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Winnaars
voorstel kinderraad
Kinderen van basisscholen Omnibus en Diamant uit Baarlo zijn met hun ingezonden voorstel verkozen tot winnaar in de kinderraad. Het voorstel van de Baarlose scholen was een
wandeling voor jong en oud om de eenzaamheid van ouderen te verminderen en samen sportief bezig te zijn. Lees meer op pagina 04

Onrust over groot aantal arbeidsmigranten

Aantal bewoners Beringe bezorgd om veiligheid in Kaumeshoek,
Hoogstraat en Marisstraat
In een brief aan het College van B&W laat Werkgroep Veiligheid Beringe weten dat een aantal inwoners
van de Kaumeshoek, Hoogstraat en Marisstraat in Beringe zorgen heeft over de veiligheid in het gebied.
Bij de bewoners heerst onrust over het groot aantal arbeidsmigranten dat gehuisvest wordt in diverse
locaties in de buurt. De gemeente geeft aan in gesprek te gaan met de werkgroep.
In de omgeving van de Kaumeshoek
in Beringe bevinden zich plannen
rondom de huisvesting van arbeidsmigranten in verschillende stadia van
ideevorming tot uitvoering. Volgens
de buurtbewoners starten daarmee
de problemen op. “Het wordt te veel.
Deze omgeving wordt het afvoerputje
van Peel en Maas”, laat Henk van
Enckevort, bewoner van de Marisstraat

weten. “De leefbaarheid van onze
buurt is achteruitgegaan en er is een
onveilig gevoel ontstaan. Er lopen
regelmatig vreemde mensen door de
straat en er is al vaak bij de huizen
ingebroken. Tegenwoordig doen wij
de poort op slot, omdat we ons niet
veilig voelen. Dat is voorheen nooit
aan de orde geweest, omdat de buurtbewoners elkaar allemaal kenden.”

De onrust is begonnen toen de plannen op Hoogstraat 70 in Beringe
ontstonden, waar Dichterbij studio’s realiseert voor mensen met
een licht verstandelijke beperking
en gevoeligheid voor onder andere
verslaving. “Als deze mensen geen
goede begeleiding krijgen, voegen
zij zich wellicht wel samen met de
arbeidsmigranten die hier in de buurt

wonen. Het gevolg daarvan zijn
feestjes en harde muziek tot laat in
de nacht”, aldus buurtbewoonster
Jose Zegers.

Kanttekening
Dat onveilige gevoel kan volgens
de bewoners worden verminderd
als de plannen aan Lorbaan 4 niet
gerealiseerd worden. Daar plaatst
de buurt namelijk de grootste kanttekening bij. Op die locatie bestaat
het idee om een voormalige nertsenhouderij om te bouwen tot huisvesting van tachtig arbeidsmigranten.

Hay Joosten geeft aan bang te zijn
dat de eigenaar de regels aan zijn
laars lapt. De buurt vreest voor een
plek waar lang leve de lol het standpunt is. “Wij vinden het niet erg als
arbeidsmigranten worden gehuisvest bij het bedrijf waar ze werken,
maar op de Lorbaan is daar geen
sprake van. Daar ontstaat een ander
soort controle en mentaliteit bij de
arbeidsmigranten. Wie controleert
daarnaast waar ze werken?”

Lees verder op pagina 03
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Peel en Maas roept middels campagne burgers op
om misdaad te melden
De burgemeesters van de NoordLimburgse gemeentes gaven
dinsdag 14 juni de aftrap van de
bewustwordingscampagne ‘Kijk
Niet Weg!’. De acht gemeentes
bundelen hun krachten en strijden
samen tegen georganiseerde en
ondermijnende criminaliteit. Hier
kunnen ze de hulp van inwoners
goed bij gebruiken.
Met de campagne ‘Kijk niet weg!’
worden de 280.000 inwoners van
de regio ervan bewust gemaakt
dat er ook in steden, dorpen en
buitengebieden dingen gebeuren
die de samenleving ondermijnen.
Inwoners kunnen een actieve rol
spelen in het tegengaan van crimineel gedrag. Het fenomeen om
burgers te vragen een helpende
hand toe te steken bij de opsporing van criminaliteit in de regio, is
niet nieuw, zo laat een woordvoerder van de gemeente Peel en Maas
weten: “In Peel en Maas werken
we al een tijd aan de bestrijding
van ondermijnende criminaliteit en
besteden we hier ook aandacht aan.
Zo hebben we enkele jaren geleden
bijvoorbeeld de actie ‘Daar zit een
luchtje aan’ gehouden, om mensen
de geur van een XTC-lab te laten
herkennen. Dat we hier aandacht
aan besteden, is dus niet helemaal
nieuw. Met de campagne ‘Kijk Niet
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Weg’ willen we deze aandacht weer
een nieuwe impuls geven.”

ACT! Interventieteam
De gemeentes werken al langer
samen en trekken integraal op
met partners zoals de politie,
het Openbaar Ministerie, de
Belastingdienst, de FIOD, de Provincie
Limburg, het RIEC, de Arbeidsinspectie
en Meld Misdaad Anoniem. Alles
met het oog op het verbeteren van
de veiligheid. Daar moet ook deze
nieuwe campagne een steentje aan
bijdragen. “De campagne ‘Kijk Niet
Weg!’ is één van de onderdelen
die we vanuit de samenwerking
van de acht gemeenten in de
Regio Noord-Limburg (en met
steun van de provincie) oppakken
op het gebied van veiligheid. Een
ander onderdeel is de komst van
het ACT! Interventieteam, dat
integrale controles uitvoert op
locaties waarvan er vermoedens
zijn dat er sprake is van misstanden,

ondermijnende activiteiten of
wanneer deze niet voldoen aan
wet- en regelgeving. Daarnaast
zijn de gemeenten sinds vorig
jaar aangesloten bij Meld Misdaad
Anoniem. Anonieme meldingen die
bij hen kunnen komen, gingen al naar
de politie en worden – voor zover ze
voor de gemeente zijn bestemd – nu
ook rechtstreeks aan de gemeenten
doorgestuurd. In het buitengebied
zijn we gestart met het project
Keurmerk Veilig Buitengebied. Al
deze inspanningen moeten er toe
bijdragen dat inwoners van de Regio
Noord-Limburg bewuster worden van
ondermijnende activiteiten in hun
buurt, dorp of in het buitengebied.
Ook willen we de drempel verlagen
om te melden, onder andere door dit
mogelijk te maken via Meld Misdaad
Anoniem”, aldus de woordvoerder.

Drugslab
Er wordt nu een nadrukkelijk
beroep gedaan op

burgerparticipatie. Maar hoe
herken je als leek een potentiële
misdaad? Er zijn bepaalde signalen
waarop je kunt letten, zo geeft de
woordvoerder van gemeente Peel
en Maas aan: “Met de campagne
‘Kijk Niet Weg!’ geven we
praktische tips aan inwoners hoe zij
bijvoorbeeld een hennepkwekerij
of drugslab kunnen herkennen en
hoe ze melding kunnen maken. Je
kunt hierbij denken aan afgeplakte
ramen, panden waar overdag
niemand is en ’s avonds en ’s
nachts wel, vreemde geuren of rook
die uit vreemde plekken komt. We
brengen deze boodschap onder de
aandacht via social media, maar
ook met een folder, posters op
aanpakborden in de gemeente en
we gaan met een informatiestand
op de weekmarkt in Panningen
staan. We maken ook gebruik van
geurtonnen om de geur van een
XTC-lab of een hennepkwekerij te
herkennen.”

Meer bewustwording
Het is voor de samenwerkende
instanties van belang dat hun
inspanningen zichtbaar worden
gemaakt, om zo burgers bewuster
te maken van hun rol. Wanneer een
integrale controle heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld. “We merken dat deze communicatie leidt
tot reacties in de samenleving. Het
draagt bij aan (meer) bewustwording. Het gaat hierbij overigens
niet alleen om wat de gemeente
doet, we willen vooral laten zien
dat we als georganiseerde overheid optreden. Samen met partners
als politie, Openbaar Ministerie,
Belastingdienst en Veiligheidsregio
bijvoorbeeld.” Met deze bewust
wordingscampagne wil men nogmaals benadrukken dat één tip al
kan leiden tot een onderzoek, waarmee je als burger je eigen omgeving én de samenleving een grote
dienst kunt bewijzen.

Vete nog niet opgelost

Mogelijke dwangsom voor camperplaats Helden,
eigenaren gaan in bezwaar
Wie dacht dat de vete tussen Johan en Esther Peeters van Onder en Eindt aan de Baarloseweg in Helden en de gemeente was opgelost na
het verlenen van een vergunning voor zeven camperplaatsen, heeft het mis. Volgens de gemeente houden de eigenaren zich niet aan
de afspraken en is het voornemen een dwangsom op te leggen. Daartegen is familie Peeters nu in beroep gegaan.
Op 7 april heeft de gemeente de vergunning voor het plaatsen van zeven
camperplaatsen op camping Onder en
Eindt verleend. Volgens de gemeente
wijken de nieuwe plaatsen echter af
van de gemaakte afspraken bij de
rechtbank. De camperplaatsen, het
pad ernaartoe en de vuilwaterplaats
moeten op minimaal 25 meter van
de buren liggen. De gemeente geeft
aan dat het pad op een afstand van
17 meter ligt. “Op de tekening hebben de initiatiefnemers netjes aangegeven deze plaatsen op voldoende
afstand te realiseren. We controleren

bijna wekelijks op locatie. Tijdens
die controles bleek echter dat het in
werkelijkheid niet op die manier is
aangelegd. Als de eigenaren het pad
verder naar achteren hadden aangelegd, was het probleem opgelost”,
legt de gemeente uit.
Omdat de initiatiefnemers volgens de
gemeente wederom in overtreding
zijn gegaan, is het voornemen om
een dwangsom van 2.000 euro per
overtreding per week op te leggen.
“Dit is hoger dan de vorige keer toen
er 1.000 euro per overtreding per
week werd geëist. We hebben de

boete verhoogd, omdat we hier te
maken hebben met een opstapeling
van overtredingen. De vorige
dwangsom is al eens opgelopen tot
een maximum.”
Familie Peeters is het echter niet
eens met de dwangsom. Zij is van
mening dat door het handelen van
de gemeente twee naast elkaar
wonende inwoners van Peel en Maas
heel erg worden benadeeld en op
hoge kosten worden gejaagd. “Onze
bedrijfsvoering wordt ernstig belemmerd, waardoor wij schade lijden.
Een overheid dient te allen tijde open

en transparant te handelen en geen
ongerechtvaardigde verwachten
bij de burgers te wekken.” Ook valt
de familie over het feit dat er veel
slordigheden en onduidelijkheden
in het besluit staan. Daarnaast heeft
de gemeente volgens Peeters geen
contact opgenomen over het voorgenomen besluit. Hierdoor viel de
voorgenomen dwangsom rauw op
hun dak.
Momenteel is de gemeente aan zet
om te reageren op de zienswijze
en een besluit te nemen over de
dwangsom.
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Goede herinneringen aan politieke carrière

Met pijn in het hart nam Wim Hermans afscheid
als wethouder
Na een politieke carrière van
24 jaar besloot Wim Hermans in
juli vorig jaar vanwege gezondheidsklachten te stoppen met zijn
werk als wethouder. Inmiddels is
hij hersteld en geniet hij van zijn
vrije tijd. Hij kijkt met goede
herinneringen terug op de tijd dat
hij politiek actief was.
Dat Wim met een burn-out kampte,
kwam voor hem als een verrassing.
Zelf gaf hij collega’s vaak advies om
rust te nemen, achteraf bleek dat hij
zijn eigen advies ook beter had moeten
toepassen. “Ik had nooit gedacht dat
het mij zelf zou overkomen. Stress had
ik wel, maar geen werkstress. Uiteraard
had ik te maken met pittige dossiers,
maar dat hoort bij politiek. De dossiers
leverden geen zware last op die me
dermate kon beïnvloeden.” Volgens
Wim konden anderen niet aan hem
merken dat hij met minder concentratie aan het werk was. “De klachten
uitten zich vooral lichamelijk. Mei vorig
jaar begon ik steeds minder nachtrust
te krijgen, omdat ik me druk begon
te maken over kleine dingen. ‘s Nachts gezin en ikzelf waren er niet bij
bleef ik piekeren. De stopknop deed
gebaat als ik weer begon met werken.
het niet meer.”
Ik was al van plan om niet meer met
de verkiezingen mee te doen, maar
mijn doel was om de periode tot aan
Rust
het aanstellen van het nieuwe college
Op advies van de dokter besloot Wim
af te ronden. Achteraf vraag ik me
zijn werk neer te leggen, ondanks
af waarom ik dat laatste jaar per se
dat het moeilijk was om zijn klachten
wilde afsluiten. Ik ben blij dat ik het
toe te geven. “Met pijn in mijn hart
niet heb gedaan.”
besloot ik te stoppen. Door een pas
op de plaats te maken, kwam ik weer Ondanks dat het werk als wethouder
24/7 doorgaat en dat een hoge
tot rust. Dat merkte ik al binnen een
werkdruk oplevert, heeft Wim veel
paar weken. Het liefste wilde ik weer
beginnen na een paar weken, maar ik voldoening uit zijn wethouderschap
kreeg het advies om dit niet te snel te gehaald. “Het werk is pittig en qua
tijdsmanagement lastig. Je moet
doen. Ook omdat er een buikoperatie
er tegen kunnen om ‘s avonds aan
gepland stond. De organisatie, mijn

Vervolg voorpagina

Aantal bewoners Beringe
bezorgd om veiligheid in
Kaumeshoek, Hoogstraat en
Marisstraat
Volgens Jose is vooral de
onzekerheid die de buurt te
wachten staat, lastig mee om te
gaan. Ook voelt de groep bezorgde
bewoners zich niet gehoord door
de gemeente. Jose: “We hebben
met enkele raadsleden, een
wethouder en medeweker van de
gemeente gepraat, maar zij gaven
aan er weinig aan te kunnen doen.
Als we een onveilig gevoel hadden,
moesten we de politie bellen.
We zijn bang dat de gemeente ons
alleen wil aanhoren, maar niet wil
luisteren.”
De Werkgroep Veiligheid Beringe
geeft aan zelf te weinig te weten
over de lopende vergunningen.
Daarom heeft de werkgroep een
brief naar de gemeente gestuurd
om opheldering te vragen. “Wij
begrijpen dat mensen zich zorgen

maken en daarom willen wij van
de gemeente weten of de plannen binnen de regels passen. Het
is ons duidelijk dat de buurt zich
oprecht zorgen maakt, we hopen
dit gevoel naar de gemeente over
te brengen”, aldus Peter van Horen,
namens de werkgroep.
De gemeente reageert dat ze in
gesprek gaat met de werkgroep.
Ook laat de gemeente weten
dat de omgevingsvergunning
voor Lorbaan 4 is aangevraagd,
maar dat er op dit moment nog
niet alle informatie compleet
is om de vergunning af te
handelen. De initiatiefnemer
heeft aangegegeven dat hij op
dit moment zijn verhaal nog niet
wil delen.
Tekst: Jeanine Hendriks

het werk te zijn. Dat heb ik zelf
nooit als een belasting ervaren.
Mijn partner was het vanwege mijn
verenigingswerk en schoolwerk
gewend dat ik ‘s avonds weg was. Zij
vond het heel fijn om in weekenden
mee te gaan naar sportwedstrijden of
evenementen.”

