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Fakkeltocht
Wakker Peel en Maas organiseerde op dinsdag 18 januari een fakkeltocht door Panningen als demonstratie tegen de huidige coronamaatregelen. Een groep mensen liep, met f akkels
in hun handen, een tocht door het dorp. Volgens Eef De Bruijn, lid van Wakker Peel en Maas, is de organisatie geweldloos en gaat het de demonstranten vooral om verbinding zoeken
met elkaar en de samenleving wakker maken. / Beeld: Jac Willekens

Horecazaken uit protest één dag open

‘Door deze actie is het gelukt om het kabinet op de knieën
te krijgen’
De coronaversoepelingen die bekend werden gemaakt tijdens de persconferentie op vrijdag 14 januari
zorgden voor verschillende emoties bij ondernemers in de gemeente Peel en Maas. Vanaf zaterdag 15
januari mochten niet-essentiële winkels en contactberoepen weer officieel open tot 17.00 uur, maar de
horeca moet nog steeds gesloten blijven. Toch openden verschillende horecazaken als protest deze dag
hun deuren.
Centrummanager Jan Bouten spreekt
van een geslaagde zaterdag in het
centrum van Panningen “Ik heb
met verschillende ondernemers
gesproken en ze zijn heel positief”,
zegt hij. “De klanten waren
ontzettend blij en ze staken
ondernemers een hart onder de
riem. De horeca gaf aan dat de start

moeizaam verliep, maar dat het
daarna drukker werd. Eén zaak gaf
aan dat hij nog nooit zoveel fooi
heeft ontvangen. Dat is mooi om te
horen.” De centrummanager vindt
het belangrijk dat de bezoekers
honderd procent achter de actie
stonden om gedoogd alles voor één
dag open te gooien. Dit gebeurde

niet alleen in de gemeente Peel
en Maas, maar ook in steden en
dorpen door heel Nederland. Bouten:
“Door deze actie is het gelukt om het
kabinet op de knieën te k rijgen.”

Steun
Restauranteigenaar Okke Timmer
mans verwelkomde op zaterdag

17 januari tot 17.00 uur gasten in
zijn restaurant oNz in Panningen.
Er was geen tijd om grote inkopen
te doen, dus stonden de gerechten
van hun afhaalkaart op het menu.
Timmermans: “We wisten pas de
avond dat onze protestopening op
zaterdag gedoogd zou worden door
handhaving. Als dit niet het geval
was, waren we niet opengegaan.”
Volgens de restauranteigenaar
moest de dag op stoom komen,
maar werd het na 13.00 uur steeds
drukker. “Het was een fantastische
dag. De mensen waren enthousiast

en blij voor ons. Je merkte ook dat ze
niet per se voor het eten kwamen.
Ze waren er ook vooral om ons te
steunen.” Om 17.00 uur sloot hij de
deuren van het restaurant. Nu is
het wachten tot de overheid groen
licht geeft om de horeca te openen.
“Oneerlijk”, zo zegt Timmermans.
“Want wij kunnen veilig open.”
Volgens hem denken veel mensen
dat de horeca alle onkosten vergoed
krijgen. “Maar dat is niet zo”,
zegt Timmermans.
Lees verder op pagina 03
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Molenheg 1 in Egchel potentiële plek voor veertien
tiny houses
Yvonne Houtakkers en Leon
Timmermans uit Egchel willen een
terrein van 4.400 vierkante meter
beschikbaar stellen voor het realiseren van maximaal veertien tiny
houses. Ze onderzoeken op dit
moment de mogelijkheden om de
potentiële bewoners volledig zelfvoorzienend te laten wonen en in de
toekomst met de bewoners de community Tiny Kepegchel te vormen.
Het is de bedoeling dat de bewoners
er vijftien jaar kunnen wonen.
Momenteel is het perceel van
4.400 vierkante meter op Molenheg 1
in Egchel nog bedekt met gras. In de
zomer van 2023 hopen de initiatief
nemers dat het terrein gevuld is met
bomen, planten, struiken, twee helo
fytenfilters en maximaal veertien tiny
houses. Het is de bedoeling dat Yvonne
en Leon investeren in het terrein door
de infrastructuur en een noodvoorzie
ning met elektriciteit en water aan te
leggen zodat dat de bewoners zelf hun
huizen kunnen bouwen. Het perceel is
in twee gedeeltes opgedeeld. Op het
hogere gedeelte is plek voor negen
tiny houses. Op het lagere gedeelte
is plaats voor vijf huisjes. De maxi
male oppervlakte op de begane grond
bedraagt 50 vierkante meter. De tiny
houses beschikken over een kleine
privétuin. De bewoners nemen deel
aan de community Kepegchel, dat staat

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

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

Commercieel adviseurs

voor Kepel en Egchel, en dragen bij aan
het terrein en de omgeving.
De interesse voor tiny houses werd
bij Yvonne en Leon twee jaar gele
den gewekt. “Ik volg al een tijdje de
ontwikkelingen rondom tiny houses.
Door de schaarste van de grond en
bouwmaterialen is zelf een woning
bouwen lang niet voor iedereen haal
baar. Ook zien we door corona dat het
van belang is om het anders te doen
en zien we een beweging op gang
komen om op een andere manier te
gaan leven. Consuminderen, ‘ontspul
len’, anders omgaan met grondstoffen,
meer delen: daar worden steeds meer
mensen zich van bewust. Maar door
corona zie je ook de behoefte om
meer voor elkaar klaar te staan.
Deze ontwikkelingen hebben bijgedra

Het zou een leuk idee
zijn als l eerlingen
opdrachten op ons
terrein kunnen maken

Tekst: Sayenne Hermans

Na bĳna één jaar onderhandelen lag er een regeerakkoord met veel fiscaal nieuws. Het echte fiscale vuurwerk kwam echter op kerstavond
van de rechter. Die trok een streep door de box 3-heffing. Daarmee is er na de toeslagenaffaire en de geheime zwarte lĳst een derde acuut
fiscaal hoofdpĳndossier voor de nieuwe regering.
was met de wet, maar dat aanpassen niet de taak is van de rechter.
De regering moest met een oplossing komen.

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden gemeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.

Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandig
heden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

Het is de bedoeling dat het perceel
niet alleen toegankelijk wordt voor
de inwoners van de tiny houses.
In samenwerking met Pius Park w
 illen
de initiatiefnemers een wandelpad
realiseren dat over het terrein in Egchel
loopt. “We willen het terrein toeganke

het aantal beschikbare plekken, gaat
een jury beoordelen welke ideeën
en bewoners het beste binnen ons
plan passen.” Ze hoopt in februari een
principeverzoek in te kunnen dienen
bij de gemeente en dat volgend jaar
de opstartfase is afgerond.

Kerstgeschenk

Bezorgklachten www.garcon.nl

Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

Wandelpad

lijk maken voor iedereen die geïnteres
seerd is. Naast het wandelpad komen
bankjes te staan en ook van de pluk
tuinen kunnen wandelaars gebruikma
ken. Hierdoor ontstaat er verbinding
tussen de omgeving en de community.
In de avonduren gaat de poort van het
terrein dicht, zodat de bewoners zich
wel veilig voelen.” Ook zien de initia
tiefnemers iets in een samenwerking
met het onderwijs. “Het zou een leuk
idee zijn als leerlingen opdrachten op
ons terrein kunnen maken. Daarnaast
willen we ook open dagen organise
ren waarbij we voorlichting geven over
ons concept.”
Momenteel zijn ongeveer twintig
mensen geïnteresseerd in het project,
geeft Yvonne aan. “Indien we meer
aanmeldingen binnenkrijgen dan

Oh, zit dat zo!

077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Peel en Maas.

gen aan de ontwikkeling van dit plan.
De potentiële bewoners vinden duur
zaamheid belangrijk, willen volledig
zelfvoorzienend wonen, zijn graag bui
ten en willen in een community leven.
De doelgroep is een mix van leeftij
den, gezinssamenstellingen en achter
grond, maar als gezamenlijke drijfveer
‘tiny’ leven met een kleine voetafdruk
op de aarde en samenwerken met
elkaar in een community.”

De fiscale ‘pretbox’ berekent de
belasting over inkomsten uit vermogen op basis van een forfaitair
rendement. Naarmate de rente
echter steeds verder daalde, werd
het voor velen ook steeds minder prettig in box 3. Over het jaar
2013 oordeelde de rechter dat de
forfaitaire heffing feitelijk in strijd

In de jaren daarna bleef de Hoge
Raad grotendeels op deze lijn
zitten. Tot nu. Kennelijk was de
maat vol. Bij een procedure over
het jaar 2017 greep ze een kleine
wijziging in de systematiek aan
om de gehele heffing onderuit te
halen. Met een verwijzing naar
het regeerakkoord, waarin nieuwe
wetgeving pas voor 2025 werd aangekondigd, gaf de rechter voorts
de nieuwe regering al een veeg uit
de pan.
Wat betekent dat nu? De Hoge Raad
heeft aangegeven dat de belasting
moet worden geheven op basis van
het werkelijke rendement van het
vermogen. Voor spaarrente is dat

gemakkelijk, in de meeste gevallen is het rendement namelijk
niks. Voor beleggingen en bijvoorbeeld onroerend goed is dat echter
lastiger. Veel is nog onduidelijk.
Zijn vermogenswinsten ook belast?
Mogen kosten ook worden afgetrokken?
Heeft u bezwaar gemaakt tegen
uw belastingaanslag 2017, dan
zou de Belastingdienst binnen zes
weken uitspraak moeten doen op
dit bezwaar. Het moet dan wel
duidelijk zijn hoe de belasting wél
berekend moet worden. Heeft u
geen bezwaar gemaakt, dan staat
u vooralsnog met lege handen.
In elk geval is het verstandig om
bezwaar te maken tegen nog openstaande aanslagen.
Het Ministerie van Financiën zal op
korte termijn aan de slag moeten

om de budgettaire schade zoveel
mogelijk te beperken. Niet alleen
voor wat betreft de afwikkeling
van de oude jaren, maar ook met
reparatiewetgeving voor de toekomst.

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 - 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 - 49 46 28
www.innovista.nu
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‘Door deze actie is het gelukt om het kabinet
op de knieën te krijgen’
“We spreken van een tegemoetko
ming. Vorig jaar hebben we als steun
een tegemoetkoming van 72 procent
van de personeelskosten gekregen.
De rest heb ik zelf moeten bijleggen
en daarnaast heb ik zelf geen loon
dat ik mij toe-eigen. We leven uit ons
zelfgespaarde pensioenpot. Het kan
zo niet langer. Ik verwacht dat iemand
die bij mij de sleutel omdraait, mij ook
volledig compenseert. En dat is niet
het geval.”
Yessica Rutten is eigenaresse bij
Hip Kappers in Baarlo. Haar zaak is

normaal gesproken vijf van de zes
dagen geopend tot 20.00 uur. “We
willen flexibel zijn voor de klanten
die overdag werken”, zo zegt Rutten.
Hoewel haar zaak nu maar open mag
tot 17.00 uur, is ze alsnog superblij met
de versoepelingen. “Ook al is werken
iets normaals, liep ik zaterdagochtend
voor de derde keer in één jaar tijd
met kriebels in mijn buik naar het
werk, dankzij de verschillende
sluitingen door de coronamaatregelen.
Dat is best raar.” Al met al voelt de
kapster zich vooral opgelucht. “Mijn

medewerkers en ik zijn blij dat we
eindelijk onze passie weer mogen
uitvoeren.”
Bas Jans, eigenaar van Sportcentrum
Dynamic in Maasbree, is ook blij met
de versoepelingen en staat ervan te
kijken dat sportscholen tot ‘s avonds
laat open mogen. “Ik dacht dat we wel
open mochten, maar dan tot maxi
maal 17.00 of 20.00 uur. Dit is dus een
enorme meevaller.” Jans zegt positief
te zijn over de versoepelingen voor de
sportscholen. “Het werd hoog tijd dat
wij als essentieel bestempeld werden.

Als iets positief is voor de gezondheid
van de mens, dan is het de sport. Het
enige wat ik me afvraag is waarom
het zolang heeft geduurd.”
Januari is de maand waarin de
goede voornemens van mensen op
tafel komen en veel mensen een
abonnement bij een sportschool
of -vereniging afsluiten. Volgens
Jans is het zuur dat Sportcentrum
Dynamic de eerste helft van deze
maand gesloten was. “Januari is
voor ons de belangrijkste maand
van het jaar. Gelukkig hebben

we in de afgelopen dagen al wat
aanmeldingen gehad. Hopelijk
komt er nog een omslag.”

De klanten staken
ondernemers een hart
onder de riem

Tekst: Roosje Delsing

Boze brieven naar College van B&W omtrent verkeersonveiligheid in Helden
Bezorgde buurtbewoners uit Helden, als ook de fractie Lokaal Peel en Maas hebben brieven naar het
College van B&W van de gemeente Peel en Maas verstuurd. Zij maken zich zorgen om de verkeerssituatie
aan de Roggelseweg/Molenstraat en rotonde Beringe. Hier wordt volgens hen veel te hard gereden.
‘Als bewoners van de Kesselseweg
in Helden zien wij met leden ogen
aan dat de snelheid in de bebouwde
buitensporig hoog is’, zo schrijven de
buurtbewoners in hun brief. Zij zeg
gen dat ze vooral in de avond- en

nachtelijke uren extreem hoge snel
heden opmerken. “De Kesselseweg
is daardoor voor iedereen, en zeker
voor kinderen, onder druk komen te
staan. Overal om ons heen zien we
snelheidremmende voorzieningen

Last van
ernstig
overgewicht?
Met een operatie en onze
begeleiding pakt u het aan!
De Nederlandse Obesitas Kliniek
in Venlo organiseert online
informatiebijeenkomsten over de
behandeling van obesitas (ernstig
overgewicht). Tijdens een zoomsessie
krijgt u informatie over het leefstijltraject

in de straten. Wij verwachten van de
gemeente snelle maatregelen om de
snelheid van het verkeer te beteuge
len en op aanvaardbaar dorpsniveau
te brengen.” De bewoners hopen op
korte termijn een inzicht te krijgen

Voor vragen kunt u ons bereiken via
077 - 30 30 360 of info-venlo@obesitaskliniek.nl

aangekomen bij het gemeentehuis
van Peel en Maas, echter heeft de
fractie het antwoord nog niet kun
nen inzien. Daarom wil zij weten van
het college wanneer het antwoord
binnen is gekomen en waarom deze
niet in de griffiebrief staat. Ook
vraagt zij of de gemeenteraad per
direct inzage in het antwoord van de
Geduputeerde Staten kan krijgen.

Gratis voorlichting

25 januari
18.30 - 20.00 uur

17 februari
15.00 - 16.30 uur
Scan de
QR code

en de operatie. Na aanmelding volgt
een bevestiging met een uitgebreide
instructie. De bijeenkomsten zijn bedoeld
voor mensen met obesitas, hun naasten
en anderen belangstellenden. We hopen
u binnenkort online te ontmoeten!

Kijk op obesitaskliniek.nl/agenda voor onze gratis
voorlichting. U kunt zich hier ook direct aanmelden.

van het college met de mogelijkhe
den om het probleem op te lossen
en zijn bereid om met de gemeente
hierover in gesprek te gaan. Lokaal
Peel en Maas geeft in haar brief aan
dat zij op 16 november een brandbrief
heeft gestuurd naar de Gedeputeerde
Staten van Limburg over de (on)vei
ligheid van de verkeerssituatie. De
fractie heeft gezien dat de reactie is

nieuwe
partner

Mark van der Linden (32)
woonachtig te Helden,
is per 1 januari 2022
toegetreden als partner
bij Lenssen Advies.
Mark is als kantoorleider
verantwoordelijk voor de
vestiging Peel en Maas
aan de Roggelseweg 2
te Helden.

