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Peel en Maas

‘Baarlo, Samen Trots’
‘Baarlo, Samen Trots’ is het nieuwe merk van Baarlo. Met behulp van Beleefboeken heeft het communicatieteam van Dorpsoverleg Baarlo dit nieuwe merk ontwikkeld. Dit werd samen
met de expositieroute van de Beleefboeken donderdagavond 20 mei op de Markt gepresenteerd. Lees verder op pagina 03

Uitbreiding bedrijf

Omgevingsvergunning verleend voor huisvesting
veertig arbeidsmigranten in Grashoek
De gemeente Peel en Maas heeft een omgevingsvergunning verleend aan initiatiefnemer Multigrow
Grashoek B.V. om aan de Kievit 29 in Grashoek veertig arbeidsmigranten te huisvesten.
Een slaapplek die in alle gemakken voorziet en voldoende privacy
biedt: dat is wat Dion, Rosalie en
Thom van Mullekom willen bieden
aan de arbeidsmigranten die zij bij
hun bedrijf willen gaan huisvesten.
De familie heeft een glastuinbouwbedrijf van 5.75 hectare (Kievit
29A) waar ze komkommers telen.
Vanaf 2022 gaan zij ook aardbeien
telen in het naastliggende bedrijf,
locatie Kievit 29, van 2.91 hectare
groot. Daarnaast heeft de fami-

lie nog voldoende mogelijkheden
met de aankoop van het eveneens
naastgelegen perceel waarop circa
10 hectare kas gebouwd kan worden in de toekomst.
Deze plannen kunnen niet gerealiseerd worden zonder de hulp
van kwalitatief goede mensen.
Daar waar het bedrijf de pieken uit
de komkommerteelt heeft opgevangen door om te schakelen naar
de belichte komkommerteelt,
wat zorgt voor een regelmatiger

arbeidspatroon, zullen zij in de
aardbeien meer te maken krijgen
met piekarbeid.
Dion: “Het aardbeienseizoen piekt
twee keer per jaar, van mei tot en
met juli en van september tot en
met november. Voor deze pieken
hebben wij extra handjes nodig en
wij willen deze seizoenarbeiders
graag een fijne verblijfplaats bij het
bedrijf aanbieden.” Op dit moment
werkt het bedrijf samen met onder
meer scholieren en Nederlandse

vaste arbeiders. Daarnaast krijgen
ze ook arbeidsmigranten van een
uitzendbureau, die de werknemers
in Arcen huisvest.
Thom: “Zij moeten elke dag vanuit Arcen naar Grashoek reizen, dat
is toch een behoorlijke afstand.
We zouden deze mensen graag
aan het bedrijf willen huisvesten,
omdat dat gemakkelijk voor hen
is. Daarnaast zijn we ook bezig om
meer Poolse werknemers zelf te
recruiten en deze ook zelf in dienst
te nemen. Door de nieuwe ‘Wet
arbeidsmarkt in balans’ die in januari 2020 in is gegaan, is het aantrek-

kelijker geworden voor bedrijven om
mensen in dienst te nemen”.

Goede werknemers
Volgens Dion en Thom word het
steeds lastiger om goede werknemers te krijgen. “De échte goede
werknemers, die hebben een vaste
baan. Dus als wij goede werknemers
hebben, dan willen we ze graag
binden. Ons initiatief verschilt, in
positieve zin, veel met andere initiatieven in de gemeente.”

Lees verder op pagina 03
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Hoe een mademoiselle Nederlands heeft geleerd
Vanuit een klein dorpje in de Belgische provincie Namen kwam de 19-jarige
Emilie Doulliez negen maanden geleden naar Nederland. Het doel?
Nederlands leren. Via het uitwisselingsprogramma Travel Active kwam
de studente uit Wallonië terecht bij een gastgezin in Panningen, maar door
het coronavirus liep het jaar toch iets anders dan verwacht.
“Het afgelopen jaar was een beetje
lastig door corona,” vertelt Emilie in
perfect verstaanbaar Nederlands.
“De scholen waren vanaf december
dicht. Online lessen waren saai en
lastig, maar nu gaat alles weer open,
dus gaat het goed.” Emilie is naar
Nederland gekomen via het uitwisselingsprogramma van Travel Active met
het doel om Nederlands te leren. “Ik wil
volgend jaar talenstudies doen, want
ik wil vertaalster worden, dus ik wil
Nederlands leren. Ik vind talen superleuk. Vakken zoals wiskunde vind ik
niks. Ik zou ook nog graag Italiaans en
Spaans willen leren.” In augustus kwam
ze in Panningen terecht. De eerste
paar maanden van het schooljaar heeft
Emilie wel op school les kunnen krijgen,
waardoor ze vrienden heeft kunnen
maken. “We spreken dan op zaterdagavond af. Voor corona hebben we nog
leuke dingen kunnen doen, zoals naar
Toverland gaan, bij iemand kletsen of
spelletjes doen. Als ik bij vrienden iets
verkeerds zeg, dan zeggen ze ‘nee, dat
moet je zo zeggen’. Ik had graag meer
activiteiten willen doen met vrienden,
zoals een weekend weg naar een stad.”

Stapje voor stapje
Als je als buitenlandse ineens in
Nederland terecht komt, kan het in het

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

begin soms nogal lastig zijn. “De eerste
weken kon ik andere mensen alleen
verstaan als ze een beetje langzaam
praten, maar ik kon zelf niet zo goed
Nederlands praten. Ik moest veel
Engels praten. Nu gaat het wel goed,
dus ik heb wel veel geleerd. Ik had
van tevoren wel Nederlands op school
geleerd en ik kende wel veel woorden, maar zinnen maken was supermoeilijk.” Het leerproces ging haar wel
goed af. “Je voelt het niet als je de taal
leert, want het gaat echt stapje voor
stapje. De eerste maand versta je bijna
niks, de tweede maand al wat meer
en nu kan ik bijna alles wel verstaan.”
Omdat Emilie uit België komt, was de
cultuurshock niet erg groot. “Voor mij
was de grootste verrassing dat mensen
elkaar de hand schudden als ze elkaar
ontmoeten, ook als het iemand van je
eigen leeftijd is. In België geven we
een kusje op de wang.”

Meekomen op school
Emilie heeft in België haar middelbareschooldiploma al behaald
en volgt nu de lessen van VWO5 bij
Het Bouwens. “De mensen op school
zijn echt superaardig. Op school gaat
het met de punten beter dan in september, maar ik vind het nog steeds
moeilijk en niet alleen vanwege de
taal. Ze maken het wel makkelijker
voor mij. Bij sommige vakken, zoals
geschiedenis, als we een proefwerk
hebben dan kijkt de docent alleen
de vragen na die ik heb beantwoord.
Dus als er tien vragen zijn en ik vul er

Bezoek- en correspondentieadres

Cijfers

Handelstraat 17, 5961 PV Horst

De cijfers uit de databank van de
politie bevestigen dat er een toename is wat betreft de inbraak in
schuurtjes. Via de online databank

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

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

Panningen is een leuk dorp, vertelt
ze. “Het is niet supergroot, maar er is
wel genoeg te doen. Mijn vrienden en
iedereen die ik ken woont hier. Het is
jammer dat steden als Amsterdam zo
ver weg zijn. Soms doen we dingen
met andere gaststudenten uit alle landen die nu in Nederland zijn en vaak
willen ze dan in Amsterdam afspreken.
Er zijn wel vijftig studenten uit bijvoorbeeld Italië, Brazilië, Chili en ook wel
een paar uit België, maar niet zo veel.
Het is makkelijk om er vrienden mee te
worden, omdat we allemaal hetzelfde
meemaken.” Vanwege het coronavirus

nu al negen maanden sinds ik mijn
ouders en vrienden heb gezien. Het is
toch lang. Om de tien dagen videobellen we met elkaar. Vanaf september
begint mijn volgende opleiding, dus
ik ga eerst mijn vrienden weer zien
en met mijn ouders op vakantie. Ik ga
ook beginnen met rijles, dat is wel
spannend.” Voor iedereen die graag
een nieuwe taal zou willen leren,
heeft Emilie nog een laatste advies:
Heimwee
In juli gaat Emilie weer terug naar haar “Als je een taal wil leren, dan moet je
het gewoon doen. Niet bang zijn om
eigen land. “De laatste maand wordt
leuk, we gaan veel leuke dingen doen te praten. Het is moeilijk om in een
andere taal te praten met lokale menomdat alles weer opengaat, en het is
leuker dat ik iedereen weer op school sen, maar je moet het gewoon doen,
dat is de beste manier om een nieuwe
kan zien. Ik ben superblij om hier te
taal te leren.”
mogen zijn en ik vind het nog steeds
fijn om hier te verblijven, maar het is

In de gemeente Peel en Maas is een toename te zien in het aantal inbraken in schuurtjes, garages en stallen in het buitengebied. Zo laat de
politie weten op Instagram.

Bezorgklachten www.garcon.nl

077 208 32 01
redactie@hallopeelenmaas.nl

Nederland ontdekken

heeft ze bepaalde dingen, zoals carnaval, niet mee kunnen maken. Met het
gastgezin heeft ze gelukkig wel veel
van Nederland kunnen zien en heeft
ze veel van de Nederlandse cultuur
mee kunnen maken. “Roermond,
Venlo, Maastricht maar ook Utrecht en
Amsterdam. Die laatste twee vond ik
de leukste steden.”

Toename inbraken in schuurtjes buitengebied
‘De laatste tijd wordt er in Horst Peel en Maas veel ingebroken in het
buitengebied; in schuurtjes, garages en stallen. Vaak zijn deze niet of
slecht beveiligd en staan er waardevolle spullen in. Er worden onder
andere zitmaaiers, (elektrische)
fietsen, zadels en duur (tuin)gereedschap gestolen’, aldus de politie op
haar socialemediakanaal.

Redactie

maar vijf in, dan tellen ze alleen die
vijf vragen.”

van de politie valt te zien dat er
een stijging is, wanneer je de eerste vier maanden van 2021 vergelijkt met deze zelfde maanden in
2020. Dit jaar vielen de maanden
in tijdsperiode waarin veel mensen
thuiszaten in verband met de coronamaatregelen. In de eerste drie
maanden van 2020 waren er echter nog geen coronamaatregelen in
Nederland en er was geen sprake
was van een (gedeeltelijke) lockdown. In 2020 zijn er in deze periode
14 meldingen gedaan van schuurinbraken (3 in januari, 2 in februari, 5
in maart en 4 in april) en in 2021 zijn

dit er 23 geweest (5 in januari, 4 in
februari, 10 in maart en 4 in april).
De cijfers van meldingen over
woninginbraak zijn in de eerste
maanden van 2021 bijna gelijk aan
die van 2020. In de maanden januari
tot en met april werden in 2020 Peel
en Maas elf meldingen van woninginbraak gedaan (vier in januari, zes
in februari, één in maart en nul in
april). In 2021 zijn dit tien in meldingen in totaal (twee in januari, twee
in februari, twee in maart en vier
in april). Qua auto-inbraken in Peel
en Maas zijn er in 2020 22 aangiftes
gedaan (4 in januari, 8 in februari, 6

in maart en 4 in april) en in 2021 zijn
er 8 meldingen geweest (2 in januari, 3 in februari, 0 in maart en 3 in
april), dus er is geen sprake van een
groot verschil tegenover diezelfde
maanden in het jaar daarvoor.

Maatregelen
De politie verzoekt inwoners om
extra alert te zijn en goede beveiligingsmaatregelen te treffen met
behulp van camera’s, verlichting
met sensoren, (ijzeren) bescherming
ramen en goed hang- en sluitwerk.
Ook adviseren ze op de (werk)bus op
slot te doen.

Voetbalgekte

Prijzen winnen met de HALLO EK voetbalpoule
Het EK voetbal komt eraan. Onze oranjemannen bereiden zich momenteel voor. Om toch dat extra spannend voetbaltintje toe te voegen aan
het EK, komt de HALLO met een eigen EK voetbalpoule.
Iedereen mag zich aanmelden voor
het voetbalpouletoernooi. De EK
poule wordt gedaan onder alle lezers
van de edities HALLO Horst aan
de Maas, Venray en Peel en Maas.

Inschrijven kan via de volgende link
www.hallopool.nl
Dus ben jij een echte voetbalkenner of ken je er geen snars van? Het
maakt niet uit, want poulen kan

iedereen. Volgende week worden
in de HALLO de prijzen bekendgemaakt die onder de winnaars worden verloot. Tijdens het EK houdt de
HALLO iedereen op de hoogte van

het voetbalgeweld via een speciale
EK-pagina in dit nieuwsblad. Hierop
zijn de tussenstanden, een echte
EK-column en andere nieuwtjes te
vinden.
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‘Baarlo, Samen Trots’
Het team liet vanaf januari enkele
Beleefboeken door Baarlo gaan.
Hierin konden inwoners verhalen
schrijven over hun dromen en wensen. Het team heeft deze verhalen vertaald naar een nieuw merk
voor Baarlo: ‘Baarlo, Samen Trots’.
Deze Beleefboeken worden nu geëxposeerd door heel Baarlo. Donderdag
20 mei was de onthulling en de
opening van de route. “Je weet van
tevoren niet wat je moet verwachten, maar binnen de mogelijkheden
is het doel zeker geslaagd!”, vertelt
bestuurslid Koen Hendriks. “Baarlo
heeft zoveel moois, maar we laten
er eigenlijk niet genoeg van zien.
Daarom vroegen we ons af, welk
gevoel heeft de Baarlose mens over
Baarlo? Waar ben je trots op? Daarmee
kun je vervolgens zeggen hoe men
Baarlo beleeft. Wat men beleeft is
dan hetgeen wat je uit kunt dragen.
Dat is teruggekomen in de verhalen
die iedereen heeft ingevuld. We hebben 130 verhalen van de inwoners

gekregen en die hebben we geanalyseerd en die worden nu dus ook weer
geëxposeerd. Uit die verhalen hebben we het merk ‘Baarlo, Samen Trots’
gehaald. Dat vormt nu een mooie kapstok, om later allerlei campagnes mee
te kunnen voeren, zoals ‘Baarlo, Trots
op de Volksfeesten’, ‘Baarlo, Trots op
de Volleybalvereniging’, of wat dan
ook.”

Beleefboeken
Het idee van de boeken ontstond
uit de coronabeperkingen. “Door die
maatregelen moet je creatief zijn,
maar we willen toch zoveel mogelijk mensen bereiken. Met het communicatieteam hebben we dit middel
gekozen, om zo toch in de huiskamer
van de mensen terecht te komen.
Het is ontstaan vanuit het idee van
ambitieboeken. In dit geval ging het
niet om fysieke wensen van mensen, zoals een nieuwe school of meer
huizen, maar meer om erachter te
komen welk gevoel mensen heb-

ben.” De verhalen waren heel variërend, vertelt Koen. “Sommige mensen
keken echt naar hun verleden, zoals
de straat waarin ze wonen, en hoe het
daar vroeger ging. Je zag ook mensen
die het hadden over de actuele situatie rondom kunst, cultuur en sport in
Baarlo, met daarbij wat er nu allemaal
is, dat zie je ook veel terugkomen.
Maar de rode draad die terugkomt is
het ons-kent-onsgevoel. Of je nou een
jaar in Nijmegen hebt gestudeerd, of
je werkt de hele dag in Venlo en komt
dan weer terug, dat je dan toch het
trotse gevoel hebt van je eigen veilige omgeving. Door al die verhalen
te lezen, en er echt achter te komen
waarom mensen in Baarlo willen
wonen, zie je die rode draad tevoorschijn komen.”

