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ModderDag
Een totaal van 120 kinderen heeft tijdens de Internationale ModderDag op dinsdag 29 juni mogen spetteren en spateren in de modder. Het Instituut voor Natuureducatie en
Duurzaamheid (IVN) organiseerde landelijk een modderdag. Het doel hiervan is om kinderen vaker buiten te laten spelen. In Peel en Maas vond dit plaats, in samenwerking met de
gemeente en Stichting Bosbeheer, op de locatie op de Koeberg in Helden. Een tractor liet water los bovenaan de zandberg waardoor er een modderpoel ontstond. Plezier voor de
kleintjes gegarandeerd. / Beeld: Roosje Delsing

Jaarrekening 2020 gemeente Peel en Maas: positief resultaat van
2,1 miljoen euro
De gemeente Peel en Maas sluit het jaar 2020 af met een positief resultaat van 2,1 miljoen euro , dat blijkt uit de jaarrekening die zij op vrijdag
25 juni heeft gepresenteerd. Dit terwijl in 2019, het jaar voor corona, de
gemeente ‘slechts’ 75.000 euro in de plus eindigde. Volgens wethouder
Paul Sanders (VVD) komt het positieve resultaat van het afgelopen jaar
met name door hogere opbrengsten uit verkoop van woninggrond in de
gemeente.
Volgens wethouder Paul Sanders
heeft de gemeente Peel en Maas
veel geplande uitgaven wél gemaakt
in het afgelopen jaar, maar ook veel
geplande uitgaven niet. Ondanks
dat de gemeente, net als iedereen,
verrast werd door corona en dit niet
had ingecalculeerd in de begroting,
heeft zij de cijfers in het groen weten
te houden. “De gemeente Peel en
Maas heeft qua grondexploitatie in
2020 een heel goed jaar gedraaid. Er
is winst gemaakt door de oplevering

van grote bouwprojecten in de
gemeente, die door de grote vraag in
een versnelling terecht zijn gekomen.
Dat heeft ervoor gezorgd dat er in
2020 veel (grote) bouwprojecten zijn
afgerond, wat geld oplevert voor de
gemeente. Het is een flink bedrag,
2 miljoen euro meer dan begroot”,
aldus wethouder Sanders. “In 3 jaar
tijd, sinds de start van dit college,
hebben we 550 extra woningen
kunnen toevoegen in de gemeente”,
voegt wethouder Rob Wanten eraan

toe. “Dat zijn net zoveel huizen als een
heel dorp zoals Egchel of Koningslust.
Daarin is een flinke slag gemaakt.”

Milieu
De gemeente Peel en Maas is kampioen in afval scheiden, zegt wethouder Sanders. Toch zijn de milieukosten
hoger uitgevallen dan begroot voor
het jaar 2020. Het zijn zelfs de grootste
afwijkende uitgaven voor de gemeente
in dit jaar. “Dit heeft te maken met het
feit dat veel mensen in coronatijd hun
huis zijn gaan opruimen”, licht Sanders
toe. “Het is erg druk geweest bij het
milieupark en al het afval dat daar
terecht komt, betaalt de gemeente
voor. Daarnaast was het milieupark
meer uren geopend om de coronamaatregelen na te leven, wat terug is te
zien in de kosten.”

Minder boa’s
De gemeente heeft kosten van 30.000
euro bespaard door mindere inzet
van boa’s in 2020. “We maken als
gemeente Peel en Maas gebruik van
externe inhuur van boa’s voor toezicht bij evenementen, drank, horeca
en parkeren”, zo zegt een woordvoerder van de gemeente. Evenementen
zijn niet doorgegaan en daarom is dit
toezicht komen te vervallen. Ook zijn
er kosten bespaard op de controle van
parkeerovertreders. “Parkeertoezicht
is maar deels uitgevoerd, want tijdens
de lockdown-periodes werd er veel
minder geparkeerd.”

Sociaal Domein
Binnen het sociaal domein is in 2020
een tekort ontstaan van 200.000 euro.
Het sociaal domein omvat de

domeinen participatie, Wmo en
jeugd en betreft zowel algemeneals maatwerkvoorzieningen. “In
hoofdzaak zijn er drie oorzaken voor
het tekort”, aldus de woordvoerder.
“Een toename van (bijstands)
uitkeringen, een compensatieregeling
die in 2020 is ingesteld om aanbieders
in het sociaal domein een omzet
te garanderen op het niveau van
2019 (die meerkosten voor de
regeling waren in de begroting niet
opgenomen) en bij jeugdhulp zijn er
enkele specifieke casussen die ook
financieel een grote impact hebben.”
De jaarrekening 2020 wordt op
dinsdsg 6 juli 2021 behandeld in de
raadsvergadering.

Tekst: Roosje Delsing
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Plaatsing stuw in Peel en Maas
In de gemeente Peel en Maas wordt gewerkt aan de aanpak van droogte.
Op initiatief van Waterschap Limburg worden er samen met de
gemeente Peel en Maas, LLTB en natuurorganisaties stuwen geplaatst.
Vrijdag 25 juni om 10.00 uur waren wethouder Paul Sanders en Har
Frenken, dagelijks bestuurslid van Waterschap Limburg, aanwezig bij
de plaatsing van een stuw aan de Preuskesdijk in Helden (tussen de kern
Egchel en het afwateringskanaal).
“Als gevolg van het veranderend klimaat kampen we steeds vaker met
langere periodes van droogte en
extreme temperaturen. Daar tegenover staat dat de winterperiodes natter worden. Het is dan ook belangrijk
om in de periodes dat er veel neerslag valt, te proberen neerslag vast te
houden in sloten. Zo kan water beter
in de bodem infiltreren (wegzakken)
om de grondwatervoorraad aan te vullen. Dat is belangrijk omdat het anders
de grotere beken of rivieren instroomt
en weg is”, aldus de gemeente. Dit
vasthouden van water gebeurt onder
meer met stuwen. Deze extra stuwen
worden geplaatst in sloten rondom
landbouwgronden of op grondgebied
van gemeenten of terreinbeherende
organisaties. Waterschap Limburg is

daarmee het eerste waterschap in
Nederland dat op deze manier samenwerkt met gemeenten om bermstuwen in gemeentelijke bermsloten te
plaatsen. Waterschap Limburg zelf
heeft zo’n 3.000 stuwen in beheer in
het Limburgse watersysteem. In het
verleden zijn er in Noord-Limburg al
1.500 boerenstuwen gerealiseerd.
Waterschap Limburg zorgt voor de
levering en plaatsing van de stuw, het
periodieke onderhoud en eventuele
reparaties. De toekomstige beheerder
bedient de stuw en voert klein onderhoud uit, zoals het weghalen van
begroeiing. Het waterschap beoordeelt mogelijke locaties voor stuwen
op geschiktheid. Ook de komende
jaren gaat het waterschap verder met
dit stuwenproject.

Inwoners mogen ook mening geven

Nieuwe visie voor herontwikkeling gebied De Kazing in Baarlo
Dorpsoverleg Baarlo wil een visie opstellen voor de herontwikkeling voor het gebied De Kazing in Baarlo. Hiervoor is zij een samenwerking gestart met onderzoeksbureau Kragten. Het
doel is het realiseren van een aantrekkelijk en verkeersveilig gebied voor onderwijs, sport en buitenspelen. Dorpsoverleg Baarlo wil dat inwoners ook hun mening geven en meedenken
over de herontwikkeling en is daarom een enquête gestart.
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HALLO Peel en Maas
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Eén van de speerpunten in het
Dorpsontwikkelingsplan Baarlo is
het opstellen van een visie voor het
gebied de Kazing in Baarlo. In dit
gebied ligt de sporthal, basisschool
De Diamant, openbare jenaplanschool
De Omnibus en Hoera Kindercentra.
“We krijgen steeds meer geluiden van
inwoners die vinden dat het gebied
onveilig is en ook speelt er bij één
van de scholen een serieus huisvestingsvraagstuk”, vertelt Bert Zeegers,
projectleider van het Dorpsoverleg

Baarlo. “De scholen zien graag dat
Hoera Kindercentra een centrale,
verbindende positie in dit gebied
krijgt. Daarnaast is er een herinrichting noodzakelijk qua spelen, groen,
gezondheid en parkeren.”
Door benodigd onderhoud komt er
volgens de gemeente steeds meer
urgentie te liggen bij een besluit over
de toekomst van sporthal de Kazing.
Wat de bestemming daarvoor wordt,
renovatie, vernieuwbouw, nieuwbouw
op de huidige locatie of nieuwbouw

Preventief cameratoezicht
Pastoor Huijbenplein in
Panningen
In de afgelopen periode hebben zich meerdere incidenten voorgedaan bij de Poolse supermarkt aan het Pastoor Huijbenplein in
Panningen. Vanuit preventief oogpunt wil burgemeester Wilma
Delissen-van Tongerlo van Peel en Maas voorzorgsmaatregelen
treffen om herhaling te voorkomen. Voor het preventief handhaven van de openbare orde en veiligheid gaat de gemeente, in
overleg met de politie, cameratoezicht instellen.
Het instellen van cameratoezicht
is een bevoegdheid van de burgemeester. Naast het cameratoezicht, houdt de politie de situatie
bij de Poolse supermarkt extra in
de gaten. Burgemeester Delissenvan Tongerlo: “Met dit preventief
cameratoezicht willen wij bijdragen aan een veilige situatie op
en rond het Pastoor Huijbenplein
en aan een veilig gevoel bij de
bewoners en ondernemers rond
het plein.”
Het cameratoezicht vindt plaats
voor een periode van vier weken.

Na deze periode wordt de noodzaak van het cameratoezicht in
overleg tussen de burgemeester, de politie en het Openbaar
Ministerie besproken. De camera
heeft zicht op de voorzijde van
de Poolse supermarkt en de
directe omgeving van het Pastoor
Huijbenplein rond de Poolse
supermarkt. De privacy van de
omwonenden en de omliggende
panden is gewaarborgd. Dit wil
zeggen dat de camera enkel beelden opneemt van de openbare
ruimte.

elders in het dorp, daarover mogen
de inwoners meedenken.” Voor de
uitwerking van de nieuwe visie werkt
het dorpsoverleg Baarlo samen met
de gemeente, de scholen en de
Stichting Hoera Kindercentra, maar
ook met andere belanghebbende partijen in het gebied zoals bijvoorbeeld
de gebruikers van sporthal de Kazing
en Wonen Limburg.

Enquête

king met het communicatieteam van
het Dorpsoverleg, onder leiding van
Koen Hendriks, een enquête met
digitale kaart opgesteld. Hierin kunnen inwoners van Baarlo aangeven
welke knelpunten zij ervaren en/of
hoe zij graag de herontwikkeling van
het gebied ingevuld zouden willen
zien. Deze kan men tot en met 11 juli
invullen. Kijk op www.baarlo.nl of de
Facebookpagina van Dorpsoverleg
Baarlo voor meer informatie.

Bureau Kragten heeft in samenwer-

Leenders Plants is een superleuk positief bedrijf waarbij we met een
team van tien mensen tuinplanten kweken en vermarkten naar tuincentra en collegakwekers in binnen- en buitenland.
Heb je zin om met ons een natuurproduct te maken,
dan kom je bij ons helemaal tot bloei.
Wij bieden een uitdagende baan (fulltime of parttime)

Medewerk(st)er
tuinplantenkwekerij
met doorgroeimogelijkheden

Werkzaamheden:
• Verzorging, onderhoud en snoeien
• Oppotten en verzendklaar maken
• Werken met heftruck en div. andere machines
• Aansturen van seizoen medewerkers en een leuke groep scholieren.
Wij vragen:
• MBO of HBO werk en denkniveau
Wij bieden:
• een leuke afwisselende baan in een professioneel
en gezellig team
• goed salaris volgens CAO open teelten
• goede secundaire voorwaarden
• wij leren je graag het vak tuinplanten kweken
Voor meer informatie bel Mark Leenders
06 51 98 90 98
Je kunt schriftelijk reageren per mail.
Stuur je CV en/of diploma’s mee.

www.leendersplants.nl | info@leendersplants.nl
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Maasbree wil Hartlijn in dorp verbeteren om
identiteit te versterken
Op basis van input van de inwoners van Maasbree heeft Dorpsoverleg
Maasbree een toekomstvisie opgesteld. Eén van de aandachtspunten in
het plan is het versterken van de Hartlijn van het dorp, die loopt vanaf
Djeenz Maasbree tot aan de voormalige sportvelden. Hiermee wil het
dorp haar identiteit krachtiger maken.
Net als veel andere dorpen staat
Maasbree de komende jaren voor grote
uitdagingen. Het verenigingsleven staat
onder druk, de betrokkenheid van de
inwoners is gedaald en de faciliteiten
en voorzieningen lopen terug. Om jong
en oud prettig te laten wonen en leven
in Maasbree, heeft het Dorpsoverleg
met input van inwoners toekomstideeën bedacht en in een plan vormgegeven. Het belangrijkste doel van het
Dorpsoverleg is dat de Hartlijn intact
blijft. De ruimtelijke identiteit van
Maasbree wordt namelijk van oudsher bepaald door de Dorpstraat. Deze
lijn wil het Dorpsoverleg doortrekken
richting de voormalige sportvelden

en verder versterken. “We willen een
Hartlijn creëren die uitnodigend is en
die voor aantrekkingskracht voor het
dorp zorgt. Onze identiteit moet zichtbaar zijn op de Hartlijn. Daarom zetten
we in op verduurzaming, vergroening
en het behouden en mogelijke versterken van voorzieningen. Hierdoor krijg
je een levendig en gezellig centrum”,
legt voorzitter Theo Cox uit. Een ander
belangrijk aandachtspunt in het plan is
woningbouw. “Onze huidige mogelijkheden om woningen te mogen bouwen zijn te beperkt. In overleg met de
gemeente Peel en Maas willen we naar
meer voorraad en meer flexibiliteit.
Dit om in te spelen op de vraag van

de inwoners en met name de starters
en ouderen. De voormalige sportvelden (Meuleveld) moeten in de directe
toekomst deze doelstelling mee gaan
invullen.”

Drie ontmoetingsplekken
Het Dorpsoverleg heeft een Hartlijn
voor ogen met daaraan drie pleinachtige ontmoetingsruimtes met ieder
een eigen uitstraling en sfeer. De lijn
zelf (Dorpstraat en Westeringlaan tot
en met De Wissel) moet ondanks de
smalle straat hoogwaardig worden
ingericht, met bijvoorbeeld verlichting,
groen, geveltuintjes en ‘hanging baskets’. De Wissel moet een groene, schaduwrijke ontmoetingsruimte worden.
Het plein bij de kerk, MFA en school
wordt het centrum van het maatschappelijke leven, het historische hart waar
alles en iedereen samenkomt. Café De
Pool, De Vermaekerij en De Breetse

Bakwinkel wordt een bruisend horecaplein waar volop ruimte is voor terrassen. Theo: “Naast de woonfunctie voor
de voormalige sportvelden Meuleveld
zou dit gebied ook moeten voorzien
in een openbaar park, een speel- en
ontmoetingsplek. Ook is hier wellicht ruimte voor enkele ‘tiny houses’
of andere innovatieve woonvormen.
Op de doorgetrokken Hartlijn ligt ook
Heezestraat 2, een markant pand dat
we graag behouden en gelukkig zijn
hier nu mooie nieuwe ontwikkelingen.”

Verkeersveiligheid
In gesprekken met dorpsbewoners
kwam vaak het veiligheidsaspect in het
verkeer aan de orde. Op veel plekken in
Maasbree wordt het verkeer als druk en
onveilig ervaren. “We moeten daarom
inzetten op voldoende ruimte voor
wandelaars en fietsers. Qua hoofdstructuur zijn er geen echte problemen, maar

diverse individuele plekken vragen om
verbetering qua inrichting. Wat betreft
het bedrijventerrein als geheel is er wél
een opgave. We vinden dan ook dat er
een verkeersplan gemaakt moet worden waarin we laten zien hoe we de
knelpunten willen aanpakken.” Na de
zomervakantie gaat het Dorpsoverleg
de toekomstvisie met het dorp bespreken, dit is door de coronamaatregelen
niet eerder mogelijk geweest.

We moeten daarom
inzetten op voldoende
ruimte voor wandelaars
en fietsers

Tekst: Jeanine Hendriks

Horeca-evenement voor kermis Panningen
Dotje’s Skihut en Tommie’s bar hebben van de gemeente Peel en Maas
een vergunning gekregen voor het horeca-evenement ‘Kermis
Feestival Outdoor’ tijdens de Panningse kermis. Het evenement vindt
plaatst van vrijdag 9 tot en met zondag 11 juli.

‘Yes! Kermis Feestival Outdoor
gaat door!! Zojuist hebben
we groen licht gekregen van
de gemeente’, zo laat Martijn

Horsten van Dotje’s Skihut weten.
Toegang is alleen mogelijk
met een geldige coronatest.
Kijk voor meer informatie op

de Facebookpagina van Kermis
Feestival Outdoor.

Adver torial

Meer mogelĳkheden voor cliënten

Fysiotherapie Kessel verder onder fysioHelden
Met ingang van 1 juli 2021 maakt Fysiotherapie Kessel onderdeel uit van fysioHelden. Fysiotherapeut Jeanne Staaks-Jacobs blĳft werkzaam in de praktĳk.
Cliënten krĳgen dankzĳ de samenwerking toegang tot meer behandelmogelĳkheden. Behalve in Kessel heeft fysioHelden vestigingen in Helden, Panningen en Maasbree.

Jeanne Staaks-Jacobs
Bestaande cliënten zullen weinig merken
van de verandering. Fysiotherapeute Jeanne
Staaks-Jacobs blijft verbonden aan de praktijk
en kan zich na de overname volledig concentreren op de zorg voor cliënten. Die kunnen
dus als vanouds rekenen op een professionele
behandeling.
Gedurende haar loopbaan heeft Jeanne diverse
cursussen gevolgd en heeft ze zich gespecialiseerd in verschillende deelgebieden van de
fysiotherapie. Ze behandelt klachten op het
gebied van onder meer bekkenpijn en -instabiliteit, etalagebenen, oedeem, COPD en whiplash. Daarnaast is Jeanne gespecialiseerd in

knie- en schouderrevalidatie en valpreventie.
Vanaf 1 juli wordt Jeanne in Kessel ondersteund
door fysio- en manueel therapeut Jan Bouten.
Jan, die al meer dan veertien jaar de selectie
van VV Helden begeleidt, is onder andere
gespecialiseerd in de behandeling van
nek- en lage rugklachten. Daarbij maakt hij
onder meer gebruik van dry needling, een
techniek om spierspanning te behandelen.
De spieren worden aangeprikt met een ‘droge’
acupunctuurnaald, waarbij er geen vloeistof in
de spier gebracht wordt. Ook de behandeling
van schouderklachten is een specialiteit van
Jan, die is aangesloten bij het Schoudernetwerk
Zuidoost-Nederland.

Het team therapeuten van fysioHelden bestaat
in totaal uit zestien therapeuten, ieder met hun
eigen specialisme en aandachtsgebied. Dankzij
de overname krijgen cliënten van Fysiotherapie
Kessel toegang tot aanvullende expertises.
Twee specifieke deelgebieden zijn geriatriefysiotherapie, gericht op het behandelen van
mensen met ouderdomsziekten en kinderfysiotherapie, voor kinderen in de leeftijd
tot 18 jaar.

Voor een afspraak met Jan belt u met
077 307 34 35, of meldt u zich aan via de
website van fysioHelden:
www.fysiohelden.nl/contact/aanmelding
Vergeet niet te vermelden dat u een afspraak
in de praktijk in Kessel wilt maken.