Aanraden
In zijn politieke carrière heeft Wim
zowel goede als tragische momenten
meegemaakt. “Als bestuurlijk trekker mocht ik samen met velen en met
de raad werken aan de realisaties en
innovaties van zeven gemeenschapshuizen, vele bestemmingsplannen, het
grote bestemmingsplan buitengebied
vanuit vier gemeenten en het waarderingssubsidiebeleid met meer dan
250 verenigingen. Ook werkten we
samen aan de bouw van vijf scholen,
vier sportparken, zeven afzonderlijke
sportaccommodaties, twee centrumplannen met wonen, zorg en voorzieningen en heb ik de voortzetting

en doorontwikkeling van ons sociaal
beleid vorm mogen geven.” Ook was
hij als locoburgemeester aanwezig bij
het OLS, waar Meijel won en maakte
hij het hoogwater in Baarlo mee in
2002. “Een bijzonder moment was
in 2004 toen in Maasbree in de bank
een gijzeling plaatsvond. Dat was een
spannend tijd.” Het wethouderschap
heeft Wim ook veel opgeleverd, geeft
hij aan. “Ik heb veel mensen leren
kennen en ben achter de drive van
ondernemers gekomen. Dat had ik
voor geen goud willen missen. Ik kan
het iedereen aanraden.”
De toekomst van de gemeente ziet
Wim positief in. Op sociaal en economisch punt staat Peel en Maas
er volgens hem relatief goed voor.
“Daar mogen we zeker niet over
klagen. Wel zijn er problematieken
waarover zorgen zijn, denk aan stikstofregels en de woningnood. Dat gaat
me aan het hart en daarom blijft mijn
belangstelling en betrokkenheid voor
de gemeente aanwezig.”

Kinderen en kleinkinderen
Ook Wims eigen toekomst ziet hij
rooskleurig is. “Het is wennen om
weer thuis te zitten, maar het is fijn
om weer baas te zijn over mijn eigen
agenda en dat van het gezin. Ik vind
het prachtig om tijd te steken in mijn
kinderen en kleinkinderen. Vanuit
vroeger ben ik een verenigingsmens
en daar heb ik nu weer tijd voor.
Dat is een mooie invulling van mijn
vrije tijd. Ook geniet ik van de natuur
en ga ik regelmatig met mijn vrouw
fietsen. Door mijn burn-out heb ik veel
over mezelf geleerd; ik kan sneller
een pas op de plaats maken en nee
zeggen. Ik maakte in het verleden
altijd tijd. Ik heb nu ook besloten om
me inhoudelijk niet meer bezig te
houden met de politiek. Wel sta ik
ervoor open om anderen te coachen
en advies te geven.”

Tekst: Jeanine Hendriks
Beeld: Stefan Koopmans

Bent u ook toe aan een nieuw uitzicht?
makelaar in dorp en
buitengebied

• Agrarisch vastgoed
• Landelijke woningen
• Grond

www.arvalismakelaars.nl
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Alternatieve onderwijsvorm

Nieuwe leef- en onderwijsmethode Heel-Wijs
wil zich vestigen in Peel en Maas
Een leeromgeving als tweede huis, waar kinderen volledig tot bloei kunnen komen: dat is onderwijsconcept Heel-Wijs in een notendop.
Een alternatieve vorm van onderwijs, die uitgaat van de eigen behoeften en talenten van het kind. Binnenkort ook in gemeente Peel en Maas,
als het aan de initiatiefneemsters ligt tenminste.

zichzelf en in zijn of haar kunnen.
Het ontdekt de eigen talenten en
valkuilen én merkt hoe leuk leren
is wanneer je het vanuit intrinsieke
motivatie doet.”

Zo krijgt het kind
vertrouwen in zichzelf
en in zijn of haar
kunnen
Financiering

‘We worden wat we onderwijzen’.
Dit citaat van Robert Frank vormt
voor Ilse Gooren en haar kernteam
de leidraad van hun onderwijsvisie.
Zij hebben zich als doel gesteld om
een gezonder onderwijslandschap
te creëren voor leerling én leerkracht. Het huidige schoolsysteem
kraakt namelijk, zo stelt Ilse: “Het
moet echt anders. Maatschappelijke
problemen als obesitas, burn-outs,
overbelaste jeugdzorg en uitvallende leerkrachten zijn daar het
bewijs van. Laten we al op jonge
leeftijd leren hoe je wel goed voor
jezelf en anderen kunt zorgen, zodat
we samen een gezondere toekomst
tegemoet gaan.”

Groenten en fruit
Heel-Wijs wil het eigen concept op
vijf nieuwe scholen in de regio gaan
uitrollen. Binnen de leef-, leer- en
zorgomgeving is plek voor kinderopvang, basis- en voortgezet onderwijs voor jeugd van 0 tot 21 jaar.
Eén van de gewenste locaties zal in
de gemeente Peel en Maas komen,
als het aan Ilse en haar team ligt:
“We zijn naarstig op zoek naar
geschikte locaties. De brede blik
op gezondheid vraagt om een plek
waar kinderen veel buiten kunnen
zijn. Lekker bewegen en ravotten en
ondertussen vitamine D opnemen.
Een plek met een buitenruimte waar
ook groenten en fruit zelf verbouwd

kan worden. De binnenruimte wordt
ook niet schools ingericht. Wij denken niet in klaslokalen. Integendeel;
het gebouw wordt juist modulair
ingericht. Kinderen mogen het zelf
invullen en ideeën aandragen wat
dat betreft. Een boerenbedrijf kan
zich daar bijvoorbeeld perfect voor
lenen. Als iemand een potentiële
locatie weet óf heeft, dan horen we
het heel graag.”

Talenten ontdekken
Bij dit nieuwe leerconcept staat het
kind te allen tijde centraal, zo stelt
Ilse: “We kijken naar de individuele
groei van het kind zelf. Er zijn geen
klassen en ook geen toetsen. In

plaats daarvan werken we met
feedback van coaches. Het gaat om
kwaliteit, niet kwantiteit. Alles wat
je aandacht geeft groeit immers.
Werken met je hoofd, handen
en hart, met daarbij oog voor de
gezondheid. Dat gaat bij Heel-Wijs
verder dan het aanbieden van een
gezonde, warme maaltijd. Ieder kind
wordt met regelmaat gemonitord
op algehele vitaliteit en gezondheid
en we streven naar een positieve
ontwikkeling, meer energie en
meer levenslust. Er wordt op eigen
tempo geleerd. Op het moment dat
de hersenen rijp zijn en het kind
er klaar voor is, leert het optimaal.
Zo krijgt het kind vertrouwen in

Bij de initiatiefnemers leeft de
hoop dat er in één van de vijf
beoogde regio’s aan het begin
van komend schooljaar gestart
kan worden. Of dat ook gaat
lukken, is afhankelijk van een
aantal factoren. Niet enkel het
vinden van een geschikte locatie,
maar ook leerlingen die geloven
in dit vernieuwende concept én
financiering. Bij het Rijk aankloppen
voor invulling van de financiering
willen de initiatiefneemsters niet,
vanwege de eisen en regels die dan
aan het onderwijs gesteld worden.
“Heel-Wijs zoekt investeerders
die willen bijdragen aan een
maatschappelijke trendbreuk en op
die manier samen met ons gaan
zorgen dat kinderen een gezonde
toekomst tegemoet gaan”, aldus
Ilse. Meer informatie is te vinden op
de website van Heel-Wijs.

Tekst: Jelle van Hees
Beeld: Erik Daems fotografie

Vervolg voorpagina

WORD BEZORGER
EEN LEUKE BIJBAAN
WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS
VOOR DE VOLGENDE ROUTES
BAARLO RONDOM VELDSTRAAT
MAASBREE RONDOM DORPSTRAAT
MAASBREE BUITENGEBIED
KESSEL RONDOM KARREWEG-NOORD

WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE

Mail naar bezorgers@garcon.nl

Winnaars voorstel kinderraad
De deelnemende kinderen van basisschool Omnibus en Diamant zagen de
winst niet aankomen. Met één stem
verschil wonnen ze van een andere
school die het idee van een ‘anti-pestgroepje’ initieerden. In totaal waren
er zeven inzendingen. Tijdens de
finale, die woensdag 15 juni plaatsvond, mochten de drie geselecteerde
groepen vanuit verschillende scholen
uit Peel en Maas nogmaals de ideeën
pitchen. Er werden kritische vragen
gesteld door leden uit de kinderraad
aan de bedenkers van de voorstellen. Vervolgens werd er gestemd door
kinderen uit de raad, waarna het winnende idee uit de stemming rolde:
een wandeling voor jong en oud.
Als prijs ontvingen de scholen met
het winnende idee een plakkaat. “Er
mag maximaal 2.500 euro worden uitgegeven aan het plan. Een wandeling
kost niet veel geld. Wel zit er bij deelname aan de wandeling een goodiebag inbegrepen. Mochten de kosten
oplopen door veel aanmeldingen, dan
gaan we op zoek naar sponsoren die
de extra kosten kunnen dekken”, zegt
begeleidster Suzan Hermans.

De kinderen van de Baarlose basisscholen, Gwen, Roosje, Ilse en Tessel,
zijn met samenvoegende ideeën tot
het uiteindelijke voorstel voor de
wandeling gekomen. Het idee is ontstaan doordat de kinderen merkten
dat ouderen in coronatijd, door het
hebben van minder sociale contacten,
sneller eenzaam zijn. De uitwerkingen van de plannen voor de wandeling zijn nog in volle gang. Leerlingen
en docenten van basisschool
Omnibus en Diamant worden betrokken in de uitvoering. De kinderen van
het winnende idee geven aan dat de
wandelafstand zich beperkt tot ongeveer 5 kilometer, zodat de afstand
makkelijk vol te houden is. Het idee
is om tijdens de wandeling opdrachten te organiseren, zodat de wandelaars iets kunnen leren onderweg. De
verwachting is dat de wandeling in
september 2022 op een zondag gaat
plaatsvinden in Baarlo. Panningen en
Meijel volgen wellicht nog als locatie. Een specifieke datum is nog niet
bekend.
De kinderen werden gedurende het
jaar begeleidt door een zogeheten

‘buddy’. Suzan Hermans stond de
raadskinderen uit Baarlo gedurende
de tijd bij. Daarnaast is ze één van
de initiatiefnemers van de kinderraad. “We hebben vanuit de kinderraad verschillende buddy’s, dat zijn
raadsleden. Iedere deelnemende
school krijgt een buddy toegewezen.
Daarmee begeleid je kinderen met
ideeën en in de uitvoering. We vragen ze ook om advies.”
Suzan geeft aan dat de gemeente
Peel en Maas het belangrijk vindt om
kinderen te betrekken bij de organisatie. “We proberen de kinderen wat bij
te brengen over hoe het in de ‘echte’
gemeenteraad te werk gaat. De
gemeente vindt het belangrijk om de
stem van de kinderen te laten horen
en ze iets bij te brengen over hoe
een democratie werkt”, geeft Suzan
aan. De kinderen zelf vinden het ook
leerzaam. “Je ziet hoe het in het echt
te werk gaat, hoe ze discussiëren en
welke vragen er gesteld kunnen worden”, zegt een van de kinderen met
het winnende idee.
Tekst en beeld: Milou Peelen
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Van uitvoerende naar controlerende taak

Na tien jaar verruilt Paul Sanders zijn
wethouderschap voor raadslidschap
Momenteel laat Paul Sanders een heftige periode als wethouder
achter zich en komt hij aan de andere kant van de tafel te zitten.
Na tien jaar wethouder te zijn geweest, mag hij zich nu in discussies
gaan mengen als raadslid. Een leuke uitdaging vindt hij zelf.
Tien jaar geleden begon Paul zijn
carrière in de politiek als groentje.
Destijds kwam hij uit het bedrijfsleven en had hij geen enkele ervaring
als wethouder. “Dat stukje ervaring
vanuit het bedrijfsleven was fijn. Ik
merkte destijds dat de gemeente op
het gebied van projectmanagement
en risico-inschatting achterliep op het
bedrijfsleven. Dat heeft enkele jaren
geduurd voordat het op niveau was.”
De carrière van Paul begon op het
moment dat er voor Peel en Maas
een financiële uitdaging lag, vanwege een grote claim van Maasland.
Uiteindelijk is dat goed afgelopen,
maar het bleef niet bij deze ene
uitdaging. Paul had te maken met
grote projecten, waarvoor het college moeilijke beslissingen moest
nemen. “Het Floriade dossier was
een uitdaging. Verder hadden we te
maken met de bouw van het Huis
van de Gemeente en het Bouwens
van der Boije College, maar ook de
afvalinzameling en de grote projecten in Kessel, zoals het renoveren van Kasteel de Keverberg en de
realisatie van de Maasboulevard.
Ook de dossiers arbeidsmigrantenhuisvesting en duurzaamheid waren
een uitdaging. Ik kijk heel tevreden
terug op mijn tijd als wethouder, ik
denk dat er in tien jaar veel bereikt
is. Wel vind ik het jammer dat ik
het dossier centrum Panningen en
uitbreiding van het bedrijventerrein
niet heb kunnen afmaken.”