Lenssen Advies met tevens vestigingen in Venray, Horst
aan de Maas en in Boedapest (Hongarije) is actief op het
terrein van accountancy, juridisch- en belastingadvies,
salaris- en hrm advies alsmede corporate finance.
Mark is als ondernemersadviseur de gesprekspartner voor
ondernemers in de regio Peel en Maas.
Voor een afspraak kunt u contact opnemen met Mark of
een van zijn collega’s van Lenssen Advies Peel en Maas.

www.lenssenadvies.nl
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Steen met gedenkplaatje geplaatst

Een boost voor de gemeentelijke graven op
begraafplaats Heiderust
Op de begraafplaats Heiderust in Koningslust liggen mensen begraven
waarvan geen familieleden zich hebben gemeld om hen van een reguliere begraafplaats te voorzien. Zij worden door de gemeente begraven
en krijgen een sober graf op de begraafplaats. Jan en Math (willen
beiden niet met achternaam in de HALLO) uit Helden klopten bij de
gemeente Peel en Maas aan en zorgden ervoor dat hierin verandering
kwam. “De mensen hebben nu eindelijk een waardevolle rustplaats”,
aldus de Heldenaren.
Jan stapte vier jaar geleden het Huis
van de Gemeente binnen met de
vraag of de gemeentelijke begraaf
plekken wat meer aandacht konden
krijgen. Er liggen een paar mensen
begraven die hij kent en hij vond hun
graven onopvallend en oneerbiedig.
“De plek was niet afgebakend en er
waren geen plantjes, steen of bijzon
derheden”, zo zegt hij. Echter werd
Jan destijds zonder antwoord wegge
stuurd bij de gemeente. De gemeente
geeft nu ook toe daar een fout in te
hebben gemaakt. “We hebben destijds
de vragen niet naar de juiste perso
nen doorgezet”, aldus een gemeente
woordvoerder. In augustus 2021 stond
hierover een een interview met Math
en Jan in de HALLO. Na deze publicatie
schreven zij een brief aan het College
van B&W van gemeente Peel en Maas.

“Zeer kort daarna kregen we een
uitnodiging om op gesprek te komen”,
zegt Jan. “Dat was erg positief. Samen
hebben we de mogelijkheden en
onze ideeën besproken. Er werd naar
ons geluisterd en ze dachten met
ons mee. We zijn erg te spreken over
haar h
 andelen. Bij elke stap die de
gemeente ondernam in dit proces
werden we meegenomen.”

Respect
Op dinsdag 11 januari was de
renovatie klaar. Het gebied waar de
graven liggen, is afgebakend met
betonnen stenen, er zijn plantjes in
de grond geplant en in een gedeelte
waar nog geen kisten liggen, is gras
gezaaid. “Aan één gedeelte zijn geen
stenen neergelegd, zo kan er nog
eventuele uitbreiding plaatsvinden”,

Heemskerk Vasteplanten is een bedrijf dat gespecialiseerd is in
Hemerocallis, Hosta en Iris. Sterke en mooie vaste planten welke
we wereldwijd aan meer dan 30 landen leveren. Wij produceren
deze op 2 locaties; en Grubbenvorst (l) en Noordwijk (zh).

zegt Math. “Het is honderd procent
verbeterd tegenover hoe het eerst
was.” Ook Jan is tevreden. “Het is een
stukje respect naar de overledenen
toe”, zo zegt hij. De mannen wilden
ook graag dat er een steen zou komen
met een gedenkplaatje erop. Hiervoor
heeft de gemeente t oestemming
gegeven. De tekst is door Math
bedacht en luidt als volgt: ‘Ook zij die
stierven alleen en eenzaam, zonder
dat iemand noemde zijn of haar naam,
waren mensen met gevoel en waarde,
met respect hier begraven in deze
aarde’. Jan heeft de steen, waarop het
plaatje is bevestigd, zelf gefinancierd.
“Dit heb ik gedaan omdat ik mijn
betrokkenheid wil tonen, omdat ik

een aantal mensen dat hier b
 egraven
ligt heb gekend.” De mannen zijn
tevreden. “Ze hebben eindelijk een
waardevolle rustplaats en het ziet er
ook nog eens beter uit dan verwacht”,
aldus Math. Ook de gemeente is
tevreden. “We konden ons goed
in de wens van de heren vinden”,
zo zegt de woordvoerder. “Het was
aan de ene kant niet veel moeite om
het gedeelte netjes af te werken,
maar aan de andere kant w
 illen we
ervoor waken dat we g
 raven gaan
creëren waardoor m
 ensen afstand
nemen van o
 verledenen en de ver
antwoording om een graf te regelen,
omdat ze denken dat de gemeente
het toch wel oplost. Je moet het ver

schil blijven zien tussen aangekochte
graven en de gemeentelijke graven,
maar er is een verschil tussen sober
en sober. Dat hebben we nu mooi
opgelost.”

Het is honderd procent
verbeterd tegenover hoe
het eerst was. Het is een
stukje respect naar de
overledenen toe

Tekst en beeld: Roosje Delsing

Brief richting college
Wij zoeken iemand die er
gewoon is wanneer het nodig is!
20 tot 40 uur per week
Heemskerk Vasteplanten biedt een zelfstandige functie als teelt
manager vaste planten in Grubbenvorst en omgeving. Ben je praktisch
ingesteld, een aanpakker en zoek je afwisselend werk met flexibele
werktijden, dan is dit je (buiten) kans!
Wat ga je doen?
Als teelt manager locatie Grubbenvorst zorg je voor een succesvolle
teelt. Je kan goed plannen en organiseren en je hebt een groot
verantwoordelijkheidsgevoel. Je hebt dagelijks contact en overleg met
je collega teelt manager uit Noordwijk.
In het voorjaar bestaan de werkzaamheden uit het planten van
de nieuwe productie met behulp van plantmachines. Je begeleidt
daarbij 4-6 seizoenkrachten. In de zomer zorg je voor optimale
groeiomstandigheden, waaronder watergeven, gewas onderhoud en
nalopen. Dit doe je alleen en met collega’s uit Noordwijk.
Vanaf november ben je actief betrokken bij het rooiproces.
De gerooide planten worden getransporteerd naar onze locatie in
Noordwijk. Eventueel kan je nog een functie vervullen in Noordwijk.
Je werkt met moderne en goed onderhouden spullen en machines.
Gezien de diversiteit van je collega’s is het een pre als je naast
Nederlands ook Engels of Pools spreekt.
Heb je ervaring in de agrarische sector en ben je voor lange
termijn opzoek naar een veelzijdige baan, neem dan contact met
Loek Teeuwen via tel. 0252 34 03 51 of stuur je CV en motivatie naar
loek@heemskerkplants.com. We verheugen ons op je sollicitatie.

Inwoner Maasbree uit zorgen over onveilige
kruising Sevenumsedijk/Breetse Peelweg
In een brief aan het college van Peel en Maas uit een inwoner van Maasbree zijn zorgen over de onveilige
kruising Sevenumsedijk/Breetse Peelweg. Hij geeft aan het een goed idee te vinden als een
onafhankelijk bureau onderzoek gaat doen naar de verkeerssituatie, zodat er na veertig jaar een
oplossing gaat komen.
Hay Janssen, bewoner van Tonger
veldweg in Maasbree, maakt zich
als oud-voorzitter van de buurt
vereniging Schoorveld na veer
tig jaar nog steeds zorgen over
de verkeerssituatie op de kruising
Sevenumsedijk/Breetse Peelweg.
In 1981 heeft de buurtvereniging
een enquête gehouden onder de
leden om een betere verkeersveilig
heid te verkrijgen. Daarop heeft de
gemeente vier borden met de tekst
‘gevaarlijke kruising’ op de wegen
geplaatst. In 1994 stuurde de buurt
vereniging een brandbrief naar de
gemeente, nadat bij een botsing
tussen twee auto’s vier mensen om
het leven kwamen. Destijds heeft
de gemeente bomen geplaatst langs
de Breetse Peelweg, belijning in de
vorm van bliksemschichten op de
wegdekken van de Breetse Peelweg

en de Sevenumsedijk aangebracht
en de bestaande waarschuwings
borden uit 1981 verplaatst naar een
afstand van 75 meter uit het mid
den van de kruising. In een brief
aan het college geeft Janssen aan
dat die maatregelen nog steeds niet
voldoende zijn. “Na deze periode
vinden er nog ieder jaar aanrijdin
gen plaats. Inmiddels is er wel een
snelheid van 60 kilometer per uur
ingesteld. Ook heeft de gemeente
de benodigde aanduidingsbor
den voor een voorrangskruising
geplaatst, waardoor het verkeer
dat over de Breetse Peelweg rijdt,
voorrang heeft op de kruising. Toch
is de kruising er niet overzichtelijk
op geworden, mede doordat er een
huis is gebouwd op amper 10 meter
van de kruising.”
Janssen verwacht dat de ver

keersintensiteit op deze wegen
de komende jaren alleen maar
gaat toenemen. “Zeker ook als
op de voormalige natuurcamping
Flierenhof alle arbeidsmigranten
gehuisvest zijn. Deze mensen zul
len toch met auto’s van en naar
hun werk vervoerd moeten wor
den.” Hij roept de gemeente daarom
op om een onafhankelijk bureau
onderzoek te laten doen naar de
verkeerssituatie en haar een oplos
sing te laten zoeken. “Om deze
kruising veiliger te maken zijn er
op z’n minst snelheidsremmende
maatregelen nodig. Denk daarbij
aan belijning in de vorm van twee
bliksemschichten, waarvan één op
het wegdek van de Breetse Peelweg
en één op het wegdek van de
Sevenumsedijk. Deze zijn nu helaas
niet meer zichtbaar.”
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Politieagenten Horst/Peel en Maas doen mee aan
driedaagse opleiding over gebruik van stroomstootwapen
De eerste politieagenten hebben vorige week de driedaagse opleiding voor het gebruik van een stroomstootwapen afgerond. De opleiding zal het gehele jaar worden gehouden om de 17.255 politieagenten in Nederland
op te leiden. De politieagenten die worden opgeleid zijn werkzaam in de noodhulp en dragen zorg voor de
eerste afhandeling van incidenten op te leiden. Een aantal agenten van politieteam Horst/Peel en Maas nam
hieraan deel.
In het hele land zijn in januari de
driedaagse opleidingen bij de poli
tie begonnen voor het gebruik van
stroomstootwapens. “Er is een jaar
uitgetrokken voor de ruim 17.000 men
sen op te leiden. De opleiding wordt
gevolgd door politieagenten die reeds
volledig opgeleid zijn voor de reguliere
bewapening. Dit is een aanvullende
opleiding. Na de opleiding mag je pas
het stroomstootwapen gebruiken”,
vertelt Lars Hoebers, werkzaam bij de
politie Horst/Peel en Maas. “Het is een
nieuw wapen voor de Nederlandse
politie en daarom worden de opleidin
gen nu pas gegeven. Bij ieder wapen
word je één of twee keer per jaar
getoetst. Er wordt dan getest of je de
regels nog goed kent en het wapen
nog goed hanteert. Op het moment dat
dit niet zo is, moet je het wapen direct
inleveren.”

Lijkt op pistool
Een stroomstootwapen is een wapen
waarmee je een persoon van dichtbij

iemand voor een korte tijd handelings
onbekwaam kan maken. Het wapen,
de Taser X2, heeft twee standen: de
schietmodus en de schokmodus. In
de schietmodus vuurt het stroom
stootwapen twee pijltjes af. De pijltjes
blijven zitten in de huid of kleding.
Nadat een persoon geraakt is, geeft
het wapen een aantal korte stroomsto
ten per seconde met een hoge elektri
sche spanning en lage stroomsterkte.
Hierdoor worden de spieren samenge
trokken. De getroffene verliest tijdelijk
de controle over de spieren en valt om.
In de schokmodus wordt het stroom
stootwapen direct op de huid van een
persoon gezet, die hierdoor een korte
pijnprikkel krijgt. “De vorm van het
stroomstootwapen lijkt op een pistool,
hierdoor kan er verwarring ontstaan”,
vertelt Hoebers. “Door het wapen
een gele kleur te geven, gebeurt dit
niet. Zo pakken wij niet het verkeerde
wapen en is het voor de tegenstan
der duidelijk dat er in ieder geval
geen pistool op hem gericht wordt.”

Het wapen wordt ingezet om zwaar
dere geweldsmiddelen of zwaar fysiek
geweld te voorkomen. Vaak is een
dreiging met het wapen al genoeg om
de tegenstander tegen te houden. Het
wapen mag bij gebruik ook niet langer
dan noodzakelijk worden toegepast.
Over het algemeen is het toedienen
van een stroomstoot van 5 seconden
voldoende, ook wel de ‘window of
opportunity’ genoemd. Hierdoor krijgt
de politie de kans om de verdachte te
benaderen en onder controle te krijgen.
Hoebers heeft de opleiding nu
afgerond en vindt het goed dat hij
deze opleiding kon volgen. “Omdat ik
de training nu pas heb gekregen, heb
ik het wapen nog niet eerder kunnen
gebruiken in de praktijk. Er zijn wel
situaties geweest in mijn tijd als
politieagent waarvan ik dacht: als we
hier een stroomstootwapen hadden,
dan hadden we bepaalde situaties of
risico’s kunnen voorkomen.”
Tekst en beeld: Noëlle Ewals
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SEEDS
TO
GROW

Om onze sterke internationale groei en hoge klanttevredenheid
te blijven waarborgen
zijnsterke
wij op zoek
naar (ervaren),
Om onze
internationale
groei en hoge
enthousiaste collega’s met passie voor groentezaden.

klanttevredenheid te blĳven waarborgen
zĳn wĳ op zoek naar (ervaren), enthousiaste
bent om in teamverband onze innovatieve ideeën te
collega’s
passie voor
groentezaden.
realiseren, kijk
dan naar met
onderstaande
vacatures
op
Om onze
sterke internationale
groeiuitdaging
en hoge klanttevredenheid
Wanneer
je een nieuwe
zoekt
www.novisem.com/jobs
te blijven
zijnbent
wij opom
zoek
(ervaren),
en waarborgen
enthousiast
innaar
teamverband
enthousiaste collega’s met passie voor groentezaden.
onze innovatieve ideeën te realiseren,
Wanneer je een nieuwe uitdaging zoekt en enthousiast
kĳk dan naar onderstaande vacatures
bent om in teamverband onze innovatieve ideeën te
op www.novisem.com/jobs
realiseren,
kijk dan naar onderstaande vacatures op

SEEDS
TO
GROW

Wanneer je een nieuwe uitdaging zoekt en enthousiast

(JUNIOR) CROP SPECIALIST / TEELTSPECIALIST
www.novisem.com/jobs

SEED PRODUCTION SPECIALIST

Online
Open dagen
mbo → donderdag 27 januari van 19.00 - 21.00 uur
vmbo → vrijdag 28 januari van 17.30 - 20.30 uur
Boek nu jouw tijdslot van 1 uur via:
mbo → yuverta.nl/mbohorstspoorweg
vmbo → yuverta.nl/vmbohorst
Yuverta Horst
Spoorweg 8 | Horst
(077) 398 1620 | yuverta.nl

(JUNIOR)
(JUNIOR)
CROP SPECIALIST
/ TEELTSPECIALIST
CROP SPECIALIST
/ TEELTSPECIALIST
INTERNATIONAL

SALES SPECIALISTSPECIALIST
SEED
SEEDPRODUCTION
PRODUCTION SPECIALIST
DEUTSCHLAND
INTERNATIONAL
INTERNATIONAL
SALES
SPECIALIST
SALES
SALESSPECIALIST
SPECIALIST
BENELUX
DEUTSCHLAND
DEUTSCHLAND

MANAGER
MARKETING & SALES
SALES
SALESSPECIALIST
SPECIALIST

BENELUX
BENELUX

Duurzaam groeien, samen bloeien.
Novisem BV | De Berckt 8 | 5991 PD Baarlo | 0031 (0) 77 203 0322 | hr@novisem.com

MANAGER
SALES
MANAGERMARKETING
MARKETING &&SALES
Duurzaam groeien, samen bloeien.