Afspraak maken
Wit u een afspraak maken bij Jeanne?
Belt u dan met 077 462 21 53 of mail naar
jeanne@fysiohelden.nl

Elzenpad 2, 5995 BW Kessel
077 462 21 53

fysiohelden.nl
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Verdi Geurts uit Maasbree fietste 500 kilometer op
één dag voor goed doel
Verdi Geurts uit Maasbree fietste zaterdag 26 juni samen met acht
kennissen de Homeride in Friesland. Dat is een fietstocht van 500 kilometer in 24 uur voor het goede doel. Samen haalden ze ruim 20.000 euro
op voor het Ronald McDonaldhuis.
Eén van de deelnemers aan de fietstocht verloor zijn 14-jarige zoon aan
kanker. In de periode van zijn ziekte
verbleven zij als familie regelmatig
in het Ronald McDonaldhuis. Met de
fietstocht wilde hij iets terugdoen voor
het ziekenhuis. “Via mijn schoonbroer
uit Friesland kwam dit idee ook bij mij
aanwaaien. Ik fiets graag en veel en
wilde graag meefietsen voor het goede
doel. Daarom heb ik me bij de groep
gevoegd. De andere mannen zijn in

januari begonnen met trainen, omdat
ze nog geen ervaring hadden met
wielrennen. Ik heb zelf de trainingen in
Maasbree gedaan. Zaterdag ontmoette
ik enkele mannen voor het eerst.”
Als enige Limburger tussen het Friese
gezelschap, stapte hij zaterdag in
Boksum op de wielrenfiets. Het was
een pittige, maar mooie tocht, vertelt
Verdi. “Na de eerste 100 kilometer ben
ik gevallen, omdat ik tegen paaltjes
aan ben gereden. Gelukkig heb ik niks

Voor onze werkplaats zijn wij op zoek naar een

Samensteller

Wij zijn JSB Horst. Als onderdeel van het familiebedrijf
Lek/Habo Groep vervaardigen en plaatsen wij al tientallen
jaren staalconstructies in het hele land. Door de jaren heen
heeft JSB Horst bewezen zich niet te beperken tot levering van
totaalprojecten alleen, de kracht zit hem vooral in “partnership” en
een goed advies. Kijk voor een overzicht van onze mooie projecten
op onze website www.lekhabo.nl/janssen-staalbouw.

gebroken en is het bij wat schaafplekken gebleven. Ik ben weer op de fiets
gestapt en doorgegaan. Ook heeft
één van de mannen een lekke band
onderweg gehad. Die hebben we nog
kunnen repareren. Daarnaast is één
van de mannen helaas uitgevallen
door mechanische problemen”, vertelt
Verdi. “Een tocht van 24 uur was voor
iedereen nieuw. In de nacht fietsen
was het mooiste onderdeel. Met z’n
allen door het donker door het bos
fietsen en dan later de zon op zien
komen, was prachtig.”

Volgens Verdi kregen ze veel steun
onderweg van familie en vrienden. “Normaal gesproken organiseert het Ronald McDonaldhuis de
Homeridetochten, maar vanwege
corona moesten we alles zelf regelen.
We hebben zelf de route gemaakt,
de begeleiders geregeld en het geld
opgehaald. Op diverse adressen hebben we pasta mogen eten en bij het
Ronald McDonaldhuis hebben we een
ontbijtje gehad. Toen we bij het eindpunt aankwamen, stonden veel mensen op ons te wachten. Het hele plein

in Boksem stond vol. Het was hartverwarmend.”
De groep mannen streefde ernaar om
10.000 euro op te halen. “Het bedrag
is uiteindelijk tussen de 20.000 en
25.000 euro geworden. Naast bedrijven die een donatie hebben gedaan,
zijn er veel kleine giften gedaan. Het
was een heel bijzonder initiatief. Of
ik vaker lange tochten ga fietsen? De
komende vijf jaar niet meer”, vertelt
Verdi lachend.
Tekst: Jeanine Hendriks

Koningslust presenteert toekomst
plannen voor voormalige basisschool
De stichting Springlaevend, dat werkt aan een nieuwe invulling van de voormalige basisschool in
Koningslust, mag op woensdag 7 juli haar plannen presenteren aan drie wethouders. In de school wil de
stichting acht levensloopbestendige woningen bouwen voor inwoners met een lichte zorgvraag, die
elkaar kunnen helpen en zo langer zelfstandig kunnen blijven wonen in hun eigen dorp.

Wat ga je doen?
• Als samensteller ben je voornamelijk verantwoordelijk voor
het samenstellen van staalconstructies en het uitvoeren van
laswerkzaamheden,
• je stelt onderdelen samen volgens tekening en vervolgens is het
hechten, richten en aflassen,
• je vormt een belangrijke schakel bij het realiseren van projecten,
• je werkt samen met een grote groep enthousiaste collega’s en valt
onder de dagelijkse leiding van de werkplaats chef.
Wat past bij jou?
• Je hebt minimaal een afgeronde technische opleiding op
VMBO niveau,
• je bezit een lascertificaat Mig Mag (niv. 2) of je bent bereid deze
intern te halen,
• je bent goed in het lezen en begrijpen van tekeningen,
• daarnaast heb je een actieve houding, ben je nauwkeurig en kun
je zowel zelfstandig als in teamverband werken,
• je weet van doorpakken en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit,
• beschikbaar voor 40 uur en woonachtig in de regio Horst.
Wat is de uitdaging van de functie?
Bij ons vind je een gemoedelijke en prettige werksfeer in een
enthousiast team waar collegialiteit en klantgerichtheid hoog in
het vaandel staan. Het is een leuke functie waarbij het salaris en
de studiemogelijkheden uiteraard goed zijn geregeld. Het salaris is
afhankelijk van je kennis en ervaring en daarbij gelden de secundaire
arbeidsvoorwaarden van de CAO metaalbewerkingsbedrijf.
JSB Horst is een platte organisatie met korte lijnen, informeel intern,
professioneel naar buiten. Ben je geïnteresseerd, solliciteer dan door je
cv en een korte motivatiebrief te sturen naar gstrijbosch@jsbhorst.nl
t.a.v. G. Strijbosch. Wil je meer informatie, bel dan 077 398 5445
en vraag naar Gerry Strijbosch.
Voor uitzend-, bemiddelings- en detacheringsbureaus,
gelieve niet te reageren.

www.jsbhorst.nl

Sinds de basisschoolkinderen in
Koningslust zijn verhuisd naar een
nieuwe locatie in gemeenschapshuis
De Sprunk, staat het oude, markante
schoolgebouw leeg. Koningslust
zag deze ontwikkeling als een
kans. Geheel volgens de principes van zelfsturing wil de stichting
Springlaevend dit pand inzetten om
de leefbaarheid en gemeenschapszin voor de toekomst te waarborgen.
De jeugd van de OJB blijft haar

plek in het gebouw behouden.
Volgens de plannen sluiten jong
en oud juist goed bij elkaar
aan. Wanneer de jongeren
hun lokaal niet gebruiken, kan
het dienst doen als huiskamer
voor de bewoners. Het plan
past binnen het centrumplan,
waarbinnen ook de omgeving
tussen gemeenschapshuis, kerk en
voormalige school opnieuw wordt
vormgegeven. De verbouw wordt zo
veel mogelijk lokaal aanbesteed en

het nieuwe gebouw wordt zoveel
mogelijk energieneutraal.
De stichting Springlaevend is
een initiatief van inwoners van
Koningslust en wordt ondersteund
door het Dorpsoverleg Koningslust
en de Stichting Bevordering Welzijn
Inwoners Koningslust. Op woensdag 7 juli mag de stichting haar plan
presenteren aan de wethouders
Mestrom, Wanten en Sanders die
het zullen beoordelen.
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Minder dan helft budget
coronasteunfonds opgemaakt
in 2020

Het mooiste
design komt
uit Venlo

De gemeente Peel en Maas heeft in 2020 een Steunfonds Corona opgezet
waar verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk aanspraak op
konden doen. Uit cijfers van de jaarrekening, die maandag 21 juni
werden gepresenteerd, blijkt dat er voor het jaar 2020 in totaal 190.000
euro is toegekend. Dit betekent dat meer dan de helft van het budget is
overgebleven.
“Het jaar 2020 was een bijzonder
jaar, zeker door corona”, zei wethouder Paul Sanders. “Gelukkig zijn we
gecompenseerd door het Rijk en zijn
we daarnaast snel begonnen met
het Steunfonds Corona. Dit steunfonds komt echt uit ons eigen potje.”
De gemeente stelde in 2020 een half
miljoen euro beschikbaar in het fonds
om te voorkomen dat het voortbestaan van verenigingen, stichtingen
en andere organisaties zonder winstoogmerk in gevaar zou komen vanwege financiële problemen die zijn
veroorzaakt door de coronacrisis. De

gemeente heeft 34 aanvragen gekregen van verenigingen en stichtingen.
Van deze aanvragen is een gedeelte
gehonoreerd, namelijk 16 aanvragen.
Het overige deel kreeg geen financiën
toegekend uit het steunfonds, omdat
zij niet aan alle voorwaarden voldeed.
Het steunfonds is onlangs verlengd
van woensdag 30 juni 2021 naar maandag 31 januari 2022. Hoeveel geld dit
jaar uit het Steunfonds Corona wordt
toegekend is nog niet te overzien, zegt
wethouder Sanders. “Stichtingen en
verenigingen kunnen het gehele jaar
nog aanvragen indienen.”

PvdA/GroenLinks wil onderzoek
naar afdracht verblijfsbelasting
arbeidsmigranten
PvdA/GroenLinks in Peel en Maas heeft vragen aan het college van Peel
en Maas gesteld over de verblijfsbelasting. Volgens de fractie wordt in
de gemeente Venray de afdracht van verblijfsbelasting massaal ontdoken door huisvesters van arbeidsmigranten. Daarom wil zij weten wat
er in de gemeente Peel en Maas speelt omtrent dit onderwerp.
“Dit is boven water gekomen door
een grootschalig onderzoek onder
huisvesters en bij gebouwen die als
leegstaand te boek stonden.
PvdA/GroenLinks vraagt zich af hoe
het in de gemeente Peel en Maas
gesteld is met het afdragen van verblijfsbelasting door huisvesters”, aldus
de fractie. Zo wil de partij weten hoeveel arbeidsmigranten er zijn gehuisvest in de gemeente Peel en Maas
en voor hoeveel arbeidsmigranten er
verblijfsbelasting wordt afgedragen

door huisvesters. Ook wil zij weten
hoeveel arbeidsmigranten er staan
ingeschreven in het bevolkingsregister
van de gemeente, hoe vaak er in 2019
en 2020 is gecontroleerd op de aanwezigheid van een nachtregister en
wat de uitkomsten van deze controle
zijn. Als laatste vraagt de fractie aan
het college of zij bereid is om ook in
de gemeente Peel en Maas een soortgelijk onderzoek te verrichten naar het
afdragen van verblijfsbelasting als in
de gemeente Venray.

Club Ultra niet klaar
voor ‘onverwachte’ opening
Club Ultra in Helden opent haar deuren op zaterdag 31 juli weer voor
publiek. Hoewel discotheken en nachtclubs al sinds 26 juni open mogen
met ‘testen voor toegang’, was Club Ultra hier nog niet op voorbereid.
“Het is ineens heel snel gegaan”, aldus eigenaar Enzo Venezia.
Dat zijn club plots haar deuren mocht
openen na een lockdown van bijna
anderhalf jaar, had clubeigenaar Enzo
Venezia niet overzien. De overheid liet
in de persconferentie van vrijdag 18
juni weten dat clubs en bars weer per
zaterdag 26 juni open zouden mogen.
Bezoekers moeten hiervoor wel een
negatieve coronasneltest laten zien die
niet ouder is dan 40 uur. Voor Venezia
was dit te kort dag om alles geregeld te
krijgen, zo laat hij weten. “Er wordt al
bijna anderhalf jaar gezegd dat clubs als
laatste open mogen. Nu ineens, zonder dat er eerder over is gepraat, kwam
het nieuws dat clubs en discotheken
weer open mogen. We zijn hier niet op
voorbereid. Daarnaast loopt het ‘testen
voor toegang’ ook nog niet vlekkeloos.
Dus hebben we besloten om per 31
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juli pas te openen.” Club Ultra had ook
geen personeel meer beschikbaar door
de sluiting van zijn zaak. Dat moest hij
eerst zien te regelen. “In de tussentijd
heb ik al het oude personeel opgebeld
en gelukkig wilt bijna iedereen terugkomen. Dus dat is heel fijn.” Venezia kijkt
uit naar de heropening. “Het heeft lang
genoeg geduurd, we zijn zo lang dicht
geweest. Het scheelt dat we overheidssteun hebben gekregen. Daar hebben
we geluk mee, want we waren pas
sinds 2019 open. Anders zou het een
ander verhaal zijn geweest. Met deze
subsidie hebben we al die tijd netjes de
huur kunnen betalen. Dus we kunnen
straks gewoon weer verder waar we
gebleven waren.”
Tekst: Roosje Delsing

Vacatures bij Leolux
Leolux maakt in Venlo de mooiste designmeubelen op bestelling, helemaal naar de wensen van de klant.
We groeien hard en zijn dringend op zoek naar nieuwe collega’s (M/V, fulltime). We zoeken specialisten
en allrounders, met en zonder ervaring:

Stoffeerder | Voorbewerker | Montagemedewerker | Inpakker
Werk jij graag met hoogwaardige materialen en weet je van aanpakken? Neem dan snel contact op.
Stuur vóór 10 juli een bericht (liefst met CV) aan de afdeling HR, t.a.v. Thalitha Holthuis, twi@leolux.nl

Wij zijn op zoek naar
een gedreven en
betrokken collega!
Wil je in een leuk, gezellig en enthousiast team
komen werken en heb je affiniteit met dementie?
Werk je graag samen maar ben je ook in staat om
zelfstandig te werken?
Dan zijn wij op zoek naar JOU!
Verzorgende IG Ruijsstraat Helden
Met jouw warme zorg en ondersteuning voelen
bewoners zich prettig en veilig in een vertrouwde
omgeving. De verantwoordelijkheid dragen, een simpel
“dankjewel” of een echte glimlach, daar doe jij het
als Verzorgende IG voor!
Meer informatie? Scan de qr-code
Bekijk de video
https://bit.ly/ruijsstraat-helden-video

werkenbijdezorggroep.nl
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Het mooie van herinneringen is
dat niemand ze van je af kan nemen
want ze blijven voor altijd in je hart.

Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden,
je hebt het dapper gedaan.
Wie kan begrijpen hoe je hebt geleden?
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan?
Rust nu maar uit.

Jo Tielen - Vervoort

Haar geest nog helder, haar lichaam was op, op maandag 28 juni
2021 hebben wij afscheid moeten nemen
van mijn lieve vrouw, ôzze zorgzame mam en trotse oma

* 29 maart 1934

Maasbree

† 22 juni 2021

echtgenote van

Wiel Tielen †
mam en oma van

Inie Hendrix-Dirkx
echtgenote van

Jan Hendrix
Zij overleed in de leeftijd van 72 jaar.

Elbert en Angela
Ellen
Amanda en Joaquim, Aliana
Rafael
Emily
Mex c

Jan
Leon en Sandra
Iris, Lisa

Dorpstraat 11, 5971 CC Grubbenvorst

De afscheidsdienst zal in besloten kring plaatsvinden.
We zijn de medewerkers van de Broekstraat bijzonder
dankbaar voor de liefdevolle verzorging die mam de laatste
achteneenhalf jaar heeft mogen ontvangen.
Dank ook aan de medewerkers van Ter Borcht in Baarlo waar
ze de drie jaar daarvoor verbleef.
Correspondentieadres:
Kennedyplein 52, 5993 BT Maasbree

Now alwer ein jaor vurbeej. ’t Gemis is d’r neet minder öm gewore.
Weej dinke aan dich en haoje nog altièd met hiel ôs hert van dich.
Wiet, Marc, Luc

De dood is van geen betekenis
Ik ben alleen verhuisd
Ik blijf die ik was en jullie ook.

† Panningen, 28 juni 2021

Neef en nichten

Maasbree, juni 2021

Correspondentieadres: Familie Jenniskens,
Dr. Ariënsstraat 15, 5981 VD Panningen
Voor aardbeienplanten,
groenteplanten o.a.:
winterpreiplanten, fruitbomen en
kleinfruit naar Thijs Huys, Langstraat 64
Horst-Hegelsom. Tel.: 077 398 35 52.

Jullie ritueel,
jullie uitvaart.
Maak van het afscheid een
gedenkwaardig moment, precies
zoals jij het graag wil.
Ongeacht waar je verzekerd bent.
www.vanderlaan-uitvaart.nl
077-3874141

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Zelfstandig Optidee Adviseur
Peggy Wismans www.optidee.nl/
peggy-wismans tel:0648550730 of fb
Opti-Duur
Tuinhulp gevraagd. We hebben zelf
gereedschap en aanhangertje. Locatie
Baarlo. Werktijden en vergoeding in
overleg. Bel 06 49 80 26 04

bob noten
uitvaartbegeleiding

begeleiden en ontzorgen
voor élke verzekering

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Auto’s gevraagd, alle merken
loop, sloop of schade. Direct geld
en vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.

Gezocht: Hulp in huis/
Interieurverzorgster. Omgeving
Grashoek. Plusminus 4 tot 6 uur per
week. 06-17234323
HEALING CREME – huidverzorgende
creme, ook bij zonnebrand en
pigmentvlekken.
Info: www.praktijkgerhegger.nl Ook
verkrijgbaar in natuurwinkels Horst en
Gennep.

Gezocht: interieurverzorgster voor
woning in Baarlo. Werktijden en tarief
in overleg. Bel 0649802604.
Boerderijwinkel de Vlegert.
Wij verkopen weer fijne nieuwe
aardappelen,div.groente en fruit.
Verlinden Lorbaan 41b Grashoek
Vele soorten PERKPLANTEN ,
geraniums, surfinia, knolbegonia,
hangpotten, ma-di-woe -zaterdag.
hay cox molengatweg 4 horst-06 54 30 69 64.
Nieuwe aardappelen te koop!
Zelfbediening Bosstraat 63 Hegelsom.
Te koop gevraagd 2-onder-1 kap
woning
eigenaar kan blijven wonen
geen makelaarskosten Vestjens
Grondzaken BV 077 307 28 18

De afscheidsdienst wordt gehouden op maandag 5 juli
om 11.00 uur in het crematorium, Yardenhuis van Venlo,
Grote Blerickse Bergenweg 30 te Blerick.
Samenkomst in de ontvangkamer,
waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.

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

Voor het schuren, lakken een andere
kleur van tafels en stoelen J. Derikx
Meijel. 06 10 95 42 20

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

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

fienbosuitvaartzorg.nl

Peet Steeghs Uitvaartzorg

24-uur
bereikbaar

eigen afscheidscentrum
vijf 24-uurs kamers

Zoete kersen zelfplukken 2 euro/ kg.
Nieuwe aardappelen 1,50 euro/kg.
P. v. Lankveld, Tienraijseweg 2 5864 CJ
Meerlo. tel.: 06 53 13 01 32.

Te koop onbespoten eigen geteelde
tuinbonen nieuwe aardappelen
frieslanders koolrabi en zomerprei
verder vele soorten vollegrond en
kasgroenten van goede kwaliteit en
niet duur het adres voor gezonde
groenten kwekerij brummans vosberg
16a panningen

Broer, zwager en oom van
Bert en Maria
Jos
Maria en Jac
Laura en Peter
Mien †
Harrie †

“Antje”

Pap, Mam,
Martijn, Digna en Niek

Enige en algemene kennisgeving

* Merselo, 22 maart 1948

Annie Peeters - Peeters

Heel veel succes gewenst!

Wij zijn op zoek naar een hulp in de
huishouding voor 4 uur per week. We
wonen op Vossenheuvel 6 in America.
Interesse? Bel 06 10 41 36 05

Toon Jenniskens
Altiëd ein loesterend oër,
de steun en toeverlaat van zoevuül.

reisservice

Geheel naar wens van Inie zullen wij in besloten kring afscheid nemen.

Ut is good zoeë

“Enne goije mins blieft altièd laeve.”

van harte gefeliciteerd
met de start van je

Te koop Zibro verrijdb. airco P 122
Koelcap.2200 W tot 75 m3
J v Neerven tel. 077 307 27 76

Familie Hendrix
Familie Dirkx

Marjon en Jack
Stijn
Tom en Kim
Maud en Max
Floor

Jessy,

samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

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

t. 077-3078642
06 38 43 79 56
Maasbree e.o.

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl

Panningen
www.janssenuitvaart.nl
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Kindcentrum Meijel start crowdfundings
actie voor realisatie schoolplein
Het Kindcentrum Meijel heeft een crowdfundingsactie opgezet om geld bij elkaar te krijgen voor de aanleg
van een groen schoolplein. Met het geld wil de werkgroep een zand- en waterspeelplaats realiseren, natuurlijke speelelementen aanschaffen en bomen en planten toevoegen.
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Wij zijn een gecertificeerde
groothandel in winterpeen.
We staan voor kwaliteit,
hygiëne en leveren naar de
wensen van onze klanten.

Word jij onze nieuwe
HEFTRUCKCHAUFFEUR?
We vragen van je/werkzaamheden:
•
Certificaat heftruckchauffeur
•
Interesse, leergierig
•
Inzetbaar als heftruckchauffeur en productiemedewerker
We bieden:
•
Prettige werksfeer
•
Salaris conform CAO
Interesse neem dan contact op met Jan Daniels,
06 52 37 01 47 en mail je cv en sollicitatiebrief met motivatie
naar: j.daniels@hiemstra.nl.

