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Gemeentenieuws
Peel en Maas

Hoogwater
Vanwege het hoogwater hebben gemeente Peel en Maas en de inwoners diverse maatregelen getroffen in het gebied bij de Maas, in Baarlo, Kessel en Kessel-Eik. Er werden wegen in
de uiterwaarden afgesloten, rioolkasten ingepakt, zandzakken voor de deuren gelegd, meubels verhoogd of verplaatst en nooddijken gebouwd. Uit voorzorg werden dichtbij de Maas
gelegen woningen geëvacueerd. Inmiddels zijn de bewoners terug mogen keren naar hun huizen en wordt de schade vastgesteld. Lees op pagina 06 meer over de gevolgen die het
hoogwater van de Maas heeft gehad. / Beeld: Paul Berden

Stelt lijst met potentiële locaties op

Kessel-Eik zet zich in om woningtekort in dorp aan te pakken
De werkgroep wonen van Dorpsoverleg Kessel-Eik is druk bezig met het samenstellen van een lijst met
potentiële locaties voor woningbouw. Dat is volgens de dorpsbewoners hard nodig, er is namelijk elf jaar
geen enkel huis gebouwd in Kessel-Eik.
In 2018 stelde het Dorpsoverleg een
dorpsvisie vast waarin het woningtekort al ter sprake kwam. De dorpsbewoners maakten zich toen al zorgen
over de jarenlange stagnatie van
de woningbouw in Kessel-Eik. In de
jaren erna is echter nog steeds geen
schop in de grond gegaan, vertelt
Bernd Verhaeg, namens de werkgroep wonen. De vrees bestaat dat
de basisschool verdwijnt doordat
jongeren in de toekomst door het
woningtekort in andere dorpen gaan
wonen. “Als de jongeren uit het dorp

verdwijnen, hou je een oude bevolking over. Dan is de basisschool niet
meer levensvatbaar. Op dit moment
kan de school nog drie jaar mee,
daarna is er echt een tekort aan kinderen.” Het belangrijkste doel is dus
om de basisschool en daardoor de
leefbaarheid in het dorp te behouden. “Mede vanwege het sociale
aspect. Er ontstaan vriendschappen
door de kinderen, daarnaast zijn er
meerdere activiteiten gekoppeld
aan de basisschool. Het houdt het
dorp bruisend. Daarnaast wordt er

in andere dorpen wel gebouwd en
wij zijn van gelijke monniken, gelijke
kappen.”

Lijst met locaties
Uit eigen initiatief is het
Dorpsoverleg begonnen aan een lijst
met locaties waar mogelijk woningbouw gerealiseerd kan worden.
“We voeren gesprekken met alle
grondeigenaren, omdat we iedereen een kans willen geven. Er zijn
twee groepen: grondeigenaren die
niet willen verkopen en grondei-

genaren die wel willen verkopen
maar waarvan het bestemmingsplan door de gemeente niet wordt
gewijzigd. We zijn daarom bezig met
het samenstellen van een lijst van
potentiële locaties. We wilden niet
langer op de gemeente wachten.
De gemeente kan uiteindelijk zelf
uitzoeken welke locatie het beste is”,
legt Kevin Steeghs uit, die ook in de
werkgroep zit.

Positieve impuls
In totaal beschikt Kessel-Eik over
ruim driehonderd woningen.
“Volgens de gemeente zijn er tientallen nieuwe woningen nodig in
het dorp. Maar wij zijn van mening

dat het er ook meer kunnen zijn.
Tegenwoordig zijn huizen zo verkocht
en we staan ook open voor buitendorpse mensen”, aldus Steeghs.
“In september staat een vervolggesprek gepland met de gemeente.
We hebben voor nu alleen naar
locaties gekeken en niet naar het
soort woningen, dat komt daarna
wel. We hopen begin volgend jaar de
eerste locatie definitief te hebben.
Als in 2022 al acht tot tien woningen worden gerealiseerd, krijgt het
dorp al een positieve impuls”, vult
Verhaeg aan.

Tekst: Jeanine Hendriks
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Intentieovereenkomst getekend

Eerste stap herontwikkeling Panningen Zuid
Gemeente Peel en Maas,
De Zorggroep en Wonen Limburg
ondertekenden op woensdag 14 juli
een intentieovereenkomst om te
komen tot de ontwikkeling van het
braakliggende terrein Panningen
Zuid. Met als einddoel een hoogwaardig groene woonomgeving
waar wonen en zorg onlosmakelijk
met elkaar verbonden zijn en
waarbij nadrukkelijk ook de relatie
met de omliggende wijken wordt
gelegd.
Op de locatie stonden tot een tijd
terug basisschool Panningen-Zuid
en verpleeghuis De Wietel. Zowel de
basisschool als het verpleeghuis zijn
gesloopt. De gebouwen aan de JF
Kennedylaan 90 en 94 bestaan nog,
maar zijn niet toekomstbestendig en
worden daarom meegenomen in de
planontwikkeling. Zowel de gemeente
als De Zorggroep zijn eigenaar van de
percelen (en gebouwen) die onderdeel
uitmaken van de ontwikkellocatie.
Wonen Limburg is ook aanwezig met
bestaande gebouwen in het gebied
en is vanwege de maatschappelijke
opgave en als beoogd afnemer van
woningen partner in de planontwikkeling.

Noodzaak tot herontwikkeling
Wethouder Rob Wanten, wethouder
fysieke leefomgeving en wonen
is verheugd dat er nu beweging

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

komt in de invulling van Panningen
Zuid. “De behoefte aan betaalbare
woningen, waaronder sociale
huur, is groot in Peel en Maas.
Dat geldt zeker in Panningen.
In onze prestatieafspraken met de
woningcorporaties (waaronder Wonen
Limburg) hebben we vastgelegd dat
we de komende jaren inzetten op
versnelling in de opgave voor sociale
huur. Verder heeft de gemeente de
locatie als ontwikkellocatie opgenomen
in de woningbouwprogrammering.
Dit alles toont de noodzaak om met
de herontwikkeling van de locatie aan
de slag te gaan.”

Variatie
De precieze invulling van de locatie
is nog niet bekend. Het resultaat van
deze intentieovereenkomst moet
straks een blauwdruk van het gebied
zijn. En een overeenkomst met meer
concrete afspraken naar realisatie.
Wel zijn een aantal uitgangspunten al
helder. Marty van Dam, directeur Mens
& Maatschappij van Wonen Limburg,
ondersteunt deze uitgangspunten:
“Bij het ontwerp van de nieuwe
woonomgeving is een goede variatie
van woningtypes en doelgroepen
belangrijk, waarbij betaalbaarheid,
zowel in het koopsegment als in

de (sociale) huur een belangrijke
rol speelt. Bij de inrichting van het
gebied spelen sociale duurzaamheid
en sociale veiligheid een belangrijke
rol. We koersen samen af op een
duurzame ontwikkeling waarbij ook
voldoende ruimte wordt geboden om
in te spelen op de klimaatopgaves.
Het mooie van locaties als deze in
een kern als Panningen is dat alle
relevante voorzieningen bereikbaar
zijn op een acceptabele afstand.”

zo is dat het project in fases
wordt uitgevoerd. Hoe de buurt,
belanghebbenden, potentiële
bewoners en netwerkpartners met
expertise te betrekken, wordt later in
een projectplan beschreven.

Een variatie van
woningtypes en
doelgroepen is belangrijk

Fases
De drie partijen koersen op start
bouw in 2024, waarbij het mogelijk
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Omgevallen en weer bloeien

Speciale boom van familie Beumers
Henk en Door Beumers uit Panningen hebben een wel heel bijzondere boom in hun tuin staan, of eigenlijk
liggen. Deze notenboom heeft de familie rond het jaar 2000 in hun weide geplant. Elk jaar bloeide hij weer
opnieuw op. In 2019 gebeurde er echter iets dat de toekomst van hun geliefde notenboom zou veranderen.

andere vorm, het lijkt wel een bonsaiboom. Ik vind hem zelfs nog mooier
dan voorheen. Ook zitten er zelfs weer
noten aan. We zijn er hartstikke blij
mee.” Niet alleen Door en Henk genieten van de boom. Ook hun hertjes en
geitjes die in de weide staan, genieten
met volle teugen. Henk: “De hertjes
knabbelen lekker aan de bladeren, tot
waar ze erbij kunnen. En onze nieuwe

geitjes, die we sinds zaterdag hebben,
klimmen in de boom. Voor hen is het
een speelparadijs. Dat is hartstikke
leuk om te zien.”

Ik had nooit gedacht
dat hij nog zou kunnen
bloeien

Voormalig Groene Kruis
gebouw leeromgeving voor
Buurtcollege
Buurtcollege Maas en Peel gaat op maandag 2 augustus van start
in het voormalig Groene Kruis gebouw aan de Kennedylaan in
Panningen. Het gebouw wordt gereed gemaakt voor onderwijs.
De school zal twee jaar in het gebouw gehuisvest worden, terwijl
een definitieve locatie wordt onderzocht. In eerste instantie was
het de bedoeling dat de leerlingen een plek zouden vinden in
Het Bouwens, maar dit was niet op korte termijn te realiseren.

Er woelde een enorme storm door
onder andere Panningen. Henk:
“Het was code oranje. Ik was een
weekend weg in Schotland, mijn
vrouw zat alleen thuis.” Het lukte de
storm om de enorme boom neer te
halen. Slechts een kwart van de wortels zat de boom in de grond gevestigd. Door: “Mijn zoon wilde in de

avond met een schep de boom weer
proberen rechtop te zetten. Maar ik zei
dat het zinloos was en hij geen moeite
hoefde te doen: de boom zou hartstikke doodgaan.” Henk en Door waren
betreurd om hun boom. Hij bleef nog
een poos in de weide liggen. Het was
herfst en de boom zou sowieso kaal
worden. Maar toen gebeurde er iets in

de lente wat niemand had verwacht.
Wonder boven wonder groeiden er
in de lente weer blaadjes aan. En dat
gebeurt nu al twee jaar op rij. Dus ook
al zit de boom nog maar deels in de
grond bevestigd, hij is nog hartstikke
levend. “Het is ongelofelijk”, zegt Door.
“Ik had nooit gedacht dat hij nog zou
kunnen bloeien. Hij heeft nu een hele

De nieuwe school voor openbaar
voortgezet onderwijs start met
55 leerlingen. Het Buurtcollege gaat
onderwijs verzorgen volgens de
Agora methode, waarbij de eigen
leervragen van leerlingen centraal
staan. Door middel van challenges gaan leerlingen met verschillende onderwerpen aan de slag.
Op woensdag 23 juni hebben alle
leerlingen de kans gekregen om
kennis te maken met elkaar, het
gebouw en het team. Schoolleider
Mathijs Drummen gaat samen
met de leerlingen kijken hoe het
gebouw wordt ingericht. Het maken
van een eigen werkplek zal daar-

>
>
>
>

voor de eerste challenge worden.
Drummen: “Als je nu het gebouw
binnenloopt tref je filterkoffie,
tweedehands meubilair en een
coach of schoolleider aan, die aan
het einde van het bezoek de kopjes met de hand afwast. Kortom je
moet nog door een aantal dingen
heen kunnen kijken. Wat mooi is
om te zien is dat het kinderen geen
enkele moeite kost om zich voor te
kunnen stellen wat het zou kunnen worden. Hun verbale en nonverbale communicatie spreekt dan
boekdelen.” Er wordt nu gewerkt
om op 6 september met de leerlingen te kunnen starten.
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Beweegtoestellen aan de Koeberg
officieel geopend
Als onderdeel van de opfrisbeurt van ‘t Heljes Pedje is er onlangs 500 kuub zand en enkele natuurlijke
(speel)toestellen geplaatst aan de Koeberg in Helden. De toestellen zijn onderdeel van een beweegparcours.
Zo zijn er aan de Koeberg nu onder andere balken, touwen en een kabelbaan te vinden. Woensdag 14 juli
werden de toestellen officieel geopend door wethouder Paul Sanders, wethouder Anget Mestrom en
pastoor Peter van der Horst. / Beeld: Jac Willekens
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Baarlo
Kessel
Maasbree

www.vooraltijdbijzonder.nl
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Claudia van Haeﬀ |06-15156046

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

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

Bedroefd hebben wij kennisgenomen
van het overlijden van ons bestuurslid

Diegene die ik heb lief heb verloor ik,
om diegenen die ik lief had terug te vinden

Jan Everaerts

Leen Kersten-Jacobs

Voor zijn jarenlange inzet als bestuurslid zijn wij hem zeer dankbaar.

echtgenote van

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn familie en naasten.
Leden en bestuur HSV Baarlo/Maasbree

Rustig en eenvoudig leefde hij
rustig is hij ingeslapen
toch zal hij altijd bij ons blijven
Omringd door vele liefdevolle handen is van ons heengegaan

Henk Ewalts
† Helmond, 18 juli 2021

Meijel: Tilly Ewalts - Janssen
Meijel: Willie †
Maasbracht: Patricia en Marcel
Nada
Roermond: Willy en Sandra
Tjerk en Jaden
Yannick en Beau
Familie Ewalts
Van der Steenstraat 35
5768 AJ Meijel

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

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

Wij bezorgen onze eigen geteelde
(nieuwe) aardappelen gratis bij u
thuis. Min. 5 kg. Absoluut de lekkerste.
Tevens uien te koop. Tel.: 077 307 88 53

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

fienbosuitvaartzorg.nl

Auto’s gevraagd, alle merken
loop, sloop of schade. Direct geld
en vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.
TEGELZETTER GEZOCHT,
Nieuwe uitdaging? Zorgeloos werken?
www.Slaats-tegelwerken.nl en bel!”
Optidee party: het kan weer!
Wordt gastvrouw/-heer. Meer info:
www.optidee.nl/peggy-wismans
06 48 55 07 30

samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Voor het schuren, lakken of een
andere kleur van tafels en stoelen.,
J. Derikx. 06 10 95 42 20
Gezocht opslagruimte voor meubels
en huisraad i.v.m verbouwing
Van december 2012 tot ongeveer april/
mei 2021. info 06 27 02 77 58

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

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

VERZ
Maasbree

Lokaal, gezond
en Lekker
Aardbeien
Blauwe bessen
Cherrytomaatjes
Komkommer
Eieren
Sapjes
Zuivel
Kaas
Lange Heide 12 Maasbree

Met spoed gezocht: kapsalonassistent. Geen ervaring of diploma’s
vereist. 20u pwk, geen avonden. Info:
info@salonv.nl of 077 366 16 18.
Huishoudelijke hulp zoekt adres voor
1 morgen per week/per 2 weken omg.
Panningen. tel. 06 33 23 41 49

HAN-MARK
ARENDSE

Ruud en Tessa
Givan*
Klassenweg 35, 5975 PR Sevenum

Dankbetuiging

Soms is ‘t beater iets moeis te verleeze.
Beater verleeze dan dat ge ‘t noeit het gehad.
Langs deze weg willen we u bedanken voor uw medeleven
door middel van uw aanwezigheid, de vele kaartjes, bloemen,
berichtjes en mooie woorden. Die hebben ons heel veel
kracht gegeven bij het overlijden van mijn lieve vrouw, onze
geweldige mam, schoonmoeder en supertrotse oma

Het besef dat zij bij zovelen een warm plekje in het hart heeft
is voor ons een grote steun.
Ben, Mieke en Clint, Kato, Kobe, Pieter en Nicole

Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

Monique en Bart
Jesper en Koen

Leen Raedts - Keijsers

Het afscheid zal in besloten kring plaatsvinden.

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

Na de uitvaartdienst op 16 juli 2021 in de kerk van Sevenum
hebben wij haar te ruste gelegd bij pap op de kerkhof.

Tilly Janssen
* Roermond, 20 augustus 1944

0475-495021 | www.riajoosten.nl

Mam werd geboren op de Tongerlo in Maasbree op
12 april 1937 en overleed in Sevenheym te Sevenum
op 13 juli 2021 op 84 jarige leeftijd.

echtgenoot van

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Afscheid en ontmoeten

Jan Kersten †

Gevraagd KOK m/v
enkele uren af en toe in het weekend
Brasserie & Beach Club VIOS
VIOS-BERINGE.NL
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

STILTE KAPEL
Heilige

ALDEGUNDIS
Beschermvrouw
voor troost en hoop
aan zieke mensen.

DE KAPEL IS ELKE DAG OPEN
Parochiekerk - Maasbree

Sevenum, juli 2021

Teun Heldens lijsttrekker
VVD Peel en Maas
De ledenvergadering van de VVD in Peel en Maas heeft maandagavond 19
juli unaniem Meijelnaar Teun Heldens (28) aangewezen als lijsttrekker
voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.
Het bestuur is ervan overtuigd dat
Heldens, die zich al meer dan tien jaar
inzet voor de VVD in Peel en Maas, de
juiste kandidaat is om de lijst aan te
voeren. Heldens reageert enthousiast op zijn aanwijzing. “Ik ben ontzettend gemotiveerd om, samen met

ons enthousiaste team, te blijven
werken aan een gemeente waar het
goed wonen, werken en recreëren is.
In 2022 hoop ik dat we de stijgende
lijn van de VVD door kunnen trekken
om ons liberale geluid nog sterker te
laten klinken in de gemeenteraad.”