Novisem BV | De Berckt
8 | 5991
(0) 77PD
203Baarlo
0322 | hr@novisem.com
Novisem
BV |PDDeBaarlo
Berckt| 0031
8 | 5991

0031 (0) 77 203 0322 | hr@novisem.com
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Laatste oproep om politiek over te halen

Aantal grondeigenaren in Kessel roept op voorkeursvariant
hoogspanning te veranderen
Een aantal grondeigenaren in Kessel vindt dat de gemeenteraad van Peel en Maas een andere variant moeten kiezen om de hoogspanningslijnen in het dorp te verkabelen. Daarom deed
inwoner Jac Bruynen onlangs in de raadsvergadering een laatste oproep om raadsleden op andere gedachten te brengen. “Niet geschoten is altijd mis.”
Eerder is er een haalbaarheidsstu
die gedaan naar drie mogelijk vari
anten voor het ondergronds brengen
van de hoogspanningslijnen in Kessel
en Kessel-Eik. Variant 1 is het onder
gronds brengen ter hoogte van de

huidige hoogspanningslijn, vari
ant 2 zou onder de Napoleonsbaan
komen en variant 3 ten noorden
van de Napoleonsbaan. In septem
ber 2020 heeft de gemeenteraad de
keuze gemaakt voor variant 3 en is

opdracht gegeven om voor die vari
ant een basisontwerp uit te werken.
Jac Bruynen die tijdens de commissie
vergadering sprak namens een aantal
grondeigenaren, pleit er nu voor om
toch voor variant 1 te kiezen in plaats

Huwelijk

Beleidsplan goedgekeurd

371.295 euro aan gemeentelijke subsidie
voor DOK6 Theater
Stichting DOK6 Theater in Panningen heeft op 27 mei 2021 een beleidsplan ingediend met het verzoek
om de gemeentelijke subsidie van 371.295 euro voort te zetten voor 2022-2025. De subsidiëring is op basis
van het beleidsplan goedgekeurd door het College van B&W.
Stichting DOK6 Theater heeft op
27 mei een strategisch beleidsplan
ingediend bij de gemeenteraad met
het verzoek om subsidie te ver
krijgen voor 2022-2025. Het gaat
om jaarlijks 371.295 euro. Hiermee
ziet de stichting kansen voor groei,
uitbreiding en kwaliteitsverbe
tering van haar activiteiten in de

gemeente Peel en Maas en van de
directe omgeving. Het bedrag is
gebaseerd op het begrote subsidie
bedrag in 2021 voor de exploitatie
en voor de technische voorzieningen
van het theater. Een kortere sub
sidieperiode is niet mogelijk voor
DOK6, dit zou de stichting proble
men geven. Voor het plannen van

van variant 3. Volgens Bruynen is
variant 1 goedkoper. “Temeer door
dat variant 3 langer wordt, allerlei
aanpassingen nodig en daardoor de
kosten hoger zijn. Het is waanzin dat
er zoveel geld voor dit project wordt
uitgetrokken.”

activiteiten waarbij artiesten aan te
pas komen, moet de stichting al ver
van tevoren weten hoe ze er finan
cieel voor staat. De stichting wil
daarom een subsidieafspraak voor
vier jaar. Het college heeft op basis
van het beleidsplan besloten om de
subsidie aan de stichting te continu
eren voor 2022-2025.

Werken bij AGCO Netherlands B.V.
AGCO Netherlands Grubbenvorst zoekt:
Technical Support Specialist, Diagnostics
Technical Service Specialist, Application Equipment
Technical Support Specialist, Digital Smart Farming products
Mechanical Engineer
Research & Advanced Engineer
Kijk op careers.agcocorp.com of informeer bij Ingrid Simons
via tel. 06 25 69 59 64 of ingrid.simons@agcocorp.com

Daarnaast geeft Bruynen aan dat
de derde variant langer duurt om te
realiseren. “Dit omdat eerst met alle
grondeigenaren en belanghebben
den overeenstemming bereikt moet
worden. Er is een aantal bedrijven die
door de aanleg van variant 3 direct of
in de toekomst belemmerd wordt in
hun ontwikkeling. Denk vooral aan de
jonge ondernemers in het gebied.”
Ook vreest Bruynen dat door de ont
wikkelingen de flora en fauna wordt
aangetast. “Het is net een huwelijk;
als je voor variant 1 kiest heb je alleen
maar winnaars. Het dorp krijgt de
verkabeling ondergronds en wij als
grondeigenaren en belanghebbenden
krijgen geen stroomkabel achter in
de tuin. Over de beide overlaatstati
ons, waarbij de kabel vanuit de hoog

spanning ondergronds gaat, zijn wij
namelijk niet te spreken. Deze stations
komen op onze landbouwgrond en het
aanzicht wordt verstoord.”
Volgens Bruynen was het betoog tij
dens de raadsvergadering een laatste
kans. Maar doordat er vanuit de poli
tiek weinig respons is gegeven op zijn
verhaal, vertrouwt hij er niet op dat de
politieke partijen hun mening bijstel
len over de voorkeursvariant. “Soms
is het goed dat er eens op een andere
manier naar zo’n gigantisch project
wordt gekeken. Hopelijk is dit nieuw
stof tot nadenken. Zolang er niks ligt,
zou het realistisch kunnen zijn dat de
voorkeursvariant wordt veranderd.
Niet geschoten is altijd mis.”

Hopelijk is dit
nieuw stof
tot nadenken

Tekst: Jeanine Hendriks

Wij bieden jou een
opleiding aan!
Spreekt het jou aan om te werken aan verwarming en water
technische installaties binnen de (glas)tuinbouw? Zou je
graag storingen willen lokaliseren, lekkages verhelpen, leren
lassen, pompen repareren en nog veel meer? Dan willen wij
jou graag helpen!

Wij bieden:
• een interne opleiding tot WTB service monteur
• diverse bijkomende opleidingen onder andere met betrekking tot
het lassen, VCA etc.
De kennis die je hierbij opdoet ga je toepassen in de praktijk door
op termijn zelfstandig storingen te analyseren en op te lossen bij
onze klanten. Natuurlijk krijg jij hiervoor het nodige gereedschap
en een bus mee en staat hier ook een groep collega’s klaar
om jou daarbij op weg te helpen. Een goed salaris hoort hier
vanzelfsprekend ook bij.
Wat zouden wij daarvoor graag terugkrijgen?
Een collega die:
• net zo enthousiast wordt van ons innovatieve en gemoedelijke
familiebedrijf, onze werkzaamheden en onze klanten, als dat
wij dat zijn;
• zich graag ontwikkelt;
• en zich hopelijk voor een langere termijn voor ons bedrijf wilt in
gaan zetten.
Heb jij interesse of zou je nog wat willen vragen? Neem dan contact
op met Karen Flipse via vacature@vtihorst.nl of 077 - 398 51 00.

AGCOCORP.COM

www.vtihorst.nl
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Geld inzamelen voor buurtmusical

TWP in Maasbree start project voor verbintenis
in de buurt
Ontmoetingsplek TWP Mafcentrum Maasbree start een initiatief bij de
campagne ‘Samen voor de Buurt’ om mensen uit de buurt te verbinden.
Met mensen uit de omgeving gaat de groep zes weken activiteiten uitvoeren in de buurt om aandacht te trekken voor het initiatief. De eerste
actie was het afval ruimen met een groep vrijwilligers op woensdag 12
januari. Met de activiteit probeert de organisatie geld in te zamelen
voor een musical die aan het einde van het project wordt voorgedragen.
TWP Mafcentrum uit Maasbree start
een campagne bij Samen voor de
Buurt, een crowdfundingsplatform
dat is opgezet door Regiobank. Hierbij
wordt er opzoek gegaan naar ini
tiatieven, waar stimulering van de
samenleving centraal staat. TWP, een
ontmoetingsplek met een open inloop
voor jongeren en volwassen, is daarom
samen met Regiobank Leenders &
Gielen een initiatief gestart. “Iedereen
uit Peel en Maas, vanaf 18 jaar, is
welkom”, vertelt bestuurslid Bregje
Peeters. Veel mensen die naar TWF
komen hebben een rugzakje. Maar
omdat dit voor de groep niet belang
rijk is, is iedereen welkom. “Diagnoses

doen er bij ons niet toe, iedereen
wordt gelijk behandeld.”

Musical
Met het geld dat er wordt ingezameld,
worden er benodigdheden gekocht
voor een musical die de groep wil
gaan neerzetten. Ook worden er work
shops georganiseerd die daarna gratis
worden aangeboden voor mensen
uit de buurt, hierdoor heeft iedereen
vanaf 18 jaar de mogelijkheid om mee
te doen. “We willen verbinding leggen
met de mensen uit de gemeente door
ze mee te laten spelen met de musi
cal, maar ook door personen erbij te
betrekken die kleding of decor kunnen

Gespot in de buurt

CDA vreest voor komst
wolf in Peel en Maas
Het CDA Peel en Maas wil weten of de wolf al in de buurt van
gemeente Peel en Maas is gespot. Dat blijkt uit vragen die de partij
heeft gesteld aan het college.
“Steeds vaker lezen we in het
nieuws dat wolven weer een aan
val hebben gedaan op het vee van
boeren. Gruwelijke beelden. Echter
lezen we ook steeds vaker berich
ten dat de wolf zich steeds dichter
naar bewoond gebied verplaatst.
Taferelen van vroeger hopen we
toch echt te voorkomen. Omdat de
wolf volgens de habitatrichtlijn een
beschermde diersoort is, mag deze
niet worden gevangen of worden
afgeschoten. Voor probleemwolven
mag wel een uitzondering worden
gemaakt”, aldus het CDA. Daarom

vraagt de partij aan het college
wanneer een wolf wordt bestem
peld als probleemwolf. Ook wil
het CDA weten op hoeveel kilo
meter van de grenzen van Peel en
Maas een wolf is gezien en hoe de
gemeente haar inwoners infor
meert over de gevaren van het
beest. “Welke maatregelen worden
genomen om mensen en vee van
boeren te beschermen tegen de
wolf? Vindt er overleg plaats met
andere gemeenten en overheden
over de wolvenproblematiek”,
vraagt het CDA.

Geen gewonden

Middelbrand op
de Baarloseweg 3 in Helden
In Helden is dinsdag 18 januari omstreeks 05.00 uur in de vroege
ochtend de brandweer uitgerukt naar een melding van brand in
een woning op de Baarloseweg 3. Vanwege de mogelijkheid tot
branddoorslag naar de woning ernaast is er opgeschaald naar
middelbrand en is de brandweer met meerdere eenheden uitgerukt. Bij de brand is niemand gewond geraakt.
Bij aankomst was de brand in de
woning snel onder controle. Er was
rook en wat waterschade in de
woning. De brand is beperkt geble
ven tot de woning waar de brand is
ontstaan. Naar de oorzaak van de
brand word onderzoek gedaan door
team brandonderzoek. De bewo
ners waren toen de brand ontstond
aanwezig, maar konden zichzelf in

veiligheid brengen door naar de
achterzijde van de woning te vluch
ten. Stichting Salvage die namens
de verzekeraar optreedt, is gewaar
schuwd en zal gaan bekijken of de
bewoners(s) in de woning kunnen
blijven en welke acute acties er
dienen te worden ondernomen om
verdere schade te beperken.

maken.” De workshops en de musical
worden in periodes gehouden, het is
geen eenmalig project. Bij iedere peri
ode aan workshops worden er vaar
digheden zoals toneelspelen, geleerd
voor de musical. Met de campagne
en de workshops wil de groep saam
horigheid en verbinding stimuleren in
de buurt. “De cirkel is helemaal rond
als we de bezoekers van onze musi
cal kunnen raken, hun dag een stukje
mooier kunnen maken of bijdragen
aan de onderlinge verbinding.”
Zes weken gaan er vrijwilligers en
personen van TWP acties voeren om

aandacht te krijgen voor de cam
pagne. Op woensdag 12 januari is
de eerste actie begonnen. Voor de
eerste week is een groep vrijwil
ligers op pad gegaan in de buurt
van het Mafcentrum om afval op te
ruimen. Bezoekers konden mee
doen met de actie en foto’s maken
van de plekken waar diegene heeft
opgeruimd. De persoon die het
meeste had ingezameld, kreeg een
kleine prijs. De acties die volgen
zullen anders zijn, zo wordt er ook
nog een flesseninzamelactie en een
bingo gehouden voor de campagne.

Het bedrag waar TWP naar streeft
is 2.500 euro. Voor meer informatie
over de campagne, ga naar
www.samenvoordebuurt.nl

We willen verbinding
leggen met mensen
uit de gemeente

Tekst: Noëlle Ewals

Kempen creëert #creatieve concepten #campagnes
#communicatieboodschappen #grafische ontwerpen
#media uitgaven

#kempencreeert
ookdrukwerk
Met onze eigen drukkerij voorzien wij sinds 1976 onze klanten van alles
waar een logo op staat. Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?
077 396 13 50 | info@kempencreeert.nl | www.kempencreeert.nl

#kempencreeert
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Ut is good zoeë…

Dankbetuiging

Pierre van Heugten

Wij willen iedereen bedanken

* Helden, 10 juni 1940

voor de hartverwarmende belangstelling

† Meijel, 15 januari 2022

na het overlijden van

echtgenoot van

Sjraar Kessels

José van Heugten - Laemen

viert op 24 januari zijn
90e verjaardag

vader en schoonvader van

Jan de Beer
Jullie medeleven is troostend.

Léon en Annemie

Gefeliciteerd namens kinderen,
klein- en achterkleinkinderen

Joke

opa van

Paco en Lieneke, Giel, Ise

Jans en Funs

Ramon en Katja, Lischa, Nanda, Soof
Beringe, januari 2022

Familie van Heugten
Ondersestraat 16,
5988 EC Helden

De vele bloemen, kaarten en bezoekjes die wij
mochten ontvangen na het overlijden van mijn
lieve man, onze (schoon)vader en opa,

Het afscheid heeft op donderdag 20 januari plaatsgevonden.

Joost en Nel
Peeters-Janssen

24 januari
50 jaar getrouwd!
Proficiat! Guido, Mike & Miriam,
Finn en Carli

Peet Steeghs Uitvaartzorg

Jan Bouten
Dankbetuiging

hebben ontzettend veel steun gegeven.
Het was mooi om te zien hoe geliefd hij was.