Expositieroute
Het oorspronkelijke idee was om de
expositie in de kerk te houden, maar
vanwege de coronamaatregelen was
dit geen geschikte optie. “Het kerk-

bestuur wilde graag laten zien dat de
kerk meer is dan een huis waar men
het geloof kan uitoefenen. De kerk
moet ook een onderdeel uitmaken
van de gemeenschap. Helemaal tegen
de trend in wilden we daarom niet
naar het gemeenschapshuis gaan,
maar naar de kerk. Dat ging helaas
niet, wat jammer was, maar dan moet
je iets creatiefs verzinnen en dat is
dan de expositieroute geworden.
Daarmee dagen we de mensen ook uit
om meer te bewegen, want vanwege
corona zitten we veel meer thuis te
zitten. De route is 5 kilometer lang en
loopt langs bijvoorbeeld de Maas en
de horeca. Gezamenlijk loop je die
route, kom je mensen tegen en dan
heb je het samen over die thema’s.”

De eerste stap
Voor het team is dit slechts het begin.
Samen gaan ze campagnes bedenken
om het merk bekend te laten worden.
“De eerstvolgende stap is het ontwikkelen van een huisstijl. De route

staat en nu kijken we verder hoe we
het nieuwe merk van Baarlo zichtbaar
kunnen maken. We gaan er ook voor
zorgen dat onze site www.baarlo.info
een adres wordt waar alle informatie
rondom ontwikkelingen op te vinden is. Uiteindelijk willen we er een
hartstikke nieuw, modern samenwerkingsplatform van maken, waar je alle
informatie die er over Baarlo te vinden
is, zowel voor de toerist als de inwoner, kunt vinden. In het beste geval
is het nooit afgelopen, het moet een
doorlopend proces worden en onderdeel zijn van het DNA van Baarlo.
Ik zie het niet als een project maar
als een beweging. Mensen moeten
zien dat dit een meerwaarde heeft
en zich trots voelen om het met zich
mee te dragen. Als we dat zien, en
we zien dat vrijwilligers een bijdrage
komen leveren aan onze gemeenschap, volgens mij is het effect dan
wel behaald.”
Tekst: Koen van Meijel
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Omgevingsvergunning verleend voor huisvesting
veertig arbeidsmigranten in Grashoek
De familie kiest niet voor grote gezamenlijke kookvoorzieningen maar in
elk appartement, waar acht personen
verblijven, komt een aparte keuken.
“Daarnaast is het beleid in Peel en
Maas om één douche/toilet per acht
bewoners te voorzien, hier krijgen ze
één douche/toilet per vier bewoners.
Daarbovenop voorzien wij ook alle
slaapkamers van een wasbak. Zo krijgen ze meer privacy, welke niet altijd
uitgedrukt hoeft te worden in oppervlakte. De mensen werken immers op
deze locatie met vrijwel gelijke tijden
en dus ontstaat er elke ochtend/avond
een piek bij de badkamers. Dat zouden wij zelf ook niet fijn vinden, dus
daarbij willen wij onze mensen ook
ontlasten”, aldus Thom.
De werkgever zal de werknemers,

indien gewenst, ook in contact brengen met sportverenigingen zoals
SV Grashoek. Bij SV Grashoek is op
dit moment ook een seniorenteam
actief dat bestaat uit Poolse spelers.
“We willen zorg dragen voor een goed
verblijf voor de seizoen medewerkers,
want zij zijn heel belangrijk in dergelijke glastuinbouwbedrijven.”

Ondersteuning
Het plan lijkt tot nu toe door buurtbewoners te worden ondersteund. Dion,
Rosalie en Thom hebben nog geen
enkel bezwaar ontvangen in de eerste
termijn. Nu de omgevingsvergunning,
conform de uitgebreide procedure
nogmaals zes weken ter inzage ligt,
is het laatste moment dat er bezwaren kunnen worden ingediend. “Maar

ik denk niet dat het nog gaat gebeuren”, zegt Dion. “Rosalie en ik, maar
ook Thom op termijn wonen vlakbij de
locatie dus kennen de buurt goed. We
zitten met zijn alle in dezelfde buurtvereniging en gaan bij elkaar op de
koffie. Je hebt vaak contactmomenten
en als we plannen hebben, nemen
we mensen uit de buurt mee in onze
plannen, dat vinden we niet meer dan
normaal. Daarnaast hebben we buurtbewoners eerder bij ons bedrijf uitgenodigd om het te informeren en onze
plannen besproken Daar zijn geen
bezwaren op gekomen. Ze weten hoe
we in elkaar steken en zijn zich ervan
bewust dat als zich een probleem
voordoet, de deur altijd open staat en
we het kunnen oplossen.”

Weer in Peel en Maas

Voor in onze werkplaats zoeken wij een enthousiaste

ALLROUND MEDEWERKER
REVISIEWERKPLAATS 40 UUR (M/V)
Wij bieden een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met
goede arbeidsvoorwaarden en een prettige werksfeer.
Je wordt intern opgeleid voor alle voorkomende
werkzaamheden zoals:
• Reviseren van hoofdremcilinders, rembekrachtigers en remklauwen.
• Vulkaniseren van remschoenen
• Maken van remleidingen en slangen
• Diverse bewerkingen op draai- en freesbanken zoals het honen/
verbussen van cilinders
• Stralen en reinigen van diverse onderdelen
Wat breng jij mee:
• Afgeronde mbo opleiding minimaal niveau 2/3,
richting metaalbewerking, engineering.
• Ervaring met conventioneel draaien en frezen, klein metaal
• Goede motivatie, twee rechter handen en inzet en de wil om te leren.
• Hobbyist met liefde voor voertuigen
Interesse?
Stuur dan een mailtje naar frans@ccparts.nl of bel naar 077-4772454,
en vraag naar Wouter Kempen of Frans van der Linden.

WWW.CCPARTS.NL

Eindelijk lijkt het dan zover te zijn
Het langdurige, kille en regenachtige weer gaan we achter ons laten. Het weerpatroon gaat op de schop en
we krijgen geleidelijk aan een kern van een hogedrukgebied boven onze omgeving. Hierdoor krijgt de lucht
de kans om tot rust te komen en verder op te warmen. Het kan daardoor vanaf dit weekend en begin volgende week een aantal dagen 20 tot 23 graden worden. De zon komt er ook geregeld bij kijken en er zijn wat
stapelwolken. De kans op een bui is klein, maar niet onbestaand. De wind draait naar oostelijke richtingen
en houdt zich koest. Op de wat langere termijn is het nog wat onzeker hoe dit verhaal verder gaat.
Het Europese weermodel laat al vrij snel een aanval van koele lucht zien, terwijl de andere belangrijke
weermodellen een oost tot zuidoostelijke stroming voorschotelen en de aangename temperaturen nog
even laten voortduren. Er is in beide scenario’s kans op een onweersbui. / Tekst en beeld: Nicky de Bruijn

WIJ PLAATSEN
VAKKUNDIG ZELF
UW BADKAMER
EN TEGELWERK

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

Gemeente aansprakelijk voor ongeluk Dorpstraat Meijel
Volgens de Rechtbank Limburg is de gemeente Peel en Maas aansprakelijk voor een ongeluk op de
Dorpstraat in Meijel, waarbij een inwoonster zodanig ten val kwam dat zij gecompliceerde breuken opliep
in arm en schouder.
Het ongeluk gebeurde in mei 2016.
De Dorpstraat was enkele weken
daarvoor gereconstrueerd. De vrouw
kwam die dag met het voorwiel
van haar fiets tegen de trottoirband
tussen het wegdek en de stoep.
Ze raakte de opstaande rand van de
trottoirband, raakte uit balans en
kwam ten val. Door de val liep zij
ernstig letsel op. Zij stelde daarop
de gemeente verantwoordelijk voor
het ongeluk, die dit afwees. In 2018
stelde VVD-lid Teun Heldens vra-

gen aan het College van B&W nadat
volgens hem meerdere mensen zich
gemeld hadden die sinds de reconstructie van de weg, over de stoeprand waren gevallen. “De reden
die vaak genoemd wordt is dat
de stoeprand op het oog makkelijk over te steken lijkt met de fiets,
maar in werkelijkheid nét te hoog
ligt om veilig de stoep op te kunnen fietsen waardoor niet zelfden
een fietsenwiel in de goot vast blijkt
zitten”, stelde Heldens. Het col-

lege liet daarop weten dat volgens
haar het hoogteverschil nergens te
groot is, maar dat zij zou onderzoeken of er iets aan het hoogteverschil gedaan zou kunnen worden.
Uiteindelijk heeft de gemeente in
2019 de bestaande rand van de
stoeprand verder afgeschuind, zodat
er nog nauwelijks sprake is van een
opstaande rand.

Onveilige situatie
De inwoonster vindt dat de

gemeente verantwoordelijk is voor
het ongeval. Volgens haar is de
Dorpstraat een belangrijke weg in
het dorp, die ook door veel fietsverkeer wordt gebruikt. De opstaande
stoeprand was volgens haar ten
tijde van het ongeval niet voldoende
zichtbaar. In haar verweer stelt de
gemeente dat van bovenaf goed te
zien was dat er sprake was van een
trottoirband die hoger gelegen was
dan het wegdek en de daartussen
liggende goot. Ook had de vrouw
rekening moeten houden met het feit
dat de stoep hoger ligt, zeker omdat
zij bekend was met het feit dat de
straat gerenoveerd was. De recht-

bank vindt dat de gemeente als wegbeheerder moet weten dat fietsers
in een straat als de Dorpstraat vlak
langs de stoeprand fietsen om ander
verkeer te laten passeren. Ook had
de gemeente moeten beseffen
dat niet iedere weggebruiker erop
bedacht was dat er een opstaande
rand was. Zij vindt het feit dat er
meerdere ongelukken zijn gebeurd
ook een teken dat de stoep niet in
orde was. Zij concludeert daarom dat
er sprake was van een onveilige situatie en dat de gemeente aansprakelijk kan worden gesteld.

Panningen krijgt eigen kindervakantiewerk
In Panningen wordt dit jaar voor het eerst een kindervakantiewerk georganiseerd. Van 10 tot en met 13 augustus kunnen 105 basisschoolleerlingen uit het dorp in het Wilhelminapark sporten en spelletjes spelen.
Sport en spel, koken, creatief bezig
zijn en beweging zijn onderdelen
die centraal staan in de eerste editie van het kindervakantiewerk in
Panningen. Initiatiefnemer Remco
Claessens is blij dat zijn idee vorm
heeft gekregen. Hij vertelde in 2020
in een artikel in de HALLO dat hij
plannen had om een kindervakantiewerk in Panningen op te richten.
Claessens komt oorspronkelijk uit
Tilburg en tot zijn grote verbazing
ontdekte hij twaalf jaar geleden,
toen hij naar Panningen verhuisde,
dat daar geen kindervakantiewerk
was en in meerdere omliggende dorpen wel. Voor hem was kindervakantiewerk van grote betekenis in zijn
jeugd en hij besloot dat het tijd was

om zelf het initiatief te nemen en te
onderzoeken of er animo was voor
een bestuur en voor kindervakantiewerk. Claessens en Ferfers hebben
veel positieve reacties mogen ontvangen op het initiatief. “Iedereen
is vanaf het begin af aan eigenlijk
alleen maar enthousiast geweest.”

Vier dagen
Inmiddels zijn de plannen concreet
geworden. Hij heeft een bestuur van
in totaal zes mensen bij elkaar weten
te krijgen, zo’n vijftien mensen zijn in
totaal dagelijks bezig met het organiseren van het evenement.
Het kindervakantiewerk duurt vier
dagen. “Dit jaar is onze eerste editie
en vooralsnog is het in de vorm van

een dagbesteding”, zegt Claessens.
“De kinderen, basisschoolleerlingen van groep 3 tot en met 8, kunnen van 09.00 tot 16.00 uur bij ons
terecht. Wie weet gaan we in andere
jaren in een andere vorm verder, met
bijvoorbeeld ook een kampgroepje.”
De inschrijvingen zijn inmiddels
gesloten. “We openden de inschrijvingen op de website en binnen
48 uur zaten we helemaal vol, het
was echt bizar. Ik hoorde zelfs dat
ouders hun wekker ervoor hadden
gezet. We hebben de inschrijvingen
twee weken open gehad en toen
hebben we gezegd ‘tot hier en niet
verder’, want er was veel belangstelling. In totaal hebben we nu 105
inschrijvingen.”

Locatie en subsidie
De activiteiten vinden plaats in het
Wilhelminapark, achter het Huis
Van De Gemeente. Penningmeester
Veerle Ferfers: “We vinden het
een superlocatie. We hebben ook
toestemming van de gemeente
om er tenten te plaatsen. En
daarnaast is het een centrale plek
en kunnen we gemakkelijk naar
andere locaties toe en we kunnen
het centrum bij onze activiteiten
betrekken.” De activiteiten worden
allemaal buiten uitgevoerd. Mocht
het ontzettend slecht weer worden,
dan verplaatst de organisatie
de activiteiten naar een binnen
locatie. Claessens: “We moeten nog
bijvoorbeeld een gymzaal regelen
waar we dan heen kunnen gaan.
Het is niet erg als het een beetje
regent, maar als het vier dagen lang

met bakken uit de hemel valt dan
verplaatsen we de activiteiten naar
binnen.”

Sponsoren en vrijwilligers
De vrijwilligers hebben sponsoren
weten te regelen die helpen om het
kindervakantiewerk in Panningen te
realiseren. “Het is fantastisch om te
zien hoeveel medewerking we krijgen
van alle bedrijven. Ze willen allemaal
een steentje bijdragen. Niet alleen in
geld, maar ook in materialen. We hebben al veel gekregen, het is ongelofelijk.”
Ferfers vult aan: “Daarnaast hebben
we een subsidieaanvraag liggen bij
de gemeente. Deze is nog niet toegekend, maar we weten dat we er recht
op hebben. Het is fijn dat we door alle
financiële hulp de kosten voor het kindervakantiewerk laag hebben weten
te houden, zodat het ook toegankelijk
is voor kinderen met ouders die het
financieel niet breed hebben.”

Coronamaatregelen

WORD BEZORGER
EEN LEUKE BIJBAAN
WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS
VOOR DE VOLGENDE ROUTES
PANNINGEN RONDOM
RINGOVENSTRAAT
KESSEL RONDOM DONK

Nieuwsgierig naar je
energievreters en energiegevers?
Doe dan mee met een van onze online workshops van
BordjeVol op 8 juni van 19.00 tot 20.00 uur of op 15 juni
van 19.00 tot 20.00 uur. Aanmelden kan via 077 307 7350.
Alle mantelzorgers uit Peel en Maas kunnen gratis deelnemen.
BordjeVol geeft jou als mantelzorger op een leuke manier inzicht in jouw energievreters en -gevers.
We gaan met elkaar in gesprek over: Wat ligt er allemaal op
je bordje? Wat kan er van jouw bordje af? Welke veranderingen zijn wenselijk? Welke vrienden, bekenden of buurtgenoten
kunnen jou daarbij helpen?
BordjeVol bestaat uit een doosje speelkaarten en een set werkbladen. Alle deelnemers krijgen voorafgaand aan de workshop
een set toegestuurd.
We zien je graag tijdens de workshop!

WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE
Mail naar bezorgers@garcon.nl

meer met mensen!

Het evenement, waar meer dan
honderd kinderen bij elkaar
komen, kan volgens Claessens
gewoon doorgaan, ondanks te
coronamaatregelen. “We hebben
een gesprek gehad met Jeugdwerk
Limburg en de mensen daar geven
aan dat de jeugdactiviteiten tot nu toe
nog buiten de coronaregels vallen.
Daarnaast vinden alle activiteiten in
groepen plaats en hebben we per
tien kinderen één of twee volwassen
vrijwilligers. Dus we komen nooit met
meer dan de maximum toegestane
aantallen bij elkaar.”
De officiële vergunning is nog niet
binnen, één à twee weken voordat
het event plaatsvindt krijgen ze pas te
horen of deze is toegekend. “Elk evenement krijgt dit op zo’n korte termijn
van tevoren pas toegewezen”, zegt
Claessens. “Vooralsnog ziet het eruit
dat het door kan gaan. We blijven in
elk geval doorgaan met de organisatie, totdat we eventueel een officiële
bevestiging krijgen dat het toch niet
door kan gaan. Maar tot nu toe ziet
het rooskleurig uit.”
Kijk voor meer informatie op
www.kvw-panningen.nl

(077) 307 73 50 - vorkmeer.nl

Tekst: Roosje Delsing
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Op beverpad met Waterschap Limburg

De bever in Noord-Limburg, kostbaar maar
wonderschoon
Voor veel natuurliefhebbers is het een unicum om een bever in het wild aan te treffen. Het grootste knaagdier van Europa wordt door velen als een
prachtig beest gezien. Maar de bever heeft ook een keerzijde aan zijn medaille. Het beest kan enorm veel schade veroorzaken. De HALLO ging op
beverpad met Waterschap Limburg om te zien wat deze knaagdieren kunnen veroorzaken.