Jongeren Ontmoetingslek

Plaatsing JOP Koningslust gaat
niet door
In tegenstelling tot eerdere besluitvorming door het College van B&W van
de gemeente Peel en Maas voor plaatsing van een JOP heeft het college
onlangs besloten toch af te zien van deze plaatsing. Ondanks zorgvuldige
voorbereiding vanuit de betrokkenen bleken er in de directe omgeving
gemengde gevoelens te zijn voor plaatsing van een JOP.
Na het eerdere positieve collegebesluit hebben de jongeren zelf, met
het dorpsoverleg, jongerenwerk en
de gemeente op 15 juni een gesprek
georganiseerd om samen met de
omwonenden te kijken hoe de JOP
naar ieders wens geplaatst kon worden. Uit dit gesprek bleek dat de

omwonenden negatieve ervaringen
hadden met de voormalige JOP en dat
er daardoor geen draagvlak bestond
voor de realisatie van een nieuwe
JOP. Na een goed gesprek hebben de
jongeren zelf besloten af te zien van
plaatsing van deze JOP.
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Kees Peeters uit Kessel wint de allereerste
Dutch Dairy Challenge
Hoe gaan we ervoor zorgen dat we in 2050 nog steeds koeien houden én van koeien houden? Dát is de vraag
die de initiatiefnemers van de Dutch Dairy Challenge in het voorjaar van 2021 stelden aan melkveehouders
uit regio Noord-Limburg en Oost-Brabant. Kesselnaar Kees Peeters won met zijn idee ‘met hooi betere melk’
de finale die op dinsdag 13 juli plaatsvond.

Weer in Peel en Maas

Negen melkveehouders en hun teams
namen deel aan een 100-dagen innovatieprogramma en presenteerden hun
plannen in het kader van ‘Houden van
koeien in 2050’ tijdens de finale op 13
juli aan de jury. De finale werd vanuit
een studio online uitgezonden.
Kesselnaar Kees Peeters, die zich
inschreef voor de challenge na het
zien van een oproep op de Campinawebsite, presenteerde de hooimelkmethode als een kans voor de
toekomst van de melkveesector.
Kees wil op de Zwitserse manier hooi
gaan winnen. Volgens hem is het
hooi uit Zwitserland ontzettend goed.
Hooi gaat zijn maïs en de soja voor een
groot deel vervangen, wat zorgt voor
meer eiwit van eigen land en minder
CO2-uitstoot. Met als bijkomend resultaat: een opener landschap met meer
ruimte voor biodiversiteit. “Gezonder
voer, gezondere koeien, gezondere
melk en daarmee gezondere mensen”,
aldus de winnaar. De jury roemde zijn
idee omdat het drie facetten raakt: het
verbeteren van het bedrijfsproces, de
omgeving en de mens. Peeters heeft
plannen om in de nabije toekomst
echte Limburgse hooimelk in de winkelschappen te krijgen. Hiervoor wil hij
samenwerken met collega melkveehouders uit de provincie.

Duurzamer
Alle melkveehouders hadden in aanloop naar de finale een video gemaakt
over hun idee. Vervolgens mochten zij
één voor één het podium op om vragen van de jury te beantwoorden. Voor
Kees, die als winnaar uit de bus kwam,
was het een leerzaam proces. “Als je
lang zelf in een bedrijf zit, krijg je een
bepaalde bedrijfsblindheid. Dit traject
heeft mijn ogen geopend en mij in
laten zien dat er meerdere wegen naar
Rome leiden. Er zitten ook hele andere
goede ideeën tussen. De melkveehouderij in Limburg is op sterven na dood,
dat heb ik ook gezegd. Er zijn nog maar
driehonderd bedrijven en de helft of
nog minder heeft een opvolger. Ook is
de kostprijs te hoog. Veel bedrijven
krijgen het niet terugverdiend in de
maand. Daarom is het belangrijk dat
er wat gaat veranderen en er slimmer
en anders wordt gewerkt, zodat we
in 2050 alsnog koeien houden én van
koeien houden.” De finale van 13 juli
terugkijken kan op de website van
Dutch Dairy Challenge.

De melkveehouderij in
Limburg is op sterven
na dood

VACATURE.
ALLROUND
METSELAAR
LEERLING
METSELAAR
Mark van Lier uit Kronenberg zoekt een

nieuwe collega bij wie bouwen in de genen zit.
Een gedreven metselaar en of leerling metselaar
die gaat voor kwaliteit en trots is op wat hij
maakt. Iemand die oog heeft voor de klant,
nadenkt over alternatieven en oplossingen en
daarin creatief is. Je bent collegiaal, flexibel,
neemt initiatief en kunt goed zelfstandig werken.
En zeker als leerling-metselaar zorgen we er
samen voor dat je goed opgevangen en begeleid
gaat worden tot een volwaardig vakman.

Hollands zomerweer
Na een week met overvloedig water, zijn we in de gelegenheid gebracht om op adem te komen. Het is deze
week perfect zomerweer met af en toe een licht briesje en temperaturen veelal rond de 25 graden. Ook is
er erg veel zon onder de vleugels van een krachtig hogedrukgebied. Dat hogedrukgebied schuift wat op
naar het oosten en maakt op zaterdag plaats voor een klein lagedrukgebied vanuit Frankrijk. Dat zorgt
nog even voor een flinke opstuw van warme, broeierige lucht aan de voorzijde. Op 1,5 kilometer hoogte
vertaalt zich dat dan in temperaturen rond de 17 graden. Aan de grond moet je er nu dan 16 graden bij
optellen om aan de theoretische maximumtemperatuur te komen. Waarschijnlijk komen er al vroeg
buien, maar het is aan te nemen dat de maxima op zaterdag toch nog 28 tot 30 graden kunnen bereiken.
Buien met onweer verdrijven dan de warmte, maar enig voordeel is dat deze buien snel overtrekken.
Daarna stelt zich een overwegend westelijke stroming in waarbij af en toe nog buien voor kunnen
komen, maar het verder typisch Hollands zomerweer is. Foto is gemaakt bij de Vossenberg in Meijel.
/ Tekst en beeld: Nicky de Bruijn

Zie JIJ jezelf hierin terug? Dan denken WIJ
dat JIJ perfect in ons team van enthousiaste
vakmensen past!

Meer info over de vacature:
www.markvanlier.nl/vacatures
Of neem contact op met Mark van Lier om samen een
kop koffie te drinken!

Simonsstraat 33a
5976 NW Kronenberg
www.markvanlier.nl
info@markvanlier.nl
077 467 3607 | 06 55 69 3607
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‘Overal zat modder, want het water heeft 1,5 meter
hoog gestaan’
Noortje Bongers runt samen met haar partner restaurant Maes 21 in Baarlo dat, zoals de naam al doet vermoeden, pal aan de Maas ligt. Op woensdagavond 14 juli reed er een gemeentebusje voorbij het restaurant.
Vreemd, dacht Noortje. Wat komen zij doen, vroeg ze zich af. Even later kwam de gemeentemedewerker het
restaurant binnen om hen te waarschuwen voor het verwachte hoogwater. “We namen het direct serieus,
anders komen ze je niet persoonlijk waarschuwen”, zegt Noortje.

Ark van Noach
Nena Gijsen en haar partner Chiel wonen zoals ze zelf zeggen ‘aan
het mooiste stukje van de Maas tussen Baarlo en Kessel’. De twee
hebben een gemengd vee/akkerbouwbedrijf. “Na in 2020 pech te
hebben gehad. hoopten we op een iets beter 2021, maar helaas zit
dat er niet in”, zegt Nena. Door het hoge water bevonden zij zich
een paar dagen afgezonderd van de buitenwereld en het water
verwoeste een enorm oppervlakte van hun voedselgewassen.

“Het bedrijf van mijn vriend en
zijn vader bestaat uit drie huizen en twee daarvan zouden in
het Maaswater komen te staan.
Daar staan alle stieren en alle tractoren en machines. Toen we te horen
kregen dat de Maas erg hoog zou
gaan staan, zijn we twee dagen
bezig geweest met evacueren.
Omdat veel koeien in de weilanden
in de buurt liepen, hebben we de
stieren naar het huis dat droog zou
blijven gehaald.” Toen het water
de wegen overkwam, was het niet
meer mogelijk om met de auto er
doorheen te gaan, dus hebben Chiel
en Nena het vee kunnen voeren
wat bij hen stond. De enige uitweg
was met behulp van een bootje

of tractor (maar Maaswater is niet
goed voor de tractor). “Dus wij zaten
een aantal dagen met een gedeelte
van het rundvee, de kippen, paarden, varkens, konijnen en honden
op ons eilandje (van 1 kilometer
bij 500 meter) langs de Maas. Er is
53 hectare aan gewassen zoals mais,
witte kool, aardappelen en bieten
verdronken. Van financieel gezond
naar financieel aan de grond in één
dag. Voor nu hebben we oogkleppen opgezet en is het alleen maar
poetsen en opruimen. Maar gelukkig
is iedereen bij ons veilig en gezond
gebleven, dat is het belangrijkste.”
Tekst: Roosje Delsing
Beeld: Nena Gijsen

Op donderdagochtend zijn Noortje,
haar partner, vrienden en familie
begonnen met zoveel mogelijk spullen te verplaatsen. “Computers en
servies bijvoorbeeld hebben we
naar de bovenverdieping gebracht.
Andere, grote spullen zijn naar mijn
broer vervoerd, die op een boerderij woont en gelukkig veel ruimte
heeft. We moesten ook een stuk
muur breken om de oven uit de
keuken te krijgen. Sommige spullen zoals de koel- en vriescel, van
ieder 5 bij 5 meter, waren te groot om
mee te nemen. We hebben er twaalf
uur over gedaan om de hele inboe-

del, zo ver als mogelijk, te verplaatsen. Daarna was het afwachten.”
Voor Noortje en haar partner waren
het spannende momenten. Vooral na
een toch al zware coronatijd, was dit
een extra klap. “Op vrijdag was het
water hoog. We kregen tussendoor
dronebeelden toegestuurd en we
zagen onze koel- en vriescel op de
binnenplaats ronddrijven. We vroegen ons af wat voor schade ze zouden
aanbrengen. Toch waren we over het
algemeen aardig rustig. We werden
pas zenuwachtig toen het moment
aanbrak op maandag 19 juli dat we
voor het eerst weer ons restaurant in
mochten. Het was best een zooitje.
Overal zat modder, want het water
heeft 1,5 meter hoog gestaan en alles
is natuurlijk nat geweest. Tussen de
dubbele ruiten zit water, die moeten worden vervangen. En de koelen vriescel zijn niks meer waard.
Deze moeten we nieuw aanschaffen
want zonder kunnen we niet werken.
Ook is één van de twee elektriciteitskasten helemaal afgeschreven. Deze
moeten ze repareren voordat we weer
kunnen draaien.”
Noortje had gemengde gevoelens toen
ze het restaurant weer binnen ging.
“De zooi vond ik enigszins meevallen,
omdat je het slijk er zelf uit kunt trekken. Maar de grote schade waardoor
het weer een tijd duurt voordat we
weer open kunnen, dat vind ik erger.
Ik verwacht en hoop dat onze heropening maximaal over twee weken
plaatsvindt, want juli en augustus zijn
normaal gesproken onze beste maanden. Het is in elk geval tof om te zien
hoe iedereen te hulp schiet. Mijn broer
en zus zijn een doneeractie gestart
om geld in te zamelen voor financiële
ondersteuning. Dit wilde ik eerst niet
omdat ik niet graag geld van anderen aanneem, maar uiteindelijk ben ik

overstag gegaan. Ook komen er vanuit
alle hoeken mensen helpen met het
opruimen. Collega’s, vrienden, familie
en zelfs mensen die we niet zo goed
kennen. Het is fantastisch om te zien.”
Tekst: Roosje Delsing
Beeld: Paul Berden

Mooder Maas
Melodie: Limburgs Volkslied

Waar het bronsgroen eikenhout
Geknakt door stroming sleurt
Mensenharten, diep verscheurd
Wat is in hemelsnaam gebeurd...
Kolkende vloedstroom van weleer
Limburgs land weer raakt...
Zó is mijn Vaderland,
Mooder Maas raast voort
Plots is het waterland
Limburgs dierbaar oord
Waar de brede stroom der Maas
Huis en haard meesleurt
Weelderig sappig veldgewas
Bruin, verloren kleurt
Weggedreven, koe en kast
Vertwijfeling groeit en wast
Is dát mijn vaderland...
Leeve Mooder Maas...
Zó is mijn Vaderland
Grote waterwaas
Gevochten wordt met zakken zand
De dijk, die houdt ons droog
Plots groeit er een mensenband
Ieder spant zijn boog
Aangepakt en aangesleept
Jong en oud doet mee
Dát is mijn Vaderland...
Limburgs dierbaar oord
Harten spreken hand in hand
Limburgs dierbaar oord..!
Tekst: Jan Wijnhoven

Informatiebijeenkomst De Paort
afgelast vanwege hoogwater
De informatiebijeenkomst over de vernieuwbouw van De Paort in Kessel die dinsdag 20 juli zou worden
georganiseerd is uitgesteld. Vanwege de wateroverlast in De Paort en de aankomende vakanties is
besloten om de bijeenkomst uit te stellen tot na de vakantieperiode. “Dank aan de fantastische hulp van
vele vrijwilligers die mee hebben geholpen om de gehele kelderverdieping nog op tijd te ontruimen”,
aldus De Paort. / Beeld: Dick Holthuis
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Lifeguards Reddingsbrigade
Peel en Maas ingezet bij noodhulp
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Opschoonactie Maas Kessel

Een groepje leden van de Reddingsbrigade Peel en Maas, dat tevens ook lid is bij de varende afdeling van
Reddingsbrigade Roermond, heeft in het weekend van vrijdag 16 tot en met zondag 18 juli geholpen in de ondergelopen gebieden.

Gemeente Peel en Maas heeft IVN Helden e.o gevraagd om in
Kessel mee te werken aan het opschonen van de Maasoevers na de
overstroming. Het gebied dat opgeschoond moet worden loopt van
Kuypers tot aan de Mussenberg. Dat is ook het gebied dat altijd
onder leiding van de IVN opgeruimd wordt. Het is de bedoeling dat
de opruimactie zaterdagmorgen 24 juli plaats gaat vinden.
Het al dan niet doorgaan daarvan
is onder andere afhankelijk van
de vraag of de Maas ver genoeg is
teruggelopen. De opschoonactie start
van van 09.30 tot circa 12.00 uur.

Voor meer informatie over het
meehelpen, stuur dan even een
mailtje aan Herm Beurskens via
info@hermbeurskens.nl

Wij dachten: ‘wij zijn jong,
dus kom maar op’
Een groep die besloot haar handen uit de mouwen te steken om
inwoners van Baarlo te helpen, waren vrijwilligers van het Baarlose
ontmoetingscentrum Sjiwa. Zij kregen de vraag van familie en
vrienden om te helpen met het veilig stellen van spullen en het
plaatsen van zandzakken voor het verwachte hoog water. “We
konden onze aandacht niet meer bij het werk houden. We moesten
gaan helpen”, aldus Danny Geurts, programmeur bij Sjiwa.

In heel Limburg zijn tijdens de wateroverlast dag en nacht en op diverse
plaatsen brigades ingezet bij de noodhulp. De reddingsbrigade pendelde bij
buurtschap De Weert in Roermond, dat
onder water stond, op en neer met de
boten om bewoners die weg wilden
te evacueren. Ook waren er bewoners

die in hun huis wilden blijven, maar
ook bereikbaar moesten blijven met
het vaste land. De reddingsbrigade
werd bijvoorbeeld ingezet om een
arts naar de bewoners toe te brengen. “Omdat de plaatselijke brigades
vaak in hun eigen gemeente aan de
slag moesten zijn er uit het hele land

brigades naar Limburg gekomen om te
helpen. Wij zijn erg trots dat ook lifeguards van Reddingsbrigade Peel en
Maas zich dienstbaar hebben kunnen
maken”, aldus een woordvoerder van
de reddingsbrigade.

Suus moest van het ene op het andere
moment de hele camping verplaatsten
Suus Vesleyen uit Grubbenvorst heeft met haar gezin sinds twee jaar een vaste staanplaats met hun stacaravan op camping Gravenhof in Kessel. De stacaravan bevindt zich, net zoals een groot deel van de caravans op
de camping, aan de rand van de Maas. Op woensdag 14 juli kregen Suus en haar partner een telefoontje van de
campingbaas: het Maaswater kwam omhoog en ze moesten zo snel mogelijk ter plekke komen om hun spullen
te redden.

“We hadden geen tijd te verliezen,
zijn snel naar de camping gegaan
en hebben onder andere de keukenkastjes met ducttape vastgeplakt en
alles naar binnen gehaald”, zegt Suus.
Normaal doe je er een heel weekend over om alles op- of af te bouwen, nu hadden ze slechts een paar
uur de tijd. “In eerste instantie hebben wij pallets geregeld en de stacaravan op een hoogte van 1.70 meter
gezet, omdat er was voorspeld dat
het water deze hoogte zou bereiken.
Toen later bleek dat het water zo’n
3 meter omhoog zou komen, ontstond
er paniek. “Gelukkig zijn er vrienden
komen helpen en we zijn tot 03.00 uur
‘s nachts bezig geweest om spul-

len weg te trekken. De campingbaas
heeft de stacaravans één voor één
met een tractor naar een hoger vlak
op een weiland gesleept.” En maar
goed ook: in de ochtend stond alles
blank. “Als de caravans niet waren
weggesleept, hadden we helemaal
niks meer gehad. Ik geloof dat alle
caravans, op twee na, zijn gered.
Die stonden al veertig jaar op dezelfde
plek, ze waren oud en niet meer te
verplaatsen en zijn helemaal onder
water komen te staan.” Ten tijden van
het interview is het maaswater flink
aan het zakken, zegt Suus. “Het ziet
er vies uit. Het is één grote modderpoel. Je komt straks van alles tegen,
zoals grote boomstronken en pallets.

