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Koekjes en kletsen
Tijdens de jaarlijkse vrijwilligersactie NLdoet, die dit jaar plaatsvond op vrijdag 28 en zaterdag 29 mei, zet Het Oranje Fonds vrijwilligerswerk in de spotlights. Door het hele land
kunnen mensen tijdens deze dagen een extra steentje bijdragen bij verschillende projecten. In het Zorgcentrum Vincent Depaul in Panningen organiseerden medewerkers en
vrijwilligers een high-tea voor de bewoners. Lees verder op pagina 05

Buurtbewoners vrezen voor vernieling nieuwe beweegtoestellen

Hangjeugd en drugsdealers zorgen voor overlast omgeving
‘t Heljes Pedje
De beweegtoestellen die eind juni Aan de Koeberg in Helden worden neergezet, als onderdeel van de
herinrichting van ‘t Heljes Pedje, worden mogelijk de dupe worden van vandalisme als er niet snel wordt
ingegrepen, zo stellen buurtbewoners. Zij laten weten dat hangjeugd overlast bezorgt, rotzooi achterlaat
en vernielingen aanbrengt en voor een onveilig gevoel zorgt bij bezoekers.
De werkgroep ‘t Heljes Pedje is al
enkele jaren bezig met de herinrich
ting van ‘t Heljes Pedje. Eind juni
worden er natuurlijke speeltoestellen
geplaatst om mensen te stimuleren
om het bos in te gaan. Een buurt
bewoonster uit de Keizerbosstraat,
die niet met haar naam in de HALLO
wilt, laat weten te vrezen dat het
gemeenschapsgeld wordt wegge
gooid met de komst van de beweeg
toestellen, omdat de kans groot is
dat ze worden vernield door hang

jongeren die voor overlast zorgen.
“Ik woon dichtbij en wandel er veel.
Er wordt door de jongeren veel
geblowd en gedeald, gescholden en
rotzooi getrapt. Er liggen elke dag
zakjes wiet, pizzadozen en lachgas
patronen op de grond. Ook is er een
paar maanden terug een picknick
bankje vernield. Het gebied wordt
niet gewaardeerd door de jeugd en
dat vind ik jammer. Ik durf er niks
van te zeggen, want de reactie zal
zijn ‘waar bemoei jij je mee’ en mijn

auto staat aan de weg geparkeerd.
Straks trappen ze mijn spiegels eraf.”
Een andere buurbewoner uit die
zelfde straat is Henk Maessen.
Volgens hem zijn drugsdealers het
grootste probleem waar het gebied
Koeberg momenteel mee te maken
heeft. “Er wordt veel gedeald op de
parkeerplaats tussen het Kerkeböske
en de blokhut en er komt steeds
meer rotzooi, maar ik weet niet
of deze rotzooi van de dealers of
hangjeugd is.” Maessen verwacht

dat als er niet wordt ingegrepen,
mensen straks niet meer in het
gebied durven te gaan wandelen.
“Zelf loop ik er ook niet meer als het
een beetje donker wordt. Ik spreek
ze ook niet aan. Je weet maar nooit
wat voor volk er in de auto zit en
je hoort genoeg nare verhalen op
tv van mensen die het wel doen.”
Hoewel Maessen het initiatief van
de beweegtoestellen toejuicht,
heeft hij er een hard hoofd in of ze
een lang leven beschoren zijn. “Hoe
vaak is de uitkijktoren van Meijel
wel niet vernield? De nieuwe speel
toestellen komen een beetje uit het
zicht te liggen. Ik ben bang dat ze
vernield gaan worden. Ik weet dat

het Dörperoverleg van plan is om
‘t Heljes Pedje te verlichten, maar of
dat voor zoveel afschrikking zorgt,
betwijfel ik.”

Verlichting
Jan Smolders, voorzitter van de werk
groep ‘t Heljes Pedje, zegt op de
hoogte te zijn van de hangjongeren.
“Het is de bedoeling om ook ‘t Heljes
Pedje sociaal veilig te maken door de
verlichting die er komt en de strui
ken die we gaan weghalen, zodat
het gebied meer zichtbaar wordt.

Lees verder op pagina 03

02

nieuws \ 0306

Vrouwen in de minderheid

De Meijelse Sanne is een trotse brandweervrouw
Sanne Strijbos (23) uit Meijel is werkzaam bij de vrijwillige brandweer in
haar dorp. Van de negentien werknemers zijn er twee vrouw. Volgens
Sanne is het goed dat er, ten opzichte van vroeger, nu vrouwen bij de
brandweer zitten. “Mannen zijn vaak sterker op fysiek vlak, vrouwen
winnen (meestal) op empathisch vlak.”
Deze Meijelse dame had vroeger de
ambitie om politieagente te worden.
Toch startte ze na het vmbo met de
studie apothekersassistente en sinds
2017 is ze werkzaam in de plaatse
lijke apotheek. Sanne merkte echter
dat ze, ondanks dat ze haar werk leuk
vond, spanning miste. Dus toen een
oud-collega haar in 2019 zei bij de
vrijwillige brandweer te werken en
haar uitnodigde om langs te komen
op een oefenavond, twijfelde ze geen
moment. “Tijdens deze avond, waarin
ze een situatie nabootsen, zag je wat
het werk zoal inhoudt en ik moet zeg
gen: ik was direct verkocht.”
Voor de vrijwillige brandweer kun je je
het hele jaar door aanmelden. Sanne
meldde zich in augustus 2019 aan en
doorliep een traject met een test en
gesprekken. Eén van de voorwaarden
om bij de brandweer te kunnen is dat
je fit moet zijn. Voor Sanne was dat
één van haar sterke punten. “Ik vol
leybal bij Peelpush. Vroeger speelde
ik jarenlang iedere dag volleybal, dus
ik heb altijd veel gesport en ben erg
fit.” Tot Sanne’s grote geluk behaalde
ze alle testen en mocht ze officieel
bij de vrijwillige brandweer starten.
Daarnaast is ze 36 uur per week bij de