Gekkenwerk
Volgens Paul heeft elke ambtsperiode een leuke, maar ook een minder
leuke kant gehad. “In elke periode
is er wel iemand weggevallen. Toen
vorig jaar zowel Wim als Anget wegvielen, werd het wel even spannend
en hebben we elkaar goed moeten
aankijken. Je merkte het meteen
aan de werkdruk. De coronacrisis
werkte daarin ook niet mee. Digitaal
overleggen is lastiger dan elkaar
treffen. Inhoudelijk is dat niet altijd
ten goede gekomen aan het werk.
Denk bijvoorbeeld aan het dossier
Veersepad. Zelf had ik het anders
aangepakt. Als je digitaal werkt,
gaat het vooral om informatie zenden, terwijl er ook geluisterd moet
worden naar wat anderen vinden
en hoe je elkaar helpt met bepaalde
zaken. Daarom is het goed om
elkaar te treffen.”

Climax
Dringende dossiers als Hulp in
het Huishouden en het Integraal
Huisvestingsplan zijn direct
opgepakt toen het college nog
maar uit drie leden bestond.
Paul spreekt vooral lof uit over
John Timmermans, die als vierde
wethouder tijdelijk werd ingesteld.
“Aan John hebben we een fijne
collega gehad, omdat hij snel was
ingewerkt. Toch bleef het met één

persoon minder gekkenwerk.” Paul
geeft aan positief terug te blikken
op zijn carrière van tien jaar, maar
dat er wel een grote climax is en
dat is het overlijden van Arno. “Toen
werd ik met de neus op de feiten
gedrukt. Ik besefte me dat het leven
elk moment afgelopen kan zijn en
dat ontspanning zoeken en bewegen
belangrijk zijn. Ik ben toen kritisch
gaan kijken naar mijn agenda en
heb meer tijd gemaakt voor mijn
gezin. Het werk als wethouder was
niet fijn voor de thuissituatie, maar
zij hebben zich altijd aangepast.
In de huidige situatie kan ik wel
spreken van ongekende luxe.”

Ik besefte me dat het
leven elk moment
afgelopen kan zijn

aangekomen. In coronatijd ben ik
weer 18 kilo afgevallen, doordat er
regelmaat in het werk kwam. De
coronatijd heeft me ook doen realiseren dat ik niet overal bij hoef

te zijn. Destijds heb ik kritisch naar
mijn agenda gekeken, zodat ik meer
tijd aan mijn gezin kon besteden.
Als wethouder zeg je niet vaak nee
tegen iemand. Nu merk ik dat mijn

kinderen het fijn vinden dat ik thuis
ben.”
Tekst: Jeanine Hendriks
Beeld: Stefan Koopmans

Nu hij als raadslid plaatsneemt in
de raadszaal heeft hij naar eigen
zeggen meer tijd om onderwerpen
uit te zoeken. “Als wethouder word
je geleefd en heb je soms weinig tijd om je volledig in te lezen.
Daarnaast had je als wethouder een
uitvoerende taak en kon ik mijn
eigen mening niet inbrengen. Dat
vind ik wel leuk nu ik als raadslid
aan de slag ga. Ik hou van debatteren. De samenwerking met PvdA/
GroenLinks bevalt me ook wel.”

Sceptisch
Volgens Paul komen er veel thema’s
op de burgers van Peel en Maas af
waarover hij zijn mening wil geven.
Ook over de coalitieakkoord van
Peel en Maas is hij sceptisch. “Ik
mis een visie op de toekomst. Er
liggen uitdagingen op de arbeidsmarkt, woningmarkt, bij de stijgende kosten in levensonderhoud
en de aanhoudende droogte. Er
komen dus veel thema’s op ons af
en daardoor moet er een tandje bij
worden gezet. Anders loop je achter de feiten aan. Ik had daar graag
als wethouder een rol in gespeeld,
maar het is zoals het is.”

JOIN OUR
PLAYFIELD

Sportschool
Paul neemt nu de tijd om af te schakelen van zijn werk als wethouder
en zich te focussen op de toekomst.
“Solliciteren heb ik momenteel nog
op een laag pitje staan. Het was
best een heftige periode, die ik wil
verwerken. Omdat ik nu bestuurlijke ervaring heb opgedaan, zou het
leuk zijn om weer eens iets anders
te gaan doen, maar ik ben nog op
zoek naar wat bij me past.” Voor nu
staat tijd voor zichzelf en het gezin
voorop. “Ik ben momenteel drie
keer per week in de sportschool
te vinden. Elk jaar dat ik wethouder ben geweest, ben ik ruim 2 kilo

Til jouw carrière
naar een next level
Staay Venlo is op zoek naar nieuw talent om samen mee verder
te groeien. Ben je orderpicker, chauffeur, accountmanager of
administratief medewerker? En heb je zin om ons speelveld
van verse groenten en fruit te betreden?
Check dan nu onze site!

STAAYFOODGROUP.COM/VACANCIES
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Wat was je sterk en arbeidzaam
Steeds heb je voor iedereen klaargestaan
Flink was jij je hele leven
Moedig ben je tot het eind gebleven
Flink wil je dat ook wij nu zijn
Maar het afscheid nemen doet zo’n pijn

Wees gerust, ga gerust,
het is goed zo...

Jo Gielen
“VIRJO”

In de vroege ochtend is vandaag overleden
mijn man, onze pa en opa

echtgenoot van

Virs Gielen - van Teeffelen

Theo Kremer
Dichteren, * 8 april 1935

Wessem, † 19 juni 2022

is 19 juni 2022 overleden op 81 jarige leeftijd.
Virs

echtgenoot van

Marion en Frank
Jop en Meggie, Emma

Christien Kremer-Kuppens
Alkmaar

Duiven

Sibbe en Marion
Guus, Loes

Theo en Petra
Karlijn en Jurriaan
Merel en Ivar
Anne

De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdag 24 juni om
10.30 uur in de St. Nicolaaskerk in Meijel.
Later die dag vindt de crematie plaats in besloten kring.

Evelien en Marcel
Marieke en Maikel
Bart

Correspondentieadres:
Pastoor Frischestraat 18
5768 CJ Meijel

Correspondentieadres:
Proteion St. Jozef
Mevr. Kremer-Kuppens, K. 206
Kloosterlaan 7, 6091 AN Wessem

Zondag 26 juni a.s. zijn onze ouders/grootouders

We nodigen u uit voor de Requiemmis op zaterdag 25 juni om
11:00 uur in de kerk van Heilige Petrus, gelegen aan de Markt
te Baarlo. Aansluitend begeleiden wij, het gezin, Theo naar het
crematorium.
We stellen een donatie voor Kika zeer op prijs. Hiervoor staan
donatiebussen op de condoleancetafel.

Jeu & Anneke
Vossen-Nooijen
het diamanten bruidspaar.
Van harte gefeliciteerd met jullie 60-jarig huwelijk.
Kinderen en kleinkinderen

Dankbetuiging

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

Wij danken iedereen hartelijk voor de warme belangstelling,
de vele kaarten en bloemen die we mochten ontvangen
tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man,
onze lieve pap, schoonvader en trotse opa

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

Ger Derkx
Zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet
en geeft ons kracht om verder te gaan.
Gertie, Lieke en Jurgen, Jens en Mémelle, Cato
Helden, juni 2022

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

Piet en Joke
Timmermans-Peulen

Zoek je (part-time) werk in de food?
Wij hebben div. vacatures.
www.bexbv.nl/vacatures of 077 462 81 28

50 jaar getrouwd
Proficiat

Wij zoeken een enthousiaste
en positieve collega ter
versterking van ons leuke team.
Ben jij tandartsassistente of
preventieassistente en geïnteresseerd?
Stuur een mail naar
info@tandartspraktijkmaasbree.nl

Kinderen en kleinkinderen

STILTE KAPEL
Heilige

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

Woensdag 29 juni 2022 zijn
onze ouders/grootouders

Wij zoeken een enthousiaste
en positieve collega ter
versterking van ons leuke team.
Ben jij tandartsassistente of
preventieassistente en geïnteresseerd?
Stuur een mail naar
info@tandartspraktijkmaasbree.nl

ALDEGUNDIS
Beschermvrouw
voor troost en hoop
aan zieke mensen.

Kaartje sturen kan
naar onderstaand adres:
Frisostraat 3, 5864 AV Meerlo

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

DE KAPEL IS ELKE DAG OPEN
Parochiekerk - Maasbree

bob noten
uitvaartbegeleiding

HORTENSIA’S (ook op stam),
vlinderstruik enz. Div. aanbiedingen.
Open za. 25 juni 9.30-16.30 uur,
za. 2 en 9 juli 9.30-12.30 uur.
Info: www.veld-tuinplanten.nl
of 06 40 32 71 08
Oude Heldenseweg Maasbree

24-uur
bereikbaar

samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

eigen afscheidscentra
met 24-uurs kamers
begeleiden en ontzorgen
voor élke verzekering

077-3661314 | www.bobnoten.nl

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

‘‘Samen zorgen voor een

Persoonlijk afscheid’’

t. 077 308 28 33
fienbosuitvaartzorg.nl

Voor al uw schilder- en texwerk
(binnen-buiten). Bel Huub.
06 14 11 59 49. (Gratis advies/prijsopgave)
Voor het spuiten van uw
verwarmingsradiatoren.
Evt. ophalen mogelijk. Tel nummer
06 42 84 74 11 / 077 466 34 52

Modderdag
in Helden
Wereldwijd wordt op woensdag
29 juni modderdag gehouden.
Na het zeer grote succes in de
afgelopen jaren, organiseert de
jeugdwerkgroep van IVN
Helden samen met de gemeente
en bosbeheer Peel en Maas ook
in 2022 weer Modderdag.
Dit jaar vindt modderdag
plaats op woensdag 29 juni van
15.00 tot 17.00 uur.
Er is gekozen voor dezelfde
locatie als vorig jaar: bij de
Koeberg in Helden. Ook dit jaar
zijn alle kinderen van Peel en
Maas uitgenodigd om lekker in
de modder te komen spelen.
De kinderen mogen zelf speelgoed
meebrengen en de organisatie
zorgt weer voor voldoende water
om modder mee te maken,
maar ook voor drinken en wat
lekkers voor de kinderen. Voor de
volwassenen is er ook weer koffie
of thee. Aanmelden is niet nodig
en het is gratis voor alle peuters,
kleuters en schoolkinderen van
Peel en Maas.

Oproep om
bezwaar te
maken tegen
beregenings
verbod Peel
venen
De provincies Limburg en
Noord-Brabant willen het
beregenen van gewassen met
grondwater rond de
Peelgebieden aan banden
leggen. In reactie daarop roept
een drietal organisaties
ondernemers, grondeigenaren
en grondgebruikers in de
bufferzones rond de natuurgebieden op om bezwaar te
maken tegen het voorgenomen
beregeningsverbod.
De Limburgse Land- en
Tuinbouwbond (LLTB), agrarische adviesorganisatie Arvalis en
ROBA Advies vinden dat beregening rond de Peel ook in de
toekomst mogelijk moet zijn.
Daarom vragen ze ondernemers een zienswijze tegen het
ontwerp-wijzigingsbesluit in te
dienen bij Gedeputeerde Staten
van Noord-Brabant. Dit kan tot
en met 5 juli. LLTB, Arvalis en
ROBA Advies trekken samen op
om namens belanghebbenden in
het gebied een zienswijze op te
stellen. Dit kan zowel individueel
als collectief.
Agrarische ondernemers, grondeigenaren en grondgebruikers
met belangen in de bufferzones
die gezamenlijk of individueel
een zo krachtig mogelijke reactie op dit beregeningsverbod af
willen geven, kunnen tot 29 juni
contact opnemen met Paul
Simons (LLTB Infolijn) via
06 83 77 60 01 of via info@lltb.nl
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Gemeente wacht uitkomsten verkeerscirculatieplan af

Aanhoudende zorgen over snelheid Veersepad in Kessel
Buurtbewoners van het Veersepad in Kessel gingen ruim een jaar geleden met de gemeente in gesprek over
hun zorgen over de snelheidsoverschrijdingen die in de straat plaatsvinden. Volgens hen heeft de gemeente
weinig veranderingen doorgevoerd en is het probleem niet opgelost. De gemeente geeft echter aan te wachten
op de uitkomsten van het verkeerscirculatieplan van Kessel voordat er maatregelen worden genomen.
Volgens de buurtbewoners heeft het
toenemende toerisme in het dorp
geleid tot onbalans met het woon- en
leefgenot van de inwoners. Daarom
hebben zij een jaar geleden hun handen ineen geslagen en enkele oplossingen aan de gemeente voorgedragen.
Eén van de oplossingen zou het plaatsen van 30 kilometerborden zijn ter
plaatse van de Rozentuin en de voormalige slager/woonwinkel Corneeltje.
Daarnaast zagen de dames een per-

bewoonster Thalitha Holthuis weten.
Na het uiten van hun klachten, gingen de bewoners in gesprek met twee
ambtenaren van de gemeente Peel en
Maas. “Op dat moment voelden we
ons gehoord, maar die illusie zijn we
nu armer helaas. We hebben alleen
stickers met daarop 30 kilometer ontvangen, maar de overige toezeggingen
zijn tot op heden nog steeds niet gerealiseerd. Hanneke Overgaauw heeft
namens ons op 14 april nogmaals geïn-

manent smileybord wel zitten, zodat
automobilisten gewaarschuwd worden dat ze de snelheid overschrijden.
“Onlangs is er ook melding gemaakt bij
de politie vanwege extreme overlast
van optrekkende scooters en auto’s.
Ook werkbusjes en zelfs vrachtwagens rijden met hoge snelheid door de
straat met aanhangers. Mensen in de
straat zijn het zat en de situatie gaat nu
echt ten koste van het leefgenot voor
de bewoners van het Veersepad”, laat

formeerd bij de gemeente, maar kreeg
als antwoord dat het nog allemaal in
de pijplijn zat. De gemeente wil wachten op het concept verkeersplan waar
ze al een hele tijd mee bezig is. Dat is
niet volgens afspraak en staat ook los
van het verkeersplan naar ons inziens.
Daarnaast zijn er toezeggingen gedaan,
maar deze worden niet nagekomen”,
vertelt Thalitha.