Hartelijk dank voor uw kaarten, uw aanwezigheid
bij de uitvaart en uw medeleven na het overlijden
van mijn man, onze vader, schoonvader en opa.

Hartelijk dank voor uw medeleven, belangstelling
en warmte, in welke vorm dan ook.

Jac Tinnemans

Marjolein Bouten – van Gool
Diane en Gijs, Zoë
Sandra en Edwin
Rick

Het heeft ons goed gedaan, wij danken u allen hiervoor.
Doortje Tinnemans - Nijssen
Kinderen en Kleinkinderen

Helden, januari 2022

Panningen, januari 2022

06 38 43 79 56

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl

“üt waas unne biezongere”
“en det waas der”
samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Het heeft ons veel steun en troost gegeven dat
wij zoveel belangstelling en medeleven mochten
ontvangen na het overlijden van

Jan Van Zon

Thei Maessen

* Panningen, 26 juli 1932 † Panningen, 11 januari 2022
echtgenoot van

Langs deze weg willen wij u hiervoor hartelijk danken.

Gerda Van Zon-Claasen

Nel Maessen-Peeters
Kinderen en kleinkinderen

Kinderen en kleinkinderen

Maasbree, januari 2022

Steenbakkersstraat 38
5981 WT Panningen
We hebben op 19 januari afscheid genomen.
geeft zorgvuldig vorm aan
een persoonlijk afscheid,
zodat jullie met een goed
gevoel kunnen terugkijken.
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.
Te koop fauteuil pallone Leolux oranje/
zand kleur € 285,00 tel. 077 307 62 89

bob noten
uitvaartbegeleiding

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

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

fienbosuitvaartzorg.nl

Optidee: voor persoonlijk advies,
bestelling en/of party: 06 48 55 07 30
en www.optidee.nl/peggy-wismans

Te koop gevraagd landbouwgrond,
zeer snelle overdracht behoort tot de
mogelijkheden.
Van Leeuwen Bloemen BV, email:
janphlox@hetnet.nl”

Gezocht aspergestekers seizoen 2022
Periode april t/m juni in Helden
mail naar info@vdbeucken.nl

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

VAKGARAGE
PEETEN BV

24-uur
bereikbaar

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

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade. Direct geld en
vrijwaring, snel opgehaald. Tel. 06 52
85 93 48.
Te koop:koel-vriescel. 5x3x2.5mtr.
afm.deur 1.35x1.95mtr.
gebruikt in de boomkwekerij.
tel. 06 27 30 02 55

Mooi
Natuurlijk

natuurlijk mooi
Industriestraat 15
Horst aan de Maas
06 20 41 45 01 | info@jozijna.nl
Volg ons op:

2001 \ jongeren
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15-vragen aan

Senna Sillekens Beringe
Wat is de laatste foto die je
gemaakt hebt?
De laatste foto die ik gemaakt heb is
een foto van een zak borrelnootjes.
Een vriendin wilde deze graag hebben
maar ik wist niet welke ze precies
nodig had. Hierdoor heb ik maar van
alle aanwezige zakken nootjes in de
supermarkt een foto gemaakt.

Hoi

Column

Wat is je lievelingseten?
Mijn lievelingseten is zonder twijfel
zelfgemaakte pizza. Elke andere
pizza zal niet kunnen tippen aan
zelfgemaakte pizza. En het is ook altijd
erg leuk om de moeite er in te steken
om hem te maken.

Oneerlijke
machtspositie
The Voice of Holland heeft
de laatste tijd veel in de media
gestaan. De verhalen over
seksueel misbruik begon bij
Marco Borsato en daarna
waren ook Jeroen Rietbergen
en Ali B aan de beurt. Het is
ontzettend erg wat er met de
kandidaten is gebeurd en dat
dit nu pas naar buiten komt,
nadat het al jarenlang gaande
was. De machtspositie die de
mannen hebben brengt de
meiden in onzekerheid en dat
is oneerlijk.
Vroeger werd mij altijd verteld
dat er heftige dingen kunnen
gebeuren in de showbusiness,
dat het niet allemaal zo leuk is
als dat het lijkt. Ik dacht altijd dat
dit alleen in Amerika gebeurde,
maar ik had het mis. Het gebeurt
ook hier in Nederland. En als je
zoiets hoort, ga je er wel anders
over denken. Hoe kan zoiets als
dit ook in Nederland gebeuren?
En al helemaal als je ziet dat er
één van de slachtoffers, Nienke
Wijnhoven, uit Horst komt.
Dichterbij kan niet. In de positie
van de meiden sta je machteloos.
Niemand durft er als eerste mee
naar buiten te komen. Want
in gevallen zoals deze, zijn de
mannen machtige mensen in
Nederland. Wat nu als je niet
geloofd wordt? Het zou zijn woord
tegen dat van jou zijn. Vrij weinig
personen durven daarvoor uit te
komen, wat ik erg begrijpelijk
vind. Ik zou dat zelf ook niet
durven. De mannen hebben een
machtspositie waar je bij in het
niet valt. Door die machtspositie
denken ze dat zij daar recht
tot hebben en dat dat door de
vingers gezien zou worden.
Maar nee, daar hebben ze geen
gelijk in. Het is heel oneerlijk
dat de meiden in dit soort
posities worden gezet en triest
dat dit soort dingen gebeuren.
De machtpositie van de mannen is
oneerlijk en de mogelijkheid om
zoiets te doen, zou niet moeten
kunnen. Hier moet iets aan
gedaan worden.

Noëlle

Hoe heb je je beste vriendin
ontmoet?
Mijn beste vriendin heb ik in het
eerste leerjaar van de middelbare
school op een schoolreisje in
Toverland ontmoet. Het klikte eigenlijk
meteen en tot de dag van vandaag
is ze gelukkig nog steeds mijn beste
vriendin.

Wat is jouw talent?
Mijn talent is denk ik wel omgaan
met kinderen. Sinds jongs af aan
kreeg ik al te horen dat ik goed
met kleine kinderen was. Vandaar
ook mijn passie in het onderwijs,
denk ik. En het komt zeker goed
van pas tijdens mijn opleiding, en
vervolgopleiding.

Wie is je grote voorbeeld?

Naam
Leeftijd
School

Senna Sillekens
18 jaar
Gilde Opleidingen
Venlo
Woonplaats Beringe

Wat is je favoriete
jeugdherinnering?
Mijn favoriete jeugdherinnering
zijn de vakanties naar Spanje.
Wij gingen hier namelijk elk jaar
met ons gezin naar toe. Hier heb ik
ontzettend veel plezier uitgehaald.

Welk stukje decoratie in je
kamer vind je het leukst, en
waarom?
Het leukste stukje decoratie in
mijn kamer is een ijzeren bloem
die mijn broertje ooit voor mij
gemaakt heeft. Mijn broertje en ik
hebben een erg goede en vooral
speciale band waardoor deze
bloem een speciaal plekje in mijn
hart heeft.

Mijn grootste voorbeeld is zonder
twijfel mijn moeder. Ze is een
ontzettend lieve, leuke, mooie en
vooral sterke vrouw. Ik ben ontzettend
trots op haar en hoop dat ik later net
zo’n geweldige moeder als haar kan
worden.

Welke dag is je favoriete dag?

Wat is je droombaan?

Mijn favoriete dag is zeker zaterdag.
De zaterdag is altijd wel een dag
waar ik naar uitkijk. Dit is voor
mij een standaard dag waarbij ik
altijd gezellig wat met vrienden
en vriendinnen ga doen. Ik ben
namelijk erg graag onder de
mensen.

Mijn droombaan is het zijn van
een juffrouw op het speciaal
basisonderwijs. Ik vind het belangrijk
dat de kinderen op het speciaal
onderwijs zich optimaal kunnen
ontwikkelen en hier wil ik maar al te
graag een handje bij helpen.

Welke opleiding volg je?
Momenteel volg ik de opleiding
Onderwijsassistent op het Gilde in
Venlo. Deze opleiding houdt in dag
je assistent bent van de docent, of
groepjes kinderen begeleidt met
vakken zoals rekenen of lezen. Ik
zit nu in mijn examenjaar en wil
hierna een tussenjaartje. Na dit
tussenjaar wil ik nog graag de pabo
gaan doen.

Wat is je slechtste eigenschap?

Wat zou je graag nog willen
leren?

Een slechte eigenschap van mij is het
snel afgeleid raken. Zodra ik ergens
mee bezig ben en er vliegt of loopt
iets voorbij, ben ik totaal mijn focus
kwijt.

Eén van de dingen die mij erg
aanspreekt en leuk lijkt om ooit
nog te leren is de taal Spaans.
Spanje is namelijk echt mijn
favoriete vakantieland en het
me leuk lijkt om op vakantie met
Spaans sprekende mensen te
kunnen communiceren.

Mijn beste eigenschap is denk ik
het bieden van een luisterend oor.
Ik luister graag naar wat mensen
te vertellen hebben en ik probeer
iedereen hier altijd zo goed mogelijk
in te helpen als dat nodig is.

Wat is je beste eigenschap?

Heb je een bijbaantje?

Ja, ik werk momenteel bij PLUS
Gommans in Helden als caissière.
Daarbij werk ik nog als assistentbegeleider in het Regionaal Autisme
Centrum in Overloon. Hierbij ga ik
eens in de vier weken naar een
vakantiepark met kinderen die een
Autisme Spectrum Stoornis (ASS)
Wat heb je het meeste gemist
hebben. Hier werken we samen met
tijdens de lockdowns?
de kinderen aan bepaalde doelen die
Tijdens de lockdowns mis ik het
we opstellen en maken we vooral ook
uitgaan toch echt het meest.
Met vrienden en vriendinnen bij elkaar heel veel plezier.
zitten in de weekenden is natuurlijk
ook heel leuk maar na twee jaar word
Tekst: Mirthe Beeks
je dat ook wel een beetje moe.

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

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl
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Dinsdag 25 januari 2022

Raadsvergadering
Dinsdag 25 januari, 19.30 uur, in het Huis van de Gemeente.
Graag informeren wij u als inwoner en/of geïnteresseerde over het volgende:
• De raadsvergadering is voor u digitaal te volgen via de website. Dat kan live,
maar u kunt ook op een later moment terugkijken.
• Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Meldt u zich hiervoor aanmelden vóór
dinsdag 25 januari 2022, 11.30 uur bij de griffie (via griffie@peelenmaas.nl of
077 306 6666).
De agenda, bijbehorende stukken, livestream en actuele informatie van de
raadsvergadering vindt u op https://peelenmaas.bestuurlijkeinformatie.nl/
U kunt de agenda en bijbehorende stukken ook in komen zien in het Huis van de
Gemeente.
Op de agenda staan de volgende inhoudelijke onderwerpen:
• Toezeggingenlijst gemeenteraad en de Afdoeningslijst moties
• Vaststelling besluitenlijst van de digitale raadsvergadering van 21 december 2021
• Ingekomen stukken
• Aanwijzen van een Functionaris Gegevensbescherming (FG)
• Hoofdkeuzes en voorbereidingskrediet herontwikkeling postkantoorlocatie
(en omgeving) in Panningen
• Verkabeling hoogspanningstracé Kessel - Kessel-Eik
• Steunfonds Corona 2022
• Gebiedsplan Pius Park
• 2e Tranche Regiodeal en 2e envelop Investeringsagenda
• Reglement van orde gemeenteraad en Reglement op de raadscommissie
• Wensen en bedenkingen oprichting stichting Risicobeheer (Veiligheidsregio LN)

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

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

Kampweg 46
St. Josephstraat 12A
Slootsekuilen 8
Keup 11
Houwenberg 2
Roomweg - Helenaveenseweg
Willem van Heukelomstraat 7
Karreweg-Noord 21
Lanterdweg 18
Rijksweg 21
Veersepad 15
Lange Heide 10
(nabij) Laar 5
Rinkesfort 6
Vlasbemt 27
Westeringlaan 65
Beckershof 12, 14 t/m 29
Busserstraat
Hof 7A
Pijnboom 25
Platveld 13
John F. Kennedylaan 95
Kerkstraat 56
Markt 12
Beleidsregel landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang
Besluit mandaat, volmacht en machtiging MGR sociaal domein
Limburg-Noord – module 1

Bespaar op uw
energiekosten
De prijzen van energie stijgen. Dat kan betekenen dat u meer gaat betalen
voor gas en stroom. De gemeente Peel en Maas helpt u om te besparen op uw
energiekosten.
Op www.gezondverzekerd.nl/goedkope-energie geeft Gezondverzekerd.nl –
Goedkope energie tips en informatie om uw energiekosten te verlagen. U vindt er
ook informatie over uw energiecontract. Is deze nog het meest voordelig? Of is het
verstandig om over te stappen? Gezondverzekerd.nl - Goedkope energie geeft u
persoonlijk advies!
Voordelen van Goedkope energie
Gezondverzekerd.nl - Goedkope energie biedt samen met een aantal
energieleveranciers aan de inwoners van de gemeente Peel en Maas goedkopere
energiecontracten. Als u overstapt krijgt u de volgende voordelen:
• U betaalt nooit borg en wordt altijd direct geaccepteerd.
• U ontvangt de goedkoopste prijs per aanbieder. We hebben speciale afspraken
gemaakt met deze energieleveranciers.
• De eventuele overstapboete staat binnen een week op je rekening. Zo komt u niet
voor verrassingen te staan.
• U krijgt altijd groene energie.
Wel of niet overstappen
Overstappen is niet altijd nodig. Bij een vast energiecontract is de kans groot
dat overstappen niet voordeliger is. Bij een variabel contract kan het juist wel
aantrekkelijker zijn. Goedkope energie helpt u met het beste advies voor uw situatie.
Ga naar www.gezondverzekerd.nl/goedkope-energie en kijk hoe u kunt besparen op
uw energiekosten. Bel voor vragen naar 085 - 303 5389.
Energietoeslag
Eerder informeerde wij u over energietoeslag voor lagere inkomens. Dit is een
eenmalige toeslag voor inwoners met een laag inkomen. Dit bericht kunt u terugvinden
als u zoekt op energietoeslag via www.peelenmaas.nl. U kunt de toeslag nog niet
aanvragen, omdat wij nog steeds niet alle voorwaarden van de Rijksoverheid hebben
ontvangen. Hierin staat namelijk waaraan voldaan moet worden om voor deze toeslag
in aanmerking te komen. Ook weten wij nog niet op welke datum de energietoeslag
automatisch wordt uitbetaald. Als er meer bekend is, maken wij dit bekend op onze
website. Hou daarom de website in de gaten.

Huis van de Gemeente
sluit om 17.00 uur
In het Huis van de Gemeente houden we ons aan de landelijke avondsluiting die
sinds zondag 28 november geldt. Het Huis van de Gemeente sluit de komende
weken elke dag om uiterlijk 17.00 uur. Dit betekent dat er geen avondopenstelling
is op maandag. Dit geldt ook voor de Wegwijzer, het informatie- en adviesloket
van Vorkmeer. Het Huis van de Gemeente blijft wel open op zaterdag, volgens de
normale openingstijden.

