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Hoogwater Maas
In Peel en Maas is het water van Mooder Maas enorm gestegen, ook hier in Kessel zoals op de foto te zien is. Het waterpeil is zo’n 2 à 3 meter gestegen door de hevige regenval in
een korte periode in het stroomgebied van de Maas, in combinatie met de smeltende sneeuw in de Ardennen. Vanwege het hoge waterpeil zijn de veerdiensten tijdelijk uit de
vaart. / Beeld: Jac Willekens

Rechtbank vindt vergunning rouwcentrum
Fien Bos terecht verleend
Rouwcentrum Panningen en omwonenden spanden een rechtszaak aan tegen de vergunning die is verleend voor het verbouwen en gebruiken van een leegstaand gebouw aan de Patersstraat 52 in Panningen
als rouwcentrum. Rechtbank Limburg heeft onlangs hun argumenten van tafel geveegd en geoordeeld dat
Fien Bos Uitvaartzorg haar activiteiten mag blijven uitvoeren op die locatie.
In Panningen liggen sinds de komst
van Fien Bos Uitvaartzorg twee
rouwcentra op 50 meter van elkaar
af. Omwonenden zijn niet blij dat
de gemeente Peel en Maas toe
stemming heeft gegeven voor
een tweede rouwcentrum. Het is
volgens hen te confronterend en
ze vrezen voor parkeeroverlast.
Rouwcentrum Panningen is daar
naast bang voor concurrentie van
het nieuwe rouwcentrum. Daarom

stapten verschillende buurtbewoners
van de Wietelweg en de aangren
zende Patersstraat en Rouwcentrum
Panningen samen naar de bestuurs
rechter om de vergunning alsnog in
te laten trekken.
Volgens de omwonenden is er onvol
doende vooroverleg geweest toen de
plannen werden ingediend. Daardoor
ontbreekt er draagvlak voor het initi
atief en zijn niet alle relevante belan
gen in kaart gebracht en afgewogen,

zo stellen zij. Volgens de rechtbank
is draagvlak geen vereiste om een
omgevingsvergunning te kunnen
verlenen. ‘De rechtbank ziet geen
grond voor het oordeel dat verweer
der de belangen van omwonenden
niet goed in kaart heeft gebracht en
dat niet alle relevante belangen in
de belangenafweging zijn betrokken.
Dat eisers zich niet kunnen vinden in
de uitkomst van de belangenafwe
ging, kan daar niet aan afdoen.’

Het argument dat het rouwcentrum
een negatieve invloed heeft op de
omgeving, veegde de rechtbank ook
van tafel. Net als de concurrentiebe
langen van het rouwcentrum. Omdat
de rouwcentrums niet voorzien in
een eerste levensbehoefte, is vol
gens de rechtbank de afstand tus
sen de twee niet relevant. Over de
parkeeroverlast waarvoor de omwo
nenden vrezen, was de rechtbank
ook duidelijk. Zij stelt dat Fien Bos
Uitvaartzorg zeventien parkeerplaat
sen heeft aangelegd op eigen terrein
en dat de parkeerbehoefte voldoet
aan de norm. De rechtbank ziet niet
in dat de parkeerbehoefte in dit

geval te laag is vastgesteld.
Geen van de aangevoerde argumen
ten waren voor de rechtbank aan
leiding om de beroepen gegrond te
verklaren. “De omwonenden die ik
heb vertegenwoordigd in de proce
dure zijn zeer teleurgesteld. We moe
ten nog beslissen over hoger beroep.
Voordat we daarover beslissen moet
ik de uitspraak van de rechtbank
goed analyseren en met de omwo
nenden overleggen. Hoger beroep
heeft alleen zin als ik denk een
redelijke kans op succes te hebben”,
laat Jos Gisberts weten, die spreekt
namens de eisers.
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Saskia verzamelt geboortekaartjes

‘Je bent net als een kind in een snoepwinkel’
De één verzamelt postzegels en de ander leeft helemaal op wanneer hij
of zij een platenzaak binnenloopt. Saskia Bouten-van den Hombergh (46)
uit Maasbree spaart al bijna haar hele leven geboortekaartjes. “Ik heb
gewoon wat met namen”, zegt ze.
Haar verzameling telt nu 10.840 stuks.
“Mijn hele kast staat vol met klap
pers van series geboortekaartjes”, zegt
Saskia. “Ik vind het ook leuk om een
uitdaging te hebben en daarom heb
ik een oproepje op de sociale media
geplaatst met de vraag naar geboorte
kaartjes van mijn (mentor)leerlingen.”
Saskia werkt namelijk op het Dendron
College in Horst en doceert daar Frans.
“Wat zou het mooi zijn als ik van elke
(mentor)klas die ik heb gehad alle
geboortekaartjes van mijn leerlingen
kan verzamelen.”
Het begon allemaal toen ze als kind
een namenboek had. “Daarin was ik
driftig op zoek naar wat de namen
zouden zijn van mijn toekomstige kin
deren. Het was voor mij al op vroege
leeftijd duidelijk hoe mijn kinderen
zouden gaan heten. Omdat ik zoveel
met namen bezig was, besloot ik
geboortekaartjes te gaan verzame
len. De eerste kaartjes kreeg ik van
mijn tante die bij het kraamcentrum in
Venlo werkte. Ik heb gewoon wat met
namen”, zegt Saskia.

Ongeluk
Maar na een tijdje ebde haar hobby
weg. “Ik ben Franse taal en letter
kunde gaan studeren”, vertelt Saskia.

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

Oplage 19.275 exemplaren
hallopeelenmaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 22
redactie@hallopeelenmaas.nl

“Dan heb je toch vaak wat minder tijd
voor dit soort dingen. Al helemaal toen
ik een tijdje in Frankrijk heb gewoond.”
Maar toen ze zelf kinderen kreeg,
begonnen de kriebels weer. “Als je dan
even door de klappers heen bladert,
beginnen die verzamelkriebels weer.”
Na een aantal jaren verminderde de
hobby. “Helaas kreeg ik door twee
ongelukken een dubbele whiplash en
zat daardoor een lange tijd thuis”, ver
telt ze. “Na een tijdje wil je toch wat
ondernemen en besloot ik mijn oude
hobby weer op te pakken.” Nu, een
aantal jaar verder, zit Saskia weer hele
maal in de wereld van de baby’tjes.
“Ik ben er heel veel mee bezig. Vooral
als ik vakantie heb dan kan ik makkelijk
de hele dag op zoek zijn naar geboorte
kaartjes of ontvangen dozen met kaart
jes sorteren. Als ik dan moet koken,
baal ik enorm. Het is zo verslavend.”

1.150 Pim’s
Saskia spaart allerlei soorten merken
geboortekaartjes. “Studio Koekepeer,
Studio Dada, Gupje, Kaartmix, Belarto,
Buromac, kaartje2go, kaartjes gete
kend door Anet van de Vorst en nog
veel meer. Ik spaar ook geboorte
kaartjes van dezelfde namen als mijn
kinderen: Pim en Sanne. Inmiddels heb
ik 1.150 Pims en 1.400 Sannes Het is
vooral leuk als ik kaartjes vind waar kin
deren op dezelfde dag en jaar geboren
zijn als mijn kinderen. Maar ik spaar ook
kaartjes van kinderen uit Maasbree die
vanaf 2004 zijn geboren.” Omdat Saskia
een nieuwe uitdaging zoekt, besloot ze
het aan al haar (ex) Dendron-leerlingen

te vragen. “Het verzamelen is de laatste
tijd iets lastiger. Door de AVG-wet kom
je moeilijker aan geboortekaartjes.”

cies bijhouden welke ik allemaal heb
en hoeveel. Mijn verzameling telt nu
10.840 stuks.”

BN’ers

Dt-fouten

Speciale geboortekaartjes heeft Saskia
ook. “Zo was ik laatst een album aan
het doorbladeren en zag ik de naam
Vivianne Miedema voorbijkomen.
Die naam komt mij bekend voor, dacht
ik.” Door op de naam te zoeken via
internet was het Saskia meteen duide
lijk: een bekende voetbalster van het
Nederlands vrouwenelftal. “Deze kaart
heeft dan wel een speciale waarde”,
zegt ze. “Ook kwam ik erachter dat ik
het geboortekaartje heb van de zoon
van Frans Pollux en Patrick Lodiers.”
De verzamelaarster houdt de verzame
ling netjes bij in klappers en digitaal.
“Zo zet ik elk kaartje over in een Excelbestand”, vertelt ze. “Zo kan ik pre

Via speciale Facebookgroepen ruilt
Saskia de geboortekaartjes. “Vaak krijg
ik ook een doos geboortekaartjes van
mensen die ze wegdoen, daar ben ik
dan helemaal blij mee. Dan open je
zo’n doos en begint het helemaal te
kriebelen. Dan ben je net als een kind
in een snoepwinkel.” Bij het verzame
len van zoveel kaartjes is Saskia ook
een heleboel opgevallen. “Je wilt niet
weten hoeveel taalfouten in de kaart
jes staan. Dan wordt bijvoorbeeld de
achternaam niet met een hoofdletter
gespeld of staan er gewoon dikke dtfouten in gedichten. Of soms heb je ook
dat zelfs de namen van de broertjes of
zusjes niet op het kaartje staan. Dat is

Voor versterking van haar team is Jan Arts transporten BV op
zoek naar enthousiaste medewerk(st)ers voor het verzorgen
van dag- en/of avond/nachttransporten.

077 208 32 25
advertentie@hallopeelenmaas.nl

Handelstraat 17, 5961 PV Horst
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toch gek als je een geboortekaartje van
iemand ontvangt, maar niet weet wie
de andere kinderen zijn? Soms wordt
ook het geboortejaar vergeten.” De ver
zameling van Saskia is nog lang niet
compleet. “Ik blijf ze sparen”, vertelt
ze. “Als iemand er nog over heeft, laat
maar horen.” Je kunt met haar contact
opnemen via carlensaskia@gmail.com
“Grappig als je zo terugkijkt dat het
allemaal is begonnen met een namen
boekje, op zoek naar je toekomstige
kindernamen en je nu meer dan
10.000 geboortekaartjes in bezit hebt”,
zegt Saskia. “Trouwens, die namen
die ik allemaal had gevonden, ze zijn
het allemaal niet geworden, behalve
Sanne. Maar er stonden ook namen
tussen waarvan ik nu echt niet weet
waarom ik ze ooit leuk vond.”
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februari

februari

16.00 - 20.00 uur

16.00 - 20.00 uur
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www.ogvo.nl/ontmoet
OGVO

Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

Wat wij van je verwachten

- Je zorgt voor een correcte afhaling en levering van de goederen.
- Je denkt mee met onze klanten en de planners, je zorgt voor een
accurate afhandeling van de administratie.
- Daarnaast heb je een ﬂexibele instelling en ben je niet vies van
aanpakken.
- Collegialiteit, betrouwbaarheid en betrokkenheid staan bij ons hoog in
het vaandel.Verder beschik je over alle rijbewijzen en code 95.

Wat wij je bieden

Een transportfunctie in een bedrijf met een informele werkomgeving
waarin kwaliteit en service belangrijke sleutelwoorden zijn.
Salarisvoorwaarden conform cao Transport en Logistiek Nederland.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met

Jan Arts Transporten BV

via telefoonnummer 0493-539436 of stuur direct je sollicitatie
naar info@arts-transporten.n
Acquisitie n.a.v. deze advertentie is niet gewenst.
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Thuiswerken met kinderen: heerlijk of hel?
Thuiswerken, dat is Simone Vissers (43) uit Kessel-Eik wel gewend met
haar twee eigen bedrijven aan huis. Maar dankzij de coronamaatregelen kunnen haar kinderen Jolie (10) en Quinn (6) niet naar school en
moeten ze thuisonderwijs krijgen. Dubbel werk dus. Simone vertelt hoe
zij deze periode doormaakt.
Simone en haar partner Daan zijn
beiden ondernemers. Daan heeft een
eigen bedrijf in de glasindustrie en
Simone heeft twee eigen bedrijven.
Ze heeft sinds zes jaar een groepsac
comodatie voor dertig personen aan
huis. “Ideaal voor mensen die een
weekendje of midweek weg willen,
maar dat ligt nu natuurlijk op zijn gat”,
zegt Simone. “We hebben een hele
goede zomer gehad, maar nu zijn de
regels strikter en niemand gaat een
verblijf voor dertig personen huren
als je maar met een klein groepje bij
elkaar mag komen.”

Hilariteit
Simone heeft nog een tweede bedrijf
aan huis, ‘Camperplaats Kessel-Eik aan
de Maas’, welke sinds eind decem
ber haar deuren heeft geopend.
“We waren nog aan het twijfelen pas
in de zomer te openen”, zegt Simone.
“Maar ik ben blij dat we het toch al
hebben gedaan. Het is niet druk,
maar er komen gelukkig toch gasten.
Gemiddeld hebben we nu zo’n vijf
campers per week.”
Hoewel beide bedrijven niet lopen
zoals gewoonlijk heeft Simone nog
veel werk met de opstart van de
nieuwe camperplaats, de administra
tie van beide bedrijven, de begrotin
gen en andere zaken die nog moeten
worden geregeld. En dan heeft ze nog
twee kinderen die thuis les moeten
krijgen. Simone: “Thuis les voor Jolie
dat gaat op zich wel goed, maar voor
Quinn die in groep 3 zit is het een
ander verhaal. Hij is nog jong en heeft
echt aandacht nodig.”
De kinderen hebben via de compu
ter een aantal contactmomenten per
dag met de leraar of lerares, wat bij
Simone en haar partner zo nu en dan

zorgt voor hilariteit. “Ze hebben dan
een online bijeenkomst met alle kin
deren van groep 1 tot en met 3 en de
een kwekt weer door de ander om
te vertellen wat hij allemaal heeft
gedaan. Het is echt heel grappig.”
Toch zijn de online bijeenkomsten
lastiger om de kinderen lesstof bij te
brengen, met name voor haar zoon
tje. “Quinn begint nu net met lezen
en schrijven”, zegt Simone. Hoe ga je
als juffrouw online je leerlingen leren
om een letter te schrijven? Dat is vrij
lastig.”

De kinderen nemen
van mij minder aan
dan van de juf

Omdat Simone voor haar bedrijven toch
ook telefoontjes moet plegen, moet de
jongste zich soms zelf concentreren op
zijn huiswerk. Dan is hij snel afgeleid
en gaat hij wat anders doen.”

geven van de kinderen. “Het mooie is
dat je echt de ontwikkeling van dichtbij
meemaakt. Normaal gesproken vertel
len onze kinderen niet altijd uitgebreid
over wat ze geleerd hebben tijdens
over hun schooldag. Maar nu zie je ze
echt groeien. En het gevoel dat je kunt
bijdragen aan hun ontwikkeling is ook
echt fijn. En het is bijvoorbeeld ook echt
gezellig om samen te leren lezen.”

Simone is blij dat de scholen weer
openen maandag 8 februari. “Ik hoop
absoluut dat alles snel weer normaal
wordt. Ik merk ook dat de verveling
toeslaat bij de kids, dat vele binnen
zitten is ook niet leuk voor hen.