De bouw van de nieuwe school in
Meijel is in volle gang. Nu is het tijd
om het buitenterrein rondom de school
verder in te richten. Daar zijn de wensen van de kinderen, de medewerkers
en de kinderopvang bij meegenomen.
Uit die gesprekken is het idee ontstaan
om op het nieuwe schoolplein ruimte
te bieden voor natuurlijk en avontuurlijk spelen, buitenlessen en sportieve
uitdagingen. Zo komt er in het deel
waar natuurlijk spelen centraal staat
een zand- en waterspeelplaats en kunnen kinderen hun eigen spel bedenken
met natuurlijke speelelementen. Ook

kunnen kinderen op avontuur tussen
de beplanting en bomen. Daarnaast
komt er een grote dierenweide terug.
Op een speciaal parcours kunnen kinderen de uitdaging met elkaar aangaan
en ook zal er op het plein veel ruimte
zijn voor sport en spel.
“Het nieuwe schoolplein is een behoorlijke kostenpost en gaat boven het
budget dat Den Doelhof en Stichting
Kinderopvang Meijel samen investeren. De crowdfunding is opgezet om
ook het laatste gedeelte van de totale
wensen in één keer te kunnen realiseren. We hopen hierdoor een prach-

tige speelomgeving te realiseren voor
alle kinderen”, legt directeur Paul
Engels van basisschool Den Doelhof uit.
Kindcentrum Meijel streeft ernaar om
10.000 euro op te halen. “Dat is natuurlijk een inschatting, maar we gaan
ervan uit dat we dit bedrag gaan halen.
Mocht het niet lukken, dan moeten we
een andere oplossing bedenken en
wellicht een aanpassing maken in het
plan”, aldus Iduna Verstappen, directrice van Kinderopvang Meijel.

Tekst: Jeanine Hendriks

Enkele bewoners Stille Wille
vrezen voor komst arbeidsmigranten
door herstelplan gemeente
Bij het vaststellen van het bestemmingsplan van Stille Wille in 2015 maakte gemeente Peel en Maas een
typefout waardoor er niet 180 maar 120 huisjes gebouwd mochten worden op het bungalowpark. In 2019
is deze fout hersteld, maar daar waren enkele bewoners van het park het niet mee eens en maakten
bezwaar bij de Raad van State. De rechter oordeelde onlangs dat de gemeente juist heeft gehandeld.
Door het herstelplan mag bungalowpark Stille Wille in Meijel 180 recreatiewoningen op het park plaatsen.
Al geruime tijd zijn er 160 woningen
in gebruik. Door de uitspraak van de
Raad van State mag Stille Wille hier
dus nog twintig huisjes aan toevoegen. Vijftien bewoners van het
park vrezen echter dat de twintig
extra huisjes worden gebruikt voor
illegale bewoning van arbeidsmigranten.
Volgens een woordvoerder van de
gemeente Peel en Maas betekent
de uitspraak niet dat het bungalowpark ook daadwerkelijk die twintig
huisjes gaat toevoegen. “In principe had Stille Wille dit al eerder
kunnen doen, indien dit gewenst
was. Voordat de huisjes er komen,
moet er eerst een omgevingsvergunnning worden aangevraagd,
die eerst beoordeeld wordt door de

gemeente. We kunnen niet vooraf
zeggen of Stille Wille die aanvraag
gaat indienen. We willen niet op de
zaken vooruit lopen.”

Onbegrijpelijk
Moniek Peeters, die diverse mensen
met een recreatiewoning op Stille
Wille vertegenwoordigt, noemt de
vrees van haar cliënten gerechtvaardigd. “Dit omdat er al sinds lange
tijd huisvesting van arbeidsmigranten op het park plaatsvindt en de
gemeente Peel en Maas tegen deze
huisvesting niet handhaaft. Door
het toestaan van nog meer woningen, is uiteraard de kans groter dat
deze ook kunnen worden ingezet
ten behoeve van huisvesting van
arbeidsmigranten. Het beleid van
de gemeente Peel en Maas om
nog meer woningen toe te staan is
daarom onbegrijpelijk. De vraag of

mijn cliënten overlast hebben gehad
op het park is in deze niet relevant.
Het is een feit dat de huisvesting
van arbeidsmigranten niet is toegestaan op dit park op grond van het
vigerend bestemmingsplan, terwijl
dit wel gebeurt.”
In de jaarrekening van 2020 is te
lezen dat als gevolg van de uitbraak
van het coronavirus de uitbestede
fysieke controles op Stille Wille
in maart 2020 zijn uitgesteld. Een
woordvoerder van gemeente Peel
en Maas geeft aan dat dit tijdelijk
was. De controles op illegale bewoning zijn inmiddels weer opgepakt.
In 2020 hebben er wel diverse controles op het park plaatsgevonden,
onder andere op de naleving van de
coronamaatregelen.

Tekst: Jeanine Hendriks

Voor onze werkplaats zijn wij op zoek naar een

Staalconstructiemonteur
Wij zijn JSB Horst. Als onderdeel van het familiebedrijf
Lek/Habo Groep vervaardigen en plaatsen wij al tientallen
jaren staalconstructies in het hele land. Door de jaren heen
heeft JSB Horst bewezen zich niet te beperken tot levering van
totaalprojecten alleen, de kracht zit hem vooral in “partnership” en
een goed advies. Kijk voor een overzicht van onze mooie projecten
op onze website www.lekhabo.nl/janssen-staalbouw.

Wat ga je doen?
• Je monteert staalconstructies, stalen trappen, leuning en
hekwerken etc.,
• werkzaamheden zijn in Nederland of in het buitenland.
Wat past bij jou?
• Je hebt een VMBO vaktechnische opleiding,
• je bent in het bezit van een VCA diploma of bent bereid dit snel
te halen,
• je hebt 3 jaar werkervaring in een soortgelijke functie binnen de
staalbouw of aanverwante branches,
• je hebt goede contactuele eigenschappen,
• je kan zowel zelfstandig al in een team werken,
• je weet van aanpakken en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit,
• je hebt een positieve instelling en weet van doorpakken,
• je bent in het bezit van een rijbewijs B,
• werken in het buitenland is geen bezwaar voor je,
• beschikbaar voor 40 uur en woonachtig in de regio Horst.
Wat is de uitdaging van de functie?
Bij ons vind je een gemoedelijke en prettige werksfeer in
een enthousiast team waar collegialiteit en klantgerichtheid
hoog in het vaandel staan. Het is een functie met een groot
verantwoordelijkheidsgevoel met name m.b.t. veiligheid. Uiteraard is
het salaris en zijn de studiemogelijkheden goed geregeld. Het salaris
is afhankelijk van je kennis en ervaring en daarbij gelden de secundaire
arbeidsvoorwaarden van de CAO metaalbewerkingsbedrijf.
JSB Horst is een platte organisatie met korte lijnen, informeel intern,
professioneel naar buiten. Ben je geïnteresseerd, solliciteer dan door je
cv en een korte motivatiebrief te sturen naar gstrijbosch@jsbhorst.nl
t.a.v. G. Strijbosch. Wil je meer informatie, bel dan 077 398 5445 en
vraag naar Gerry Strijbosch.
Voor uitzend-, bemiddelings- en detacheringsbureaus,
gelieve niet te reageren.

www.jsbhorst.nl
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ZaterdagVakantiekracht

Trouwen in coronatijd
m/v

Ben jij in het bezit van een rijbewijs B?
En weet je van aanpakken? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Voor in onze expeditie zoeken wij een duizendpoot
die helpt de zending gereed te maken voor vertrek
en deze vervolgens naar de winkel brengt.
Wij zijn op zoek naar een enthousiast persoon
die producten klaar wil zetten en onze winkels bevoorraden.

Baarloos bruidspaar moest
bruiloft drie keer uitstellen
Een feest met restricties zag het stel niet zitten en daarom werd de bruiloft van Wendy van Geel en Frank
Nijssen drie keer door corona uitgesteld. Nu heeft het bruidspaar uit Baarlo haar hoop gevestigd op een
bruiloft in september. Maar of deze door kan gaan, is afwachten.

Interesse? Mail een korte motivatie en je CV door naar
personeelszaken@bakkerijbroekmans.nl
of bel naar 077 307 98 99

Sinds 1871

De lekkerste bakkerSinds
bij u1871
in de buurt

Voor onze projectafdeling zijn wij op zoek naar een

Technisch
3D Tekenaar

Wij zijn JSB Horst. Als onderdeel van het familiebedrijf
Lek/Habo Groep vervaardigen en plaatsen wij al tientallen
jaren staalconstructies in het hele land. Door de jaren heen
heeft JSB Horst bewezen zich niet te beperken tot levering van
totaalprojecten alleen, de kracht zit hem vooral in “partnership” en
een goed advies. Kijk voor een overzicht van onze mooie projecten
op onze website www.lekhabo.nl/janssen-staalbouw.
Wat ga je doen?
• Als Technisch 3D Tekenaar meet je staalwerk in waarna je
tekeningen en overzichten maakt voor de werkplaats,
• hierbij kan je denken aan staalconstructies, trappen en bordessen,
j• je onderhoud contacten met onze opdrachtgevers, de werkplaats en
de buitendienst,
• dit alles vindt plaats voor de utiliteitsbouw, hallenbouw,
distributiecentra, stallenbouw.
Wat past bij jou?
• Je hebt een MBO/HBO opleiding richting Werktuigbouwkunde /
Bouwkunde
• je hebt 3 jaar werkervaring in een soortgelijke functie binnen de
staalbouw of aanverwante branches,
• je hebt goede contactuele eigenschappen en je kan werken in een team,
• je kan tekenen m.b.v. het pakket Tekla, ervaring hiermee is uiteraard
een voordeel,
• je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit,
• je hebt een positieve instelling en weet van doorpakken,
• je bent in het bezit van een rijbewijs B,
• beschikbaar voor 40 uur en woonachtig in de regio Horst.
Wat is de uitdaging van de functie?
Bij ons vind je een gemoedelijke en prettige werksfeer in een
enthousiast team waar collegialiteit en klantgerichtheid hoog in het
vaandel staan. Het is een afwisselende en uitdagende functie waarbij
het salaris en de studiemogelijkheden uiteraard goed zijn geregeld.
Het salaris is afhankelijk van je kennis en ervaring en daarbij gelden de
secundaire arbeidsvoorwaarden van de CAO metaalbewerkingsbedrijf.
JSB Horst is een platte organisatie met korte lijnen, informeel intern,
professioneel naar buiten. Ben je geïnteresseerd, solliciteer dan door je
cv en een korte motivatiebrief te sturen naar gstrijbosch@jsbhorst.nl
t.a.v. G. Strijbosch. Wil je meer informatie, bel dan 077 398 5445 en
vraag naar Gerry Strijbosch.
Voor uitzend-, bemiddelings- en detacheringsbureaus,
gelieve niet te reageren.

www.jsbhorst.nl

Volgens de landelijke tendens worden
momenteel een hoop bruiloften
ingehaald die vanwege corona vorig
jaar niet door konden gaan. Volgens
trouwambtenaar Ria Jetten is daar
in Peel en Maas geen sprake van.
Wel merkt ze dat grote huwelijken
worden uitgesteld naar volgend jaar.
“Momenteel mogen er vijftig mensen
aanwezig zijn op een bruiloft, mits
er voldoende afstand gehouden kan
worden. In 2022 is er meer zekerheid
dat grote feesten gehouden mogen
worden. Enkele bruidsparen hebben
door de coronamaatregelen drie
of vier keer hun bruiloft moeten
verschuiven.”

Drie keer is scheepsrecht
Wendy van Geel en haar vriend Frank
Nijssen zijn daar één van. Hun bruiloft
stond in mei 2020 gepland, maar
werd door de coronamaatregelen
verplaatst naar september dat jaar.
Toen ook in september er geen
mogelijkheid was tot het geven van
een groot feest, werd een nieuwe
datum gepland. Ook die dag kon geen
doorgang vinden. Uiteindelijk hoopt
het stel dat na drie keer scheepsrecht
het huwelijk in september dit
jaar voltrokken kan worden. “Het
frustrerend. We weten twee weken
van te voren pas of het feest in
september door kan gaan. Maar we
blijven goede hoop houden. Ik ben

wel huiverig voor de mensen die in
de zomer op vakantie gaan en het
virus met zich meebrengen en het
daardoor hier weer oplaait. Maar we
gaan niet bij de pakken neer zitten”,
vertelt Wendy.
4,5 jaar geleden leerde het stel
elkaar kennen via de datingsapp
Badoo. De vonk sloeg meteen over
na de eerste ontmoeting en de
uit Maastricht afkomstige Wendy
trok al snel bij Frank in. Het stel wil
dan ook een groot feest om hun
liefde te vieren. Een bruiloft waarbij
iedereen mondkapjes moet dragen
en moet blijven zitten, is voor Wendy
en Frank geen optie. “Het wordt
een feest met meer dan honderd
gasten en alles erop en eraan. Het
is geen ‘quarantainefeest’. Met een
mondkapje op trouwen willen we niet.
En een zittend feest vinden we niks”,
zegt Frank stellig.
Trouwambtenaar Ria Jetten geeft
aan dat de bruidsparen daar over
het algemeen heel flexibel in zijn.
“Het is wennen om mondkapjes
te dragen tijdens een bruiloft en
het voelt raar om iemand niet te
feliciteren. Het is niet leuk, maar
voor mij blijft het altijd speciaal
om iemand te trouwen.” Het is
door de coronamaatregelen vaak
voorgekomen dat stellen haar
programma’s moesten omgooien,
vertelt Ria. “Bijvoorbeeld doordat

een getuigen corona kreeg en er een
vervanger moest worden gezocht. Zo
zijn huwelijken ook via FaceTime te
volgen geweest, omdat gasten niet
aanwezig konden zijn. Dat kwam
wel eens eerder voor, maar corona
heeft deze ontwikkeling een zetje
gegeven.”

Vervoer
Dat iemand thuis komt te zitten met
corona, daar is het Baarloos stel
niet bang voor. “Wij zijn allemaal
gevaccineerd als we gaan trouwen”,
zegt Wendy. Wel is het stel bang dat
ze geen vervoer hebben tijdens de
bruiloft. Frank: “De Amerikaanse auto
die ons zou vervoeren is inmiddels
door de coronacrisis verkocht. Het
vervoer dat we nu hebben geregeld,
staat ook weer te koop. Een plan c
hebben we nog niet. Dus als iemand
een idee heeft, horen we dat graag.”
Een andere zorg is de kleding. “We
moeten er wel op letten dat de kleren
passen, want die hebben we 1,5 jaar
geleden al gekocht”, grapt Frank.

Een plan c
hebben we nog niet

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

Open huis Kindcentrum Avonturier Koningslust
Het nieuwe Kindcentrum (KC) Avonturier in Koningslust houdt op vrijdag 9 juli een open huis om haar
opening te vieren. Op vrijdag 9 juli gaan van 15.00 tot 19.00 uur de deuren open voor iedereen die de
nieuwe school van Koningslust wil bewonderen.
De kinderen van basisschool De
Springplank verhuisden in november al naar nieuwe Kindcentrum
Avonturier, maar door de coronamaa-

tregelen kon er nog geen opening
worden gevierd.
Op vrijdag 9 juli is er alsnog feest.
Er zal muziek zijn, kinderen verzor-

gen rondleidingen en er zijn nog
meerdere passende activiteiten. KC
Avonturier bevindt zich aan de Rector
Isidorusstraat 5, te Koninglust.
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Adver torial

Mario Wassenberg kreeg een bedrĳfsongeval. Na een aantal operaties en
therapie verloopt het herstel voorspoedig.

‘Ineens ligt je duim er vanaf,
maar nu zit ie er gelukkig weer op’
Het gebeurde nu bĳna een jaar geleden. Mario Wassenberg (46), timmerman, maar eigenlĳk huizenbouwer, was met een bouwlift bezig
materialen omhoog te transporteren. Hĳ weet nog steeds niet precies hoe, maar ineens zat zĳn rechterhand klem in de bouwlift,
terwĳl die gewoon verder omhoog ging. ‘Foute boel, flitst het dan door je heen, voor je het weet ligt je duim eraf.’
Afstoting dreigde

De bouwlift stond naast zijn eigen huis
in Venlo, waar hij al jaren werkt aan de
constructie van een nieuw te bouwen pand.
Mario: ‘Ik weet nog dat ik ons huis in rende
en tegen mijn vrouw riep ‘Ongeluk, duim
eraf’. We bleven verder heel nuchter. We
hebben de duim die in het gras lag opgepakt
en in een theedoek gedaan. Daarna zijn we
naar VieCuri gereden, gelukkig niet heel
ver weg van hier en hebben we ons op de

Spoedeisende Hulp gemeld. We werden in
een aparte wachtruimte gezet in afwachting
van een plastisch chirurg die moest worden
opgeroepen. Op dat moment van rust, dat je
even niets kunt behalve afwachten, begon
ik pas de pijn te voelen. Heel apart, maar er
giert zoveel adrenaline door je lijf dat je het
eerder gewoon niet merkt. Ik heb toen meteen
morfine gekregen tegen de pijn. Veel bloed
heb ik trouwens niet verloren.

Omdat de chirurg langer op zich liet wachten
dan gedacht, werd Mario - met de duim veilig
in ijs verpakt -, per ambulance naar Maastricht
vervoerd. Daar volgde meteen een ingreep
waarbij de duim in een paar uur durende
operatie opnieuw aan de hand werd bevestigd.
Terug op de recovery zag Mario zijn duim helaas
snel zwart worden: afstotingsverschijnselen.
Mario: ‘Er was iets misgegaan en dan moet je
snel handelen, anders ben je te laat. Nieuwe
operatie dus. Aders en bloedvaten zijn daarbij
opnieuw aangelegd. Ook zijn er pinnen in de
duim geplaatst, voor de aanhechting. Om het
uur werd gecheckt of de duim niet opnieuw
zwart werd, ook ’s nachts. Gelukkig ging alles
goed nu. Na vijf dagen Maastricht mocht ik naar
huis.
We zijn toen snel begonnen met een
revalidatietraject via de fysio-handtherapeut
van VieCuri en via Adelante. Twee, drie keer
per week ging ik daarheen om te oefenen en
stijfheid van de hand te voorkomen. Knijpen,
strekken, masseren van hand en duim, dat
werkte prima. Steeds verder kon ik mijn hand
dichtknijpen. Dat moest ook wel, want als
ZZP-er kun je niet al te lang niets doen. Na vier
weken ging ik voorzichtig weer aan het werk.’
Begin juni volgde een derde ingreep, nadat
deze twee keer was uitgesteld door corona.
Een laatste pin werd daarbij verwijderd en er
is een pees verlegd zodat Mario z’n duim beter
kan buigen.
Mario, ná deze laatste ingreep die goed verliep: ‘Ik ben echt heel goed geholpen door de
artsen en verpleegkundigen in Maastricht en bij
VieCuri. Hulde aan de zorg.’

Mark Topeeters,
fysio-handtherapeut
Als fysio-handtherapeut werkt Mark Topeeters met patiënten die herstellen na een
ingreep. Zo startte hĳ vorig jaar zomer ook het revalidatietraject met Mario
Wassenberg.
Mario raakte zijn duim kwijt, maar deze kon
weer worden aangezet dankzij een operatie.
Om de functie van de duim zo optimaal
mogelijk te krijgen na zo’n groot trauma, is
het van belang vrijwel direct te starten met
handtherapie. Mark: ‘Het is echt zo dat hoe
eerder je begint met oefenen na een ernstige
ingreep, hoe groter de kans op succes. Honderd
procent resultaat behalen in de zin dat je
weer net zoveel kunt als voorheen is lang niet
altijd mogelijk. Ons doel is om de functie en
de belastbaarheid in zulke mate te herstellen,
dat de patiënt weer alles kan doen wat hij
daarvoor ook kon.
Bij Mario moesten we zijn duim ontzien, die
moest eerst weer aanhechten. Op dat moment
zijn we vooral bezig met de functie optima-

liseren van de overige vingers en het zorgen
dat de conditie van de hand optimaal is als de
duim weer belast mag worden. Na de operatie kwam Mario ongeveer een maand lang,
twee keer per week bij mij voor handtherapie.
Maar bij dit soort complex letsel is vaak meer
nodig. Op het moment dat er multidisciplinaire
revalidatie nodig is, verwijzen wij de patiënt
naar Adelante: een revalidatiecentrum met
een dependance binnen VieCuri. Hier stelt de
revalidatiearts een behandelplan op, gericht
op de hulpvragen van de patiënt. Samen met
de handtherapeuten, maatschappelijk werk en
psychologie zorgen zij voor de verdere begeleiding naar een functioneel herstel. En wat
betreft Mario: als hij goed blijft oefenen komt
dit zeker goed, maar onderschat zoiets niet.’