Let op: nepfacturen
gemeentegids
Op dit moment zijn er nepfacturen voor de gemeentegids in omloop. Ondernemers en
verenigingen in Peel en Maas worden benaderd door bedrijven die vragen een factuur te
betalen voor een advertentie in de gemeentegids. Let op, voor de gemeentegids werkt de
gemeente alleen met Akse Media B.V.
Ontvangt u facturen of offertes voor advertenties voor de gemeentegids Peel en Maas van
andere ondernemingen, betaal deze dan niet. Akse Media stuurt adverteerders na verschijning
van de gemeentegids een digitaal bewijsexemplaar met bijbehorende factuur.
Wij adviseren u dan ook extra alert te zijn als u telefonisch of via e-mail benaderd wordt om een
factuur te betalen. Neem bij twijfel over een factuur of offerte, contact op met gemeente Peel
en Maas via e-mail of telefonisch 077 306 6666.
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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

Waar vraag ik het niet doorgeven van persoonsgegevens uit
de BRP (geheimhouding) aan?
Van alle inwoners van gemeente Peel en Maas zijn gegevens opgenomen in de Basisregistratie
personen (BRP). Het gaat om uw:
• adresgegevens;
• gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap;
• uw nationaliteit;
• ouders en eventuele kinderen.
U kunt de gemeente vragen om uw gegevens uit de Basisregistratie personen niet door te
geven. Uw gegevens blijven dan geheim voor bepaalde organisaties. Dit is bijvoorbeeld nodig
als u in een blijf-van-mijn-lijfhuis verblijft.
Geheimhouding persoonsgegevens door gemeente
Heeft u uw gemeente gevraagd om geen persoonsgegevens te verstrekken? Dan mag zij uw
persoonsgegevens niet doorgeven aan:
• de stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA);
• organisaties die gezondheidszorg verlenen aan patiënten in een instelling;
• organisaties die gerechtelijke werkzaamheden uitvoeren;
• organisaties waaraan een gemeente persoonsgegevens zou willen geven op basis van een
gemeentelijke verordening. Bijvoorbeeld een sportvereniging of een goed doel, zoals het
Rode Kruis.
Niet verstrekken persoonsgegevens niet altijd mogelijk
Heeft een organisatie uw gegevens nodig voor het uitvoeren van een taak? Bijvoorbeeld voor
de inning van belasting of de betaling van uw pensioen? Dan moet de gemeente uw gegevens
doorgeven. Uw gegevens blijven dan niet geheim. Ook al heeft u hiervoor een verzoek
ingediend.

Verstrekking gegevens bij rechtszaak
Start er een rechtszaak waarin u bent betrokken? Dan kan de advocaat bij de gemeente
om uw gegevens vragen. U mag wel uw mening geven, voordat de gemeente uw
gegevens geeft.
Verzoek tot niet verstrekken persoonsgegevens bij verhuizing
Verhuist u binnen de gemeente of naar een andere gemeente? Dan blijft de
geheimhouding van de gegevens bestaan. U hoeft niet opnieuw een verzoek tot niet
verstrekken te doen. Het verzoek heeft geen einddatum.
Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen
U vraagt geheimhouding van uw persoonsgegevens aan bij de gemeente waar u woont.
De geheimhouding geldt voor alle gegevens uit de BRP. U kunt alleen voor uzelf en voor
uw minderjarige kinderen geheimhouding aanvragen. Als uw kind meerderjarig is, moet
het zelf geheimhouding aanvragen. U hoeft bij het verzoek niet te vertellen waarom u
geheimhouding aanvraagt.
Inwoners van Peel en Maas kunnen geheimhouding van hun persoonsgegevens
aanvragen met DigiD op www.peelenmaas.nl. U kunt ook een ondertekende brief
sturen met het verzoek tot geheimhouding naar: Gemeente Peel en Maas, postbus 7088,
5980 AB Panningen. Stuur met de brief ook een kopie van uw geldig identiteitsbewijs
mee.
Vragen
Voor vragen over geheimhouding van uw persoonsgegevens kunt u bellen met de
medewerkers van het Klant Contact Centrum, cluster burgerzaken, tel. (077) 306 66 66.

PMD-afval nog beter scheiden
Vanaf 1 januari wordt er strenger gecontroleerd op de kwaliteit van PMD bij het
overslagstation en de sorteerinstallatie. Om afkeur én extra kosten te voorkomen is het
belangrijk om het afval goed te sorteren. Alléén PMD-verpakkingen mogen bij het PMD.
Dus onder andere geen (half)volle verpakkingen, geen (landbouw)folie, speelgoed,
PVC-buizen of piepschuim.

of hoogbouw wonen. Zij hebben geen grijze PMD-container en gebruiken in plaats daarvan
PMD-zakken. PMD-zakken mogen niet in de container worden gebruikt. PMD wordt aan huis
opgehaald.

Uw Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drinkverpakkingen zijn waardevol
Zeker als u ze goed verzamelt. Hoe beter u uw afval scheidt, hoe meer verpakkingen een
tweede leven krijgen als grondstof voor nieuwe producten en verpakkingen. Maak ze leeg,
haal ze los en druk ze plat. Dan zijn ze recycleklaar. Kleine moeite, groot verschil!

PMD los in de container
Gebruikt u toch zakken, dan mogen alleen doorzichtige zakken die u zelf koopt in de PMDcontainer. Ondoorzichtige zakken zoals Peel en Maas restafvalzak, blauwe zak en KOMO-zak
en de doorzichtige Peel en Maas PMD-zak mogen niet in een PMD-container. De inzameldienst
en afvalverwerker moeten zien of het juiste soort afval in de zak zit. Als de inzameldienst dit
niet kan zien, nemen ze de container of zak niet mee.

Container of doorzichtige zakken
PMD-afval kunt u thuis scheiden en weggooien in de grijze container of apart houden in
doorzichtige PMD-zakken. De PMD-zakken zijn alléén voor inwoners die in een appartement

Meer informatie
Op www.peelenmaas.nl leest u meer informatie over de soorten Peel en Maas afvalzakken en
afhaalpunten. Als u meer wilt weten over afvalscheiding, kijk dan op www.recycleklaar.nl

VVD Peel en Maas

Wet tegemoetkoming schade

Het hoogwater in juli 2021 heeft voor veel ellende gezorgd voor de bewoners en bedrijven in het buitengebied. In je dagelijks leven sta je niet zo gauw stil bij welke impact deze hoogwatergolf voor de bewoners en
bedrijven in het buitengebied heeft.
De getroffenen moesten hun pri
véspullen inpakken en/of omhoog
zetten. Daarna werden ze bij familie
of vrienden opgevangen, totdat hun
huis weer droog en bewoonbaar was.
Ook voor de huisdieren en het vee
moest de evacuatie, het transport
en de opvang geregeld worden. Het
veevoer moest weggebracht worden

zodat dit niet door het water bedierf.
Op het einde van de maand je sala
ris ontvangen is normaal, maar niet
voor de ondernemers die hun gewas
sen zagen verdwijnen onder water.
Gelukkig was er veel hulp voor velen.
Behalve de bedrijfsschade zijn er eva
cuatie- en privékosten van het woon
huis.

Heel blij waren de getroffenen dat
de regering de Wet tegemoetkoming
schade afkondigde. Er zou ruimhar
tig gecompenseerd worden in juli
2021. Inmiddels is het januari 2022.
Burgers hebben in bepaalde gevallen
al compensatie gekregen na taxaties
en schadeafhandeling. Voor onderne
mers is het helaas een ander verhaal.

Bij bedrijven is er wel een eerste
taxatie geweest, maar ze hebben nog
geen rapport ontvangen. Volgens de
regels dient er een tweede taxatie te
gebeuren. Er is alleen een eerste taxa
tie gedaan, alleen voor het bedrijf.
Zaken die betrekking hebben op eva
cuatie (vee en andere zaken) en privé
schade zijn nog niet getaxeerd.
De Rijksdienst voor Ondernemers
(RVO) dient de zaken af te werken.
Maar heeft RVO hier wel voldoende
tijd en mankracht voor? De verplich

tingen voor de mensen lopen intussen
gewoon door. Schandalig dat onder
nemers zo lang moeten wachten en
kosten moeten voorfinancieren.
Wij hebben hiervoor contact
gelegd met Provinciale Staten,
de Gedeputeerden en Tweede
Kamerleden om aandacht te vra
gen voor deze zaak en zorg te dra
gen voor een fatsoenlijke en snelle
afhandeling.
Jeanne Hesen

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.
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Piuspark, verkabeling Kessel-Eik, herinrichting winkelcentrum Panningen

Raad houdt vinger aan de pols bij grote projecten
Hoe gaat het Piuspark eruit zien, wordt het centrum van Panningen verder autoluw gemaakt, en gaat de verkabeling van het hoogspanningstracé bij Kessel-Eik door zoals gepland?
Allemaal grote onderwerpen die voorbij kwamen tijdens de commissievergadering van de gemeenteraad, vorige week. De raad gaf het college heel wat huiswerk en stof tot nadenken.
Volgende week moet de raad over al deze plannen knopen doorhakken.
Zoals de laatste tijd bijna gebruikelijk, was ook deze commissievergadering vanwege
corona weer geheel online. Voor de verplichte openbaarheid maakt online of fysiek
vergaderen overigens geen verschil: belangstellenden kunnen ook alle online
vergaderingen live volgen (of terugkijken) via de website van de gemeente.
Winkelcentrum Panningen
Als eerste op de agenda stond het plan voor de locatie van het voormalige Panningse
postkantoor en omgeving. Het college stelt een breder onderzoek voor (kosten: maximaal
150.000 euro) naar herinrichting van de gehele zuidoost-zijde van het winkelhart.
Daarvoor zijn twee scenario’s (met daarbinnen kleine varianten) opgesteld. Bij elk
daarvan wordt Leerlooierstraat (achter Change) doorgetrokken tot de Patersstraat.
De parkeerplaats op het terrein van het vroegere postkantoor blijft, óf wordt deels
bebouwd. De meest vérgaande variant is een bredere doorgetrokken Leerlooierstraat met
middenberm, voor extra parkeerplaatsen. In die variant wordt de Raadhuisstraat vanaf de
Patersstraat afgesloten voor auto’s, en wordt het Raadhuisplein een groen ‘beleefplein’.
Voor het plan moeten vier tot (bij de ‘brede’ variant) zeven huizen wijken.
‘Klanten willen beleving’
Een raadsmeerderheid lijkt niet onwelwillend te staan tegenover het door het college
gevraagde onderzoek, maar alle partijen hebben zo hun vragen en suggesties.
De meeste twijfels zijn er bij PvdA/GroenLinks. Raf Janssen en Fred Peters wezen op
de veranderende omstandigheden in winkelland: is een investering in het centrum wel
vanzelfsprekend in een tijd van steeds meer online winkelen en leegstand? En is huizen
slopen bij de huidige woningnood wel zo’n goed idee? Wat de fractie PvdA/GroenLinks
betreft moet in elk geval ook een ‘nulvariant’ worden meegenomen in het onderzoek: geen
grote ingrepen, wél kijken naar (sociale) woningbouw op de postkantoorlocatie.
Michel van Lieshout (CDA) betreurde dat de bewoners van huizen die mogelijk weg
moeten, pas vlak voor de Kerst hierover geïnformeerd werden. Verder vond hij ook dat het
onderzoek meer varianten moet meenemen. Ook VVD en Lokaal Peel en Maas vroegen
daarom.
Portefeuillehouder Paul Sanders (VVD) zei in zijn reactie dat het winkelcentrum moet
inspelen op de veranderende omstandigheden. ‘Klanten anno nu willen beleving, anders
gaan ze online shoppen.’ Daarom zouden op een groen Raadhuisplein straks bijvoorbeeld
terrassen of een permanent podium moeten komen. Hij zei ook dat het onderzoek breed
van opzet zal zijn en zich niet zal beperken tot twee varianten. De nulvariant (alleen kijken
naar de postkantoorlocatie) ziet hij als een terugvaloptie. ‘Daarvoor is ook geen onderzoek
nodig. Laten we eerst dit onderzoek maar eens doen’. Hij riep de raad ook op om met
suggesties en ideeën te komen.
Bereikbaarheid
Tiny Valckx (Lokaal Peel en Maas) en Jeanne Hezen (VVD) vroegen aandacht voor de
bereikbaarheid van het Raadhuisplein (inclusief winkels en DOK6) voor ouderen en
minder validen. Sanders antwoordde dat afzetten altijd mogelijk zal blijven, ook al omdat
leveranciers winkels moeten kunnen bereiken. Valckx’ partijgenoot Thijs van Lierop vroeg
om de ontwikkelingen rond de Snuffelshop mee te nemen. Verder wilde hij en ook PvdA/
GroenLinks meer duidelijkheid over een passage in het collegevoorstel waarin wordt
geschreven over mogelijkheden voor sociale woningbouw. Wethouder Sanders beloofde
dat wat nader te specificeren.
Angela van Roij (CDA) suggereerde om enkele speeltoestellen op het Raadhuisplein neer
te zetten. Ze zei verder te hopen dat parkeren gratis blijft. Haar korte pleidooi leidde
tot protesten van de zijde van VVD en PvdA/GroenLinks. Zij vonden dat Van Roij, die als
centrumondernemer zakelijk belangen heeft bij dit voorstel, niet het woord zou moeten
voeren op dit dossier, bezien in het licht van de recent vastgestelde gedragscode voor
raadsleden. Sanders vond het idee van speeltoestellen overigens nog niet zo gek.
Teun Heldens (VVD) pleitte nog voor een betere visualisatie van het voorstel, zodat raad en
inwoners een beter beeld krijgen van hoe het er uit zou kunnen gaan zien. De wethouder zei
erover na te willen denken.
Hoogspanningskabels Kessel-Eik
Na Panningen verlegde de raad de aandacht naar Kessel-Eik en Kessel. In september 2020
heeft de raad besloten om netbeheerder TenneT een onderzoek te laten doen naar het
verkabelen (onder de grond stoppen) van vier kilometer hoogspanningslijn boven KesselEik en een deel van Kessel. Dit vanwege het feit dat hoogspanning boven huizen landelijk
voor voor onrust en onvrede zorgt. Nu blijkt dat TenneT aanzienlijk meer kosten moet
maken voor het onderzoek en uitwerkingsplan dan eerder begroot. Dat gaat de gemeente
110.00 euro extra kosten (bovenop de 100.000 van september). Oorzaak is o.m. corona, en
schaarste aan mankracht die dit moeten plannen en uitvoeren. Daarnaast is er vanuit de