Tekst en beeld: Roosje Delsing

Ouders rots in de branding
Simones ouders die gepensioneerd
zijn, blijken een rots in de branding.
Zij hebben aangeboden om de kin
deren een voor een te laten logeren.
“Nu gaat mijn dochter de ene dag en
mijn zoon de andere dag naar opa
en oma om huiswerk te maken en te
logeren. Mijn vader is zelf altijd leraar
geweest op een basisschool, dus dat
is wel handig. Zo krijgen ze de volle
aandacht en dat geeft mij weer een
beetje lucht om te ademen en de tijd
om mijn werk rustig af te maken.”
Wat de frustraties zijn van het thuis
werken met kinderen? “Als mijn

0402 \ nieuws
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Adver torial

CITAVERDE College Horst

Opnieuw beoordeeld
als Superschool
Elsevier Weekblad vergelĳkt middelbare scholen op basis van
‘harde’ onderwĳsresultaten van de Inspectie van het Onderwĳs.
Elsevier heeft CITAVERDE College Horst voor de derde keer het
predikaat ‘Superschool’ toegekend, voor de vmbo Gemengde/
Theoretische leerweg. De vmbo Basis - en Kaderberoepsgerichte
leerweg werd beoordeeld met ‘Goed’.
CITAVERDE College onderscheidt
zich van andere scholen door
het werken in leergebieden.
Leerlingen krijgen vakken als taal,
mens en maatschappij en exacte
vakken aangeboden in blokken
van een halve dag. Deze blokken
worden gegeven door een vast
team van docenten.
In het onderwijsprogramma
staan aandacht voor mens, dier
en omgeving centraal. De school
werkt samen met onderwijspartners, gemeenten en bedrijven
in de regio.

partner thuis aan het werk is op zijn
kantoortje dan hebben de kinderen
weleens ruzie en dat is niet handig
als je aan het bellen bent. Daarnaast
nemen de kinderen van mij iets min
der snel aan dan van de juf en dat kan
frustrerend zijn.”
Maar volgens Simone is het niet alleen
maar kommer en kwel en kleeft er ook
een positieve kant aan het thuis les

Heb jij al ruime ervaring als
Test Engineer
Ga jij ervoor zorgen dat onze
software vrij is van defecten?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Hotraco Group is een internationaal opererende groep van technisch hoogstaande bedrijven. We zijn een snelgroeiende,
toonaangevende organisatie die zich toelegt op het ontwikkelen en produceren van op besturingstechniek georiënteerde
oplossingen voor de agri- en de industriesector. We onderscheiden ons door innovatie, kwaliteit en onze hoogstaande
technische kennis van de sectoren waarin we actief zijn. Bij de Hotraco Group werken circa 250 medewerkers en in het
Hotraco Development Center (R&D) circa 25 personen. Onze gedreven medewerkers maken het verschil in onze organisatie.
Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een Test Engineer:

Test Engineer
In deze functie wordt jij verantwoordelijk gehouden
voor het functioneel en technisch testen van producten.
Als Test Engineer zorg je ervoor dat de software
vrij is van defecten teneinde van het opleveren van
hoogwaardige producten. De Test Engineer neemt hierbij
het eigenaarschap over alle activiteiten die nodig zijn om
deze hoge kwaliteitstandaard te valideren.
Taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.:
• Het schrijven van product testplannen
• Automatiseren van deze tests op basis van moderne
frameworks en oplossingen
• Het opzetten van een (automatische) teststraat op basis
van een afgestemd testplan
• Software ontwikkelaars betrekken bij het continue
verbeterproces
• Proactief coördineren en uitvoeren van testgevallen,
controles en onderzoeken
• Het beoordelen van de testresultaten en registreren
van bevindingen

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Spoorweg 8, 5963 NJ Horst
T 077 398 16 20, E horst@citaverde.nl
I www.citaverde.nl

Wij vragen:
• Afgeronde MBO of HBO opleiding op het gebied van
ICT of Electrotechniek
• Minimaal 3 tot 5 jaar relevante werkervaring in een
vergelijkbare rol
• Ervaring met regelsystemen en de agrarische sector
is een pré
• Communicatief vaardig in woord en geschrift
• Jij bent een teamplayer en een pragmatische perfectionist
Wij bieden:
• Een uitdagende functie waarin jouw ontwikkeling
centraal staat;
• Uitdaging en samenwerking binnen het netwerk van
Hotraco Group;
• Prettige werksfeer in een hecht team.
• Salariëring is in overeenstemming met de zwaarte van
de functie;
• Goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO
Metaalbewerkingsbedrijf.
Meer informatie over Hotraco Group kun je
vinden op www.hotraco.com.

Wil jij werken bij een innovatieve en groeiende organisatie?
Stuur dan je CV met motivatie naar: hrm@hotraco.com t.a.v. Guido de Swart (HR Manager).
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Wereldkankerdag

‘Kanker heeft mij positiviteit gebracht’
Volgens de huidige statistieken krijgt in Nederland één op de drie mensen in zijn of haar leven kanker.
Op d
 onderdag 4 februari is het Wereldkankerdag, een dag die is bedoeld om extra aandacht te geven aan deze
sluipende ziekte. De Panningse Almie Willems (60) vertelt over haar strijd tegen kanker, de steun die ze vond
bij het Toon Hermans Huis en de positieve draai die de ziekte aan haar leven heeft gegeven.

Als je Almie hoort praten, dan zou je
niet snel denken dat deze dame al
twee keer kanker heeft overwonnen
en momenteel voor de derde keer
een tumor heeft. Het is een tumor
in haar hoofd, een goedaardige.
Boos op het leven is Almie niet, ze
blijft zelfs positief: “Ik denk niet:
waarom ik? Ik denk eerder: waarom
ik niet? Ik denk dat er voor ieder
een een plan in het leven klaarligt,
dit hoort bij mijn plan.”

Tumor
In 2016 wordt er bij Almie baarmoe
derhalskanker gediagnosticeerd.
“Het zat er al heel lang volgens de
artsen in Maastricht”, zegt Almie.
“Maar uitstrijkjes laten dit niet altijd
zien.” Almie ondergaat bestraling en
de kanker verdwijnt. Tot er in 2019,
net voordat ze drie jaar ‘schoon’
is, wordt ontdekt dat haar bloed
waarden niet helemaal kloppen.
“Die eerste drie jaar zijn cruciaal in
het genezingsproces. Ik bleek één
uitzaaiing te hebben.” In maart 2020
werd ze bestraald, weer verdwijnt
de kanker. Opluchting volgt, totdat
ze afgelopen kerst met één oog dub
bel gaat zien. Na onderzoek blijkt
dat er een tumor in haar hoofd zit.
“Gelukkig een goedaardige tumor,
maar ik moet wel weer worden
bestraald. Deze week hoor ik wat er
precies gaat gebeuren.”
Ben jij gepassioneerd over alles
wat te maken heeft met applicaties
en gebruikers?
Sta jij voor kwaliteit en streef jij
ernaar om het maximale uit jezelf
en het team te halen?
Reageer dan nu!

Hotraco Group is een internationaal opererende groep van technisch hoogstaande bedrijven. We zijn een snelgroeiende,
toonaangevende organisatie die zich toelegt op het ontwikkelen en produceren van op besturingstechniek georiënteerde
oplossingen voor de agri- en de industriesector. We onderscheiden ons door innovatie, kwaliteit en onze hoogstaande
technische kennis van de sectoren waarin we actief zijn. Bij de Hotraco Group werken circa 250 medewerkers en in het
Hotraco Development Center (R&D) circa 25 personen. Onze gedreven medewerkers maken het verschil in onze organisatie.
Ter versterking van ons R&D team zijn wij per direct op zoek naar een gedreven en enthousiaste:

Software Engineer (fulltime)
Als Software Engineer draag jij bij aan het realiseren
van een hoogwaardig uitbreidbaar software product.
Je levert een bijdrage aan de productarchitectuur en
specificaties door deel te nemen aan gezamenlijke
design sessies, het schrijven van ontwikkeltaken
en het maken van designs middels UML of andere
modelleertalen.
Daarnaast schrijf je je technische documentatie
weg op onze Wiki. Hier vind je overigens ook alle
documentatie welke je collega’s hebben vastgelegd.
Je volgt het ontwikkelproces op de voet en rapporteert dan ook op tijd wanneer er eventuele vertragingen of uitdagingen plaatsvinden. Afhankelijk van
je opgedane ervaring coach en begeleid je collega’s
in het team.
We proberen ieders kwaliteiten zo goed mogelijk te
benutten en behalen daarmee gezamenlijk een optimaal resultaat. We zoeken daarom gemotiveerde
vakmensen met kennis, kunde en durf, iemand die
ernaar streeft om zichzelf, collega’s, het ontwerp én
het eindproduct naar een hoger niveau te tillen.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Wij vragen:
• Je beschikt over afgeronde Bachelor/Master informaticasoftware engineering of Business Informatics opleiding,
of van vergelijkbaar niveau;
• Ervaring in 1 of meerdere programmeertalen;
• Je beredeneert logisch en bent analytisch ingesteld;
• Je bent een pragmatische perfectionist die houdt van een
goede samenwerking in het team;
• Je communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels
zijn goed te noemen.
Wij bieden:
• Een marktconform maandsalaris;
• Uitzicht op een dienstverband voor onbeperkte duur;
• Uitdaging en samenwerking binnen het netwerk van
de Hotraco Group;
• Prettige werksfeer en een hecht team;
• Goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO
Metaalbewerkingsbedrijf waaronder 25 vrije dagen en
13 adv dagen bij een fulltime dienstverband.
Meer informatie over Hotraco Group kun je vinden
op www.hotraco.com.

Wil jij werken bij een innovatieve en groeiende organisatie?
Stuur dan je CV met motivatie naar: hrm@hotraco.com t.a.v. Guido de Swart (HR Manager).

voor mij een hele fijne plek om te
zijn. Ik kon praten met mensen die
ver van mij af stonden, maar wel
begrepen wat ik doormaakte.”
Almie voegde zich bij een praat
groepje met lotgenoten en
kreeg onder andere energeti
sche massages, die goed voelde
voor haar lichaam en mindset.
Beetje bij beetje leerde Almie
‘haar’ kanker een plekje te geven.
Almie: “Kanker hebben betekent
niet altijd het einde, er wordt altijd
een stempel op je gedrukt, een
stigma. Je kunt ook prima leven met
kanker en dat is wat er meer moet
worden benadrukt en wat meer als
normaal moet worden gezien in de
maatschappij. Bij mij heerste er op
het begin een schaamtegevoel toen
ik ziek was en dat hebben meer
mensen. Maar dat is echt nergens
voor nodig.”

Positiviteit
Volgens Almie heeft de kanker
haar veel positiviteit in het leven
gebracht. “Ziekte kan mensen uit
elkaar drijven, maar het heeft mij
en mijn partner naar elkaar toe
gedreven. Dat is erg fijn.”

Ik heb zelfs
mijn eigen atelier

Toon Hermans Huis
Almie praat met gemak over
haar strijd tegen kanker, maar
dit gemak, evenals de acceptatie
van het ziek zijn, was in het begin
ver te zoeken. “Je merkt dat je
hulp zoeken bagatelliseert, je wilt
niet accepteren dat je ziek bent.”
Toch klopte ze uiteindelijk aan bij
de psycholoog. Almie: “Ik merkte
dat als je ziek bent, je dit niet
alleen bent, maar ook samen met
de mensen om je heen. Mijn part
ner en kinderen hadden er ook
onder te lijden.” Almie merkte
dat ze niet alles tegen haar fami
lie wilde zeggen over haar kwaal
tjes of wilde klagen over haar pijn.
Ze hield het grotendeels voor zich
zelf. “Ik was bang dat mijn familie
eraan onderdoor zou gaan, terwijl
ik ze zo hard nodig had. Het klinkt
misschien gek, maar het verdriet
van mijn man om de situatie kon ik
er écht niet meer bij hebben. Ik was
een kei in het opkroppen van mijn
emoties. Maar mijn rugzakje werd
voller en voller. Uiteindelijk moest
ik accepteren dat ik ziek was, hulp
nodig had en dat mijn familie mij
niet meer kon steunen.”

Ik werd er met
open armen
ontvangen

De psycholoog brengt Almie in con
tact met het Toon Hermans huis,
waar ze hulp krijgt van coaches en
in contact komt met lotgenoten
waarmee ze kan praten. “Ik werd er
met open armen ontvangen. Het is

Almie is medisch afgekeurd en kan
niet meer werken, maar ook dit
ziet ze niet direct als iets negatiefs.
“Nu ik afgekeurd ben, heb ik de tijd
om dingen te doen die mijn passie
zijn. Ik heb mijn creativiteit weer
naar boven kunnen halen en ben
weer veel kunst aan het maken.
Ik heb zelfs mijn eigen atelier.
Het is heerlijk om hier weer zoveel
tijd voor te hebben.”
Ook op persoonlijk vlak is Almie
180 graden veranderd. Ze heeft
door de gesprekken met de coaches
en lotgenoten bij het Toon Hermans
Huis geleerd om wat milder te zijn
voor anderen, maar ook voor zich
zelf. “Ik heb geleerd om wat meer
prioriteit te geven aan mijzelf, aan
wat ik belangrijk vind in plaats van
wat anderen voor mij belangrijk
vinden. En dat lucht op.”
Almie zegt dat ze een stuk spiritue
ler is geworden tijdens haar ziekte.
Dit heeft haar enorm geholpen
om niet meer bang te zijn voor de
dood, die voor haar al een aantal
keer om het hoekje kwam kijken.
“Toen ik voor het eerst ziek was,
was ik in paniek. Maar nu is het
anders. Ik zie de dood niet meer als
het einde, maar als een volgende
fase. Ik ben er niet meer bang voor,
maar ik hoop wel dat het nog even
duurt voor hij mij komt halen.”
Naar de toekomst kijken durft
Almie zeker nog. Wat ze wil,
behalve kankervrij en gezond zijn?
“Ik wil vrijwilliger worden bij het
Toon Hermans Huis en anderen hel
pen. Want zonder het Toon Hermans
Huis had ik niet gestaan waar ik nu
sta.”
Tekst en beeld: Roosje Delsing
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‘Lichamelijk voelde ik me goed, dat is het verraderlijke’
In het ziekenhuis kreeg Piet van Cauwenberghe (75) uit Baarlo in 2008 te horen dat hij één van de tachtig
mannen in Nederland was waarbij in dat jaar borstkanker werd geconstateerd. Na een operatie werd hij
schoon verklaard, maar een aantal jaar later moest hij opnieuw onder het mes. De borstkanker ging uiteindelijk weg met bestralingen en chemo’s, maar de energie die Piet voor zijn ziekte had, kreeg hij nooit meer terug.
Op Wereldkankerdag blikt hij terug op zijn ziekte.

Het Toon Hermans Huis komt naar
Peel en Maas
Het Toon Hermans Huis, een inloophuis voor mensen met kanker, hun partners, familieleden, vrienden
en nabestaanden, wil dit jaar een dependance openen in de gemeente Peel en Maas. Ook wil de stichting
intensiever gaan samenwerken met ziekenhuizen en huisartsen en starten met ambulante zorg om de
drempel om hulp te zoeken te verlagen.
Het Toon Hermans Huis is al jaren
gevestigd in Venlo, in 2021 willen ze
uitbreiden naar diverse gemeenten
in Noord-Limburg. Er gaat gestart
worden met een dependance in de
gemeente Venray en later dit jaar
ook in de gemeente Peel en Maas.
Hier zullen ambulante teams gaan
starten, de ambulante ondersteu
ners worden hiervoor intern opge
leid en komen bij mensen thuis op
bezoek. “Het plan voor Peel en Maas
is niet om een aparte inlooplocatie
te openen maar om aansluiting te
vinden bij een al bestaande organi
satie in Peel en Maas”, vertelt Marly
van Wijlick, coördinator van het
Toon Hermans Huis Noord-Limburg.
“Het is nog niet bekend bij welke
organisatie dit is, we moeten nog
kijken welke organisaties passen bij
ons, aansluiten bij onze missie en
visie en aansluiten bij onze doel
groep.”

Belang
Volgens Van Wijlick is het van
belang dat er een dependance in
Peel en Maas komt. “Voor mensen
in Peel en Maas is het Toon Hermans
Huis in Venlo vaak nog een stap te
ver. Mensen uit dorpen komen niet
snel naar een stad voor hulp. Ik denk
dat dit onder andere komt doordat
er een cultuurverschil is tussen de
dorpen en de stad. Het helpt als er
een eigen locatie komt in Peel en
Maas met vrijwilligers die ook uit
dezelfde regio komen.” Volgens van

Wijlick kunnen er pas besluiten wor
den genomen over de plannen voor
Peel en Maas, wanneer de dorpsver
gaderingen ook hun medewerking
hebben gegeven. “Door de corona
maatregelen ligt nu bijna alles stil.
Maar ik ga er wel vanuit dat het
Toon Hermans Huis in Peel en Maas
dit jaar nog wordt gerealiseerd.”

Samenwerking
Volgens Van Wijlick wil Het Toon
Hermans Huis intensiever gaan
samenwerken met huisartsen en
ziekenhuizen zodat de drempel voor
patiënten lager wordt om contact
op te nemen. “Normaal gesproken
kunnen kankerpatiënten na de zie
kenhuisbehandelingen een nabe
handeling voor een periode van drie
maanden krijgen. Op het moment
dat de nabehandeling stopt, kun
nen mensen in een zwart gat vallen.
Voor ons is dit een goed moment
om in contact te komen en het zou
goed zijn als huisartsen en zieken
huizen de patiënten gericht naar ons
gaan doorverwijzen.
Zo is de drempel voor patiënten
lager om bij ons aan te kloppen”

Ambulante zorg
Dit jaar wil het Toon Hermans Huis,
dus ook in Peel en Maas, begin
nen met ambulante zorg. Dit is
voor inloophuizen een aanvullende
zorgverlening die landelijk nog niet
geboden wordt, zo vertelt Van Wijlick.
Deze plannen zijn niet voortgekomen

door corona, ze waren daarvoor al
bekend. Van Wijlick hoopt dat ze dit
jaar kunnen starten met het thuis
bezoeken van patiënten om ze hulp
te bieden. “Voor velen is de drempel
nog te hoog om bij een locatie naar
binnen te stappen. Deze drempel wil
len we verlagen door naar de mensen
toe te gaan. Naast de persoonlijke
gesprekken is het ook mogelijk in de
dependance gebruik te maken van
groepsdynamiek met lotgenoten Wij
denken dan aan praat- dans-, wan
del- en yogagroepen, plus groepen
met creatieve activiteiten. Niet wij
maar de deelnemers uit Peel en Maas
bepalen waar zij behoefte aan heb
ben, wij willen dat graag faciliteren.
Alles met het doel om weer volwaar
dig deel te nemen aan de maatschap
pij en zelf de regie te houden.”
Volgens Van Wijlick is het zinvol
om ambulante zorg naar men
sen thuis te sturen die de drempel
nog te hoog vinden om zelf bij het
Toon Hermans Huis aan te kloppen.
“Als ze één of meerdere keren met
ons in hun eigen omgeving hebben
gesproken, dan is de stap daarna
wellicht minder groot om naar ons
toe te komen.”