In het hand- en polscentrum van VieCuri zĳn alle patiënten met hand- of polsklachten verzekerd van een optimale behandeling.
Kĳk voor meer informatie op www.viecuri.nl/onze-specialismen/hand-en-polscentrum

Xavier Keuter,
plastisch chirurg
Xavier Keuter werkt als plastisch
chirurg bĳ VieCuri en is nauw betrokken bĳ het hand- en polscentrum.
Daarnaast is hĳ werkzaam in het
MUMC+ in Maastricht. In het hand- en
polscentrum werken diverse medische
disciplines nauw samen waaronder
orthopeden, traumatologen, plastisch
chirurgen, revalidatie artsen en
handtherapeuten. In teamverband
bespreken zĳ de vaak complexe casussen om de patiënt zo optimaal mogelĳk te ondersteunen en begeleiden.

We spreken Xavier Keuter een dag nadat
bij Mario Wassenberg een derde ingreep
plaatsvond. Is de derde ingreep goed
gelukt? Xavier Keuter: ‘Zeker. We hebben
meneer Wassenberg gisteren al naar huis
kunnen sturen. Er zijn drie zaken aangepakt
bij deze correctie-operatie: er is een pin
verwijderd die eerder was aangebracht en
niet langer nodig was. Daarnaast is er een
plaatje weggehaald met ook wat botfragmenten op het vlak van de handpalm en
pink. Destijds zat daar een breuk. En ten
derde hebben we een pees verlegd van de
ringvinger naar de duim. Deze zogenaamde
oppervlakkige pees kun je in principe missen bij de ringvinger en maakt dat de duim
van Mario beter kan bewegen.
Xavier Keuter: ‘Ik weet nog dat meneer
Wassenberg binnenkwam in Maastricht en
zei “Dit heeft een wonder nodig”. Na de
operaties ben ik meer dan tevreden met
het resultaat en dat geeft echt voldoening.
Meneer Wassenberg heeft na zijn eerste operaties er veel voor moeten laten,
ondanks dat hij graag weer aan het werk
wilde. Nu moet hij na zijn derde operatie veel oefenen en dat doen we met hulp
van de handtherapeuten. De hersenen van
Mario worden getraind en opnieuw geprogrammeerd om zijn duim te laten bewegen. Het lijkt complex, maar het werkt.
Uiteindelijk gaat dat een automatisme worden, maar dan zijn we maanden verder.’

Tekst: Frank Heijster
Foto’s: PCL photography

Merseloseweg 130, 5801 CE Venray
Tegelseweg 210, 5912 BL Venlo
www.viecuri.nl
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15-vragen aan

Jorn Teeuwen Helden
me vet om zo vloeiend en snel deze
taal te kunnen spreken.

Hoe zou jouw perfecte dag eruit
zien?
In ieder geval geen school. Ik
begin met een lekker ontbijt. Als
dit op is dan ga ik BMX’en met
onze BMX groep. ‘s Middags ga ik
naar restaurant oNz voor de oNze
tosti. Daarna film kijken met Nienke.
En in de avond chillen met onze
vriendengroep ‘De lampenkap reparatie’.

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Een foto samen met onze hond
Pax. Het was moeilijk om deze foto
te maken, want hij wilde niet stilzitten. Mijn zusje Lena heeft me erbij
geholpen.

Wanneer heb je voor het laatst
iemand geholpen?
Laatst bij de Plus buiten vielen boodschappen van een mevrouw op de
grond. Ik heb haar toen geholpen om
deze bij elkaar te rapen en weer in
de tas te doen. Ze vond het erg aardig dat ik dit deed.

Wat zou je doen als je één dag
onzichtbaar was?

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Jorn Teeuwen
12 jaar
Helden
Het Bouwens van der

Boijecollege

Wat kies je: je kunt onder water
ademen of mag overal de
muziek bepalen?
Het is beide leuk, maar ik zal toch
kiezen voor onder water ademen.
Zwemmen vind ik leuk om te doen,
maar ik kan niet zo goed lang onder
water blijven. En ik vind veel muziek
wel goed, dus dan zou ik het aan
anderen overlaten om te bepalen
wat er gespeeld moet worden.

Wie is je favoriete docent?
Mijn aardrijkskundedocenten, mevrouw Huntjes en
mevrouw Raemakers, vind ik het
aardigst. Zij helpen supersnel en zijn
altijd erg positief. Aardrijkskunde
vind ik ook een leuk vak. Ook
mevrouw Maessen van Creatief is
een leuke docente.

maar als ik ze gebruik zal het vast
gaan over het niet direct maken van
mijn huiswerk. Waarschijnlijk omdat
ik er dan geen zin in heb. Ik maak
het heus wel, maar vaak stel ik het
uit.

woord te omschrijven. Misschien
past ‘sociaal’ wel bij me. Ik ben
namelijk graag bij andere mensen,
probeer anderen te helpen als dat
nodig is en ik zal ook altijd iemand
begroeten of vriendelijk zijn.

Welke superkracht zou je willen
hebben?

Wat is het leukste land dat je ooit
hebt bezocht?

Het zou leuk zijn om jezelf en
anderen te kunnen teleporteren.
Als ik dan weer iets vergeet voor
school dan kan ik mezelf snel naar
huis teleporteren om te pakken wat
ik nodig heb. Of als we een paar tussenuren hebben, dan kan ik onze
klas even naar een warm land teleporteren om lekker aan het strand
te liggen.

Met mijn ouders en zusje hebben we een rondreis gemaakt
naar Duitsland, Slovenië, Italië
en daarna naar Oostenrijk. Zelf vond
ik Oostenrijk de mooiste bestemming. Vooral de bergen en huizen.
We hadden daar een appartement
hoog op een berg waar we een heel
mooi en goed uitzicht hadden.

Waar ben je goed in?

Lezen doe ik niet heel veel. Als ik
lees dan lees ik de boeken van Het
leven van een Loser, die zijn erg
grappig en gemakkelijk te lezen.
Ook lees ik weleens de Donald Duck
stripboeken.

Dat is lastig om te zeggen, maar ik
denk dat ik wel goed ben in schieten
met de windbuks. Dit doe ik bij
Schutterij St. Lambertus Helden en
onlangs hebben we dit ook gedaan
bij Jong Nederland Helden.

Wat is het laatste smoesje dat je
gebruikt hebt?

Hoe zou jij jezelf in één woord
omschrijven?

Ik gebruik niet heel vaak smoesjes,

Het is moeilijk om jezelf in één

#kempencreëert

creatieve
ideëen

Wat is je favoriete boek?

Welke taal zou je graag willen
leren?

Dan zou ik de hele tijd grapjes uithalen bij mijn ouders en natuurlijk ook
in de klas. Ook zou ik ergens naar
binnen gaan waar je normaal moet
betalen of ergens bij zijn waar ik
eigenlijk niet bij mag zijn.

Is er een liedje waar je een
speciale herinnering aan hebt?
In de zomervakantie gaan mijn
zusje en ik altijd een week mee
met opa en oma naar een camping
in Nederland. Toen ik wat jonger
was ging ik ook vaker naar de
minidisco en daar ging je dan dansen
samen met het animatieteam.
Eén liedje hiervan heb ik altijd
onthouden en dat is Dansen
Met Tante Rita. Dit heb ik pas nog
een keer gehoord en toen moest ik
weer denken aan die vakantie.

Waar ben je het meest trots op?
Ik ben het meest trots op
mijn ouders, zusje en mijn opa’s
en oma’s. Zij helpen me vaak met
van alles, ze staan eigenlijk altijd
klaar voor mij. Als ik een goed punt
haal op school ben ik ook trots op
mezelf.

Ik zou graag Spaans willen leren. Dat
spreken ze in veel landen en het lijkt

Tekst: Lisa Osinga

actieactieactie
Strakke benen/buik

Hoi

Column

Klas

Het eerste jaar van mijn
opleiding was zacht
uitgedrukt niet het fraaiste
jaar. Ik was één van de
oudste van de klas omdat ik
na twee jaar toch voor een
andere opleiding wilde
gaan. Nu weet ik niet of het
aan de gemiddelde leeftijd
van de klas of aan het type
personen lag, maar waar
kwam ik nu weer terecht?
Dat iedereen voor 11.00 uur al
twee chocolade croissants had
weggebikt en vervolgens in
de middagpauze Mac Donalds
gingen halen is nog tot daar
aan toe. Maar waar is het
respect gebleven? Het leek
wel op het EK grote bekken
trekken in combinatie met een
wedstrijdje manipuleren.
Buiten de lessen om kon ik het
overigens best oké vinden met
mijn klas. Naast de arrogante
blikken en overtreffende
verhalen over hoeveel er
gekust, gekotst en gesnoven
was in het weekend, had ik
het best gezellig. Maar tijdens
de lessen veranderde de
groep in een groep wolven.
Lesgeven was gewoon niet
mogelijk en daar was ik nu
onderhand wel klaar mee.
Even goede vrienden hoor!
Het tweede jaar, een andere
klas en een half jaar stage
later veranderde de boel
180 graden. We hadden een
hele leuke klas, zowel buiten
de lessen om als tijdens de
lessen. Wat een opluchting.
Voor mijn gevoel gingen de
laatste twee jaar met drie
keer knipperen voorbij. Of
dit kwam doordat we veel
thuis waren of dat het toch
aan de sfeer lag, durf ik
niet te zeggen. Boeit ook
niet, want ik kom alleen
nog mijn diploma ophalen
over een maand, lach nog
een keer naar mijn oude
klas die inmiddels afgekickt
zijn van de kipnuggets in de
middagpauze, maak nog zo’n
‘graduation-foto’ en dan ben ik
weg. Groetjes!

12 behandelingen van 40 minuten
van € 80,- voor

€52,- per keer*

*Zie actievoorwaarden op de site

Afscheid en ontmoeten
0475-495021 | www.riajoosten.nl

COSMETISCH CENTRUM HORST

Industriestraat 15
bell of app: 06 - 20 41 45 01

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

Ik heb mijn woning niet
klimaatbestendig gemaakt
Op veel plekken in Nederland heeft het de afgelopen weken flink geregend. Er was veel wateroverlast, vooral in het zuiden van Limburg en in
een aantal binnensteden. Veel gemeenten zijn volop bezig met het klimaatbestendig maken van straten in het centrum. Ook burgers kunnen zelf
hieraan wat doen.
In de centra van veel dorpen zijn vooral veel
klinkers te zien. Er staan wel enkele bomen en
struiken, maar dat is vaak niet genoeg om een
flinke hoosbui op te vangen. Daarom biedt de
gemeente inwoners de kans om zelf wat aan de
klimaatsveranderingen te doen. De gemeente
staat namelijk hier niet alleen in, ook haar inwoners zijn hiervoor verantwoordelijk. Je woning
klimaatbestendig maken kan al heel simpel door

bijvoorbeeld een plat dak vol te leggen met groen.
Of het water van de regenpijp door te laten stromen in de tuin. Denk ook aan het vergroenen van
een schutting, het water wordt zo opgevangen door
de planten waardoor het minder snel op de straat
terecht komt.
Inwoners zijn vaak niet op de hoogte van het klimaatbestendig maken van hun woning. Ze kunnen
er zelfs een subsidie voor krijgen door een gra-

tis adviesgesprek aan te vragen bij de gemeente.
Moeten wij meer doen voor het klimaatbestendig
maken van onze woningen, of is de gemeente hierbij aan zet?

Ik heb mijn woning niet klimaatbestendig gemaakt.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 25

Verbod op stuntprijzen voor drank is terecht
Een nieuwe alcoholwet die op 1 juli ingaat verbiedt acties waarbij alcoholische dranken met meer dan 25 procent korting worden verkocht.
Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid vindt de nieuwe wet noodzakelijk, omdat het alcoholgebruik onder jongeren de afgelopen
vier jaar niet is gedaald. Gaat de overheid te ver met deze nieuwe maatregel? De inwoners van Peel en Maas vinden op Facebook van wel.
Wade Oyer zegt: “Vrij ondernemen is een
belangrijk iets. Helaas gaat dit deels verloren
nu.”
Peter Janssen vindt de nieuwe alcoholwet ‘erg
belerend’. “Laat de ChistenUnie en in het bijzonder Blokhuis dat vooral bij de eigen leden doen.
Die kiezen daarvoor.” Sjon Wijnen vindt dat jongeren niet extra moeten worden belast omrent
dit onderwerp. “Laat de jeugd gewoon drinken,
net als wij vroeger. Als ze gewoon mogen drinken, blijven ze (hopelijk) van de drugs af wat
volgens mij veel schadelijker is dan alcohol. Of

de nieuwe drankwet hier wat aan doet betwijfel
ik. De retail verzint wel weer wat om bier te kunnen verkopen. En als het bier in de kroeg 10 cent
duurder wordt klagen we ook maar een keer, en er
wordt niet minder om gedronken, dus nu ook niet.
Jack Stemkens zegt: “Goed nieuws voor Kordaat,
Schultenbrau en de drankenhallen in Duitsland.”
Ook Joep Maessen verwacht dat we hierdoor de
grens gaan oversteken om goedkoop bier te halen.
“Door dergelijke acties te verbieden los je naar mijn
inziens het probleem niet op, zeker hier in Limburg
niet, wij zullen nog meer massaal de grens over

So Expo is gespecialiseerd in maatwerk stand en- interieurbouw.
Heeft een eigen ontwerpafdeling, werkplaats, spuiterij en sign-afdeling.
Onze klanten zijn divers en komen uit de hele wereld.
Wij zijn klantgericht, kwaliteit en service staan hoog in het vaandel.
So Expo BV is gevestigd in Venray en is een middelgroot
Standbouwbedrijf met ca. 25 werknemers. ( zie www.soexpo.nl )
Op dit hebben wij de volgende vacatures:

CHEF WERKPLAATS STANDBOUW
GRAFISCHE DUIZENDPOOT STANDBOUW
MEUBELSPUITER INTERIEUR EN STANDBOUW
Kijk voor de uitgebreide functieomschrijving op
https://www.soexpo.nl/vacatures.html
Heb je interesse in een van deze banen stuur dan een e-mail met je CV en
motivatie naar Dennis van der Heijden; dennis@soexpo.nl
So Expo BV, Energieweg 19, 5804 CE Venray, Tel. 0478-514577

gaan om daar ons schuimend gerst te halen wat
weer ten koste gaat van onze eigen, Limburgse middenstand. Overigens vind ik het nog altijd vreemd
dat men het alcoholgebruik probeert in te dammen
met onder andere hogere accijnzen, terwijl softdrugs min of meer via de overheid te verkrijgen
zijn en dat veroorzakers van onder andere obesitas
helemaal niet worden aangepakt. Symbool politiek?
Absoluut!”

Gezien door...

Column

Kansloos
We hadden er met z’n allen
zo op gehoopt: de
kwartfinales van het EK
bereiken. Eigenlijk gingen we
er stiekem al vanuit. Helaas
is dat feest niet doorgegaan.
Tsjechië ging er terecht met
de winst vandoor, hoe
jammer dat ook voor
Nederland is. Het
Nederlandse team
presteerde enorm slecht en
dan is naar huis gaan de
beste optie.
Ik moet zeggen, ondanks dat ik
geen verstand heb van voetbal,
heb ik wel plezier beleefd aan
het volgen van onze EK-poule.
Die poule heb ik overigens
ingevuld met inspiratie van
mijn collega, die wél een
beetje verstand heeft van de
sport. Door de onverwachte
einduitslagen van de laatste
wedstrijden ben ik natuurlijk
flink gezakt in de lijst en maak
ik absoluut geen kans meer op
het winnen van de tv. Maar het
kan altijd slechter; één van onze
collega’s staat onderaan de lijst!
Ik moet zeggen dat ik de
wedstrijden nu met minder
aandacht volg, dit omdat
Nederland niet meer
meespeelt. Ik verheug me
meer op andere evenementen.
De festivals gaan namelijk
ook weer beginnen. Wel met
restricties. Terwijl jullie dit
lezen zit ik waarschijnlijk met
een stokje in mijn neus om me
te laten testen voor het eerste
festival van het jaar. Toch heb
ik het daarvoor over, ik ben
het thuiszitten en alles rondom
corona onderhand moe. Maar
het is toch van de zotte dat we
ons moeten testen om toegang
te krijgen tot een evenement?
Wanneer kunnen we weer
terug naar normaal? Nu ik alle
nieuwsberichten over de Deltavariant voorbij zie komen, ben
ik bang voor een vierde golf na
de zomer. Ik hoop dat we dan
niet weer terug bij af zijn. Het
bevalt me momenteel wel dat
we weer alles mogen en vooral
dat we van de mondkapjes af
zijn. Wat een verademing!

Jeanine
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6 juli 2021, 19.30 uur

Raadsvergadering
Op dinsdag 6 juli 2021 is er om 19.30 uur een raadsvergadering in het Huisvan de
Gemeente. Voor de actuele informatie over deze raadsvergadering verwijzen wij
u naar het raadsinformatiesysteem.
Graag informeren wij u als inwoner en/of geïnteresseerde over het volgende:
• De raadsvergadering is voor u digitaal te volgen via het raadsinformatiesysteem.
Dat kan live, maar het is ook mogelijk om de vergaderingen terug te kijken.
• Inwoners/belanghebbenden die gebruik willen maken van het spreekrecht kunnen
zich hiervoor aanmelden tot uiterlijk dinsdag 6 juli 2021, 11.30 uur bij de griffie
(via griffie@peelenmaas.nl of 077 306 66 66).
U kunt de agenda’s, bijbehorende stukken en livestream van de vergadering
raadplegen op het raadsinformatiesysteem, onder www.peelenmaas.nl >
Bestuur en Organisatie > Gemeenteraad > Kalender van de gemeenteraad >
Datum: 6 juli 2021.
Agenda:
Onderdeel a: Vaste agendapunten
1. Opening
2. Vragenhalfuurtje
3. Vaststelling agenda
4. Mededelingen
5. Spreekrecht
Onderdeel b: Agendapunten die niet meer in de raadsvergadering besproken worden:
de zogenaamde hamerstukken
6. Toezeggingenlijst gemeenteraad en de Afdoeningslijst moties (2021-049)
7. Vaststelling besluitenlijst van de raadsvergadering van 8 juni 2021 (2021-035)
8. Ingekomen stukken (2021-050)
9. Voorbereidingskrediet diverse woningbouwprojecten (2021-045)
10. Vaststellen “herziening bestemmingsplan Tongerveldweg 28 te Maasbree”;
wijziging van “Agrarisch – Intensieve veehouderij” naar “Wonen met
caravanstalling” (2021-041)
11. Vaststellen bestemmingsplan “herziening woningbouwontwikkeling Molengaerde
Kessel” (2021-043)
12. Vaststellen bestemmingsplan “Paardenhouderij Op den Bosch 5a te Baarlo”
(2021-044)
Onderdeel c: Agendapunten die in de raadsvergadering besproken worden:
de zogenaamde bespreekpunten
13. Vernieuwbouw van gemeenschapshuis De Paort in Kessel (2021-046)
14. Vaststelling Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Peel en Maas 2021
(2021-038)
15. Nota grondbeleid Peel en Maas (2021-039)
16. Vaststellen bestemmingsplan voormalige VMBO Dr. Poelsplein Panningen
(2021-040)
17. Vaststellen bestemmingsplan “herontwikkeling bestemmingsplan Heihorst 16 en
woonkavel Hof te Meijel” (2021-042)
18. Jaarstukken 2020 (2021-037)
19. 1e bijstellingsrapportage 2021 (2021-036)
Onderdeel d: Sluiting
Sluiting

1,5 meter tussen bezoekers en medewerkers niet gegarandeerd

Ook na 26 juni mondkapje
verplicht in Huis van de Gemeente
Vanaf 26 juni worden meer coronamaatregelen versoepeld.
De mondkapjesplicht is op veel plekken niet meer van toepassing. Maar op
plaatsen waar 1,5 meter afstand houden niet lukt, geldt de mondkapjesplicht
nog steeds.
Dit geldt ook voor de publiekshal in het Huis van de Gemeente. De 1,5 meter afstand
tussen bezoekers en medewerkers is hier niet overal gegarandeerd. Daarom is het
na 26 juni nog steeds verplicht om een mondkapje te dragen in de publiekshal van
het Huis van Gemeente. Als u een vaste zitplaats heeft mag het mondkapje af.