dorpen een verzoek gekomen om een twee kilometer lánger traject te verkabelen dan in
2020 is besloten. Dat zou de gemeente nog eens 2,2 miljoen extra kosten, omdat die twee
kilometer buiten het gebied valt waar het Rijk aan meebetaalt.
Het college stelt de raad nu voor om de aanvullende 110.000 wél ter beschikking te stellen,
maar het verkabelingstracé niet verder uit te breiden.
Kostenoverschrijding
Lokaal Peel en Maas-commissielid Thijs van Lierop wilde hierover van portefeuillehouder
Sanders weten waarom er blijkbaar geen vast bedrag was afgesproken bij de
opdrachtverlening. Loopt de gemeente niet het gevaar straks bij de uitvoering wéér tegen
extra kosten aan te lopen? En heeft de gemeente bij de Provincie aangeklopt voor subsidie?
Sanders wees in zijn antwoord op de monopoliepositie van TenneT. ‘Op het moment dat
zij zeggen: dit is het, dan wordt dat naar ons doorberekend.’ Verder zijn extra kosten in de
uitvoeringsfase wettelijk begrensd, zei Sanders: de gemeente betaalt maximaal 1 miljoen
euro per kilometer verkabeling. En voordat naar de Provincie stapt moet je eerst weten wat
het gaat kosten. Sanders vond het daarom te vroeg om nu al in Maastricht aan te kloppen.
Een beroep op het landelijke Coronafonds – een suggestie van het CDA – leek Sanders
vrijwel kansloos, omdat de extra kosten vooral komen door de overspannen energiemarkt.
Hij zei ook nog dat de gemeente het project wél had aangemeld voor een bijdrage uit het
regionale potje ‘Investeringsagenda’, maar dat dat verzoek was afgewezen.
PvdA/GroenLinks twijfelt
De fractie PvdA/GroenLinks zei bij monde van Annigje Primowees te worstelen met het
voorstel, vooral omdat er zoveel geld mee gemoeid is. ‘Zijn er geen grotere prioriteiten?’
De gezondheidsgevolgen van hoogspanningskabels noemde ze ‘dubieus’. Ook is haar
fractie bang voor nog meer kostenoverschrijdingen. Ze vond het jammer dat hierover in
de raad geen fundamentelere gedachtenuitwisseling plaatsvond. Een definitief standpunt
heeft PvdA/GroenLinks nog niet: ‘Wij moeten onze afweging nog maken.’
Edward Wezenberg (AndersNu) zei dat zijn partij die afweging wél al had gemaakt.
‘We moeten hiermee stoppen; het kost te veel voor wat het oplevert.’
Roel Boots van het CDA, de partij die dit onderwerp op de agenda zette, zei dat voor hun
de kwestie vooral met leefbaarheid te maken heeft. Hij was blij dat de PvdA/GroenLinks
iets positiever erin lijkt te staan dan in eerdere vergaderingen. Over de vanuit het dorp
gevraagde extra kilometers liet het CDA zich niet uit.
Steunfonds Corona
Met het volgende agendapunt was de raad gauw klaar: de instelling van een nieuw
(vervolg-) coronafonds voor het eerste half jaar van 2022. Omdat er de komende tijd nog
beperkingen zullen gelden, verwacht het college dat sommige verenigingen en stichtingen
nog financiële steun nodig hebben om te overleven. Het gemeentebestuur stelt daarom
voor om door te gaan met de eerder gevolgde werkwijze, die volgens het college prima
verloopt. Het nieuwe Steunfonds Corona wordt gevuld met 500.000 euro. Dat wil overigens
niet zeggen dat dit bedrag daadwerkelijk nodig is. In de afgelopen twee jaar is ruwweg
slechts een derde van het beschikbare budget daadwerkelijk uitgekeerd.
Er was raadsbrede steun voor collegevoorstel. Hans Vaessen (CDA) wilde wel graag een lijst
zien met hoeveel geld er aan welke organisatie is uitgekeerd. Wethouder Sanders zegde die
toe. Sander Janssen (Lokaal Peel en Maas) vroeg of de voorwaarden voor het fonds niet te
streng zijn, waardoor ze vereniging afschrikken met mogelijk ernstige gevolgen.
Nee, zei portefeuillehouder Sanders: verenigingen en stichtingen weten de gemeente
op tijd te vinden. De vraag van Janssen leidde overigens tot een verbaasde reactie van
naamgenoot Raf Janssen (PvdA/GroenLinks): ‘Peel en Maas heeft verenigingen altijd
geweldig gesteund. Wij hebben in dit geval ook het volste vertrouwen in het college.’
De raad besloot om het Steunfonds in de besluitvormende raadsvergadering van 25 januari
als een hamerstuk te behandelen en dus zonder verdere discussie goed te keuren.
Piuspark
Ook over het volgende agendapunt – de plannen voor het Piuspark in Panningen – waren
weinig of geen politieke meningsverschillen. Vragen waren er evenwel genoeg.
Voor het gebied van het Thyascomplex tot aan de Raadhuisstraat is door de daar aanwezige
partijen een plan gemaakt dat leidt tot een complete metamorfose. Het wordt er autoluw
en het hele gebied wordt heringericht met groen en nieuwe functies. Het wordt ook een
open en uitnodigende ontmoetingsplek, onder meer door het weghalen van hekken.
Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de (nog verder uit te werken)
gebiedsvisie, én te kiezen voor een ‘vlot’ realisatietempo. Het betreft scenario C uit een
keuze van vier, die elk verschillen in tempo en de mate van waarin de plannen worden
uitgevoerd. Omdat de gemeente eigenaar is van de openbare ruimte in het gebied – die in
het plan flink op de schop gaat – denkt het college in dit scenario zo’n 3,2 tot 3,5 miljoen
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euro kwijt te zijn. De rest van het benodigde geld moet komen van de partners én van
subsidies. Die subsidies moeten door een op te richten maatschappelijke coöperatie
worden binnengehaald. Partners in het Piuspark zijn o.m. de aanwezige sportverenigingen,
Wonen Limburg, het Bouwens, de Zorggroep en Jong Nederland.

Timmermans benadrukte wel dat de gemeente als partner in het Piuspark de
maatschappelijke coöperatie met raad en daad zal bijstaan.
Annigje Primowees suggereerde nog om een subsidieaanvraag te doen bij het regionale
programma Gezondste Regio. Timmermans zei die mogelijkheid te gaan bekijken.

Professionaliteit
De omvang en het management van het project baarde de raad wel enige zorgen.
Lon Caelers (CDA) wilde weten of de genoemde maatschappelijke coöperatie genoeg
professionaliteit in huis zal hebben. En zijn er op termijn wel voldoende vrijwilligers om
alles draaiende te houden? Ze verwees verder naar de vergevorderde fusiebesprekingen
van de voetbalverenigingen in Egchel en Panningen. Komt de fusieclub straks ook naar dit
gebied? En kan de skatebaan aan de Kennedylaan, die volgens plan pas in 2026 naar het
Piuspark verhuist, misschien eerder worden verplaatst? Ze vroeg zich ook af of het blijft bij
de verwachte gemeentelijke bijdrage van maximaal 3,5 miljoen.
Annigje Primowees (PvdA/GroenLinks) deelde de bezorgdheid van Caelers over de
gemeentelijke bijdrage. Ze suggereerde alvast om t.z.t. via deelbesluiten meer grip op de
financiën te houden.
Jeanne Hezen wilde weten wat er gebeurt als het met subsidies tegenvalt: wordt het plan
dan soberder uitgevoerd, of vertraagd?

Regio Deal
Het laatste agendapunt waar de raad wat langer bij stilstond betrof de zogeheten Regio
Deal. Het college stelt voor om de komende drie jaar in totaal 470.000 euro ter beschikking
te stellen voor de tweede serie projecten binnen dat programma. De Regio Deal en de
daaraan gekoppelde ‘Investeringsagenda’ is een overeenkomst tussen Rijk, Provincie
en Noord-Limburg, waarbij de twee eerstgenoemden in totaal 80 miljoen euro willen
investeren voor een gezond, ondernemend en veilig Noord-Limburg. De gemeenten
worden geacht zelf ook een duit in het zakje te doen.
Onder de Regio Deal vallen tal van grote en kleine projecten inzake bijvoorbeeld onderzoek
naar duurzamere tuinbouw, behoud van hoogopgeleide jongeren en bestrijding van
synthetische drugsproductie.

Stijgende kosten
Verantwoordelijk wethouder John Timmermans (CDA) kon over de kosten weinig méér
zeggen dan dat de genoemde 3,2 tot 3,5 miljoen euro een schatting is van mei 2021. Pas
als de raad instemt met het voorstel wordt de gebiedsvisie dit jaar nader uitgewerkt,
met vervolgens ook concretere bedragen. ‘Maar de kosten stijgen, dat weten we’, zei
Timmermans. Hoeveel er gerealiseerd kan worden hangt ook af van hoeveel externe
bronnen kunnen worden aangeboord door de partners, zei Timmermans. Of de skatebaan
eerder kan verhuizen is volgens hem aan de initiatiefnemers. Zij kunnen bepaalde
onderdelen naar voren of naar achteren schuiven. Timmermans verwacht verder mogelijk
nog dit kwartaal een besluit van de fusieclubs Panningen-Egchel over hun toekomstige
locatie.
De vragen over de maatschappelijke coöperatie beloofde hij af te stemmen met
zijn afwezige collega Anget Mestrom, omdat dit binnen haar portefeuille valt.

Doelmatig besteed
Over de stand van zaken van de Regio Deal was de raad al in een eerder technisch overleg
uitvoerig bijgepraat. Toch zei Teun Heldens (VVD) dat het project iets te veel de sfeer
uitademt van ‘Geld zoekt project’, en ‘Wat voor projecten kunnen we allemaal eronder
schuiven’. Sommige van die projecten deden hem de wenkbrauwen fronsen, zei hij. Hij
wilde van portefeuillehouder Rob Wanten (CDA) weten wat de ervaringen zijn met de eerste
serie projecten. En hoe kan de raad controleren of de gelden doelmatig worden besteed?
Wanten kon nog niets zeggen over eerste ervaringen, omdat het geld voor de eerste
projecten nog maar net is overgemaakt. Hij herhaalde een toezegging uit een eerdere
raadsvergadering dat de raad binnenkort meer te horen krijgt over hoe ze beter zicht kan
krijgen op de besteding van het geld.
Ook Annigje Primowees (PvdA/GroenLinks) vond meer controle belangrijk. Daarvoor
is bij de gemeenteraden in de regio, inclusief die van Peel en Maas, opvallend weinig
belangstelling, zei ze. Heldens was het daar ‘roerend mee eens’.
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Er moet een onafhankelijk onderzoek komen in de
mediawereld naar aanleiding van TVOH
Er blijkt veel mis te zijn in medialand. Met alle beschuldigingen over The Voice of Holland medewerkers schijnen er vele mannen hun macht te
misbruiken en onschuldige meiden lastig te vallen, en meer dan dat. Nu deze meiden hun mond opentrekken, lijkt het alsof er alleen bij TVOH
iets mis is. Maar zou er niet bij meer talentenshows sprake zijn van deze schandelen?
The Voice of Holland, X-Factor, Idols, Hollands Got
Talent: een greep van alle talentenshows die in
Nederland zijn opgenomen en op de buis zijn
geweest. Deelnemers met een ambitie: doorbreken
als zanger(es) of in een ander talent. Wat zouden
ze daarvoor over hebben? Dat weten de makers
van het programma maar al te goed. Nu blijkt dat
mensen misbruik van hun positie hebben gemaakt

en ermee (tot nu) zijn weggekomen. Waar je eerst mis
schien dacht dat dit niet zou kunnen gebeuren bij de
Nederlandse televisie, blijkt het nu toch waar. Daarom
zou er een breder, onafhankelijk onderzoek moeten
komen. Want wellicht hebben deze zaken niet alleen
hier plaatsgevonden, maar ook bij één of meerdere
van de zovele talentenshows. Je kunt het maar beter
uit voorzorg alvast uitzoeken, toch? Zodat de slachtof

fers eindelijk worden geholpen en nieuwe slachtof
fers worden gekomen. Aan de andere kant is het niet
respectabel om hier zomaar zonder bewijs onderzoek
naar te doen. Wellicht is dit pas aan de orde als er ook
maar één deelnemer van een programma zich meldt.
Er moet een onafhankelijk onderzoek komen in de
mediawereld naar aanleiding van TVOH, wat vindt u?

Bespreking poll week 02

Het is terecht dat winkeliers de deuren openen
Veel winkeliers openden op zaterdag 15 januari weer hun deuren. Dit waren ze sowieso van plan als protestactie, indien er geen versoepelingen
bekend werden gemaakt tijdens de persconferentie van vrijdag 14 december. De reacties op Facebook waren het er unaniem mee eens.
“Openen en open blijven. Delete QR en pak ons
leven terug”, zegt Susan Jetten. Julie Nijssen is
het ook eens met de stelling: “Ja, tijd dat alles
weer ‘normaal’ wordt.” Ook Susanne Schers is
het eens met de stelling en ze is overduidelijk
klaar met het dragen van een mondkapje. “Groot
gelijk!! Winkels, kappers en horeca open en weg
met dat lapje voor mijn gezicht. #genoegisge

CDA Peel en Maas

noeg.” Sonja Doensen zegt: “Alles open! We zijn het
zat. Diegene die bang zijn blijven maar lekker thuis.”
Volgens Twan Steutel hebben de coronamaatrege
len de afgelopen maanden niet het beoogde doel
bereikt. “Mogen we constateren dat na de lockdown
en het thuis ophokken niet het gewenste effect
heeft opgeleverd. En dus moeten constateren dat de
toename van positief geteste personen niet aan de

winkeliers heeft gelegen. Dus open die zaken. Geldt
ook voor sportcentra en clubs.” Inge Faber vindt dat
er meer inlevingsvermogen moet komen voor de
gedupeerden: “Elke boa die gaat handhaven moet
ten eerste maar eens binnen zien te komen en ten
tweede die een paar maanden geen salaris uitbeta
len. Gewoon 0,0 inkomen om ze een beetje te laten
beleven wat de ondernemers nu doormaken.”

Ontwikkelingen centrum Panningen

Goede en voldoende (winkel)voorzieningen zijn belangrijk voor onze inwoners. Het centrum van Panningen
vervult al vele jaren een regionale functie op het gebied van detailhandel, horeca en cultuur. Maar ook voor
de werkgelegenheid is het centrum belangrijk. Zo’n 1.000 personen zijn daar werkzaam. Het CDA wil deze
functie van het centrum van Panningen graag behouden en waar mogelijk versterken.
Onder het motto ‘Compact, compleet en
verrassend veelzijdig’ is jaren geleden
begonnen met het toekomstbesten
dig maken van het centrum door onder
andere het centrum autoluw te maken.
Eerst aan de Markt en een paar jaar
geleden aan de hoek RaadhuisstraatMarkt. Nu is de laatste fase aan de

Lokaal Peel en Maas

beurt: het autoluw maken van het
zuidelijk deel van de Raadhuisstraat
tot aan de Beatrixstraat. Tegelijkertijd
wordt gewerkt aan het uitbreiden
van de parkeermogelijkheden voor
de bezoekers en het tegengaan van
parkeeroverlast in nabije woonstra
ten. Daarmee krijgt het centrum een

extra boost. Op 25 januari wordt in
de raadsvergadering het voorstel van
het college besproken om onderzoek
te doen naar de herontwikkeling van
de locatie voormalig postkantoor en
omgeving. Tegen dit onderzoek staan
we positief gelet op het belang van
een aantrekkelijk voorzieningenniveau

PvdA/GroenLinks

Michel van Lieshout en
Angela van Roij

Locatie postkantoor

Een tijd geleden heeft het college dit gebied aangekocht om op termijn deze locatie te ontwikkelen.
Vanwege een tekort zijn tijdelijke parkeerplaatsen aangelegd.
De raad heeft destijds al kenbaar
gemaakt dat hier niet alleen parkeer
plaatsen, maar ook woningen gebouwd
kunnen worden. Er ligt nu een aanvraag
om een krediet te verstrekken om
onderzoek te doen naar het héle cen
trum. De hoofdkeuzes, een ‘minimale
variant verlengde Beekstraat’ en een
‘maximale variant verlengde Beekstraat

voor onze inwoners en de omvang van
de werkgelegenheid. Wel vragen we
het college om een extra variant mee
te nemen in het onderzoek, waarbij er
geen woningen afgebroken worden.
Tevens vragen we aandacht voor het
plaatsen van speelvoorzieningen op het
Raadshuisplein om zo verder invulling
te geven aan één van onze speerpun
ten: een gezinsvriendelijke gemeente.