Vrijwilligers gezocht
Het Toon Hermans Huis zoekt vrijwil
ligers voor de toekomstige depen
dance in Peel en Maas. Neem bij
interesse contact op met Marly van
Wijlick, 06 83 98 39 96.

De feeststemming waarin Piet ver
keerde vanwege de geboorte van zijn
eerste kleinzoon in 2008, veranderde
al snel toen hij in april dat jaar een
knobbeltje bij zijn borst voelde. “Als ik
tekende, hield ik mijn andere hand in
mijn blouse. Zo voelde ik dat ik een
knobbeltje had bij mijn borst. Na het
bezoek aan de huisarts begon het bal
letje te rollen. Bij de oncoloog hoorde
ik dat ik kanker had. Mijn vrouw was
natuurlijk meteen van slag.”
In juni werd Piet geopereerd en
omdat de poortwachtersklier schoon
was, hoefde hij geen chemokuren te
ondergaan. “De operatie ging goed.
Een aantal maanden later liep ik de
Nijmeegse Vierdaagse. Dat waren
vier dagen van 40 kilometer per dag.
Ik kan het omschrijven als een emo
tionele tocht; de laatste dag heb ik
tranen met tuiten gehuild van blijd
schap.”
Piets leven ging weer zijn gange
tje, totdat hij in 2011 bleef hoesten.
Zijn vrouw vertrouwde het niet en
stuurde Piet naar de longarts. “Hij zag
een plekje. Het bleek weer raak te zijn,
precies op dezelfde plek als de vorige
keer. Alleen was het dit keer heftiger.
Ik zou weer geopereerd moeten wor
den, maar die operatie heb ik enkele
weken uit kunnen stellen omdat ik
nog de driedaagse in Oostenrijk wilde
lopen. Lichamelijk voelde ik me goed.
Dat is het verraderlijke.”
Dat veranderde echter toen Piet na
zijn operatie ook nog 33 bestralingen
en 6 chemokuren moest ondergaan.
“In eerste instantie werd gezegd dat
ik 25 bestralingen nodig had, maar
er bleek bij mijn sleutelbeen nog een
plekje te zitten. Daarom hebben ze
het aantal verhoogd. De chemokuren
waren volgens de oncoloog niet nodig,
maar de radioloog adviseerde mij om
toch chemokuren achter de bestralin
gen aan te doen. Ik vroeg een second
opinion aan en ook toen werden
chemokuren geadviseerd. Ik had niks
te verliezen zei de dokter.” De kuren
waren lichamelijk zwaar, legt Piet uit.
“Tussen de chemo’s zaten steeds drie
weken om te herstellen. Lichamelijk
voelde ik me zwak. In januari 2012
kon ik niet eens meer van mijn huis
tot de kerk lopen.”
Die energie is nooit teruggekomen,
vertelt Piet. “Een tijd geleden heb ik

de buurvrouw geholpen met de tuin,
maar dan merk ik dat ik tijd moet
maken om te gaan zitten en rusten.
Mijn lichaam geeft dan aan dat ik
moet stoppen.” Ook het wandelen
dat Piet graag deed met zijn vrouw en
een aantal stellen, heeft hij af moe
ten zeggen. “We liepen elke dag met
een groep, maar ik kon het tempo niet
meer volhouden. Dat komt ook omdat
ik met een wandelstok moet lopen,
doordat ik moet opletten dat ik niet
omval. Waarschijnlijk heeft dat met
de chemo te maken die de zenuwen
heeft aangetast. Als ik bijvoorbeeld
uit mijn bed stap, kan ik niet op mijn
voeten staan. Dat gevoel heb ik geluk
kig niet in mijn handen, omdat ik na
de chemokuren altijd een handschoen
met ijs aan kreeg. Bij de voeten was
dit niet gebruikelijk toen. Met wan
delen voel ik me nu best onzeker.
Daarom heb ik vorig jaar een elektri
sche fiets gekocht, waarmee ik elke
dag een uur ga fietsen.”
Daarnaast draagt Piet een kous om
zijn arm om het vocht af te voe
ren. “Tijdens de operaties hebben
ze negentien lymfeklieren weg
gehaald, daarvan waren er zestien
besmet. Ik kan alles met mijn arm,
maar de doorbloeding ervan is slecht.
Daarom krijg ik regelmatig therapie
voor lymfoedeem.”
Ondanks de zware periode zegt Piet
er toch meer lichamelijk dan mentaal
onder te hebben geleden. “Mijn vrouw
heeft me altijd gesteund. Het was voor
haar en voor onze twee kinderen een
heftige periode. Toch is het anders om
met lotgenoten over je ziekte te pra
ten dan met je vrouw. Samen met een
groepje mannen en vrouwen die ook
borstkanker hebben gehad, spraken
we elke maand af om te praten over
hoe het met ons ging. Ik keek er elke
maand naar uit om ze te zien. Na een
tijd is het contact verwaterd, omdat er
geen behoefte meer was.”
Elk jaar gaat Piet op controle in het
ziekenhuis. Een belangrijk advies van
de dokters heeft Piet zeker aangeno
men. “Dat ik moet eten wat ik lek
ker vind. Maar daarom ben ik wel
behoorlijk aangekomen. Ik ben een
Bourgondiër”, vertelt hij lachend.

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

TE KOOP
BOUWKAVEL
1000 m2

Wist u, dat er elke zaterdag en
zondag diverse warme gerechten
kunnen worden afgehaald na
een telefonische bestelling?
Tussen 16.00 - en 19.00 uur,
of volgens afspraak
Ook tijdens Carnaval
en Valentijns dag.
Zie onze site of
facebook/boszichtmaasbree
077 465 12 04

www.restaurantboszicht.nl

Vrij gelegen in
buitengebied
Helden / Egchel
Meer grond
mogelijk.
Voor taxaties
advies en
bemiddeling.
Vestjens Grondzaken BV
T 077 307 28 18
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Eva

9 januari 2021
Dochter en zusje van
Johnny, Chantal & Renske
Delvax-Timmermans
Sprunklaan 18
5991 XG Baarlo

Oproep om niet te gaan rellen

Bouwens schrijft brief aan
ouders en leerlingen
Het bestuur van het Bouwens van der Boijecollege in Panningen
heeft een oproep gedaan aan de leerlingen om niet te gaan rellen.
Ook spreekt het bestuur de ouders aan via een brief om op hun
kinderen te letten.
Zaterdag 23 januari is de avondklok
ingegaan om de besmettingen met
het coronavirus de kop in te druk
ken. Echter riep deze maatregel
spanningen op die leidden tot ver
nielingen, plunderingen en agres
sief gedrag tegen politie en andere
hulpverleners.

Mien lekker haenke

Wij roepen jullie op
hieraan niet mee te
doen

weurt 50 !!

GEWELDIG AANBOD
Stort €20 en ontvang een cadeaubon
van €25 zie BrasserieVIOS.nl
Te Koop 4 dubbel glas Thermopeen
Ramen H. 1m35 B.1m0,5 totaal €100
bel: 077-466 2192
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Te koop gevraagd land en
tuinbouwmachines o.a ploeg frees
kieper mesttank hark schudder
spitmachine bloter tractor enz
tel 0619076959
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info & tips:
karelheines.nl 06 - 5096 2915.

samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

t. 077-3078642

Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl

Panningen

w w w. b o b n o t e n . n l

www.janssenuitvaart.nl

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

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

077 308 28 33
06 30 921 961

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

regio Peel en Maas

PROCES-OPERATORS, WELKOM!
Thielco Steel Solutions Group is op zoek
naar gedreven proces-operators en
zij-instromers.
Heb jij: interesse óf ervaring in de
procestechniek én min. MBO-3 niveau?
Wil jij: Deel uitmaken van een trots
familiebedrijf “Oppe Ruiver” met een
informele sfeer, dat investeert in de
toekomst van bedrijf en werknemers?
Ben jij: bereid om te werken in ploegen,
leergierig en een echte aanpakker?
App dan nu je motivatiefilmpje naar
06-31620034 of mail je CV en motivatie
naar L.smedts@thielco.nl
www.thielco.nl/werken-bij

Baarlo
Kessel
Maasbree

www.vooraltijdbijzonder.nl

fienbosuitvaartzorg.nl

VACATURE

Heldense vrienden maken podcast

IERLIK!? De eerste podcast in
het Limburgs dialect!

GEZOCHT: huurwoning
tot €800 kale huur
Weet u iets? Bel of app 06-40415158
Alvast bedankt!
Auto’s gevraagd
alle merken loop, sloop of schade.
Direct geld en vrijwaring, snel
opgehaald. Tel. 06 52 85 93 48.

“Jongeren worden via social
media opgeroepen zich te verza
melen om te gaan relschoppen

in Panningen. Wij roepen jul
lie op hieraan niet mee te doen.
We gaan er natuurlijk niet over
wat jullie buiten schooltijd doen,
maar willen toch graag onze zor
gen delen in het belang van ieders
veiligheid. Wij vragen jullie juist in
deze moeilijke tijd goed op elkaar
te letten en voor elkaar te zorgen.
We roepen u als ouder op om in
verband met de veiligheid van
uw kind, er op toe te zien dat uw
kind hier niet bij betrokken raakt
en het gesprek hierover te voeren
met uw kind. Volg de genomen
maatregelen samen op, op deze
manier krijgen we het coronavirus
het snelst onder controle”, aldus
Annemarie Lukassen, rector van
het Bouwens.

Claudia van Haeﬀ |06-15156046

Garagebedrijf
W. Aarts

VEILIG OP WEG
IN 2021!
Kanaalstraat 80A | BERINGE
Tel.: 077 - 306 16 01

WWW.GARAGEAARTS.NL

Peel en Maas - Christiaan van Roij (36) en Ronnie Peters (38)
zijn samen op zoek naar antwoorden op de vraag: “Wat is
ierlik?”. In ’t Heljes dialect gaan de twee heren met elkaar in
gesprek over verschillende actuele thema’s. Ze zoeken
interactie met hun luisteraars en hopen zo ook echt de diepte
in te kunnen gaan.
Samen onderzoeken ze in de
podcast hoe eerlijk ze kunnen
zijn tegenover elkaar, zichzelf en
de luisteraar. Durven ze zich over
alles bloot te geven? Door eerlijke
gesprekken te voeren is dit
voor hun ook een reis in hun
vriendschap die vast wordt gelegd
in de podcast. Waar de mannen
nog niet precies weten waar ze
uit gaan komen, weten ze wel
dat plezier, energie en humor de
ingrediënten zijn.
Wat de podcast IERLIK!? extra

bijzonder maakt is dat het de
eerste podcast in het Limburgs
dialect is op Spotify. De heren
halen hierbij aan: “Ut dialect is
wat os verbindt en waor minse
zich snel beij thoes veule”.
Daarbij hopen ze dat het dialect
niet verloren gaat, net als de
vastelaovend waar ze het de
volgende podcast over gaan
hebben.
Afgelopen week verscheen hun eer
ste podcast. Luister de podcasts via
Spotify of www.ierlik.nl

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

T 077 - 2061585
www.arendseuitvaartzorg.nl

#kempencreëert

creatieve
ideëen

Afhalen vastelaovesposter
uit Baarlo
Vanwege grote belangstelling wordt de vastelaovesposter uit
Baarlo toch in een behoorlijke oplage verkrijgbaar. Een eerste
afhaalmoment is gepland voor zaterdag 6 februari ‘s middags van
13.00 tot 16.00 uur.
Op de Prins Bernhardstraat 9 in
Baarlo zal de (A2)poster op een
‘ludieke’ en coronavrije wijze aan
geboden worden. De bedoeling is
om de posters vanuit de feestelijke
aangeklede slaapkamer door een
lange buis naar beneden te laten
glijden tot bij het trottoir. Echter,
wordt ook aan de belangstellenden
gevraagd de coronaregels, zoals
1.5 meter afstand, te respecteren.

De poster wordt gesponseerd door
Crienen Plastics uit Baarlo en is gra
tis te verkrijgen.

Verspreiding andere dorpen
Afhankelijk van het verloop op
zaterdag wordt bekeken of het
restant de volgende week nog in
winkels uit de omringende dor
pen wordt aangeboden. Houdt
Facebook hiervoor in de gaten.

0402 \ nieuws

07

Toename onrust in gezinnen Peel en Maas door coronamaatregelen
Veilig Thuis ziet landelijk het aantal mensen dat contact opneemt in coronatijd toenemen. Met name omdat meer omstanders via de chat en telefoon de
organisatie benaderen voor hulp en advies over onder andere (kinder)
mishandeling. Stichting Vorkmeer in Panningen werkt samen met Veilig
Thuis en merkt dat er meer onrust is in gezinnen. “We zien dat gezinnen op
hun tandvlees lopen.”
Veilig Thuis, het advies- en meldpunt
huiselijk geweld en kindermishande
ling, merkt dat er in coronatijd steeds
meer buren, familie en vrienden con
tact opnemen via de telefoon of chat.
Het gaat daarbij vooral om mensen die
vermoeden dat er sprake is van huiselijk
geweld in hun omgeving. Deze mensen
vragen advies hoe het best te handelen,
zo laat Veilig Thuis weten.

Meldingen
Hoewel het aantal meldingen bij Veilig
Thuis de afgelopen jaren vergelijkbaar
zijn gebleven, neemt het aantal perso
nen die voor adviezen contact opnemen
met Veilig Thuis toe. Landelijk geven
de meeste Veilig Thuis organisaties
daarnaast aan dat meldingen waarbij
direct actie nodig is nu vaker voorko
men en dat de ernst van de problema
tiek toeneemt. Dit beeld ziet Veilig Thuis
Noord- en Midden-Limburg (NML) ook.
De organisatie maakt zich, gelet op de
huidige verlenging en verzwaring van
de coronamaatregelen, ernstige zor
gen over toename van slachtoffers van
huiselijk, seksueel geweld of kindermis
handeling.

Kindermishandeling
Doordat kinderen niet naar school en
opvang kunnen in deze coronatijden,
neemt de druk op ouders nog meer toe.
In gezinnen waar het al niet goed gaat,
kan dit leiden tot meer spanning, stress,
onrust en signalen van kindermishan
deling. Want volgens Emmy Zegers en
Jenny Brouns, maatschappelijk werkers
bij Vorkmeer, heeft kindermishande
ling vaak een achterliggende oorzaak.
Beiden werken onder de tak huiselijk
geweld, hieronder valt onder meer kin
der-, ouderen- en partnermishandeling.
“We merken nu echt dat de gezinnen
op hun tandvlees lopen”, zegt Zegers.
“Gezinsleden zijn op elkaar aangewe
zen, ze werken wellicht thuis, alles is
dicht en je kunt niks anders dan thuiszit
ten. En dan kun je door de avondklok,

mocht de spanning thuis te heftig wor
den, ook niet meer een blokje omlopen
om je hoofd leeg te maken. Voor men
sen waar de gemoederen hoog oplopen
is dit een probleem. We merken abso
luut een stuk onrust.” Brouns vult aan:
“De coronasituatie vergt best veel van
de mensen. Er moeten veel ballen in de
lucht worden gehouden. De dagelijkse
structuur is anders en dit kan zorgen
voor onrust en druk bij de gezinnen.”
Wanneer Zegers en Brouns bij een
gezin komt waar sprake is van huise
lijk geweld of zorgen rondom kinderen,
dan wordt er nauw samengewerkt met
gezinscoaches en Veilig Thuis. Zegers:
“Vaak is er nog wat anders aan de hand.
Wij als Vorkmeer richten ons voorna
melijk op de ouders en Veilig Thuis en
gezinscoaches richten zich meer op de
kinderen. Zo proberen we gezamenlijk
het gezin te ondersteunen.”
De maand januari is volgens Zegers
altijd een drukke maand voor de maat
schappelijk werkers, maar nu nog een
beetje meer. Toch is het lastig voor
hulpverleners om te bepalen wat nu
de precieze cijfers zijn met betrek
king tot kindermishandeling in coro
natijd. Zegers: “Het is wat lastiger in te
schatten wat er zich nu allemaal thuis
afspeelt omdat de kinderen niet naar
school kunnen.” Scholen vervullen nor
maal gesproken een belangrijke rol in
het signaleren van kindermishande
ling. “Docenten zien veel, ook online
kun je signaleren. Maar het maakt
het wel wat lastiger dan wanneer de
scholen open zijn. Docenten hebben
hun handen vol aan het online onder
wijs en alles daarom heen, maar de
kinderen zijn wél in beeld en de lijnen
hierover zijn kort zowel met ons, Veilig
Thuis en de gezinscoaches.” Momenteel
geeft Vorkmeer voorlichting over onder
andere het signaleren van mishandeling
aan de kinderopvang en in de toekomst
wil zij ook, samen met gezinscoaches,
hierover in gesprek gaan met leraren.
“Wij zijn nu alvast voorlichtingen aan

het plannen voor als de scholen weer
open gaan.”