Versmallingen
Volgens Thalitha wordt er nog steeds
hard gereden op de weg. “Velen weten
niet dat het een 30-kilometerzone is
en de straat nodigt ook uit om gas te
geven, vandaar dat we ook zo hameren

op versmallingen. Tot op heden hebben we geen smileybord meer gezien
en de 30-kilometeraanduiding is ook
nog steeds niet gerealiseerd”, zegt ze
gefrustreerd.
Wethouder Erik Nijssen geeft aan dat
de klachten bij de gemeente bekend
zijn. Binnenkort wordt er op het wegdek het cijfer 30 aangebracht. “Het
is afhankelijk van de uitkomsten
van het verkeerscirculatieplan welke
extra maatregelen worden toegepast. Aan dat plan wordt een laatste
hand gelegd. Ik doe geen uitspraken
over mogelijke maatregelen op het
Veersepad totdat de uitkomsten van
het plan bekend zijn.”

Draad weer opgepakt

Nieuw leven voor spokentocht in Baarlo
Na een aantal succesvolle edities van Spokentocht Baarlo moest in 2018 de toenmalige organisatie besluiten om er mee te stoppen. Vanuit DSG Expression Baarlo besloten Kelly de Wit en Bart Jacobs om dit fenomeen weer nieuw leven in te blazen. Met het concept van de voorafgaande jaren als leidraad zal het op 12
november weer spoken in de Baarlosche bossen.
“Het was zo jammer dat de spokentocht stopte, zeker gezien de grote
animo voor het evenement. Zowel
voor de deelnemers, als voor de crew

zou brengen, vond ik dat de spoken
tocht hoe dan ook terug moest
komen. Gelukkig dacht Kelly daar net
zo over en sloegen we de handen

en de scare actors, was het elk jaar
een hele beleving waar echt naar uit
werd gekeken. Hoewel ik besefte dat
het enorm veel werk met zich mee

GEEN
ENTREE

ineen om dit mogelijk te maken”,
vertelt Bart Jacobs.
Kelly de Wit geeft aan dat ze aan
de eerdere edities heel veel plezier heeft beleefd. Daarom vond
ze het jammer om het verloren te
laten gaan. “Ik ben heel blij dat ik
namens Expression samen met Bart
het stokje over kan nemen om een

vervolg aan dit evenement te kunnen geven. Hopelijk kunnen we er
weer een ‘gezellig’ griezelige happening van maken. We doen er in
ieder geval ons uiterste best voor.
De verhaallijn is in grote lijnen klaar
en achter de schermen wordt er door
verschillende werkgroepjes al keihard gewerkt. Wij hebben er zin in.”

Kinjer OLS programma

Dinsdag 28 juni 2022
09.00 uur
10.00 uur
10.30 uur
11.30 uur
12.00 uur
13.00 uur
14.00 uur

Ontvangst deelnemers
Openingsceremonie met o.a.
optreden Mekiko
Start optocht
Opening Kinderdorp
Lunchpauze
Schietwedstrijden
Tentfeest met DJ’s Jarno Schijven en
Joep Melssen en Meijelse artiesten

14.30 uur

Optreden LVK 2022 winnaars
Bjorn & Mieke
Prijsuitreiking
Uitzwaaien deelnemers
Kinjer OLS 2022
Sluiting Kinderdorp
Einde Tentfeest
Einde Kinjer OLS 2022

15.30 uur
16.00 uur
17.00 uur
17.30 uur
18.00 uur

aankomst en
Kerkstraat

vertrek bussen

Heldensedijk

openin
begin opt

einde opt

“
Ik ben W
illum”

Heldensedijk

hulpverlening in/uit

gsterre

ocht

in

ocht

schietterr

ein

www.ols2022.eu

SAVE THE DATE :
Vrijdag 1 juli: OLStival: Pieëlspèktaakel met Snollebollekes - Zondag 3 juli: OLS 2022

Dè rakt òw

08

nieuws \ 2306

Van vrijwilliger naar deelnemer: de 90-jarige Aad
blijft nog steeds zichtbaar bij de dorpsontmoeting
Aad Gommans uit Maasbree is deze week 90 jaar geworden. Voor haar het moment om te stoppen met
het vrijwilligerswerk bij het Hoes van Bree. Toch verdwijnt ze niet volledig bij de dorpsontmoeting, ze zal
namelijk drie keer in de week als deelnemer van de activiteiten terugkeren.

“Het is leuk om hier elke week te
zijn”, vertelt Aad, die al zestien jaar
vrijwillig is bij dorpsontmoeting Hoes
van Bree. Vanwege haar leeftijd en
de bijbehorende klachten heeft ze
nu besloten om het vrijwilligerswerk
naast zich neer te leggen. “Ik zei
tegen de andere dames dat ik me
alles laat voorzetten als ik stop als
vrijwilliger en deelnemer word, maar
daar waren ze het niet mee eens”,
zegt Aad lachend. Die neiging heeft
Aad ook niet, ze is zelfs bang om
snel in haar oude rol terug te vallen.
“Het zal wennen zijn en in het begin
vreemd aanvoelen dat ik niet meer
hoef te helpen. Maar ik merk dat het
me soms wat te veel word, omdat ik
sneller moe ben. Ondanks dat ik het
werk altijd graag heb gedaan, ben
ik de dagen aan het tellen tot ik kan
stoppen.”
Met veel plezier doet Aad al jaren
vrijwilligerswerk. In eerste instantie
vervulde ze allerlei taken, maar
vanwege haar leeftijd is ze enkele
daarvan af gaan staan. “Ik deed
de was, hielp met poetsen, stond
achter het buffet met activiteiten
en speelde spelletjes. Toen de
dagopvang verhuisde naar het Hoes
van Bree, heb ik enkele activiteiten

hier verder opgezet. Zo zijn we
hier ook begonnen met kaarten
maken en brood bakken. Ik ben elke
donderdag en één keer in de twee
weken op woensdag aanwezig om
met de ouderen activiteiten te doen,
zoals spelletjes spelen. Het is de
bedoeling om als deelnemer drie
dagen in de week aan te schuiven.”
Na de coronacrisis hebben de
vrijwilligers gemerkt dat de
dagopvang moeilijk op gang kwam.
Het lijkt erop dat voor ouderen
de drempel te hoog is geworden
om elkaar te ontmoeten. “Mensen
denken vaak dat ze invalide moeten
zijn voordat ze naar de dagopvang
kunnen, maar het gaat om het gezellig
bij elkaar zijn en ontmoeten. Ik heb
meerdere mensen uit het dorp naar de
dagopvang gelokt en als ze eenmaal
hier zijn geweest, dan blijven ze
komen. Opvallend is dat alleen de
dames komen, ik weet niet waarom
de heren niet durven. Dat is wel
jammer, want het is hartstikke leuk
om hier te zijn.”

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

DAGTOCHTEN
EEN GREEP UIT ONS AANBOD
Opstapplaatsen in regio’s: Peel en Maas-Venlo-Horst
Venray-Leudal-Roermond-Echt-Sittard-Urmond

!

NET IETS MEE

R DAGTOCHT

€ 100,-

MARIA LAACH & VULKAN
EXPRESS

Inbegrepen: Koffie met gebak, bezoek
abdij, lunch, rit Vulkan Express, diner
Vertrekdata: 20 juli, 16 augustus,
28 september

!

NET IETS MEE

R DAGTOCHT

!

NET IETS MEE

R DAGTOCHT

€ 95,-

PALEIS HET LOO & VELUWE

Inbegrepen: koffie met gebak, entree
Paleis Het Loo, lunch, gids rondrit Veluwe,
diner
Vertrekdata: 21 juli, 30 augustus

GHIEL

€ 95,-

BIESBOSCH &
MUSEUMEILAND

€ 140,-

DISNEY’S ALADDIN

Circustheater Scheveningen

EN

GHIEL

Inbegrepen: busreis, 1e rangs
entreeticket
Vertrekdata: 28 augustus

Inbegrepen: busreis
Vertrekdata: 30 juli, 25 augustus,
21 september

Inbegrepen: koffie met gebak, boottocht
Moezel, diner
Vertrekdata: 27 juli, 24 augustus,
22 september, 11 oktober

EN

GHIEL

DEAL

€ 45,-

ZIERIKZEE & DOMBURG

DAGJE MOEZEL

Inbegrepen: koffie met gebak, rondvaart,
lunch, entree & presentatie, diner
Vertrekdata: 7 juli, 11 augustus,
16 september, 12 oktober

DEAL

€ 85,-

Inbegrepen: busreis
Vertrekdata: 26 juli, 9 augustus,
28 september, 20 oktober

Inbegrepen: busreis, entree incl. rit
kabelbaan (enkele reis)
Vertrekdata: 15 en 28 juli,
9 en 24 augustus, 8 september

EN

GHIEL

DEAL

€ 45,-

VOLENDAM
& ZAANSE SCHANS

! NIEUW
€ 65,DAGTOCHT FLORIADE EXPO

EN

DEAL

€ 45,-

€ 50,-

GOUDA & LEIDEN

FINISH TOUR DE FRANCE

Inbegrepen: busreis
Vertrekdata: 7 juli, 16 augustus,
23 september

Inbegrepen: busreis
Vertrekdata: 24 juli

Parijs
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Verbouwing van de Ringoven in Panningen is een
goed idee
Om plaats te maken in De Groenling gaat Daelzicht haar activiteiten centreren in de Ringoven. Om dit te kunnen doen is er een verbouwing
nodig. Daelzicht wil een contract afsluiten voor vijf jaar met oog op verlenging. Eén voorwaarde voor die verlenging is het realiseren van dertig
woonunits in de buurt van het Ringovenpark. Maar wat als die woningen binnen vijf jaar niet kunnen worden toegezegd? Is de verbouwing van
de Ringoven dan voor niks geweest?
In 2012 werd de Ringoven verbouwd en in
gebruik genomen door onder andere Daelzicht
met als doel ontmoeting te creëren voor jong en
oud, met of zonder beperking. Aanleiding voor
het ontwikkelen van een nieuw concept voor
Daelzicht is het ruimtetekort in De Groenling. De
basisschool kampt al enige tijd met plaatsgebrek
doordat zij-instromers de school heeft verrast.
De verbouwing van de Ringoven gaat naar ver-

wachting 375.000 euro kosten. Klimaat technisch
vraagt de Ringoven om een update. Ook de lift is
aan vervanging toe. Deze is handmatig te bedienen, waardoor de cliënten niet vrij kunnen bewegen door het gebouw en er altijd begeleiding nodig
is. De Ringoven wordt zo ingericht dat er meerdere
ruimtes ontstaan. De vraag is echter of deze verbouwing na vijf jaar voor niets is geweest als Daelzicht
toch besluit om het contract op te zeggen. Wellicht

kan het gebouw multifunctioneel verbouwd worden zodat andere partijen in de toekomst ook nog
wat eraan hebben. Aan de andere kant gaat de
gemeente geen grote verbouwing aan als er niet
aan de voorwaarden kan worden voldaan.

Verbouwing van de Ringoven in Panningen is een
goed idee. Wat vindt u?

Bespreking poll week 24

Politie moet meer surveilleren na sluitingstijd
horecagelegenheden
Vandalisme vindt vaak plaats na het uitgaan, is het verstandig om meer te surveilleren op de tijden dat horeca- en uitgaansgelegenheden
sluiten? Wanneer de politie na het uitgaan vaker voorbij komt, is de drempel om vandalisme te plegen hoger. Gericht surveilleren blijkt een
goede manier om overlast en criminaliteit aan te pakken, maar is het aan de andere kant niet gewoon een kwestie van opvoeding?
Gemma Baltussen vind het een kwestie van opvoeding. “En mochten ze gepakt worden, dan
zeker de kosten laten betalen en een fikse boete
erbij”, zegt ze. “Toen de kroegen eerder dicht

gingen, was er veel minder vandalisme en overlast.
Misschien is dit een optie.”
Nel Brauer is het ermee eens dat opvoeding een belangrijk onderdeel is in het tegenhouden van vanda-

ZOMER

BANENMARKT
TECHNIEK

IN PEEL EN MAAS

DONDERDAG 30 JUNI

16:00 – 19:00 uur

Jouw
activiteit
in de
vakantie
krant?

Werken bij John Deere?
Tijdens onze Banenmarkt
Techniek kun je geheel vrijblijvend
kennis maken met de vacatures
binnen onze productieafdelingen.
Tevens zorgen wij voor een lekker
hapje.

Wie zoeken wij?
▪
▪
▪

lisme. “Het is onderhand normaal dat alles vernield
wordt”, stelt ze. “De ouders hebben zeker de belangrijkste taak in de opvoeding, maar meer politie?
Waar haal je ze vandaan?”

Assemblage Monteurs
Lassers
Verfspuiters

Meld je aan!
via HRWZ@JohnDeere.com
Inschrijven kan tot en met 27 juni
2022 (tevens bereikbaar voor al je
vragen).

John Deere Fabriek Horst B.V.
Energiestraat 16
5961 PT Horst, Nederland
John Deere heeft ongeveer 75.000 mensen in dienst en is de grootste producent van
landbouwmachines ter wereld. Onze naam staat voor hoge kwaliteit en betrouwbaarheid.
John Deere Fabriek Horst B.V. produceert en ontwikkelt veldspuiten en heeft ongeveer
200 mensen in dienst.