We zijn van plan om zo snel als het
kan te gaan poetsen en opruimen,
zodat we hopelijk alsnog de camping op kunnen deze zomer met onze
twee kinderen en kunnen genieten”
De gehele situatie had ook een hele
mooie kant, zo vindt Suus. “Echt iedereen was er voor elkaar, de saamhorigheid was onvoorstelbaar. Het maakte
niet uit of je Nederlands of Duits was:
iedereen hielp elkaar om de spullen
boven te krijgen, want je wil niets
liever dan samen alsnog vakantie kunnen vieren. En dat was mooi om te
zien.”

Tekst: Roosje Delsing

De verhalen die de Sjiwamedewerkers van de watersnoodramp in 1995 hoorden, waren nu een
inspiratiebron om de handen uit de
mouwen te steken. “Destijds zijn er
ook mensen van Sjiwa gaan helpen. Dat was ook een beetje onze
inspiratie nu. Gelukkig gaven onze
bazen toestemming om te stoppen met werken.” Danny en collega’s plaatsten direct een bericht
de Facebookpagina met daarin een
mobielnummer zodat iedereen die
hulp nodig had kon bellen. “We kregen veel reacties. Ook sloten steeds
meer mensen, die de drang voelden om te helpen en ook vrij regelden bij hun baas, zich bij ons aan.
Uiteindelijk waren we met 20 à 25
man.” De vrijwilligers hebben bij
mensen thuis meubels hoog gezet of
met een bus naar Sjiwa verplaatst,
waar ze veilig en droog stonden.
“We hebben een grote zaal waar
zeshonderd à zevenhonderd mensen in kunnen, dus daar zou veel
inpassen.” Daarnaast hielpen ze bij
de voetbalclub waar de gemeente
een berg zand had achtergelaten.

“Veel mensen wisten niet waar ze
zand moesten halen, hadden geen
vervoer hiervoor of waren hier fysiek
niet toe in staat. Wij dachten: wij
zijn nog jong, dus kom maar op.”
De jongens vulden zakken zand en
brachten deze rond in het dorp. “We
waren met auto’s, bussen van het
werk en aanhangers. Iedereen had
zijn baas opgebeld om vervoer te
lenen. We hebben de hele middag
en avond geholpen. De mensen en
vooral de ouderen waren ons heel
dankbaar. Wat we gedaan hebben
stelt uiteindelijk niet zoveel voor,
het was vooral fijn om voor anderen
iets te kunnen betekenen.” Danny
is vooral onder de indruk van de
mensen in het dorp die voor elkaar
klaarstonden. “Je merkte echt dat
iedereen in Baarlo elkaar hielp.
Het is goed om te zien dat zo’n dorp
zich in zo’n situatie oppakt en elkaar
helpt. Ik ben geboren in Baarlo en
het is toch prettig om te weten dat
wanneer er zoiets gebeurt, iedereen
er voor je is.”
Tekst: Roosje Delsing
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Naast school ook actief in vrijwilligersleven

Maasbreese Demi levert uitzonderlijke prestatie:
slaagt voor het gymnasium in veertien vakken
Demi Janssen (leeftijd) uit Maasbree leverde wel een hele bijzondere prestatie. Ze slaagde onlangs voor
het gymnasium aan het Blariacumcollege in Blerick. Dat is al een prestatie op zich. Alleen onderscheidt
Demi zich van de gemiddelde leerling, ze studeerde namelijk af in veertien vakken.
Demi is iemand met een brede interesse: ze vond dan ook veel vakken
interessant op de middelbare school.
In de derde klas kiezen leerlingen op
havo en vwo een profiel. De keuze
bestaat uit: Economie & Maatschappij
(EM), Cultuur en Maatschappij
(CM), Natuur en Gezondheid (N&G)
en Natuur en Techniek (N&T).
“Voor iemand als ik met veel verschillende interesses is dat een haast
onmogelijke opgave”, zegt Demi.
“Na lang twijfelen besloot ik het in de
maatschappijkant te zoeken: het werden EM en CM met twee extra vakken
(meer mocht destijds niet).”
In periode 3 van vwo-4 kreeg de
studente echter enorme spijt van
het feit dat ze geen scheikunde had
gekozen. Diezelfde dag nog stapte
ze naar haar docent toe om te vragen of ze scheikunde nog kon inhalen. Ik verwachtte dat hij alle beren
op de weg zou benoemen, maar zijn
reactie zal ik nooit vergeten: ‘Ik snap
dat je scheikunde mist. Scheikunde is

het mooiste vak van de middelbare
school’. En we gingen aan de slag.
Deze docent heeft me geholpen binnen één periode het hele jaar in te
halen. Hij heeft me geïnspireerd om
ook biologie en natuurkunde in te
halen in vwo-5 en Duits erbij te doen
in vwo-6.”

Ik verwachtte dat hij
alle beren op de weg
zou benoemen, maar
zijn reactie zal ik nooit
vergeten
Examens
Om de stof voor zoveel verschillende
vakken tot zich te nemen en te onthouden, bedacht Demi in de loop der
jaren een eigen manier van leren.
“In de bovenbouw ben ik erachter
gekomen dat samenvatten en der-

gelijke voor mij niet zo goed werkt.
Ik leerde bij de meeste vakken dan
ook door begrijpend te lezen: ik las
de tekst door en probeerde echt te
begrijpen wat er stond.” Met zoveel
vakken vergen de eindexamens wat
creativiteit. Demi heeft haar eindexamens kunnen spreiden en had
maximaal één examen per dag.
Daarnaast rondde ze vorig schooljaar al een aantal vakken af. “Dat gaf
wat rust, waardoor de examens wel
prima zijn verlopen.”
Het nieuws dat ze geslaagd was,
kwam dan ook niet als een grote
verrassing. “Ik had eerlijk gezegd
wel verwacht dat ik zou slagen, dus
dat was niet zo’n grote verrassing.”
Om het te vieren heeft ze wat leuke
dingen met vrienden ondernomen.
“Maar ik wil in augustus ook nog
een examenfeestje geven.”

Vrijwilligerswerk
Demi had het niet alleen druk
met haar school en eindexamens.

Designfabrikant Leolux is een vooruitstrevend familiebedrijf,
dat in Venlo op bestelling de mooiste moderne meubelen produceert.
Voor ons hospitality team zoeken wij op korte termijn een

Medewerker Kantine (afd. Hospitality)

(24 -28 uur, verdeeld over 4 à 5 dagen)

Het is gevarieerd werk; je zorgt voor koffie en thee voor je collega’s en
houdt de kantine schoon en netjes. Verder ben je verantwoordelijk
voor de bestellingen en assisteer je bij de catering in ons Visitor
Center. De werktijden: van 09.00 tot 15.00 uur (met een flexibele
instelling).
Wij bieden
• Een goed marktconform salaris • 24 vakantiedagen en 12 ATVdagen (bij een fulltime functie) • Flexibele werktijden • Goede
reiskostenvergoeding woning-werk • Een winstdelingsregeling
• Collectief contract met zorgverzekering • Sporten met korting
• Korting op onze mooie Leolux producten.

Medewerker Visitor Center (afd. Hospitality)

(nul-urencontract)

Je zorgt dat de gasten in het Visitor Center een warm welkom krijgen,
met koffie en thee, en je assisteert bij aanvullende catering. Je bent
flexibel en werkt op oproepbasis, zonder vastgelegde uren.
Wij bieden:
• Een goed uurloon • Flexibele werktijden • Winstdelingsregeling
• Goede reiskostenvergoeding woning-werk.
Ben jij de enthousiaste en flexibele medewerker Visitor Center of de
kantinemedewerker die wij zoeken om ons team te versterken?
Stuur je motivatie naar Thalitha Holthuis (HR-adviseur) hr@leolux.nl
of bel 077-3877211.

Ze vulde daarnaast haar vrije tijd
ook nog eens aan met vrijwilligerswerk. Zo heeft ze een jongerenraad
opgericht, is ze bestuurslid bij een
jongerenorganisatie en was ze een
actief leerlingenraad- en medezeggenschapsraad lid. Demi haalt
energie uit vrijwilligerswerk en is
ervan overtuigd dat je veel leert
door ook buiten school dingen te
ondernemen. “Ik vind het dan ook
heel leuk om projecten op te zetten en activiteiten te organiseren.
Ook zet ik me graag in voor de stem
van jongeren: jonge mensen hebben vaak hele frisse en inspirerende
ideeën die echt wel gehoord mogen
worden. Ik kreeg van het Blariacum
dan ook veel vrijheid om mezelf te
ontplooien en mocht daardoor ook
weleens lessen missen om iets voor
de leerlingenraad of een andere
organisatie te doen. Er werd wel
eens gegrapt op school dat ik vaker
niet in de les zat dan wel. Docenten
waren gelukkig ook bereid om hierin
mee te denken en vonden het niet
erg om eens iets aan mij uit te leggen op een ander moment.”

Toekomst
Na de zomervakantie gaat Demi
Liberal Arts and Sciences studeren in
Maastricht. “Het leuke aan deze studie is dat je veel keuzevrijheid hebt
in de vakken die je volgt. Het eerste jaar wil ik dan ook vooral gaan
ontdekken waar nu precies mijn passie ligt. Wat ik later wil worden weet
ik eigenlijk nog niet. Ik zie mezelf
bijvoorbeeld wel een bedrijf of een
organisatie leiden. Ik vind het ook
belangrijk om een positieve impact
te hebben op de wereld en misschien daadwerkelijk iets te veranderen.”

Wat ik later wil worden
weet ik eigenlijk nog niet

TeksT: Roosje Delsing
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Provincie Limburg moet meer
investeren in dijkversterking
De veiligheidsregio hield tijdens de watersnoodramp continu de plekken in de gaten waar de dijk rondom de Maas zwak was. Antoine Scholten,
voorzitter van de Veiligheidsregio, gaf tijdens een van de persconferenties aan dat een dijk in Baarlo één van knelpunten was.
Door de klimaatverandering komt hoogwater
vaker voor dan voorheen. Het is dus een kwestie van tijd voordat de watersnoodramp weer
gaat plaatsvinden. Investeren in sterke en hoge
dijken is een vereiste. In Noord-Limburg moeten
nog veel dijken versterkt worden. Om kosten te
besparen pleitte provincie Limburg voor een verlaging van de veiligheidsnorm.

Aan de andere kant willen niet alle bewoners
medewerking verlenen aan het verhogen van een
dijk. Kijk bijvoorbeeld naar de bewoners van de
Haagweg in Kessel. Zij liepen het risico dat hun huizen onderwater kwamen te staan, maar een hogere
dijk voor hun huis vinden zij nog altijd geen oplossing. Het belemmert namelijk het uitzicht naar de
Maas. Zij zijn van mening dat het hoge water één

keer in zo veel jaren minder impact heeft dan de
belemmering van het uitzicht. Daarnaast kost het
enkele miljoenen om alle dijken te versterken.
Uiteindelijk moeten de inwoners van Limburg dit
weer betalen.

TamTom

Provincie Limburg moet meer investeren
in dijkversterking. Wat vindt u?

Bespreking poll week 28

Gevolgen afgelasten van evenement door verscherpingen zijn
voor eigen risico
Vrijdag 9 juli kondigde Mark Rutte tijdens de persconferentie enkele verscherpingen aan. Evenementen werden vanaf zaterdag verboden als er
geen 1,5 meter kon worden gehanteerd. Voor Kermis Feestival Outdoor was dat de doodsteek. De feesttent die eigenlijk voor drie dagen werd
geplaatst, kon maar voor één dag worden gebruikt. Gevolg: meer dan een ton verlies. Maar moeten deze gevolgen worden gezien als eigen risico?

Column

Actiegroepen
Ik zie het niet meer zitten zo,
zonder lid te zijn van een actiegroep. Want als je tegenwoordig
in Nederland niet lid bent van
minstens één zo’n groep tel je
niet mee. Het is wel een hele
zoektocht naar een passende
actiegroep. Er zijn er zoveel dat
de keuze erg lastig is.

Je hebt natuurlijk de bekende actiegroepen. Zoals Kick Out Zwarte Piet
maar van wanbeleid door de overheid. Een 100 prowat de regering doet of zegt. Daar ligt het niet aan.
van de aan aandacht verslaafde en
Daar zijn de meningen over verdeeld. Theo Roox
constant intimiderende Akwasi of
vindt dat je ondernemer risico’s neemt in de hoop Het ligt aan hoe de mensen zich gedragen die op de cent compensatie is dus een vereiste. Geen enkele
kleine ondernemer kan een kostenpost van meer
Viruswaarheid van de psychiatrische
winst te kunnen maken. “Als je geen winst maakt evenementen komen. Die nemen het risico en hou arlie Vestjens is het ook niet
bijstand behoevende Willem Engel.
door welk gebeuren dan ook kun je niet een ver- den zich niet aan de regels. Dit risico nemen ze zelf.” dan 1 ton dragen.” M
eens met de stelling. “In deze tijd van onzekerheid
Maar daar heb ik niet echt het
goeding vragen van de gemeenschap, een maat- Theo Geurts vindt het onzin. “Inderdaad weet je
hebben alle ondernemers al genoeg geleden, als de
goede gevoel bij. Ik zoek het meer
regel door de overheid die op zulke korte termijn nooit of dat je winst maakt, dat is inderdaad onderoverheid een fout maakt door te vroeg te openen,
nemersrisico. Echter, als je een vergunning hebt en
in actiegroepen die er wat positieingaat kan niet vallen onder ‘ondernemers risimoet de overheid ook op de blaren zitten en niet de
ver in staan. Zo dacht ik aan een
co.”’ Paula Janssen zegt dat iedereen had kunnen op het allerlaatste moment wordt die ingetrokken,
Nederlandse actiegroep die er voor
weten dat dit niet goed zou gaan. “Maakt niet uit dan kun je niet meer spreken van ondernemersrisico ondernemer.”
pleit dat katten alleen nog aangelijnd buiten mogen komen. Maar dat
Ingezonden brief
durf ik niet omdat mijn vrouw een
enorme kattenliefhebber is en we
zelf katten hebben. Er is ook een
actiegroep Geluidsoverlast Motoren.
In de HALLO stond het artikel over twee winnaars voor aanleg van zonneparken De Schorf in Beringe en
precies op het zuiden. God zou het
Onduidelijk is nog of die pleit voor
toe juichen om hier in plaats van op
de Spiesberg in Grashoek. Volgens mij zijn er geen winnaars, men is hier bezig om wat God geschapen
meer of juist minder geluidsoverde grond zonnepanelen te plaatsen.
heeft naar de mallemiezen te helpen.
last. Ik begeef me daarmee wel op
En zo kunnen alle beetjes helpen.
met twee kinderen kan al een instal- Zonnepanelen op het dak houden
glad terrein omdat er in mijn familie
deze producten elders vandaan te
Ze onttrekken kostbare grond die al
latie hebben voor 3.700 euro wat
nogal wat aan motoren verslaafde
halen? Als ik eens rond kijk zijn er
in de winter warmte vast en in de
zeer schaars is. Boeren worden toch
direct 38 euro besparing geeft per
personen voorkomen. Die wordt
zomer houden ze warmte tegen.
al gedwongen om veeteelt te minde- heel veel andere mogelijkheden om
maand na aftrek rente en aflossing
het dus ook niet. Uiteindelijk
zonnepanelen te plaatsen bij bijDe 14 hectare in Grashoek gaan
ren, maar landbouw geeft nog veel
in tien jaar. Daarna heb je nog tien
kwam ik, na veel zoeken uit bij
voorbeeld grote bedrijfsgebouwen
waterstof produceren. Volgens mij is
mogelijkheden behalve als het op
jaar gratis stroom want een installahet ‘Tuinkabouterbevrijdingsfront’.
en op daken van huizen. De burger
dit nog een ver-van-mijn-bed-show.
deze manier gaat. En het is ook nog
tie gaat makkelijk twintig jaar mee.
Deze actiegroep, de naam zegt het
dient beter geïnformeerd te worden
Mocht het zo zijn dan hebben we een
eens geen gezicht voor de natuur.
Vanuit Den Haag komt geen enkel
al, zet zich in voor de bevrijding van
grote primeur in Peel en Maas. Of is
Dat de CO2-uitstoot verminderd moet over de voordelen van zonnepaneinitiatief waar de burger achtertuinkabouters. Dat doen ze vanuit
len. Ze moeten weten dat de koshet zo dat de stroom theoretisch naar
worden, is duidelijk. Maar is het wijs
staat. Wel wordt daar geroepen dat
de overtuiging dat tuinkabouters,
ten niet hoog zijn. Ook zou er direct
de Eemshaven gaat en op de grote
om bijvoorbeeld 45 hectare grond
gemeenten straks de burger moet
net als mensen, recht hebben op
geld beschikbaar moeten komen
hoop komt om daar de waterstoffadaarvoor te gebruiken waar anders
gaan verplichten om van het gas te
vrijheid. Daarom moeten zij bevrijd
briek te helpen voorzien van energie?
3700 ton suikerbieten geteeld hadden tegen 1 procent rente. Dit zouden ze
gaan. In Meijel ligt de kathedraal van
worden uit de tuinen waarin ze
in Den Haag moeten gaan regelen
kunnen worden jaarlijks? Wat kost
de Peel met een prachtig groot dak
staan en uitgezet worden in de
want geld is er genoeg. Een gezin
Pierre Verhees Meijel
het aan CO2-uitstoot en energie om
bossen, hun natuurlijke leefomgeving. Er zijn trouwens ook nogal wat
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
tuinkabouters die na hun bevrijzij 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
ding uitwijken naar het Europese
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.
Kaboutertoevluchts-oord in Barga
in Italië. En dan heb je nog tuinkabouters die op wereldreis gaan
en foto’s laten maken bij bezienswaardigheden. Die foto’s sturen ze
dan, treiterig, aan hun oude eigeWIJ LOSSEN
HET OP!
WIJ LOSSEN
HET OP!
naar. Zo’n actiegroep past me wel
Vanuit onze
in Roggel
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Veilig op vakantie
De vakantieperiode staat voor de deur. Veel mensen gaan op vakantie of een dagje weg.
Het is vaak makkelijk te zien waar bewoners weg zijn door bijvoorbeeld post op de mat,
gordijnen die gesloten blijven en nooit een lampje aan. Dit is de tijd waarin inbrekers
toeslaan. Voorkom inbraak in uw woning door onderstaande woninginbraak preventie tips.
Stijging al zichtbaar
Doordat mensen bijvoorbeeld hun huis beter afsluiten en het licht aan laten, wordt het
inbrekers steeds lastiger gemaakt. En sinds de pandemie heeft die daling verder doorgezet.
Het afgelopen jaar nam het aantal woninginbraken met ruim 23% af ten opzichte van 2019.
De politie ziet wel dat het aantal woninginbraken sinds de versoepelingen weer toeneemt.
De lockdown heeft laten zien dat het ‘thuis zijn’ een goede beveiliging van een woning is.
Daarom adviseren we dan ook om de deur op slot te draaien, de ramen dicht te doen, een lichtje aan
te laten en te doen alsof je thuis bent, ongeacht of je een paar uur of een paar weken weggaat. Laat
bijvoorbeeld koffiekopjes staan en zorg voor een bewoonde indruk door automatische verlichting.
Woninginbraak preventie tips
Een goed beveiligde woning begint met goede sloten op deuren en ramen. Daarnaast helpen
onderstaande tips en tricks ook tegen ongewenste indringers in de woning:
1. Vraag iemand je huis een bewoonde indruk te geven
De post weghalen en de gordijnen afwisselend open of dicht doen.
2. Laat je huis niet te opgeruimd achter
Laat wat spullen rondslingeren, zet koffiekopjes op tafel en laat post liggen, zodat het huis
een bewoonde indruk maakt.