1

2

zeer de gronden langs onze werkpaden ondergraven zijn.” Ook in de beek
die grenst aan de beverburcht zijn de
gevolgen van het knaagdier goed te
zien (AFBEELDING 4). “Voorheen was dit
maar een kleine beek”, zegt Swinkels.
“De bever stuwt door zijn dam de beek
steeds verder op, met als gevolg dat
bomen onder water komen te staan.
Op lange termijn gaan de bomen dan
dood. Dat is hier ook al goed te zien.”

Not In My Backyard

“Bevers zijn prachtige beesten”,
zegt Wilmar Swinkels, coördinator muskes- en beverrattenbestrijding bij Waterschap Limburg. “Het is
ongekend wat deze knaagdieren
kunnen bouwen.” De locatie die
Waterschap Limburg heeft uitgezocht
voor de bevertocht is het gebied
De Meulebeek in Lottum, grenzend
aan de Maas. De Maas ligt nog geen
100 meter van het gebied. Dat bij
De Meulebeek veel bevers leven is
niet gek, zegt Swinkels. “De Maas
wordt eigenlijk als een soort snelweg
gebruikt door de bevers. Ze verplaatsen zich onder andere via rivieren naar
andere gebieden.”

Swinkels. “Zo een dam kan enorme
hoeveelheden water opstuwen.
Daardoor kunnen (agrarische) percelen
onder water komen te staan. Met veel
schade tot gevolg.” Een beverdam
brengt ook positieve effecten met zich
mee. “Denk aan het water vasthouden in tijd van droogte. En er ontstaan
nieuwe leefgebieden voor allerlei
soorten amfibieën: kikkers, salamanders, libellen en ga zo maar door.
Aan de andere kant kan er soms ook
kostbare natuur door vernatting van
de bever verdwijnen. Op de ene plek
knelt de aanwezigheid van de bever
dus, op de andere plek is het een verrijking.”

Indrukwekkend kunstwerk

Kostenpost

Bewapend met een winterjas en
grote beeklaarzen vervolgt de tocht
door het drassige gebied. Na zo’n
200 meter zijn meteen al sporen te
zien van de bever. “Kijk, wat prachtig”, zegt Swinkels. “Een bever heeft
hier een flinke dam gebouwd zoals
je kunt zien.” Swinkels gaat naast de
dam staan om te laten zien hoe groot
de dam is (AFBEELDING 1). “Het is
echt uitzonderlijk wat een bever kan
bouwen. Door deze gebouwde dam
stroomt het water amper nog door de
oorspronkelijke beek. Als hier niets
aan wordt gedaan, betekent dat op
langere termijn de beek langzaam
verdwijnt.” De dam ziet er inderdaad
indrukwekkend uit en komt tot boven
het hoofd van Swinkels. “Dit soort
dammen kunnen op andere plekken
ook voor veel overlast zorgen”, zegt

De afgelopen jaren heeft de bever
in Limburg al voor verschillende
zwaarwegende situaties gezorgd.
Joost Oude Hengel, woordvoerder
bij Waterschap Limburg, heeft ook
de beeklaarzen aangetrokken en is
mee op pad. Doordat de populatie
bevers nog steeds groeit, nemen de
overlastmeldingen en schades ook
toe. Volgens Oude Hengel houdt de
bever niet alleen het waterschap flink
bezig. “Steeds meer partijen ervaren overlast en maken kosten door
de bever. Denk aan weg- en spoorbeheerders, Rijkswaterstaat, particulieren en gemeenten. Zo heeft
de bever onlangs onder en naast de
Helenaveenseweg in Evertsoord flinke
schade veroorzaakt.” Oude Hengel:
“Bij werkzaamheden aan het bepalende kanaal kwamen na het ver-
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lagen van het waterpeil meer dan
honderd oeverholen tevoorschijn.
Deze holen en gangen zorgden voor
breuken in de waterleiding en verzakkingen in de weg. Levensgevaarlijk
en ook nog eens een enorme kostenpost.” De gemeente Horst aan de
Maas schatte de kosten op uiteindelijk
600.000 euro. “Dat zijn enorme bedragen”, zegt Oude Hengel.

Wegzakken
Het beverprobleem zit vooral in de
omvang van de beverpopulatie, geeft
Swinkels aan. Jaren geleden waren
de knaagdieren in Noord-Limburg
amper te vinden. Via de natuurlijke
weg en door een uitzetprogramma
van de provincie Limburg, kwamen er
enkele bevers in Limburg. “De bever
heeft zich hier aardig gesetteld en
voor een flinke populatie gezorgd”,
zegt Oude Hengel. “Een compliment
voor de waterkwaliteit en het waterschap dus, maar op dit moment zijn
het er eigenlijk teveel.” De problemen
zitten vooral op gebied van ondergravingen door de bever, zegt Oude
Hengel. “We hebben in Limburg meer
dan 3.000 kilometer watergang in
Limburg waar we geregeld met materiaal langsgaan voor beheer en onderhoud. Veel van die onderhoudspaden
worden bovendien veelvuldig gebruikt
voor recreatie. Denk aan wandelaars,
ruiters of mountainbikers. De oeverholen en gangen van bevers zorgen echter voor gevaarlijke situaties. Het komt
vaak voor dat ons materiaal wegzakt in een beverhol. Dit zijn extreem

gevaarlijke situaties. Ook voor wandelaars, want je zou maar over zo’n
beverhol lopen en je zakt er ineens
in.” Het waterschap heeft verschillende opties om deze problemen te
verhelpen. “Onze medewerkers hebben allemaal hun eigen rondje om te
controleren waar de beesten zitten
en of ze mogelijk holen of dammen
hebben gebouwd. Via een speciale
app houden we alles bij. We kunnen
het bevergebied minder aantrekkelijk
maken door bijvoorbeeld de dammen te verlagen of bosschages terug
te snoeien waardoor er minder voedsel voor ze is. Maar als verschillende
maatregelen die we met de provincie hebben afgesproken in een zogenaamde escalatieladder niet werken,
dan zijn er situaties waardoor we
bevers moeten afschieten.”

Onder water
Iets verderop in het natuurgebied treffen de heren een beverburcht aan
(AFBEELDING 2). “Hier verblijven de
knaagdieren”, zegt Swinkels. “Het ziet
er nu uit als een flinke hoop met takken en gras, maar onder deze burcht
zitten allemaal gangenstelsels.”
Een goed voorbeeld van een beverhol,
vindt Swinkels al snel naast de burcht
(AFBEELDING 3). “Hier zie je een hol.
Als een boer met een tractor hier overheen rijdt, kan het zijn dat de tractor
door het hol zakt en omvalt. Dan heb je
een groot probleem. Vanuit je cabine is
dat haast niet te zien, we zijn nu bezig
met experimenten om door middel van
een grondradar in kaart te brengen hoe

Oude Hengel noemt nog een aantal
schadevoorbeelden die bevers hebben veroorzaakt in de buurt. “Van een
vakantiepark waar tussen de vakantiehuisjes een aantal bomen half omgeknaagd waren tot meldingen van
oeverholen en knaagschade bij particulieren en tuinders. Soms verdwijnen
in één nacht rijtjes oude beeldbepalende knotwilgen. Dat is niet direct een
gevaarlijke situatie, maar mensen vinden het vaak zonde van de bomen die
zo mooi het landschap bepalen. Omdat
er zoveel zijn, wordt het leefgebied van
de bever steeds uitgebreid en trekken de beesten steeds meer naar de
bewoonde wereld. De bever is ook in
dorpen en steden te vinden. In natuurgebieden, waar bijna niemand woont,
hebben mensen er geen problemen
mee. Maar als een bever ineens aan
bomen in tuinen begint te knagen dan
is het een stuk minder leuk.” Voor de
beverproblematiek geldt dus eigenlijk
hetzelfde bekende fenomeen als bij de
aanleg van zonneparken en windmolens: ‘Not In My Backyard’.

Faunabeheerplan
Swinkels en Oude Hengel benadrukken dat de problemen zich vooral
voordoen op de plekken waar je liever
geen bevers wilt hebben: bij dijken
en bebouwd gebied. “De populatie
is te sterk gegroeid”, zegt Swinkels.
“Als we niets doen, dan lopen de kosten voor het waterschap, gemeentes
en anderen enorm op en zorgen de
knaagdieren voor gevaarlijke situaties.” Provincie Limburg is momenteel bezig met de evaluatie van het
faunabeheerplan waarin ook de
beverproblematiek in Limburg wordt
meegenomen. De verwachting is dat
het plan eind 2021 door de provincie
Limburg wordt opgeleverd.

Tekst en beeld: Niels van Rens
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Wij willen iedereen
bedanken voor de vele
kaarten, bloemen en
verrassingen bij ons
50-jarig huwelijk!

Bedroefd hebben wij kennisgenomen van het overlijden
op 74-jarige leeftijd van ons zeer gewaardeerd
BEVO Beringe-erelid, oud-voorzitter, de heer:

Juup en Lies
Versteegen-Heijligers

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

T 077 - 2061585
www.arendseuitvaartzorg.nl

samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Lei Martens
Hij is ruim 60 jaar lid van BEVO geweest. In deze tijd is hij op
vele fronten actief geweest, zoals keeper, clubscheidsrechter,
jeugdleider, leider en grensrechter BEVO 1, beheerder kantine,
secretaris jeugdafdeling 1978-1988, bestuurslid 1979-2005,
waarvan voorzitter 1995-2002. Voor al zijn verdiensten werd hij
onderscheiden met de zilveren K.N.V.B.-speld en in 2005 werd
hij Koninklijk onderscheiden tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Kenmerkend was zijn streven tot perfectionisme,
zaken goed regelen en afspraak is afspraak.
Na zijn actieve periode bleef hij BEVO als toeschouwer volgen.
Het onlangs bezichtigen van de nieuwe accommodatie middels een
rondleiding deed hem en ons goed.
Wij houden zijn inzet en altijd prettige samenwerking in
dankbare herinnering en wensen Gerda, de (klein-)kinderen
en verdere familie veel sterkte toe.
Bestuur en leden
BEVO Beringe

De zon gaat op voor niks
de lucht is zinloos blauw
de zon gaat enkel onder
zonder jou

Nel Nijssen-Janssen
Grashoek, ✽ 25 april 1942

55 jaar in liefde verbonden met Piet Nijssen

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

www.vooraltijdbijzonder.nl

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl
Baarlo
Kessel
Maasbree

Venlo, † 19 mei 2021

Claudia van Haeﬀ |06-15156046

Helden Piet Nijssen
Helden Mariëlla en Eric Mommers-Nijssen
Petri, Robin en Simone, Aniek, Joeri, Ferdy
Koningslust Erik en Susanne Nijssen-Knapen
Sam, Niki
Broekhuizenvorst Wilma en Dirk-Jan Meulenkamp-Nijssen
Jenna, Lieke
Rijkevoort Peter en Monique Nijssen-Willems
Davey, Ylse
Correspondentieadres:
St. Annastraat 41, 5988 BT HELDEN

Bankje voor 100-jarige
mevrouw JanssenOp het Veld
“Feest bij Vincent dePaul in Panningen met als stralend middelpunt
mevrouw Janssen-Op het veld”, zo schrijft burgemeester Delissenvan Tongerlo van de gemeente Peel en Maas op haar Twitterpagina.
“Vandaag exact 100 jaar geleden is mevrouw geboren in Steyl.
Het bankje, aangeboden namens het gemeentebestuur heeft een mooi
plek gekregen in de prachtige binnentuin.” De jarige, die op vrijdag
21 mei vierde dat ze een hele eeuw aan verjaardagen heeft mogen
vieren, kreeg op haar verjaardag een persoonlijk bezoek van de
burgemeester. Het bankje is geplaatst bij het zorgcentrum Vincent
DePaul.

Vier generaties

De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Dankbetuiging

Wij willen graag iedereen bedanken voor het medeleven na het
overlijden van mijn lieve man, ôzze pap en trotse opa

Juup Vaessen
Jullie medeleven, de vele kaarten en bloemen
hebben ons goed gedaan.
‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

077 308 28 33
06 30 921 961

Lenie Vaessen-Peeters, kinderen en kleinkinderen
Maasbree, mei 2021

regio Peel en Maas

fienbosuitvaartzorg.nl

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

Voor aardbeienplanten,
groenteplanten o.a.: komkommers,
paprika en tomaten, fruitbomen en
kleinfruit naar Thijs Huys, Langstraat 64
Horst-Hegelsom. Tel.: 077 398 35 52.
Zelfstandig Optidee Adviseur
Peggy Wismans
www.optidee.nl/peggy-wismans
tel:06 4855 0730 of fb Opti-Duur

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Voor uitbreiding van ons VEC Champ
team in Meijel zijn wij op zoek naar
twee productiemedewerkers en
een meewerkend voorman uit
de regio. Het betreft FT functies in
dagdienst van ma t/m vr van 8.00 tot
17.00 uur. Interesse? Bel Paul Gansner
077 466 06 40 en kom op gesprek.”

Voor schuren lakken., andere kleur, van
tafels en stoelen j.derikx 06 1095 4220

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

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

HORTENSIA’S: veel soorten.
Vlinderstruik, bodembedekkers e.a.
planten. Info: www.veld-tuinplanten.nl
of bel 0640327108. Open za. van 9.3016.30 uur Oude Heldenseweg (naast
13a) Maasbree
garageverkoop zondag 30 mei van
10.00 uur -15.00 uur jepkeshoeve
vosberg 9 panningen
Doe mee met de Mindful Walk in het
prachtige Leudal op vrijdagochtend
4 juni van 9.30-11.00 uur.
https://mindfulnesscentrumpanningen.
nl of T: 06 1374 7529. Bijdrage € 5,=
voor het MS fonds.”
Te huur per direct: BEDRIJFSRUIMTE
208 m2 gelegen op industrieterrein te
Kessel, met inpandig kantoorruimte.
Voor meer info bel 06 5573 8865 of
www.pedroclassiccars.nl

Met de geboorte van Naomi Thijssen bestaat de familie nu uit vier
generaties. Naomi is de dochter van Angela Thijssen uit Panningen,
de kleindochter van oma Maria Doek uit Helden en het achterkleinkind
van overgrootmoeder Bep Cox uit Helden. Zowel moeder, als oma en
overgrootmoeder genieten volop van de geboorte van Naomi.
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AspergeGilde Peel en Maas zet Lot Koopmans
in het zonnetje

Vlees met smaak
Dat is ons motto!

Het AspergeGilde Peel en Maas heeft Lot Koopmans op zaterdag 22 mei in het zonnetje gezet en uitgeroepen tot lokale held vanwege zijn jarenlange vrijwillige inzet voor 5x Beringen, de Beringse gemeenschap en daarbuiten.