Public

Deze zomer is er eindelijk weer
van alles te doen voor toeristen
en thuisblijvers in de gemeente
Peel en Maas.
We brengen deze activiteiten
graag onder de aandacht in onze
vakantiekrant, die 14 juli 2022
verschijnt. Jouw activiteit in de
evenementenkalender van de vakantiekrant?
Mail vrijblijvend naar adverteren@kempencreeert.nl

Pastoraaltje

Column

Slechte preek
In mijn preken probeer ik bij de
beleving van de toehoorders
aan te sluiten. Iets uit de actualiteit kan soms mooi gekoppeld
worden aan een Bijbeltekst of
aan het thema van een kerkelijk
feest. De ene keer lukt dat beter
dan de andere en natuurlijk is
de beleving van iedere kerkganger verschillend.
Laatst werd ik na de Mis aangesproken door een onbekende
kerkganger. Heel onnozel dacht ik
eerst nog dat hij zich wilde voorstellen of vertellen dat hij het
een fijne viering had gevonden.
Maar tot mijn verbazing begon hij
direct mijn preek af te kraken. Die
was veel te werelds en de maatschappelijke problemen die ik had
benoemd, daar dachten de mensen heel verschillend over. Ik kon
daar maar beter niets over zeggen, want dan zou ik ook niemand
voor het hoofd stoten. Maar, zo
zei hij, gelukkig was het einde
van de preek, waarin ik woorden
van Jezus aanhaalde, een stuk
beter. Waarop ik reageerde met
de opmerking: O, dan ben ik misschien toch nog geslaagd? Het
was vast goed bedoeld, maar voor
mij toch een bijzondere ervaring
om zo de maat genomen te worden. Als predikant hoop je dat iets
in de preek de hoorders bemoedigt, inspireert of troost. Deze keer
begon ik met de verwijzing naar
het nieuwsbericht dat burgemeester Bruls en zijn gezin in de coronacrisis hadden moeten onderduiken.
Ik sprak over een toenemende
negatieve geest in de samenleving. Over onverdraagzaamheid en
over harde afbrekende reacties als
mensen het ergens niet mee eens
zijn. Dit alles tegenover een goede
geest, of zelfs geest. Mijn criticus
vond blijkbaar dat ik het bij vrome
teksten had moeten laten. Maar
Jezus beperkte zich toch ook niet
tot mooie praat om niemand voor
het hoofd te stoten? Hij klaagde de
farizeeën aan vanwege hun schijnheilig gedrag, de rijken om hun
gierigheid en eigenlijk iedereen
vanwege het gebrek aan naastenliefde. Het is voor predikanten en
iedereen die wat opbouwends te
zeggen heeft, juist een aanmoediging om kritisch te signaleren en te
verwijzen naar hoe het anders zou
kunnen. Misschien had degene die
zich ergerde aan mijn preek deze
juist nodig?
pastoor Peter van der Horst
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Textielinzameling
De komende weken zamelen we textiel in. Dit doen we op dezelfde dag
als de andere afvalinzameling. In de afvalkalender op www.peelenmaas.nl
ziet u op welke dag het afval bij u wordt opgehaald.
Wat is textiel
Textiel is bruikbare, kapotte of versleten kleding. Ook handdoeken, tafelkleden, schoenen,
tassen, wollen dekens en gordijnen mogen bij het textiel. Dekbedden, kussens en vervuild
(verf- of olieresten) textiel horen bij het restafval.
Waar moet u op letten
- Zet de zakken textiel om 07.00 uur op dezelfde plaats waar u uw containers neerzet.
- Stop textiel altijd in een gesloten plastic zak. Dit voorkomt dat textiel vies en vochtig wordt.
- Plak op de zak een Peel en Maas textielsticker. Deze sticker kunt u zelf printen of afhalen
bij de afhaalpunten. Zie www.peelenmaas.nl zoekwoord: textiel.
Textiel wordt ingezameld door de inzameldienst van de gemeente. Maar u kunt het ook
inleveren bij het Milieupark of in kledingcontainers.
Voorkom illegale inzameling
Er zijn vaak illegale inzamelaars actief. Zij rijden voor onze inzameldienst uit en nemen
zonder toestemming de gemeentelijke textielzakken mee. Zet het textiel daarom om
7.00 uur buiten en niet de dag ervoor. Onze inzameldienst is herkenbaar aan de gele auto's
met het logo van Peel en Maas.
Ziet u dat het textiel wordt opgehaald door andere inzamelaars? Waarschuw dan direct
de politie via 0900-8844 of meld dit bij het Klant Contact Centrum van de gemeente via
(077) 306 66 66.

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

Toch taxus inzameling
vanaf 25 juni 2022
Stichting Taxus Taxi zamelt in 2022 toch taxus in. Vanaf zaterdag 25 juni kunt u op
www.taxustaxi.nl een afspraak maken om het snoeisel op te laten halen.
Inzameling anders dan normaal
Dit jaar zijn er geen inzamelpunten en geen gratis tassen. Gebruik daarom een tas van vorig
jaar, een kruiwagen of een zeil. U kunt een afspraak maken op www.taxustaxi.nl. De Taxus Taxi
komt binnen 72 uur gratis het snoeisel ophalen bij een minimale hoeveelheid van een volle
kruiwagen. De knipvoorwaarden en meer uitleg staan op www.taxustaxi.nl.
In strijd tegen kanker
Vorige week las u dat stichting Taxus Taxi dit jaar geen taxus inzamelt door de hoge kosten van
gas en diesel en door problemen in de verwerkingsfabriek in China. Daarna heeft een afnemer
zich bij de Taxus Taxi gemeld om alsnog 125.000 kilo snoeisel af te nemen. Dat is een kwart van
de hoeveelheid dat normaal wordt ingezameld. De inzameling van de taxus kan daarom toch
doorgaan. Stichting Taxus Taxi zamelt taxussnoeisel in voor de strijd tegen kanker. De taxusnaalden
bevatten dé belangrijkste basisgrondstof voor chemotherapieën.

Oekraïens geld omwisselen
voor euro’s
Vluchtelingen uit Oekraïne die in Nederland verblijven, kunnen Oekraïense
hryvnia omwisselen in euro’s. Dit is mogelijk bij GWK Travelex kantoren.
Het geld kan eenmalig omgewisseld worden, maximaal 10.000 hryvnia (ongeveer
€ 310) per persoon. Er worden geen transactiekosten in rekening gebracht.
Het omwisselen is mogelijk tot 15 september 2022.
Locaties omwisselen
Omwisselen kan bij vestigingen van GWK Travelex. De volgende locaties liggen het dichtst
bij de gemeente Peel en Maas:
• GWK Travelex, Stationsplein 1, 5933 AA Venlo (geopend maandag tot en met
zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur), telefoonnummer 077-3514086
• GKW Travelex, Stationsplein 24-3, 5611 AC Eindhoven (geopend maandag tot en met zaterdag
van 9.00 tot 18.00 uur, zondag van 10.00 tot 17.00 uur), telefoonnummer 040-2443511
Oekraïens geld omwisselen kan niet in het Huis van de Gemeente.
Voorwaarden
Alleen bankbiljetten van UAH 100 of hoger kunnen worden ingeleverd. Hryvnia-munten
worden niet geaccepteerd. De regeling geldt alleen voor personen van 18 jaar of ouder
die in het bezit zijn van een geldig Oekraïens paspoort of identiteitsbewijs, de Oekraïense
nationaliteit en een Nederlands vreemdelingen- of verblijfsdocument of een ongeldig
Oekraïens paspoort of identiteitsbewijs met een geldigheidssticker van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND). Neem dit document mee naar het GWK Travelex kantoor.
Vragen?
Kijk op www.refugeehelp.nl/cash of neem contact op met GWK Travelex voor al uw vragen.
Ukrainians in the Netherlands can exchange Ukrainian banknotes into euros at GWK
Travelex. More information: www.refugeehelp.nl/cash
Українці в Нідерландах можуть обміняти українські гроші на євро в представництві
GWK Travelex. Додаткова інформація на: www.refugeehelp.nl/cash
Украинцы могут в Нидерландах обменивать украинские банкноты на евро в конторах
по обмену GWK Travelex. Подробная информация на сайте www.refugeehelp.nl/cash

Informatie voor verenigingen
en stichtingen
Als stichting of vereniging heeft u met verzekeringen en wet- en regelgeving te maken.
Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL) houdt u op de hoogte.
Informatie teruglezen
Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR), Algemene verordening gegevensbescherming
(AVG), Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en vrijwilligersverzekeringen zijn wet- en
regelgeving waar u als stichting of vereniging mee te maken heeft. Op de website van Vereniging
Kleine Kernen Limburg (VKKL) vindt u hier alle informatie over: https://bit.ly/3MTCi3T.

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
Postbus 7088, 5980 AB Panningen
5981 CC Panningen
077 - 306 66 66

info@peelenmaas.nl
06 - 1804 7445

www.peelenmaas.nl

Bekendmakingen

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

Straat/omschrijving

Baarlo
Baarlo
Baarlo
Helden
Helden
Kessel
Kessel
Kessel
Kessel
Koningslust
Maasbree
Maasbree
Meijel
Meijel
Meijel
Meijel
Meijel
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen

hoek Marktstraat - Maasstraat
Kieënweg 18B
Vergelt 21
Kloosterstraat 14
Neerseweg 107
Heldenseweg 5
Maasboulevard Sectie E nr.362
Maasstraat 62
Ondersteweg
Broekstraat 11
Veldsehuizen 24
Vlasbemt en Dormansgoed perceel K 3334
Busserstraat 5
Donk 35
Randweg 1
Vieruitersten 23A
Vieruitersten ongenummerd perceel F 1807
Beekstraat 43
Heibloemseweg 30
Past. Huijbenplein 19
Prins Mauritsstraat 9
Schoolstraat 15B101 tm 15B312
Slinkstraat 15
Stox 21

Strijdtoneel
tussen warm
en koud
We zijn deze week publiek bij het strijdtoneel tussen de warme en koele lucht en de
warmte heeft weer even het stuur overgenomen. Nadat de donderdag met 31 graden
heet is verlopen, zullen we geregeld de
zomerse grens van 25 graden blijven passeren. Daarbij voelt het wel meteen klam aan
door het vele vocht en het is daarom zeer de
vraag is of de zon wel echt de ruimte krijgt.
Samen met de onstabiele setting waar we
mee te maken hebben, ontstaan er binnen
een mum van tijd buien. Deze exemplaren
kunnen echte waterdragers zijn, waarbij er
veel regen in korte tijd valt en het ook kan
onweren. Tussen zondagavond en maandag
moeten we weer uitkijken voor de koele
lucht, die een frontale aanval lijkt in te
zetten. Dit zal dan gebeuren door middel
van een koufront of trog en een heftige lijn
met buien. Hier kan dan ook nog eens
kortstondig veel wind bij zitten. Foto is
gemaakt bij de Maasbreeseweg, op het
warmste moment op 18 juni bij 34 graden.
/ Tekst en beeld: Nicky de Bruijn

Weer in Peel en Maas

Kermis Kessel 25 t/m 28 juni
Zaterdag 25 juni 16.00 uur
Opening kermis

Maandag 27 juni

Tussen 17.00 en 19.00 uur verrassing op het kermisterrein
De kermis is dagelijks geopend van 14.00 tot 00.00 uur

Wij wensen u fijne kermisdagen!
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VVD Peel en Maas

Beregenen rond de Peel

Het natuurgebied de Peel grenst aan Meijel en aan Brabantse zijde aan Asten- Heusden, Liessel en Deurne.
In 2021 heeft de Raad van State, na bezwaar van de werkgroep ‘Behoud de Peel’, besloten dat beregenen
van gewassen, in de buurt van ‘de gevoelige natuur’, verboden wordt.
de Peel) was opgenomen, komt
hiermee te vervallen.
Dat Hoogveen beschermd wordt kan
ook zonder beregenen te verbieden.
Dit betekent dat het grondwaterpeil
verhoogd moet worden. Over
hoeveel centimeters praten we? In de
praktijk 1 tot 3 centimeter. Bij de
wijze waarop stellen wij vraagtekens.

Dit heeft er toe geleid dat de
provincies Brabant en Limburg
samen een nieuw besluit gaan
nemen. Namelijk dat beregening
uit grondwater in de bufferzones
rondom de Groote Peel niet
meer mag. De vrijstelling van de
Natuurvergunningplicht, die in
het ontwerp- en beheerplan (voor

PvdA/GroenLinks

staat de inspraakperiode (25 mei tot
6 juli 2022) open op het gewijzigde
Natura 2000-plan tot en met
5 juli 2022. Anders vervalt uw recht
om te beregenen.