met Raadhuisplein als groen/beleef
plein’ moet nader onderzocht worden.
Bij deze twee varianten moeten wel
enkele woningen opgekocht worden.
Het opkopen van reeds verduurzaamde
woningen vinden wij in deze tijden van
woning schaarste niet gepast. Mede
om een tekort aan 37 parkeerplekken in
te vullen. Parkeerplekken zijn moge

lijk ook op andere plekken te realise
ren. Daar hebben we het college de
nodige opties en alternatieven voor het
onderzoek in meegegeven. Bovendien
is de invulling van de postkantoorlo
catie onlosmakelijk verbonden met de
uitbreiding van het centrum, ongeacht
de keuze van uitbreiding. De optie naar
een variant zonder het opkopen van

woningen zien wij graag onderzocht.
Wij zien graag een breed onderzoek
tegemoet waarbij aangetoond wordt
wat verantwoord is en de juiste effec
ten te weeg brengt. Centrum Panningen
wordt erg goed bezocht en bezoekers
zijn erg tevreden. Dat is mooi meege
nomen. Een zorgvuldige communicatie
met de omgeving vinden wij van het
grootste belang.
Tiny Valckx

Lokale signalen aan landelijke overheid doen ertoe

Met signalen over lokale situaties proberen gemeenten invloed uit te oefenen op de landelijke overheid. Het minimumloon met een paar dubbel
tjes verhoogd. Veel te gering vinden
doorgeven van signalen heeft ook een belangrijke functie voor de eigen inwoners. Het laat zien dat de
wij, zeker gezien de prijsstijgingen. En
lokale overheid weet heeft van de nijpende situatie van burgers en bedrijven in de eigen gemeente.
De laatste tijd hebben veel burgemees
ters zo’n lokaal signaal afgegeven. In
de gemeenteraad wordt ook regelma
tig voorgesteld om een signaal af te
geven aan de landelijke overheid. Dat
gebeurt op voorstel van één of meer
fracties die merken dat er medeburgers
zijn bij wie het water tot voorbij de lip

pen staat. De reacties van de verschil
lende fracties op zo’n signaalvoorstel
maken duidelijk voor welke burgers en
belangen deze fracties opkomen. Een
tijd geleden heeft PvdA/GroenLinks een
motie ingediend om een brief te sturen
aan het kabinet om aan te dringen op
het verhogen van het minimumloon en

de koppeling met uitkeringen en AOW
te handhaven. Slechts zes raadsleden
steunden dit voorstel, onder wie de drie
raadsleden van PvdA/GroenLinks. CDA,
Lokaal Peel en Maas en VVD waren
van oordeel dat zo’n signaal over het
te lage minimuminkomen niet afgege
ven hoefde te worden. Inmiddels is het

de koppeling met de AOW is losgela
ten. Wij zullen opnieuw een voorstel
indienen om hierover een signaal af
te geven aan de landelijke politiek.
Mogelijk krijgen we nu meer steun.

Annigje Primowees, Frits Berben,
Raf Janssen, raadsleden

Stadsefratse

Column

Put

Je zal maar Jeroen Rietbergen
zijn. Of Ali B. Of Marco Borsato.
Of nog erger, hun (ex-)vrouwen.
Of nog erger: de slachtoffers.
Geen van allen is denk ik met
een goed gevoel opgestaan deze
ochtend. Deze The Voice of
Holland gate houdt heel
Nederland in haar greep en de
dag dat deze HALLO uitkomt, is
de dag dat de aflevering van
BOOS online komt, waarin een
deel van de schandalen wordt
onthuld.
Laten we het de BN-er beerput noe
men. Een hele diepe put, waarvan
de bodem nog lang niet in zicht
is. Wat gaat er nog allemaal uit
deze beerput komen? Dat is mijn
gedachte. In de afgelopen jaren
is er al veel naar boven gekomen.
Maar er is een verschil. Een lieve
zangeres, boegbeeld voor veel
vrouwen, die zich in haar mond
laat plassen en een mode-icoon
die seksuele handelingen ver
richt onder invloed van (soft)drugs.
Beiden waren lange tijd onder
werp van gesprek, maar daar kan ik
boos om worden. Dit waren privé
beelden (al dan niet gemaakt met
toestemming) die nooit de wereld
in geslingerd hadden mogen wor
den. Dat heel Nederland daarover
viel en de video’s doorstuurde, is
te misselijkmakend voor woorden.
Oneerlijk. Maar dan heb je ook nog
de (in mijn ogen) ‘echte schanda
len’. Schandalen zoals die zich bij
The Voice of Holland hebben afge
speeld en nu worden exposed. En
wat mij betreft, mogen alle verha
len van slachtoffers ontelbaar veel
worden verteld, in alle media en
op alle social media kanalen die
er maar zijn en mogen de daders
aan de hoogste schandpaal wor
den gehangen. Want als ik ergens
van walg, dan zijn het (blanke) rijke
mannen met macht, die alles en
iedereen kunnen onderdrukken,
omkopen en stilhouden. Het doet
mij een beetje denken aan Jeffrey
Epstein en de Britse prins Adrew.
Geld is macht. Dat is een feit. Zo’n
mannen maken maar al te graag
misbruik van kwetsbare jongen
meiden. Goed dat de meiden nu
opstaan en hun verhaal doen. De
walgelijke Facebookreacties onder
nieuwsberichten over dit onder
werp doen mijn nekharen overeind
staan. Hoe erg ik deze mensen ook
verafschuw, zelfs hen wens ik niet
toe wat deze meiden is overkomen.
Al mogen ze van mij wel in een put
vallen. Een hele diepe.

2001 \ enzo
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Geplukt

Silvia Brummans Meijel
Ze doet niets liever dan organiseren. Of dit op haar werk is, voor de optredens van haar dochters of bij de
verenigingen waar ze in het bestuur zit. Ze zit niet graag stil en wilt het liefste de hele dag bezig blijven.
Deze week wordt Silvia Brummans (51) uit Meijel geplukt.

jaar en inmiddels is ze voorzitter. “Het
is een wereld van verschil, van toen ik
begon met nu. Je moet erg meegaan
met de tijd.” De buurtvereniging is
de afgelopen jaren wel erg actief. Er
zijn ongeveer zestig adressen lid bij
de vereniging. “In de twintig jaar dat
ik erbij ben, hebben we ook heel wat
meegemaakt. Tien jaar geleden wilde
het hele bestuur stoppen, behalve
ik. Dit kwam omdat er heel weinig
mensen kwamen opdagen en het
bestuur er geen zin meer in had. Toen
ben ik met nieuwe bestuursleden
verdergegaan en zijn we compleet
andere dingen gaan doen. Er kwam
een nieuwjaarsreceptie, we gingen
op excursies, het werd helemaal
anders. We gingen met het bestuur
echt kijken naar wat leuk was om te
gaan doen”, zegt ze. “Het eerste idee
was om een huis in de straat, dat
gerenoveerd was, te gaan bezoeken.
Dit werd namelijk gerenoveerd met
de nieuwste technologieën en we
vonden het een leuk idee om daar de
jaarvergadering te houden. Er zijn die
avond zeventig personen gekomen,
iedereen wilde komen kijken.” Sinds
die avond is de buurtvereniging heel
druk gebleven en organiseert Silvia
met de buurt vele uitjes. “Dit jaar
bestaat de buurtvereniging vijftig
jaar. We kunnen door de lockdown
nergens heen gaan. Daarom hebben
we besloten om de hele straat
te versieren. We hebben kleine
vlaggetjes ontworpen en die hangen
bij ieder lid aan de deur. Nu in deze
tijd is dat wel leuk, zo ziet het er wat
feestelijker uit.” In februari gaat ze
met de buurtvereniging brunchen.
“Iemand uit de straat gaat dan zingen,
als optreden en door met z’n alle te
gaan eten, is dit een uitje voor jong
en oud.”

EHBO

ters zijn hier ook opgegroeid. Silvia’s
grootste hobby is organiseren. “Zelfs
bij de kinderfeestjes van mijn doch

Silvia woont al sinds kleins af aan
in Meijel. Haar man kwam ook
uit het dorp en haar twee doch

Puzzel

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Oplossing vorige week:
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ters werd het goed aangepakt, via
een draaiboek. Dan kregen we ook
altijd te horen dat de feestjes super
leuk waren. Na een paar feestjes
is besloten om de verjaardagen te
houden met een paar klasgenoten
die ook jarig waren. Hierdoor kon de
gehele klas uitgenodigd worden en
had iedereen plezier.” Silvia is dan
ook shopmanager van beroep. “Mijn
baan is erg afwisselend en ik vind het
coachen en organiseren erg leuk om
te doen.” Nadat ze eerst vijftien jaar
in Venlo heeft gewerkt bij een jeans
winkel en daarna een paar verschil
lende werkgevers heeft gehad, werkt
ze nu in een schoenenwinkel in Weert.
Buiten haar werk helpt Silvia haar
dochters bij de pony- en paardenver
eniging in Sevenum, als EHBO’er en zit
ze bij de buurtvereniging en de EHBOvereniging in het bestuur. “Ik ben
geen persoon om op de bank te zitten,
ik blijf liever bezig.”

Buurtvereniging
Omdat Silvia organiseren zo leuk vindt,
is ze gevraagd als bestuurslid voor de
buurtvereniging. Dit doet ze al twintig

Silvia is ook voorzitter bij de EHBOvereniging. “Toen ik begon als
voorzitter was er direct een lockdown.
Daarom kwam ik met het idee om via
Microsoft Teams de bijeenkomsten
te houden. De instructeur maakte de
Powerpoint-presentatie en zo kan je

vragen stellen en lessen volgen, zelfs
in lockdown. Dit doen we nu al bijna
het hele jaar”, vertelt ze. “Twee weken
geleden hebben we ook via het online
onderwijsplatform ‘Kahoot’ een les
georganiseerd. Hier kun je een quiz
op creëren en andere mensen kunnen
deze quiz maken, dit was erg leuk
en leerzaam. Jongeren en ouderen
vinden het gemakkelijk om met Teams
te werken, iedereen gaat er volledig
in mee.”

Carnaval
Ook liefde voor carnaval, zit bij haar
in het gezin. Zo zit haar man bij
zanggroep ‘De brummerkes’ en haar
dochters deden altijd mee met de
‘Kweekmiddag’ op school, waar ze
zongen met vriendinnen. Haar oudste
dochter zit bij De Glitterdörskes,
waarmee ze ook mee heeft gedaan
aan het KVK, dit is het LVK voor
kinderen en inmiddels doet de
groep mee met het TVK, LVK voor
tieners. Haar jongste dochter zingt
bij de Prutserkes, ook zij hebben
de finale gehaald bij het KVK. Silvia
heeft haar dochters de eerste jaren
ook vaker geholpen hierbij. “Eén
optreden van De Glitterdörskes kan
ik mij nog supergoed herinneren. De
meiden kwamen met het idee om
met verfpoeder te gaan gooien op
het podium, voor een leuke show.
Dat was hartstikke duur en daarom
dacht ik eraan om meel te gaan
gooien”, vertelt ze. “Echter met het
optreden zelf, wist de organisatie niet
hoe snel ze bij mij moesten komen.
Blijkbaar ging alle apparatuur kapot
door het meel. Bij het volgende
optreden mochten ze het meel niet
meer gebruiken.” Tegenwoordig
hoeft Silvia haar dochters niet meer
veel te helpen, maar ze blijft het wel
nog altijd graag doen. “Of het nou
voor de vereniging, het werk, mijn
kinderen of iets anders is, het helpen
plannen en organiseren, dat blijf ik het
allerleukste vinden om te doen.”

Tekst Noëlle Ewals
Beeld: Simone Voort

Weekendhulp
voor zaterdag en vakanties.

Chauffeur

(v.a. 18 jaar)
Wij zijn op zoek naar een iemand die ons logistieke team wil
komen versterken. Bezit van een geldig rijbewijs B is verplicht.

Inpakker

(v.a. 15 jaar)
Wij zijn op zoek naar een enthousiasteling die ons inpakteam
wil komen versterken. (v.a. 15 jaar)
Interesse? Mail een korte motivatie en je CV door naar
personeelszaken@bakkerijbroekmans.nl of bel naar
077 307 98 99

Sinds 1871

De lekkerste bakkerSinds
bij u1871
in de buurt
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Coronamaatregelen

Zoals u gehoord en gelezen zult
hebben sluit de kerk zich aan
bij de lockdown vanaf 17.00 uur.
In verband hiermee worden
avondmissen verplaatst naar
16.00 uur. In de kerk houden
we ons aan de anderhalve
meter afstand en wij dragen
een mondkapje bij het
binnenkomen en naar buiten
gaan en verplaatsen. Bij het
ontvangen van de H. Communie
natuurlijk niet! Uitvaarten
zijn beperkt toegankelijk,
afhankelijk van de afmetingen
van de kerk. U hoeft in de kerk
uw coronatoegangspas niet
te tonen. Verder blijft heel
belangrijk: thuisblijven bij
klachten, handen reinigen,
geen handen schudden en
goed ventileren. Laten we
dus goed op onze gezondheid
letten en ook op die van onze
medemensen. Wij leven mee met
allen die zakelijk of persoonlijk
te lijden hebben onder deze
lockdown en wensen hen heel
veel sterkte!

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.mae
nen@ziggo.nl.
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur
in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 23 januari
H. Mis 9.30 uur
Woensdag 26 januari
H. Mis 9.00 uur

Parochie Egchel

Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12, 077 307 95 30
Kerkdiensten
Zondag 23 januari
H. Mis 11.00 uur t.i.v. uit dankbaarheid
Zondag 30 januari Geen H. Mis

Parochie Grashoek
Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg, 077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.

Kerkdiensten
Zondag 23 januari
H.Mis 11.00 uur t.i.v. de zieken in onze
parochie
12.30 uur H. Doopsel Janne van Soest,
dochter van Roy en Christianne van
Soest-Basten. De communicanten die
willen kunnen hierbij aanwezig zijn.
Zaterdag 29 januari
H.Mis 16.00 uur t.i.v. Uit dankbaarhei

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 23 januari
H. Mis 10.00 uur – herenkoor – t.i.v.
Felix Bruijnen en Catharina BruijnenDriessen en overl. fam.; overl. fam.
Cox- v.d. Beucken;

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 22 januari Geen H. Mis
Zaterdag 29 januari Geen H. Mis

Parochie Meijel

Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5, 077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zaterdag 22 januari
H. Mis 16.00 uur uit dankbaarheid
Maandag 24 januari
14.30 uur Rozenkrans en 15.00
uur Gebed van de Goddelijke
Barmhartigheid. (op 24/01 deze mid
dagtijd, los van wel of geen nieuwe
coronamaatregelen)
Dinsdag 25 januari
H. Mis 09.00 uur (grote kerk)
Donderdag 27 januari
H. Mis 09.00 uur. Aansl. Aanbidding
(grote kerk)

Parochie Panningen

Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88

Cluster MKBE
Wilt u a.u.b. bij binnenkomst
in de kerk 1,5 meter afstand in
acht nemen. U kunt uw handen
desinfecteren en vervolgens
plaatsnemen in de banken waar
dat is aangegeven. Heeft u
verkoudheidsklachten, blijft u dan
thuis. Alle vieringen zijn onder
voorbehoud. Wijzingen worden
aan de kerkdeur aangegeven.