Aanbieding

Openingstijden

Geldig van
27 mei t/m 16 juni 2021

Entrecote
Sucadelappen

Dinsdag 09.00 - 15.00 uur
Donderdag 09.00 - 17.00 uur
Vrijdag 09.00 - 17.00 uur
Zaterdag 08.30 - 13.00 uur

Ons rundvlees is ook verkrijgbaar bij Plus Gommans in Helden
Herefords Slagerij B.V. | Donk 1A, 5995 PL Kessel | 077 303 18 79

www.herefords.nl

In plaats van een feestelijke opening van het aspergeseizoen,
die door de coronamaatregelen
niet mogelijk is, organiseert het
AspergeGilde Peel en Maas dit jaar
de actie ‘In het zonnetje zetten’.
Om het positieve voorjaarsgevoel en
de start van het aspergeseizoen met
haar omgeving te delen, gaat het

AspergeGilde iedere twee weken op
pad om een lokale held in het zonnetje te zetten.
Op zaterdag 22 mei werd Lot
Koopmans in het zonnetje gezet.
Met een tractor en opvallende
huifkar verraste het AspergeGilde
Koopmans bij het 5x Beringen
monument en kreeg hij een luxe

aspergepakket overhandigd. Lot is
al jarenlang bestuurslid en kartrekker van Stichting 5xBeringen.
Daarnaast is hij penningmeester bij mannenzanggroep Bon
Apart. Voor het bestuur van het
AspergeGilde alle reden om Lot
Koopmans in het zonnetje te zetten.

De Nederlandse natuur heeft flink afgezien de afgelopen jaren. Vooral tijdens de hete en droge zomers had de
natuur het vanwege de lage waterstand moeilijk. Volgens Waterschap Limburg hoeven we ons, vanwege het
natte voorjaar, nog geen zorgen te maken over de grondwaterstand. Desondanks worden ook in de gemeente
Peel en Maas maatregelen genomen om het water vast te houden.
Schoolpleinen
De gemeente Peel en Maas sluit zich
ook aan bij een regionaal project, de
groen/blauwe schoolpleinen revolutie. Dit project start in 2022 en heeft
de intentie om alle schoolpleinen van
de zestien basisscholen binnen Peel en
Maas binnen vijf jaar klimaatadaptief te
hebben. “Daar waar mogelijk ondersteunen we scholen bij educatie. Op dit
moment zijn we bezig met het jongeren advies bureau (JAB) van het IVN om
samen met een groep jongeren van
het Bouwens van der Boijecollege een
plan op te stellen om het Ringovenpark
klimaatadaptief te maken. Het beste
plan wordt opgenomen in het totaalplan en uitgevoerd in plantseizoen
2021/2022”, zegt Sanders.

Water vasthouden
Het Waterschap Limburg neemt ook
al maatregelen om de droogte tegen
te gaan, zegt Har Frenken, lid van het
dagelijks bestuur. Als gevolg van het
klimaat dat verandert, kennen zomers
steeds vaker hogere temperaturen
en minder neerslag. Terwijl de winterperiodes daarentegen gemiddeld
genomen juist natter zijn geworden.
“Droogte is dan ook een belangrijk
thema bij Waterschap Limburg. Denk
aan hevige hoosbuien die voor overlast zorgen, hoge waterstanden van
de Maas en andere beken of te weinig
water in tijd van droogte. Het waterschap neemt tal van maatregelen
rondom droogte, die er in heel veel
gevallen op neerkomen dat we zo
lang mogelijk het beschikbare water
willen vasthouden. Als water immers
eenmaal in het grote ‘afvoersysteem’

Bekendmaking
Ontwerpbesluit vaststelling saneringsplan
Zuid-Nederland Fase 2

Maatregelen om droogte te voorkomen

Volgens wethouder Paul Sanders
bestaat de droogteaanpak van Peel
en Maas uit verschillende onderdelen. “Samen met het waterschap
worden er op dit moment 65 extra
stuwen in gemeentelijke sloten
geplaatst om het water beter vast te
houden. Verder stimuleren we particulieren om het regenwater af te
koppelen en te laten infiltreren in de
tuin. Het water van de daken loopt
dan niet het riool in, maar komt in de
tuin terecht. Dit doen we door een
bijdrage van maximaal 9 euro per
vierkante meter beschikbaar te stellen. Vanwege het succes van deze
regeling, is de voor ons gereserveerde bijdrage over 2017-2021 vanuit
provincie/waterschap op, maar de
gemeente vindt het belangrijk dat
dit door blijft gaan. Daarom betalen
we dit jaar de gehele bijdrage zelf.
Vanaf 2022 komt er een nieuwe regeling samen met het waterschap.”
Daarnaast stelt de gemeente dit
jaar een kansenkaart op, de zogenoemde ‘groen blauwe ader’-kaart,
om verbindingen te realiseren tussen groen en water, buiten en binnen de bebouwde kom. Sanders:
“Samen met de klimaatatlas moet
deze inzicht geven in hoe we met
minimale kosten maatregelen kunnen nemen om hittestress en droogte
te verminderen door groen en water
te combineren, dan wel te verbeteren/verruimen. We bekijken ook hoe
we hiermee de biodiversiteit kunnen bevorderen. Daar waar mogelijk
wordt bij rioolvervanging regenwater
afgekoppeld en zoveel mogelijk ter
plaatse geïnfiltreerd in de bodem.”

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

van de Maas zit, is het op weg naar de
zee en is het water weg. Door water
langer vast te houden is er meer tijd
voor dat water om in de bodem te
infiltreren. Zo wordt het grondwater
aangevuld. Water vasthouden gebeurt
onder meer door stuwen van het
waterschap in de hoge stand te laten
staan waar dit kan. Maar ook zorgen
we voor grotere wateraanvoer richting Noord-Limburg. Dat kunnen we
doen door water van kanalen in beken
te laten waar dit kan. En de komende
jaren gaan we flink investeren in de
Peelkanalen, zodat hier ook een verhoogde wateraanvoer mogelijk is.
Voor inwoners is er ook een online
platform, dat het waterschap samen
met Limburgse gemeenten heeft
opgericht en waar burgers en bedrijven opgeroepen worden om slim met
water om te gaan. Bijvoorbeeld door
het afkoppelen van regenpijpen en
het vergroenen van tuinen.”

Op peil
Frenken waagt zich niet aan voorspellingen voor het komende zomerseizoen. “Het is lastig vooruitkijken.
Wat we zien is dat we dit jaar een
beter voorjaar hebben voor de grondwaterstand en de waterafvoeren dan
de afgelopen jaren. Als gevolg van het
koude en natte voorjaar zien we dat
het grondwaterbeeld redelijk goed
hersteld is deze winter en in het voorjaar. We hebben de afgelopen winter,
samen met onder andere agrariërs,
veel water vastgehouden met stuwen.
Dat blijft ook belangrijk omdat je niet
weet wat de komende maanden ons
gaat brengen.”

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij
ontwerpbesluit van 20 mei 2021, kenmerk IenW/BSK-2021/135049, het
voornemen bekend heeft gemaakt om met toepassing van artikel 11.60,
eerste lid, van de Wet milieubeheer het saneringsplan Zuid-Nederland
Fase 2 vast te stellen. Het plan heeft betrekking op diverse wegvakken
van de A2, A17, A27, A58, A59, A67, A76, A79 en de N65 in de provincies
Gelderland, Noord-Brabant en Limburg.
Het saneringsplan bevat de maatregelen die in aanmerking komen om
de geluidsbelasting vanwege deze wegvakken bij volledige benutting
van de geluidproductieplafonds op de gevel van de saneringsobjecten
zoveel mogelijk te beperken tot de streefwaarde van 60 dB.
Daarom bevat het ontwerpbesluit tevens het voornemen om met
toepassing van artikel 11.63, eerste lid, en artikel 11.28, eerste lid, van
de Wet milieubeheer, een aantal geluidproductieplafonds te verlagen op
de referentiepunten langs de A2, A17, A27, A58, A59, A67, A76 en de A79.
De geluidproductieplafonds worden met het effect van de maatregelen
verlaagd.
Aanleiding
Ingevolge artikel 11.56 van de Wet milieubeheer moet de beheerder van
een weg waarvoor geluidproductieplafonds gelden vóór 31 december
2023 de minister verzoeken een saneringsplan vast te stellen.
Een dergelijk verzoek is door Rijkswaterstaat ingediend voor genoemde
wegvakken.
Het verzoek is ingediend in het kader van het Meerjarenprogramma
Geluidssanering (MJPG) van Rijkswaterstaat.
Terinzagelegging
De ontwerpbeschikking met de bijbehorende stukken ligt vanaf donderdag 27 mei 2021 ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai
(Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur
tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen
maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met
het Bureau Sanering Verkeerslawaai: 0348 - 487 450.
U kunt de stukken ook digitaal inzien via: www.bsv.nu/mjpg-rijkswegen.
Hier kunt u ook meer informatie terugvinden met betrekking tot de
achtergronden van het besluit.
Zienswijzen
Op grond van artikel 3:15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
en artikel 11.32 van de Wet milieubeheer kan eenieder, gedurende de
periode dat de stukken ter inzage liggen, schriftelijk of mondeling een
zienswijze over dit ontwerpbesluit naar voren brengen:
- Een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan de staatssecretaris
van Infrastructuur en Waterstaat, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai,
Postbus 97, 3440 AB Woerden.
- Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u ook contact
op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai, telefoon
0348 - 487 450.
Inlichtingen
Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de ter inzage gelegde
stukken kunt u zich tijdens kantooruren wenden tot het Bureau Sanering
Verkeerslawaai, telefonisch bereikbaar via het hierboven vermelde
nummer.
Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is
te vinden op: www.rijkswaterstaat.nl/mjpg.
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Opening ‘Ommetje Egchel’
verschoven naar 6 juni
De opening van het ‘Ommetje Egchel’, dat zou plaatsvinden op
Pinkstermaandag, is verschoven naar zondag 6 juni. Door de
weersverwachtingen kon de opening niet doorgaan.

Groene stroom van eigen molens
De bouw van Windpark Egchelse Heide is in volle gang. Ondertussen zijn de turbines gebouwd en wordt een
begin gemaakt met het aansluiten van de turbines aan het elektriciteitsnet. “Het in bedrijf stellen van de
turbines komt steeds dichterbij”, zo zegt een communicatiewoordvoerder van Windpark Egchelse Heide.
“Wij zijn dan ook verheugd om te kunnen melden dat donderdag 20 mei 2021 bij de BoeBaDoeFarm in
Beringe de PPA (de stroomcontracten) tussen Windpark Egchelse Heide en Eneco/OM zijn getekend. Dit wil
zeggen dat genoemde partijen Eneco en Samen OM de stroom gaan afnemen. Deze samenwerking stelt Peel
Energie in staat om de groene stroom van de eigen molens aan te bieden aan de inwoners van Peel en
Maas.” Voor meer informatie, kijk dan op www.peelenergie.nl

Op 6 juni zal de opening plaatsvinden van 11.00 tot 13.00 uur. Dan is
er ook onder meer een puzzeltocht voor kinderen. Het Ommetje
is een nieuwe wandelroute in
Egchel. Dorpsoverleg Egchel
en de gemeente hebben in de
akkers tegenover de Jacobusstraat
twee nieuwe paden aangelegd.

Via deze paden, die door de akkers
lopen, kunnen mensen een route
van 3,5 kilometer wandelen.
Het ommetje is de afgelopen tijd
wandelklaar gemaakt door vrijwilligers. Zij hebben de ondergrond
van de route hebben ontdaan van
onder meer oude wortels en brandnetels.

Wij zijn per direct op zoek naar een:

COMMERCIEEL
MEDEWERKER BOUWSHOP
Interesse? Kijk dan snel voor meer
info over deze functie
én ons aanbod op: bouwcenterdriessen.nl

10.000 artikelen
op voorraad

Showroom

Persoonlijke
begeleiding

Bouwcenter Driessen
Van Heemskerckweg 2, 5928 LL Venlo
T 077 323 64 00
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Ik gebruik geen WhatsApp meer
WhatsApp wijzigde een tijdje geleden de gebruikersvoorwaarden. De berichtendienst kan onder meer gebruiksgegevens gaan delen met eigenaar Facebook.
WhatsApp deelt echter niet zomaar gegevens
met Facebook, zegt de dienst. Facebook en
WhatsApp delen gegevens over de gebruiker
met bedrijven die van de diensten van Facebook
gebruikmaken. Zo kun je bijvoorbeeld een factuur betalen met Facebook Pay als je contact
hebt met de klantenservice van een bedrijf via
WhatsApp. Ook kun je betalen via WhatsApp
voor iets dat je via een advertentie op Instagram
hebt gekocht. Facebook kan geen berichten

lezen en ook telefoontjes zijn beveiligd. Maar wie
niet akkoord gaat, kan uiteindelijk de dienst niet
meer gebruiken.
De nieuwe voorwaarden leidden tot een storm van
kritiek. Want er wordt wel gezegd dat de privacy
niet in het geding is, maar wie zegt wat er achter
de schermen gebeurt? Bovendien zijn er nog andere
berichtendiensten, denk aan Signal en Telegram. Je
bent dus niet afhankelijk van WhatsApp.
Aan de andere kant moeten we ook niet zo naïef

zijn om te denken dat iets nog privé is als je sociale media gebruikt. Wie gegevens deelt op internet,
weet dat ze altijd teruggevonden kunnen worden.
En iedereen heeft wel eens vreemd opgekeken als
je een advertentie over een reis naar Spanje op je
laptop voorbij ziet komen, vijf minuten nadat je daar
op je mobiele telefoon naar hebt gezocht.
Ik gebruik geen WhatsApp meer.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 20

In Peel en Maas is plek voor een coffeeshop
De gemeente Peel en Maas heeft een aanvraag binnengekregen voor de komst van een coffeeshop in de gemeente. Zij zal zich over het onderwerp buigen en beoordelen of de komst van een coffeeshop wenselijk is in de gemeente.
Als inwoners van Peel en Maas nu naar een
coffeeshop willen gaan, dan zijn de dichtstbijzijnde plekken van legale coffeeshops in Venlo,
Roermond en Weert. De aanvrager voor een coffeeshop in de gemeente Peel en Maas zegt dat er
behoefte is aan een coffeeshop in de gemeente,
want anders krijgen straatdealers ‘vrij spel’.
Want hoe je het ook wendt of keert, in een

gemeente met ruim 43.000 inwoners worden softdrugs toch wel gebruikt en niet iedereen zal naar een
van de dichts bijliggende steden afreizen voor een
blowtje. Overal zijn straatdealers, die op hun beurt
weer voor overlast in de buurt zorgen. Daarom kan
het een goed plan zijn om op een regulerende
manier de softdrugs te verkopen, zodat de gemeente
toezicht kan houden en er wordt bijgehouden mid-

dels ID-controle wie de zaak binnenkomt.
Het merendeel van de mensen die gereageerd
hebben op de stelling, ziet een coffeshop echter
abslouut niet zitten. Zo reageert Moniek: “Nee, want
met de eventuele komst van een coffeeshop los je
het probleem van de straat niet op. Denk zelfs dat je
er alleen maar meer ellende mee op je nek haalt.”

Ingezonden brief

Voorlopig
ontwerp pand
Veersepad 13,
Kessel
Triest. Het mooie Veersepad
en pand gaan verloren.
Architectuur en plan prima,
maar graag wel op een
andere plek waar de buren er
geen last van hebben. Het
wordt gigantisch groot met
heel veel gezinnen en alle
drukte ervan. Mooi Oud
Kessel wordt vernield.
En niet te vergeten de manier
waarop SOT met de gemeente
Peel en Maas heeft samengewerkt. Ik hoop dat dit terdege
uitgezocht gaat worden voor
oud bewoners, andere gegadigden en de gemeenschap.
Projectleiders/geldleners zien
ongetwijfeld veel geld in dergelijke projecten. Dat zijn degenen die er echt rijk van worden.
En onkunde doet de rest. Met
gevolg dat al het oude verdwijnt. Voor mij een dikke nee.
Kessel behoort toch tot de vijftig
mooiste dorpen van Nederland.
Veersepad is daar zeker onderdeel van. Hou het in stand. Het
heeft een grote historische
waarde voor de toekomst en is
goed voor het toerisme/plaatselijke ondernemers.
Marij Thomassen, Kessel
De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle mediauitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en
worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het
recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die te
lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten
of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet
de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat in
andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel
aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatieinstrument worden gebruikt.

vac

cre ature
vorm atief

g
e
fullt
ver
ime

Kempen is een ondernemend en ambitieus communicatiebedrijf
in Horst. Bij ons creëren communicatieprofessionals, vormgevers
en productiemedewerkers samen passende oplossingen voor
onze opdrachtgevers. Wij zijn op zoek naar een creatief vormgever.
Lijkt het je leuk om ons team te versterken?