Jeanne Hesen

Dikke woorden, maar dunne visies

Na lang aarzelen, veel pappen en nathouden en allerlei technologische
schijnoplossingen is het kabinet ten langen leste gekomen met drastische doelen om de stikstofcrisis op te lossen. De vraag is wat er uiteindelijk van gerealiseerd wordt.
Al vijftig jaar wordt gewaarschuwd dat
permanente groei op een begrensde
planeet niet kan. Heel lang zijn dergelijke waarschuwingen genegeerd,
door de agrarische sector, de belangenorganisaties, de financiers, de
toeleveraars en het merendeel van de
politiek. Onder dwang van de rech-

D66

De provincies denken dat, alleen
door beregening te verbieden, men
het gewenste doel kan behalen.
De landbouw is hiermee weer de
eerste die eraan moet geloven. De
VVD vindt het jammer dat niet naar
andere veroorzakers wordt gekeken.
Zoals bijvoorbeeld de
bruinkoolwinning in Duitsland, welke

voor een grondwaterdaling van 1 tot
10 meter zorgt, maar ook de WML en
verwerkende bedrijven in de regio
onttrekken veel water en zorgen
hiermee voor een substantiële
daling. Daarnaast zorgt beregening er
nota bene voor dat het water direct
weer terug in de grond komt.
Zorg daarom voor uw bedrijf.
De boodschap voor alle agrariërs
rondom de Peel: dien een zienswijze
in en maak gebruik van uw recht.
Op de site van provincie Limburg

ter komt het kabinet eindelijk met
de Startnotitie Nationaal Programma
Landelijk Gebied. Daarin staan wettelijk verplichte doelstellingen op het
gebied van stikstof, klimaat en water.
In onze gemeente zorgt de notitie voor
heftige beroering. Woordvoerders van
CDA en VVD, die beide strijden om de

gunst van boeren en hun families,
gebruiken dikke woorden: verschrikkelijke plannen, ijskoude kaalslag die
boeren en burgers verdrijft van het
mooie platteland, weggegooid geld
voor een beetje hoogveen, onevenredig harde aanpak waaraan niet
moet worden meegewerkt en iedere
bestuurder die dat wel doet moet
worden weggestuurd. Bravoure alom.
Hoe dik de woorden ook zijn, ze kunnen niet verdoezelen dat de hele sector, geschraagd door agro-industrie,

banken en politiek, stelselmatig het
opdoemen van fosfaat-, methaan- en
stikstofproblemen heeft genegeerd. Er
is goedgelovig vertrouwd op technologische innovatie, waarvan de resultaten aantoonbaar achterblijven bij de
gretig omarmde verwachtingen. In
plaats van te jammeren en te dreigen
moeten lokale politici meer oog en oor
hebben voor bewegingen in de agrarische sector die de bakens verzetten
en alternatieve landbouw- en veeteeltmethoden ontwikkelen die sporen met

de natuur en nieuwe verdienmodellen verkennen die natuur verrijken in
plaats van verarmen, die lucht verfrissen in plaats van verpesten en die
boeren niet uitbuiten. De creativiteit en
vernieuwing in het samenspel tussen
mens en natuur moeten verbreed en
verdiept worden. Graag wat dunnere
woorden en wat dikkere visies, ook in
de lokale politiek.
Annigje Primowees, Frits Berben,
Raf Janssen, raadsleden

Even voorstellen: onze nieuwe wethouder Machteld Beukema
Als nieuwe partij is D66 enorm verheugd om het college te mogen
versterken met onze bestuurder. Machteld Beukema neemt vele
jaren leidinggevende en bestuurlijke ervaring mee uit het publieke
domein. Zij heeft bijna twintig jaar als leidinggevende bij de politie
in Limburg gewerkt. De laatste drie jaar was zij hoofd van Veilig
Thuis in Zuid-Limburg. Dit is een organisatie die huiselijk geweld en
kindermishandeling aanpakt.
Machteld wil haar ervaring voor de
inwoners van Peel en Maas inzetten om iedereen dezelfde kansen
te geven op een veilige en gezonde
leefomgeving waarin iedereen

Kinderraad

zichzelf mag en kan zijn. Jong, oud,
hier geboren en getogen of ergens
anders, ongeacht de seksuele voorkeur of gender.
Voor Machteld is het belangrijk om

als bestuurder bij te dragen aan mensen die het minder getroffen hebben
in onze samenleving. Inwoners of
kinderen die hulp nodig hebben en
waar het niet vanzelfsprekend is om
een goed en gelukkig leven te kunnen leiden. Kortom, een wethouder
voor iedereen.
Machteld gaat daarom met enorm
veel energie de gemeente maar
vooral ook haar inwoners leren kennen. Met een frisse blik en een flinke
portie nieuwsgierigheid. En als het

nodig is een kritische blik op hoe het
soms ook anders zou kunnen. We
wensen het college heel veel succes
en vooral plezier in hun werk.

Fractie

Laatste kinderraad vergadering
Woensdag 15 juni was de laatste kinderraadvergadering. In deze vergadering werd het winnende
voorstel gekozen. Eerst werd er een evaluatie gedaan, zodat de kinderraad volgend jaar nog beter wordt.
Hierbij zei burgemeester Wilma
Delissen een vraag of een zin en
dan kon je met een gekleurde
sticker of met een briefje aangeven
wat je ervan vond. Daarna begon
het stemmen op de voorstellen.
Dit werd gedaan door op een
briefje punten te geven. drie
punten voor het voorstel die je
het beste vindt, twee punten voor

het voorstel die je wat minder vindt
en een punt voor het voorstel wat
je het minste vindt. Van tevoren
konden kinderen overleggen
met hun groepje welke punten
ze wilden geven. Je kon op drie
voorstellen stemmen: bootcamppad, wandelingen jong en oud en
het anti-pest hoekje. Toen werden
de stemmen geteld. De punten lagen

één punt verschil van elkaar. Het
winnende voorstel is wandeling jong
en oud uit Baarlo.

Mediakids Liss en Madeleine

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.

Mooi
Natuurlijk

VACATURE

is op zoek naar een

Administrateur / Assistent Controller
Meer weten?
www.sun-power.nl/nl/medewerker/vacatures/
administrateur-assistent-controller/

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

Uitnodiging
40 jaar
jubileumfeest
Ondernemers Zuid bestaat 40 jaar! Dat willen we graag vieren met
al onze leden en oud-leden op vrijdagavond 1 juli 2022, vanaf
20.00 uur bij de Koncurrent in Panningen.
Aanmelden kan via info@ondernemerszuid.nl of 077-306 33 06.
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Geplukt

Lilian Nijskens Grashoek
Dat rennen Lilians grote passie is, staat als een paal boven water. Het is voor haar een vorm van therapie,
maar ook een hobby waar ze intens van geniet en blij van wordt. Deze week wordt Lilian Nijskens (57) uit
Grashoek geplukt.

en word ik weer fitter. Ik downloadde
de Evy-app en in drie maanden tijd
kon ik 3 kilometer rennen. Toen ik aan
de eerste hardloopwedstrijd besloot
mee te doen, kwam ik meteen op het
podium terecht. Hierdoor begon ik doelen voor mezelf te stellen.” Inmiddels
is Lilian besmet met het hardloopvirus.
“Hardlopen is echt mijn passie. Ik heb
het geluk dat ik een lichaam heb gekregen waar je hard mee kan rennen.
Uiteraard doe ik daar ook alles voor en
daar geniet ik intens van.”

In drie maanden tijd kon
ik 3 kilometer rennen
Voor Lilian werkt het rennen namelijk therapeutisch. Omdat Lilian in het
verleden meerdere ongelukken heeft
gehad met zowel de fiets als auto, is
bij haar onlangs niet aangeboren hersenletsel geconstateerd. Dagelijkse
bezigheden die voor eenieder normaal
zijn, zijn voor Lilian niet vanzelfsprekend. “Ik wil een zo normaal mogelijk
leven leiden en niet zielig gevonden
worden. Toch moet ik elke dag rekening houden met de prikkels die ik
moet verwerken van alledaagse dingen. Wanneer ik een dag ga trainen
voor het hardlopen, kan ik de rest
van de dag niks meer doen. Dan heb
ik echt rust nodig. Zonder hardlopen
ben ik helemaal aan huis gebonden,
omdat ik niet meer kan werken.”

Verpleegkunde

Lilian werd 57 jaar geleden geboren op de Spiesberg in Grashoek,
in het huis waar momenteel haar
broer woont. Een tijdje woonde ze
met haar man Wil in Panningen,
maar toen ze de mogelijkheid
kregen om op de Spiesberg een
champignonkelder met bedrijfswoning te kopen, verhuisden ze weer

naar Grashoek. “Het was de bedoeling
om de champignonkelder te verbouwen om daar te gaan wonen. Via de
gemeente kwamen we erachter dat
de grond naast de kelder ook bouwgrond was. We hebben toen besloten
zelf een huis te gaan bouwen. Om de
kosten te drukken, hebben we alles
zelf gedaan, ook al hadden we daar

Puzzel

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
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en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Oplossing vorige week:
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geen ervaring in. Ongeveer vijf jaar
hebben we erover gedaan om het huis
te bouwen. Na acht jaar hadden we
ook de grond er omheen klaar.”

Energie
Een aantal maanden later kreeg Lilian
een ongeluk dat haar leven veranderde.
“Er knalde iemand met zijn auto achter op mijn auto. Ik was voorheen nooit
kapot te krijgen, maar dat ongeluk
heeft me enorm veel energie gekost.
In mijn revalidatietijd heb ik besloten om te gaan hardlopen. Ik dacht:
als ik ga rennen, dan krijg ik energie

Dertig jaar lang werkte Lilian als verpleegkundige in het ziekenhuis in
Venlo. Toen ze nog een tiener was,
wilde ze al arts worden. “Biologie vond
ik geweldig. Omdat ik eerst de havo
had afgerond, besloot ik fysiotherapie
te gaan studeren. Ik nam een kamer
in Nijmegen, maar al snel bleek dat
dat niks voor mij was. Ik was 16 jaar,
een verlegen meisje en kreeg al snel
heimwee.” Na een tussenperiode van
twee jaar solliciteerde ze dan toch in
Roermond voor de opleiding verpleegkunde. “Vier jaar heb ik op allerlei
afdelingen gewerkt en daarna heb ik
twee jaar op de ic en hartbewaking
gewerkt. Vanwege mijn lichamelijke
klachten ben ik twee jaar geleden
moeten stoppen. Ik heb altijd sociaal
werk gehad en dat mis ik wel.”
Een verjaardag bezoeken of een

t errasje pakken met vrienden zit er
namelijk niet in. Voor Lilian geven
dat soort activiteiten te veel prikkels,
waardoor ze ziek wordt. “Ik zit
momenteel nog in de fase waarin ik
de ziekte moet accepteren. Omdat ik
erg aan huis gebonden ben, ben ik
heel blij dat ik hardlopen als passie heb
gevonden. Daardoor heb ik een hobby
waarvoor ik de deur uit kan. Daarnaast
zorgt het rennen ervoor dat de prikkels
minder worden. Veel mensen begrijpen
niet dat ik wel kan rennen, maar
niet kan werken, maar hardlopen is
voor mij therapie. Het levert mij juist
gezondheidsvoordelen op.”

Gedrevenheid
In plaats van lange afstand lopen, is
Lillian enkele jaren geleden overgeschakeld naar sprinten. Die interesse
werd voor het eerst aangewakkerd
tijdens een clinic bij de hardloopvereniging van Helden. “Omdat die clinic
zo goed verliep, had ik meteen in mijn
hoofd om wedstrijden te gaan lopen.
Ik ging voor een medaille en dat lukte
tijdens de eerste indoorwedstrijd. Op
de 60 meter sprint haalde ik een zilveren medaille. In 2019 behaalde ik tijdens het Nederlands Kampioenschap
goud op de 100 meter sprint. Tijdens
een wedstrijd ga ik voor het maximale, waardoor ik enkele dagen moet
herstellen. Mijn gedrevenheid is een
valkuil.” Haar volgende doel is meedoen aan het EK en een medaille winnen. “Ik ben in het weekend van 28 en
29 mei Nederlands kampioen geworden op de 100 en 200 meter sprint in
Harderwijk. Ik ben erg blij met deze
behaalde resultaten. Nu train ik voor
de Europese Kampioenschappen.
Voordat ik me inschrijf, moet ik op zijn
minst EK-waardig zijn, anders ga ik
niet. Zonder hulp van mijn therapeuten en vooral van mijn partner, zou dit
nooit lukken.”
Haar partner Will is namelijk haar
grootste steun en toeverlaat. Hij geeft
haar alle ruimte om te trainen. “In de
lockdown tijdens Corona heeft hij voor
mij ook een eigen sportschool in huis
gemaakt, zodat ik mijn krachttraining
kon blijven doen. Tijdens wedstrijden
is hij ook een trouwe supporter en zal
hij altijd voor mij de tassen dragen. Hij
weet hoe belangrijk het rennen voor
me is en zal mij daar altijd in steunen.
Will is een lot uit de loterij.”
Tekst: Jeanine Hendriks

14

jongeren \ 2306

15-vragen aan

Julie Gommans Grashoek
Wat is de laatste foto die je hebt gemaakt?
De laatste foto die ik heb gemaakt is van mijn
allerbeste vriendje Wummel. Dit is mijn hamster.
Wummel zit altijd gezellig met mij aan tafel als
ik ga eten. Wummel is echt mijn beste vriend en
maakt me altijd blij.

Hoe heb je je beste vriend/vriendin ontmoet?
Ik heb mijn beste vriendin ontmoet door mijn
mama, omdat onze mama’s ook al lang beste
vriendinnen zijn. Ze is heel belangrijk voor mij
omdat ze me altijd steunt en we een hele goede
band met elkaar hebben. Ik wil haar ook zeker niet
kwijt want we hebben samen altijd superveel lol.

Heb je een verborgen talent?
Ik denk dat mijn verbogen talent is dat ik heel goed
met dieren kan omgaan. Ik krijg ook altijd alle
dieren rustig en overal waar ik ben, komen ze naar
mij toe en dan doe ik niets liever dan knuffelen.

Heb je een bijbaantje?
Nee nog niet, want ik ben pas 12 jaar en als ik 13
ben mag ik bij cafetaria ‘t Veen in Helenaveen gaan
werken. Ik mag dan helpen met het snijden van
komkommers en tomaten. Ook moet ik de afwas
doen. Met mijn verdiende geld doe ik graag leuke
dingen zoals lunchen, naar de bioscoop gaan,
enzovoorts.

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

Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Julie Gommans
12 jaar
De Horizon
Grashoek

Wat voor reis zou je ooit willen maken?
Ik zou graag nog eens naar Nieuw-Zeeland willen gaan, omdat ik heel graag een keer de andere
kant van de wereld zou willen zien en het lijkt me
een mooi land. Ook de dieren daar lijken me mooi.
Ik vind de vogel genaamd Kiwi een erg leuk dier
en het lijkt me dan ook leuk om de Kiwi daar te
zien. Ik zou dan samen met mijn oma Jose willen
gaan, omdat zij dan ook haar zus kan zien.

Welke herinnering bezorgt je kippenvel?
Om een speciale reden zijn we met de hele
familie naar Disneyland Parijs geweest. Toen
we daar waren, was daar een supermooie
parade. Dat was voor mij een erg magisch
moment. Tijdens de parade gingen we met
z’n allen dansen en ontstond er een prachtige
herinnering.

Wie is je grote voorbeeld?

Wat is het beste advies dat je ooit hebt
gekregen? Van wie was dat advies?

Dat ik heel goed kan knutselen. Dit kan ik heel lang
blijven doen en ik word er vrolijk en rustig van. Het
opruimen daarna vind ik alleen niet zo leuk.

Wat zou je graag nog willen leren in je leven?