Melden
Volgens Vorkmeer en Veilig Thuis kan
iedereen zijn of haar steentje bijdra
gen en is het belangrijk dat er bij twijfel
altijd advies kan worden aangevraagd
voordat er direct een melding wordt
gemaakt. Volgens Zegers vinden veel
mensen het een te grote drempel om
een melding te maken. Zegers: “Ze vra
gen zich af: ‘Wat gebeurt er als ik meld
dat mijn buurtjongentje wordt verwaar

loosd, wat is het vervolgproces en wor
den de ouders boos op mij? Het roept
veel vragen op en het maakt dat men
vaak niet gemakkelijk weet welke stap
pen ze kunnen ondernemen.”
Daarom benadrukt ze dat je als bur
ger anoniem advies kunt vragen of
anonieme meldingen kunt maken.
“We kunnen de situatie altijd anoniem
bespreken, we komen dan met een
advies. Bij vermoedens en twijfel direct
bellen en niet wachten tot je overtuigd
bent van huiselijk geweld of kindermis
handeling. Dan kun je lang wachten tot

je er zeker van bent omdat het een zeer
grijs gebied is. En dan ben je wellicht al
te laat.”
Neem bij vermoedens van mishande
ling direct contact op met Veilig Thuis
Noord Limburg 0800 2000 of chat dage
lijks tussen 09.00 en 17.00 uur met een
medewerker via de website
www.veiligthuisnml.nl Ook kun je
contact opnemen met Vorkmeer via
077 307 7350.

Tekst: Roosje Delsing

Heb jij al ruime ervaring als
informatie analist?
Ben jij gepassioneerd over
alles wat te maken heeft met
specificaties schrijven?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Hotraco Group is een internationaal opererende groep van technisch hoogstaande bedrijven. We zijn een
snelgroeiende, toonaangevende organisatie die zich toelegt op het ontwikkelen en produceren van op
besturingstechniek georiënteerde oplossingen voor de agri- en de industriesector. We onderscheiden ons door
innovatie, kwaliteit en onze hoogstaande technische kennis van de sectoren waarin we actief zijn. Bij de Hotraco
Group werken circa 250 medewerkers en in het Hotraco Development Center (R&D) circa 25 personen. Onze
gedreven medewerkers maken het verschil in onze organisatie.
Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een:

Boot botst tegen veerpont
op de Maas
Een boot is dinsdagmiddag 2 februari tegen het veerpont van
Baarlo-Steyl gebotst. Het gaat om een schip dat stuurloos is
geworden ter hoogte van Blerick. Er zijn geen gewonden gevallen,
zo laat veiligheidsregio Limburg-Noord weten.
Even na 14.00 uur meldt de bedi
encentrale van Rijkswaterstaat aan
de meldkamer van de hulpdiensten
dat er een binnenvaart in de pro
blemen is geraakt. Het schip zou
stuurloos zijn geworden ter hoogte
van Belfeld en dreef stroomafwaarts
richting Blerick. Ter hoogte van Steyl
botste de boot uiteindelijk op het
veerpont. Omdat het pont stil lag in
verband met het hoge water was
niemand aan boord. Er zijn geen
gewonden gevallen.
De bediencentrale van
Rijkswaterstaat had andere schip

pers opgeroepen om het schip te
beveiligen om zo te voorkomen dat
het helemaal zou afdrijven naar
Venlo en daar tegen de Maasbrug
aan zou botsen.
Na de botsing tegen het veer
pont Baarlo-Steyl kon de boot
volgens een woordvoerder van
Rijkswaterstaat weer op eigen
kracht varen. Het schip is onder
begeleiding van de boot van
Rijkswaterstaat naar de sluis bij
Belfeld gevaren en is daar aange
meerd. Hoe groot de schade aan
het veerpont is, is nog onduidelijk.

Requirements Engineer
Als Requirements Engineer schrijf je heldere ondubbelzinnige functionele en non functionele specificaties die door
hardware en software engineers kunnen worden gebruikt
om een product te realiseren. Jij gaat ervoor zorgen dat
deze specificaties getoetst zijn met de verantwoordelijke
product manager en product specialist. Hierbij ben jij
verantwoordelijk voor het vastleggen van de specificaties
in de door Hotraco gekozen informatie systemen.
Taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.:
• Het schrijven van ondubbelzinnige functionele en non
functionele specificaties
• Het met de product manager wegen van de business
value van features
• Het structureren van de functionele en non
functioneel werkpakketten
• Het begeleiden van het ontwikkeltraject in de rol van
Requirement Engineer
• Het beheren van de product en ontwikkelbacklog
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Wij vragen:
• Afgerond HBO of WO opleiding
• Minimaal 2 jaar ervaring in een vergelijkbare functie
• Uitstekende communicatieve en didactische
vaardigheden
• Jij kunt adviseren op de gevraagde momenten
• Jij gaat planmatig te werk
Wij bieden:
• Een marktconform maandsalaris
• Een uitdagende functie waarin jouw ontwikkeling
centraal staat;
• Uitdaging en samenwerking binnen het netwerk van
Hotraco Group;
• Prettige werksfeer in een hecht team.
• Goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO
Metaalbewerkingsbedrijf waaronder 25 vrije dagen en
13 adv dagen bij een fulltime dienstverband.
Meer informatie over Hotraco Group kun je
vinden op www.hotraco.com.

Wil jij werken bij een innovatieve en groeiende organisatie?
Stuur dan je CV met motivatie naar: hrm@hotraco.com t.a.v. Guido de Swart (HR Manager).
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Twee architectenbureaus aan de slag
voor woon-zorgcomplex Kessel
Stichting Onze Toekomst Kessel heeft twee architectenbureaus gevraagd een schets voor een woon-zorgcomplex aan het Veersepad 13 in Kessel te maken. De twee bureaus gaan aan de slag op basis van input van onder
andere direct omwonenden en de toekomstige bewoners in dit gemeenschapsinitiatief. Ook over het schetsontwerp volgt, naar verwachting in het tweede kwartaal, weer een gesprek met onder andere omwonenden.

Hoe gaat het bij jullie thuis?
De maatregelen zijn er de afgelopen tijd jammer genoeg
niet minder op geworden. De meeste winkels zijn gesloten
en ook de scholen zijn lang dicht geweest. Gelukkig gaan
die deels weer open. Verder mag er maar 1 persoon op
visite komen en ’s avonds na 21.00 uur blijven we binnen.
We zijn nog meer op elkaar, als gezin, aangewezen.
Hoe gaat het bij jullie thuis?
Lachen jullie nog veel? Doen jullie nog leuke dingen samen?
Praat je met elkaar over hoe je je voelt? Of ontstaan er juist
steeds vaker ruzies?
Heb je behoefte aan een gesprek,
omdat je je zorgen maakt of onzeker bent?
Heb je een advies nodig omdat je ergens mee zit?
Blijf er niet mee rondlopen, maar pak de telefoon en bel ons!
Een ﬁjn gesprek via beeldbellen, telefonisch of live met een
maatschappelijk werker kan soms net dat steuntje in de rug
geven, dat jij nodig hebt. Je kunt ons bereiken tijdens werkdagen
via 077-307 7350. Mailen kan ook via amw@vorkmeer.nl.
Ook kun je bij de Wegwijzer terecht voor vragen over je
inkomen/uitkering, toeslagen, betalingsachterstanden en betalingsregelingen. Je kunt langskomen als je in aanmerking komt
voor een Speelgoedbon of voor hulp van Kledingbank Limburg.
Ons inloopspreekuur is op werkdagen van 8.30 - 12.00 uur in
het Huis van de Gemeente. We zijn telefonisch bereikbaar via
077-308 2565, of per mail via wegwijzer@vorkmeer.nl
Wij van Vorkmeer zijn er voor iedereen... ook nu!

meer met mensen!
(077) 307 73 50 - vorkmeer.nl

De gemeenteraad van de gemeente
Peel en Maas gaf in september 2020
groen licht voor de doorontwikke
ling van het plan van Stichting Onze
Toekomst om te komen tot een woonzorgcomplex met 13 zelfstandige
wooneenheden aan het Veersepad
13 in Kessel. “Sinds die tijd is er veel
gebeurd,” vertelt Sjors Fassotte van de
Stichting Onze Toekomst. “Bureau BRO
heeft opdracht gekregen tot het voor
bereiden van de bestemmingsplanwij
ziging en het uitvoeren van relevante
onderzoeken. Met directe buren en
een groot aantal direct omwonenden
zijn individuele gesprekken gevoerd.
Hierbij luisterden we naar zorgen en
bezwaren en haalden we wensen en
ideeën op. Deze zijn in een totaal
plan van wensen en eisen aangereikt
aan de architecten die op basis van
deze informatie een schetsontwerp

gaan maken. Het definitieve schets
ontwerp voegen we toe aan de aan
vraag bestemmingsplanwijziging later
dit jaar.” Als input voor het totaalplan
zijn ook gesprekken gevoerd met de
voorzitters van buurtvereniging Veers
en Dorps Overleg Kessel (DOK). De
Stichting heeft de Heemkundekring
Kessels Eigen uitgenodigd en samen
een bezoek gebracht aan de locatie
Veersepad 13. Ook suggesties van deze
partijen zijn meegenomen.
De keuze voor de twee architectenbu
reaus is gemaakt uit een longlist van
architecten. De twee bureaus maken
nu een voorlopig schetsontwerp.
Over een aantal weken vindt een
eerste tussenevaluatie plaats. Of de
uitkomst hiervan al gaat leiden tot een
definitieve keuze voor één architect, en
daarmee voor één voorlopige schets,
is nog niet duidelijk, aldus Fassotte.

“Wat wel duidelijk is dat de wensen
van alle betrokken partijen, daar waar
haalbaar, worden meegenomen en
verwerkt. Ook over het schetsontwerp
gaan we samen met de architect in
gesprek met omwonenden.“
Stichting Onze Toekomst bestaat uit
25 Kesselnaren met zorg en aandacht
voor elkaar: twaalf stellen en een
weduwe. “Mensen die zich bij elkaar
thuis voelen, een ‘klik’ hebben met
de medebewoners en klaar staan voor
elkaar. Samen wonen, samen leven
en samen zorg in Kessel, dat is onze
droom”, zegt Fassotte.
Om geïnteresseerden en belangheb
benden te blijven informeren over de
vorderingen van het project is een
website geopend
www.veersepad13onzetoekomst.nl Op
de site deelt de stichting in een later
stadium ook het schetsontwerp.

Adver torial

Brian Thĳssen, filiaalleider Tummers Roermond:

‘De kunst is dat klanten zich
ook nu gehoord voelen’
Als uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een fulltime:

Magazijnmedewerker m/v
•
•
•
•
•

Fotograferen van auto-onderdelen
Het inboeken van auto-onderdelen
Helpen bij afhaalbalie
Het inwegen van metalen
Aanvullen van locaties

Wat bieden wij jou:
Autorecycling Kuijpers biedt jou een fulltime functie op onze locatie in
Beringe binnen een prettige werksfeer. In eerste instantie bieden wij
een contract van 1 jaar inclusief een proeftijd van 2 maanden, met
de mogelijkheid tot verlenging bij gebleken geschiktheid.
Heb jij interesse in deze vacature?
Spreekt deze vacature jou aan of heb je een vraag?
Neem dan contact op met Marcel,
info@ar-kuijpers.nl of bel 077 303 15 70
Wil je meer informatie over ons bedrijf?
Bezoek ons dan op www.autorecyclingkuijpers.nl
Rieten 6, 5986 PH Beringe

“Ik werk al tientallen jaren in de wereld van bruin- en witgoed. Het is een dynamische branche; je hebt
namelĳk continu te maken met nieuwe producten en technieken. Dat maakt het werk interessant, net
zoals het feit dat je elke dag - voor en achter de schermen - met mensen bezig bent.
Verkopen kan iedereen wel, maar
de kunst is om ervoor te zorgen dat
klanten terugkomen. Ze moeten zich
door ons gehoord voelen. Daarom
is doorvragen zo belangrijk. Wat wil
iemand nu precies, wat vindt hij of
zij belangrijk? De persoonlijke
benadering staat bij ons voorop.
Mijn aanpak in klantcontact is bij
iedere klant weer anders. De één
houdt van een grapje, de ander
wordt vrolijk van een directe
benadering. Vertrouwen is voor
iedereen belangrijk. Helaas zijn
onze winkels nu tijdelijk gesloten,
maar ook nu gaan we voor een
persoonlijke benadering. Klanten
kunnen op verschillende manieren
contact met ons opnemen. Zo kunnen
ze ons natuurlijk altijd bellen met
een vraag, of wanneer ze hulp nodig

hebben bij een aankoop. Ook videobellen met
een verkoper uit de winkel is mogelijk. Een
bestelling plaatsen via onze webshop kan op elk
moment van de dag, tijdens de openingsuren
zijn er ook collega’s aanwezig die klanten
kunen helpen via de chat functie op
de website. Iets nieuws dat wij
introduceren is ‘persoonlijk advies
aan huis’. Klanten kunnen nu
een afspraak maken met onze
verkoopspecialist! Deze komt
vervolgens bij de klant thuis
voor een gratis en vrijblijvend
adviesgesprek.

Tummers
www.eptummers.nl
Altijd
deskundig
of bel
085 105
44 44

advies op maat.

Voor al je vragen en bestellingen kun je bij ons
terecht via online chat, videoshopping of telefoon.
Voor 14.00 uur besteld? Vandaag nog geleverd!
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Geplukt

Wilhelmien Ueberbach Panningen
Wilhelmien hield als jong meisje al van dansen. Elke week ging ze erop uit, dansen in de Copacabana of De Alde Prins. Toen ze op zoek was naar
een perfecte danspartner ontmoette ze Martin op de dansvloer. Ze had geen idee dat deze ontmoeting meer zou worden dan alleen een dans.
Martin wist haar hart te veroveren en op donderdag 4 februari 2021 vieren de twee hun Gouden Bruiloft. Deze week wordt Wilhelmien
Ueberbach (73) uit Panningen geplukt.

Kleine perfecte krulletjes, de lipjes
rood gestift en een parelketting om
haar hals. Wilhelmien zit er keurig
netjes bij alsof ze elk moment kan
worden opgehaald, om te gaan
dansen bijvoorbeeld. Iets wat haar
grote passie is en altijd is geweest.
Wilhelmien vertelt dat ze vroe
ger met haar zusje vanuit Steyl
naar Venlo en Blerick ging omdat
daar meerdere danszalen waren.
In De Copacabana, De Alde Prins,
Zaal Custers en Ons Huis gingen de
voetjes van de vloer. “De mannen
en vrouwen stonden dan apart van
elkaar in de zaal en je moest wach
ten tot de ‘menkes’ je kwamen

halen”, zegt Wilhelmien.
Volgens Wilhelmien hoefde zij zich
niet druk te maken of ze überhaupt
wel gehaald zou worden. Een lach
komt tevoorschijn op haar gezicht.
“Ik had geluk en werd altijd gehaald,
de een na de ander vroeg mij ten
dans, het was ongelofelijk”. De
Venlose Martin bevindt zich ook in
diezelfde feestzalen. Hoewel hij allang
een oogje op Wilhelmien heeft laten
vallen, ziet zij hem nog niet direct
staan. “Er waren zoveel ‘sjoëne jungs
kes”’, zegt Wilhelmien lachend.
Ze merkt Martin pas op toen ze op
zoek was naar een in haar ogen per
fecte danspartner: een lange en slanke

Puzzel

Sudoku

man. “Ik was klein en deze combinatie
vond ik charmant uitzien bij het dan
sen.” Dus toen Martin haar ten dans
vroeg, twijfelde ze geen moment.
“Martin was echt een lange slungel”,
zegt ze lachend. “En hij had dansles
gehad bij Jeanne van Rooij, dus hij kon
héél goed dansen. Daar kon ik nog
wat van leren.” Zelf volgde Wilhelmien
geen danslessen, maar leerde ze het
thuis met haar broertjes en zusjes.
“We waren met tien kinderen thuis,
vijf jongens en vijf meisjes. Een per
fecte combinatie om dansparen mee
te maken.”
Wilhelmien en Martin dansten samen
rock ‘n roll, chachacha en de wals.
Martin wist uiteindelijk Wilhelmiens
hart te veroveren en op 4 februari
1971 gaven ze elkaar het ‘ja-woord.’
De bruiloft werd groots gevierd in
de Lucker in Tegelen en het echtpaar
kwam uiteindelijk in Panningen te

wonen, waar Martin een eigen super
markt had. Hier in Panningen bezegelt
het stel de liefde met twee kinderen:
Pascal en Natasja. Inmiddels hebben
ze ook vijf kleinkinderen waar ze erg
van genietn.