3. Automatische verlichting in en om het huis
Net als tijdens de lockdown was het licht thuis vaak aan. Met schakelklokken of smartverlichting lijkt een huis bewoond. Stel dit in voor in het hele huis. Ook boven. Rond het huis
schrik je inbrekers af met goede (automatische) verlichting.
4. Schreeuw niet van de daken dat je op vakantie bent
Iedereen is tegenwoordig online en op social media. Zorg dat een potentiële inbreker niet
via social media te makkelijk weet of en hoe lang je weg bent.
5. Zie je iets verdachts in de straat of buurt meld het dan bij de politie
We kunnen nu weer heerlijk op pad. Help je buurtbewoners door als je iets verdachts ziet in
je straat of wijk – 112 te bellen.

4 ogen zien meer dan 2. Ook jij komt vast wel eens iets tegen dat je graag aan ons wilt
doorgeven omdat het opgelost moet worden. Denk bijvoorbeeld aan een omgewaaide
boom, een lantaarnpaal waarvan de verlichting het niet doet, een gat in de weg of afval
dat is gedumpt.

MijnGemeente app

Onze medewerkers in de buitendienst zien veel maar niet alles. Daarom hebben wij jouw
hulp nodig en zijn wij blij met elke tip. Om eenvoudig iets te melden gebruiken wij nu de
MijnGemeente app. Hiermee kun je gemakkelijk, snel en 24/7 een melding doen.
De telefoon bepaalt meteen de juiste locatie en je kunt een foto meesturen. Handig toch?
Jouw melding komt dan rechtstreeks binnen bij de juiste medewerker van de gemeente.
Die gaat meteen aan de slag. En ook fijn: je ontvangt een bevestiging en updates over je
melding. Bij een anonieme melding ontvang je die natuurlijk niet.

Een
lantaarnpaal
die niet
brandt

WIJ ZIJN BLIJ
MET JOUW TIP

Afval dat is
gedumpt

Een
omgewaaide
boom

Download de MijnGemeente app in de Apple
Store (iOS) of in de Play Store (Android).
Je kunt ook altijd gebruik maken van het formulier
op www.peelenmaas.nl/melding of contact
opnemen met het Klant Contact Centrum via
077 - 306 66 66.

Samen zorgen we voor een schone en veilige omgeving!
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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

Beste inwoners van Baarlo, Kessel en Kessel-Eik,
Wat een week hebben we achter de rug. Het hoogwater
van de Maas heeft gezorgd voor veel overlast en schade
voor bewoners en ondernemers. Gelukkig bleken de
dijken sterk genoeg en is meer leed ons bespaard
gebleven.
Dat is de verdienste van onze gezamenlijke inzet.
Zodra de eerste berichten over het hoogwater binnen
kwamen, hebben we samen actie ondernomen. Met
vereende krachten is er gewerkt om het water tegen
te houden. Zandzakken werden gevuld, dieren naar
hoger gelegen gebied gebracht en waardevolle spullen
naar boven gesjouwd. Wat een werk is er geleverd om
grotere problemen te voorkomen.

Bedankt!

Nu het water is gezakt, begint de fase van opruimen en
herstel. Er is nog veel werk te verrichten. Ik weet zeker
dat ons dat samen gaat lukken.
Dankjewel aan iedereen die heeft geholpen: onder
andere Defensie, Rode Kruis, politie, vrijwillige
politie, veiligheidsregio, waterschap, Rijkswaterstaat,
ondernemers, vrijwilligers, aannemers, medewerkers
van de gemeente en alle inwoners die hulp geboden
hebben. We hebben samen een grote klus geklaard.
Ik ben trots op jullie!
Wilma Delissen-van Tongerlo
Burgemeester van Peel en Maas

Van het aardgas afkoppelen,
wat vindt u daarvan?
Woningen en gebouwen moeten voor 2050 van het aardgas afgekoppeld worden. Dit is
afgesproken in het Klimaatakkoord. Hoewel 2050 nog ver weg lijkt, is de overstap van aardgas
naar een andere manier van verwarmen een uitdaging. Hoe kijkt u naar deze uitdaging?
Welke ideeën, aandachtspunten en zorgen heeft u? Dat kunt u aangeven in een enquête.
Uw mening telt! In december wordt de eerste warmtevisie voorgelegd aan de gemeenteraad
van Peel en Maas. In deze visie geeft de gemeente aan wanneer wijken en buurten van
het aardgas afgekoppeld kunnen worden en wat kansrijke oplossingen zijn. Voor deze
warmtevisie wil de gemeente graag weten wat de meningen en gedachten van de inwoners
zijn. Daarom kunt u in een enquête aangeven welke zaken u belangrijk vindt bij de overstap
van aardgas naar een andere manier van verwarmen. U kunt de enquête invullen op
https://enquete.toponderzoek.com/peelenmaas. Dit kan nog tot en met 31 juli.

WhatsApp

Gemakkelijk en snel een berichtje sturen via
WhatsApp nummer 06 - 1804 7445
Wij beantwoorden WhatsApp berichten
maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur

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

Plaats/locatie

Straat/omschrijving

Baarlo
Baarlo
Egchel
Grashoek
Grashoek
Helden
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Meijel
Meijel
Meijel
Panningen
Panningen
Peel en Maas
Peel en Maas
Peel en Maas

Meerwijkstraat 22
Op den Bosch 5a
Pastoor Koningsstraat 48
Lorbaan 4
Meester Cruijsberghof 1, 3, 5
Molenstraat 124
Dörperfeldlaan 4
Perceel I 651
Tongerveldweg 28
Heihorst 16 en woonkavel Hof
Hof perceel D 6
Tiendschuur perceel F 2454 en F 2573
Voormalige VMBO-locatie
Vosberg 13
Beleidsregel TONK 2 2021
Verzamelwet hersteloperatie toeslagen
Besluit Ondermandaat heffingsambtenaar en invorderingsambtenaar
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‘Kadernota voortaan sámen opstellen’

Raad zit college steeds meer op de huid
Het is steeds vaker te horen in de raadvergaderingen van Peel en Maas: partijen die het college erop aanspreken om de raad beter en eerder bij de beleidsvorming te betrekken.
Bij de behandeling van de Kadernota was dat niet anders: een raadsmeerderheid nam een motie aan die burgemeester en wethouders oproept om dit belangrijke document vanaf volgend
jaar sámen met de raad op te stellen. Alleen het CDA was tegen. Volgens die partij wordt de raad al best goed bij het beleid betrokken.
In de Kadernota kijkt het college vooruit naar 2022 door alvast de grote lijnen te schetsen
voor de begroting voor volgend jaar en verder. Die begroting wordt komend najaar aan de
raad voorgelegd.

Het college schrijft in de Kadernota dat het ernaar uitziet dat er ruimte blijft om in de
komende jaren te investeren. Er staan grote uitgaven gepland aan wegen in Meijel,
Beringe, Panningen en Egchel. En door ‘solide beleid van college en raad’ kan Peel en
Maas haar ambities blijven realiseren op gebieden als onderwijshuisvesting, openbare
ruimte, klimaatadaptatie en gemeenschapsontwikkeling. Ook kunnen de gemeentelijke
belastingen relatief laag blijven. Wel is er onzekerheid over het bedrag dat de gemeente uit
het Gemeentefonds – veruit de grootste inkomstenbron - kan verwachten. Het ziet er wel
naar uit die uitkering hoger wordt dan nu.
Inspreker Kessel-Eik
De behandeling van de Kadernota werd voorafgegaan door een inspreker, Bernd Verhaegh van
het Dorpsoverleg Kessel-Eik. Verhaegh hield een vurig pleidooi voor woningbouw in zijn dorp.
Hij zei dat er sinds 2010 niet één huis in zijn dorp is gebouwd, en de levensvatbaarheid van
Kessel-Eik wordt daardoor ernstig bedreigd. De raad zou er later die avond nog op terugkomen.
Na het onderdeel Spreekrecht kon de behandeling van de Kadernota beginnen. Net als bij
de begrotingsbehandeling wordt ook deze Kadernota behandeld in de vorm van ‘algemene
beschouwingen’: de fracties krijgen de gelegenheid om één voor één uitgebreid hun visie op
het stuk te geven en eventueel moties en amendementen in te dienen.
Lokaal Peel en Maas
Coalitiepartij Lokaal Peel en Maas beet bij monde van fractievoorzitter Sander Janssen het
spits af. Hij begon met het aankondigen van een motie, ingediend met de VVD. Daarin wordt
het college opgeroepen om in het vervolg de Kadernota meer sámen met de raad op te
stellen. Verder gaat het volgens zijn fractie goed met de gemeente, maar hij pleitte toch
voor structureel wat extra geld voor plannen vanuit de dorpen. Ook vroeg Janssen om
concrete afspraken met woningcorporaties over meer sociale woningbouw. In een tweede
motie, ingediend samen met PvdA/GroenLinks, riep hij het college op om bij elk voorstel
een duurzaamheidsparagraaf op te nemen. Zo kan de raad duidelijker zien hoe een voorstel
bijdraagt aan de duurzaamheidsambities van de gemeente.
Op Janssens bijdrage kwamen enkele kritisch reacties van andere fracties. Volgens het
CDA wordt de raad al volop meegenomen in het beleid van het college, en is de eerste
motie (samen de Kadernota maken) dus overbodig. En PvdA/GroenLinks vroeg zich af
waarom Lokaal, dat voor meer sociale huurwoningen pleit, in de vorige raadsvergadering
tégen stemde toen PvdA/GroenLinks met een voorstel kwam voor actief gemeentelijk
grondbeleid om sociale woningbouw mogelijk te maken.
PvdA/GroenLinks
Oppositiefractie PvdA/GroenLinks kraakte in haar eigen bijdrage nog meer kritische noten.
Volgens fractievoorzitter Annigje Primowees weigert het college knopen door te hakken
over de belangrijke kwesties van deze tijd. Primowees noemde onder meer het niet-kiezen