TamTom

Column

“Elk nadeel
hep se
voordeel.”
Daar valt natuurlijk niets
tegenin te brengen. Maar het
zoeken naar dat voordeel kan
een hele klus zijn. Neem nou het,
eindelijk op zijn retour zijnde,
coronavirus Je zou het als een
moment van bezinning moeten
zien, zo werd steeds gezegd.
Maar daarmee ben ik inmiddels
allang klaar. Dus zocht ik naar
andere voordelen van dat virus.
Het dragen van een mondkapje
bijvoorbeeld. Je zou kunnen zeggen dat het voordeel ervan is dat
je op een openbaar toilet minder
last hebt als iemand in het hokje
naast je uitgebreid zit te kakken.
Een ander voordeel is, dat als je
lelijk bent anderen dat maar voor
de helft kunnen zien.
Veel mensen werden als gevolg
van het vele thuiszitten, weinig beweging en het niet naar de
sportschool kunnen, zwaarder. Het
voordeel daarvan is dan weer dat
je auto lager, en dus beter op de
weg ligt. En het bespaart badwater.
Voordeel van corona is ook dat je
eens goed kunt nadenken over de
samenstelling van je vriendengroep. Misschien is het wel handig
om, met het oog op een volgende
lockdown, bijvoorbeeld een kapper
in je vriendengroep op te nemen.
En wat dacht je van de vakantie?
Als gevolg van corona had je geen
keus en moest je wel in Nederland
blijven. Ook dat heeft voordelen.
Je hebt geen wereldstekker nodig
en je hoeft niet naar je paspoort
te zoeken vlak voor je vertrekt.
Zo kan je ook, niet letterlijk natuurlijk, naar staande plassen kijken.
Nadeel is dat het erg spettert.
Voordeel is dat je er de remsporen
in de wc-pot mee uit kunt wissen.
Ik weet het, het zijn allemaal geen
overtuigende voorbeelden, maar je
moet toch wat. Want het kost soms
wel erg veel moeite om van een
nadeel ook het voordeel te zien.
Maar, zoals degene die de spreuk
lanceerde die boven deze column
staat ook heeft gezegd: “Je gaat
het pas zien als je het door hep.”
Zorg dus dat je het door krijgt en
blijf vooral goed zoeken.

Lees dan verder op www.kempencreeert.nl/vacature

#kempencreëert

Tom van Bakel
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Wacht niet te lang!
De coronatijd vraagt veel van jeugdigen en ouders. Deze periode kan voor veel gezinnen behoorlijk pittig zijn, aldus gezinscoach Lieke van de
gemeente Peel en Maas. Door de huidige coronamaatregelen gaan jeugdigen niet of deels naar school, niet op stap en ze hebben minder sociale
contacten. In combinatie met ouders die verplicht thuiswerken kan het zorgen voor spanningen binnen het gezin. Daarom zijn de gezinscoaches en de
jongerenwerkers van Vorkmeer er zeker in deze tijd voor jou.

Opvoed- en opgroeivragen in
coronatijd
Alle coronamaatregelen- en beperkingen
vragen veel van onze jeugdigen. De één
gaat het makkelijker af dan de ander.
Alles gaat anders dan verwacht zoals
de start op het voortgezet onderwijs en
contacten met leeftijdsgenoten. Niet
alleen jeugdigen staan voor uitdagingen,
maar ook ouders.
Deze tijd geeft andere opvoedingsvragen
en dus ook opvoedingsantwoorden.
Zowel bij de gezinscoaches als Vorkmeer
komen vragen binnen over hoe hier
mee om te gaan. Zij denken graag met
jou mee. Ze hebben veel ervaring in het
begeleiden van jeugdigen en hun ouders
bij opvoed- en opgroeivragen.

Hulp inschakelen
Gezinscoaches, Vorkmeer en onderwijs
werken nauw samen en hebben hun
krachten gebundeld om concreet
antwoord te zoeken op jouw opvoeden opgroeivragen. Zo zijn deze partijen
in samenwerking met elkaar sinds kort
gestart met een pilot E-Health waarin
een breed aanbod van modules ligt. Dit
zorgt ervoor dat jeugdigen én ouders op
een laagdrempelige wijze ondersteund
worden bij opvoed- en opgroeivragen.
Doordat de organisaties intensief
samenwerken, zijn zij beschikbaar om
gezinnen te helpen bij opvoedvragen in
deze coronatijd.

Ervaring in coronatijd
Een moeder van een gezin met drie
kinderen uit Panningen ervaart hoe het
is om met zijn allen in deze tijd veel thuis

te zijn. “Ik heb de laatste tijd zeker een
korter lontje. Je bent continue thuis
met zijn allen en daar zit je op elkaars
lip. Het onderscheid tussen werk/school
en privé is er niet meer. Vooral bij de
oudste merk ik dat na een jaar de rek
eruit is. Ze is gestart op het HBO maar
ze kan niet naar school. Ondanks haar
goede punten, is het sociale aspect erg
lastig. Ze wilt, zoals dat hoort bij een
17-jarige meid, op stap gaan, feesten en
genieten van haar (studenten)leven.”
De oudste bevestigt dit en geeft aan dat
de coronatijd haar zeker slechter heeft
laten voelen. “In de coronatijd ben ik mij
veel slechter gaan voelen. Ik zit in een
dip en ik wil vooral graag uit dit sociale
isolement. Behalve de weekenden haal
ik nergens meer energie uit, maar zelfs
de weekenden zijn niet meer speciaal
omdat er weinig mogelijkheden zijn.”
Het middelste kind van het gezin kijkt
vooral uit naar die ene dag dat ze wel
naar school mag.
“Thuis vind ik het maar saai, maar
over het algemeen is er voor mij geen
groot verschil geweest. Ik ben net 13
geworden, want als 12-jarige mocht ik
nog met mijn vriendinnen afspreken. Nu
is dat wel anders, maar ik ben lekker
veel buiten, daar word ik blij
van.”

Signalen waaraan je kunt zien dat een jeugdige
hulp kan gebruiken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Niet alleen de ouders, maar ook de omgeving zoals leraren, trainers
kunnen signalen oppakken. Maak deze signalen en zorgen
bespreekbaar. Wacht niet te lang. Het is de eerste
stap naar verbetering of hulp die
nodig is.

Het gezin probeert
ondanks deze
vreemde tijd positief
te blijven. Zo halen ze
energie uit thuis een
gezellige sfeer te creëren
door samen te bakken en
spelletjes te doen. Als het
mooi weer is gaan ze er het
liefst op uit om een ijsje te
halen of te wandelen.

In contact komen
Via de gemeente

Je kunt een afspraak inplannen op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur via
077 - 306 66 66 (Klant Contact Centrum) of stuur een e-mail naar

vraag@peelenmaas.nl

Via Vorkmeer

Door de intensieve samenwerking tussen de gezinscoaches en Vorkmeer weten ze
elkaar goed te vinden en zorgen ze er samen voor dat jouw hulpvraag op de juiste plek
terecht komt. Je kunt contact opnemen met de jongerenwerkers via 077 - 307 73 50 of
ondersteuning@vorkmeer.nl

Via de huisarts

extra prikkelbaar (boos, geïrriteerd) of terugtrekkend gedrag;
verslechtering in concentratie en prestaties op bijvoorbeeld
school;
verminderde interesse of minder plezier hebben in activiteiten;
regelmatig een slecht humeur, sombere stemming of een
sombere indruk;
slaapproblemen: slecht (in)slapen, te veel of te weinig slaap
waardoor het dag- en/of nachtritme lijkt verstoord;
vermoeidheid en verlies van energie;
gevoelens van waardeloosheid of overmatige schuldgevoelens;
verminderde of toegenomen eetlust;
terugkerende gedachten aan de dood of zelfdoding;
geen vrienden of vriendinnen meer zien;
(overmatig) drugs- en alcoholgebruik;
minder buiten komen en/of minder sporten.

Ook kun je terecht bij jouw huisartsenpraktijk, daar is de gezinscoach op vaste tijden aanwezig.
Neem voor de mogelijkheden contact op met de assistente van jouw huisarts.
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Waarschuwing

Oplichters actief!
Bij meerdere gemeenten in Nederland komen klachten binnen van inwoners die zijn
opgelicht door websites die zeggen te helpen bij het regelen of aanvragen van zaken
bij de gemeente. Gemeenten werken NIET samen met deze websites.
Deze websites en online loketten vragen geld voor het maken van een afspraak bij de
gemeente of ze rekenen een hoger tarief voor een uittreksel of akte. Dat is zonde!
Een afspraak maken is bij ons altijd gratis en u kunt een uittreksel eenvoudig zelf
aanvragen op www.peelenmaas.nl
Bekijk dus goed op welke website u zit voordat u een afspraak maakt en betaal niets.

Start E-waste Race Peel en Maas
Van maandag 7 juni tot vrijdag 1 juli 2021, strijden basisscholen uit de gemeenten Peel en
Maas, Horst aan de Maas en Venray tegen elkaar tijdens de E-waste Race.

Schoonmaken aanplakborden
De aanplakborden worden de komende week schoon gemaakt.
Alle posters worden verwijderd.

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.
De scholen proberen zoveel mogelijk afgedankte elektrische apparaten (e-waste) in te zamelen.

Plaats/locatie

Straat/omschrijving

Hoe werkt het?
U kunt uw elektronisch afval, zoals stijltangen, haardrogers, dvd-spelers en dergelijke,
aanmelden op www.ewasterace.nl en de score per school bekijken. Op de afgesproken tijd
halen scholieren het bij u thuis op. Geen inzameling in uw dorp? U kunt e-waste natuurlijk ook
inleveren op het Milieupark in Panningen.

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

Joeppe 24
De groene pijl
Waalsestraat 8
Kievit 29
Perceel L 560
Molenstraat 124
Op de Lundert 23
Op de Lundert 36
Rochusplein
Hout 1A-1
Spurkt 11
Breestraat 7
Dörperfeld perceel K 3288
Parkeerplaatsen elektische voertuigen
Pottenbakkersoven 3
Uitbreiding Traffic Port
Wilhelminalaan 2
Wilhelminalaan 28
Alexanderplein
Kruisstraat 10
Molenpeel 2
Molenstraat 47
Steenoven 12B 113
Vissersweg 2
Kepringelehof 10
Laagheide 1
Ninnesweg (nabij 140A)
Raadhuisstraat 166, 166A1 t/m 166A19
Schoolstraat
Steenstraat 59 en 61
Hogere grenswaarden wegverkeerslawaai

Waarom een E-waste race?
De E-waste Race is leerzaam en leuk. Op een speelse manier brengen we het nut van hergebruik
onder de aandacht. Elektronisch afval wordt niet gerecycled als het bij het restafval wordt
gedaan. Waardevolle materialen gaan dan verloren voor hergebruik en dat is jammer.
Welke scholen van Peel en Maas doen mee?
• Basisschool De Diamant in Baarlo
• Basisschool De Horzion in Grashoek
• Basisschool De Springplank in Koningslust
Deze E-waste Race is een initiatief van Weee Nederland
in samenwerking met de deelnemende gemeenten.

Huiselijk geweld…..het komt wel goed
Huiselijk geweld is een groot maatschappelijk probleem, ook in
Peel en Maas en komt vaak voor. We vrezen dat de meldingen
slechts het topje van de ijsberg is, omdat mensen zich vaak
schamen om te praten over de problemen thuis of in de
familie. Heb je te maken met huiselijk geweld of ben je
getuige van huiselijk geweld, meld dit dan. Elke klap is te
veel! Huiselijk geweld gaat niet zomaar over!
Heeft u te maken met huiselijk geweld:
bel Vorkmeer tel. 077 - 307 73 50 of
Veilig Thuis via 0800 2000
Voor meer info, kijk op: www.vorkmeer.nl/
ik-heb-ondersteuning-nodig-bij/stoppenhuiselijk-geweld of www.veiligthuis.nl

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
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Partijen nemen geen genoegen met adviesrol

Huisvesting scholen: Raad wil zelf controle houden
Het lijkt erop dat de gemeenteraad zélf de controle wil houden over de plannen
voor renovatie en nieuwbouw van basisscholen. Dat bleek vorige week dinsdag in de
commissievergadering bij de behandeling van het zogeheten IHP. Daarin schetst het
college welke scholen in Peel en Maas aan (ver)nieuwbouw toe zijn. Burgemeester
en wethouders willen daarover de Raad ‘consulteren’, maar dat gaat diverse fracties
niet ver genoeg. Ook de regionale plannen voor de energietransitie kwamen in de
commissievergadering aan de orde.
De commissievergadering was ter voorbereiding op de Raad van 8 juni. Voor het eerst sinds
het begin van de corona-crisis vond de vergadering weer plaats in de raadzaal, in plaats
van online. Maar een gewone vergadering was het nog niet. Per onderwerp waren alleen de
fractiewoordvoerders aanwezig, zodat voldoende afstand bewaard kon worden. Raadsleden
die over een andere agendapunt het woord zouden voeren, wachtten elders in het huis van de
Gemeente op hun beurt, en volgden ondertussen de vergadering online.
Huisvesting basisscholen
In Nederland zijn gemeenten verantwoordelijk voor de huisvesting van basisscholen.
De laatste jaren krijgt het college van diverse scholen signalen dat hun gebouwen aan
vernieuwing of vervanging toe zijn. Dat was eerder dan verwacht, zodat de gemeente enkele
jaren eerder dan gepland een nieuw ‘Integraal Huisvestingsplan’ (IHP 2021-2036) moest
maken.
Deel van het plan dat het college nu aan de Raad voorlegt is een overzicht (‘kalender’) waarin
per school staat wat er mogelijk moet gebeuren, en wanneer. Alle plannen samen kosten
minimaal 16,6 miljoen euro, en maximaal 27,5 miljoen, gespreid over vijf tot tien jaar. Forse
bedragen, zo liet portefeuillehouder Wim Hermans (CDA) in de pers al weten.
Vastomlijnde (ver)bouwplannen zijn er nog nu nog niet, en het collegevoorstel gaat daarom
ook nog niet over concrete bedragen. Hoeveel het precies per school gaat kosten moet
blijken in afzonderlijke ‘businesscases’, die de komende jaren opgesteld worden. Die plannen
per school worden gemaakt door gemeente en scholen samen, met zoveel mogelijk
betrokkenheid van andere betrokken partijen zoals ouders, leerkrachten en omwonenden.
Zelf beslissen
De Raad begrijpt de noodzaak van een nieuw IHP, maar het lijkt erop dat een meerderheid het
collegevoorstel op een belangrijk punt wil aanpassen: de Raad wil in plaats ‘geconsulteerd
worden’ over concrete businesscases, nadrukkelijk de beslissingsbevoegdheid naar zich toe
halen. Zo kan de Raad per geval desgewenst ook aanvullende voorwaarden stellen.
Het CDA stelde een vraag over de beslissingsbevoegdheid en PvdA/GroenLinks en
VVD kondigen alvast een amendement aan voor de raadvergadering van 8 juni, als over het
collegevoorstel gestemd wordt.
Diverse fracties wilden daarom ook weten in hoeverre de ‘kalender’ nu al vastligt, welke
aanpassingen er per school gaan plaatsvinden, en wanneer.
Volgens portefeuillehouder Hermans is de kalender ‘niet in beton gegoten’, maar
‘richtinggevend’: hij is door schoolbesturen, kinderopvang en gemeente samen opgesteld, en
alle partijen bekijken regelmatig of er nieuwe ontwikkelingen zijn waardoor hij moet worden
aangepast. Hermans ‘kan zich ook iets voorstellen’ bij het aangekondigde amendement,
zei hij.
De VVD toonde zich enigszins bezorgd over de grote financiële impact die de plannen hebben
op het huishoudboekje van de gemeente. Volgens wethouder Hermans ziet het er echter naar
uit dat ze niet voor grote problemen gaan zorgen. Hij zegde toe om wethouder van Financiën
Paul Sanders (VVD) te vragen om voor de raadsvergadering van 8 juni alvast wat meer zicht
te geven of de financiële consequenties op de lange termijn. Hermans kondigde ook aan dat
de Raad een gedegen financiële doorkijk krijgt in de zogeheten Kadernota, die in juli op de
agenda staat.
Energietransitie
Na de scholen boog de Raad zich over een ander groot thema, de Regionale Energie Strategie
(RES) voor Noord- en Midden-Limburg. Deze RES 1.0 is een aangescherpt vervolg op een
eerder concept-document, waarover de Raad afgelopen september al besloten heeft.
Elke regio maakt een RES om concreet op regionaal niveau uit te werken wat er landelijk
in 2019 is afgesproken in het nationale Klimaatakkoord. Die uitwerking gaat over zaken als
energiebesparing, grootschalige duurzame energieopwekking met zon en wind, gebruik
van aardwarmte, versterken van het elektriciteitsnetwerk, betrokkenheid van inwoners
en bedrijven en dergelijke. De RES is, in de woorden van portefeuillehouder Paul Sanders,
een ‘ambitiedocument’: nu zijn de gemeenten aan zet.
De fractie PvdA/GroenLinks was het meest positief over de RES 1.0. Raf Janssen had er
‘grote waardering’ voor en zei dat er ‘grote stappen zijn gezet’. Wel vroeg hij meer aandacht
voor het voorkomen van ‘energie-armoede’: mensen met weinig geld die door de vele
energiemaatregelen op kosten worden gejaagd. Daarvoor moeten collectieve regelingen
komen, vindt Janssen.
Lokaal eigenaarschap
Janssen pleitte, net als Lokaal Peel en Maas, ook voor een flinke aanscherping van de
passages over ‘lokaal eigenaarschap’ van duurzame energieprojecten. Nu staat er dat er