Parochie Maasbree

Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4, 077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 23 januari
H. Mis: 11.00 uur. Lector: Mevr. Jeanne
Senden. Intenties: Overleden ouders
Wiel Lintjens en Mina Lintjens-Jacobs
(verjaardag) en kleinzoon Wilco.
Mededelingen
Openstelling Aldegundiskapel
De Aldegundiskapel in onze paro
chiekerk is dagelijks geopend voor
het opsteken van een kaarsje,
een gebed of een moment van
bezinning. De H. Aldegundis is
beschermheilige tegen ernstige

Parochie Kessel

Gezinsbijdrage
NL39RABO0125305311
Iet Dings-Bovendeerdt
077 462 18 60, 06 24 21 61 06
Kerkdiensten
Zaterdag 22 januari
16.00 uur H. Mis. Maris Engelen.
Leden en overleden leden van
Schutterij St. Bastianus Kessel.
Mededeling:
Voor de pastorale zorg kunt u

info@parochiecentrumpanningen.
nl Open maandag- en woensdagochtend van 08.30 uur tot 11.30 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 22 januari
H. Mis 16.00 uur m.m.v. gemengd
zangkoor. T.i.v. Aloys Duis en over
leden leden familie Duis-Kampen;
Joke Goes;
Zondag 23 januari
14.00 uur: heilig doopsel Nina en
Luka Aarts.
dinsdag t/m vrijdag
h. Mis om 9.00 uur in de dagkapel

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

terecht bij pastoor-deken W. Varela.
Tel. 077 398 14 16, of kapelaan H.
te Boekhorst (zie parochie Baarlo)
Ziekenzalving: 06 55 40 80 23

Parochie Baarlo

Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3, 077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 23 januari
9.30 uur H. Mis. Sef Gommans v.w.
verjaardag. Iety Habets-Thissen v.w.
trouwdag.
Donderdag 27 januari
9.00 uur H. Mis

Parochie Kessel-Eik

Misintenties
NL41RABO0125300522
Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkens
06 30 10 30 13
Kerkdiensten
IN VERBAND MET DE HUIDIGE
LOCKDOWN ZIJN ER MOMENTEEL
NOG GÉÉN H. MISSEN GEPLAND.
Voor de pastorale zorg kunt u
terecht bij pastoor- deken Wilson
Varela (telefoon 077 398 14 16)
of kapelaan Hans te Boekhorst
(telefoon 077 477 12 75):
Ziekenzalving 06 55 40 80 23.
Pastoor-deken
W. Varela 077 398 14 16
Maasbree/Baarlo/Kessel/
Kessel-Eik
Kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kerkbestuur
Secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com
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gezondheid

‘Gaandeweg komen we
steeds meer te weten
over het coronavirus’
Sharon Peeters uit Maasbree werkt sinds het coronavirus in Nederland is opgedoken op
de corona-afdeling in het VieCuri ziekenhuis in Venlo. Ondanks dat ze hard moet werken
en langzaam lichamelijk uitgeput raakt, heeft ze nog altijd veel plezier in haar werk.
Volgens haar krijgt ze er ook mooie dingen voor terug. “Het is dankbaar werk.”

Sinds drie jaar werkt de 24-jarige Maasbreese
Sharon in het ziekenhuis in Venlo. Ze begon haar
carrière als verpleegkundige op de afdeling oncologie.
Op deze afdeling zijn sinds het uitbreken van het
coronavirus ook bedden beschikbaar gesteld voor

coronapatiënten. Sharon verdeelt dus nu haar diensten
op de oncologieafdeling en de corona-afdeling.
“In december zaten we in de piek van de vierde
coronagolf. Gelukkig lopen de aantallen nu terug.
Dat zien we dan ook als een lichtpuntje. De zorg voor

coronapatiënten is namelijk zeer intensief, doordat het
ziekteverloop veel pieken en dalen kent en patiënten
instabiel zijn.”

18

18

special

Werkdruk

Volgens Sharon verschilt de druk
in het ziekenhuis enorm met voorgaande golven. Dit komt onder andere
doordat destijds de poliklinieken
waren gesloten. “Vorig jaar is nagenoeg alle zorg afgeschaald. Nu zijn er
wel veel operaties uitgesteld, maar de
poliklinische zorg gaat door. Dat zijn
onderzoeken en afspraken waarvoor
geen opname nodig is. Omdat die zorg
doorgaat, kunnen we de medewerkers
van de poliklinieken niet inzetten
voor coronazorg. En die handen missen we nu dus. Verder is de zorg voor
coronapatiënten heel intensief. Het
werk is voor het personeel lichamelijk
zwaar, omdat we ons bij elke patiënt
moeten omkleden. Werken in een
pak met een masker op, is heel warm
en het ademt moeilijk. Het materiaal
ventileert niet, dus we transpireren
flink tijdens een dienst. Daar komt nog
eens bij dat coronapatiënten minder
mobiel zijn en we dus meer moeten
tillen. Ik merk dat ik continu moe ben.
Als ik thuis ben, ga ik eten en naar bed.
Gelukkig hebben we in december en
januari extra hulp gekregen van een
aantal verpleegkundig militairen van
Defensie. De positieve energie die zij
uitstraalden, gaf ons een extra stukje
kracht en vertrouwen.”

Kaartjes

Ondanks het harde werken, heeft
de zorg nog meer dan voldoende mooie
kanten, zegt Sharon. “Het mooie aan
mijn werk is dat ik wat kan betekenen
voor de patiënten. Ik bied bijvoorbeeld
een luisterend oor als ze angstig zijn.
Patiënten voelen zich gehoord als je
de tijd neemt om naar hun verhalen te
luisteren. Dit was natuurlijk voor mij al
bekend op de oncologieafdeling. Maar
op de corona-afdeling hebben we ook
gemerkt dat patiënten met angst leven.
Dit komt door het wisselend verloop
van het virus, waardoor dat spanning met zich meebrengt. Werken in
de zorg is dankbaar werk.” Zo wordt
Sharon regelmatig bedankt door familieleden van een overleden patiënt.
“Ik heb bijvoorbeeld kaartjes gehad van
familieleden. Ze bedankten me voor
de kleinste dingen. Die kaartjes heb ik
zeker bewaard.”
Het komt ook wel eens voor dat
Sharon zelf emotioneel wordt door

het ziekteverloop van een patiënt.
“Onlangs lag een echtpaar bij ons op
de afdeling. De man overleed en de
vrouw bleef alleen achter. Dat terwijl
hij al jarenlang mantelzorger was van
zijn vrouw. Op zo’n moment moet ik
zelf buiten de patiëntenkamer even
bijkomen.”

Samenwerken

Volgens Sharon heeft het personeel
ook veel geleerd over het coronavirus,
en over hoe ze beter met elkaar kunnen samenwerken. “Ons team is door
de coronazorg veel sterker geworden. We hebben veel geleerd over het
ziekteverloop en nieuwe zuurstofapparaten, maar ook hoe we met elkaar
kunnen communiceren. Dagelijks heeft
ons team een evaluatiemoment. Hierin
bespreken we waar die dag tegenaan
zijn gelopen. Daaruit volgen verbeterpunten die we als team direct kunnen
oppakken. Na een drukke dienst heb
ik er thuis weleens last van dat ik niet
de zorg heb kunnen bieden die ik zou
willen. Het is dan goed om samen met
collega’s af te schakelen en elkaar te
steunen. Ook hebben we een spiritueel
zorgverlener waar we onze emoties
kunnen uiten en dat is erg waardevol.”
Hoewel we volgens Sharon nog niet
van het coronavirus af zijn, is er toch
hoop. “Ik begrijp dat iedereen ‘coronamoe’ is door deze uitzichtloze situatie,
maar we zijn binnen het ziekenhuis
goed op weg. Gaandeweg komen we
steeds meer te weten over het virus.”
Beeld: Richard Fieten
Tekst: Jeanine Hendriks

Ik begrijp dat
iedereen ‘coronamoe’
is door deze
uitzichtloze situatie,
maar we zijn binnen
het ziekenhuis goed
op weg

Verder in deze uitgave
Titel 2

Hanneke heef
al 34 jaar las
van zenuwpi
Hanneke van den Eertwegh (61) uit Baarlo heeft
24 uur per dag zenuwpijn. Desondanks probeert

mogelijk te doen en geniet ze ervan om tijd te sp
haar kleinkinderen.

U kunt bij ons terecht voor:
kunstgebitten • klikgebit op implantaten • gedeeltelijke protheses
reparatie en opvulling in 1 dag • gratis en vrijblijvend advies

Wij zijn 17 jan. verhuisd naar Beekstraat 2, Panningen • 077 400 0128
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vullen en uitzetten. Hierdoor komen
de zenuwbanen in de knel. Dit
veroorzaakt 24 uur per dag zenuwpijn,”
zegt Hanneke. “In het ziekenhuis
werd er gezegd dat dit geen kwaad
kon, zolang het zich naar beneden
zou ontaarden. Als het richting de
hersenstam zou groeien, is het foute
boel.”

Aan de bel moeten trekken

ft
st
ijn
sinds 34 jaar,
ze zoveel

penderen met

Bij de zwangerschap van haar
oudste zoon kreeg Hanneke last
van tintelingen in haar lijf, maar bij
de zwangerschap van haar jongste
zoon werden de klachten erger.
Tijdens de draagtijd kon dit echter
niet onderzocht worden, omdat
het te gevaarlijk was. “In de tijd dat
ik zwanger was, heb ik vreselijke
pijn gehad en toen mijn jongste
zoon geboren was, zijn de klachten
gebleven”, vertelt Hanneke. Hierna
zijn artsen in het ziekenhuis gaan
onderzoeken wat er met haar aan de
hand was. Uit dit onderzoek bleek
dat ze een tumor in het ruggenmerg
had, deze zat heel hoog in haar nek.
“De tumor veroorzaakte het fenomeen
syringomyelie. Dit zijn holtes in
het ruggenmerg, die zich met vocht

Het probleem deed zich vijftien
jaar geleden voor, toen hadden
artsen nog minder kennis over dit
fenomeen. “Er moest aan de bel
getrokken worden. Ik ben daarom
naar het ziekenhuis in Maastricht
gegaan en daar wisten ze niet wat
ze moesten doen. De tumor zat vrij
hoog en dit nam veel risico’s met
zich mee.” Er is hierna een arts uit
Amerika ingeschakeld, maar door
een verzekeringsprobleem ging dit
niet door. Daarna is Hanneke bij
een neurochirurg in Amsterdam
terechtgekomen, hij wilde het
probleem proberen op te lossen.
“Ondanks de vele risico’s, ben ik er
na een operatie van dertien uur goed
vanaf gekomen. Het eerste wat ik zei
na de operatie was: ‘mijn benen doen
het nog’. Dit was natuurlijk positief.”
Na drie weken werd ze ontslagen uit
het ziekenhuis. “De tumor was eruit
maar de klachten waren nog aanwezig
en zelfs erger.” Vanaf die tijd heeft ze
24 uur per dag zenuwpijn. Ook heeft
Hanneke geen gevoel in haar hand
en geen gevoel vanaf haar navel naar
beneden. “Veel mensen vinden mij een
stoere vrouw, maar weten niet dat ik
constant last heb. Ik zeg dan ook vaker:
‘kom s ’avonds maar kijken als de
gordijnen dicht zijn.’”

Veranderingen

Hanneke heeft een scootmobiel
waar zij vlak na de operatie, continu
in zat. In het begin kon zij dan ook
niet fietsen of andere inspanningen
uitvoeren. Tegenwoordig gaat dit een
stukje beter. Ze heeft wel dezelfde
pijn, maar daar zet ze zich overheen.
“Ik probeer nu af en toe een beetje
te fietsen, maar hier val ik wel vaker
vanaf. Ik moet natuurlijk blijven
werken aan mijn conditie, dus dan
probeer ik stukjes te lopen. Als ik iets
langer wil lopen, pak ik ook weleens
de rollator.” Naast haar lichamelijke
aanpassingen, zijn haar uitjes ook
veranderd. Op feestjes neemt ze altijd
haar eigen stoel mee. “Ik moet kunnen
zitten met een ruggensteun, daardoor
zit je altijd tweede klas,” vertelt ze.
Hanneke merkt dat niet iedereen
rekening houdt met mindervaliden.
“Ik ben een keer met de kinderen naar
het pretpark gegaan en tijdens een
show keek ik toe vanuit mijn rolstoel.
Sommige personen komen dan voor
je staan. Ik zeg daar niks van, die
discussie ga ik niet meer aan. Ik begrijp
zo’n mensen niet. Je gaat niet voor
iemand zijn zicht staan, dat doe je ook
niet bij iemand die niet in een rolstoel
zit.” Ook op vakantie gaan is door de
therapie erg moeilijk, hier moet ze
twee keer per week heen. “Mijn man
en ik hebben er daarom voor gekozen

gezondheid
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om een huisje op de camping hier in
Baarlo te nemen. Daar hebben we meer
tuin en kunnen we in de zomer naar
buiten.”

Dagritme

Omdat ze is afgekeurd, heeft
Hanneke geen vast dagritme.
“Ik verveel mij eigenlijk nooit, iedere
ochtend sta ik vroeg op. Dan neem
ik de tijd voor het ontbijt en doe wat
dingen in het huis. Daarna ga ik naar
de winkel, naar de therapie of even
naar buiten. Rond 14.00 uur is mijn
energie meestal op en ga ik even
liggen. ‘s Avonds ga ik altijd vroeg naar
bed, dan heb ik gelukkig geen pijn,
zodra ik ontwaak komt de pijn echter
weer terug.”

Steun

Een aantal jaar heeft ze een hond
gehad, waar ze altijd veel steun aan
heeft gehad. “Hij is afgelopen zomer
overleden, maar hij heeft mij altijd
goed geholpen. Hij heeft mij er
doorheen getrokken. De hond moest
iedere dag naar buiten, ook toen mijn
man nog werkte. Daardoor werd
ik een beetje gedwongen om naar
buiten te gaan en liet ik hem uit in
een scootmobiel, dit heeft mij heel erg
geholpen.” Ook helpt haar familie haar
goed. “Door de steun van mijn man en
kinderen red ik het.”
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Leuke momenten

Hanneke heeft twee kleinkinderen,
waar zij en haar man regelmatig op
passen. Haar man is gepensioneerd en
wat ze kunnen doen voor de familie,
doen ze dan ook. “Ik krijg heel veel
positieve energie van de kleinkinderen,
ik haal er veel vrolijkheid uit. Dat zijn
voor mij wel echt de leuke momenten
en is het leven ondanks de pijn de
moeite waard.”
Tekst en beeld: Noëlle Ewals

Ik krijg heel veel
positieve energie van
de kleinkinderen,
ik haal er veel
vrolijkheid uit

Ik wil iets veranderen maar…

Herken je dit?

Je wilt iets veranderen in je leven. Dat kan een situatie op je werk zijn, een relatiekwestie of
een doel wat je wilt bereiken. Je bedenkt hoe je dat gaat doen maar het komt er toch steeds
weer niet van. Dan kan een goede mental coach uitkomst bieden.

Een mental coach laat je ontdekken wat je
werkelijk wilt en motiveert je om door te
gaan. Door middel van enkele gesprekken
kunnen we uitvinden wat het is dat je
tegenhoudt en kunnen we de oplossing
zoeken.
Geïnteresseerd?
Bezoek mijn website: coachingvangerwen.nl
of bel 06 18 51 79 00.
Coaching van Gerwen
Voor particulieren en bedrijven.
Ook voor stress en burn-out coaching.

Vlasvenstraat 50
5962 AD Melderslo
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