed of een moment van bezinning.
H. Mis: 11.00 uur
De H. Aldegundis is beschermheilige
Lector: Mevr. Marianne Verhappen
tegen ernstige ziekten en voor troost
Intenties: Overleden ouders
en hoop.
Wiel Peeters en Annie PeetersCoumans en schoonzoon Erik
Houkes. Voor de intenties van de
Parochie Kessel
Aldegundiskapel en de Mariakapel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
op het kerkhof.
Iet Dings-Bovendeerdt
Mededelingen
077 462 18 60, 06 24 21 61 06
Overleden
Kerkdiensten
Bertie Vaessen-van Nisselroy,
Zaterdag 12 juni
Achter de Hoven, 77 jaar
19.15 uur H. Mis.
Riet Konings-Ketelaars, 83 jaar
Voor het welzijn van onze parochie.

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 13 juni
H. Mis 10.00 uur t.i.v. Felix Bruijnen en
Catharina Bruijnen-Driessen en overl.
fam.; Cor Kruijk (6de jaardienst);

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
OVERLEDEN: Jan van Dommelen, 73 jaar
Zaterdag 12 juni
Geen H. Mis
Zaterdag 19 juni
H. Mis 17.30 uur t.i.v. Anna Catharina
Bos-Daniëls en Cornelis Jacobus Bos

Mededeling
Vrijdag 18 juni H. Vormsel voor de kinderen van groep 8.
Voor de pastorale zorg kunt u terecht
bij pastoor-deken W. Varela
Tel. 3981416, of kapelaan H. te
Boekhorst (zie parochie Baarlo)
Ziekenzalving: 06-55408023

Parochie Baarlo

Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 13 juni
9.30 uur H. Mis.
Jaardienst Pierre Rooyakkers en Dien
Rooyakkers-Pijls v.w. verjaardag.
Ietje Driessen-Hamans v.w. verjaardag.
Jaardienst Gertrude Haenen, voor

Parochie Meijel

Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5, 077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zaterdag 12 juni
H. Mis 19.00 uur: uit dankbaarheid
Maandag 14 juni
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 15 juni
H. Mis 09.00 uur
Donderdag 17 juni
H. Mis 09.00 uur, aansl. Aanbidding

Parochie Panningen

Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag-, woensdag- en
vrijdagochtend van 08.30 uur tot
11.30 uur.

overleden ouders Haenen-Mertens en
zoon Coen.
Donderdag 17 juni
9.00 uur H. Mis.
Mededelingen
Donderdag 17 juni wordt er in twee
vieringen het Sacrament van het H.
Vormsel toegediend voor de kinderen
van groep 8 van de basisscholen.

Parochie Kessel-Eik

Misintenties
NL41RABO0125300522
Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkens
06 30 10 30 13
Kerkdiensten
Zaterdag 19 juni
18.00 uur H. Mis
Voor onze eigen parochie.
Mededelingen
De misintenties kunnen tot nader
bericht worden doorgegeven aan
Tjeu Stemkens. Ook voor verdere

Kerkdiensten
Zaterdag 12 juni
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Joke Goes
Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel

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

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.

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

Leendert Verduijn speelt tijdens orgelconcert Peel en Maas
Organist Leendert Verduijn speelt dinsdagavond 22 juni om 20.00 uur
in de kapel van de Lazaristen in Panningen. Entree is vrij.
Leendert Verduijn, geboren in
1996, begon op zeer jonge leeftijd
met orgelspelen. In 2012 werd hij
toegelaten tot de vooropleiding
van het Utrechts Conservatorium,
waar hij gedurende één jaar
studeerde bij Reitze Smits. In juli
2013 werd hij toegelaten tot de
orgelopleiding op het Codarts
Conservatorium in Rotterdam.
In 2018 sloot hij zijn bachelorstudie
orgel en zijn kerkmuziekstudie af.
Thans volgt Leendert privélessen
bij Reitze Smits (interpretatie) en
Gerben Mourik (improvisatie) en
doet hij de verkorte opleiding tot
Docent Muziek aan het Codarts

Conservatorium in Rotterdam.
Daarnaast volgde hij masterclasses
bij onder andere Wolfgang Seifen,
Luc Bastiaens, Henry Fairs en
Aude Heurtematte en in 2014
de Young-Talent Masterclasses
aan de zomeracademie van het
Internationaal Orgelfestival in
Haarlem. In 2017 won hij de eerste
prijs van het 25e Govert van Wijnconcours Maassluis en tevens
de derde prijs op het Ambitus
Orgelconcours. Als kerkorganist is
hij verbonden aan de Hervormde
gemeenten van OudewaterHekendorp en Sluipwijk.
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ULTRA HD

QLED

SMART

1.099,-

949,Smart TV H55U8QF
• 4K Ultra HD • QLED • Smart TV
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4K

LED

ULTRA HD

Stream het EK
voetbal overal
Devolo Magic 2
WiFi next
199,Starter Kit

749,-

499,-

159,159,
Smart TV 43PUS8535/12

• 4K Ultra HD • Ambilight • Smart TV

Spannende wedstrijd? Houd je hoofd koel!
469,-

899,-

449,-

Mobiele airco PACW29COL

• Stilte modus
• Voor ruimtes tot 30 m²

779,-

Mobiele airco PX71-265WT
• Kan zowel koelen als verwarmen
• Voor ruimtes tot 30 m²

Snackje er bij?
119,-

89,-

Heteluchtfriteuse EY4018

• Gezonder frituren • Voor een
huishouden tot 4 personen

Rik

Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst
1.600 m2

1.400 m2

1000 m2

500 m2

600 m2

Shop 24/7 online | www.eptummers.nl | T: 085 - 105 4444

300 m2

350 m2

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