wordt ‘gestreefd’ maar minstens 50% lokaal eigenaarschap, maar dat zou een voorwaarde
moeten zijn, vinden beide partijen. PvdA/GroenLinks wil dat percentage zelfs nog hoger
zien. Janssen en ook Tiny Valckx van Lokaal Peel en Maas waarschuwden verder dat ‘lokaal
eigendom’ beter gedefinieerd moet worden, om te voorkomen dat een buitenlands bedrijf
met een postbus in Peel en Maas toch in aanmerking komt. Het zou wat Raf Janssen betreft
bovendien niet alleen lokaal, maar ook ‘collectief’ moeten zijn, bijvoorbeeld in de vorm van
een coöperatie.
De VVD was minder enthousiast en vond de RES (waar een uitvoeringsconvenant op volgt) nog
wat wollig en abstract. Woordvoerder Suzan Hermans zei te hopen dat de optie ‘kernenergie
‘ - die nu niet in de RES staat - bij een update wél wordt meegenomen. Haar partijgenoot Nicole
Koopmans wilde weten waarom er nog steeds geen energieloket in Peel en Maas is, terwijl de
gemeente toch ‘duurzaamheid’ als een van haar kernwaardes heeft. Dat kreeg bijval van PvdA/
GroenLinks, die wil dat de gemeente dit zelf oppakt en niet langer afwacht.
Eenmansfractie AndersNu was sceptisch over de RES, sprak over ‘onhaalbare ambities’ en
had grote twijfels over draagvlak voor meer windmolens. Fred Peters van PvdA/GroenLinks
wees er evenwel op dat windmolens veel meer opleveren dan grote zonneparken. Volgens
Peters kan het elektriciteitsnet windmolens ook beter aan dan zonnepanelen. Sandy Janssen
(CDA) stelde de bouw van winturbines op bedrijventerreinen voor en vond dat aardgas in deze
overgangstijd niet helemaal in de ban gedaan zou moeten worden.
Volgens wethouder Paul Sanders is Peel en Maas al best goed onderweg met de
energietransitie: er staan inmiddels vijf windmolens, binnenkort beslist het college ook
over de plannen voor zonneparken. En volgens Sanders heeft Peel en Maas ook relatief veel
zonnepanelen op daken. Voor een energieloket wil hij eerst de resultaten afwachten van
experimenten elders in de regio.
Ook het voorstel over de RES staat voor de raadsvergadering van 8 juni geagendeerd.
Vervuilde grond wegbermen
Hoe vuil is de grond langs wegbermen, en wat mag je daarmee doen? Die vraag stond centraal
bij het volgende agendapunt. Het college wil de grond die vrijkomt bij het afschrapen van
wegbermen gebruiken voor het aanleggen van een afscheidingswal aan de westkant van het
Beringse industrieterrein. Dat afschrapen (‘vijzelen’) is nodig voor een goede afwatering van
wegen.

Tot nu toe moet de vrijgekomen grond per partij afzonderlijk op vervuiling worden
geanalyseerd, om te zien of hij gebruikt mag worden voor de geplande geluidswal. Dat is
kostbaar en veel gedoe. Volgens het College is de vervuiling echer heel beperkt en vormt
gebruik in een (met schone grond afgedekte) geluidswal geen risico. Het college legt dat
uitvoerig uit in het raadsvoorstel waarmee het mogelijk gemaakt wordt om ‘gevijzelde’
bermgrond zónder afzonderlijk onderzoek voor de geluidswal te gebruiken. Het voorstel is
binnen de regels van de wet, de grond is getoetst en veilig bevonden, verzekert het college,
en alles wordt ook een stuk goedkoper,
Een meerderheid van de Raad lijkt daarin op 8 juni mee te gaan. Joep Hermans van Lokaal
Peel en Maas vond het wel jammer dat in het voorstel niets wordt gezegd over het door het
Groenplatform geadviseerde inzaaien van bermen met bloemzaad. . En Marie-José Kleinen
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(PvdA/GroenLinks) vroeg zich af of het écht wel zo veilig is, en of de gemeente niet op een
onverantwoorde manier milieunormen naar beneden bijstelt. Nee, zei de ambtenaar die
het voorstel had voorbereid, de situatie verbétert juist: ‘Die grond ligt nu vrij in de berm en
vervuiling zou dus in de bodem kunnen uitspoelen. In de geluidswal wordt die vijzelgrond
afgedekt met schone grond en kan uitspoelen dus niet meer.’
Ruimte voor ruimte
Bij het volgende agendapunt had de Raad geen enkele probleem met het bestemmingsplan
voor een ‘Ruimte voor Ruimte’-woning aan de Kloosterstraat in Helden. Het collegevoorstel
hierover kreeg daarom het predicaat ‘hamerstuk’, zodat het op 8 juni zonder verdere
behandeling goedgekeurd zal worden.
Toch duurde de behandeling nog even, omdat er een misverstand ontstond over de vraag
hoeveel van deze Ruimte-voor Ruimte-woningen de gemeente nog te vergeven heeft.
In het collegevoorstel staat dat er na deze woning nog zeven resteren. Frits Berben (PvdA/
GroenLinks), Geert Seegers (VVD) en ook Peter Craenmehr (AndersNu) wisten echter zeker
dat portefeuillehouder Rob Wanten (CDA) vorig jaar had gezegd dat de gemeente álle RvRkavels had uitgegeven. Volgens Wanten gaat het om een later aangekocht, extra contingent.
Berben en Seegers wilden de zaak verder niet op de spits drijven, maar ze vonden wel dat de
wethouder hierover verwarrend had gecommuniceerd.
Functioneren Raad en burgemeester
Een hamerstuk wordt op 8 juni ook de ‘Verordening Klankbordgesprekken
burgemeester en Raad’.
Deze (nieuwe) verordening regelt de jaarlijkse gesprekken tussen Raad en burgemeester,
waarin ze praten over elkaars functioneren. Er staan regels in over onder meer
vertrouwelijkheid, wie deelneemt aan de gesprekken en welke onderwerpen aan bod
moeten komen.

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

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

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

Te koop Bosch
elektrische grasmaaier ARM 37. 3 jaar
oud. Prijs 40 euro
Tel. 06 4655 6381

ZOEK DE SPAANSE ZON OP! Het kan!
Fijne acc ad Costa Blanca Mooie
omgeving. 2-4 pers. Fam. Rutten
www.casarutten.com tel:06 5021 8912
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JOUW WERKZAAMHEDEN:

WAT BIEDEN WIJ:

• Klanten helpen bij het laden
• Klaarzetten van bestellingen
• Leveranciers helpen bij het
laden en lossen
• Bediening van cementmortelcentrale
• Opruimwerkzaamheden
/ kluswerkzaamheden

• Uitdagende baan voor
meerdere dagen in de week
• Salaris en arbeidsvoorwaarden
volgens de Hibin CAO
• Prettige werksfeer in een
vooruitstrevend bedrijf
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VVD Peel en Maas De maand van
Als team VVD Peel en Maas zetten we ons iedere dag in voor de inwoners van onze gemeente. Wij slaan een
brug tussen de inwoners en de lokale politiek en vinden het belangrijk dat gemeentelijke beslissingen op
een transparante manier worden genomen.
Dat betekent dat processen duidelijk
moeten zijn en dat de bestuurders
hun beleid helder moeten kunnen
uitleggen. Wij vinden dat inwoners
en ondernemers van de gemeente
Peel en Maas actief betrokken horen

te zijn bij wat er wordt besloten.
Het gaat tenslotte om belangrijke
beslissingen over Peel en Maas,
de kernen en het buitengebied.
Een actieve houding van luisteren,
positief handelen en kritisch mee-

Om nog wat extra verdieping te zoeken binnen thema’s is er vanaf deze
maand: ‘De maand van…’ Iedere
maand zetten we, naast de lopende
zaken, een onderwerp centraal. Deze
maand is dat de energietransitie en
in de maand juni zijn dat de verenigingen. Verder komen onder andere:
zorg, buitengebied, jongeren, water,
wonen, cultuur, ondernemers en

denken leidt volgens ons tot de best
passende oplossing voor de grootst
mogelijke groep. Zo nemen we alle
input die binnenkomt en die we
opdoen tijdens onze contactmomenten mee in onze overwegingen.

veiligheid aan bod. Dus wil je iets
kwijt over een bepaald onderwerp
of nodig je ons uit voor een bezoek;
heel graag! Neem contact op via:
info@vvdpeelenmaas.nl

Team VVD Peel en Maas

PvdA/GroenLinks Peel en Maas Gemeente moet zorgen voor betaalbare huurwoningen
Veel inwoners van Peel en Maas moeten steeds langer wachten op een huurwoning. Dat geldt voor alle
leeftijden, maar zeker voor jongeren. Daarom vindt PvdA/GroenLinks dat er veel meer goede en betaalbare huurwoningen moeten komen. Piushof in Panningen is een goed voorbeeld.
Daar zijn 46 levensbestendige en
energiezuinige woningen gebouwd.
De omgeving is mooi aangekleed.
De huur blijft beneden de huurtoeslaggrens van 752 euro per maand.
Voorheen lagen hier 72 huurwoningen. Elders in Panningen moeten nog
minstens 26 betaalbare huurwoningen
gebouwd worden om een gelijk aantal

terug te krijgen. Dat gaat ook gebeuren. De voorbereidingen hiervoor
zijn in volle gang. De plek waar deze
woningen gepland zijn, is het terrein van de voormalige VMBO-school
aan de Raadhuisstraat. De inzet is om
hier 36 betaalbare en energiezuinige
huurwoningen en huurappartementen
te bouwen. Als deze plannen gerea-

toegevoegd moeten worden. Liefst
nog in 2021 of anders in ieder geval
voor de zomer van 2022. De gemeente
kan een stevige bijdrage leveren aan
het realiseren van deze woningen
door de benodigde grond hiervoor
beschikbaar te stellen via een constructie dat de bouw van deze woningen beneden de huurtoeslaggrens
kan blijven. Dat kan bij voorbeeld via
erfpacht tegen een minimale jaarlijkse
vergoeding. Aan de Raadhuisstraat
in Panningen liggen nog twee kavels

liseerd worden, komen in Panningen
zelfs tien huurwoningen meer terug
dan in Piushof zijn afgebroken.
Maar tien woningen meer is naar ons
idee bij lange na niet genoeg om te
voldoen aan de groeiende vraag naar
betaalbare huurwoningen. Alleen al in
Panningen zouden daar nog minimaal
enkele tientallen huurwoningen aan

die eigendom zijn van de gemeente
en die uitstekend geschikt zijn voor
de bouw van huurwoningen, namelijk
het terrein van het voormalige postkantoor en het terrein van de voormalige basisschool Panningen-Zuid.
PvdA/GroenLinks zal binnenkort aan
de gemeenteraad voorstellen deze
twee percelen beschikbaar te stellen
voor sociale woningbouw.
Annigje Primowees, Frits Berben,
Raf Janssen

Kinderraad Kinderraad voorziet Helden van waarschuwingsborden
Lola Tijink heeft vrijdagochtend 21 mei twee waarschuwingsbordjes opgehangen bij de Meulenberg in Beringe. In het schooljaar 2019/2020 waren deze bordjes een gedeelte van het voorstel dat is gekozen in de kinderraad.
geleden heeft Lola in de HALLO gestaan
met een interview hierover. Daarin heeft
ze gevraagd of er inwoners zijn die zo’n
bordje wilden. Hierop heeft een inwoner
uit Beringe een mail gestuurd en daarom
heeft Lola in Beringe twee waarschuwingsbordjes opgehangen. Deze meneer zet zich
ook in voor een schone buurt en hoopt dat
de bordjes ervoor zorgen dat mensen de
hondenpoep netjes opruimen. Hij was dan

Het is een voorstel van Lola en Babs van
de Liaan uit Helden. Babs zit nu op het
Bouwens en Lola zit weer in de kinderraad.
Er hangen al veel bordjes in de gemeente.
Bij de scholen hangen de bordjes met:
‘Stop, ruim je afval op!’ En nu zijn de bordjes met: ‘Doe het kakje in het zakje’ aan
de beurt. De kinderen hebben de bordjes
zelf ontworpen en toen gemaakt samen
met mensen van de gemeente. Een tijdje
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ook blij met het bezoek van Lola. Voor meer
informatie hierover kun je contact opnemen
met de gemeente. Er zijn dit schooljaar ook
veel goede voorstellen. In de kinderraadsvergadering van 2 juni gaan de kinderen met
elkaar bespreken welk voorstel dit jaar gekozen wordt. De vergadering is live te volgen
via de website van de gemeente.
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BESTEL NU JOUW SEIZOENKAART!

Madeleine en Gijs, mediakids kinderraad
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Geplukt

Fiona Schoemakers Panningen
Moeder, vriendin, dochter, zus, hondentrimster en dierenvriend: Fiona is het allemaal. Samen met haar
gezin, dat bestaat uit haar partner, twee dochters, hond Ollie en twee paarden, woont ze op een perceel
van bijna 1 hectare groot. Daar runt ze ook haar eigen trimsalon. Deze week wordt Fiona Schoemakers (50)
uit Panningen geplukt.

Fiona is geboren en getogen in
Panningen. Als jongste van de
familie groeide ze op in een hecht
en gezellig gezin. “Ik heb samen
met mijn broer en zus een hele
leuke jeugd gehad. Mijn ouders
waren niet heel streng en lieten
me altijd mijn eigen keuzes maken.
Hierdoor kon ik mijn eigen ding
doen. We hadden ook altijd een
huisdier, dat vond ik heel erg leuk.”
Als kind was haar liefde voor dieren al groot. “Met Sinterklaas vroeg
ik jaarlijks een huisdier als cadeau.
Het liefste wilde ik een eigen
paard, maar dat ging niet. Daarom
vroeg ik een hond. En als dat ook
niet mocht, dan zou ik een konijn
willen hebben. Uiteindelijk kreeg

ik mijn zin en kochten mijn ouders
toch een hondje. Eerst een poedel en
daarna een teckel.”