Operatie
Het gezin leidt een mooi en vrijwel
zorgeloos leven, totdat in 2004 bij
Wilhelmien borstkanker wordt ont
dekt, waarvoor ze wordt behandeld.
“Ik heb een aantal jaren niet kunnen
dansen bij de danszalen waar ik nor
maal gesproken heenga. Ik kon mijn
arm niet goed optillen door de tumor
en operatie, ik wilde niet dat mensen
die ik kende, zagen dat er iets met mij
aan de hand was.”
Dus rijdt Martin, speciaal voor zijn
liefde, elke week naar andere dorpen
en steden verder weg, zodat ze ergens
kunnen dansen waar niemand hen

kent. “Zo wist niemand dat er iets niet
klopte, dat ik ziek was.”
Gelukkig verdwijnt de kanker na
behandeling en kunnen ze weer bij
hun stamcafés dansen. Daarnaast kun
nen ze ook weer naar hun geliefde
Costa Brava in Spanje, waar ze elk jaar
met de bus heengaan. “Martin zoekt
hotels uit waar dansavonden zijn en ik
trek mijn jurkje en hakjes aan en we
gaan er elke avond op uit.”
Het echtpaar houdt voornamelijk van
snelle liedjes. “Wij zijn van die ‘vlotte’.
Iedereen kijkt ons verbaasd aan hoe
soepel het nog bij ons gaat. We dan
sen daar de sterren van de hemel.”
Wilhelmien en Martin delen nu al
meer dan vijftig jaar dezelfde passie.
Wilhelmien is dankbaar dat ze allebei
nog altijd gezond zijn en kunnen dan
sen. En ook al zijn de danszalen geslo
ten, daardoor laten de twee zich niet
uit het veld slaan. “Normaal gesproken
pakken we elke zaterdag om 22.30 uur
het laatste pondje naar de danszaal
in Reuver en ik trek om 03.00 uur ‘s
nachts hier mijn hakken pas uit. Maar
dat gaat nu niet.” Dus hebben de twee
iets bedacht. “Elke zaterdagavond
gaan de gordijnen dicht, de muziek
keihard aan en ik trek mijn jurkje en
hakken aan. En dan dansen we de
hele avond. Met name de tango, dat is
onze lievelingsdans.”

We dansen
daar de sterren
van de hemel

Dansen is een sterke factor die de
twee, na al die jaren, nog verbonden
houdt. Maar volgens Wilhelmien zijn
er meerdere factoren die hun liefde
sterk houdt. “We vullen elkaar aan:
ik houd heel erg van koken en hij van
eten. Daarnaast brengt Martin al vijftig
jaar elke maand een bos rozen mee.
Als dochter van een bloemist kan ik
dat waarderen. Maar volgens mij is het
allerbelangrijkste toch wel de humor.
Het is belangrijk dat je met elkaar
kunt lachen. Wij zijn echte maatjes.
We hebben zo ontzettend veel lol en
ook altijd gehad, dat kun je je hele
maal niet voorstellen.”

Tekst en beeld: Roosje Delsing

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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ALLROUND ENGINEER
Oplossing vorige week:
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Voor uitbreiding van ons team, zijn we op zoek naar een
betrokken technisch allrounder:

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Wil je meer weten over deze functie en wat wij bieden?
Ga naar onze site www.rensautomation.nl.

Solliciteren?
Stuur een mail naar info@rensautomation.nl of neem
telefonisch contact op met Johan van Rens, 077 - 230 00 05.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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Eerste versie van de Regionale
Energiestrategie is klaar
Gemeente Peel en Maas vormt samen met de andere veertien
gemeenten in Noord- en Midden Limburg, Provincie Limburg,
Waterschap Limburg en Enexis de RES-regio Noord- en
Midden Limburg. De RES-regio werkt aan een Regionale
Energiestrategie (RES) waarin de bijdrage staat van de RESregio aan de energietransitie. De RES is een document over de
regionale aanpak voor energiebesparing, opwek, opslag en
transport van duurzame elektriciteit en warmte.
Eerste versie RES 1.0
Het ontwerp RES 1.0 wordt definitief gemaakt door de RES-regio.
Uiteindelijk ligt een definitieve RES 1.0 voor bij de gemeenteraad van Peel en Maas.
In het ontwerp RES 1.0 worden geen locaties voor windturbines en zonneparken aangewezen.
Gemeenten bepalen uiteindelijk zelf waar wat is toegestaan en onder welke voorwaarden.
Voor de gemeente Peel en Maas is de Duurzaamheidsagenda bepalend. Na de definitieve RES
1.0 worden afspraken gemaakt over de uitvoering en een vervolg in de RES 2.0.
Online bijeenkomst
Op 11 februari organiseert de RES-regio Noord- en Midden Limburg om 19.00 uur een online
bijeenkomst voor alle inwoners en andere belangstellenden. Tijdens deze bijeenkomst worden
de plannen uit de RES 1.0 toegelicht en is er de mogelijkheid om vragen te stellen.
Voor meer informatie over de bijeenkomst of om u aan te melden kunt u terecht op
www.RESNML.nl/agenda/webinar
Meer informatie
Tot en met 23 februari kunt u reageren op de RES. De reacties neemt de RES-regio mogelijk mee
bij het maken van een definitieve versie van de RES 1.0. De reactieprocedure vindt u op
www.RESNML.nl/reactie. Ook kunt u hier terecht voor het ontwerp en een samenvatting hiervan.
Heeft u een vragen over de RES? Neem dan contact op via RESNML@venlo.nl

Bekendmakingen

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

Plaats/locatie

Straat/omschrijving

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

Kempstraat 7
Kievit 29
Lorbaan 58
Winkenven 3
Op de Lundert 7
Zandberg 14A
Valkerheideweg 1
Acaciahof 7
Kuiloven 4
Molenstraat 70
Tongerlose Pad 8
Wilhelminalaan 2A
Aan de Kremmer 2
De Donk
Molenbaan 4
Beekstraat 53
Generaal Ritchiestraat 2
Loo 5 B
Patersstraat 2A
Ringovenstraat 45
Ruijsstraat 18
Steenstraat 57
Stokserweg 1

Aanwijzing veiligheidsrisicogebied artikel 2:54 APV t.b.v. preventief fouilleren
Bekendmaking subsidieplafond voor het steunfonds corona 2021
Noodverordening wanordelijkheden Gemeente Peel en Maas januari 2021
Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Peel en Maas 2019
Uitvoeringsregeling steunfonds corona 2021

9 februari 2021, 19.30 uur

Digitale Raadsvergadering
Op 9 februari 2021 vindt er om 19.30 uur een digitale raadsvergadering plaats.
Door het coronavirus is dit een vergadering in aangepaste vorm. Dit betekent
het volgende:
• Voor publiek is de vergadering uitsluitend digitaal te volgen op de website. Dat kan live
en het is mogelijk om de uitzending op onze website terug te kijken.
• Inwoners die gebruik willen maken van het spreekrecht kunnen zich hiervoor
aanmelden tot uiterlijk dinsdag 9 februari 2021, 11.30 uur bij de griffie
(via griffie@peelenmaas.nl of 077 306 6666).
U kunt de agenda, de bijbehorende stukken en de livestream raadplegen op het
raadsinformatiesysteem, onder www.peelenmaas.nl > Bestuur en Organisatie >
Gemeenteraad > Kalender van de gemeenteraad > Datum: 9 februari 2021.
Agenda
Onderdeel a: Vaste agendapunten
1. Opening
2. Vragenhalfuurtje
3. Vaststelling agenda
4. Mededelingen
5. Spreekrecht
Onderdeel b: Agendapunten die niet meer in de raadsvergadering besproken
worden: de zogenaamde hamerstukken
6. Toezeggingenlijst gemeenteraad en de Afdoeningslijst moties (2021-007)
7. Vaststelling besluitenlijst van de digitale raadsvergadering van 15 december 2020
(2020-077)
8. Vaststellen bestemmingsplan “Omzetten bedrijfswoning naar wettelijke
plattelandswoning Hert 3b te Baarlo” (2021-001)
9. Vaststellen bestemmingsplan Maasbreeseweg 92 Koningslust, uitbreiding van
boomteeltbedrijf met een loods, kantoor, containerveld en teeltondersteunende
voorzieningen, en wijziging van de bedrijfswoning naar wettelijke plattelandswoning
(2021-002)
10. Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Jacobusstraat 42 Egchel, uitbreiding
bouwvlak bij een intensieve veehouderij voor verplaatsing bedrijfswoning, oprichting
loods met ondergrondse kadaverkoeling (2021-003)
11. Verlenen toestemming aan het college om in te stemmen met de toetreding van het
college van burgemeester en wethouders van de gemeente Mook en Middelaar tot de
Gemeenschappelijke Regeling BsGW per 1-1-2021 (2021-004)
12. Wensen en bedenkingen deelname Veiligheidsregio aan werkgeversorganisatie
(2021-005)
Onderdeel c: Agendapunten die in de raadsvergadering besproken worden: de
zogenaamde bespreekpunten
13. Beschikbaar stelling krediet inrichting en herinrichting van de omgeving van het
kindcentrum Meijel (2021-006)
Onderdeel d: Sluiting
14. Sluiting

WhatsApp

Gemakkelijk en snel een berichtje sturen via
WhatsApp nummer 06 12 36 09 04.
Wij beantwoorden WhatsApp berichten
maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur.
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Verstrekkingsbeperking BRP
Persoonsgegevens
Van alle inwoners van de gemeente Peel en Maas zijn gegevens opgenomen in de
basisregistratie personen (BRP). Het gaat om de volgende gegevens:
• uw adresgegevens;
• uw gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap;
• uw nationaliteit;
• uw ouders en eventuele kinderen.

Deze gegevens worden in veel gevallen automatisch verstrekt aan overheidsinstellingen en
aan enkele bijzondere maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen, voor zover dat
noodzakelijk is voor hun wettelijke taken. Deze instellingen baseren hun beslissingen op de
informatie die zij uit de basisregistratie personen van de gemeente hebben ontvangen. Het
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt welke informatie aan deze
instantie wordt verstrekt.
Verstrekkingsbeperking van uw persoonsgegevens
De verstrekkingsbeperking geldt voor alle persoonsgegevens in de gemeentelijke
basisregistratie personen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als u in een Blijf-van-mijn-lijfhuis
verblijft. U hoeft bij het verzoek niet te vertellen waarom u verstrekkingsbeperking wilt. Uw
gegevens uit de basisregistratie personen (BRP) worden dan niet aan derden verstrekt.
U kunt alleen voor uzelf en voor uw minderjarige kinderen verstrekkingsbeperking
aanvragen. Als uw kind meerderjarig is, moet het zelf verstrekkingsbeperking van zijn/haar
persoonsgegevens aanvragen.

www.peelenmaas.nl

Verstrekkingsbeperking van uw persoonsgegevens bij verhuizing
Als u binnen de gemeente verhuist waar u verstrekkingsbeperking van uw persoonsgegevens
heeft aangevraagd, blijft deze verstrekkingsbeperking van uw persoonsgegevens bestaan.
Het verzoek is niet aan een bepaalde termijn gebonden. Ook als u verhuist naar een andere
gemeente dan hoeft u in de nieuwe gemeente niet opnieuw verstrekkingsbeperking van uw
persoonsgegevens aan te vragen.
Verstrekkingsbeperking persoonsgegevens niet altijd mogelijk
In sommige gevallen moeten uw persoonsgegevens verstrekt worden, ook al heeft u hiervoor
een verzoek tot verstrekkingsbeperking van uw persoonsgegevens ingediend. Wanneer
overheidsinstellingen of andere instellingen met een publiekrechtelijke taak om uw gegevens
vragen, is de gemeente verplicht om uw gegevens te verstrekken. Het kan ook voorkomen
dat een advocaat bij de gemeente om uw gegevens vraagt als er een gerechtelijke procedure
wordt gestart waarbij u betrokken bent. In dat geval mag u eerst uw mening geven voordat de
gemeente uw gegevens verstrekt.
Verzoek indienen
U kunt verstrekkingsbeperking van uw persoonsgegevens aanvragen bij de afdeling
Burgerzaken van de gemeente waar u woont. Ook is het mogelijk om het verzoek
om verstrekkingsbeperking van uw persoonsgegevens in te dienen via onze website
www.peelenmaas.nl
U heeft hiervoor een DigiD-code nodig. Voor vragen kunt u bellen met de medewerkers van
het Klant Contact Centrum, cluster burgerzaken via (077) 306 66 66.

Gladheidsbestrijding
Wij strooien zoveel mogelijk uit voorzorg. Als er kans is op gladheid beginnen wij al te strooien.
De buitendienst strooit eerst de doorgaande wegen en daarna de woonwijken.

Hoe doen we dit?
Gladheid duurt enkele dagen
We blijven de belangrijkste wegen strooien. Als
het langer glad is strooien we ook belangrijkste
wegen in de wijken en bijzondere locaties zoals
openbare parkeerplaatsen en verzorgingstehuizen.

Er ligt meer dan 3 dagen sneeuw

Gladheid verwacht
óf het is opeens glad

We zetten nu ook sneeuwschuivers in om
de belangrijkste wegen zo goed mogelijk
schoon te maken.

We strooien eerst de belangrijkste wegen zoals
hoofdwegen, busroutes, wegen met openbare
voorzieningen en fietspaden.

Wist je dat?
We hebben altijd
1,2 miljoen kilo
zout op voorraad.

Het weer is wispelturig
en doet niet altijd wat
wij verwachten.
We gebruiken nat zout omdat
dit beter is voor het milieu en
langer zijn werk doet.

We volgen de
weersvoorspellingen
op de voet.
Het koudste punt in Peel
en Maas ligt in de Meeren
(tussen Baarlo en Helden).

Uw stoep
sneeuwvrij

De stoep voor uw
woning maken
wij niet sneeuwof ijsvrij.

Gratis emmer zout

Maatschappelijke organisaties kunnen gratis een emmer zout ophalen bij de Buitendienst, John F. Kennedylaan 212 in Panningen.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur.

meer informatie?

www.peelenmaas.nl
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Coronamaatregelen hebben geen gevolgen voor de verkiezingen

Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 17 maart
Op woensdag 17 maart 2021 van 7.30 tot 21.00 uur kunt u uw stem uitbrengen voor
de verkiezingen van de Tweede Kamer. De geldende coronamaatregelen hebben geen
gevolgen voor de verkiezingen. De verkiezingen gaan door.
Wie mag stemmen?
Bij de Tweede Kamerverkiezingen mogen alle kiezers van 18 jaar en ouder met een Nederlandse
nationaliteit een stem uitbrengen.
Wat is anders door corona?
• het aantal stembureaus wordt uitgebreid van 21 naar 23 stembureaus;
• iedere locatie wordt coronaproof gemaakt onder andere qua afstand, looproutes;
• op elk stembureau is een extra stembureaulid die toeziet op het naleven van de
coronamaatregelen;
• u kunt ook vervroegd stemmen op maandag 15 en dinsdag 16 maart;
• bent u 70 jaar of ouder, dan kunt u ook gebruik maken van briefstemmen;
• de gemachtigde mag bij deze verkiezing maximaal 3 volmachten aannemen;
• iedereen die naar het stembureau komt, moet vooraf bij zichzelf de gezondheidscheck
afnemen. De gezondheidscheck vindt u op de achterzijde van deze brief.
Vervroegd stemmen
Op maandag 15 en dinsdag 16 maart van 7.30 tot 21.00 uur kunt u vervoegd stemmen bij
vier stembureaus in Peel en Maas: in Baarlo bij Sjiwa, in Kessel bij Gemeenschapshuis de
Paort, in Meijel bij D’n Binger en in Panningen bij De Houbereij. De openingstijden van deze
stembureaus zijn van 07.30 tot 21.00 uur. Deze dagen zijn vooral bedoeld voor kiezers met een
kwetsbare gezondheid.
Briefstemmen voor 70 jaar en ouder
Alle inwoners van 70 jaar en ouder kunnen ook per brief stemmen. U krijgt hiervoor uiterlijk
op 3 maart een stempluspas thuis gestuurd en ongeveer een week later het briefstembiljet
met uitleg over het briefstemmen. Met deze pas kunnen inwoners van 70 jaar en ouder ook
vervoegd stemmen op 15 en 16 maart of stemmen op 17 maart of u een volmacht geven aan een
andere kiezer. U bepaalt zelf op welke manier u stemt.
Stemmen voor iedereen
Inwoners van 69 jaar en jonger ontvangen een stempas en inwoners van 70 jaar en ouder
ontvangen een stempluspas. U kunt bij alle 23 stembureaus in de gemeente Peel en Maas op
17 maart van 7.30 uur tot 21.00 uur uw stem uitbrengen. Een overzicht van de stembureaus
vindt u op www.peelenmaas.nl en in de Hallo van 25 februari en 8 maart. Op de achterzijde van
de kandidatenlijst staat ook een lijst met de stembureaus.
Wat heeft u nodig om te stemmen?
• Uw (onbeschadigde) stem(plus)pas.
• Geldig identiteitsbewijs; paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Het identiteitsbewijs mag niet
langer dan vijf jaar verlopen zijn (geldig tot 18 maart 2016 of een latere datum).
Wanneer ontvangt u uw stem(plus)pas?
Uiterlijk 3 maart krijgt u uw persoonlijke stem(plus)pas thuisgestuurd. Met deze stem(plus)pas
kunt u in elk stembureau binnen de gemeente Peel en Maas stemmen. Kiezers van 70 jaar en
ouder krijgen uiterlijk 11 maart hun briefstembiljet, retourenveloppen en extra uitleg over het
briefstemmen thuis.
De kandidatenlijsten (één per huishouden) worden op uiterlijk 11 maart bezorgd.
Stem(plus)pas kwijt, onleesbaar of niet ontvangen
Dan kunt u een vervangende stem(plus)pas aanvragen. Dit kan schriftelijk of persoonlijk in het
Huis van de Gemeente.
• Het schriftelijke verzoek moet uiterlijk 12 maart 2021 om 17.00 uur bij de gemeente binnen zijn.
• Persoonlijk moet het verzoek ook uiterlijk op 12 maart 2021 om 17.00 uur zijn gedaan. Dit kan
alleen bij de medewerkers van Burgerzaken.
Vindt u later uw ‘oude’ stem(plus)pas terug? Dan kunt u daar niet mee stemmen. Dat kan
uitsluitend met de nieuwe stem(plus)pas.
Wilt u een andere kiezer voor u laten stemmen?
U kunt dit op twee manieren doen:
1. Vul het volmachtbewijs op uw stem(plus)pas in en geef dit -met een kopie van uw
identiteitsbewijs- mee aan een kiezer uit Peel en Maas die voor u gaat stemmen.
of
2. Vraag een schriftelijke volmacht aan bij het Klant Contact Centrum (KCC) van de
gemeente (077-306 66 66) of download het formulier. Kijk voor meer informatie op
www.peelenmaas.nl. Zorg dat uw aanvraag uiterlijk 12 maart om 17.00 uur bij de
gemeente binnen is.
Wilt u stemmen in een andere gemeente?
Bent u inwoner van Peel en Maas en stond u op 1 februari 2021 als kiezer geregistreerd in Peel

en Maas, dan kunt u sowieso stemmen in elk stembureau in Peel en Maas. Voor het stemmen
in een andere gemeente in Nederland, moet u een kiezerspas aanvragen. Bij het KCC, team
Burgerzaken van de gemeente, kunt u gratis formulieren ophalen voor verzoekschriften om
in een willekeurig stembureau in Nederland uw stem uit te brengen. U kunt het formulier ook
downloaden via www.peelenmaas.nl
Het verzoekschrift en de stem(plus)pas (als u die al heeft ontvangen) moeten uiterlijk
op 12 maart 2021 om 17.00 uur bij de gemeente binnen zijn. Een eenmaal verstrekte
kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw
kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren,
mag u niet stemmen.
Heeft u vragen?
U kunt alle informatie steeds terugvinden op onze website: www.peelenmaas.nl > zoekterm:
‘Verkiezingen’. Ook publiceren we alle nieuwe informatie in de Hallo. Voor meer informatie over
alle verkiezingszaken kunt u contact opnemen met het cluster Burgerzaken of mailen naar
verkiezingen@peelenmaas.nl