tussen natuurbehoud en economische groei; zeggen dat er meer sociale woningbouw moet
komen, maar niet actief investeren in een grondpositie die bouw van betaalbare sociale
huurwoningen mogelijk maakt; en praten over een veilige leefomgeving, maar met geen
woord reppen over zaken als schone lucht, een gezonde bodem en het autoluw maken van
de kernen. Het is vooral ‘op de winkel passen’ wat het college doet, zonder echte keuzes te
maken, vindt PvdA/GroenLinks. De partij pleit voor frisse ideeën om de uitdagingen van deze
tijd aan te pakken. Ze diende daarom een motie in: daarin pleit ze voor drie duo-stageplekken
van 10 maanden voor HBO- of universitaire studenten. Die studenten moeten met frisse,
nieuwe ideeën komen rond natuur- en milieu, het aanpakken van ongelijkheid en ook
democratische vernieuwing, zodat de gemeente vervolgens wél knopen kan hakken. Uit de
reacties na Primowees’ bijdrage bleek echter al snel dat de motie weinig of geen steun zou
krijgen.
VVD
De VVD, die samen met Lokaal Peel en Maas en het CDA deel uitmaakt van het college,
sloeg een heel andere toon aan. Ja, ze wil net als Lokaal van te voren met het college
meedenken over de Kadernota (‘samen pikken we meer op uit de samenleving’).
Maar de voorliggende Kadernota ‘ademt ambities op alle fronten en toont maar weer
eens aan hoe rijk onze gemeente is’, zo verwoordde fractievoorzitter Teun Heldens het.
Omdat het de gemeente volgens hem voor de wind gaat, diende hij een motie in om de
voorgenomen OZB-verhoging met 2%, te schrappen. En verwijzend naar de inspreker
uit Kessel-Eik wees Heldens ten overvloede nog maar eens erop dat er hoe dan ook snel
huizen bij moeten komen.
De VVD ziet ook graag dat de gemeente bij de plannen voor hoogwaterbescherming
aan de Maas in Baarlo de aanwezige agrarische ondernemers betrekt, ‘in plaats van
dure, logge natuurorganisaties. Zodat zoveel mogelijk grond beschikbaar blijft voor de
sector’, aldus Heldens. ‘Zelfsturing kan ook in de agrarische sector.’
De partij kwam verder nog met een tweetal andere moties. Eén pleit voor duidelijke
regels rond vergunningen voor zogeheten pre-mantelzorgwoningen. Dat zijn huizen die
klaargemaakt zijn voor mantelzorg, vóórdat die mantelzorg daadwerkelijk plaatsvindt.
De ander beoogt afschaffing van de terrasvergoeding voor horeca op gemeentegrond,
als kleine tegemoetkoming voor de coronaverliezen.
Weinig steun
De oproep tot meer woningbouw schoot Roel Boots (CDA) in het verkeerde keelgat.
Want waarom had de VVD dan tégen een voorstel uit Kessel zélf gestemd voor
woningbouw aan het Veersepad?
Annigje Primowees deed het voorstel om de OZB-verhoging te schrappen af als een
‘rituele dans’, en zei er ook nog bij dat die 2% niet meer is dan een inflatiecorrectie.
Ook de andere partijen voelden niets voor die VVD-motie. Lokaal-fractievoorzitter
Sander Janssen vond dat de raad niet te veel moet tornen aan de inkomstenkant, en
volgens Peter Nouwen (CDA) is de financiële positie van de gemeente niet zo goed
als wordt voorgespiegeld. Hij vroeg bij Heldens wel aandacht voor de in zijn ogen
onevenredig hoge OZB voor eigenaren van bedrijfswoningen. Heldens had daar wel
oren naar, zodat dit punt bij de begrotingsbehandeling in het najaar wellicht terug
komt.
Het idee om de terrasvergoeding af te schaffen kreeg net als het OZB-voorstel ook geen
steun. Volgens Lokaal is er al best veel gedaan voor de horeca, en PvdA/GroenLinks en
AndersNu denken dat de horeca ook zónder er wel weer bovenop komt.
AndersNu
Peter Craenmehr van AndersNu koos welbewust voor een korte beschouwing , want ‘er zijn
teveel onzekerheden’. Wel vond hij dat de raad, mede door zijn voortdurende opmerkingen
hierover, de laatste tijd beter dan voorheen wordt betrokken bij plannen. ‘Maar we zijn er nog
lang niet.’ Craenmehr zei verder blij te zijn dat de raad snel na het zomerreces nog eens goed
gaat kijken naar de eigen prioriteiten en kaders, ‘want die zijn niet voor alle collegeleden
altijd even duidelijk dan wel voor meerdere uitleg vatbaar.’
CDA
Coalitiepartij CDA was net als de VVD positief over hoe de gemeente er voor staat.
Fractievoorzitter John Timmermans noemde daarbij ook de aanpak van het lastige dossier
Jeugdzorg, ‘die landelijk geroemd wordt’. De gemeentelijke organisatie staat volgens het
CDA open voor nieuwe initiatieven, die er ook volop zijn. Pijnpunt wordt volgens het CDA
de steeds duurdere afvalverwerking. ‘Op dit dossier moeten de komende jaren nog lastige
keuzes gemaakt worden’, zei Timmermans, vooruitlopend op eventuele tariefverhogingen.
De beperkte OZB-verhoging vindt het CDA alleszins redelijk, om zo de reserves op peil te
houden.
Timmerman wees ook nog eens op de ambitie van Peel en Maas om ‘gezinsvriendelijke
gemeente’ te worden. De aanzet is al gegeven, nu doorpakken, vindt het CDA. De partij is
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verder ongerust over de toenemende vraag naar alternatieve onderwijsvormen. Deze nieuwe
scholen kosten extra geld, waarmee het streven naar een eigen basisschool voor elke kern
onder druk komt te staan, vreest het CDA.
Teun Heldens vroeg Timmermans of zijn partij voorstander is van woningbouw in KesselEik, verwijzend naar de inspreker. Timmermans antwoordde dat het goed zou zijn om snel
na het zomerreces over bouwplannen in het algemeen te praten, dus over Kessel-Eik maar
bijvoorbeeld ook over plannen in Maasbree. Diens fractiegenoot Roel Boots vroeg het college
naar de laatste stand van zaken rond het weghalen van de hoogspanningslijnen boven
Kessel-Eik. Die zijn immers een belangrijke oorzaak van de stokkende woningbouw in dat
dorp.
Reacties College
Na de fracties was het de beurt aan het college om te reageren en antwoord te geven op
gestelde vragen. Wethouder Paul Sanders (VVD) zei over de verkabeling in Kessel-Eik dat
netbeheerder Tennet daarover eind dit jaar/begin volgend jaar een voorstel doet.
De oproep van Lokaal Peel en Maas om structureel geld vrij te maken om
Dorpsontwikkelingsplannen mogelijk te maken, was volgens Sanders niet nodig: in de
Kadernota staat al dat daarvoor jaarlijks 1,5 miljoen euro wordt uitgetrokken. De motie
van Lokaal en PvdA/GroenLinks om bij elk voorstel expliciet een paragraaf te wijden aan
duurzaamheid vond Sanders niet nodig, omdat de duurzaamheidseffecten meestal elders
in de voorstellen terug te vinden zijn. Dat vond onder meer Tiny Valckx (Lokaal Peel en Maas)
een mager antwoord. Zij pleitte juist ervoor om niet alleen de gemeentelijke kernwaarde
‘duurzaamheid’, maar alle drié de kernwaarden (dus ook zelfsturing en diversiteit) apart te
benoemen in elk voorstel.
’Niet verstandig’
In het vervolg van zijn betoog zei Sanders het niet verhogen van de OZB (motie VVD) niet
verstandig te vinden. Dit met het oog op de onzekerheid rond het gemeentefonds en mogelijk
slechtere tijden in de toekomst. Over de VVD-motie om de terrasvergoeding af te schaffen zei
Sanders eerst af te willen wachten hoe de horeca dit zomerseizoen doorkomt. Meteen daarna wil
hij met de raad bespreken of die vergoeding al dan niet kan worden afgeschaft. Die toezegging
was voor indiener VVD reden om de motie in te trekken. Het gaat bij de terrasvergoeding
overigens over een totaalopbrengst van iets meer dan 20.000 euro. Afgezet tegen de relatief hoge
inningskosten levert deze belasting de gemeente dus weinig of niets op.
Sanders’ collega wethouder Anget Mestrom ging in op de VVD-motie voor duidelijkere
regels rond het vergunnen van pre-mantelzorgwoningen. De VVD is bang voor willekeur
omdat die vergunningen nu worden afgegeven ‘na een goed gesprek met een ambtenaar’;
dat zou willekeur in de hand werken. Volgens Mestrom gaat het echter om gestructureerde
gesprekken aan de hand van de doelen die de raad heeft bepaald en is het altijd maatwerk .
‘Wij denken niet dat dit met harde criteria moet worden vastgelegd.’
‘Versnellingsteam’ woningbouw
Rob Wanten (CDA), wethouder met Wonen in zijn portefeuille, ging in op opmerkingen van
o.m. Lokaal Peel en Maas over de noodzaak tot meer nieuwbouw. Hij herhaalde wat hij al
in een eerdere vergadering had gezegd, namelijk dat er samen met de corporaties een
‘versnellingsteam’ is opgezet om op korte termijn honderd nieuwe sociale huurwoningen
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te bouwen. En bij alle andere projecten maakt sociale woningbouw deel uit van de plannen,
zei Wanten.
Tiny Valckx wilde weten wat Wanten ervan vindt dat woningcorporaties, ook in Peel en
Maas, huurwoningen verkopen. Volgens Wanten doen corporaties dat om geld te krijgen
voor nieuwbouw. Peter Craenmehr suggereerde daarop dat de gemeente kan overwegen
die huurwoningen zélf te kopen en te bestemmen voor lage-inkomensgroepen. Wanten
vond dat vooral een taak van de corporaties en herinnerde Craenmehr eraan dat in een
eerdere vergadering een raadsmeerderheid daarover niet zo enthousiast was.
Wie Naus (Lokaal Peel en Maas) wilde nog van Wanten weten of de gemeente bereid is een
beetje bij te passen als bij een bouwplan (bijvoorbeeld tijdelijke woningen voor jongeren)
nét wat geld tekort is. Wanten zei daar ‘door een positieve bril’ naar te willen kijken.
Kadernota samen maken
Als laatste collegelid reageerde burgemeester Wilma Delissen nog op een tweetal moties.
Ze had namens het college geen probleem met de motie waarin het college wordt
opgeroepen voortaan meer sámen met de raad de Kadernota op te stellen. Het PvdA/
GroenLinks-voorstel voor drie duo-stageplekken (rond de thema’s natuur, sociale
ongelijkheid en democratische vernieuwing) zag ze niet zitten, want ‘we doen al veel met
stagiairs’. Volgens indiener Raf Janssen denkt de burgemeester echter teveel ‘vanuit dit huis’,
en zijn er juist onafhankelijke, frisse denkers van buiten nodig om met frisse ideeën te komen.
De Kadernota werd zoals verwacht door alle partijen aangenomen.
De motie van Lokaal en VVD om de raad meer te betreken bij het opstellen van de
Kadernota werd met een ruime meerderheid aangenomen. Alleen het CDA stemde tegen.
Die partij vindt dat het college de raad al genoeg bij de beleidvorming betrekt.
De motie van Lokaal Peel en Maas en PvdA/GroenLinks om duurzaamheid in elke voorstel
in een aparte paragraaf te benomen kreeg van de hele raad steun. Het PvdA/GroenLinksidee voor de duo-stagiairs daarentegen werd door geen enkele andere fractie gesteund.
Dat gold ook voor de VVD-oproep om de OZB-verhoging te schrappen. De VVD-motie voor
meer regels rond pre-mantelzorgwoningen haalde het ook niet, omdat het slechts steun
van de fractie PvdA/GroenLinks en AndersNu.
Nieuwe raadsgriffier
Na de behandeling van de Kadernota was de rest van de agenda snel afgehandeld.
De ‘Nota reserves en voorzieningen’ werd als hamerstuk (zonder verdere bespreking)
aangenomen. Het betrof slechts enkele kleine herschikkingen van relatief kleine
reservepotjes.
Laatste agendapunt was de formele benoeming van een nieuwe raadsgriffier.
De raadsgriffier ondersteunt de raad in zijn functioneren. Hij/zij dient over veel politiekbestuurlijk gevoel beschikken en is de schakel tussen raad, college en ambtelijke
organisatie. De huidige griffier, Nick Jansen, gaat op eigen verzoek terug naar zijn oude
werkplek binnen de ambtelijke organisatie van de gemeente. Burgemeester Delissen
prees hem bij zijn afscheid en ook uit het applaus van de raad bleek waardering.
Hij wordt opgevolgd door Esther Apeldoorn-Feijts. Zij was eerder tien jaar griffier in
Beesel en sinds 2019 bestuursadviseur van B&W van Venlo.
Na de beëdiging van de nieuwe raadsgriffier sloot burgemeester Delissen de
vergadering, maar niet nadat ze iedereen een ‘welverdiend’ zomerreces had gewenst.
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Lokaal Peel&Maas

Kadernota 2022
Traditioneel is de laatste vergadering voor de zomer die van de Kadernota behandeling. De Kadernota geeft een eerste richting
voor de begroting 2022. In de algemene beschouwingen doen de politieke partijen uit de doeken wat zij belangrijk vinden.
De gemeente Peel en Maas heeft haar
zaakjes goed op orde. We kunnen investeren maar we willen ook de spaarpot
vullen voor momenten wanneer het iets
minder gaat. Corona is zo’n voorbeeld
waarin het iets minder gaat. Gelukkig hebben we wat spek op de ribben om geld
uit te trekken voor het coronasteunfonds.
Hier wordt gelukkig gebruik van gemaakt.
We zien ook dat kosten, zoals bijvoorbeeld
de bouwkosten, schrikbarend stijgen.
Een spaarpotje is dan geen overbodige
luxe. Als Lokaal Peel&Maas hebben we bij
deze Kadernota samen met enkele partijen
twee moties ingebracht. Eén ging er over

het toevoegen van een duurzaamheidsparagraaf aan alle college- en raadsvoorstellen waarbij duidelijk wordt gemaakt wat
een eventuele duurzame optie zou kosten
in vergelijk met een traditionele oplossing.
Dit om onze kernwaarde duurzaamheid nog
meer te benadrukken. De andere motie
ging over het in samenspel tussen college en gemeenteraad vormgeven van de
Kadernota. Nu is het zo dat het College van
B&W de Kadernota schrijft en deze voorlegt
aan de gemeenteraad. Wij willen als raad
wat meer betrokkenheid bij die Kadernota
om beleidsuitgangspunten hierin te verwerken.

Beide moties zijn door de gemeenteraad
aangenomen en dit zorgt ervoor dat we
met een positief gevoel de zomervakantie
kunnen beginnen.

Sander Janssen, fractievoorzitter

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.

PvdA/GroenLinks

Wat kunnen we doen tegen
klimaatverandering?

Schrijf jij graag
en vind jij
interviewen
leuk?
Dan zoeken
wij jou!
Ben jij nieuwsgierig en klim jij graag in de pen?
Dan is dit je kans! HALLO Peel en Maas is op zoek
naar een jongerencolumnist en schrijver voor onze
jongerenrubriek ‘15 vragen aan’.
Wat ga je precies voor ons doen?
Twee keer in de maand interview
jij een jongere tussen de 14 en
18 jaar uit de gemeente Peel en
Maas en schrijf jij de jongerenrubriek
‘15 vragen aan’. Dat kan over van
alles gaan. Je hebt de regie in eigen
handen, want je mag zelf kiezen
wie je interviewt.
Je schrijft twee keer in de maand
een column. Wat houdt je bezig,

Tot nu toe was het nog een ver-weg-verhaal: 50 graden en bosbranden in Canada; smeltende permafrost
in Siberië. Het klimaat verandert. Maar ver weg en hier niet direct merkbaar. De mensen langs Maas,
Rijn en zijrivieren weten intussen beter: we zitten midden in een klimaatverandering met steeds extremere uitersten van verdroging en overstroming. Hoe daarop te reageren?
Gelukkig zijn dijken verhoogd en is
meer ruimte gegeven aan de rivier.
Dat heeft veel mensen nu een hoop
ellende bespaard. Maar het blijkt
onvoldoende. Dat merken de mensen van wie huis en haard geteisterd
zijn door kolkende watermassa’s.
Terecht vergoeden we als samenleving de schade, want het is het probleem van ons allemaal. Maar het
blijft een schrale troost. Zeker als
naast materiële schade mensenlevens zijn te betreuren. De beelden
van de ramp roepen indringend
de vraag op wat we kunnen doen.
Dijken versterken en verhogen,
overloopgebieden maken, zand-

CDA Peel en Maas

zakken klaarleggen: het gebeurt
al en er moet nog meer gebeuren. Maar is het genoeg? Het zijn
pogingen ons te beschermen tegen
gevolgen, maar de oorzaken worden
niet weggenomen. Die oorzaken
moeten we zoeken in onze manier
van produceren en consumeren, in
onze manier van werken en leven.
Wat kan en moet daarin veranderen? PvdA/GroenLinks heeft raad en
college voorgesteld om die vraag
als stageopdracht voor te leggen
aan studenten van hogescholen en
universiteiten in de buurt. Daar zitten jonge mensen die straks besluiten moeten nemen over de vraag

hoe wij als mensen in vrede met
de natuur kunnen blijven leven.
Ons voorstel was om die jongeren uit te dagen om met gedurfde
nieuwe antwoorden te komen.
Raad en college vonden ons voorstel uiterst sympathiek en stemden
vervolgens tegen. Roepen dat het
allemaal heel erg is, maar de kop in
het zand steken als gezocht wordt
naar oorzaken van de rampspoed.
Onbegrijpelijk en ongeloofwaardig.

Annigje Primowees, Frits Berben
en Raf Janssen, raadsleden

Watercrisis

Eind vorige week zagen we extreme weerbeelden uit Zuid-Limburg, Duitsland en België. Er zijn geen
woorden voor de verwoestingen die het watergeweld heeft aangericht. Verschrikkelijk.

waar word je blij van of wat maakt je
boos? Je bent vrij in het bepalen van
het onderwerp. Het is helemaal jouw
eigen column!
Wie ben jij?
Je bent tussen de 14 en 18 jaar oud;
n Je woont in de gemeente
Peel en Maas;
n Je vindt journalistiek leuk en je
schrijft graag!
n

Solliciteren
Lijkt het jou leuk om leeftijdsgenoten te interviewen en hierover te
schrijven? Stuur dan een bericht naar redactie@hallopeelenmaas.nl of bel
met 077 208 32 01.

HALLO Peel en Maas is het gratis nieuwsblad dat wekelijks wordt
verspreid in de hele gemeente Peel en Maas en dat wordt uitgegeven
door Kempen Media.

T 077 208 32 01 • www.hallopeelenmaas.nl

Van een andere orde, maar voor
getroffenen zeker ook heel erg
pijnlijk zijn de overstromingen in
Midden-Limburg en Noord-Limburg.
Ook in Peel en Maas zijn helaas burgers en bedrijven gedupeerd. Er zijn
mensen geëvacueerd, huizen staan
deels of grotendeels onder water,
restaurants en andere bedrijven

zijn getroffen en agrarische ondernemers evacueerden hun vee en
zagen hun gewassen verdrinken.
Bizarre toestanden.
We wensen alle getroffenen veel
sterkte en kracht met de verwerking. Alle hulpdiensten en vrijwilligers danken we voor de hulp en
ondersteuning. Daarnaast gaan we

er vanuit dat burgers en ondernemers op een passende manier
worden gecompenseerd door verzekeraars en indien noodzakelijk door
de nationale overheid.
Nogmaals, heel veel sterkte voor
iedereen.
Fractie

2207 \ enzo

15

Geplukt

Jac Hendricks Kessel
Jac Hendricks is geboren en getogen in Kessel. Al jaren zet hij
zich vrijwillig in voor verschillende organisaties. Zo wandelt hij
wekelijks met dementerende ouderen, onderhoudt hij de
tennisbaan en helpt hij regelmatig bij Kasteel de Keverberg.
De 75-jarige Kesselnaar hoeft zich op zijn oude dag dus nooit te
vervelen.
Zeker één keer per week wandelt Jac een rondje om Kasteel
de Keverberg. Dat doet hij niet
alleen, enkele ouderen met
dementie van zorgcentrum
De Merwijck in Kessel neemt
hij mee. “Prachtig vind ik dat.
Ik vind het heerlijk om met
de bewoners te wandelen en
daarna op het bankje bij de Maas
te zitten. Zelf zeg ik niet zo veel,
ik laat vooral de ouderen vertellen. Ze vertellen meestal over
vroeger, want dat kunnen ze
vaak nog onthouden. Maar als
we terug lopen, zijn ze meestal
weer vergeten waar we zijn
geweest. Om hun motoriek te
stimuleren push ik ze meestal
ook om de trappen op te lopen.”

Ik laat vooral de
ouderen vertellen

Activiteiten
Jac is via zijn vrouw Riky in het
vrijwilligersleven bij De Merwijck
gerold. “Riky deed al een tijdje
vrijwilligerswerk voor het zorgcentrum. Ze merkte dat de
bewoners vooral binnen zaten.
Destijds reed ik in het busje van
het dorpsvervoer en toen heb
ik het initiatief genomen om
enkele bewoners mee naar buiten te nemen en activiteiten te
ondernemen. Zo komen ze en in
beweging en in de buitenlucht.
We zijn bijvoorbeeld vaak koffie
gaan drinken.”