Van verpleegkundige tot hondentrimster
Na haar jeugd koos Fiona voor de
opleiding tot verpleegkundige.
Ze rondde haar studie af en ging aan
de slag bij Vincent van Gogh in Venray.
Daar hielp ze mensen met psychische problemen, totdat ze in 2010
last kreeg van een burn-out. “Ik had
het gevoel dat ik daar beter zelf kon
gaan zitten als patiënt. Mensen kwamen met problemen naar me toe en
ik dacht alleen maar: jullie problemen kan ik er echt niet bij hebben,
ik zit zelf al niet lekker in mijn vel.

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.

Oplossing vorige week:
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Het moment dat ik erachter kwam
dat ik andere mensen niet meer kon
helpen, in combinatie met de hoge
werkdruk, was voor mij het keerpunt.
Ik besefte dat ik daar weg moest.”
Toch kijkt ze heel positief terug op

deze periode. “Ik ben eigenlijk blij
dat ik het meegemaakt heb, want
daardoor heb ik stappen gezet die
mij veel gelukkiger hebben gemaakt.
Ik besefte dat ik voor mezelf moest
kiezen en ik iets moest doen wat me
écht gelukkig maakt. Dat was toch
iets met beesten.” Daarom begon
Fiona in 2010 aan een vakopleiding
aan de Huisdier Kennis Instituut (HKI)
in Bunnik. Ze koos voor de opleiding
Hondentrimmen. “Ik wilde graag
iets met dieren gaan doen, maar het
moest natuurlijk wel iets opbrengen.
Uiteindelijk was trimster een mooie
manier om dit te combineren.” In 2013
opende Fiona haar eigen trimsalon
Hond & Haar. Als trotse eigenaar werkt
ze daar ruim 40 uur in de week met
allerlei honden. “Ik werk met allemaal verschillende groottes en rassen.
Dat maakt het werk heel gevarieerd.
Inmiddels heb ik zo’n groot klantenbestand opgebouwd, dat ik al twee
jaar een klantenstop heb.” Fiona zal
dan ook altijd hard blijven werken om
financieel gezien voor haar beesten
te kunnen zorgen. Buiten hond Ollie
heeft het gezin ook nog twee paarden in de wei rondlopen. Dat kost
veel geld. “Ik werk eigenlijk voor mijn
beesten. Heel veel van mijn gewerkte
geld gaat naar hen toe. Dat is nodig
voor stro, hooi of regelmatig een
nieuw zadel en dekje. Maar dat heb ik
er echt voor over.”

Geluksmomentjes
Naast haar drukke baan, probeert ze
ook genoeg momenten te vinden om
te ontspannen. “Ik kan al blij worden
van een wandeling met Ollie. Samen
met mijn zus of vriendin loop ik dan

VAKGARAGE
PEETEN BV

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

een rondje in het dorp. Ook vind ik
het heerlijk om een dagje naar de
sauna te gaan met mijn beste vriendin. Dat proberen we een aantal keer
per jaar te doen. In de avond geniet
ik regelmatig van een lekkere cocktail
of spelletje met vrienden of familie.”
Buiten gezelligheid met haar naasten, vindt ze het ook fijn om af en toe
een moment voor zichzelf te hebben.
“Ik vind het heerlijk om onze paardenstallen schoon te maken. Dan zet ik
heel hard de muziek van Pink op en
denk ik even helemaal nergens aan.
Dat is echt even een genietmoment,”
vertelt ze glunderend.
Fiona blijft dromen. “Ik zou wel iets
willen winnen”, zegt ze lachend.
“Dan hoef ik minder hard te werken.” Daar komt ze al snel van terug.
“Mijn grootste droom is om een eigen
hondenopvangcentrum te beginnen.
Ik ben acht jaar geleden een trimsalon begonnen omdat ik honden leuk
vind, maar andersom is dat vaak niet
zo. Hondjes vinden het meestal niet
zo leuk om geknipt of geföhnd te
worden. Eigenlijk zou ik willen dat
ze allemaal vrolijk aan komen rennen en dat zij zelf ook blij zijn. Bij zo’n
opvangcentrum zie ik voor me dat
alle honden hier in de wei rennen en
zwemmen in de waterplas. Dat vinden
ze leuker dan naar de kapper gaan.”
Als rasechte optimist sluit ze af met
de woorden: “Alle negatieve gebeurtenissen in het leven, leveren ook iets
positiefs op. Ik hoop dan ook als ik
later terugkijk op mijn leven, dat ik
kan zeggen: ‘alles wat ik gedaan heb,
heeft iets moois opgebracht.’”
Tekst en beeld: Floor Vervoort

Garagebedrijf
W. Aarts

WERKT UW AIRCO
NOG OPTIMAAL?
Kanaalstraat 80A | BERINGE
Tel.: 077 - 306 16 01

WWW.GARAGEAARTS.NL
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PartnerToernooi VVV 2021 bij
SV Panningen afgelast
De beide PartnerToernooien van VVV-Venlo bij SV Blerick (U14) en SV Panningen (U11), beiden gepland op
zaterdag 5 juni, vinden dit jaar geen doorgang. Corona gooit ook hier roet in het eten.

Oudmetalenactie
Fanfare Eendracht in Baarlo zamelt op zaterdag 29 mei oude metalen in. Men kan de oude metalen inleveren op de parkeerplaats aan
de Sprunklaan in Baarlo tussen 10.00 uur en 12.00 uur.
Ook computers, laptops, telefoons,
huishoudelijke apparaten en dergelijke worden ingezameld. Het
is alleen toegestaan om schoon
metaal in te leveren. Metaal dat

vervuild is met bijvoorbeeld olie of
koelmiddel mag niet. De inzamelingsactie vindt elke maand plaats,
altijd op de laatste zaterdag van de
maand.

Kesselse ruiter wint
paardenwedstrijd
De Kesselse ruiter Michel Hendrix heeft op zaterdag 22 mei gewonnen met zijn paard in de hoofdrubriek bij de Peelbergen. In totaal
namen 48 ruiters en hun paarden het op tegen de elementen en
elkaar in de medium tour finale in Kronenberg.

In een eerder stadium werden de
Top-toernooien van SHH Herten (U18),
IVO Velden (U13) en Venlosche Boys

(U9) om dezelfde reden al gecanceld.
De hoop is nu gevestigd op de beide
toernooien na de zomer; Wittenhorst

(U10) op zaterdag 28 augustus en
GFC’33 Grubbenvorst (U13) op zondag
12 september.

Op zoek naar
leuk werk?

De Kesselse ruiter zadelde voor zijn
overwinning de door Stal Hendrix
gefokte Hendrick’s HX. Wout-Jan
van der Schans werd nipt tweede
en Michel’s teamgenoot Marie
Skei werd derde. Van de 48 ruiters
en paarden mochten 6 combinaties retour komen in de barrage.
Vier Hollanders, een Noorse amazone en een Duitse ruiter legden
elkaar vervolgens het vuur na aan
de schenen, met zeer dicht op
elkaar aansluitende finishtijden tot
gevolg. De snelste vierfouter was

Mel Thijssen. De Sevenumse amazone reed voor de winst met de
tienjarige Galisha (Numero Uno),
maar kreeg in de laatste lijn een
balk aan de benen. Met de snelste finishtijd van 37,15 seconden
eindigde ze als rapste vierfouter op
plaats vier. Jens van Grunsven zijn
Doma Sue (Dollar du Murier) gaf er
op de laatste hindernis onverwacht
de brui aan. Vervolgens was Michel
Hendrix aan zet, hij behaalde de
overwinning in de hoofdrubriek.

Vleermuistelling IVN Helden
Om vleermuizen in Nederland in kaart te brengen is er op vrijdag
28 en zaterdag 29 mei een landelijke vleermuistuintelling.
Het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) Helden
vraagt inwoners van Peel en Maas om hieraan mee te doen.

AB Werkt biedt méér dan alleen werk in de agrarische sector.
Tijdelijke én vaste banen! Kijk maar eens hieronder. Wat pak jij
vandaag aan?

Operator ijsfabriek (fulltime)
Regio Horst | Vac. Nr. P047326

Lijkt het je een uitdaging om leiding te geven? Wij zijn op zoek naar een meewerkende operator voor een familiebedrijf waar de welbekende icestick waterijsjes
worden gemaakt.

Productiemedewerker (fulltime)
Regio Venlo | Vac. Nr. P047232

In deze functie ben je verantwoordelijk voor met name de verwerking van oud papier.
Hierbij werk je met name met een heftruck. Iets voor jou?

Projectleider magazijninrichtingen (fulltime)
Regio Horst | Vac. Nr. P 047211

Ben jij een kei in plannen en ben je op zoek naar een uitdagende functie? In deze rol als
projectleider ben je dagelijks voor operationele begeleiding aanwezig op locaties in
Midden en Zuid-Nederland.

Assistent productieleider / onderhoudsmonteur (fulltime)
Regio Venlo | Vac. Nr. P 045677

Op zoek naar uitdaging? In deze functie zorg je met jouw technische kennis voor
onderhoud en reparaties. Als rechterhand van de productieleider ben je verantwoordelijk voor het productieproces bij VS Rubber.

Interesse? Neem contact op met Sabrina
via horst@ab-werkt.nl of 077 – 398 08 83

AB Werkt | Spoorweg 6 | 5963 NJ Horst | ab-werkt.nl

“Hoewel nog fris is het echt wel
lente, en dus tijd voor misschien
wel de spannendste tuintelling van
het jaar: de Vleermuistuintelling!”,
zo zegt het IVN Helden. “In de
avondschemering komen vleermuizen tevoorschijn en gaan op jacht
naar muggen en andere insecten.
Misschien doen ze dat ook wel bij
jou in de tuin?” Om vleermuizen
te kunnen zien, kun je volgens het
IVN Helden het beste vanaf zonsondergang één uur in de tuin gaan
zitten. Dat is op 28 en 29 mei vanaf
ongeveer 21.45 uur. “Om het silhouet van een vliegende vleermuis
goed te kunnen zien, zoek je een
plek van waaruit je vrij zicht hebt
op een stuk avondhemel. Bij voorkeur ook met zicht op een boom

of wat struiken, want daar vliegen
vleermuizen graag. Als je in je tuin
vleermuizen ziet vliegen, dan kun
je op: www.tuintelling.nl doorgeven hoeveel vleermuizen je in of
boven de tuin hebt gezien en welke
soort je denkt dat het is. Voor het
bepalen van de soort heeft de
zoogdiervereniging een hulpmiddel gemaakt: de zoekkaart voor de
meest voorkomende vleermuizen
in Nederland. Met deze zoekkaart
kun je op basis van de grootte van
de vleermuis en de manier van
vliegen zelf ontdekken welke soorten vleermuizen er in jouw tuin
voorkomen”, aldus het IVN Helden.
De kaart is gratis te downloaden bij
de Zoogdiervereniging.
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Meet-beoordelingsmoment voor pony’s
van HC Caprilli

Offday

Herpertz Bevo Hc
uitgeschakeld voor titelstrijd

De meiden van de Panningse ponyclub HC Caprilli mochten op zondag 23 mei weer op pad naar een zogeheten
meet-beoordelingsmoment. In Maasbree werd door RV & PC de Cowboys zo’n moment georganiseerd.

Voor de meiden met een verzorgpony
van HC Caprilli was dit de aftrap voor het
outdoor seizoen van 2021. Er waren weer
nieuw combinaties, waaronder nieuwe
leden waarvoor dit de allereerste officieel meet-, beoordelingsmoment was,
combinaties waarbij het voor de pony de

PRIVATE LEASE

€ 249 ,-

VANAF

allereerste keer was en een paar combinaties die een klasse hoger het beste
beentje voor proberen te zetten. Amber
Huskens behaalde met haar eigen pony
Safira de hoogste score binnen de club.
“Het was spannend, leervol en vooral
erg leuk om te doen”, zo zegt een

Voor Herpertz Bevo HC was de
opdracht duidelijk in dit inhaalduel: er moest met ruime cijfers
van de hekkensluiter worden
gewonnen. Een paar weken
geleden had Herpertz Bevo Hc
nog met 41-29 gewonnen. Het
zou heel anders lopen. De thuisploeg grossierde in fouten. Het
leek wel of de hele ploeg een
‘offday’ had. Slechte passing,
weinige defensiestops en aanvallend scorend weinig rendement.
Niets lukte aan Panningse zijde.
Tot 4-3 hielden beide ploegen
elkaar in evenwicht. Vervolgens
namen de gasten het initiatief.
Na 18 minuten stond het al 14-10
voor de gasten die weinig te
duchten had van de thuisclub,
die meer met zichzelf worstelde
dan met de tegenstander. De rust
ging met een beschamende
19-13 achterstand in. Na rust gin-

woordvoerster van de club. “Wat hebben
de meiden hier van kunnen genieten”.
Fijn dat dit in deze bizarre tijd weer kan
en mag. Op naar een volgende keer.”
Tekst: HC Caprilli
Beeld: Kirsten Voesten

PRIVATE LEASE

€ 254 ,-

P/M *

VANAF

D

IGNIS 1.2 SMART HYBRI

V.A.

Herpertz Bevo HC heeft op zaterdag 22 mei een gevoelige 28-24
nederlaag geleden tegen Hurry Up. Door deze nederlaag is
Herpertz Bevo Hc uitgeschakeld voor de strijd om de landstitel,
die in een drieluik wordt beslist tussen GreenPark Aalsmeer en
Kermit Lions uit Sittard.

€ 16.900 ,-

gen de gasten lustig verder met
scoren. Tien minuten voor tijd
had Hurry up een voorsprong
van 28-21. In de slotfase kwam
Herpertz Bevo Hc nog terug tot
23-24. Een gevoelige nederlaag , die hard aankwam in het
Panningse kamp. Herpertz Bevo
Hc is derde geworden. Uiteindelijk
zijn de drie nederlagen tegen
concurrent GreenPark Aalsmeer
Herpertz Bevo Hc fataal geworden. Komende zaterdag 29 mei
sluit Herpertz Bevo Hc om 20.00
uur in eigen huis de competitie af
tegen Kermit Lions. Misschien kan
Bevo met een mooie teamprestatie het seizoen afsluiten.
Voor meer informatie over de
livestream kijk op www.bevohc.nl

Tekst: Mat Nellen

€ 1.250 ,-

P/M *

EXTRA INRUILVOORDEEL

RID

SWIFT 1.2 SMART HYB

V.A.

€ 17.750 ,-

De deuren van onze showroom zijn weer geopend en dat is maar goed ook want er zijn acties genoeg voor een bezichtiging.
Op alle modellen krijg je nu zes jaar garantie én ze zijn scherp geprijsd. Dus ook de sportieve Suzuki Swift en Ignis 1.2 Smart Hybrid.
We zien je graag tegemoet voor meer informatie of een proefrit.

KOM SNEL LANGS BIJ AUTOBEDRIJF DEINUM B.V.
De Sondert 5 · 5928 RV Venlo · Tel 077-3820000 · www.suzuki.nl/autobedrijf-deinum
Gemiddeld brandstofverbruik volgens de WLTP testmethodiek Euro-6-norm EC 2018/1832AP: 4,7 - 5,6 l/100 km; 21,1 - 18,0 km/l; CO2-uitstoot: 106 - 125 g/km *Het inruilvoordeel geldt alleen voor de Swift
versies 004 en 005, informeer bij de Suzuki-dealer naar de beschikbaarheid. Actie is geldig voor een verkoopcontract voor een nieuwe Swift welke is afgesloten tussen 26 april 2021 en 30 juni 2021, waarbij de
registratie uiterlijk 31 oktober 2021 dient plaats te vinden. Kijk voor de volledige actievoorwaarden op www.suzuki.nl. *Suzuki Financial Services leasetarief per maand o.b.v. Suzuki Private Lease, 60 mnd, 10.000
km/jaar, wegenbelasting in provincie Gelderland, BTW, en excl. Brandstof. Gemiddeld brandstofverbruik volgens de WLTP testmethodiek Euro-6-norm EC 2018/1832AP: 4,7 - 5,6l/100 km; 21,1 - 18,0 km/l; C02utistoot: 106 - 125 g/km • Tarieven kunnen afwijken bij gekozen uitvoering, wijziging van opties, looptijd, kilometrage en gewicht • Meerkilometerprijs varieert tussen € 0,03 en € 0,19 per km, exacte prijs staat
vermeld op de offerte • Toetsing en registratie BKR • Onder voorbehoud van acceptatie • Dit actieaanbod geldt zolang de voorraad strekt en tot uiterlijk 30 juni 2021 • Wijzigingen en typefouten voorbehouden.