Samen zorgen we ervoor dat
iedereen veilig kan stemmen!
Ook tijdens de verkiezingen gelden de coronamaatregelen zoals die nu ook
in ons land van toepassing zijn. De stembureaus zijn ingericht volgens de
richtlijnen van het RIVM. Maar wat betekent dit nou precies?

In alle stembureaus in Peel en Maas gelden de huidige coronamaatregelen zodat u veilig kunt stemmen:
Kom alleen naar het stembureau, dus niet met het hele gezin
Verplicht: draag een mondkapje
Bij binnenkomst wast u uw handen met desinfecterende gel
Volg de pijlen in het stembureau
Een gastheer of -vrouw houdt in de gaten of de maatregelen
worden nageleefd
Houd anderhalve meter afstand van elkaar
Er staan kuchschermen
Tussen de stemhokjes is voldoende afstand
Geregeld maken we de stemhokjes schoon
U krijgt uw eigen potlood om te stemmen en neemt die
na aﬂoop mee
Komt u stemmen in een stembureau, doe dan vooraf thuis de gezondheidscheck.
Heeft u verkoudheidsklachten, bent u benauwd of heeft u koorts?
Blijf dan thuis!
Om wel uw stem uit te brengen kunt u iemand machtigen om voor u te
stemmen. Meer informatie hierover vindt u op www.peelenmaas.nl
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PvdA/GroenLinks Peel en Maas

Meijel krijgt nieuwe school in groen hart

Midden in Meijel wordt momenteel gebouwd aan de nieuwe school.
Op een gedeelte van het terrein waar ook de huidige school ligt.
Een prachtige plek voor een goed toegerust kindcentrum voor alle kinderen van Meijel.

van de school nog. De kinderen van
Meijel, de ouders en de hele dorps
gemeenschap verdienen niet alleen
een mooie en moderne school, maar
ook een groene en gezonde school
omgeving. Daar zijn plannen voor
gemaakt. PvdA/GroenLinks vindt dat
we niet moeten gaan bezuinigen op
deze plannen, want dat gaat met
name ten koste van de groene inrich
ting van het terrein. Wat ons betreft
wordt rondom de school een groen
hart gemaakt. Een plek waar de kin

deren gezond kunnen opgroeien en
waar ze het belang kunnen ontdek
ken van het ontwikkelen van een
goede relatie met de natuur. Als we
nu zouden kiezen voor een inrich
ting volgens een minimale variant,
krijgen we daar binnen enkele jaren
spijt van. Niet doen dus.

schap is belangrijk om verkoop van
aangelegde zonneparken tegen te
gaan. Iets wat momenteel lande
lijk veel gebeurt, met als gevolg dat
opbrengsten en SDE-subsidie naar
het buitenland vloeien. Dit moeten
we toch niet willen? Draagvlak in de
omgeving, maar ook het terugvloeien
van een gedeelte van de opbrengst
naar de omgeving, vinden wij essen
tieel. Voor een zonneweide hebben
wij verder de voorwaarde gesteld, dat
alleen lokale initiatieven in behande

ling worden genomen. Om er zeker
van te zijn en te blijven dat ons mooie
buitengebied niet rommelig wordt,
stellen wij eisen aan de hoeveelheid
zonneparken en de wijze waarop de
zonneparken worden geïntegreerd in
de natuurlijke omgeving. Wij vinden
het belangrijk, dat we samen verduur
zamen, met oog voor de uitstraling en
het uiterlijk van onze gemeente.

De wereld staat niet stil. Zeker in ons buitengebied niet. Onlangs in de om een uitbreiding van het bouwvlak
commissievergadering hadden we drie aanvragen voor bestemmings- van de nieuwe locatie om een loods,
kantoor, containerveld, teelt onder
planwijzigingen.

De derde BP- wijziging is van een
varkensbedrijf te Egchel. Hier is al een
vastgesteld bestemmingsplan van.
Met de inzichten van nu vraagt deze
ondernemer een verschuiving van
het bouwvlak voor de op te richten
woning en nog wat bedrijfsinterne
verbeteringen. Jammer dat dit weer
met een uitgebreide BP- wijziging
dient te gebeuren. Wij geven onder
nemers graag de ruimte.

De bouw van de nieuwe school kost
iets meer dan 6 miljoen. De school
draagt daar overigens zelf 1 mil
joen aan bij. Zes miljoen is veel geld,
maar de school wordt gebouwd
voor veertig jaar. Gespreid over die
periode vallen de kosten mee en als
investering in de toekomst van vele

Lokaal Peel en Maas

honderden kinderen is zo’n bedrag
goed te rechtvaardigen. Er zijn wel
vragen over gesteld in de gemeen
teraad, maar uiteindelijk is de goed
keuring er toch gekomen, ook na
overleg met buurtbewoners en met
een aanpassing van het oorspron
kelijke ontwerp. En nu de omgeving

Duurzaam Peel en Maas
Komende periode worden veel afwegingen en beslissingen genomen
over een duurzame toekomst van onze mooie gemeente. Komen er
windmolens? Leggen we zonneparken aan? Zo ja, waar komen deze dan?
Moeilijke en zware beslissingen,
waarbij overleg en communicatie met
de omgeving van wezenlijk belang
is. Zowel zonneparken als windmo
lens zijn investeringen die meer dan
20 jaar beeldbepalend zijn voor ons
buitengebied.
Wij, als Lokaal Peel&Maas, hebben
er mede voor gezorgd, dat zowel in

VVD Peel en Maas

de Regionale Energie Strategie (RES)
als in onze lokale duurzaamheidsa
genda er tenminste 50 procent lokaal
eigendom wordt voorgeschreven.
Dit betekent dus dat u, als inwoner
of als buurt, mede-eigenaar kunt
worden van aan te leggen windmo
lens of zonneparken. De maatregel
minimaal 50 procent lokaal eigenaar

Erik Nijssen (burgerraadslid),
Henk Boots (raadslid)

Bestemmingsplannen

De eerste ging over het omzetten van
een bedrijfswoning naar plattelands
woning. Hier hebben we als VVD geen
enkel probleem mee. Het bedrijf wat
er is wordt niet belemmerd plus de
woning heeft de juiste status. Wel
heeft de VVD een verzoek aan de wet
houder gedaan, om voor alle wonin
gen die dit wensen om te zetten,

CDA Peel en Maas

Raf Janssen, raadslid

een veegplan te maken. We horen
regelmatig deze signalen van inwo
ners. Dan hoeft omzetting niet zo
duur te zijn. De tweede BP-wijziging
is een heel uitgebreide wijziging.
Verplaatsing van een boomkweek
bedrijf naar een toekomstbestendige
locatie. Vanuit de kern Baarlo naar
buitengebied Koningslust. Het gaat

steunende voorzieningen en een
proefveld te maken. Ook het verzoek
van wijziging van bedrijfswoning naar
plattelandswoning. Dit in vier fases.
Een heel groot plan wat verantwoord
moet gebeuren. Wij als VVD hebben
hier vertrouwen in en steunen dit
voorstel. Dit biedt weer kansen voor
de kern Baarlo. Invulling hiervoor
volgt nog.

Jeanne Hesen

De rust bewaren
Na de dreiging van afgelopen week over mogelijke rellen is het gelukkig rustig gebleven in het centrum
van Panningen en andere dorpen van onze gemeente. Ondanks het feit dat er een lockdown is, was het
dinsdagavond druk in het centrum van Panningen. Er was veel verkeer aanwezig, enerzijds kijkers en
anderzijds mensen die rondreden met een afwachtende houding of er wat zou gebeuren.
We kunnen erop vertrouwen dat er
veel contact is geweest tussen de
politie en onze burgermeester, deze
heeft dan ook een noodverordening
afgekondigd voor heel Peel en Maas.
De opruiende berichten waren met
veel inwoners, ondernemers, politie en
burgemeester gedeeld. Dat heeft vast

en zeker ook geholpen de mogelijke
problemen in beeld te krijgen. Peel en
Maas, samen voor elkaar!
Er waren deze bewuste avond veel
ondernemers, omwonenden en familie
in het centrum van Panningen om hun
dierbaren te ondersteunen en gerust te
stellen. Dat geeft een goed gevoel van

samenhorigheid.
Onze complimenten gaan uit naar de
politie, onze burgermeester en ieder
een die op welke wijze dan ook een
bijdrage heeft geleverd de geest in
Peel en Maas in de fles te houden.
Met vertrouwen in elkaar is de rust
bewaard gebleven. Hou het hoofd koel.

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.

Vragen aan college

PvdA/GroenLinks benieuwd naar invulling lege bedrijfsgebouwen nertsenhouderijen
In verband met gevaar voor coronabesmetting is het verbod op het houden van nertsen enkele jaren naar
voren gehaald en ingegaan per januari 2021. De bedrijfsgebouwen van de nertsenhouderijen staan nu leeg.
PvdA/GroenLinks vraagt zich af wat daarmee gaat gebeuren.
PvdA/GroenLinks wil van het College
van B&W weten hoeveel voormalige
nertsenhouderijen er in de gemeente

Peel en Maas aanwezig zijn en of deze
nertsenhouders kunnen overstappen
op een andere vorm van veehoude

rij. “Zijn hiervoor vergunningen nodig?
Zijn er reeds bij de gemeente verzoe
ken binnengekomen om vergunning

voor het houden van ander vee in
gebouwen van voormalige nertsen
houderijen?”, vraagt de partij zich af.
Daarnaast vraagt PvdA/GroenLinks
aan het college of de raad beleid
kan formuleren om de overstap naar
andere vormen van veehouderij in

voormalige nertsenhouderijen te
verbieden of hieraan voorwaarden
te verbinden. “Kunnen nertsenhou
ders die een vergoeding krijgen voor
het stoppen met hun bedrijf verplicht
worden om de bedrijfsgebouwen af te
breken?”

0402 \ opinie
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Ik vind het verantwoord dat de
basisscholen opengegaan
Basisscholen mogen vanaf maandag 8 februari weer open. De basisscholen en kinderopvang zijn sinds half december dicht.
Veel ouders hadden een zware dobber aan de
tweede lockdown. Thuisonderwijs en digitale
lessen, zowel kinderen als ouders hadden
er intussen genoeg van. De rek was eruit
en er werd dan ook halsreikend uitgekeken
naar het moment dat de scholen weer open
mochten gaan. Het Outbreak Management
Team schreef in een advies aan het kabinet
dat de scholen en opvang open kunnen, maar
dat de versoepeling wel ‘een reëel risico’ met

zich meebrengt voor het aantal ziekenhuis- en
IC-opnames. Je kunt je dan ook afvragen of het
wel zo verantwoord is om de leerlingen weer
naar school te laten gaan. Kunnen we niet beter
nog een aantal weken wachten, wanneer er meer
mensen zijn gevaccineerd en er ook meer bekend
is over de nieuwe coronavarianten die rondwaren?
We weten immers dat ook kinderen, hoe klein de
kans dan ook is, het virus kunnen overdragen.
Daarom neemt het kabinet ook extra maatregelen

om de veiligheid zo groot mogelijk te maken. Zo
komen er sneltesten voor leraren. Ook moet de hele
klas vijf dagen in quarantaine als een leerling posi
tief is getest. Je kunt dus wel stellen dat de scholen
gerust weer open kunnen gaan.

Ik vind het verantwoord dat de basisscholen
opengegaan. Wat vindt u?

Bespreking poll week 04

Minimaal bezoek is een groter probleem dan de avondklok
I&O Research deed een onderzoek in opdracht van de NOS wat nu voor Nederlanders een groter probleem was: de avondklok of het minimaal
bezoek. Uit het onderzoek bleek dat onze inwoners het minimale bezoek moeilijker vonden. Zo’n avondklok heeft voor veel mensen niet zo veel
impact. De meesten zijn toch na 21.00 uur thuis en hoeven niet op pad. Aan de andere kant is het voor veel jongeren wel een struikelblok. Zij
willen graag naar een vriend of vriendin een drankje doen en dat kan nu niet meer.
Lodie Ueberbach is het met geen enkele maatre
gel eens. “Ga toch weg, je mag werk gerelateerd
wel met collega’s bij een gezin in huis zitten.
Maar er mag maar een van de ouders met de
kleinkinderen naar opa en oma. En opa en oma
mogen niet samen naar de kleinkinderen. Het is
zo krom als het maar kan zijn.”

Danny Verhage: “Wij willen toch naar het ‘normaal’?
Even op de tandjes bijten en een prikje halen. En we
kunnen weer gaan feesten (of zo). Nu doen veel
medeburgers alsof dit pesterijen zijn van de over
heid. Denk eens na.”
Paula Janssen is het daar mee eens. “Voor de
ouderen in verpleegte

huizen en thuis is het het ergste als je dan toch
een mening moet hebben. Wij willen er gewoon
vanaf en dan is het gewoon: op de tanden bij
ten. Ook voor de jeugd. Juist aan degene die zich
vorig jaar niet aan de regels hielden is het nu te
danken dat we er nog steeds mee zitten.”