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

Plaats/locatie

Straat/omschrijving

Baarlo

Prins Bernhardstraat 9

Egchel

Molenheg 13

Egchel

Roggelseweg 131

Grashoek

Marisstraat 16

Grashoek

Meeuwenweg 4

Grashoek

Ontginningsweg 26 A

Grashoek

Pastoor Goossensstraat 54

Grashoek

Pastoor Vullinghsstraat 53

Helden

Op de Lundert 24

Helden

Weidebos perceel G 7591

Maasbree

Breetse Peelweg (Peoples Farm)

Maasbree

Breetse Peelweg 16

Maasbree

Dörperfeld perceel Y 437

Maasbree

Dorpstraat 28

Maasbree

Olivier van Noortweg 9

Maasbree

Perceel R 798

Maasbree

Pottenbakkersoven 3

Maasbree

Schachtoven 3

Maasbree

Venloseweg 10

Maasbree

Wattstraat 9

Maasbree

Wilhelminalaan 28

Meijel

Bloemendaalseweg 14

Meijel

Churchilllaan 61

Meijel

Donk 42

Meijel

Katsberg 8

Meijel

Langstraat 18

Meijel

Perceel F 2249

Meijel

Platveld 9

Panningen

Leerlooierweg 6, 8 en 10

Panningen

Pastoor Huijbenplein

Panningen

Schoutenring 45

Panningen

Vosberg 7A

Panningen

Vosberg 13

Peel en Maas

Besluit straatnaamgeving

Peel en Maas

Mandaatbesluit handhaving quarantaineplicht

Peel en Maas

Uitvoeringsregeling steunfonds corona 2021

Gevonden en verloren voorwerpen
Heeft u een voorwerp in Peel en Maas gevonden waarvan u niet weet wie
de eigenaar is? Meld het dan via www.verlorenofgevonden.nl of via www.
peelenmaas.nl, waar een directe link staat naar gevonden en verloren
voorwerpen in Peel en Maas. Als digitaal melden van een voorwerp voor u niet
mogelijk is, kunt u bij het Klant Contact Centrum van de gemeente hulp krijgen bij
het digitaal invullen. U kunt het voorwerp vervolgens thuis bewaren of inleveren
in het Huis van de Gemeente. Voor meer informatie: www.peelenmaas.nl

WhatsApp
Gemakkelijk en snel een berichtje sturen via
WhatsApp nummer 06 - 1804 7445
Wij beantwoorden WhatsApp berichten
maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur
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4 ogen zien meer dan 2. Ook jij komt vast wel eens iets tegen dat je graag aan ons wilt
doorgeven omdat het opgelost moet worden. Denk bijvoorbeeld aan een omgewaaide
boom, een lantaarnpaal waarvan de verlichting het niet doet, een gat in de weg of afval
dat is gedumpt.

MijnGemeente app

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

Een
lantaarnpaal
die niet
brandt

WIJ ZIJN BLIJ
MET JOUW TIP

Afval dat is
gedumpt

Een
omgewaaide
boom

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

Samen zorgen we voor een schone en veilige omgeving!

VERZ
Maasbree

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

Vuurwerk in Toverland
Op 7, 8 óf 9 juli 2021 zal bij Toverland overdag vuurwerk
afgestoken worden t.b.v. een geluidsmeting. De exacte datum
is afhankelijk van de weersomstandigheden en wordt z.s.m.
bekendgemaakt via www.toverland.com/geluidsmeting.
Daarnaast vindt op zaterdag 10 juli 2021 een avondopenstelling
voor abonnementhouders plaats. Deze avond wordt tussen 22:45
en 22:55 uur afgesloten met een vuurwerkshow.
Wij streven ernaar om eventuele overlast tot een minimum te beperken.

14

gemeente

raadsnieuws

week 26 / 1 juli 2021 / Informatie van en over de gemeente

Commissievergadering
Op dinsdag 22 juni 2021 vond de raadscommissievergadering plaats in het Huis van de Gemeente. Wel waren er nog wat aanpassingen vanwege de geldende coronabeperkingen, zo lichtte
voorzitter Peter Craenmehr bij de opening toe. In de raadszaal waren daarom geen toeschouwers aanwezig en per fractie waren twee personen toegestaan.
Aanpassen APV
Als eerste onderwerp kwam aan de orde de voorgestelde wijziging van de Algemene Plaatselijke
Verordening, kortweg de APV. Hierin staan regels die in onze gemeente gelden op het gebied
van openbare orde, volksgezondheid, veiligheid en uiterlijk aanzien.
Namens Koninklijk Horeca Nederland en HISWA-RECRON kreeg inspreekster mevrouw
Christel Nabuurs het woord. Ze sprak haar “verbijstering” uit over het feit dat de gemeente
zonder vooraankondiging en overleg met de branches een exploitatievergunning verplicht
wil stellen. Mevrouw Nabuurs vroeg zich af waarom de gemeente “in tijden van zelfsturing dit
soort instrumenten weer in het leven [roept], die leiden tot administratieve last bij ondernemer
en gemeente”. Ze riep de gemeente op om “in ieder geval geen legeskosten […] in rekening
te brengen.”
Burgemeester Wilma Delissen gaf als portefeuillehouder een korte uitleg over de APV en de
reden om deze aan te passen: het voorkomen van ondermijning, oftewel de vermenging van de
onderwereld met de bovenwereld. Gelukkig gaat het goed in onze gemeente, “maar het helpt
ons wel als we bepaalde instrumenten hebben […] zodat we in bepaalde situaties op kunnen
treden.”
Ze lichtte vervolgens toe welke vier onderdelen in het voorstel worden toegevoegd. Als eerste
een verplichte exploitatievergunning voor campings en recreatieparken om beter toezicht te
kunnen uitvoeren. Ten tweede de mogelijkheid voor de burgemeester om gebouwen, gebieden
of branches aan te wijzen waarvoor het verboden is om zonder vergunning een bedrijf uit te
oefenen. De derde aanpassing is dat handelaren in tweedehands goederen verplicht worden
een verkoopregister bij te houden, bedoeld om heling tegen te gaan. Ten slotte komt er een
meldplicht voor personen die woningen per kamer verhuren, zodat de gemeente hier meer zicht
op krijgt.
De vragen en opmerkingen vanuit de raad gingen vooral over de gevolgen voor de ondernemers
die wél goede bedoelingen hebben. Zoals burgerraadslid Nicole Koopmans namens de VVD
het verwoordde: “Wij hebben met name zorgen over de gevolgen voor de tweedehands handel
en daarbij is te denken aan de fietsenhandel, autohandel en brocantehandel.” CDA-raadslid
John Timmermans wilde weten of de regels ook gaan gelden voor bestaande horecabedrijven.
Namens AndersNu wilde burgerraadslid Edward Wezenberg weten of al in beeld is hoe hoog
de legeskosten zijn en wat het omslagpunt is om die leges kwijt te schelden. Raadslid Raf
Janssen vroeg namens PvdA-GroenLinks of de APV niet wordt opgerekt, en of de gemeente
overmatig gebruik maakt “van de APV of van de rol van de burgemeester als, zeg maar,
politiefunctionaris.” Hij vroeg zich af of we niet met hagel op muggen schieten, “want 95
procent, of misschien wel een hoger percentage, is gewoon te goeder trouw.”
Burgemeester Wilma Delissen begon met een reactie op de vragen van raadslid Janssen:
“De tijd dat de politie voldoende tijd had om alles aan te pakken is gewoon voorbij. Ik ben ik
ieder geval blij met een APV waar een aantal instrumenten in staan die ik in kan zetten op het
moment dat het nodig is.”
Verder stelde ze de raad en de inspreekster gerust door aan te geven dat de gemeente niet met
de botte bijl aan de slag gaat. Maar de vergelijking met zelfsturing die de inspreekster legde gaat
niet op, aldus de burgemeester. “Dit is geen keuze […] en niet een artikel waar we handjeklap
over gaan doen.” Ze legde uit dat de exploitatievergunning bij nieuwe initiatieven meteen wordt
meegenomen, en later voor alle ondernemingen gaat gelden. Maar: “we gaan geen heksenjacht
beginnen.” De hoogte van de leges en eventuele uitzonderingen komen aan de orde als de
legesverordening later dit jaar wordt vastgesteld.
Wie Naus vroeg aandacht voor de handhaving: “Wie regels opstelt, moet ze ook handhaven.”
Burgemeester Delissen legde uit dat dit juist de reden is voor de aanpassingen, en dan in een
uiterste geval een bedrijf gesloten kan worden.
Raadslid Raf Janssen deed de suggestie om beleid vast te stellen op basis waarvan de
exploitatievergunning wordt opgelegd. “Leg dat nou vast, want anders krijg je het verwijt van
willekeur.” Een oproep die werd omarmd door de burgemeester, die uitlegde dat van willekeur
geen sprake kan zijn. “Natuurlijk moet het college straks kijken hoe we met de uitwerking
omgaan, hoe gaan we met de kosten om, […] kunnen we dat misschien compenseren. […]
Maar neem van mij aan, op het moment dat het echt nodig gaan we ook echt optreden. Maar dat
kun je niet zomaar doen.”
Burgerraadslid Ellen Hoogendoorn van PvdA-GroenLinks vroeg of het mogelijk is te bekijken
of er artikelen geschrapt kunnen worden. In haar reactie legde burgemeester Delissen uit dat
dit geen optie is. “Het zou natuurlijk mooi zijn om te zeggen: Nou schrap de helft maar weg.
Dat kan natuurlijk niet want die artikelen zijn er net ingekomen op basis van ervaringen van de
laatste tien jaar […] als ik het instrument nodig heb, moet ik het wel opgeschreven hebben in de
APV.” Ze benadrukte de ernst van het fenomeen ondermijning. “Het is geen hype. […] Het is iets
waar we allemaal alert op moeten zijn […] De tijd dat we iedereen op de blauwe ogen konden
vertrouwen is voorbij.”
De aanpassing van de APV komt als bespreekpunt aan de orde in de aankomende
raadsvergadering.

De Paort in Kessel

Het volgende onderwerp was De Paort in Kessel. In het voorstel wordt een subsidie van 1.370.000
beschikbaar gesteld voor de vernieuwbouw van gemeenschapshuis De Paort, 300.000 voor
aanpassing van de infrastructuur en wordt de VVV-kiosk afgeboekt van de algemene reserve.
Er hadden zich drie insprekers over dit onderwerp gemeld. Als eerste kwam mevrouw Nabuurs
van KHN aan het woord, die namens het merendeel van de Kesselse horeca haar zorgen
uitte. “Het kan natuurlijk niet zo zijn dat er straks een prachtig pand staat, gefinancierd met
gemeenschapsgeld, dat allerhande horeca activiteiten gaat ontplooien die ook in de reguliere
horeca plaats kunnen vinden.”
De heer Peter van de Pas van de werkgroep MFA Kessel mocht als tweede inspreken.
Hij schetste het verloop tot nu toe en hield een pleidooi vóór het voorstel. “We hebben
beschreven wat Kessel nodig heeft voor een leefbare en toekomstbestendige kern voor de
komende jaren en verwachten van jullie nu ondersteuning voor dit fantastische plan.”
Ten slotte deelde de heer Theo Peeters, eigenaar van B&B Het Raadhuys, zijn zorgen over het plan.
In beginsel ziet hij de plannen als een uitstekend initiatief, maar de aantrekkelijkheid van Kessel
heeft ook negatieve gevolgen. “Zoals een te grote verkeerdrukte […], onveiligheid […], irritatie
[…] en nauwelijks tot geen beschikbaarheid van parkeerplaatsen voor gasten van Het Raadhuys.”
De heer Peeters riep de raadsleden op om zijn zorgen mee te nemen in hun overwegingen.
Verantwoordelijk wethouder Anget Mestrom kreeg het woord en legde kort uit dat er strikte
voorwaarden zijn verbonden aan de subsidie. “Het is een ambitieus plan, er moeten veel
middelen bij vanuit het eigen dorp of die ze gaan werven en binnenhalen bij fondsen of bij de
provincie. Dat betekent dat wij ook echt wel nadrukkelijk de aanvullende voorwaarde hebben
gesteld dat dat financieel plan er ook gewoon volledig moet liggen, en ook een plan voor de
infra, voordat wij overgaan tot uitkering van de subsidie. […] Dat hebben we onlosmakelijk aan
elkaar gekoppeld.”
Vervolgens gaf ze het woord aan de heer Jos van den Munckhof, de ondersteunend ambtenaar,
die een verdiepende presentatie over de plannen voor De Paort gaf. Hij legde onder andere
uit welke doelgroepen gebruik gaan maken van het vernieuwde MFA. Ook maakte hij een
vergelijking met de subsidies die aan andere gemeenschapshuizen zijn verstrekt.
De raad bleek over het algemeen wel gecharmeerd te zijn van het plan en de noodzaak ervan in te
zien. Er kwamen vooral vragen en opmerkingen over de hoogte van het bedrag. Fractievoorzitter
Teun Heldens van de VVD beet het spits af. “We zijn verbaasd en toch wel not amused over de
hoogte van het bedrag wat hier aan de raad gevraagd wordt. […] Nu zien wij een raadsvoorstel
waarin een krediet gevraagd wordt, een investeringssubsidie, van 1 miljoen 370 duizend […]
En procesmatig hebben wij daar toch wel moeite mee. Er wordt van alles verzonnen om dat te
legitimeren. […] Er wordt 30 procent inflatiecorrectie bijgehaald over een paar jaar, zonder dat dat
ooit met de raad is besproken. De hoogte, hoe we dat doen, zeer bedenkelijk.”
Teun Heldens gaf aan begrip te hebben voor het feit dat de kaders in dit geval niet zouden
passen. “Maar juist dan hadden wij van het college verwacht dat het in gesprek zou gaan om
de kaders te herijken om ervoor te zorgen dat wij een goed afwegingskader hebben. Maar
nu hebben wij hier een voorstel voorliggen waar 1,4 miljoen wordt gevraagd bijna […] en ja,
als wij als raad daar tegen zouden stemmen dan zijn wij de gebeten hond […] Dat vind ik een
onaangename verrassing”. Hij vroeg wethouder Mestrom wat de afweging is geweest om zonder
overleg met de raad buiten de kaders te treden.
Ook Edward Wezenberg keek op van het bedrag. “De heer Heldens was not amused. Ik dacht in
eerste instantie holy shit! […] Het is […] heel veel geld, 1,4 miljoen. […] Ik gun Kessel het beste
plan dat ze willen hebben maar ik denk dat Koningslust, Grashoek, Baarlo en Maasbree ook wel
wat willen hebben van dat geld.”
Fractievoorzitter Sander Jansen van Lokaal Peel en Maas gaf aan dat de gemeenschap in Kessel
zelf flink bijdraagt aan dit project. 1,3 miljoen is een heleboel geld, “maar daar tegenover wil ik
wel even zeggen dat dit 57 procent van het geheel is en dat de andere 43 procent van het geheel
wordt opgehoest door de gemeenschap van Kessel.”
Namens PvdA-GroenLinks gaf Frits Berben aan dat zijn fractie het plan wel ziet zitten, maar dat
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hij het eens is met collega-raadslid Heldens: “Die norm van 850 duizend euro, wat zegt die nog?
Welke waarde heeft die norm nog, als je daar nou al zonder meer 30 procent bij optelt? […] Bij een
volgend project kun je al schrijven hoe het gaat. Komt het niet uit, dan passen we ‘t wel aan.”

eigenlijk niet onze insteek” aldus wethouder Wanten, “maar we willen die mogelijkheid wel nog
eens bekijken.”
Tijdens de volgende raadsvergadering wordt dit onderwerp als bespreekstuk behandeld.

Portefeuillehouder Mestrom reageerde door te stellen dat het beleidskader uitgaat van
marktconforme prijzen. Dit project is het eerste waarvan de begroting boven de grens van 850
duizend uitkwam, dus eerder was het niet nodig een indexatie toe te passen, aldus de wethouder.
Een redenering die haar niet in dank werd afgenomen. Teun Heldens zag die vooral als “een
leuke poging om dit recht te praten, maar wat staat er nou in het beleid? Dat we marktconforme
prijzen hanteren of dat we 850 duizend euro als uitgangspunt nemen?”
Ook de verklaring dat het college dit besluit zelfstandig heeft gemaakt kon rekenen op kritiek
van de VVD-fractievoorzitter. “Is dat nou de zelfsturing van deze gemeente? Het college stuurt
zelf?.” Frits Berben viel hem hierin bij. “Bij [andere projecten] hebben we meerdere keren een
winstwaarschuwing gehad. […] U had ook naar ons toe kunnen komen en kunnen aangeven: die
850 duizend is een irreële norm, die gaan we niet halen.”
Wethouder Mestrom legde de bal bij de raad: “U heeft alsnog de kans om die 30 procent
conform uw eigen kaderstelling niet als krediet op te hogen.” Maar die opmerking schoot in het
verkeerde keelgat bij Teun Heldens. “Wij zijn er niet blij mee dat het college niet met ons het
gesprek is aangegaan. […] U zet ons voor het blok door te zeggen: u kunt ook gewoon die 850
goedkeuren, wetende dat dat geen oplossing is. Ik vind het een minachting van de raad.”
Zowel raadslid Saskia Vervoort van Lokaal Peel en Maas als Roel Boots van het CDA namen
afstand van deze woorden, maar Teun Heldens bleef erbij: “Als je dan tijdens het spel de spelregels
gaat aanpassen dan vind ik dat geen goede route en die keuren wij als VVD-fractie niet goed.”

Voorbereidingskrediet woningbouwprojecten
In Baarlo, Panningen en Meijel liggen concrete kansen om woningbouwontwikkeling een impuls
te geven. Het gaat dan om doorontwikkeling Kuukven in Baarlo, de herontwikkeling PanningenZuid en de Kerkstraat in Meijel. In het raadvoorstel wordt gevraagd om voorbereidingskredieten
ter beschikking te stellen om de plannen verder uit te werken.
De vragen van de raad hadden verschillende invalshoeken. Burgerraadslid Peeters van PvdAGroenLinks wilde weten hoeveel sociale huurwoningen erbij komen. Wethouder Wanten liet
daarop weten dat afgesproken is dat dit er de komende drie jaar in totaal 100 zullen zijn, tot
tevredenheid van de vragensteller. Burgerraadslid Nijssen vroeg of de wethouder kon aangeven
welk type woning in de plannen worden gebouwd. Die antwoordde dat het in elk geval zal gaan
om een mix van woningtypen. “Want we willen graag gemixte wijken hebben met verschillende
woningtypen maar ook met huur en koop, met duurdere woningen en goedkopere woningen.”
Daarbij wordt ook gekeken naar de uitkomsten uit het woningmarktonderzoek.
Raadslid Jeanne Hesen had verschillende vragen, onder meer over de rol en de bijdragen van
partners zoals Wonen Limburg en de Zorggroep. “Dat is nog onderwerp van gesprek […] Je
moet met elkaar in overleg: wie brengt welke grond in, hoe gaat dat dan precies en hoe gaan we
dat gebied vormgeven.”
Na nog enkele aanvullende vragen bleek dat dit onderwerp als hamerstuk aan de orde komt in
de komende raadsvergadering. Hetzelfde geldt voor drie van de vier bestemmingsplannen die
nog aan de orde kwamen.

Er was ook aandacht voor de zorgen van de horeca. Op vraag van Frits Berben legde wethouder
Mestrom expliciet uit dat het MFA een para-commerciële vergunning krijgt. “Daarbij gaat het
om consumptieverstrekking aan gebruikers”. De Paort wordt daarmee geen concurrent van
de reguliere horeca in Kessel, zo is het uitgangspunt. Bij andere MFA’s speelt dit item ook, en
“we zien altijd dat de samenwerking […] gewoon altijd naar behoren wordt uitgewerkt en dat
daarnaar wordt gehandeld.”
Ook de verkeersdrukte in het centrum van Kessel werd besproken. Burgerraadslid Ellen
Kempeners van het CDA vroeg aandacht voor de problematiek zoals die door inspreker
Peeters werd geschetst. Edward Wezenberg sprak uit dat naar de mening van AndersNu het
verkeerscirculatieplan er al had moeten liggen. Een mening die gedeeld werd door Frits Berben
van PvdA-GroenLinks.
Wethouder Mestrom gaf aan dat dit project “een gouden kans is. De energie ligt er nu. Mocht de
raad positief besluiten over de beide kredieten dan denk ik dat dit de kans is om in dat jaar ook
toe te werken naar een grondige afronding van die verkeersdrukte.”