*
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Joyce van Diepen Meijel
Hoe ga jij om met de rare tijd
waar we nu in leven?
Ik zorg ervoor dat ik een beetje in
mijn eigen bubbel blijf. Zo heb ik
een aantal vaste vriendinnen en een
leuke vaste groep. Ik kijk vooral naar
dingen die we wel kunnen doen,
zo heb ik ontdekt dat er nog best
veel mogelijk is. Maar niettemin kijk
ik weer uit naar het normale leven,
waarin weer alles open is.

Hoi

Column

Lenteweer

Heb jij tips voor een ander nu
tijdens de coronacrisis?
Blijf vooral niet binnen zitten, want
als je binnen op de bank blijft liggen word je niet vrolijker. Andere
mensen ontmoeten is best mogelijk op een verantwoorde manier.
Zorg ervoor dat je je hoofd soms
leegt, want dat doet wonderen.
Dit laatste doe ik door te wandelen
met mijn hond, door te sporten of af
te spreken met mijn vriendinnen.

Als je op je telefoon fototerugblikken krijgt van ‘één
jaar geleden vandaag’ zal het
je misschien wel opvallen.
Rond deze tijd vorig jaar was
het namelijk al echt zonnig
weer, maar daar is nu weinig
van te zien.
Met Pasen 2020 kon je al een
shirtje met korte mouwen aan
of een leuke zomerse jurk.
Afgelopen Pasen kon je juist
wel een vestje of een trui
gebruiken en rond die dagen
sneeuwde het zelfs nog. En dat
terwijl het al april was. Normaal
gesproken zou je in mei ook wat
makkelijker buiten je verjaardag
kunnen vieren, maar dat is
nu niet echt ideaal. Over het
algemeen lijkt het koude,
regenachtige weer deze lente
een beetje te blijven hangen.
Opzich vind ik de regen niet
heel erg, maar het lijkt me wel
weer fijn als de temperaturen
binnenkort nog omhooggaan
en ook de zon weer wat meer
gaat schijnen, zeker wanneer
het zomer is. Ik ben dan ook
benieuwd wat het weer in de
zomer gaat zijn. Of dit koudere
weer nog wat aanhoudt of dat
de zomer juist weer erg warm
wordt. Wie weet wordt het dan
weer juist zo’n weer waarbij
het niet te doen is om buiten te
zijn en dat we ons er daar dan
weer helemaal over verbazen.
Voor de natuur was het weer
deze lente wel weer heel fijn,
want regen is daarvoor sowieso
goed. En om te gaan wandelen
is het ook niet nodig om heel
heet weer te hebben, want
het is toch niet echt fijn als de
zon enorm schijnt. Dus ook al
is het dit jaar wat kouder en
regenachtiger en zullen veel
mensen dat waarschijnlijk
jammer vinden, wie weet zorgt
dat ervoor dat je volgend jaar
weer wat meer van de lente
geniet als het zonnetje dan wel
weer veel schijnt.

Ik ben dan ook
benieuwd wat het weer
in de zomer gaat zijn

Lisa Osinga

Wat kies je? TikTok of Instagram?
Ik kies TikTok, want daar zit heel
veel variatie in en je ontdekt nieuwe
dingen en mensen. Ook de muziek
op TikTok is vaak bekend.

Wat was jouw leukste vakantie?
Kroatië is mijn favoriete vakantieland. De zee is echt veel helderder
dan in Nederland. Je kan zelfs de
vissen diep onder je zien zwemmen.
Toen we daar gingen snorkelen bij
een grot, ver de zee in, konden we
de vissen wel 4 meter onder ons zien
zwemmen. Ik heb daar echt hele
mooie vissen gezien. Het was een
echte beleving.

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Wat is het leukste spelletje dat je
ooit hebt gespeeld?
Joyce van Diepen
14 jaar
Meijel
Het Bouwens College

Welke sport is helemaal jouw
ding?
Majorette, omdat ik daar gelukkig
van word en even nergens anders
aan hoef te denken. Ik vind het een
echte uitdaging om telkens nieuwe
dingen te leren in de sport. Voor de
coronatijd gingen we vaker op
wedstijd en juist dat vond ik heel
leuk. Je trainde dan echt om op
wedstijd te gaan en beoordeeld te
worden. Het doel is om telkens een
beetje beter te worden. Sinds kort
zijn we weer voor een nieuwe
show aan het trainen en hopelijk
kunnen we hiermee in het najaar op
wedstijd.

Wat is jouw grootste blunder?
Vorig jaar was ik voor de eerste keer
bij een vriendin op de verjaardag
en werd er door haar moeder
gevraagd ‘wat wil je drinken?’. Ik gaf
antwoord, alleen toen bleek de
vraag niet voor mij bedoeld te zijn,
maar voor iemand anders. Haar hele
familie keek mij aan. Op dat moment
schaamde ik me kapot. Achteraf
hebben we er nog wel om kunnen
lachen. Als ik er nu aan denk, schiet
ik eigenlijk weer in de lach. Dit is

een blunder die me helaas wel vaker
overkomt, want als je ergens voor
het eerst bent is dit wel erg gênant.

Wie of wat zou jij meenemen naar
een onbewoond eiland?
Ik zou een satelliettelefoon op
zonnepanelen meenemen, want
dan heb ik altijd bereik. Zo kan ik
altijd mensen bellen als ik mij alleen
voel. Als ik een persoon zou moeten
kiezen zou ik dit wel heel lastig
vinden, want ik zou wel meerdere
mensen mee willen nemen. Met de
telefoon zou ik contact met mijn
vriendinnen kunnen houden, zodat
we lekker kunnen kletsen en lachen.
Mijn familie vragen om adviezen lijkt
me trouwens ook wel handig.

Ik vond het helemaal geweldig en
deze dag zal ik niet snel vergeten.
Maar momenteel maak je me vooral
gelukkig met geld, want dan kan
ik zelf beslissen wat ik er mee doe.
Trouwens, met een zak blauwe
M&M’s maak je me ook gelukkig.

Wat is het lekkerste dat je ooit
hebt gegeten?
Ik hou normaal niet zo van rijst, maar
zodra we het hebben over sushi of
een pokebowl dan loopt het water
al in mijn mond. Ik kijk er dan ook
weer naar uit om naar een sushirestaurant te gaan. Ook kun je mij blij
maken met schnitzel met friet, dus
bij het Schnitzel Paradijs voel ik me
wel thuis.

Ben je ergens voor aan het sparen?

Wat kies je: als je schrikt leg je
een ei of je wordt altijd op straat
Nee, ik ben momenteel nergens voor achtervolgd door een draaiorgel?
aan het sparen. Het is wel handig om
wat geld achter de hand te houden
voor later of als er iets kapotgaat,
bijvoorbeeld mijn telefoon. Ook is
geld altijd handig voor als ik
leuke dingen wil gaan doen met
vriendinnen zoals shoppen.

Wat is het beste cadeau dat je ooit
hebt gekregen?
Een kaartje voor een concert van
mijn grootste idool. Na het concert
mocht ik ook nog backstage.

Lastig hoor. Ik kies er dan toch voor
om achtervolgd te worden door
een draaiorgel. Ik doe dan namelijk gewoon oortjes in met mooie
muziek.

Wat is jouw droomberoep?
Mijn droomberoep is om verloskundige worden. De ontwikkeling van
de groei van een baby in de buik
vind ik erg interessant. Daarnaast
vind ik het erg leuk om met mensen
te werken.

Ik ben momenteel helemaal fan
van Ticket to Ride. Dit heb ik voor
het eerst bij een vriendin gespeeld
en vond het helemaal geweldig.
We wilde telkens van elkaar winnen.
Ik geloof dat we het wel zes keer
opnieuw hebben gespeeld. Dit spel
heb je in verschillende vormen, dus
het gaat niet snel vervelen.

Wat is de beste film of serie?
Ik kijk vaak geen series, maar als ik
moet kiezen zou ik Stranger Things
zeggen, omdat het een spannende
serie is. Ook vind ik de Lion King
een leuke film en sowieso zijn alle
Disneyfilms gewoon te gek. Dus kort
gezegd: ik kan niet kiezen.

Wat doe je het allerliefste na
school
Afspreken met vriendinnen of thuis
met een kopje thee en wat lekkers
een film of serie kijken. Momenteel
heeft onze hond negen pups en dat
is natuurlijk geweldig. Dus de laatste weken ben ik na school veel bij
de pups te vinden. Het is heerlijk
om met de pups te knuffelen en te
spelen. Soms een spelletje spelen
met mijn familie vind ik ook leuk, zo
hebben we wel regelmatig een spelletjes middag of avond.

Tekst: Lotte Thijssen
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Coronamaatregelen

LET OP: Het aantal kerkgangers is nog beperkt. Met ziekteverschijnselen: blijf thuis!
Houdt in de kerk 1,5 meter
afstand. Desinfecteer uw handen. Draag een mondkapje bij
het naar uw plaats gaan en weer
naar buiten lopen. Blijf gezond!

Parochie Beringe

Misintenties
NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens
het parochiespreekuur op dinsdagochtend. Ook bij kapelaan
Roger Maenen tel. 077 466 18 50 of
per email roger.maenen@ziggo.nl.
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Overleden: Koos NiessenMaessen, 73 jaar
Zondag 30 mei
H. Mis 09.30 uur
Woensdag 2 juni
H. Mis 09.00 uur (grote kerk, zijaltaar St. Jozef)

Cluster MKBE

Op maandag 7 juni a.s. is de volgende
inzameling van bruikbare kleding,
schoenen, dekens, knuffels en
gordijnen.

Parochie Helden

Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens
Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 30 mei
Geen H. Mis
Zondag 6 juni
Geen H. Mis
Zondag 13 juni
H. Mis 11.00 uur

Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Overleden: Nel Nijssen-Janssen 79
jaar
Zondag 30 mei
H. Mis 10.00 uur t.i.v. Johannes Janssen
en Maria Haenen;
collecte ook voor de tekstboekjes.
Vrijdag 4 juni
De H. Communie wordt thuisgebracht
vanaf 09.00 uur

Parochie Grashoek

Parochie Koningslust

Parochie Egchel

Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg
077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 29 mei
H.Mis 19.00 uur t.i.v. Mie WillemsKessels en zoon Jan

heden volgen via Livestream en social
media. Meer informatie hierover is te
vinden op de website van de parochie.
Parochie Maasbree
Mededelingen
Misintenties
Openstelling Aldegundiskapel
NL58RABO0131001973
De Aldegundiskapel in onze parochiePastorie Dorpstraat 4
kerk is dagelijks geopend voor het
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl opsteken van een kaarsje, een gebed
of een moment van bezinning.
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 30 mei
Parochie Kessel
Tijdens de eucharistievieringen om Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
9.00 uur en 11.00 uur
Iet Dings-Bovendeerdt
zullen de kinderen van groep 4 en
077 462 18 60
5 van de basisscholen de Eerste H.
06 24 21 61 06
Communie ontvangen. De vierinKerkdiensten
gen zijn alleen toegankelijk voor de Zaterdag 29 mei
communicanten en hun gezinsle19.15 uur H. Mis.
den. De plaatsen in de kerk zijn voor 1ste Jaardienst pastoor Verhaag.
hen aangegeven. Familieleden en
Jaardienst Jo Bosch en overleden
parochianen kunnen de feestelijkfamilie. Voor een bijzondere intentie.

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 29 mei
Geen H. Mis

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

Parochie Baarlo

Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 30 mei
9.30 uur H. Mis.
Jaardienst Anna Beurskens.
Marie Madeleine d’Erp
Voor een bijzondere intentie

GEZOCHT:
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Zaterdag 5 juni
H. Mis 17.30 uur Uit dankbaarheid
leden verzetsbeweging en
oorlogsslachtoffers 1945

Parochie Meijel

Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5, 077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zondag 30 mei
H. Drie-eenheid
H. Mis 11.00 uur t.i.v. uit dankbaarheid
Maandag 31 mei
Maria Boodschap
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 1 juni
H. Mis 09.00 uur
Donderdag 3 juni
H. Mis Sacramentsdag 09.00 uur,
aansl. Aanbidding

Parochie Panningen

Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88

Donderdag 3 juni
9.00 uur H. Mis.

Parochie Kessel-Eik

Misintenties
NL41RABO0125300522
Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkens
06 30 10 30 13
Kerkdiensten
Zaterdag 29 mei
19.15 uur H. Mis in Kessel
1e Jaardienst pastoor Verhaag
Zaterdag 5 juni
18.00 uur H. Mis
6-wekendienst Pierre Bongers
Mededelingen
De misintenties kunnen tot nader
bericht worden doorgegeven aan Tjeu
Stemkens. Ook voor verdere informatie binnen de kerk.
De bestelde H. Missen die vanwege de

info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag-, woensdag- en
vrijdagochtend van 08.30 uur tot
11.30 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 29 mei
H. Mis 19.00 uur
Extra collecte misboekjes
Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel

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

Corona- lockdown niet zijn doorgegaan, kunnen opnieuw worden
aangemeld, op de datum welke de
familie dit wenst.

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

Het Stichtingsbestuur van Gemeenschapshuis
Kerkeböske in Helden is op zoek naar een

Bedrijfsleider

m/v

Het betreft in de start een benoeming van 20 uur
met toekomstperspectief.
Vereist zijn o.a.:
• managementsvaardigheden (HBO-niveau)
• ervaring met horeca.
Stuur een CV met motivatie naar verbugt@wxs.nl
Wilt u vooraf meer informatie?
Neem dan contact op met Herm Verbugt via 077 306 02 63

Meer informatie: bakkerijbroekmans.nl of bel: 077-3079899

Aan de Koeberg 3,
5988 NE Helden
info@kerkeboske.nl
www.kerkeboske.nl

Tummers

20

daar word ik vrolijk van

T

!
E
I
T
C
A
L
I
U
R
N
I
!
g
n
i
t
r
o
k
,
0
0
3
€
l
a
V ima
Min

r
o
o
v
e
i
s
i
v
e
l
e
t
e
w
u
e
i
n
n
e
!
e
1
2
u
0
n
2
r
o
K
E
t
Sco
e
h
p
o
ht
c
i
z
e
t
s
e
het b
op alle tv's

,vanaf € 995

13 55
9 ’’
cm

Peter

GRATIS
BEZORGD!

600,inruil
korting

1199,-

OLED

4K OLED TV TX-55HZW984
• 4K Ultra HD • OLED
• Netflix Recommended • Dolby Vision IQ
• HCX Pro Intelligent Processor • Dolby Atmos

4K TV 75PUS7805/12
• 4K Ultra HD
• Driezijdig Ambilight
• Smart TV met met Saphi
• Dolby Vision en Dolby Atmos
• Alexa ingebouwd

SCOOR DE
BESTE DEAL

320,inruil
korting

4K

ULTRA HD

4K QLED TV QE65Q95TC

SCAN EN

GRATIS
BEZORGD!

18 75
9 ’’
cm

SMART

1299,-

979,-

SMART

D
J
I
T
AL ESTE

GRATIS
BEZORGD!

16 65
5 ’’
cm

4K

ULTRA HD

1799,-

• 4K Ultra HD • QLED
• Direct Full Array LED
• Object Tracking Sound
• Quantum HDR 2000
• Quantum Processor 4K

DE B

800,inruil
korting

4K

ULTRA HD

SMART

L
A
E
D

2199,-

1399,-

QLED

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

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

1.400 m2

1000 m2

500 m2

600 m2

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

300 m2

350 m2