VAKGARAGE
PEETEN BV

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

Ebony and Co is een leidend internationaal bedrijf, gespecialiseerd
in bijzondere houten vloeren voor het topsegment van de markt.
In onze locatie in Panningen verzorgen wij de productontwikkeling,
de behandeling en internationale logistiek van houten vloeren voor
levering wereldwijd. Voor deze werkplaats zoeken wij:

Productiemedewerker
Fulltime m/v
De werkzaamheden zijn zeer divers. Je werkt in een klein hecht team
aan het behandelen van hoogwaardige houten vloeren. Je hebt
een voorliefde voor houtproducten en oog voor detail en kwaliteit.
Om een goed beeld te krijgen van ons bedrijf kijk op onze site
www.ebonyandco.com
Ben je overtuigd en wil je solliciteren? Mail je motivatiebrief en je CV
naar John de Wert: production@ebonyandco.com

Maasbreeseweg 2 | 5981 NB Panningen | www.ebonyandco.com

Pastoraaltje

Column

Coronarellen
We waren massaal geschokt en
kwaad over de reacties op de
avondklok. Rellen met stenen
gooiers, vernielers en plunderaars.
“Tuig en criminelen” hebben we
geroepen, en “Stuur het leger er
keihard op af!”
Was het coronaprotest of rellen om
te rellen? Ik denk bij velen zeker.
Maar er zit naast leegte en verve
ling bij veel jongeren ook grote
frustratie achter. Geen toekomst
perspectief te hebben. De pan
demie en de bestrijding roept
veel op en onderdrukt nog veel
meer. Er zijn heel veel mensen
die lijden onder al die coronabe
perkingen. En ja, velen zijn boos,
maar ik denk niet dat er onder die
razende relschoppers café-eige
naren, restauranthouders, winke
liers of kappers waren. Laat staan
gefrustreerde ouders die hun
kinderen thuis begeleiden met
leren. En zeker ook geen ouderen.
Veel mensen hebben het moeilijk,
economisch, psychisch en sociaal.
Er is veel eenzaamheid onder de
mensen en zeker ook onder jon
geren, maar echt niet onder hen
alleen! Veel ouderen leven geïso
leerd en voelen zich eenzaam.
Maar zij en al die mensen die het
moeilijk hebben omdat ze worste
len met de beperkingen, houden
zich netjes in. Maar bij die rellen
lijkt het alsof het ventiel onder
te hoge druk losschoot. Je voelde
het aankomen. Vanzelfsprekend
trad de politie hard op, soms met
gevaar voor eigen veiligheid. Het is
nu rustig, maar echt niet voorbij.
Rechters straffen fors en hope
lijk is een les geleerd. Want we
moeten toch samen verder. Jong
en oud! Daarin investeren is heel
belangrijk. Bouwen aan vertrou
wen. Hoop en perspectief bieden.
Elkaar bemoedigen. De dag komt
dat die relschoppers zelf in een of
andere noodsituatie dolblij zullen
zijn met de hulp van de politie, de
brandweer of de ambulancebroe
ders. En die stenengooiers bij dat
ziekenhuis: hoe dom kun je zijn.
Want vroeg of laat komt een dag
dat ze zelf ernstig ziek worden en
in het ziekenhuis worden opgeno
men. Of hun ouders, opa of oma.
Wat zullen ze dan versteld staan
van al die hardwerkende artsen en
verpleegkundigen die dan voor hen
klaar staan. Zo werkt een samenle
ving. Mensen hebben elkaar nodig.
We hebben nog een hele weg te
gaan.
pastoor Peter van der Horst
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Specialist of ambitieus talent in
koudetechniek? Dan zoeken wij jou!
Als marktleider in koude- en warmtetechniek hebben we onze
naam hoog te houden. We investeren daarom graag in onze
medewerkers. Naast aandacht voor persoonlijke groei bieden
we een goed salaris en aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden. Bijvoorbeeld een telefoon en afhankelijk van
de functie ook een laptop en bedrijfsbus. Maar ook opleiding,
training, een goede pensioenregeling, een collectieve zorgverzekering en personeelskortingen. En bij een dienstverband
van 40 uur per week maar liefst 38 vrije dagen per jaar.

Servicemonteur
Koudetechniek

1e Monteur Werkplaats

De afdeling Onderhoud Beheer en Service (OBS)

werkplaats in Panningen of op het project.

De 1e monteur werkplaats bij ENGIE Refrigeration werkt in teamverband in de

van ENGIE Refrigeration streeft voortdurend
naar de beste service voor haar klanten en

Wat ga je doen als 1e monteur

materiaalkennis / veiligheid / gedrag

combineert daarbij vakmanschap, de modernste

werkplaats

en houding

koeltechniek, veiligheid, duurzaamheid en

• In teamverband bouwen van koude-

rendement. Voor onze vestiging in Panningen,

technische installaties (compressor/

Dit breng je mee

met werkgebied Zuidoost-Nederland, zoeken

warmtepomp units, verdampersets

Ervaring in de koudetechniek is erg

wij een servicemonteur.

voor de industriële als agro markt)

prettig, maar mochten je ervaringen

• Het samenstellen van mechanische

bijvoorbeeld liggen in de maritieme

Als servicemonteur werk je o.a. aan:

componenten in de werkplaats, en

wereld (defensie / marine) of heb je

• Het verrichten van onderhoudswerkzaam-

indien gevorderd, samenwerken met

veelvuldig gewerkt met elektro-

collega’s op het karwei bij de klant

technische installaties in bijvoorbeeld

(incidenteel)

de industrie of de infra dan nodigen

heden zoals afgesproken met de klant
• Het opsporen, analyseren en verhelpen
van storingen op zowel mechanisch als
elektrotechnisch gebied
• Het opstellen en bijhouden van onderhoudsrapportages en werkrapporten
• Het tijdig signaleren van eventuele problemen
en het uitbrengen van advies richting de klant
in samenspraak met de werkvoorbereider
• Het draaien van storingsdiensten

• Leidingen buigen, bewerken en solderen
of lassen (pré)

we je van harte uit om te solliciteren.
• Een afgeronde mbo-opleiding
niveau 2-3 of 4 werktuigbouwkunde,

• Elektra bekabelingswerkzaamheden

elektrotechniek of koudetechniek

• Tekening lezen (koeltechnisch, 3D en
elektrotechnisch)

• In het bezit van of bereid tot het halen
van een VCA-certificaat

• Diverse montage- / controle werkzaamheden op het gebied van elektra

• Een leergierige kandidaat die zich

en koeltechniek
• Kennisoverdracht met betrekking tot

graag verder wil ontwikkelen binnen
de koudetechniek

Functie-eisen
• Een afgeronde mbo-opleiding niveau 3 of 4
Elektrotechniek/ Koudetechniek
• Minimaal 3 jaar ervaring als servicemonteur

Zo kun je solliciteren

• In het bezit van F-gassen certificaat

Spreekt deze vacature je aan of heb je vragen? Neem contact op met Bas Jansen via

• In het bezit van of bereid tot het halen van

bas.jansen1@engie.com of telefonisch op 06 225 796 89.

een VCA-certificaat
• Ervaring in de koeltechniek is een pré

Lees meer op www.koudetechniek.nl

ENGIE Refrigeration is een onderdeel van ENGIE Services. Met 300 medewerkers houden wij ons dagelijks bezig met
professioneel onderhoud en optimalisatie van koude- warmte- en invriesinstallaties. Voor de bewaring van akkerbouwproducten en het invriezen van vis & convenience producten, maar ook voor warmtepomptechnologie bij industriële
bedrijven. Naast onze Nederlandse klanten zijn we ook actief in het buitenland.

koudetechniek.nl
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15-vragen aan

Daya Jansen Meijel
zeggen is ook niet ideaal maar beter
dan te kleine kleren.

Waar maak jij je huiswerk het
liefst?
Op school gewoon in de les. Ik vind
het fijn om het huiswerk al af te heb
ben als ik naar huis ga zodat ik dan
niks meer aan mijn huiswerk hoef te
doen, want huiswerk vind ik saai en
is niet zo mijn ding.

Ben je een ochtend- of een avondmens?
Van beide een beetje. Want ik hou
van vroeg opstaan maar ga ook
graag laat naar bed. Ik wil gewoon
niks missen van de dag. Alles eruit
halen wat er in zit. Pluk de dag.

Wat is het lekkerste wat je ooit
hebt gegeten?
Pannenkoeken en hangop. Dat laatste
is yoghurt met slagroom van mijn
oma’s recept. Dit is tevens bij ons een
traditie met kerst. We kijken altijd uit
naar het dessert op kerstavond.

Wat vind je leuk om zelf de koken
of bakken?
Wafels met oma. Vooral het beslag
is lekker. Maar de wafels ook hoor.
En nacho’s uit de oven met guaca
mole en friet. Heerlijk!

Als je aan één televisieprogramma mee moet doen, welk
kies je dan?
Chateau Meiland omdat ik een grote
fan ben van dit programma. Ik vind
de serie hilarisch. Ik zou dan een rol
willen als oppas van de kleine Claire.
Ik krijg echt energie van dit pro
gramma.

Wat zijn je hobby’s?

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

op vakantie gaan heel leuk en dan
vooral naar Drenthe. Dat vind ik een
mooie provincie en er heerst altijd
gezelligheid en warmte. De natuur is
er schitterend.

Daya Jansen
14 jaar
Meijel
Hub van Doorne
college Deurne

Waar word jij superenthousiast
van?
Als ik naar Toverland ga. Ik vind
Hallowoon Fright Nights super
leuk en alle attracties supergaaf.
Vooral de Dwervelwind. Ook vind ik

Wat kies je? Je moet altijd alles
twee keer zeggen, of je kleren zijn
altijd drie maten te klein?
Je moet alles twee keer zeggen,
want als mijn kleren te klein zijn lijkt
me dat niet zo fijn. Twee keer alles
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deurtjes
Van nieuwe deurtjes
tottot
eeneen
complete
renovatie
complete
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Dansen en Tiktok. Ik hou ervan om
leuke Tiktok-filmpjes te maken.
Ik maak deze over veel onderwerpen
maar momenteel vind ik het leuk om
Tiktoks te maken over Harry Potter.
Maar ik ben sowieso graag bezig.
Lezen vind ik ook heel leuk.

Hoe ziet jouw ideale weekend
eruit?
Eerst een beetje uitslapen tot een
uur of 9 en dan rustig ontbijten met
z’n allen en dan Tiktoks kijken en
tv kijken. Ik ben ook graag creatief

bezig in het weekend en verbouw
mijn slaapkamer vaak. Vervelen doe
ik me niet zo vlug.

Welk spelletje vind je het leukst
om te doen?
‘Wie heeft het gedaan’. Dan ben je
een soort van spion en dan moet je
erachter zien te komen wie de dief
is. En ‘Familie Poen’ is ook heel leuk.
Maar ik vind veel spelletjes wel leuk.
Gezellig samen bezig zijn.

Hoi

Hoe beleef jij deze coronacrisis?
Als saai. Want je kan en mag niet
veel doen. Maar we proberen er toch
iets van te maken. Door spelletjes
te spelen en te wandelen met mijn
broer en buurmeisje. Of gezellig tv
te kijken. Ik hoop dat deze crisis vlug
voorbij is en we weer wat kunnen
ondernemen.

Wat is favoriete vak op school?
CKV, dat is kunst. Ik vind het leuk om
creatief en met kunst bezig te zijn.
En de praktijkvakken vind ik ook leuk
omdat ik dan mag koken en bezig
bent met veiligheid en EHBO omdat
ik de kant van Zorg en Welzijn heb
gekozen.

Wat kies je? Contact via
WhatsApp of contact in het echt?
Contact in het echt omdat ik face-toface fijner vind omdat je elkaar dan
ook ziet en alles beter overkomt.
WhatsApp is goed voor even.

Hoe vind jij de online lessen?
Erg saai. Want dan ben je niet in con
tact met je klasgenoten en dat vind
ik jammer en in de klas is het contact
met leraren toch een beetje makke
lijker. En online is wat lastiger vooral
als je laptop niet meewerkt. Het is
een ideale noodoplossing maar meer
niet. Maar iedereen doet zijn best.

Liever elke ochtend pizza eten als
ontbijt, of elke dag eten uit de
schoolkantine?
Liever uit de schoolkantine want
dan kun je elke dag een ander
broodje kiezen en heb je een keuze.
Een keuze heb je met pizza’s ook wel
maar ik vind een broodje lekkerder.
Dat vind ik hartiger.
Tekst: Lotte Thijssen
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Nieuwe
maatregelen
Elke paar weken komen er weer
nieuwe maatregelen, of het er
nou veel zijn of niet, en of het
nou versoepelingen of verscherpingen zijn. Nu zitten we in een
tijd dat er weer scherpere
maatregelen zijn genomen,
zoals de avondklok, de regel van
één bezoeker per dag en daarvóór onder andere de sluiting
van de scholen.
Vlak voor de kerstvakantie werd er
namelijk besloten dat de scholen
dichtgingen en dat er online les
zou worden gegeven. En dus zijn
er op onze school nu online les
sen voor het grootste deel van de
leerlingen. Over het algemeen heb
ik er geen problemen mee, omdat
ik niet zo’n lange lesdagen heb
en ook af en toe naar school mag.
Ik kan persoonlijk niet veel nega
tiefs zeggen over deze variant van
school, bij mij is namelijk het enige
lastige dat me nu is overkomen dat
mijn laptop midden in de les uit
viel, dat ik de link van een paar les
sen niet kon vinden en dat ik een
keer slechte verbinding had, waar
door ik het scherm niet kon zien.
Tja, dat zijn nu een beetje mijn
schoolproblemen. Ten opzichte van
de online lessen zijn de rellen die
na de invoering van de avondklok
kwamen wel van een ander kali
ber. Dat was namelijk ook een van
de maatregelen, die avondklok.
En dat zullen veel mensen wel
gemerkt hebben. Buiten het feit
dat je vrijwel niemand meer buiten
ziet of hoort na negenen, zal het
weinig mensen zijn ontgaan dat er
een heleboel rellen waren. Ook van
de maatregel dat je maar één
bezoeker per dag mag ontvangen
merk ik veel, ook al zou ik het niet
zo snel door hebben gehad als de
maatregel niet bestond. Pas toen
die regel inging merkte ik dat ik in
mijn eentje niet ergens op bezoek
ga. Met de regel van twee bezoe
kers kon ik nog weleens met een
van mijn ouders mee, nu gaat dat
niet. Dus ja, die laatste paar maat
regelen zijn me in het dagelijks
leven vaak opgevallen. Ik ben dan
ook benieuwd wat er deze week
wordt afgekondigd.

Lisa
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Plannen bewaard tot volgend jaar

Britse Boete Zitting
bestaat elf jaar
Dit jaar zou elfde editie van de Britse Boete Zitting in Maasbree
plaatsvinden. Echter kan de jubileumeditie vanwege corona
niet doorgaan. Initiatiefnemer Hay Lintjens blikt terug op de
voorgaande jaren en kijkt positief naar de toekomst.
“Milly Heijnen en ik troffen
elkaar regelmatig bij buurtacti
viteiten, waar we filosofeerden
over wat carnaval voorstelt en
hoe je dit zou moeten uitdragen.
Allebei vonden we carnaval in de
buitenlucht het mooiste wat er is
en wilden dit in Maasbree gaan
promoten middels een Britse
Boëte Zitting”, legt Hay Lintjens,
een van de initiatiefnemers, uit.

We zijn nog steeds
trots op ons concept
In hun kennissenkring hadden
ze snel voldoende enthousias
telingen bij elkaar waarmee ze,
samen met het Mafcentrum, dit
idee konden gaan uitvoeren.
Op 26 februari 2011 was de eer
ste editie een feit. Hay: “We gin
gen van start met artiesten uit
Maasbree en de gehele regio
die ons initiatief ondersteun
den. Het werd niet druk maar
wel ontzettend gezellig en daar
ging het ons om. We hadden
direct het vertrouwen dat dit in
Maasbree zou gaan slagen.”
Volgens Hay zijn er enkele hoog
tepunten in deze elf jaar voorbij
gekomen. “Dat de Breurkes en
ZoeWieZoe samen als artiesten
een spectaculair optreden gaven.
Dit hebben we daarna met suc
ces onder meerdere artiesten
gepromoot. Dat er in 2012 ijs
pegels van bier aan de statafels
hingen. Dat iedereen in 2016
naar binnen moest vluchten van
wege een storm. En dat we nog
steeds trots zijn op ons concept.
We belonen de artiesten alleen
met een drankje en een hapje
en willen vooral enthousiasme

op een podium, wat een opleg
ger is die langs de weg staat.
Eenvoud blijft de kracht. De sfeer
tijdens een BBZ wordt omschre
ven alsof het een vriendenfeest
is. Iedereen springt, host en
drinkt met elkaar op het leven.
Het is vooral genieten.”

Rooskleurig
Op 6 februari 2021 zou het eer
ste jubileum plaatvinden, maar
het coronavirus staat dit niet toe.
“Dit jaar zouden we extra vroeg
beginnen. Normaal om 13.11 uur
maar dit jaar om 11.11 uur, we
zouden het publiek dan trakteren
op een stevig vastelaoves-ont
bijt en die dag zoveel mogelijk
artiesten van afgelopen tien
jaar uitnodigen voor een optre
den.” De grote plannen wor
den bewaard voor volgend jaar.
Om de vaste gasten toch wat
aan te bieden, wil de organisatie
hen een button thuisbrengen die
ze ieder jaar, vanaf 2013, als aan
denken mee naar huis krijgen.
Deze is via facebook te bestellen.
De organisatie ziet de toekomst
voor de Britse Boete Zitting roos
kleurig in. “Er is afgelopen jaar
voldoende jongere aanwas in de
organisatie welke een nieuwe
boost aan dit evenement gaan
geven onder het motto: “100 pro
cent vastelaovend kinse veere
achter roëte, maar 111 procent
dét veerse boëte”.