Toen ik vroeger wel eens verdrietig was, zei
mijn oma Nel weleens tegen mij: Julie altijd
blijven lachen. Ik denk dat ik dit nooit meer in
mijn leven ga vergeten en hier nog heel vaak
aan ga denken.

Omdat ik heel erg van dieren hou, zou ik heel
graag dierenarts willen worden. Als dit me niet
lukt, zou ik er mijn hobby van willen maken.

Welke grote beslissing heb je onlangs
genomen?

Wat deed je als kind het liefst?
Het liefste wat ik vroeger deed was iedere week
op de dinsdag met mijn nichtjes en neefje broodjes knak eten bij oma. Dan waren we altijd samen
en het was altijd supergezellig. Het liefst zou ik dit
nog iedere week willen doen, maar helaas is mijn
oma er niet meer.

Chillen en dan bijvoorbeeld Netflix kijken en
chips eten. Soms ga ik op vrijdagavond met mijn
vriendinnen naar de keet.

Ik zit op dit moment nog in groep 8 en dan moet
je kiezen naar welke school je gaat. Al mijn
vriendinnen gaan naar het Bouwens. Ik was
naar de open dag geweest van het Yuverta en
daar vond ik het zo leuk dat ik toch besloten heb
om mijn eigen weg te volgen en dus naar het
Yuverta te gaan. Ik denk dat ik daar een mooie
tijd ga beleven.

Celeste Plak, zij is een volleybalster op hoog
niveau. Ze speelt in het Nederlands team en kan
supergoed volleyballen.

Waar zouden anderen zich het meest over
verbazen als ze dat over jou te weten zouden
komen?

Wat was het laatste boek dat jij heel erg leuk
vond?
Helaas is lezen niet mijn grootste hobby. Ik begin
vaak vol goede moed aan een boek maar deze lees
ik dan vervolgens niet meer uit. Wanneer ik een
boek lees, is het over het algemeen eigenlijk altijd
wel iets over dieren.

Met welke artiest zou jij je leven willen ruilen?
Ik zou dan willen ruilen met Ed Sheeran. Ik vind zijn
muziek zo leuk dat het me echt megaleuk lijkt om
hem te zijn. Op 14 juli ga ik daarom ook naar zijn
concert, waar ik superveel zin in heb.

VERHUISBERICHT

Hoi

Column

Een eindsprint
Zo voelen de laatste weken voor
mij. Mijn propedeusejaar is
bijna ten einde, en daarvoor
moet ik eerst nog wat deadlines
en tentamens halen. Waar de
één al zijn achtergelopen taken
inhaalt, ben ik goed op weg met
het studeren voor mijn
tentamens.
De komende twee weken zit ik dus
met mijn neus in de boeken en ligt
er daarnaast nog heel wat druk
op mijn schouders. Ik wil namelijk
mijn propedeuse heel graag halen.
Afgelopen jaar heb ik daar al mijn
tijd en energie in gestoken. Ik doe
de opleiding MBRT (Radiologie en
Radiotherapie) en het vergt veel
tijd omdat ik praktijkonderwijs
heb. Hiervoor moest ik allerlei
röntgenbeelden maken en
verantwoorden met verschillende
instellingen, in een zogenaamd
portfolio. Die deadline is gelukkig
net geweest en ik hoop hiermee
alle studiepunten binnengehengeld
te hebben. Nu de tentamens
nog. Omdat ik de vakantie al kan
ruiken, is het soms lastig om mijn
motivatie te behouden. Het is dan
toch verleidelijk om even naar
buiten te gaan, of om Instagram
te openen. Het voelt daarom voor
mij echt als een eindsprint. Maar
één ding weet ik alvast zeker,
wanneer ik over de finishlijn kom,
laat ik alles vallen en ga ik puur
genieten.

Omdat ik de vakantie
al kan ruiken, is het
soms lastig om mijn
motivatie te behouden
Het is daarom niet gek dat ik nu
even wat stress ervaar, want
het is niet niks om het jaar af te
sluiten met tentamens of toetsen.
Alle kennis die je hebt verzameld
moet dan worden getest. Ik weet
dat ik het ken en kan, maar zo’n
toetsmoment is dan wel altijd
even spannend. Ben jij iemand of
ken jij iemand die ook de laatste
weekjes van het schooljaar is
ingegaan? Wens diegene dan even
extra succes deze laatste keer. Dan
kan iedereen hopelijk volop gaan
genieten van het zomerse weer,
net zoals ik ga doen!

Wij zijn 17 jan. verhuisd naar Beekstraat 2, Panningen • 077 400 0128
Marin Driessen
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SC Pareja naar Nederlands kampioenschap 8.325 gram uit water
Joris van Eekeren wint zevende
in Ahoy
De oudste twee wedstrijdgroepen van SC Pareja treden zaterdag 25 juni aan op het NK jazzdance. Beide
groepen gaan in Ahoy Rotterdam de strijd aan tijdens NKnl. Op dit event vinden niet alleen de Nederlandse
kampioenschappen van Dutch Gymnastics plaats, maar ook die van andere sporten.

wedstrijd De Ruisvoorn

Hengelsportvereniging De Ruisvoorn uit Helden hield zaterdag 18
juni de zevende wedstrijd van dit seizoen. Aan de Breeërpeel
streden de deelnemers vanaf 09.00 uur om de prijzen.
Om 12.00 uur werd alle vangst
gewogen. Joris van Eekeren bleek
in totaal 8.325 gram uit het water
te hebben gehengeld. Een tweede
plaats was weggelegd voor Jos

Janssen met 6.400 gram. Math
Verhaegh werd derde met 3.700
gram. Oscar Huidekoper en Cor
van der Weide (allebei 3.450 gram)
maakten de top vijf compleet.

Geplaatst voor NK

Diverse prijzen voor
Judoclub Helden
Judoka’s van Judoclub Helden vielen zondag 19 juni in de prijzen,
zowel bij het Limburgs kampioenschap tot 18 jaar als in het
Luxemburgse Dudelange. Alle prijswinnaars bij het Limburgs
kampioenschap plaatsten zich voor het Nederlands kampioenschap.
De B 20+, onder leiding van Loes
Marcelissen, nam op de voorronde
in Twello al de winst mee naar huis.
De B tot en met 19, onder leiding
van Petri Mommers en Lieke van
Enckevort, greep daar net naast een

eerste prijs. Zij wisten de jury echter
te overtuigen en hun score leverde
hen dan ook een finaleplek op.
Wie deze groepen, samen met alle
andere dansers en danseressen van
SC Pareja, live wil bewonderen kan

zondag 26 juni terecht in DOK6. Daar
vindt dan de theatershow ‘Dit was
het nieuws’ van Pareja plaats.
Kaarten zijn te verkrijgen via de website of kassa van DOK6.

Fokkersweek paarden in Panningen
Afdeling Limburg van het KWPN (Koninklijk Warmbloed Paard) houdt tot en met zaterdag 25 juni
in Panningen haar jaarlijkse keuringen. Plaats van handeling is Hippisch Centrum De Vosberg.
Het eerste hoofdnummer, het primeren
van veulens, vindt vrijdag 24 juni vanaf
19.30 uur plaats buiten in de zandpiste.
Voor deze specialiteit staan al zeventien
deelnemers ingeschreven. Om 20.45
uur binden de beste veulens per categorie tegen elkaar de strijd aan om de

hoogste eer van de provincie Limburg.
Zaterdagmorgen zijn er van 09.00 tot
ongeveer 16.00 uur de stamboekkeuringen 3-jarigen en 4 tot en met 7 -jarigen
van de typen dressuur en springen.
Daarna volgt de huldiging van de
Fokker van het Jaar.

De Fokkersweek wordt om 17.00 uur
afgesloten met de centrale keuring en
de kampioenskeuringen. Tevens wordt
dan bekendgemaakt welke paarden
Limburg mogen vertegenwoordigen
tijdens de Nederlandse kampioenschappen in Ermelo.

Drie kampioensteams bij jeugd
LTC Maasbree
De voorjaarscompetities voor de jeugd van LTC Maasbree zijn inmiddels weer ten einde. Liefst drie teams
behaalden het kampioenschap in hun klasse: Oranje 2, Groen 2 en Groen 1. Komend najaar spelen deze
tennissers dan ook een niveau hoger. Team Geel, dat samen met Baarlo aan de competitie deelnam,
eindigde op een verdienstelijke derde plaats.

Isis van Dril won drie keer overtuigend met mooie punten en werd
kampioen. Daisy van Os won drie
keer met ippon en pakte zo eveneens goud. Bo van den Brand
bereikte na twee sterke potten de
finale. Deze ging verloren, maar
haar knappe tweede plek was dik
verdiend. Joris Verstappen won drie
van zijn vier wedstrijden en pakte
eveneens zilver. Ook Vian van Dril
en Nova Peeters wonnen zilver.
Tegenvaller was dat Nova geblesseerd raakte.
Marlouk Colbers verloor na een
foutje de halve finale, maar won
wel overtuigend voor brons. Ook
Demi Zegers pakte in haar eerste
jaar een knappe derde plek. Niels
van den Berg haalde als eerstejaars
eveneens een mooie bronzen plak.
Hij verloor van de latere nummer
een, maar herstelde zich knap met

twee overwinningen. Willem Zelen
won een partij, maar het podium
bleef buiten zijn bereik. Lindsay van
Os, Ryan Dielissen en Levi Lijssen
wisten ditmaal geen partij te winnen.
Daarnaast streden zes judoka’s van
Judoclub Helden in het Luxemburgse
Dudelange om eremetaal. Djow Joris
was oppermachtig en behaalde
goud in zijn poule. Luuk van den
Berg en Frits Hermans wisten enkele
Franse en Duitse tegenstanders met
een vol punt te verslaan. Luuk werd
tweede, Frits derde. Bij de meisjes
was Fleur van Sundert sterk in haar
pakking. Ze wist hiermee het zilver
binnen te slepen. Pleun Janssen en
Romy Zegers boden flink tegenstand maar konden geen potten
breken.
Tekst: Judoclub Helden
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Clubkampioenschappen
Pareja
SC Pareja organiseerde zaterdag 18 en zondag 19 juni haar clubkampioenschappen. Van elk niveau konden drie turnsters op het
podium komen. Uiteindelijk werd ook nog een algemene kampioen
uitgeroepen.

Algemeen kampioen bij de bovenbouw werd Mirthe Peeters. Bij de
middenbouw was deze eer weggelegd voor Juulke Teeuwen. Bij
de onderbouw kon iedereen een
medaille behalen. De drie kampioenen uit de geboortejaren 2013-

2014 werden Yoann Hermans, Anne
van Mullekom en Isa Sieben. Dani
van Ninhuijs, Sofie Teeuwen en
Roos Geboers werden gekroond tot
kampioenen van de geboortejaren
2015-2016.

Ad Ewalts tweevoudig
clubkampioen BC Joppe

Geen tweede klasse voor roodzwarten

Baarlo blijft derdeklasser
na nederlaag tegen VV Sittard
Voor Baarlo was het nacompetitietoetje met als inzet promotie naar de tweede klasse van korte duur.
VV Sittard troefde de roodzwarten donderdagavond 16 juni in Baarlo af en stelde met een 0-2 zege haar plek
in de finaleronde zeker.

Na het nodige fraaie fakkelvuurwerk
van de Baarlose M-side bij de opkomst
van beide teams begon Baarlo hoopgevend aan het duel. De defensie van
Sittard bleef echter met gemak overeind en tot echte grote kansen kwam
het niet. Ook niet voor de gasten
uit Sittard overigens. Beide ploegen
probeerden het nog wel met enkele
doelpogingen van afstand, maar die
misten de nodige zuiverheid.

In de tweede helft wist Baarlo aanvallend eveneens geen potten te
breken. Twee succesvol uitgevoerde
counters van de gasten uit Sittard
werden Baarlo uiteindelijk fataal.
Halverwege de tweede helt werd
het 0-1. In blessuretijd viel het doek
definitief: 0-2.
Het seizoen zit er nu definitief op
voor de roodzwarten. Een doekje
voor het bloeden is het feit dat het

team en de supporters zich volgend
seizoen weer kunnen verheugen
op de nodige derby’s in de derde
klasse. Dit in plaats van duels tegen
qua gevoel en beleving nietszeggende tegenstanders in de tweede
klasse, waarvoor ook nog eens de
nodige kilometers moeten worden
gemaakt.
Tekst: Len Gielen/vv Baarlo

BC Joppe hield dinsdag 7 en vrijdag 17 juni in het clublokaal bij D’n
Bringer de halve finales en finales van de clubkampioenschappen
libre en bandstoten. Traditiegetrouw kwam Ad Ewalts als grote
winnaar uit de bus.
De halve finales werden gespeeld
op 7 juni. De eerste wedstrijd was
een broederstrijd tussen Johan
en Ad Ewalts. Laatstgenoemde
besliste de partij in zijn voordeel.
In de tweede wedstrijd dolf Jacq
Commentuin het onderspit tegen
Jan van Heugten.
Bij het bandstoten was er één
poule van zeven spelers. Het
percentage gemaakte caramboles moest de beslissing brengen.
Uiteindelijk werd Leon Engels eerste en Ad Ewalts tweede.
Tien dagen later ging de finale
van het bandstoten tussen Leon
Engels en Ad Ewalts. Beide spelers begonnen moeizaam. Ewalts
kwam als eerste beter in zijn spel.
Hij liep dan ook steeds verder uit

op Engels en sloot deze finale winnend af.
De finale libre tussen Jan van
Heugten en Ad Ewalts was eveneens een eenzijdige wedstrijd.
Ewalts had de smaak te pakken na
de overwinning in het bandstoten
en produceerde de ene serie na de
andere. In veertien beurten had hij
zijn 105 caramboles bij elkaar.
De tweevoudig winnaar kon
de BC Joppe bokaal en de Piet
Strijbos wisseltrofee wederom in
ontvangst nemen. Dat Ewalts een
echte toernooispeler is blijkt wel
uit de historie van de clubkampioenschappen: hij kwam tienmaal
als winnaar van het bandstoten
uit de bus en negenmaal bij het
libre.