Bestemmingsplan Tongerveldweg Maasbree
In dit plan wordt de bestemming van dit bedrijf gewijzigd van de ‘Agrarisch – Intensieve
veehouderij’ naar ‘Wonen met caravanstalling’. Een stal die op dit bouwvlak nog aanwezig is,
wordt binnen 3 jaar gesloopt.
Bestemmingsplan Molengaerde in Kessel
In de oorspronkelijke plannen waren drie grotere kavels voorzien. Vanwege gebrek aan
belangstelling heeft de ontwikkelaar de kavels uitgewerkt tot een nieuwe verkaveling waarop in
totaal acht grondgebonden, levensloopbestendige, (patio)woningen worden gerealiseerd.
Bestemmingsplan ‘Paardenhouderij Op den Bosch’

Gezien de vele vragen en opmerkingen was het geen verrassing dat dit onderwerp een
bespreekpunt is.
Nota grondbeleid
In de Nota grondbeleid, waarin vier oudere nota’s zijn samengevoegd, is opgenomen hoe de
gemeente Peel en Maas omgaat met de gronden binnen de gemeentegrenzen. Tot nu toe was
dat voornamelijk faciliterend, redelijk passief, en het voorstel is nu om dat situationeel aan te
pakken. Oftewel: per geval wordt bekeken welke rol de gemeente zou moeten aannemen.
Verschillende raadsleden legden nadrukkelijk de relatie met woningbouw. Zo zei burgerraadslid
Fred Peeters van PvdA-GroenLinks dat zijn fractie liever ziet dat de gemeente als het gaat om
sociale woningbouw een actieve rol neemt door zelf grond te kopen. Hij deed een verwoede
poging om de standpunten van andere fracties op dit onderwerp te krijgen, maar slaagde daar
niet in. Zowel het CDA als Lokaal Peel en Maas gaven aan dit eerst intern in de fractie te willen
overleggen. De VVD was toeschietelijker, bij monde van Teun Heldens: “Wij als VVD vinden dat
de markt het primair op moet lossen.”
In een reactie gaf wethouder Paul Sanders aan dat deze juist de mogelijkheden bevat om per
geval te bekijken welke rol de gemeente moet pakken. “Met dit stuk, op het moment dat er
woningbouw plaatsvindt, dan komt dat bij u als raad, en u als raad kunt daar de invulling van
kiezen. Deze nota grondbeleid is eigenlijk puur een onderlegger daarvoor, maar die onderlegger
biedt u als raad straks ook de kans om daar waar nodig actief grondbeleid te voeren.”
Na afloop bleek dat dit onderwerp als bespreekstuk op de agenda van de aankomende
raadsvergadering komt.
Bestemmingsplan voormalige VMBO
Het voormalige VMBO-complex aan het Dr. Poelsplein in Panningen krijgt een nieuwe
bestemming. Het stedenbouwkundig plan is vertaald in een ontwerp bestemmingsplan, wat
voorziet in de realisatie van een woonzorgcomplex bestaande uit 30 zorgappartementen
inclusief een bedrijfswoning, en maximaal 50 reguliere woningen. Verder is het de bedoeling dat
de tuinderskas behouden blijft. Als dit niet haalbaar of wenselijk is, bestaat de mogelijkheid om
op die plek 3 woningen te bouwen.
VVD, CDA en AndersNu waren alle positief en hadden geen vragen. Lokaal Peel en Maas deed bij
monde van raadslid Tiny Valckx een oproep om echt moeite te steken in het behoud van de kas.
“Die moeten we blijven benutten voor maatschappelijk gebruik.” Deze oproep, gesteund door
burgerraadslid Kleine van PvdA-GroenLinks, werd omarmd door wethouder Wanten.
Raadslid Valckx vroeg verder of de praktijklokalen ingezet kunnen worden als CPO locatie,
waar inwoners met collectief particulier opdrachtgeverschap woningen ontwikkelen. “Dit was

Het plan is om het bouwvlak uit te breiden, zodat het aldaar gevestigde bedrijf zich verder kan
ontwikkelen door een nieuw bedrijfsgebouw te plaatsen. Doel is onder meer dat paarden die nu
op andere locaties worden gehouden ook een plek krijgen op het bedrijf.
Bestemmingsplan Heihorst Hof Meijel
Anders was dit voor het bestemmingsplan Heihorst Hof in Meijel. Hierin wordt het IV- of
intensieve veehouderijbedrijf, dat aan de rand van Meijel ligt, gesaneerd en wordt de
bestemming gewijzigd naar Wonen. In het kader van de win-win-regeling wil de eigenaar op een
andere locatie een woning realiseren.
Raadslid Rob Willems van Lokaal Peel en Maas en Edward Wezenberg, die alle positief waren
over het plan, hadden wel vragen over de win voor de gemeente. Wethouder Wanten reageerde:
“Het grote voordeel zit er natuurlijk in dat een IV-bedrijf wordt gesaneerd. En dat je daar dus
extra maatschappelijke winst krijgt en dat je daar de overlastsituatie, de geuroverlast, kunt
beperken.”
Frits Berben was een stuk kritischer op dit plan, vooral vanwege de prijs die de indiener zou
betalen voor zijn kavel: met een beetje goede wil is dat 50.0000 euro volgens PvdA-GroenLinks,
terwijl een gewone burger er 225.000 voor betaalt. ”Wij hebben het gevoel dat hier toch een
aantal burgers behoorlijk bevoordeeld worden en daar hebben we problemen mee.”
Wethouder Wanten legde uit dat de rekensom die PvdA-GroenLinks maakte niet correct
is. “Die honderd euro dat is enkel de bijdrage voor het kwaliteitsmenu. Daar komen de
grondkosten nog bij. Het is geen vierkante-meterprijs voor de grond.” Na enkele aanvullende
vragen van Frits Berben zegde wethouder Wanten toe in een schriftelijke reactie uitleg te geven
over deze regeling.”
Voorzitter Craenmehr sloot hij de commissievergadering af, onder dankzegging van de
aanwezigen en de kijkers op afstand. De eerstvolgende raadsvergadering is op dinsdag 8 juli om
19.30 uur en is met een livestream te volgen via www.peelenmaas.nl.
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CDA Peel en Maas

CDA: voor ver(nieuw)bouw De Paort Kessel
Tijdens de commissievergadering complimenteerden we alle betrokkenen voor het mooie vernieuwbouwplan van gemeenschapshuis De
Paort. Het is een langlopend dossier en het CDA is blij voor de inwoners van Kessel dat er schot in de zaak komt.
Ja, het ver(nieuw)bouwen van het
gemeenschapshuis kost veel geld.
Meer geld dan voorzien, maar de
bouwprijzen zijn extreem gestegen en er is sprake van veel achterstallig onderhoud. Daarnaast is het
niet meer te verkopen dat verenigingen in de huidige ouderwetse,

Lokaal Peel&Maas

niet duurzame en niet uitnodigende
locatie hun huisvesting hebben.
Verenigingen en vrijwilligers kijken
echt uit naar een toekomstbestendige oplossing.
Het verouderde gebouw wordt door
de ver(nieuw)bouw beter toegerust
op de basiswensen van de gebrui-

een goede reactie. Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 6 juli zal de
CDA-fractie daarom vol overtuiging
stemmen voor de ver(nieuw)bouw
van De Paort.

tieke partij en mee te doen aan verkiezingen en op die manier de stem
van de inwoners te laten horen.
Is het dan vervelend dat er mensen
met andere, tegengestelde meningen in de gemeenteraad zitten? Nee,
juist niet. Dat zorgt ervoor dat elk
voorstel terdege wordt gewogen
en je ook de andere kant van het
verhaal goed voor ogen krijgt. Wij
vinden het belangrijk om een goede
afweging te kunnen maken en om

zelf mee te kunnen beslissen. En als
gemeenteraadslid vertegenwoordig
je ook de mensen in de gemeente,
dus ben je verplicht om alles te doen
om tot een goeie besluitvorming te
komen.

ontwikkelen. Buiten het zorgcomplex
met zorgappartementen gaat het ook
om (reguliere) sociale huurwoningen
op het terrein. Wonen Limburg gaat
hier deze woningen realiseren als
compensatie voor de huizen die op
Piushof in mindering waren gebracht.
Dit vinden wij ook een prima oplossing en belangrijk met het oog op
woonruimte waar een schrijnend
tekort aan is. Dan is er nog een
tuinderskas waar een maatschappe-

lijke functie voor voorzien is. In het
bestemmingsplan staat dat, mocht
blijken dat dit niet haalbaar is, deze
alsnog kan worden omgezet naar
een woonbestemming voor de bouw
van drie woningen.

Roel Boots en Ellis Kempeners,
raadsleden

De oplossing vind je samen
Op feestjes en op straat is het altijd zo gemakkelijk. Iedereen heeft een
duidelijke mening over alles en daar wordt ook niets aan veranderd.
En het is belangrijk om je eigen mening te hebben en te verdedigen.
Om echter iedereen in de gemeente
een prettig leven te geven is het
vaker grijs dan zwart-wit en zal
iedereen een keer een stukje van
zijn voorkeuren los moeten laten. De
uitdaging is dan om een oplossing
te vinden, waarmee zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk van hun

VVD Peel en Maas

kers. Tijdens de presentatie van het
dorpsoverleg aan de raad kwam dit
helder naar voren. De verenigingen
ondersteunen dit ook. Daarnaast
hebben we positieve reacties gekregen van veel burgers uit Kessel. Dit
initiatief wordt breed gedragen. Heel
belangrijk!
Het enige wat we nog van het college willen weten, is hoe voorkomen
gaat worden dat De Paort kan concurreren met de reeds aanwezige
Kesselse horeca. We vertrouwen op

wensen vervuld zien worden. Het is
totaal niet de illusie, dat we het altijd
iedereen naar de zin kunnen maken.
Helemaal niet zelfs, maar het optimale eruit halen is wat je volgens
ons altijd moet nastreven. Voor mensen zoals wij is dat de belangrijkste
reden om aan te sluiten bij een poli-

Erik Nijssen en Sander Janssen
Burgerraadslid en raadslid

Het Poelsplein
In de raadsvergadering van dinsdag 6 juli wordt ons als gemeenteraad gevraagd om het bestemmingsplan vast te stellen voor het
project Dr. Poelsplein, het voormalige vmbo in Panningen. We hebben
er in de raad al meerdere malen over gesproken en wij als VVD zijn
enthousiast over dit goed onderbouwde plan.
Het gaat om een woonzorgcomplex,
Het Poelsplein, voor mensen met
dementie en hun partners. Het is
uniek te noemen dat er ook ruimte is
voor de partners, al dan niet tijdelijk. Er is veel overleg geweest met

PvdA/GroenLinks Peel en Maas

de omgeving, er zijn dan ook geen
bezwaren. De bedoeling is dat er ook
een wisselwerking zal zijn tussen de
bewoners van het zorgcomplex en de
buurtgenoten. Een natuurlijke plek
in de buurt die zich als vanzelf zal

Communicatie is niet het sterkste punt van dit college

Wij worden vaak aangesproken door burgers die zich overvallen voelen door plannen van de gemeente.
Dat roept ergernis op, hakken gaan in het zand en kansen op verbetering van die plannen worden verspeeld. In plaats van meedenkende burgers gaan mensen zich door gebrek aan communicatie gedragen
als tegendenkende burgers.
Als gemeente hebben we prachtige
volzinnen gewijd aan participatie
en zelfsturing, maar in de praktijk
worden de intenties waar die woorden voor staan, magertjes ingevuld.
Communicatie is de smeerolie van
de lokale democratie en de gemeentelijke dienstverlening. Het college

Jolanda Janssen - burgerraadslid,
Karin Jacobs - gemeenteraadslid

beheerst de kunde van het communiceren niet voldoende. Mensen worden te vaak te laat geïnformeerd. Dat
gebeurt niet bewust en uit kwade
wil; het gebeurt omdat te vaak
wordt gedacht dat het informeren
in een latere fase pas moet gebeuren. Via via horen burgers dat er iets

speelt in hun buurt en ze verbazen
zich dat ze daar niets van afweten.
Neem de plannen voor woningbouw
in Kuukven in Baarlo. Jaren geleden is daar een bestemmingsplan
voor vastgesteld. Enkele delen van
dat plan zijn intussen gerealiseerd,
andere delen zijn blijven liggen. Nu

de woningbouw weer aantrekt, worden de plannen voor de ‘slapende’
delen van het bestemmingsplan
weer actueel. Bij een goede communicatie zouden mensen die in de
omgeving van die ‘slapende’ delen
wonen, vroegtijdig geïnformeerd
worden. Ze hebben jarenlang uitzicht
gehad op onbebouwde velden en dat
gaat nu veranderen. Natuurlijk hadden ze kunnen weten dat dit ooit zou
kunnen gebeuren. Als dat vervaagde
‘ooit’ nu komend jaar wordt, is het

verstandig dat mensen daarover zo
vroeg mogelijk geïnformeerd worden
en als het kan, gevraagd worden om
mee te denken hoe de lege plekken
het best ingevuld kunnen worden.
Dan voorkom je irritatie en ontmoet
je meedenkende burgers. Helaas is
communicatie niet het sterkste punt
van dit college.

Annigje Primowees, Frits Berben en
Raf Janssen, raadsleden

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Euroflor is een jong en dynamisch bedrijf dat zich op enerverende wijze richt
op de retail van bloemen en planten in het supermarktsegment.
Wegens uitbreiding zijn wij per direct op zoek naar:

Bloemenafpaksters/-bindsters (M/V)
parttime en fulltime
Ben jij op zoek naar een leuke zelfstandige baan binnen
een groeiend bedrijf, stuur dan een sollicitatiebrief met
c.v. binnen 14 dagen naar
EUROFLOR BV Venrayseweg 151 E 5961 NS Horst
of mail diana@euroflor-bv.nl

#kempencreëert

creatieve
ideëen

Wij zijn gespecialiseerd in:
√ Vervaardigen van nieuwe gebitsprotheses
√ Protheses op implantaten (klikgebit)
√ Immediaat protheses (na het trekken van de tanden, noodgebit)
√ Partieële en frame protheses (gedeeltelijk gebit)
√ Rebasen (passend maken van de huidige gebitsprothese)
Nieuw
in
√ Kroon en brugwerk
Pannin
gen
Verder bieden wij u:
√ Geen verwijzing nodig van een tandarts
√ Vergoeding via uw zorgverzekeraar
√ Reparaties klaar terwijl u wacht
√ Het verhelpen van pijnplekken
√ Vrijblijvend advies
Kerkstraat 78, Panningen, 077 307 16 20
√ Eerste consult gratis
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Geplukt

Ginka Lozanova Maasbree
Ze was ooit een topvoetbalster in het nationaal damesteam van Bulgarije. Tegenwoordig is ze helemaal happy als logistiek medewerker in
Nederland. Deze week wordt Ginka Lozanova (50) uit Maasbree geplukt.

gen. “Elke dag fiets ik 20 minuten
heen en 20 minuten terug. Dat vind ik
heerlijk.”

Goede doelen

Ginka komt uit een piepklein dorpje
in Bulgarije. Ze groeide er op met
haar ouders, broer en zus. “Ik heb
een leuke jeugd gehad”, vertelt ze.
“Naar school gaan en buiten spelen, dat is wat ik deed. Ik speelde
altijd alleen maar met jongens,
want ik hield van actieve en ruige
spellen en sporten. We speelden
soldaatje of voetbal.” Voetballen
was haar grootste passie en ze
speelde bij een lokale club. Nadat
ze werd gescout, mocht Ginka
meetrainen met het nationale team
en speelde ze in het elftal van de
hoofdstad. Een droom die uitkwam,
al keken de meiden uit de hoofdstad op haar neer. “Ze konden het
niet verkroppen dat een meisje uit
een klein dorp mee kon spelen in
hun team en ook nog eens beter
was dan hen. Maar het boeide mij

niet. Ik speelde elke dag en dat is wat
ik echt wilde.”
Nadat ze jaren later tijdens het voetballen een heftige blessure kreeg en
zes maanden rust moest nemen van
de dokter, besloot Ginka om niet meer
terug keren naar het voetbalveld en
voor haar lichaam en vrijheid te kiezen. Ze trouwde in Bulgarije, kreeg een
zoon en dochter en ging aan de slag
in verschillende branches. Zo werkte
ze in de papierfabriek, als timmervrouw, plafondmaker en als tuinder.
Fysiek zwaardere beroepen, daar werd
Ginka gelukkig van. Hoe ze uiteindelijk in Nederland terecht is gekomen,
is volgens haar een grappig verhaal.
“Begin 2020 was ik het sportnieuws
online aan het lezen. Mijn bril had ik
niet op, waardoor ik per ongeluk ergens
op heb geklikt. Want ineens werd ik
twee dagen lang door verschillende

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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uitzendbureaus in Nederland gebeld
om daar te komen werken. Ze hadden
mijn gegevens ontvangen omdat ik mij
per ongeluk had aangemeld.” Ginka
dacht eerst dat het om een grap ging.
Maar toen dit niet het geval bleek te
zijn, dacht ze over het aanbod na. “Tien
dagen later stond ik met mijn koffers in
Nederland.” Ginka werkt nu als logistiek medewerker bij DHL in Beringe.
Daar maakt ze pakketjes verzendklaar.
“Het werk vind ik heerlijk, omdat ik
veel mag rennen. Bewegen is mijn
drugs. Ik heb altijd energie. Daarom
past dit fysieke werk goed bij mij.”

Hiervoor heb ik ook heggen figuur
gesnoeid. Als ik let op de vormen
hier, kijk ik mijn ogen uit.” Waar ze
ook tegenop kijkt zijn de fietsen in
Nederland. “Mensen gaan voor 90
procent met de fiets op pad en voor
10 procent met de auto. Dat is erg
goed voor het milieu. In Bulgarije is
dat andersom. Ginka heeft van haar
huidige werkgever een fiets gekre-

Ginka zet zich graag in om andere
mensen te helpen. Zo rende ze
onlangs voor de Johan Cruyff
Foundation, waarmee ze geld
ophaalde voor het goede doel voor
kinderen met een beperking. “Ik
rende een gedeelte in Nederland en
een gedeelte in Bulgarije, toen ik
mijn familie opzocht. Mijn kleinzoon
rende het laatste stukje met me mee
over de finish. Dat was erg leuk om
te doen.
Als ze in Bulgarije is, is ze graag actief
met ‘haar’ jongens. “Voetballen, fietsen en vissen, noem maar op.” Maar
ooit hoopt ze nog oma te worden
van een meisje.” In haar vrije tijd in
Nederland leest Ginka graag boeken of bezoekt ze de bioscoop. Als er
iets is dat ze nog graag wil doen nu
ze in Nederland woont, is naar een
wedstrijd van Ajax gaan. “Toen ik in
Bulgarije woonde, was ik fan van Ajax
en wilde ik altijd al naar de Johan
Cruijff ArenA. Ik hoop snel een wedstrijd te kunnen zien, al is het moeilijk
om aan kaartjes te komen.” Voorlopig
blijft Ginka nog in Nederland wonen.
Ze wil geld sparen, wat in Bulgarije
lastiger is. Het salaris dat je daar in
één maand verdient, verdien je hier in
één week.” Met haar spaargeld hoopt
ze ooit een camper te kunnen kopen.
“Dan ga ik met mijn kleinkinderen
overal rondreizen en op plekken stoppen en slapen waar ik maar wil. Dat is
mijn grootste wens.”
Tekst: Roosje Delsing

Verschillen
De Engelse taal beheerst Ginka aardig. Maar lessen heeft ze niet gehad.
“Mijn buurvrouw in Bulgarije was
Engels. Door met haar te praten heb
ik de taal geleerd. Maar ik kan geen
Engels lezen of schrijven.’
Haar kinderen en kleinkinderen
wonen in Bulgarije. Ook haar man
woont er nog. “Hij moet op onze kinderen en kleinkinderen letten”, legt
Ginka uit. Ginka’s jongste kleinkind
is in juli 2020 geboren. Door corona
kon ze voor het eerst in mei 2021 naar
Bulgarije reizen om hem te zien. “Hij
was al bijna 1 jaar toen ik hem voor
het eerst zag, dat was wel heftig.”
Ondanks dat de afstand tussen haar
familie en haar groot is, is ze blij om
in Nederland te wonen. Ze woont in
een huis met drie andere arbeidsmigranten. Het mooie aan Nederland
vindt ze dat Nederland 1.000 jaar
voorloopt op Bulgarije. “Het zorgsysteem, transport en hoe goed alles
administratief hier geregeld is, is
het beste van het beste. Als ik mijn
familie en vrienden van thuis erover
vertel, geloven ze mij niet. Ook ben
ik onder de indruk van de bloemen
en heggen hier, ze zijn prachtig. Mijn
familie had een tuindersbedrijfje.