Geboren in café

Kessel. “Het lag dus voor de hand
dat ik kelner zou worden. Ik was
binnen het gezin de enige kelner.
Op jonge leeftijd moest ik al wijnen
proeven van mijn ouders en daardoor werd ik uiteindelijk vinoloog.
Ik moest destijds nog compensatie
vragen aan de pastoor van Kessel
om op zondag te mogen werken.”
In zijn jonge jaren woonde en
werkte Jac in verschillende restaurants in Frankrijk en Luxemburg.
“Dat was een leuke tijd. Destijds gaf
je als kelner een show als mensen
kwamen eten. Ik vind het jammer
dat dit nu niet meer is.” Op zijn 30e
besloot Jac uit de horeca te stappen.
Dit om meer tijd te besteden aan
zijn gezin. “Ik had de Blerickse Riky
ontmoet en toen we twee kinderen
kregen, was mijn werk met onregelmatige werktijden niet meer te
combineren. Daarom ben ik in een
slijterij gaan werken. Wijn is altijd
mijn hobby geweest.”
Tot zijn pensioen bleef hij in de slijterij werken. Alhoewel hij na zijn
pensioen nog meermaals in de winkels was te vinden. “Ik heb er altijd
met veel plezier gewerkt. Na mijn
pensioen werd me gevraagd om
enkele slijterijen in het buitenland op de rit te krijgen. Zo ben ik
enkele weken in Duitsland en België
geweest. Dat vond ik heel leuk om
te doen.”

Wijn is altijd mijn
hobby geweest

Wandelen
Toen de klus was geklaard, stortte
Jac zich op het vrijwilligerswerk in
Kessel. Zijn vrouw Riky was inmiddels al enkele jaren met pensi-

Het café is voor Jac niet vreemd,
hij werd er geboren. Jac’s ouders
hadden namelijk een café in
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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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oen en had haar eigen vrije tijd
al ingevuld. Maar samen maken
ze nog tijd om te wandelen.
Regelmatig zijn ze in de bossen
te vinden. “We liepen wel eens
met een groepje 20 kilometer,
maar door lichamelijke klachten
is mijn conditie achteruit gegaan.
Ik ben tevreden als we 10 kilometer lopen.”

Onderhoud
De overige dagen vult Jac met
vrijwilligerswerk bij de tennisbaan
en Kasteel de Keverberg. “Ik heb
jarenlang zelf getennist, maar

daar ben ik mee gestopt door
mijn klachten. Nu probeer ik het
tennissen weer op te pakken
en lid te worden van de club.
Ook voer ik het onderhoud uit aan
de baan. Het is een fijne groep
waarmee we werken. Daarnaast
help ik regelmatig bij Kasteel de
Keverberg als er vergaderingen of
bruiloften plaatsvinden. Dan verzet
ik de meubels. In eerste instantie
ben ik jarenlang poortwachter
geweest en controleerde ik de
kaartjes van de bezoekers. Ik heb
ook veel geholpen tijdens de
verbouwing van het kasteel.

Hierdoor heb ik een binding met
het kasteel gekregen en ben ik
vrijwilliger gebleven.”

‘Ik vind het heerlijk
om met de bewoners
te wandelen’

Tekst: Jeanine Hendriks
Beeld: Proteion
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Clubkampioenschappen
Judoclub Helden
Judoclub Helden organiseerde op zondag 18 juli haar club
kampioenschappen voor alle actieve leden in sporthal Piushof.
Er werden wedstrijden gespeeld in verschillende leeftijd- en
gewichtsklassen, verdeeld over 24 poules.

com hey
mu
nica
tie
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r
(full
t

ime
)

Kempen Creëert groeit en daarom zoeken wij versterking
binnen ons communicatieteam, iets voor jou?

maakt dit werk juist zo leuk.

“Na meer dan één jaar zonder wedstrijden door de coronapandemie
stonden de judoka’s van Judoclub
Helden te popelen om weer de mat
op te mogen”, aldus een woordvoerder van de judoclub. De judoka’s konden de laatste maanden
wel trainen in een tent en vanaf
eind juni ook weer in de eigen Dojo.
Verdeeld over 24 poules werd er
gestreden om het clubkampioenschap. Voor de pauze was het de
beurt aan de judoka’s in de leeftijdsklassen tot 12 jaar en na de pauze
waren de judoka’s in de klasse tot
15 jaar en ouder aan de beurt.

Als communicatie adviseur ben jij er voor onze klanten! Je zorgt ervoor

Jubilarissen

dat zij op jou kunnen bouwen. Dat doe je door er te zijn. Je luistert naar de

Tijdens de pauze werden de jubilarissen die 25 jaar of langer als
lid aan de vereniging zijn verbonden in het zonnetje gezet.
Dit waren Jack Kok, Theo Gielen,
Jeroen Verstraeten, Mat Wilms, Ron
van der Linden en Mark van der
Linden. Owen van Dijk werd gehul-

Waar houden wij ons de hele dag mee bezig? Onze klanten verbazen
met verassende, creatieve concepten. Dat is wat we het liefst doen.
We kijken altijd naar de vraag áchter de vraag. We blijven nieuwsgierig
en komen zo tot het beste resultaat. Dat doen we met ons team van
20 enthousiastelingen, bestaande uit vormgevers, communicatie
adviseurs, redacteuren, drukkers en commercieel adviseurs.
Onze opdrachtgevers komen uit verschillende branches. De vraagstukken
waar jij je mee bezig gaat houden zijn dan ook iedere dag anders. Zo ben je
het ene moment bezig met de interne communicatie van een logistieke
dienstverlener en het andere moment verzorg je de externe communicatie
van een organisatie uit de agrosector. Een dag is nooit hetzelfde en dat

wens van de klant, de behoefte. Zoals we al zeiden: je kijkt naar de vraag
áchter de vraag. Vervolgens help je onze klanten door ze te ontzorgen en
de uitvoering bij ze weg te nemen. Jij zorgt ervoor dat hun boodschap wordt
overgebracht en de juiste doelgroep bereikt.
Heb jij een passie voor communicatie, doe je niets liever dan content creëren,

digd vanwege het behalen van
de eerste Dan en Quinn Janssen
voor het behalen van zijn tweede
Dan. Bovendien kreeg Quinn zijn
diploma Dojo-assistent uitgereikt.

Judoka’s van het jaar
De judoka’s van het jaar 2020 werden ook op deze zondag uitgeroepen en dat waren: Vian van Dril in
de leeftijd tot 12 jaar en Marlouk
Colbers in de leeftijd vanaf 12 jaar.
Zij verzamelden de meeste punten tijdens de wedstrijden waaraan zij in het seizoen 2019-2020
voor Judoclub Helden meededen. De aanmoedigingsprijs viel
ten deel aan Ayla Wassenbergh.
Tom van Dijk en Rick Manders
behaalden in juni het diploma
Judoleraar A. Met deze bijkomstigheid heeft Judoclub Helden vijf
gediplomeerde trainers binnen
haar gelederen. Kijk voor meer
informatie over de winnaars per
poule op www.judoclubhelden.nl.

heb je een passende opleiding afgerond én ken jij alle ins en outs van social
media? Zou jij jezelf omschrijven als een zelfstartend organisatietalent,
ga je geen uitdaging uit de weg en beschik je over een rijbewijs? Dan leren wij
jou graag kenen!
Standaard meegeleverd: uitdagend en afwisselend werk. We garanderen
dat de dagen voorbij zullen vliegen. Je komt in een ongekend gezellig team
terecht waarin jouw creativiteit de ruimte krijgt om te groeien.
Wil jij ons team komen versterken? Stuur dan jouw cv en motivatie vóór
1 augustus naar vacature@kempencreeert.nl. Heb je inhoudelijke vragen
over de vacature? Bel Sayenne op 077-3961350. Zij vertelt je graag alles over
het werken als communicatie adviseur bij Kempen.

#kempencreëert

Oscar Huidekoper wint
wedstrijd HSV De Ruisvoorn
in Helden
De Heldense Hengelsportvereniging (HSV) De Ruisvoorn organiseerde op zaterdag 17 juli een wedstrijd aan De Breeërpeel in
Helden. Oscar Huidekoper hengelde ruim 7.000 gram uit het water
en behaalde hiermee de eerste prijs.
Het was de vijfde wedstrijd van dit
seizoen voor de vereniging. Na de
loting ging het deelnemersveld
om 14.00 uur aan de slag voor de
‘Jan Heinen beker’. Oscar hengelde
7.225 gram uit het water. Jos Janssen

werd nummer twee (6.150 gram).
Cor van der Weide stond ook op
het podium (3.950 gram). Op de
vierde plaats eindigde Paul Thijssen
(3.675 gram) en Sjaak Maessen
werd vijfde (2.400 gram).
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Heren 1 van Herpertz Bevo Hc
gaat naar Europa
De heren uit het eerste team van Herpertz Bevo Hc uit Panningen gaan het komende seizoen deelnemen aan
de European Cup. Door het behaalde resultaat in de landelijke competitie start Herpertz Bevo Hc in de tweede
ronde van deze Cup. Het initiatief komt vanuit de spelersgroep zelf, die na zeven jaar niet in Europa gespeeld
te hebben deze kans dolgraag wil grijpen.
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Springwedstrijd
PSV De Caveliers helden
Paardensportvereniging (PSV) De Caveliers Helden heeft een
springwedstrijd georganiseerd van vrijdag 16 tot en met zondag
18 juli bij manege De Vosberg.
Luc van Horen behaalde op vrijdag 16 juli in de klasse B de 1e prijs
met Kicks after Six en in de klasse
L behaalde Anniek Vervoort een
3e prijs met Histique. Zaterdag 17

juli behaalde Anniek Vervoort een
1e prijs in de klasse L met Histique
en in de klasse M behaalde Luc van
Horen een 1e prijs met Ino.

Competitie voor senioren
biljart in Peel en Maas
De Senioren Biljart Bond Maas en Peel organiseert van september
tot mei een competitie voor biljartverenigingen in Peel en Maas.
Senioren kunnen zich tot 1 augustus opgeven voor deelname.

De club heeft haar medewerking tot
inschrijving toegezegd na een grondige analyse van de mogelijkheden en
risico’s. De kansen ontstonden onder
meer vanwege het feit dat één Bevosponsor in zijn contract een Europese

bonus heeft opgenomen en verschillende andere sponsoren hebben toegezegd garant te staan voor eventuele
tekorten. Daarnaast is een bijdrage
van de European Cup vanaf de derde
ronde een dusdanige aanpassing in de

voorwaarden, dat daarmee Europees
handbal voor Bevo dichterbij komt dan
ooit. Herpertz Bevo Hc begint in de
tweede ronde, deze vindt plaats op 16,
17, 23 en 24 oktober.

Omdat de regels weer zijn versoepeld mag er weer worden gebiljart.
Daarom organiseert de Senioren
Biljart Bond wedstrijden voor senioren, die bij verschillende verenigingen in de gemeente worden
gespeeld. “Iedereen die een keu
goed kan vasthouden kan meespelen. Het gemiddelde voor deelnemende spelers kan liggen tussen
0.5 punt per beurt of minder, maar
kan natuurlijk hoger worden”, zo

laat een woordvoerder van de
Senioren Biljart Bond weten.”
In competitieverband wordt er bij
de meeste verenigingen op de
maandagmiddag gespeeld. Dit is
afhankelijk van de accommodatie waar men speelt. De aftrap
vindt plaats in de derde week van
september. Voor deelname aan de
competitie is opgave nodig vóór
1 augustus. Kijk voor meer informatie op www.sbbmaasenpeel.nl

vacatures
Wie is Sormac?
Sormac ontwikkelt al ruim 100 jaar machines voor de
versverwerking van groenten en fruit. Koop je in de
supermarkt een zakje sla dan is de kans groot dat deze sla
in een van onze machines gesneden, gewassen of
gedroogd is.

Onze machines zorgen over de hele wereld ervoor dat het
mensen gemakkelijker wordt gemaakt verse groenten te
eten. Wil jij samen met zo’n honderd super gemotiveerde
collega’s hieraan meewerken? Door onze snelle groei
zoeken wij voor een aantal interessante functies kandidaten
die ons team komen versterken.

Dit zijn onze vacatures:
Constructiebankwerker/Lasser

Projectleider

Service Coördinator

Assemblage Monteur

Software Engineer

Field Service Engineer

■

■

Je vervaardigt klant specifieke lasconstructies (TIG),
uitsluitend in RVS.

Je bouwt vanaf tekening machines en complete
verwerkingslijnen.

■

■

Je begeleidt internationale projecten van verkoop tot
oplevering bij de klant.

Je ontwikkelt de software voor standalone machines en
complete verwerkingslijnen.

■

■

Je bent de spil tussen klant, Sormac en onze Field
Service Engineers.

Je installeert en verzorgt de inbedrijfname van
machines en verwerkingslijnen bij internationale
klanten.

Laborant
■

Je hebt ervaring met microbiologisch onderzoek en zin
om mee te zoeken naar oplossingen voor uitdagende
vraagstukken.

Bekijk alle vacatures op: www.werkenbijsormac.nl
Of stuur je cv naar: s.merkx@sormac.nl. Voor informatie kun je terecht bij Sharon Merkx (HR-manager) tel. 077 – 351 8444.
Kandidaten die worden aangedragen buiten onze eigen kanalen, worden niet meegenomen in de selectieprocedure.
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Heemkundevereniging Medelo blikt terug
op haar 40-jarig bestaan
Na drie jaar gefunctioneerd te hebben als ‘werkgroep’, werd
Heemkundevereniging Medelo in Meijel officieel opgericht in 1981.
Sindsdien werden boeken geschreven, tentoonstellingen
georganiseerd en tal van andere activiteiten opgezet over de
geschiedenis en taal van Meijel en de Peel. Na veertig jaar bestaat
de vereniging uit tachtig leden en hoopt het in de toekomst te blijven
groeien en ook jongere leden erbij te betrekken.
De eerste tentoonstelling ‘Meijel
in de oorlogsjaren 1940-1945’ in
het toenmalige gemeenschapshuis
’t Kloster overtrof alle verwachtingen. Vierduizend bezoekers wisten hun weg te vinden naar de
tentoonstelling. Dat was volgens
Jos Pouls, één van de oprichters
van de vereniging, een vliegende
start voor de vereniging te noemen. Vele tentoonstellingen volgden, maar de tentoonstelling over
75 jaar bevrijding in 2019 is het
meeste blijven hangen. “Daar kwamen zevenhonderd mensen op af
en het leverde ook veel nieuwe
leden op. Toen merkten we dat de
geschiedenis van Meijel echt leeft
bij de inwoners.”

Daar kwamen
zevenhonderd mensen
op af en het leverde ook
veel nieuwe leden op
Medelo begon met vijftien
leden, inmiddels staat de teller
op tachtig, geeft secretaris Rob
Peeters aan. “In die veertig jaar
heeft geen enkel lid zich afgemeld.
Wel hebben we veel oude leden,
het is jammer dat er weinig

jongeren zich bij de vereniging
voegen. Ik denk dat de kloof te
groot is.” Om toch de jongeren
aan te spreken, gebruikt de
vereniging haar Facebookpagina
om foto’s te verspreiden. Jos:
“Daarop plaatsen we foto’s van
vroeger en nu. Inmiddels hebben
we 1.700 volgers. We merken dat
Facebook een goede aanvulling is
op ons museum.”

Inmiddels hebben we
1.700 volgers

Eigen gebouw
De eerste dertien jaar zat Medelo
gevestigd in een lokaal in ’t Kloster
met een eigen kastenwand,
maar vanaf 1993 ging door de
stijging van het aantal leden alle
aandacht uit naar het realiseren
van een eigen gebouw, compleet
met expositieruimte. Dat werd
uiteindelijk educatief centrum
Truijenhof, gerealiseerd samen
met zustervereniging IVN-afdeling
Meijel. “De wens is om het gebouw
aangrijpend aan te pakken. Aan de
inrichting uit 1994 is nooit wat
gedaan. Het kan wel een update
gebruiken. Door corona liggen de

Gewoon goed in food en
agri transport
Bij AB Texel Group zit je goed,

‘’AB is een heel betrouwbaar bedrijf. We
werken met goed materieel en mijn uren
kloppen altijd. Alles is goed geregeld en
afspraak is afspraak.’’ Jorg Venema

want:
• Je werkt altijd met modern
en net materiaal
• Er zijn veel verschillende roosters
mogelijk, dus er is altijd wel een
rooster dat bij jou past

Vacature Chauffeur (CE):
Onderlosser / Walking floor
Standplaats:
Broekhuizenvorst
AB Texel is op zoek naar Chauffeurs (CE) voor het
vervoeren van (losgestorte) agrarische producten.
Je rijdt hiervoor voornamelijk met onderlossers en
walking floors. Deze functie is fulltime, parttime
en op oproepbasis in te vullen. Werk jij graag in de
agrarische sector en vind je het leuk als iedere dag
anders is? Dan is deze vacature wat voor jou!