Heldense ruiterdagen
PSV de Cavaliers organiseerde in het weekend van zaterdag 18 en
zondag 19 juni haar eigen jaarlijkse springwedstrijd. Tijdens de
wedstrijden kwamen ook een aantal eigen leden aan de start.
Zaterdag 18 juni werd onder andere
de klasse B voor paarden gereden.
Hier wist Kelsey van der Spek met
haar paard Kees een tiende plaats

te behalen. Zondag 19 juni startte
Isa Snijkers met haar pony Daylight
in het D-90cm en reed naar een
derde prijs.

Goud en brons voor René Peeters
op Special Olympics
René Peeters behaalde zaterdag 11 en zondag 12 juni twee medailles op de Special Olympics Hengelo.
Hij won brons op de 400 meter en zelfs goud op de 1500 meter hardlopen. De dagbesteding bij
Daelzicht geeft haar cliënten onder het motto ‘Ik doe mee’ de kans om te doen wat bij hen past.
Voor René Peeters betekent dit hardlopen. Peeters, lid van Atletiek Helden, verscheen afgetraind
aan de start in Hengelo. Zijn succes is mede te danken aan zijn coach Rob Deriks, in het dagelijks
leven sportinstructeur bij Defensie.
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SV Grashoek huldigt kampioenen,
vrijwilligers en jubilarissen

Muziek onder de Toren

Gaamblaozers Remunj en
Speulendjer-Wieës

Tijdens de jaarlijkse seizoensafsluiting werden zeventien leden om uiteenlopende redenen in het zonnetje gezet
en kregen de kampioenen JO15-1JM en Grashoek 4 FC Polska nog een receptie aangeboden. Tevens werden de
nieuw coach- en regenjassen overgedragen aan de jeugdleider en trainers.

De werkgroep Cultuur in Hartje Peel en Maas organiseert in de
zomermaanden wekelijks een muziekoptreden onder de noemer
‘Muziek onder de Toren’. Zaterdagmiddag 25 juni zijn er onder de
toren op het Raadhuisplein in Panningen twee optredens.
Op het programma staan twee
formaties die al eerder te gast
waren bij Muziek onder de Toren:
de Gaamblaozers Remunj en
Speulendjer-Wieës uit Nederweert.
De optredens beginnen om 13.30

uur en eindigen om 16.45 uur. Bij
slecht weer bestaat de kans op
afgelasting. Houd daarvoor de facebookpagina van Muziek onder de
Toren in de gaten.

Seniorenvereniging Kepèl

Inloopcafé voor iPad- en
iPhone-gebruikers
Seniorenvereniging Kepèl houdt vrijdagmorgen 24 juni weer een
inloopcafé voor gebruikers van iPads en iPhones (Apple). Doel is
om samen met andere iPad- en iPhonebezitters apps te ontdekken,
tips en trucs te delen en van en met elkaar te leren.
dat het apparaat is opgeladen en
dat u uw Apple ID bij zich heeft.
De entree is gratis voor leden van
Seniorenvereniging Kepèl. Nietleden betalen twee euro.

€ 5,ENTREjaE
ar gratis
onder 12

entree 3
Heldensedij

begin optocht

Zaterdag 25 juni

rein

einde

optoch
t

Vrijdag 1 juli

Zaterdag 9 juli
OLS kavelen

www.ols2022.eu

exerc

en

schoonhei
wedstrijd dsen

edstrijd
vaande
wedstril- & spiesen
jden

Vriendentreffen met The Thunderstrings

OLStival met Snollebollekes
(Nog tickets verkrijgbaar via www.ols2022.eu)

k

hulpverlening in/uit

solistent
er

en
opstelterrein

NTREE

GRATIS E

entree 2

edstrijd

13:30 uur
16:40 uur
01:00 uur

Ontvangst genodigden
Ofﬁciële opening
Ceremoniële opening met vlaggenparade
Diverse speeches in de
Leeyen Vastgoed Feestarena
Start optocht
Start schietwedstrijden
Einde programma

k

marsw

10:00 uur
10:50 uur
11:30 uur
12:00 uur

Heldensedij

itieterr

ein

KINDERDORP

entree 1

ereboog
schietterrein

Dè rakt òw
www.peeters-recycling.nl
info@peeters-recycling.nl

L1mburg

Zondag 3 juli

die hij kreeg voor grote verdiensten
als KNVB scheidsrechter. Als laatste
werden Gerard Pijnenburg en Jo van
Oijen verrassend naar voren geroepen.
Zij kregen beide de zilveren KNVB
waarderings speld uitgereikt voor hun
grote verdiensten voor de club. Zowel
Gerard als Jo zijn al tientallen jaren
actief als leider, trainer, commissielid
en bestuurder van de vereniging.

marsw

Loop tussen 9.30 en 11.00 uur
gerust binnen in het gemeenschapshuis In Kepèl (ingang via de
Nijverheidsstraat). Breng uw iPad
of iPhone wel mee en zorg ervoor

in het zonnetje werd gezet betrof
de stoppende vrijwilligers: Toon
van de Werf consul, Riek Pijnenburg
financiële administratie, Peter Adriaan
leider 1e elftal en Chritiën van Goor
trainer 1e elftal. Marco Smeets werd
gehuldigd voor zijn grote verdiensten
bij de bouw van de nieuwe
opslagruimte en Cendy van Ophoven
voor zijn gouden onderscheiding

De eerste huldigingen betrof de
jubilarissen. Maarten Vaessen,
Rick van Oijen, Luc Steeghs,
Niels Willems en Martijn Maessen
zijn 25 jaar lid. Ralph Verhaegh en
Corry Bos Gubbels werden in het
zonnetje gezet voor hun 40-jarig
jubileum. Martien Peeters is zelfs
vijftig jaar lid en Ber Verhaegh
zeventig. De volgende groep die
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Pearle introduceert: Pearle Studio
De nieuwste opticien van Nederland waar het helemaal draait om jou!
Om persoonlijke aandacht én de beste zorg voor jouw ogen. Van je zicht tot
je stijl..Daarom krijg je van ons een uitgebreide gratis oogmeting.
Kom je snel langs?
We zitten dichterbij dan je denkt.

Passage de Pit 2 • Panningen • Tel. 077-3071071
Pearlestudio.nl
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
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.
Restauratie oorlogsmonument:
Donaties voor de restauratie van
het oorlogsmonument op het
parochiekerkhof van Beringe zijn
welkom op NL 21 RABO 0141939583
van parochie Beringe.
Kerkdiensten
Zondag 26 juni
H. Mis 9.30 uur
Woensdag 29 juni
H. Mis 9.00 uur hoogfeest Petrus
en Paulus

Parochie Egchel

Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 26 juni
H. Mis 11.00 uur

Zondag 3 juli
geen h. Mis

Parochie Grashoek

Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg
06 48 53 14 21
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 26 juni
H.Mis 11.00 uur Uit dankbaarheid
Zaterdag 2 juli
H.Mis 19.00 uur Vrede in de wereld

Parochie Helden

Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 26 juni
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Annie
Janssen-Delissen (zeswekendienst);
collecte mede voor de weekboekjes
Vrijdag 1 juli
De H. Communie wordt thuisgebracht
vanaf 09.00 uur

Cluster MKBE

voortouw in het aansturen van de
ouders in de voorbereidingen op de
communie. Dat wil zeggen dat je
Parochie Maasbree
als lid van de stuurgroep taken hebt
Misintenties
als: samenstellen en aansturen van
NL58RABO0131001973
de werkgroepen, begeleiden van
Pastorie Dorpstraat 31
activiteiten en zijn van tussenpersoon
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl tussen ouders en parochie.
Maar vooral: er samen met ouders en
www.parochiemaasbree.nl
parochie voor zorgen dat het voor de
Kerkdiensten
communicanten een onvergetelijke
Zondag 26 juni
dag wordt!
H. Mis: 11.00 uur
Uiteraard zijn wij er het volgend jaar
Lector: Mevr. Marian Verhappen
nog om, waar nodig en gewenst, onze
H. Mis tot een bijzondere intentie.
opvolgers op weg te helpen.
Mededelingen
Interesse? Leuk! Vragen? Stel ze gerust!
De Stuurgroep Communie zoekt
Mail ons:
opvolgers!
communiemaasbree@gmail.com
Na een aantal jaren met veel
Stuurgroep Communie
plezier de Eerste Communie te
- Ellis van der Sterren
hebben geregeld, vinden wij het
- Janneke Vaessen
tijd voor een frisse wind.
- Nicole van Dijk
De stuurgroep neemt het

Parochie Koningslust

Misintenties
NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 25 juni
Geen H. Mis
Zaterdag 2 juli
H. Mis 17.30 uur

Parochie Meijel

Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zaterdag 25 juni
H. Mis 19.00 uur; met Dameskoor t.i.v
Nico van Rijt (geboortedag- vanwege
de dinsdagse H.Misgroep)
Maandag 27 juni
18.30 uur H. Aanbidding (dagkapel) en
19.00 uur H. Rozenkrans

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 25 juni
19.15 uur H. Mis.
Pastoor Verhaag.

Dinsdag 28 juni
H. Mis 09.00 uur (dagkapel). Aansl.
koffiedrinken
Rondom kerkgebouw: Kinjer OLS.
Donderdag 30 juni
H. Mis 09.00 uur (dagkapel) aansl.
Aanbidding
Zaterdag 2 juli OLS Mis – ’n Mis die
òw rakt!
H. Mis 19.00 uur met Harmonie
Eendracht, Heren- en Dameskoor,
Femmes Vocales, Meijels Mannenkoor/
Méél Voices, Mekiko en soliste Linda
Koopmans (OLS Lied). Opgedragen
door: hulpbisschop Mgr. Everard de
Jong, aalmoezenier Marc Heemels,
deken Wilson Varela en kapelaan
Roger Maenen.
Toegangsbewijs noodzakelijk. Live uitgezonden, via Omroep P&M.
T.i.v. Giel Daems; Piet Daems; Henk
Vlek en Truus Derckx (jaardienst)
Zondag 3 juli OLS zondag
Geen H. Mis in de parochiekerk.

Parochie Panningen

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

Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3, 077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 26 juni
9.30 uur H. Mis
Pierre Rooyakkers en Dien
Rooyakkers-Pijls v.w. verjaardag.
Wilhelmien Berden-Lenders.
Donderdag 30 juni
9.00 uur H. Mis

Parochie Kessel-Eik

Misintenties NL41RABO0125300522
Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkens
06 30 10 30 13
Kerkdiensten
Zaterdag 2 juli
18.00 uur H. Mis.
Jaardienst pastoor Schoenmakers.

Het Jeugdorkest Peel en Maas treedt onder leiding van Maarten Rijs op tijdens het Midzomerfestival in het Kerkeböske in Helden. Na een
geslaagd optreden in Koningslust tijdens het jeugdorkesttreffen zal het jeugdorkest Peel en Maas zondag 26 juni in het Kerkeböske in Helden
het publiek verrassen met een gevarieerd programma.
werkers een centrale rol spelen, het
werk Pavana in Blue en het mee

slepende stuk Battle Cry of Freedom.
Iedereen is zondagmiddag 26 juni

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

Parochie Baarlo

Jeugdorkest Peel en Maas te horen op Midzomerfestival
Kerkeböske

Een aantal werken die voorbij
komen, zijn Drumbo, waar de slag-

Kerkdiensten
Zaterdag 25 juni
H. Mis 19.00 uur m.m.v. gemengd
koor. T.i.v. Mia Houtappels;
Joke Goes;
Zondag 26 juni
H. Mis in missiehuis om 10.30 uur
dinsdag t/m vrijdag
h. Mis om 9.00 uur in de dagkapel
Vrijdag 1 juli
‘s-morgens: ziekencommunie voor
hen die aan huis gebonden zijn

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
Ziekenzalving
06 55 40 80 23

#kempencreëert

creatieve
ideëen

welkom in het Kerkeböske in Helden.

Wespenbestrijding Peel en Maas
Ook voor andere plaagdieren!

Lezing en discussie over klimaatontwrichting
De aarde raakt overbelast. Wat kunnen we doen om de dreigende klimaatontwrichting een halt toe te roepen? Dat is de vraag die aan de orde
komt tijdens een bijeenkomst op donderdag 30 juni in de kapel van de Lazaristen aan de Kerkstraat te Panningen.
Na een korte inleiding vertellen Peelenergie, Jeugd en Natuur
Maasbree, Centrummanagement
en een recyclingbedrijf wat we

zelf in onze eigen leefomgeving
kunnen doen om een dreigende
natuur- en klimaatcatastrofe te voorkomen. Ook kunnen aanwezigen

eigen ideeën en voorstellen inbrengen. Muzikale intermezzo’s worden
verzorgd door Kate Moon Solo. De
avond begint om 19.30 uur en ein-

digt omstreeks 21.00 uur. Deelname
is gratis.

Constant Plaagdier Preventie
06 39 02 22 51 • Panningen
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Adviesprijs 109,99

EUFY SLIMME DEURBEL

Battery Doorbell 1080p Black

89,-

• 1080p • Geen abonnement nodig • Tot 120 dagen op één oplaadbeurt

SAGE SAPCENTRIFUGE

NUTRI JUICER COLD PLUS

o

d
Gui

Adviesprijs 259,-

219,-

• Geborsteld roestvrij staal • 2 Snelheidsinstellingen • Inhoud: 2 liter
• Cold Spin™-technologie • Compact ontwerp

Adviesprijs 649,-

DYSON LUCHTREINIGER
TP07 - Purifier Cool

619,-

• Verkoelt en/of reinigt • Vangt ultrafijn stof en allergenen
• Heen-en-weer bewegen tot 350° • Nachtmodus • Afstandsbediening

GARMIN SPORTHORLOGE
FORERUNNER 45 ZWART

Adviesprijs 149,99

129,-

• Ingebouwde GPS • Ingebouwde sport-apps • 40mm
• Tot 7 dagen batterijduur • Geschikt voor Android en iPhone

ROERMOND • WEERT • PANNINGEN • TEGELEN • ECHT • HEYTHUYSEN • HORST • SITTARD-GELEEN
@tummerselectro
@eptummers
T. 085 – 105 4444 | www.eptummers.nl
8 Winkels in Limburg