WORD BEZORGER
EEN LEUKE BIJBAAN
WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS
VOOR DE VOLGENDE ROUTES
BAARLO RONDOM VELDSTRAAT
MAASBREE RONDOM DORPSTRAAT
MAASBREE RONDOM
OUDE PASTORIESTRAAT
KESSEL RONDOM DONK
WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE  
Mail naar bezorgers@garcon.nl
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Vaders en zoons op Oranje-avontuur
Frank en Lenn van der Sterren en Roger en Sven Ceulemans uit Maasbree
waren er bij: de achtste finale van het EK in Boedapest op zondag 27 juni,
de wedstrijd Nederland-Tsjechië. Nederland ging finaal ten onder, maar
dat mocht de pret van het vader-zoon uitstapje niet drukken.
Het avontuur begon op vrijdagochtend
25 juni. De vier moesten zich op corona
laten testen. Want alleen met een
negatief resultaat konden ze door naar
Hongarije. Dat was het geval en de
twee vaders en twee zoons stapten
in de nacht van vrijdag op zaterdag
om 05.00 uur de auto in, op weg naar
een lange reis van zo’n twaalf uur.
“Met genoeg eten en drinken mee en
natuurlijk gezelligheid en Oranjemuziek
is het ons gelukt om de reis te
overleven”, aldus Roger. Voor hem
was dit niet de eerste wedstrijd van
dit EK. “Roger was al naar de eerste
wedstrijd van Nederland geweest, via

de Supportersclub van Oranje. Maar
nu had hij kaarten kunnen krijgen via
de UEFA”, licht Frank toe. In Boedepest
aangekomen zat de sfeer er meteen
lekker in. “Het begon al in de fanzone
om 11.00 uur. Bij aankomst was de
sfeer al geweldig met veel muziek
en gezang en de sfeer werd alleen
maar beter en beter. De optocht van
de fanzone naar het stadion was echt
gaaf. Boedapest stond helemaal op
z’n kop door alle Nederlandse fans.
De Hongaarse mensen keken allemaal
vanaf de kant toe en ze hingen zelfs
uit de ramen om te kijken wat er
allemaal gebeurde.” De mannen waren
onder de indruk van het stadion in
de Hongaarse hoofdstad. “Het zag er
geweldig uit, alleen wat minder van
de wedstrijd. De start was nog leuk,

jammer van het resultaat”, aldus Frank.
“Maar ondanks het resultaat, was het
echt een geweldige ervaring om mee
te maken.”

Jeugd Oranje komt naar
Sporthal De Körref in Meijel
IT-Linq is een ICT-dienstverlener met veel klanten in het midden- en kleinbedrijf in
de regio Limburg. Door de diensten die we leveren in combinatie met de persoonlijke
aandacht aan onze klanten, ontzorgen we hen, zodat zij zich kunnen focussen op hun
passie. En dan maken wij ons druk om onze passie, namelijk hun ICT.

Bij IT-Linq zijn we op zoek naar een:

Skilled Servicedesk medewerker
IT / Systeembeheerder
Ben jij een ambitieuze aanpakker en wil jij jezelf én het bedrijf verder ontwikkelen?
Wil je zelf als professional en mens verder groeien en hét verschil maken? Dan is IT-Linq
voor jou een prima volgende stap. Wij zijn volop bezig het bedrijf en onze dienstverlening
verder te ontwikkelen en op een hoger niveau te brengen en kunnen daar zeker jouw
ideeën en hulp bij gebruiken.

Functieomschrijving
Als Skilled Servicedesk medewerker IT
/ Systeembeheerder ben je het eerste
aanspreekpunt en help je onze klanten bij
IT-Linq. Op afstand beheer jij samen met je
collega’s de IT-omgevingen van onze klanten.
Projecten uitvoeren horen ook bij je taken en
kom je dus ook regelmatig bij de klanten over
de vloer.
Heb je brede kennis van Windows werkplek en
server omgevingen, Office365/Azure, netwerk
infrastructuur en Internet dan ben jij diegene
die we zoeken!
Functie-eisen
Je bent gedreven, staat open voor vernieuwing
en wilt jezelf verder ontwikkelen. Je werkt
nauwkeurig, neemt initiatief, bent analytisch
sterk en je bent gefocussed op je werk en je
klanten.
Verdere vereisten zijn
• MBO/HBO werk- en denkniveau bij voorkeur
verkregen door een afgeronde (gerichte)
MBO-niveau 4 of HBO-opleiding in de ICT;
• (Ruime) ervaring in een soortgelijke functie;
• Communicatief sterk, stressbestendig,
oplossings- en servicegericht en een
teamplayer;
• Praktische ingesteld en ervaring met
aansluiten bekabeling en randapparatuur.

• Geen 8 tot 5 mentaliteit
• Ervaring met Office 365, Azure, Windows
Server en overige Microsoft-oplossingen
• Kennis van netwerk, storage, werkplek
beheer?
• ITIL gecertificeerd is een pre, of bereid om
dit certificaat te halen
Wat hebben wij jou te bieden?
Jouw salaris is marktconform en daarnaast
investeren we graag in jouw verdere
ontwikkeling met het uiteindelijke doel dat je
bij ons vast in dienst komt.
Wij bieden je een leuke dynamische
interessante werkplek, met een groep
enthousiaste collega’s die samen met jou onze
klanten ontzorgen.
Uiteraard is er ook ruimte voor vertier en
ontspanning. Hiervoor krijg je 24 vakantiedagen
en worden er, zodra het weer mag, leuke
personeelsactiviteiten georganiseerd.
Voldoe jij aan dit profiel,
dan zien wij jouw sollicitatie graag
met vol enthousiasme tegemoet!
Voor vragen of meer informatie
kun je contact opnemen met:
Dhr. Karim Abrik,
Manager Operations
email: k.abrik@it-linq.nl

Jeugd Oranje komt in het weekend van zaterdag 3 en zondag 4 juli
naar Sporthal De Körref in Meijel. Beide dagen verzorgt het team
een clinic.
Op zaterdagmiddag 3 juli verzorgt
Jeugd Oranje een clinic van 13.30
tot 15.30 uur voor de B/C jeugd van
VC Peelpush en op zondagochtend
4 juli van 11.00 tot 13.00 uur voor
de Peelpush YD-Volleybalschool.
Aansluitend zullen de meiden van

Jeugd Oranje een vriendschappelijke
wedstrijd spelen tegen Peelpush
Dames 1. De wedstrijd begint om
14.30 uur.
Met inachtneming van de veiligheidsmaatregelen is publiek welkom
in Sporthal De Körref. Entree is vrij.

Math Verhaegh wint derde
viswedstrijd
Hengelsportvereniging De Ruisvoorn Helden organiseerde zaterdag 26 juni de derde wedstrijd aan De Breeërpeel. Math Verhaegh
kwam als winnaar uit de bus.
Na de vroege loting ging het deelnemersveld om 08.00 uur aan de
slag voor de prijzen. Math Verhaegh
hengelde 5.600 gram uit het water.
Jos Janssen werd nummer twee met

5.350 gram. Martin Sanders stond
ook op het podium met 3.500 gram.
Op de vierde plaats eindigde Oscar
Huidekoper met 3.050 gram en Huub
Maessen werd vijfde (2.000 gram).

Nick Lahaije neemt tijdelijk
afscheid als trainer Bevo
Nick Lahaije neemt tijdelijk afscheid van Bevo Herpertz Heren 2.
Oud-Hurry Up keeper Sven Hemmes heeft zich voor het komende
seizoen aan Bevo Hc verbonden als nieuwe trainer/coach van het
talententeam Heren 2.
Hoewel Nick Lahaije het afgelopen seizoen veel voor de ploeg
heeft betekend, is hij even toe aan
rust, zo laat de handbalclub weten.
“Enkele weken geleden is na een
lang ziekteproces de vader van
Nick Lahaije overleden. Een oneerlijke strijd, die Nick en zijn familie
samen met Nick’s vader gevoerd
hebben, maar niet konden winnen. Wat volgt is een periode van
afscheid, verdriet en rouw, een

periode waarin er voor Nick even
geen plaats is voor handbal, geen
plaats voor Bevo. Uiteraard begrijpen en respecteren wij dit besluit.
Voor Bevo Hc is het belangrijk om
uit te spreken dat, zodra er in Nick
zijn leven weer plaats is voor handbal, wij hem weer graag in ons
midden zullen verwelkomen. Voor
nu rest ons, Nick en zijn familie,
heel veel sterkte te wensen in deze
moeilijke periode.”
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Caspers Corner

Column

Hoogmoed
Portugal ontlopen, de weg vrij
naar de halve finale. Enkel de
Denen zouden in de kwartfinale
roet in het eten kunnen gooien.
Gesterkt door Christian Eriksen
zou een Deens sprookje het
Nederlands sprookje kunnen
verpesten. En dan, de halve
finale, tegen Engeland? Of zouden
we dan eigenhandig de Duitsers
‘nach Hause’ kunnen sturen? De
halve finale, het zou beide kanten
op kunnen. Maar als je dan
doorgaat, kan in de finale alles
gebeuren! Wanneer is die kwartfinale tegen de Denen eigenlijk?

Top10
Tussenstand
d.d. woensdag 30 juni 2021

1

Rikcl86

4.640

2

Bellejergsma

4.530

3

SjonDubbeljoe

4.350

4

Peet

4.320

5

Gussekuulke12 4.315

6

C0llin

4.260

7

JONIZ

4.225

8

Sjohnno

4.120

9

Jesp_J

4.110

10 Mirthe

4.075

De wekelijkse zeven hoogte- en
dieptepunten
1

Er zijn al veel kanshebbers uit het EK. Zo is Frankrijk, Duitsland en Portugal al uitgeschakeld.
Krijgen we een onverwachte winnaar?

2

Frank de Boer is niet meer de bondscoach van Nederland.
Wie wordt zijn opvolger?

3

In de achtste finales vielen extreem veel doelpunten. Er werd maar liefst 32 keer gescoord.
Dat zijn gemiddeld vier goals per wedstrijd.

4

Er was veel ophef tijdens de wedstrijd van Nederland-Tsjechië
over de regenboogvlaggen.

5

Tijdens het volkslied van Duitsland maakte de NOS een pijnlijke misser.
In de ondertiteling waren nazi-verwijzingen te lezen.

6

Bondscoach Joachim Löw (Duitsland) zat tijdens de wedstrijd weer aan zijn neus
om vervolgens de groene substantie op te eten.

7

Er moesten zelfs strafschoppen aan te pas komen om te laten blijken dat Zwitserland
de winnaar was tegen Frankrijk.

GAMMA Helden Panningen

27 juni 18.00 uur, de achtste finale,
Nederland-Tsjechië, 0-2. Een donderslag bij heldere hemel. Het
Nederlands elftal is besmet geraakt
met het euforievirus. Het komt wel
goed, we mogen Tsjechië niet onderschatten, maar het komt wel goed.
Het kwam allerminst goed. Maar
ere wie ere toekomt, het is wel een
prestatie van formaat, om met een
elftal, dat op nagenoeg elke positie
een betere speler heeft staan dan de
collega’s aan de andere kant, kansloos te verliezen. Een prestatie van
formaat, om Weghorst op de bank
te zetten en vervolgens met lange
ballen te spelen. Een prestatie van
formaat, om je gevaarlijkste speler te
wisselen wanneer je een rode kaart
krijgt. Louter tactische meesterzetten,
bedankt Frank. Maar ere wie ere toekomt. Frenkie de Jong, die een perfect fluitende scheidsrechter, keer op
keer bestookt met commentaar. Kun
je dieper zinken? De tot in de hemel
geprezen Frenkie, zou het team bij de
hand moeten nemen, voorop moeten
gaan in de strijd, maar nee, lekker
zuigen bij de scheidsrechter, dat is
wat Nederland nodig heeft. En dan
Matthijs de Ligt, nog zo’n opgehemelde ‘Godenzoon’. Matthijs straalt
misschien uit dat hij het verdedigend
op orde heeft, maar twee keer eenzelfde lange bal verkeerd inschatten
en vervolgens als een basketballer
de bal maar wegslaan voor je eigen
strafschopgebied, waar zit je dan met
je gedachten? Een bejaarde man op
doel, een onzichtbare aanvoerder en
een verdachte in een strafzaak die
uiteindelijk als invaller de meubelen
moet redden. Het woord kansloos
heeft zaterdag een nieuwe dimensie gekregen. Die wedstrijd tegen
Denemarken, die komt er wel, maar
wel op een koude dinsdagavond,
ergens op een bijveld, in het najaar,
als oefenwedstrijd.
Casper
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Peel en Maas Schoon
maakt mensen bewust van
peukenafval
Peel en Maas Schoon organiseert op zaterdag 10 juli een
peukenactie. Vrijwilligers gaan in Panningen, Meijel en Maasbree
sigarettenpeuken opruimen en kaartjes uitdelen aan rokers.
Hiermee wil de actiegroep rokers bewust maken van het
zwerfafval dat sigaretten op straat veroorzaken. Het doel is
om zwerfafval in de toekomst te verminderen.

In 2018 organiseerde Peel en Maas
Schoon haar eerste opruimactie.
Daarna volgden halfjaarlijkse acties
in elk dorp in Peel en Maas. Naar
schatting 1.500 volle vuilniszakken zwerfafval zijn op deze manier
verzameld. Tijdens de opruimactie van 10 juli is de focus gericht
op het opruimen van sigaretten.
“Sigarettenpeuken zijn eigenlijk
chemisch afval en de filters zijn
puur plastic. We willen met deze
actie duidelijk maken dat het erger
is om een peuk op straat te gooien
dan een blikje. Ook sigarettenpeuken horen in een afvalbak”, aldus
Hay Smeets, coördinator en vrijwilliger voor Peel en Maas Schoon
Panningen. In overleg met Peel en
Maas Schoon heeft de gemeente
de eerste afvalbakken voorzien

van een asbak om dit makkelijker te maken. Daarnaast kunnen
rokers ook een zakasbakje gebruiken. “Die kan men online of in
winkels kopen in alle soorten en
kleuren en kosten maar een paar
euro. Dat is natuurlijk ook een leuk
cadeau om te geven.” Smeets wil
duidelijk maken dat het doel van
de actiegroep niet alleen is om op
te ruimen. “We willen juist zorgen dat er minder zwerfafval op
straat belandt. Eigenlijk streven
we ernaar onszelf overbodig te
maken. Voorlopig zit dat er nog niet
in, hoewel met het invoeren van
statiegeld op kleine plastic flesjes
en blikjes de hoeveelheid rommel
naar verwachting halveert.”
Voor meer informatie mail
contact@peelenmaasschoon.nl

Lionsclub Peel en Maas doneert
5.000 euro aan Wensambulance Limburg
De vrijwilligersorganisatie Lionsclub Peel en Maas, die zich (belangeloos) inzet voor het goede doel, heeft op
dinsdagavond 22 juni een cheque aan de Wensambulance Limburg overhandigd. President Ruud Holthuis
heeft een cheque aan Noud Janssen van de Wensambulance Limburg overhandigd met een waarde van
5.000 euro.

“Het besluit om te doneren was
reeds in 2020 genomen nadat enkele
leden van Wensambulance Limburg
in februari dat jaar een mooie presentatie hadden gegeven”, aldus een
woordvoerder van de Lionsclub Peel

en Maas. “Het verhaal maakte een
enorme indruk en zeker de verhalen van de mensen uit Peel en Maas
die gebruik hebben gemaakt van de
wensambulance. Achteraf werd besloten om een mooie donatie te geven.

Helaas zorgde corona ervoor dat de
uitreiking pas nu kon plaatsvinden,
omdat de Lionsclub nu weer fysiek bij
elkaar kon komen.”

Laatste activiteit JWB de Beestenboel
Euroflor is een jong en dynamisch bedrijf dat zich op enerverende wijze richt
op de retail van bloemen en planten in het supermarktsegment.
Wegens uitbreiding zijn wij per direkt op zoek naar:

Verkoopbegeleider
/chauffeur
(M/V - fulltime)

Taken en verantwoordelijkheden:
• vervoer van bloemen en planten naar supermarkten in Duitsland;
• aanvullen, inrichten en verzorgen van het Euroflor assortiment in deze supermarkten;
• rapporteren van de dagelijkse bevindingen bij de klant.
Onze kandidaat:
• is in bezit van min. rijbewijs B;
• heeft een flexibele instelling (aanvangstijd tussen3.00 en 4.00 uur);
• is klantvriendelijk en collegiaal;
• heeft kennis van de Duitse taal;
• is bereid op zaterdag te werken in een 3/4 daagse werkweek in overleg.
Ben jij op zoek naar een leuke zelfstandige baan
binnen een groeiend bedrijf, stuur dan
een sollicitatiebrief met c.v. binnen 14 dagen naar:
EUROFLOR BV Venrayseweg 151 E 5961 NS Horst
of mail diana@euroflor-bv.nl

De allerlaatste activiteit voor de groep de Beestenboel van JWB Beringe stond vrijdag 25 juni op de planning. In de acht jaar probeerde de leiding er iedere keer iets verrassends van te maken waarmee de kinderen 1,5 uur zich mee bezig konden houden. Doordat het afgelopen jaar weinig georganiseerd kon worden,
heeft de leiding vrijdag uitgepakt. De kinderen mochten twee uur springen bij Jump XL in Horst en kregen
een menu bij Mc Donalds. “Het was mooi om de kinderen te zien (op) groeien tot waar ze nu al zijn gekomen”, aldus de leiding.

IVN Helden organiseert online
informatiebijeenkomst over zonneparken
Het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) Helden organiseert op woensdag 7 juli een
online bijeenkomst om informatie te delen over zonneparken in Peel en Maas. Hiermee wil zij de onrust
aanpakken over dit onderwerp die volgens de organisatie heerst onder de inwoners van de gemeente
Peel en Maas.
“Als IVN Helden ontvangen we
berichten van mensen die zich
ongerust maken en vragen hebben
over de plannen van de gemeente
betreft de ontwikkeling van zonneparken groter dan 5 hectare en
kleiner dan 55 hectare’, zo zegt een
woordvoerster van het IVN. “De
ongerustheid betreft voornamelijk
de aantasting van het landschap

en het verdwijnen van de biodiversiteit.” IVN Helden wil graag reageren op deze ongerustheid maar
heeft niet de toereikende kennis
daarvoor in huis. Daarom organiseert zij een Zoom-bijeenkomst
voor inwoners van Peel en Maas en
nodigt zij Grietje Lenstra (Natuur en
Milieufederatie Limburg) en Frank
Wijnen (beleidsadviseur duurzaam-

heid gemeente Peel en Maas) uit
om een toelichting te geven op
het zonneparken in zijn algemeenheid en specifiek in Peel en Maas.
De Zoom-avond start om 19.30 uur
en eindigt 21.30 uur. Aanmelden
voor deze avond kan door voor
5 juli een mail te sturen naar pr@
ivnhelden.nl
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Ledenaantallen sportverenigingen Peel en Maas
minimaal afgenomen door corona
De gevolgen van corona hebben hun nawerking gehad op veel mensen, bedrijven en verenigingen. Ook sportclubs hebben te lijden gehad onder de beperkingen. Sporten op afspraak, in beperkte aantallen en zelfs een
gehele sluiting van een paar maanden, terwijl de vaste lasten doorliepen. Dit heeft bij sommige verenigingen
in Peel en Maas invloed gehad op het ledenaantal en de financiële reserves. Maar door subsidieregelingen en
leden die hun contributie doorbetaalden hebben clubs de coronaperiode weten te doorstaan en hebben zij
soms nog ruimte gehad om hun leden compensatie te geven als waardering voor hun steun.
Bij Tafeltennisvereniging TTV Fortus
in Panningen valt de afname van het
aantal leden door de coronaperiode
nog wel mee, zegt Bram Hunnekens.
“Het aantal is misschien iets teruggelopen. Er zijn een aantal leden weggegaan, maar we hebben ook een
aantal nieuwe leden erbij gekregen.
Tennisclub LTC Meijel heeft volgens
voorzitter Wil van der Asdonk 0,0 procent ledenafname en bij de Judoclub
Helden zien ze ondanks de coronaperiode toch een groei in hun ledenbestand. “Zelfs zonder actieve acquisitie
blijven kinderen zich toch aanmelden
bij onze vereniging”, aldus voorzitter Tom van Sundert. ‘t Beugelhôes
in Helden heeft juist wél een ledenafname gekend in de coronaperiode.
“Maar gelukkig was het maar een
minimale afname”, zegt voorzitter
Gerard Reijnders. “Gezien het feit dat
wij veel oudere leden hebben di in de
risicogroep van ouderen zitten, valt
het nog mee.”