• Je werkt bij een stabiele
organisatie met goede arbeidsvoorwaarden
• Je profiteert van de flexibiliteit
van een grote organisatie, een
vrije dag opnemen is geen enkel
probleem.
Interesse? Stuur dan je cv
naar hr@abtexel.nl.
Wil je meer weten? Neem dan
contact op via 088 – 94 35 050 of
bekijk de volledige vacature op
www.abtexelgroup.work

overleggen daarover stil, maar
het is de bedoeling om deze weer
langzaam op te pakken. Er zijn
nog geen concrete ideeën over de
invulling van het gebouw”, aldus Jos.
Door de jaren heen organiseerde
Medelo diverse activiteiten. Eén van
de hoogtepunten van Medelo vindt
Wim Basten, die al 25 jaar lid is van
de vereniging, de straattheaters die
voor het museum plaatsvonden.
“Elk jaar haalden we alles uit de
kast. Het straattheater was een
trekpleister in het dorp. Zo kwamen
er bijvoorbeeld artiesten die op
het plein deden dorsen of koren
maaien. Het spektakel trok veel
publiek. Ongeveer negen jaar
geleden zijn we ermee gestopt,
omdat er te veel eisen werden
gesteld voor de organisatie.
Ook werden de kosten elk jaar
hoger.”

hebben georganiseerd en
‘deskundigen’ hebben uitgenodigd
die elk hun eigen verhaal konden
vertellen over de Gouden Helm.
Daar kwamen 120 bezoekers op
af. De wetenschappers kregen de
mogelijkheid om elk één hoofdstuk
van het boek te schrijven. Het is
uiteindelijk een heel goed boek
geworden.” Ondanks dat de
heemkundevereniging een hele
lijst aan boeken heeft uitgebracht,
staan er nog steeds enkele boeken
op de planken. “Ik wil nog altijd
een boek schrijven over Jan Truijen,
de belangrijkste inwoner van
Meijel. Ook ligt er nog het idee voor
een boek over de babyboomers.
Wij willen graag weten hoe zij
zich in Meijel hebben ontwikkeld.
Daarnaast is onder andere Wim
bezig met een boek over bijnamen
en straatnamen in Meijel.”

Boeken
Ook wordt het boek over de Gouden
Helm uit 2006 gezien als een
hoogtepunt binnen het bestaan
van de vereniging. “De publicatie
van het boek sprong er voor mij
echt uit. Dit omdat het nationaal
raakt en er nog steeds discussie
over is. Iedereen heeft een eigen
invulling over het verhaal”, vertelt
Tom van Bakel, waarnemend
voorzitter. Jos: “Bijzonder is
dat wij als Medelo een congres

Ik wil nog altijd
een boek schrijven
over Jan Truijen, de
belangrijkste inwoner
van Meijel

Tekst: Jeanine Hendriks
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Theatervoorstelling over grensgebied Neer, Helden en Kessel

Kesselnaar Wil Cootjans speelt hoofdrol in
De Zwarte Grens
De openlucht theatervoorstelling De Zwarte Grens vertelt het vierhonderd jaar oude verhaal over het grensgebied tussen de dorpen Neer,
Helden en Kessel. In dit stuk, mede geschreven door de Neerse Bas
Keltjens, is de hoofdrol van burgemeester Geenen van Neer weggelegd
voor de ervaren amateuracteur Wil Cootjans uit Kessel.
Het toneelstuk De Zwarte Grens gaat
over een conflict tussen de dorpen van
vier eeuwen geleden. “Het was een
onrecht, een trucje van Kessel”, vertelt
initiatiefnemer en tekstschrijver Bas
Keltjens. “De besturen van Kessel en
Neer waren het niet eens over waar de
grens lag. Neer plaatste de grens waar
hij officieel zou horen te liggen, terwijl
Kessel de lijn ver binnen het gebied van
Neer plaatste. Als compromis zetten ze
de grens in het midden neer, waardoor
Kessel een stuk grond erbij kreeg. Ik las
het verhaal meer dan tien jaar geleden
en dacht dat het wel chique zou zijn
om er meer over te vertellen. Ik heb
nog nooit een toneelstuk geschreven,
dus ik heb Hugo Luijten uit Heel om
hulp gevraagd. Hij schrijft thrillers en
hij weet hoe je een verhaal op moet
bouwen. We hebben het verhaal een
beetje geromantiseerd. De Zwarte
Grens is gebaseerd op de feiten, maar
is geen reconstructie. Eén van de
verhaallijnen gaat over een meisje van
Kessel dat verliefd wordt op een Neerse
jongen.” Het spel wordt symbolisch
opgevoerd op de Waije in Neer, bij
het grensgebied waar het conflict zich
vierhonderd jaar geleden afspeelde.
“Er zit een geschiedenis onder”, vertelt
Wil Cootjans, “maar ondanks dat het om
een ernstige zaak gaat, wordt het wel
op een smeuïge manier gebracht. Het is
geen drama, er zitten veel luchtige
elementen in. Overal is publiek voor,
maar dit is wel een echt volksstuk.”

Burgemeester
Wil Cootjans speelt de rol van
burgemeester Martinus Geenen van
Neer, één van de hoofdrollen van
het stuk. “Het is een figuur die met
alle winden meewaait”, vertelt Wil.
“Er zit een spanningsveld in. Hij wilde
iedereen te vriend houden. Het is
een ‘smiechtig’ figuur. Dat vind ik wel
aardig. Een clown spelen en iedereen
te vriend houden is wat makkelijker,
maar ik vind het wel aantrekkelijk om
achteraf te horen dat ze me in mijn
rol een vervelend mannetje vonden.
Dat vind ik interessanter. Ik denk
dat dat hier absoluut in mogelijk is.
Je moet altijd opletten om niet te veel
invulling aan een rol te geven voordat
je begonnen bent. Het kan zijn dat
een regisseur een hele andere insteek
heeft. Het prettigste is om samen
met hem de rol en het karakter te
verkennen en bepalen. Anders ga je
al tekstlerende invulling geven aan
de rol, tot je bij de eerste repetities
erachter komt dat de regisseur een
ander beeld heeft.” Het spanningsveld
van toen komt in De Zwarte Grens tot
leven. “Wil is een Kesselnaar en speelt
een Neerse burgemeester”, vertelt
Bas. “We hebben ook mensen uit Neer
die Kesselnaren spelen, dus er zit een
hoop leuke kruisbestuiving in het stuk.”
Wil: “Het is leuk dat er nog steeds een
soort spanningsveld tussen de dorpen
zit. Iedereen is toch wel een beetje

chauvinistisch, het competitie-element,
maar achteraf drink je toch samen een
biertje.”

Signalen
Wil speelt al zo’n dertig jaar toneel,
waardoor hij al een heel cv heeft
op kunnen bouwen. Twee maanden
geleden plaatste de vereniging een
groot bericht over het stuk voor
audities. De bellen gingen bij Wil
meteen rinkelen: “Er komen direct
signalen vanuit alle kanten dat ik
het in de gaten moest houden. Dit
zijn eenmalige dingen, dus dat is
heel leuk om eraan mee te doen.”
Het verhaal kwam hem bekend voor.
“Mijn overbuurman is een oud-leraar,
hij is zowat de geschiedkundige van
Kessel. Als ik hem spreek begint hij al
over zo’n soort verhalen en hij kent dit
verhaal vanuit zijn professie. Aan de
andere kant zeg ik altijd: toneel moet
je niet lezen, maar spelen. Je kunt
een mooie roman hebben, maar dat
wil niet zeggen dat het een mooi
stuk wordt.” De ervaring van Wil
was voor de commissie artistiek van
De Zwarte Grens een goede reden om
de rol aan Wil te geven. “Hij speelde
heel goed”, vertelt Bas. “Tijdens de
auditie speelde hij deze rol en het
was precies hoe we het voor ogen
hadden: de burgemeester als een
soort onderkruipsel. Het was vrij snel
duidelijk dat hij deze hoofdrol moest
krijgen. Hij heeft ervaring, kon een
goed cv overleggen en hij werd ons van
alle kanten aanbevolen.”

Hunkeren
De Zwarte Grens wordt in juni opgevoerd, dus er is nog een lange weg te
gaan. Wil: “Binnenkort komen we met
z’n allen voor het eerst bij elkaar en na
de vakantieperiode, dus begin september, starten de repetities. Zeker na
het afgelopen jaar waarin alles in
de toneelwereld stil heeft gelegen,
zit je wel uit te kijken naar alles wat
beweegt. Het is hunkeren om weer te
kunnen starten.” In het najaar begint
ook de kaartverkoop. “Dat is altijd wel
een graadmeter van hoe erg het leeft”,
vertelt Bas. “We hebben vijf voorstellingen gepland staan, met ruim vierhonderd kaarten voor elke voorstelling.
We moeten nog zien hoe het uitpakt,
maar ik heb er wel vertrouwen in.”

ik vind het wel
aantrekkelijk om
achteraf te horen dat
ze me in mijn rol een
vervelend mannetje
vonden

Tekst en beeld: Koen van Meijel

Vacature

Commercieel Technisch
Medewerker
met auto technische achtergrond (fulltime)
Ben je op zoek naar en veelzijdige baan met doorgroeimogelijkheden?
Of heb je net de opleiding Eerste Autotechnicus afgerond, is de hele dag
sleutelen toch niet wat je wilt en heb jij meer in je mars?
Kijk dan snel op onze website www.poulsbaarlo.nl of scan de QR-code.

Pouls Autotechniek BV | Bong 6a, 5991 EB Baarlo
T 077 477 33 55 | www.poulsbaarlo.nl | personeel@poulsbaarlo.nl
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15-vragen aan

Shiny van Wijlick Baarlo
altijd open voor een feestje. Ook al
moeten we met de fiets een uur
door de regen fietsen, bel ons en we
komen er gewoon aan.

Welke app gebruik je het meest?
Ik zit veel op WhatsApp om contact
te blijven houden met mijn vrienden
en vriendinnen. Nu in de coronatijd
is het lastig om met een hele groep
bij elkaar te zitten, dus zo houden we
gelukkig wel nog contact en wachten
we tot het weer mag.

Heb je een bijbaantje?
Nee, ik doe een BBL-opleiding, dit
betekent dat ik al een baan heb.
Ik heb dus geen tijd om hiernaast nog
een bijbaan te doen.

Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Met mijn vriendinnen samen naar een
feestje, drankjes doen en ook heel
veel dansen. Het liefst dans ik het hele
weekend door.

Wie is je grote voorbeeld?
Mijn beste vriendin Mirthe is een groot
voorbeeld voor mij. Hoe sterk ze in
haar schoenen staat en hoe heerlijk
ze met alles en iedereen omgaat, daar
kunnen veel mensen nog wat van
leren. Ze heeft geen schaamte en is
altijd lekker zichzelf. Ik ben heel dankbaar dat ik haar mijn beste vriendin
kan noemen.

Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Wie zou jij graag nog willen ontmoeten?
Shiny van Wijlick
18
Skool of hair
Baarlo

Heb je vakantieplannen voor de
zomervakantie?
Ja, ik ga zeker op vakantie. Ik ga met
twee vriendinnen naar Griekenland,
heerlijk van de zon genieten. Het land
uitkiezen ging heel makkelijk omdat
we alle drie graag een keer naar
Griekenland wilden gaan. Wel wordt
dit mijn eerste keer vliegen, dus daar
ben ik heel benieuwd naar.

Wat zou je graag nog willen doen
in de vakantie?
Genieten. Puur genieten. Het is lang
geleden dat we weer eens iets mochten doen zonder alle ditjes en datjes
die eraan vastzaten. Nu ga ik alle tijd
inhalen die ik gemist heb.

Hoe heb je afgelopen jaar tijdens
de corona school ervaren?
Het was heel raar. Ik ben wel ‘gewoon’

naar school gegaan, maar het liep
allemaal anders dan normaal. Alle theorie hebben we naar voren gehaald en
alles naast de theorie hebben we zo
veel mogelijk proberen te doen.

Hoe heb je motivatie gehouden
tijdens de online lessen?
Ik heb geen online lessen gehad.
Ik heb op school nog alle theorie kunnen doen. Mijn motivatie om alsnog
mijn werk te doen was mijn toekomst.
Het is uiteindelijk voor je eigen goede
doel.

Wie was je favoriete docent op het
Bouwens?
Mijn favoriete docent was mevrouw
Van de Ven. Zij gaf Duits en hoewel ik
Duits helemaal niks vind, was het niet
erg om naar haar lessen te gaan. Je
kon makkelijk met haar praten en ze
maakte de lessen altijd wel leuk.

Wanneer had je voor het laatst de
slappe lach?
Ik denk dat dit afgelopen weekend
was met vriend. Ik weet al niet meer
waar we het over hadden, maar hij
versprak zich met iets en ik kwam niet
meer bij. Daarna lukte het me ook niet
meer om mijn verhaal af te maken
omdat ik bleef lachen.

Ik zou graag Tisjeboyjay willen ontmoeten. Hij is altijd heel vrolijk en
positief, ik zou graag een keer naar
zijn shows willen kijken. Wie weet kan
ik er na de corona ooit nog heen.

Met wie zou jij een dag willen
ruilen?
Ik zou een keer een dag willen ruilen
met Jochem Myjer om te kijken hoe
chaotisch zijn leven nu echt is. Hij is op
tv namelijk altijd heel druk en onrustig, dus ik ben benieuwd hoe het in
zijn privéleven eraan toe gaat.

Welke Netflix-serie raad jij iedereen aan?

Hoe heb je je beste vriend/vriendin
ontmoet?

Ik vind de Gilmore Girls een hele leuke
serie. Dit gaat gewoon over het dagelijkse leven van een moeder en een
dochter die samen van alles meemaken samen.

Ik heb twee beste vriendinnen die ik
op school heb ontmoet. Dit is onderWat is het beste advies dat je ooit
tussen al drie à vier jaar geleden.
We vinden het leuk om met z’n drieën
hebt gekregen?
Ik weet niet meer van wie ik dit advies drankjes en dansjes te doen, we staan

Mirthe Suntjens

VAKGARAGE
PEETEN BV

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

ooit heb gekregen maar het heeft me
wel echt geholpen: ‘Leef voor jezelf,
niet voor anderen’. Als ik zo om me
heen kijk hoor ik vaak dat mensen
zich druk maken om wat anderen
ervan vinden of erover zouden zeggen. Het zou je niks uit moeten maken
wat anderen denken, uiteindelijk sta
je er toch voor jezelf.

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

Wespenbestrijding Peel en Maas
Ook voor andere plaagdieren!

Garagebedrijf
W. Aarts

WERKT UW AIRCO
NOG OPTIMAAL?
Constant Plaagdier Preventie
06 39 02 22 51 • Panningen

Hoi

Column

Een dagje
Toverland
Ik loop stage op Sbo de Schans
in groep H, dit zijn leerlingen
tussen 11 en 13 jaar die volgend
jaar naar het voorgezet
onderwijs gaan. We gingen een
dagje naar een pretpark met de
leerlingen van mijn klas tijdens
de ‘schoolverlatersweek’. Dit is
een week waarin alle leerlingen
die van school gaan dit jaar
leuke activiteiten aangeboden
krijgen.
Afgelopen maandag stond
Toverland op de planning.
Je verwacht ten eerste dat het
rustig is op een maandagochtend.
Maar integendeel. Het was
afgeladen vol met scholen die
hetzelfde dachten als ons of
met scoutinggroepen die ook
dit idee hadden en families en
grote gezinnen, noem het maar
op. De rijen waren dan ook niet
om blij van te worden op een
maandagochtend.
De leerlingen mochten 10 euro
zakgeld meenemen. Rond de
middag liep ik met een aantal
leerlingen naar binnen om wat te
eten te halen. Je bent al 9.95 kwijt
voor een pizza margarita. 4 euro
voor een stukje taart. Het zakgeld
ging er dus zo doorheen bij de
meesten, met als gevolg een
hele hoop knorrende buikjes.
Natuurlijk zitten er ook leerlingen
tussen die hun geld uitgeven aan
souvenirtjes of aan een knuffel.
Die leerlingen verhongeren dus
al helemaal wanneer ze zelf geen
lunch mee hadden gekregen.
Nat door de boomstammen,
Jengu River of door de fonteinen
die uit de grond water omhoog
spuiten. Het is nog zo kinds om de
drang niet te kunnen weerstaan,
en om dan door de sproeiers
te rennen die op dat moment
allemaal aangaan. De leerlingen
die zo slim waren dit op het einde
van de dag te doen moesten
natuurlijk nog doorweekt in de
auto naar huis. De kinderen met
enthousiaste gezichten, ouders
die hun kinderen uit of toelachte.
Alle leerlingen hebben gelukkig
een geslaagde dag gehad.
En zullen zeker goed slapen in de
avond.

Kanaalstraat 80A | BERINGE
Tel.: 077 - 306 16 01

WWW.GARAGEAARTS.NL

Mirthe Suntjens
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Die van Sil
750 jaar
De familie Peeters-Hillen uit
Egchel (die van Sil) zouden in
juni hun jaarlijkse familiedag
houden. Evenals vorig jaar is
deze traditie ook dit jaar
geannuleerd in verband met
de toen geldende
coronabeperkingen.
“Heel jammer omdat ook
gevierd had kunnen worden
dat de kinderen van Sil en
Door in juli 2021 tezamen
750 jaar jong zijn.” Op de foto
van rechts naar links
(op leeftijd): Thijs, Sybil, Lies,
Mie, Ton, Marthe, An, Hai,
Jac, Nellie en Hans.