Er is voldoende
jongere aanwas

Tekst: Jeanine Hendriks

Naamgewazel (deel 1)

Wat schuilt er achter de
carnavalsnamen?
De Kevers, De Brookhaze, en De Kook. Een greep uit de selectie van carnavalsverenigingen uit Peel en Maas.
Voor de meeste vastelaovesfans is het geen probleem om te weten welke naam bij welk dorp hoort. Maar wat
schuilt er eigenlijk achter die naam en hoe is deze ooit tot stand gekomen? Voor diegene die het nog niet
wisten ging HALLO op onderzoek uit.
Kessel
Carnavalsvereniging De Kevers
In 1953 komt een aantal jongeren bij
een in café Hebben in Veers. Hun doel
is een carnavalsvereniging op te rich
ten. Bij de eerste bijeenkomst stond
er een kooi met daarin een levende
krielhaan op tafel. Al snel waren ze
er uit. De opgerichte carnavalsvereni
ging kreeg de naam ‘de Kestielhiere’:
een verwijzing naar het kasteel in het
dorp. Op het laatste moment werd
er nog een prinsenmantel gemaakt.
Sjengske de la Roy had nog stof thuis
waarop allemaal hanen stonden afge
beeld. In de optocht zou de prins een
krielhaan meenemen ter vermaak van
het volk. Het zag er dus naar uit dat
de krielhaan een belangrijke rol zou
gaan spelen in de Kesselse carnaval.
Maar het lot besliste anders. De car
naval ging dat jaar niet door van
wege de watersnoodramp. In de jaren
hierna vond men niet meer de moed
om opnieuw te starten. Tot er in 1959
weer een nieuwe groep opstond die
een carnavalsvereniging wilde oprich
ten. In eerste instantie hield men de
naam ‘De kestielheren’ aan, vandaar
ook dat de raad van elf zwarte pak
ken droeg. Ook had iedereen een klein
zwart snorretje. Al snel kwam men tot
de conclusie dat de naam ‘De kestiel
hiere’ toch wel een moeilijke naam
was voor een carnavalsvereniging en
‘beste Kestielhierinne en Kestielhiere’,
dat vond men toch niet zo gewel
dig klinken. Bij acclamatie werd toen
de naam ‘De Kevers’ aangenomen.
Hiermee bleef de verbondenheid met
kasteel Keverberg gewaarborgd. Het
lieveheersbeestje (kever) werd het
symbool op de scepter. Sinds 1984 is
het logo van de kevers het lieveheers
beestje met de vijf ruiten van de stad
Kessel. De haan van het eerste uur
vinden we tegenwoordig ook terug,
en wel in de mantel die de prins die
is afgetreden het komende carnavals

seizoen moet dragen, tot zijn ont
groening heeft plaats gevonden op
Prinsjesdag in september.

Keuk en Kukskes precies dateert.
Deze ‘scheldnaam’ werd in ieder geval
door de omliggende dorpen uitge
broed en ontstond in de behoefte
om zich van elkaar te onderscheiden.
Koningslust
Carnavalsvereniging De Brookhaze Daarnaast werd dit gevoed door oude
en diepgewortelde vetes tussen de
De geschiedenis van de Brookhaze
kleine dorpsgemeenschappen. Volgens
gaat terug naar het jaar 1923. In dat
de mondelinge overlevering hebben
jaar vonden de allereerste activitei
de Baarlonaren hun bijnaam te danken
ten plaats. Graad Lenssen was de
aan de inwoners van Tegelen en Steyl.
oprichter van de carnavalsvereni
Wanneer de Baarlonaren tijdens de
ging. Echter kwam er na hevig ver
visvangst bijeen waren aan de oever
zet van de gemeentelijke overheid
van de Maas, zouden de Tegelenaren
na één seizoen al een einde aan het
op een veilige afstand denigrerend
bestaan de eerste carnavalsvereni
naar de overzijde van de rivier heb
ging in Koningslust. Toepasselijk werd
ben geroepen: ‘Hangt ‘nem bógges
het einde bezegeld door een pop (de
kook (boekweit) aan de gaert angers
prins) te verbranden in het centrum
vangt geej niks!’ en ‘Kook mèt sjpek is
van Koningslust. Op 15 februari 1957
good vur ‘nne gek’. Baarlonaren von
nam Piet Lormans het initiatief voor
den dat niet zo’n probleem en zeiden
het oprichten van een nieuwe car
schertsend: ‘Ach die erme Tegelse, die
navalsvereniging. Er waren enkele
móste ens weite det die aafsjtamme
jongeren in Koninglust die het niet
van Baolderse die kóste zjwumme’.
leuk vonden dat er geen carnaval
Boekweit werd veel in Baarlo ver
werd gevierd in het dorp. Al gauw
bouwd omdat het gewas zelfs op de
gingen P. Lormans, G. van Hensberg,
armste zandgrond groeit. Het eten van
P. Thijssen, S. Berkers en P. Keijsers
boekweitkoek werd algemeen gezien
bij elkaar zitten bij café Juliana in
als ‘erme luujs aete’. Zeker wanneer
Koningslust. De commissie ‘het
het nog wordt verrijkt met vet spek.
bestuur’ werd gevormd, er werden
Er bestaat in dit verband het gezegde:
meteen verschillende mensen in
‘nne Kook dae sjteit sjtiéf, dae sjteit in
het dorp benaderd om bij de Raad
’t liéf’. De bijnaam Kook viel in Baarlo
van Elf te komen. Zo ontstond er een
in goede aarde want wanneer fan
carnavalsvereniging. Op 15 februari
fare Eendracht in 1903 aan de Venlose
ontstond daaruit de ‘de Brookhaze’.
optocht deelneemt, maakt de vereni
De naam werd gekozen omdat er
ging de naam wereldkundig en noemt
in ’t Brook’ nogal wat ‘haze’ zaten.
zij zich voortaan Muziekvereiniging De
Zodoende was de samenhang van
Kook van Baolder. Het vaandel wordt
natuur, landschap en beesten snel
tijdelijk vervangen door ‘ne Kook
gelegd en was de naam ‘Brookhaze’
op ‘ne sjtek. In het najaar van 1954
al gauw een feit. De dag erna teken
wordt Carnavalsgezelschap De Kook
den men de oprichtingsakte bij de
opgericht. Dit gezelschap zal later als
gemeente Helden.
De Kook ’55 of d’n aoje Kook te boek
staan. Jan van den Eertwegh (Jan
Baarlo
van Herm van Kernelis), Huub Ewalds
Carnavalsvereniging De Kook
(Huub van de Kopere) en Lei van
Het is volgens de vereniging moeilijk
aan te geven uit welke tijd de aandui den Eertwegh (Lei van Hans) zijn de
ding van Baarlonaren als Kookvraeters, oprichters.

VACATURES
• Magazijn medewerker junior
• Montage medewerker

wij zijn op

• Productie medewerker

zoek naar

jou

Meer informatie of solliciteren? Ga naar
www.bouten-kozijnen.nl/over-ons/vacatures
of scan de QR code.

Edisonweg 4 | 5991 EL Baarlo | T. 077-4777200 | info@bouten-kozijnen.nl | www.bouten-kozijnen.nl
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Coronamaatregelen
LET OP: Het aantal kerkgangers
is beperkt tot 30. Kijk bij de
kerkberichten van uw parochie naar
wat daar: telefonische aanmelding
of aanmeldbriefjes. Staat daar niets,
dan zal het aantal kerkgangers wel
onder de 30 blijven. Misintenties
waar veel mensen voor komen
kunnen we nu niet aannemen. Met
ziekteverschijnselen: blijf thuis!
Houdt in de kerk 1 ½ meter afstand.
Een mondkapje bij het naar uw
plaats gaan en weer naar buiten
lopen, wordt dringend aanbevolen.
De zondagse H.Mis op TV is op NPO2
om 10.00 uur. Blijf gezond!
STEUN: Als u vw de coronacrisis,
waar ook uw parochie keihard de
financiële gevolgen van ondervindt,
een extra gift als kerkbijdrage wilt
overmaken, dan wordt dat bijzonder
gewaardeerd. Een enveloppe in de
bus kan ook. Misschien ook omdat
u al een tijdje de collecte hebt
gemist?! Heel hartelijk dank.

Parochie Beringe
Misintenties
NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens
het parochiespreekuur op dins
dagochtend. Ook bij kapelaan
Roger Maenen tel. 077-4661850 of
per email roger.maenen@ziggo.nl.

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4, 077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 7 februari
H. Mis: 11.00 uur
Lector: Mevr. Marianne Verhappen
Intenties: Petronella Vaessen. Maria
Peeters en overl. familie PeetersHermans-Haenen. Jaardienst Harry
Hoeymakers en Lies HoeymakersHaenen. Louisa Verheijen (verjaar
dag) en Anna Verheijen. Jaardienst
Jéér Kempen en overl. familie.
Mededeling:
Blasiuszegen:
Zondag 7 februari wordt na de
eucharistieviering van 11.00 uur de
Blasiuszegen gegeven aan ieder
die hierom vraagt.

Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur
in de sacristie.
Kerkdiensten
Zaterdag 6 februari
H.Mis 19.00 uur. t.i.v. Giel Peeters
en Leny Strijbos; vw corona alge
mene Blasiuszegen. Max. 30 pers.
Telling bij binnenkomst
Woensdag 10 februari
H. Mis 09.00 uur (grote kerk, zij-altaar
St.Jozef)

Parochie Egchel
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 7 februari
Geen H. Mis
Zondag 14 februari
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Pastoor Giel
Peeters (b.g.v. verj); Mia Wijnen
-Tillemans (vw kaartclub)

Parochie Grashoek

en Leny Strijbos; Uit dankbaarheid
(vw verjj.) vw corona algemene
Blasiuszegen. Max. 30 pers. Telling bij
binnenkomst

Parochie Helden
Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Vrijdag 5 februari
De H. Communie wordt thuisgebracht
vanaf 09.00 uur
Zondag 7 februari
H. Mis 10.00 uur vw corona alge
mene Blasiuszegen t.i.v. Theo Stals en
schoonzoon Jan; Hein Korsten en fam.
Korsten-Gommans;
Kerk open voor stil gebed en aanbid
ding: 13.00 – 15.00 uur

Parochie Koningslust

Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg
077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 6 februari
H.Mis 19.00 uur. t.i.v. Giel Peeters

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 6 februari
H. Mis 17.30 uur t.i.v. voor allen die lij
den onder de coronacrisis

Parochie Kessel

Parochie Baarlo

Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Iet Dings-Bovendeerdt
077 462 18 60, 06 24 21 61 06
Kerkdiensten
Zaterdag 6 februari
19.15 uur H. Mis Voor de parochie.
Mededelingen:
Nieuwe datum Vormsel
Donderdag 15 april (dit onder voorbe
houd) zullen de kinderen van de basis
school het Sacrament van het H. Vormsel
ontvangen. Het zijn twee vieringen om
18.30 uur en om 19.30 uur. Voorganger
in deze viering is Vicaris Goulmy.
Er mogen maar 30 personen in de H.
Missen aanwezig zijn.
U kunt zich daarvoor opgeven bij: Arno
Houwen tel. 06-55177046 of bij
Iet Dings tel. 06-24216106
Voor de pastorale zorg kunt u terecht
bij pastoor-deken W. Varela
Tel. 3981416, of kapelaan H. te
Boekhorst (zie parochie Baarlo)
Ziekenzalving: 06-55408023

Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3, 077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 7 februari
9.30 uur H. Mis.
Jaardienst Herman Peeters en Maria
Peeters-Smeets en overledenen van de
familie. Wilhelmien Berden-Lenders.
Donderdag 11 februari
9.00 uur H. Mis.
Mededelingen:
Datum Vormsel
Donderdag 8 april (dit onder voorbe
houd) zullen de kinderen van de basis
school groep 8 het Sacrament van het
H. Vormsel ontvangen. Het zijn twee
vieringen om 18.30 uur en om 19.30
uur. Vicaris Goulmy zal in deze viering
voorgaan.
Blasiuszegen:
Zondag 7 februari wordt aansluitend
na de H. Mis de Basiuszegen gegeven

Zaterdag 13 februari
Geen H. Mis

Parochie Meijel
Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5077 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
Donderdag 4 februari
H. Mis 09.00 uur -Telling bij binnen
komst
Zondag 7 februari
H. Mis 11.00 uur. Vw corona algemene
Blasiuszegen. Geen Misintenties. Max.
30 aanwezigen. AANMELDBRIEFJE
noodzakelijk. Verkrijgbaar vanaf: ma. 1
februari, prikbord kerk
Maandag 8 februari
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans – Telling bij bin
nenkomst
Dinsdag 9 februari
H. Mis 09.00 uur –Telling bij binnen
komst
Donderdag 11 februari
H. Mis 09.00 uur –Telling bij binnen
komst

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88

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

aan ieder die dat wenst.
Er mogen maar 30 mensen in de
kerk. U kunt zich daarvoor opgeven.
Tel. 477.1275 of per mail:
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Bij binnenkomst in de kerk kunt u uw
handen desinfecteren en de voorge
schreven afstand in acht nemen. Als
u verkoudheidsklachten heeft, blijft u
dan thuis.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans, 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zaterdag 6 februari
18.00 uur H. Mis. Jaardienst, Gertruda
Geraets-Timmermans en Piet Geraets
Zaterdag 20 februari
18.00 uur H. Mis.
Tot bijzondere intentie
Mededelingen:
De misintenties kunnen tot nader
bericht worden doorgegeven aan Tjeu
Stemkens. Ook voor verdere informatie

Halvefinalisten voorleeswedstrijd bekend
Nienke Hillen van basisschool Kc Leef uit Kessel, Sophie van der Sanden van basisschool de Liaan uit
Helden, Suus Ebisch van basisschool de Horizon uit Grashoek en Milou Gommans van IKC de Kemp uit
Egchel hebben maandag 1 februari de kwartfinale van de nationale voorleeswedstrijd gewonnen.
uit Bart Nelissen (Omroep P&M),
Marcel Roelofs (wethouder Beesel)
en Paul Aerts (schrijver en zanger)
had de taak om hier vier finalisten
uit te kiezen. Na goed overleg kwa

men Nienke, Sophie, Suus en Milou
als winnaars uit de bus. Deze vier
dames vertegenwoordigen binnen
kort Peel en Maas in de halve finale
op woensdag 17 maart.

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

Online verkiezing

In verband met de coronamaatre
gelen vond dit jaar online plaats.
Alle twaalf deelnemers hebben
een voorleesfilmpje opgenomen
en opgestuurd. De jury bestaande

info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag-, woensdag- en
vrijdagochtend van 08.30 uur tot
11.30 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 6 februari
H. Mis 19.00 uur vw corona
algemene Blasisuzegen t.i.v. An
van Ninhuijs-Lenders, Antoon van
Ninhuijs en dochter Tonnie
Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel

ER WARM BIJZITTEN

www.haardstede.nl

binnen de kerk.
Tot nader bericht is er de 1ste en
3de zaterdag van de maand om
18.00 uur de H. Mis in Kessel- Eik.
Kapelaan te Boekhorst verzorgt in
meerdere parochies de H. Mis.
De bestelde H. Missen die van
wege de Corona- lockdown niet zijn
doorgegaan, kunnen weer opnieuw
worden aangemeld, op de datum
welke de familie dit wenst.

Administrator (pastoor-deken)
W. Varela
077 398 14 16
Maasbree/Baarlo/Kessel/
Kessel-Eik
Kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kerkbestuur
Secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com
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Jij maakt ‘m super
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Verras eens
iemand met
een heerlijke
appeltaart

Recept:

Porties: 10 tot 12 personen (24 cm vorm)
Ingrediënten

Ben je op zoek naar een
leuke baan in Horst?
Assistent bedrijfsleider
Ervaren keukenadviseur
Junior keukenadviseur
Geïnteresseerd? Laat het ons weten!

Kijk voor meer informatie op: www.werkenbijimg.nl/vacatures
Heeft een van bovenstaande vacatures je interesse gewekt? Mail dan je
motivatiebrief en cv naar: sollicitatie@superkeukenslimburg.nl

200 gram ongezouten roomboter
200 gram witte basterdsuiker
400 gram zelfrijzend bakmeel
1 ei
8 gram vanillesuiker

Instructies
Klop het ei los verdeel in twee delen. De ene is voor het deeg, de ander voor het bestrijken.
Meng boter, basterdsuiker, zelfrijzend bakmeel, het halve ei, vanillesuiker en een snufje zout
tot een stevig deeg en verdeel in 3 delen.
Schil nu de appels en snij deze in plakjes. Vermeng in een kopje de suiker met kaneel.
Vet de springvorm in en bestuif met bloem.
Gebruik één deel deeg om de bodem van de vorm mee te bedekken. Een tweede deel deeg
gebruik je voor de randen. Strooi het paneermeel op de bodem van de beklede vorm.
De paneermeel neemt het vocht van de appels op.
Doe de helft van de appels in de vorm en strooi hier 1/3 van het kaneel-suiker mengsel
overheen. De overige appelschijfjes kun je nu ook in de vorm doen, strooi de rest van het
kaneel-suiker mengsel erover.
Rol het laatste deel deeg uit tot een dunne lap en snij stroken van ongeveer 1 cm breed.
Leg de stroken kruislings op de appeltaart. Met wat extra deegstroken werk je de rand
rondom af. Gebruik het halve ei om de stroken in te smeren.
Zet de taart iets onder het midden van de oven. Bak in 60 minuten op 170 °C (boven- en onderwarmte) gaar en goudbruin.
Laat de taart afkoelen in de vorm voordat je de ring verwijdert.
Nog een klein beetje warm met een toef slagroom is deze taart heel erg lekker.
Maar de volgende dag is hij eigenlijk nóg lekkerder, als de smaken lekker zijn doorgetrokken.

www.superkeukens.nl
êêêê

Klanten beoordelen Superkeukens met een

8,3

snuf zout
1,5 kilo zoetzure appels (ongeschild)
75 gram kristalsuiker
3 tl kaneel
15 gram paneermeel

HORST

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

ROERMOND

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

Elke zondag geopend