Reserves
De financiële reserves, daar heeft de
Heldense beugelclub aanspraak op
moeten maken nadat zij maandenlang
haar deuren moest sluiten. “De
vaste kosten voor onder meer het

clubgebouw van de beugelclub
liepen gewoon door, terwijl er
geen inkomsten waren zoals de
baromzet. Ook de vaste lasten zoals
verzekeringen, gas, water, elektra en
de afdracht aan de overkoepelende
sportbond liepen door. De leden
hebben de contributie wel gewoon
doorbetaald”, zegt Reijnders. Ook bij
de Panningse tafeltennisvereniging
moesten de vaste lasten worden
doorbetaald. “Maar we kregen een
tegemoetkoming van de overheid
van de Tegemoetkoming Amateur
Sport Organisaties (TASO) regeling.
We hebben daardoor niet aan onze
reserves hoeven komen.” Ditzelfde
gold voor de Meijelse tennisclub. “We
hebben twee keer een vergoeding
gekregen van de overheid, dus
reserves aantasten dat was niet nodig.
We hebben geen verlies gedraaid
maar de omzet is wel ingestort, want
we hebben geen inkomsten gehad uit
toernooien en ook niet uit de kantine
die gesloten was.” Bij de Judoclub
Helden was het de gemeente die de
sportvereniging een handje hielp. “De
gemeente was gelukkig zo coulant
dat wij geen huur hebben hoeven
betalen voor de zaal die wij niet
konden gebruiken”, zegt Van Sundert.

“Daarnaast hebben de leden geen
contributie teruggevraagd. Wel hebben
we extra kosten gemaakt omdat we
voor onze judoka’s een tent achter de
gymzaal hebben laten zetten zodat
onze leden (eerst tot 18 jaar en later tot
26 jaar) toch konden judoën.”

Compensatie voor leden
De Panningse tafeltennisvereniging
TTV Fortus heeft de contributiekosten
voor leden in de coronaperiode,
ondanks dat er niet mocht worden
gesport, laten doorlopen. “De
competitiebedragen hebben wij
echter opgeschort, omdat die ook
door de bond niet werden geïnd”, zegt
penningsmeester Bram Hunnekens.
“Wellicht dat we de komende
facturering nog wat in mindering
brengen als we precies weten waar
we staan na dit coronajaar.” De
Heldense beugelclub blijft, om de
leden en de club zelf tegemoet te
komen, de hele zomer open. “Normaal
gesproken sluiten wij altijd in de
maanden juni en juli, maar uiteraard
is dit nu niet aan de orde en blijven
wij open voor trainingen. Hopelijk
kunnen wij in september starten met
de nieuwe landelijke competitie,
hoewel dit in een afgeslankte vorm

zal plaatsvinden, want er zal een
complete klasse wegvallen.” De
Meijelse tennisclub laat haar leden
gewoon de contributie doorbetalen.
“Het grotendeel van de coronacrisis
waren de tennisbanen gewoon open”,
zegt Van der Asteren.
De Judoclub in Helden heeft de leden
aangeboden om een deel van de
contributie terug te vorderen voor
de periode waarin er geen training
aangeboden werd. “Voor dit jaar is er
in de online jaarvergadering gestemd
om en deel van de contributie terug
te krijgen of zodra het mogelijk is een
gezamenlijke activiteit te organiseren.
Iedereen was voor een gezamenlijke

activiteit. Verder hebben leden van
onze vereniging bij een van de
sponsoren werkzaamheden verricht
om op die manier een extra bijdrage
te kunnen leveren aan de clubkas”,
aldus voorzitter Tom van Sundert.

Zelfs zonder acquisitie
blijven kinderen zich
aanmelden

Tekst: Roosje Delsing

Voor onze projectafdeling zijn wij op zoek naar een

Calculator

Wij zijn JSB Horst. Als onderdeel van het familiebedrijf
Lek/Habo Groep vervaardigen en plaatsen wij al tientallen
jaren staalconstructies in het hele land. Door de jaren heen
heeft JSB Horst bewezen zich niet te beperken tot levering van
totaalprojecten alleen, de kracht zit hem vooral in “partnership”
en een goed advies. Kijk voor een overzicht van onze mooie
projecten op onze website www.lekhabo.nl/janssen-staalbouw.

Wat ga je doen?
• Als Calculator maak je uiteraard calculaties,
• hierbij heb je inzicht in de maakbaarheid van hetgeen je berekent.
• je zit niet achterover om te wachten tot het naar je toe komt,
je bent namelijk proactief en verzamelt actief alle benodigde
informatie van een projectaanvraag,
• je bereidt offertes voor en houdt contact met potentiele klanten.
Wat past bij jou?
• Je bezit HBO werk- en denkniveau,
• je hebt minimaal 5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie
binnen de staalbouw of aanverwante branches,
• je hebt oog voor detail en werkt nauwkeurig, tegelijkertijd ben je in
staat het overzicht te bewaren,
• je bent goed met cijfers en om te weten wat je berekent kan je ook
tekening lezen,
• je bent communicatief, nauwkeurig en flexibel,
• je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit,
• je hebt ervaring met Word en Exel,
• beschikbaar voor 40 uur en woonachtig in de regio Horst.

Repair café in Baarlo
Voor het eerst sinds de coronaperiode heeft er weer een Repair Café in de Baarlose bibliotheek mogen
plaatsvinden. Mensen konden langskomen met hun kapotte elektrische of mechanische apparaten. Het
Repair Café is ook bedoeld om buurtbewoners op met elkaar in contact te brengen. De Baarlose Lenie is
enthousiast over het principe. “Ik vind het Repair Café geweldig”, zegt ze. Lenie kwam langs met een
kapotte melkopschuimer.” ‘s Avonds deed hij het nog en in de ochtend niet meer. Ik snap er niks van en ik
hoop dat hij kan worden gemaakt.” In Baarlo vindt elke vierde zaterdag van de maand van 10.00 tot
12.00 uur het Repair Café plaats in de bibliotheek in Baarlo. / Beeld: Jordy Strijbos

Wat is de uitdaging van de functie?
Bij ons vind je een gemoedelijke en prettige werksfeer in een
enthousiast team waar collegialiteit en klantgerichtheid hoog in het
vaandel staan. Het is een afwisselende en uitdagende functie waarbij
het salaris en de studiemogelijkheden uiteraard goed zijn geregeld.
Het salaris is afhankelijk van je kennis en ervaring en daarbij gelden de
secundaire arbeidsvoorwaarden van de CAO metaalbewerkingsbedrijf.
JSB Horst is een platte organisatie met korte lijnen, informeel
intern, professioneel naar buiten. Ben je geïnteresseerd,
solliciteer dan door je cv en een korte motivatiebrief te sturen naar
gstrijbosch@jsbhorst.nl t.a.v. G. Strijbosch. Wil je meer informatie,
bel dan 077 398 5445 en vraag naar Gerry Strijbosch.
Voor uitzend-, bemiddelings- en detacheringsbureaus,
gelieve niet te reageren.

www.jsbhorst.nl
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Traditionele evenementen

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

het met vrachtwagens niet bijhouden. We hebben peentjes gezweet
om maar niet gedurende de avond
te moeten vertellen dat we ‘keps’
waren. En een paar jaar geleden hadden wij de bierleiding onder de vloer
van de tent niet goed aangesloten.
Vlak voor aanvang werd de leiding
onder druk gezet om te starten met
het tappen van bier. Niet veel later
kwamen bier en schuim uit de vloer
gespoten. Ik geloof dat het schuim
tot wel 4 meter hoog op de vloer
stond. Doodzonde, maar ook hilarisch.”

Complex

Het oudste tentfeest van
Nederland: als de Ossefeesten
in Maasbree ergens om bekend
staan, dan is het dat wel.
Wat ooit begon als 50-jarig jubileumfeest van de lokale Fanfare
Sint Aldegondis, is uitgegroeid tot
een jaarlijks terugkerend evenement dat door diezelfde fanfare
wordt georganiseerd. Het feest is
tegenwoordig niet meer weg te
denken uit ‘Bree’. Tenminste, als
er geen coronalockdown is. Iedere
zomer wordt er vijf dagen lang
muziek gemaakt, gedanst en héél
veel gedronken. “Ik maak al 42
jaar deel uit van dit mooie feest”,
zegt Peter Kerren, voorzitter van
de Ossefeesten en tevens fanfarelid. Van kinds af aan zei ik: dat
feest wil ik mee organiseren. Nog
altijd vind ik het prachtig om erbij
betrokken te zijn.”
Kerren heeft in die 42 jaar veel

gezien en meegemaakt als het om
hét volksfeest van Maasbree gaat.
Het feest waarin elk jaar os wordt
gebraden aan het spit. “Komend jaar
bestaat de fanfare 111 jaar en de os
maakt nog steeds ieder jaar deel uit
van de festiviteiten. Reken maar uit
hoeveel ossen Maasbree in al die
jaren heeft verorberd.”

Dorpsfeest
Carlo Poulissen is sinds 2017 betrokken als organisatielid van de
Ossefeesten. Volgens hem is kenmerkend voor de Ossefeesten dat
het een dorpsfeest is ‘in hart en
nieren’. “We zijn er voor jong en oud
en blijven met de os en blaasmuziek
op zondag vasthouden aan tradities, maar we gaan ook mee met de
tijd. Twee jaar geleden was er buiten een silent disco waar dj’s met
elkaar de strijd aangingen voor de
meeste luisteraars, terwijl gelijktijdig
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binnen in de tent een rockband een
totaal andere doelgroep wist te vermaken.” Volgens Poulissen hebben
de Ossefeesten veel verschillende
memorabele avonden gekend. “We
hebben in al die jaren fantastische
avonden gehad met artiesten als
Guus Meeuwis, Snollebollekes, Rob
de Nijs, George Baker en Rowwen
Hèze. Daar zaten avonden bij dat
de tent zo bomvol was dat we nee
moesten verkopen aan de deur. Daar
kon geen mens meer bij.”

Hoogtepunten
Volgens Kerren zijn de hoogtepunten uit de geschiedenis er te veel
om op te noemen. “Koos Alberts
die met rolstoel en al de bühne op
moest worden getild omdat de speciaal voor hem gemaakte oprijbaan
te stijl bleek. Tijdens een optreden
van BZN viel de stroom uit in de tent,
maar niet op de bühne. BZN speelde

door voor een pikdonkere tent. Het
publiek ging uit z’n dak.”

Noodweer
In al die jaren is ook wel eens het
een en ander misgegaan. Zo heeft
noodweer volgens Kerren vaker roet
in het eten gegooid. “In 1967 bijvoorbeeld waaide de tent vlak voor opening om. Tijdens een andere editie
brak er na een optreden van Rowwen
Hèze noodweer uit. De wind werd
opgevangen door de tent. Die kwam
volledig van de grond, met de bezoekers er nog in. Eén jaar hadden we
een kapotte bierkoeling waardoor we
de vaten bier niet koud kregen. De
brouwerij ging met een open vrachtwagen over de Middenpeelweg rijden zodat de wind de biervaten kon
koelen. Er is ook een jaar geweest
dat het bier zo hard liep, dat we bij
sluiting nog minder dan 200 liter bier
in de tank hadden. De brouwerij kon
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De Ossefeesten is een belangrijke
impuls voor de fanfare, zo zegt
Poulissen. “Op financieel gebied,
maar zeker ook als een verbindende
factor tussen de leden. Onderhoud
aan instrumenten, dirigenten, jeugdopleidingen, uniformen, concerten
en andere activiteiten worden mede
mogelijk gemaakt door de inkomsten uit de Ossefeesten. De leden
weten dat en werken er samen dan
ook hard voor om een mooi feest
neer te zetten. De organisatie van
de Ossefeesten is volgens Kerren
financieel gezond en kan volledig op
eigen benen staan, zonder subsidie.
“Mede mogelijk gemaakt door een
klein aantal sponsoren, maar vooral
door de inzet en het enthousiasme
van onze eigen medewerkers”, licht
hij toe. De organisatie start vlak na
de Ossefeesten al met het plannen
van de volgende editie. “We nemen
dan ook verbeterpunten mee die
worden aangedragen door leden
en bezoekers. Zo proberen we de
Ossefeesten elk jaar weer wat beter
te maken. Dat is niet altijd makkelijk.
Het organiseren van de Ossefeesten
is gedurende de jaren veel complexer geworden.” Daar voegt Peter
aan toe: “Dertig jaar geleden werd
het muziekprogramma in één avond
aan de keukentafel samengesteld.
Nu bekijken we al vanaf september
welke acts we graag op een volgende editie willen boeken.”

Jubileum
Dat de Ossefeesten na zestig jaar
nog steeds bestaan en daarmee het
oudste tentfeest van Nederland is, is
volgens Kerren en Poulissen iets heel
speciaals. Eigenlijk heeft Maasbree
dan ook nog een jubileumeditie te goed: de 60e editie van de
Ossefeesten, die in 2020 door corona
niet door kon gaan. Ook dit jaar moet
de Ossefeesten het ontgelden. “Dat
feestje willen we het komende jaar
alsnog eens goed inhalen. Hoe we
dat precies gaan doen weten we nog
niet. Maar voor volgend jaar hopen
we dat we weer een feest kunnen organiseren zoals wij dat al die
andere jaren ook hebben gedaan,
op het Osseplein voor de kerk in
Maasbree.”
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Coronamaatregelen

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

Parochie Beringe

Misintenties
NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens
het parochiespreekuur op
dinsdagochtend. Ook bij kapelaan
Roger Maenen tel. 077 466 18 50 of
per email roger.maenen@ziggo.nl.
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 4 juli
H. Mis 09.30 uur

Cluster MKBE
Parochie Maasbree

Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 4 juli
H. Mis: 11.00 uur. Lector: Dhr.
Jacques Bouten. Intenties:
Petronella Vaessen. Maria Peeters
en overl. familie Peeters-HermansHaenen. Pater Harrie Boots, overl.
ouders, kinderen en overl. familie.
Jaardienst Graad Colbers.
Overleden
Jo Tielen-Vervoort, 87 jaar.

Woensdag 7 juli
H. Mis 09.00 uur

Parochie Egchel

Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 4 juli
Geen H. Mis
Zondag 11 juli
H. Mis 11.00 uur

Parochie Grashoek

Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg,
077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 3 juli
H.Mis 19.00 uur t.i.v. overl.ouders
Michiel Peeters en Maria Catharina
Peeters-Zegers, zonen Andreas
en Giel, dochter Truus, Jac. van
den Goor en Judith van den GoorOostenbrink

Openstelling Aldegundiskapel
De Aldegundiskapel in onze parochiekerk is dagelijks geopend voor het
opsteken van een kaarsje, een gebed
of een moment van bezinning. De H.
Aldegundis is beschermheilige tegen
ernstige ziekten en voor troost en hoop.

Parochie Kessel

Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Iet Dings-Bovendeerdt
077 462 18 60
06 24 21 61 06
Kerkdiensten
Zaterdag 3 juli
19.15 uur H. Mis.
Voor het welzijn van onze parochie.
Mededeling
Voor de pastorale zorg kunt u terecht
bij pastoor-deken W. Varela

Parochie Helden

Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3, 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Vrijdag 2 juli
De H. Communie wordt thuisgebracht
vanaf 09.00 uur
Zondag 4 juli
H. Mis 10.00 uur t.i.v. Gerard Berghs
(jaardienst); Wiel en Nellie BerdenPeeters, overl. familie en priesterroepingen; Pierre Mewiss, Giel Mewiss en
Nellie Mewiss – van Heugten; Rosalie
Leenders (jaardienst); overl. ouders
Piet en Mia Peeters-Ottenheijm;
Kerk open voor gebed en aanbidding
van 13.00-15.00 uur

Parochie Koningslust

Misintenties
NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen 077 307 13 88

Tel. 077 398 14 16, of kapelaan H. te
Boekhorst (zie parochie Baarlo)
Ziekenzalving: 06 55 40 80 23

Parochie Baarlo

Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten:
Zondag 4 juli
9.30 uur H. Mis.
Zeswekendienst Herm Mertens.
Jaardienst Cornelis Hoeben.
Overleden bestuursleden Stichting
d’Erp. Tot een bijzondere intentie.
12.15 uur Doopviering van Dex
Metselaars.

Kerkdiensten
Zaterdag 3 juli H. Mis 17.30 uur
Zaterdag 10 juli Geen H. Mis

Parochie Meijel

Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5, 077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zondag 4 juli
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Henk Vlek en
Truus Derckx (gest.jaard)
Maandag 5 juli
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 6 juli
H. Mis 09.00 uur
Donderdag 8 juli
H. Mis 09.00 uur. Aansl. Aanbidding

Parochie Panningen

Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88

Donderdag 8 juli
9.00 uur H. Mis.

Parochie Kessel-Eik

Misintenties
NL41RABO0125300522
Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkens
06 30 10 30 13
Kerkdiensten
Zaterdag 3 juli
18.00 uur H. Mis
Jaardienst pastoor Schoenmakers.
Mededelingen
De misintenties kunnen tot nader
bericht worden doorgegeven aan Tjeu
Stemkens. Ook voor verdere informatie
binnen de kerk. De bestelde H. Missen
die vanwege de Corona- lockdown niet
zijn doorgegaan, kunnen opnieuw worden aangemeld, op de datum welke

info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag-, woensdag- en
vrijdagochtend van 08.30 uur tot
11.30 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 3 juli
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Piet Janssen
en To Janssen-van der Linden en
zoon Sjraar
Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel

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

de familie dit wenst. Voor de pastorale zorg kunt u terecht bij pastoor- deken Wilson Varela (telefoon
077 398 14 16) of kapelaan Hans te
Boekhorst (telefoon 077 477 12 75):
Ziekenzalving 06 55 40 80 23.

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

Bibliotheek

Hulp bij digitaal
contact met
overheids
instanties
De Bibliotheek Maas en Peel heeft
het Informatiepunt Digitale
Overheid geopend. Bij dit
informatiepunt (IDO) kun je hulp
krijgen als je er zelf niet meer
uitkomt met de digitale overheid
zoals het UWV, het CBR en de
Belastingdienst.
De bibliotheek biedt hulp betreft het
digitale contact met deze instanties of
maakt een afspraak voor je met een
organisatie die je verder helpt. Alle
vestigingen in gemeente Peel en Maas
hebben een IDO-punt: Baarlo, Kessel,
Maasbree, Meijel en Panningen.
Kijk voor meer informatie op www.
debibliotheekmaasenpeel.nl

Geluksmomentjes voor bewoners én
medewerkers Vincent Depaul
De jaarlijkse Vierdaagse in Panningen is niet doorgegaan vanwege corona en dat bracht een groep medewerkers van zorgcentrum Vincent
Depaul op een idee. Zij bedacht een alternatief, namelijk: de Vincent Depaul vierdaagse, van dinsdag 22 tot en met vrijdag 25 juni. Vooraf konden
bewoners aangeven waar ze graag naartoe wilden gaan. De één wilde graag naar Helden, de ander naar Beringe en weer iemand anders naar de
moskee. “De organisatie heeft vier mooie routes uitgezet naar de favoriete plekken”, zegt bestuurssecretaris Saskia Heijthuijsen. “En in groepjes zijn de bewoners en medewerkers vertrokken. Onderweg zijn zij op diverse plaatsen gastvrij ontvangen, zoals in de moskee. De bewoners én
medewerkers hebben genoten. Na een intensieve coronaperiode waren dit mooie geluksmomentjes voor bewoners én medewerkers. Een mooi
initiatief met een bijzondere verbinding tussen inwoners van de gemeente en bewoners van het zorgcentrum.”
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Jij maakt ‘m super
Migot

Compleet met oven met
magnetron, inductiekookplaat,
wandafzuigkap, koelkast met
vriesvak, vaatwasser,
werkblad, spoelbak en
5 jaar apparatuurgarantie
compleet met
apparatuur

5.299,340 cm

Op zoek naar een nieuwe keuken?
Kom snel inspiratie opdoen en bekijk onze nieuwe collectie!

Een bijkeuken levert veel extra opslagruimte

De nummer 1 reden om te kiezen voor een bijkeuken is de extra opslagruimte die het oplevert. We hebben nu
eenmaal vaak meer spullen dan ruimte. Met een bijkeuken is er een mooie plek gecreëerd om bijvoorbeeld
een wasmachine, droger, schoonmaakmiddelen, extra koelkast en extra kastruimte te plaatsen.

www.superkeukens.nl
êêêê

Klanten beoordelen Superkeukens met een

8,2

HORST

Witveldweg 100
(Gevestigd binnen Interchalet)
T. 077-3982234

ROERMOND

Burghoffweg 13
(Gevestigd tegenover Retailpark)
T. 0475-691548

Elke zondag geopend