Uitreiking DOK6

Kiwanis Club Peel en Maas organiseert Ondernemerprijs 2021
Kiwanis Club Peel en Maas organiseert voor de twaalfde maal de Ondernemersprijs Peel en Maas. De uitreiking van deze Ondernemersprijs vindt plaats op woensdag 3 november bij DOK6 in Panningen.
Vorig jaar is er een aangepaste versie van de Ondernemersprijs Peel
en Maas opgezet. Er zijn twee tvuitzendingen gemaakt in samenwerking met Omroep P&M. “Dit jaar

gaan wij ervan uit dat in het najaar
het weer mogelijk is om een fysieke
Ondernemersprijs te organiseren.
De voorbereidingen zijn al opgestart
en in september nemen wij de defini-

tieve beslissing of de uitreiking door
kan gaan”, laat Kiwanis Club Peel en
Maas weten. Met de uitreiking van
de Ondernemersprijs wil Kiwanis
Club Peel en Maas het ondernemer-

schap in de gemeente in de breedste
zin van het woord onder de aandacht
brengen en daarbij de ondernemers
een podium bieden om zich te presenteren. Het thema is ‘Risico’s en
Kansen’. Deelnemende ondernemers
kunnen zich dus onderscheiden op
twee (deel)gebieden: zien van kan-

sen en omgaan met (ondernemers)
risico’s. Kijk voor meer informatie op
www.ondernemersprijspeelenmaas.nl

vacature Manager Vers/operatie
bij Albert Heijn Asten

Als vers manager ben je het
gezicht van de versafdelingen
en je zorgt dat klanten
makkelijk boodschappen
kunnen doen. Je hebt een
afwisselende baan met
verantwoordelijkheid bij een
lokaal betrokken supermarkt.

37-40 uur
Asten
Per direct

MBO 4 niveau
Supermarktervaring is
een pré
Open houding
Leiderschapskwaliteiten
Positief

Interesse?
Stuur je motivatie en cv met foto naar luc.verberne@ah.nl
Voor meer informatie kijk op www.ah-asten/werken-bij

Altijd al op zoek geweest naar een zelfstandige, flexibele, afwisselende
en uitdagende baan waarbij geen dag hetzelfde is? Dan is hier je kans!
In verband met pensionering van de huidige beheerster is Stichting
Gemeenschapshuis D’n Haammaeker in Neer op zoek naar een

Beheerder

m/v - voor 28-30 uur per week
Taken
De beheerder is de spil en duizendpoot binnen het gemeenschapshuis
en als gastheer/vrouw leidend en verantwoordelijk voor het beheer en de
exploitatie. Hij/zij is tevens de schakel tussen inwoners, verenigingen en
het Stichtingsbestuur.
Functie-eisen
De beheerder heeft een professionele opvatting/houding en is maatschappelijk betrokken. Hij/zij houdt nauw contact met de gebruikers van
de accommodatie en weet met vrijwilligers en oproepkrachten samen te
werken. Enige horeca-ervaring is een pluspunt.
Arbeidsvoorwaarden
Wij hanteren de CAO Horeca. Wij bieden een bruto maandsalaris van
€ 2.667,72 per maand bij een 38-urige werkweek.
Informatie en sollicitatie
Het betreft vooralsnog een dienstverband van één jaar, met uitzicht op een
vaste aanstelling. Kijk voor meer informatie op www.haammaeker.nl
Is deze functie echt iets voor jou? Dan wordt het tijd dat we je ontmoeten!
Stuur je cv en motivatie vóór 15 augustus 2021 naar
secretariaat@haammaeker.nl
De sollicitatiegesprekken worden in overleg gepland.

WWW.HAAMMAEKER.NL
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Traditionele evenementen

EGOpop Egchel
De gemeente Peel en Maas kent diverse evenementen en feesten die jaarlijks worden georganiseerd. Sommigen zijn nog vrij nieuw, anderen
keren al tientallen jaren terug in de dorpen. Door corona hebben de organisaties echter voor het eerst haar tradities moeten doorbreken en
hun evenement moeten verzetten of afgelasten. Om de feesten toch niet helemaal aan ons voorbij te laten gaan, licht HALLO een aantal
evenementen uit en geeft uitleg over de geschiedenis, het heden en de toekomst. Deze week: EGOpop in Egchel.

met een heuse optocht en daarna
een bomvolle tent, dat gaf de
organisatie ook wel een kippenvel
gevoel. De taps kregen de liters bier
niet verwerkt. Vanaf 2012 hebben
we enkele edities met grotere
artiesten gewerkt. Kensington,
Racoon, Di-rect, Golden Earring, ze
hebben allemaal op het podium
gestaan in een weiland in Egchel.
Dat is toch gaaf. In 2014 stonden
we op de dinsdag voor EGOpop nog
tot aan onze enkels in het water
op het weiland waar het festival
is. De drainage werkte niet omdat
het water in de beken hoger stond
dan waar de drainage pijpen in de
beek uitkwamen. Toen hebben we
echt met de handen in het haar
gezeten. Na goed overleg en met
hulp van de juiste partijen hebben
we de klus geklaard en waren we
vrijdagavond, net voordat het terrein
openging, helemaal klaar. 2014 werd
uiteindelijk misschien wel ons beste
jaar tot nu toe.”

Inhalen

Voor de beste artiesten hoef
je niet ver te gaan, want tijdens EGOpop staan artiesten
als Golden Earring en Ilse de
Lange gewoon op een weiland in Egchel. “EGOpop is ontstaan na een brainstorm binnen
de oprichters van EGOpop en is
verzonnen door Michel Sijben”,
vertelt Bart Delissen, voorzitter
van Stichting EGOpop. “De naam
EGOpop staat voor ‘Egchel Geeft
Om pop’. Veel Egchelse vriendengroepen hebben altijd festivals in binnen- en buitenland
bezocht en met wat biertjes op
is er héél vaak gesproken: ‘dit
kunnen wij ook’. Op de bewuste
avond in december 2003 hebben we een bierviltje gepakt om
pak ‘m beet 02.00 uur in de nacht
bij Café Manders. We hebben de
namen genoteerd van degenen
die de daad bij het woord wilden
voegen, met als resultaat dat we
op 11 juni 2004 ons eerste eigen
EGOpop festival hadden.” Zoals
alle festivals begon het klein,
maar in de loop der jaren hebben ze flink uit kunnen bouwen.

“De eerste twee edities waren één
dag festival. Daarna zijn we overgegaan op twee dagen. Zo hebben we
vijf edities gehad, met steeds één
dag festival en één dag Zomerjoeks,
onze zomercarnaval. In 2011 hadden
we voor het eerst twee dagen festival en na 2012 zijn we overgegaan
naar een frequentie van eens per
twee jaar.”

Dit kunnen wij ook,
was vaker besproken

Laagdrempelig
De insteek van de stichting is om
iedere editie break-even te draaien.
Het is dus een evenement zonder
winstoogmerk. “Het is wel fijn als
je af en toe een beter jaar hebt om
reserves op te bouwen, maar die
zijn we ook wel weer eens verloren.
We krijgen subsidie van de gemeente
en in sommige edities ook nog wel
eens van andere partijen. Verder
zijn we ook heel erg blij met onze

sponsoren, die bijdragen in de vorm
van geld, producten, materialen
of diensten. Er zijn sponsoren die
ons al vanaf de eerste editie een
warm hart toedragen, dat zegt
genoeg, denk ik.” EGOpop vraagt
daarnaast ook een entreebedrag.
“Dit proberen we zo laag als mogelijk
te houden, want we willen het wel
laagdrempelig houden. De prijs voor
een kaartje moet de mensen niet
afschrikken. Alleen bij topartiesten
hebben we wel eens hogere entree
moeten vragen, maar dat kan ook
niet anders.” Door de organisatie,
vrijwilligers en bezoekers heeft
het festival kunnen groeien tot
wat het nu is. “Wij ‘moeten’ er niet
zijn, wij vinden het leuk om dit te
doen. Ook vrijwilligers hebben we
tot nu toe altijd makkelijk kunnen
vinden voor het opbouwen, tijdens
het festival en ook de dagen erna
en met het opruimen. Dit is van
wezenlijk belang, want met alleen
de organisatie krijg je dit niet voor
elkaar.”
Het aantal bezoekers is wisselend,
geeft Bart aan. “We hebben ook
wel eens een tegenvallend aantal

Voor uitbreiding van ons team, zijn we op zoek naar een:

MECHANICAL ENGINEER
Wil je meer weten over deze functie en wat wij bieden?
Ga naar onze site www.rensautomation.nl.

Solliciteren?

Stuur een mail naar info@rensautomation.nl of neem
telefonisch contact op met Johan van Rens, 077 - 230 00 05.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

gehad, maar gelukkig zit dit meestal
wel goed. Naar schatting komen
er ruim 3.000 bezoekers over twee
dagen. De laatste edities hebben
we een koerswijziging ingezet en
die gaan we voor 2022 doorzetten.
Minder grote artiesten en meer sfeer
en gekkigheid. Het gaat de mensen niet alleen maar om de grote
namen, maar ze willen een leuke
gezellige avond hebben en daar
verrast worden met leuke dingen.
De bedoeling is dat we in 2022 maar
liefst vijf area’s hebben en daarbij
zitten dan area’s waar je helemaal
uit je dak kan gaan. Met de nieuwe
weg die we ingeslagen zijn hopen
we nog ietsje door te groeien, want
de capaciteit is er binnen de huidige
opzet.”

Kippenvel
In de afgelopen jaren heeft
het festival veel memorabele
momenten meegemaakt. “Om te
beginnen de eerste editie, hoe we
dat in een klein half jaar opgezet
hebben. Als ik daarop terugkijk, dan
hebben we dat met z’n allen super
gedaan. De eerste keer Zomerjoeks

Zowel in 2020 als 2021 kon het
festival vanwege de pandemie niet
doorgaan, maar in 2022 staat het
podium er weer op het weiland in
Egchel. “In 2022 hebben we op 27 en
28 mei EGOpop. We gaan niets extra
doen om de afgelopen twee jaar in
te halen. Het is wat het is. Ons plan
van 2020 gaan we bijslijpen en de
dingen die toen speelden en nu in
mindere mate gaan we aanpassen.
Ik hoop dat het door kan gaan en
dan ook op een normale manier,
zoals we gewend zijn. Als er veel
toeters en bellen nodig zijn, dan ben
ik bang dat dit afbreuk doet aan het
geheel. We blijven gewoon werken
vanuit onze gedachtegang met de
koerswijziging die reeds ingezet is.
Uiteraard hopen we dat alle mensen
de weg naar ons EGOpop terrein
weer weten te vinden.”

De taps kregen
de liters bier niet
verwerkt

Tekst: Koen van Meijel

WIJ PLAATSEN
VAKKUNDIG ZELF
UW BADKAMER
EN TEGELWERK

Wij blijven op afspraak geopend
zodat we alle tijd voor u hebben
en U veilig kunnen helpen
OPEN: DO-VR 10.00 - 17.00 UUR EN ZA 10.00 - 15.00 UUR
VAN HÖVELLSTRAAT 21, HELDEN
T 077 307 54 40 M 06 27 33 59 79 WWW.VERKOO.NL
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Coronamaatregelen

Het toegestane aantal kerkgangers
is afhankelijk van de grootte van
de kerk en dus nog wel enigszins
beperkt. Zeker in de kleine parochiekerken. Blijf natuurlijk thuis
als u ziekteverschijnselen hebt.
Desinfecteer uw handen. Houdt in
de kerk wel 1 ½ meter afstand. De
H. Communie wordt ‘coronaproof’
uitgedeeld. Van harte welkom!

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 25 juli
H. Mis 09.30 uur
Woensdag 28 juli
H. Mis 09.00 uur

Cluster MKBE
Parochie Maasbree

Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 25 juli
H. Mis: 11.00 uur
Lector: Dhr. Jacques Bouten
Intenties: Jaardienst Jan Grubben en
Nelly Grubben-Verheijen. Voor de
intenties van de Aldegundiskapel
en de Mariakapel op het kerkhof.
Mededelingen
Openstelling Aldegundiskapel
De Aldegundiskapel in onze
parochiekerk is dagelijks geopend
voor het opsteken van een

Parochie Egchel

Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 25 juli
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Willem van Gend
(b.g.v. verj)
Zondag 1 augustus
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
H. VORMSEL vrijdag 16 juli: proficiat
aan alle vormelingen: Alex Kurek, Eef
Horsten, Jesse van Bree, Joey van den
Goor, Justin Thijssen, Kyan Heldens,
Niek Smeets, Noortje Maessen,
Renske Timmermans, Suus Ebisch,
Timo van Haastert, Willemijn in ’t Veld,
Zuna Aelen.
Zondag 25 juli
H.Mis 11.00 uur. Uit dankbaarheid
Om 16.30 uur H. Doopsel van Lina
Stemkens

kaarsje, een gebed of een moment
van bezinning. De H. Aldegundis
is beschermheilige tegen ernstige
ziekten en voor troost en hoop.

Parochie Kessel

Gezinsbijdrage
NL39RABO0125305311
Iet Dings-Bovendeerdt
077 462 18 60
06 24 21 61 06
Kerkdiensten
Zaterdag 24 juli
19.15 uur H. Mis
Fam. Joosten-Duisters en overleden
familieleden.
Mededeling
Voor de pastorale zorg kunt u terecht
bij pastoor-deken W. Varela
Tel. 3981416, of kapelaan H. te
Boekhorst (zie parochie Baarlo)
Ziekenzalving: 06-55408023

Parochie Helden

Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3, 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 25 juli
H. Mis 10.00 uur t.i.v. Lei van den
Beuken (jaardienst) en overl. fam.
Steyvers; Martin Verwimp (3de jaardienst); Toos Maessen-Nijssen
(jaardienst) en voor de overl. fam.
Maessen en fam. Nijssen;
collecte ook voor de tekstboekjes

Parochie Koningslust

Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 24 juli
Geen H. Mis
Zaterdag 31 juli
Geen H. Mis
Zaterdag 7 augustus
H. Mis 17.30 uur

Parochie Baarlo

Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3, 077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 25 juli
9.30 uur H. Mis en ogenzegening.
Sluiting Odilia-octaaf.
Jaardienst Coen Haenen.
Tot een bijzondere intentie.
15.00 uur Lof en ogenzegening H. Odilia.
Donderdag 29 juli
9.00 uur H. Mis.
Mededelingen:
Van 18 tot en met 25 juli 2021 is de
jaarlijkse ogenzegening van de H.
Odilia.
Zondag 25 juli: 9.30 uur H. Mis en
ogenzegening.
15.00 uur Lof en ogenzeging. Sluiting
Odilia-octaaf.

Parochie Meijel

Open maandag-, woensdag- en
vrijdagochtend van 08.30 uur tot
11.30 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 24 juli
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Joke Goes
Woensdag 28 juli
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel

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 24 juli
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Pierre van
Heugten en Mien van Heugten-Vaes
(gest.jaard); Toon Berben
Maandag 26 juli
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 27 juli
H. Mis 09.00 uur
Donderdag 29 juli
H. Mis 09.00 uur Aansl. Aanbidding

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

Parochie Panningen

Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum
Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl

Parochie Kessel-Eik

Misstipendium zon- en feestdagen
€ 27,50 | door de week € 12,50

Misintenties
NL41RABO0125300522
Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkens
06 30 10 30 13
Kerkdiensten
Zaterdag 7 augustus
18.00 uur H. Mis
Voor Lies Naus en overige
familieleden Naus
De misintenties kunnen tot nader
bericht worden doorgegeven aan
Tjeu Stemkens. Ook voor verdere
informatie binnen de kerk.
De bestelde H. Missen die vanwege
de Corona- lockdown niet zijn
doorgegaan, kunnen opnieuw worden
aangemeld, op de datum welke de
familie dit wenst.
Wij wensen de familie van Dik
Dualszky en familie LempensNaus veel sterkte toe wegens het

overlijden van Dik.
Voor de pastorale zorg kunt
u terecht bij pastoor- deken
Wilson Varela (telefoon 0773981416) of kapelaan Hans te
Boekhorst (telefoon 077- 4771275):
Ziekenzalving 06- 55408023.

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

Kom jij ons team versterken?
Productiemedewerker

www.vostermans.com/vacatures
Vostermans_adv_262x100_WervingV2.indd 1

Allround gieterijmedewerker

Logistiek medewerker

Technical machine operator

shaping

the

future

20-07-2021 15:27

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.
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NO FROST

C

NO FROST

145,-

193,5

59,5CM

749,-

CM

529,-

*

549,-

60 CM

€75 CASHBACK

112L
VRIEZEN

inruil
korting

161

749,-

248L
KOELEN

150,-

E

inruil
korting

CM

*

€50 CASHBACK

200L
VRIEZEN

SAMSUNG KOEL-VRIESCOMBI RB36T670CSA/EF

BOSCH VRIEZER GSN29EWEV

• 360 Liter inhoud • No Frost • Optimal Fresh+ lade
• Cashback t/m 22-8-2021

• 200 Liter inhoud • No Frost • FreshSense
• Cashback t/m 31-7-2021

* Prijs na cashback

* Prijs na cashback

8 Winkels in Limburg
Roermond • Weert • Panningen • Tegelen • Echt • Heythuysen • Horst • Sittard-Geleen
1.600 m2

1.400 m2

1.000 m2

500 m2

600 m2

300 m2

350 m2

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

Medio augustus open