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

apotheek blijven werken. “Ik vind het
wel lekker. Aan de ene kant kan het
bij de brandweer heel hectisch zijn:
je weet nooit wat je aan gaat treffen.
Aan de andere kant heb ik structuur
en rust in mijn baan als apothekersas
sistente. Ik geniet van de combinatie.”
Sanne heeft met haar baas kunnen
regelen dat ze weg mag zodra er een
melding binnenkomt. Gemiddeld heeft
de brandweer in Meijel tussen de vijf
tig en zeventig uitrukken per jaar, dat
komt neer op een gemiddelde van
één keer per week. “Het lastige is dat
je nooit weet hoelang je weg bent. Je
kunt het (vaak) wel inschatten aan de
hand van de melding, maar soms lijkt
het een korte melding te zijn en is er
ter plaatse toch meer aan de hand.
Dan ben je ineens uren later terug dan
verwacht. Gelukkig is mijn baas daar
heel flexibel in.”

Ik kan ook
niet goed stilzitten

Emoties
Naast het feit dat Sanne uren steekt
in de tijd dat ze wordt opgeroepen,
heeft ze wekelijks in de avonden ook
trainingen en krijgt ze les. “Ik vind het
niet erg om er zoveel tijd aan kwijt te
zijn. Daarnaast heb ik jarenlang veel
vrije tijd in het volleyen gestopt, dus
ik ben het gewend om in mijn vrije
tijd ergens mee bezig te zijn. Ik kan

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

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

Bezorgklachten www.garcon.nl

ook niet goed stilzitten, dus dat komt
goed uit.” Onlangs behaalde Sanne
de module ‘brand’. Dit betekent dat
ze vanaf nu kan worden ingezet bij
alle meldingen. Ze wordt dan opge
roepen en trekt met een team er op
uit om haar passie te verwezenlijken:
het helpen van mens en dier. “Ik wil
graag iets doen voor de samenleving
en daarnaast is het voor mij zelf ook
heel uitdagend en spannend werk. Je
weet nooit in welke situatie je precies
terechtkomt.”
De brandweer komt ter plaatse bij
brand, maar ook bijvoorbeeld bij
auto-ongelukken en reanimaties. “Ik
ben er inmiddels achter gekomen dat
ik tegen zulke scenario’s kan. In het
begin was het even slikken wanneer
er veel emoties bij kwamen kijken,
bij personen die je kwam helpen. Ik
dacht: oké, dit hoort er ook bij. De
handelingen uitvoeren zullen op een
gegeven moment wennen, maar de
erge scenario’s op je netvlies en de
gedachte van een achterblijvende

familie, bij bijvoorbeeld een overlij
den, die zullen nooit wennen. Verdere
horen we nooit hoe het afloopt, in ver
band met de privacywet. Of je moet
het via-via horen. Maar die onwetend
heid is soms het beste. Dan houd ik
mij vast aan de gedachte dat ik alles
eraan heb gedaan om iemand te hel
pen en dat is een fijn gevoel.”

Vrouwen
In het algemeen werken er meer man
nen dan vrouwen bij de brandweer, zo
ook in Meijel. Sanne en een vrouwe
lijke collega zijn omringd door zeven
tien mannen. Volgens de Meijselse
zou het de brandweer goed doen als
er in elk korps een aantal vrouwen zou
zitten.
“Ik zeg niet dat de brandweerwereld
overheerst moet worden door vrou
wen, want juist de combinatie man
nen en vrouwen is goed. Mannen zijn
over het algemeen fysiek sterker,
maar vrouwen hebben juist een groter
empathisch vermogen. Deze combi

natie is handig, bij bijvoorbeeld een
auto-ongeluk. Dan kun je de fysieke
kant van de man en de empathische
kant van de vrouw goed benutten.
Maar eigenlijk zou dit tijdens een
incident niet uit moeten maken want
iedereen is gelijk en hetzelfde opge
leid.” Sanne vindt het niet vervelend
om met zoveel mannen om zich heen
te werken. “Bij de apotheek werk ik
alleen maar met vrouwen. Dat zijn
twee hele verschillende werelden,
maar ik vind het een fijne afwisse
ling.” De combinatie van twee banen
zorgt ervoor dat Sanne bezig blijft.
Haar pieper draagt ze dagelijks, toch
wil dit niet zeggen dat ze verplicht is
om 24/7 voor de brandweer klaar te
staan. “Als ik echt niet beschikbaar
ben, dan kan ik me afmelden. Ook
kan ik gewoon op vakantie gaan of
een weekendje weg. Het is niet zo dat
ik word vastgebonden in Meijel. Het
blijft natuurlijk vrijwilligerswerk.”
Tekst: Roosje Delsing

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

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

Doe mee
en win

Dorpsoverleggen willen graag fysiek
in gesprek met raad
In een brief aan de gemeenteraad geven de dorpsoverleggen van gemeente Peel en Maas aan fysiek in
gesprek te willen met de raadsleden. De dorpsoverleggen willen samen met de raad niet inhoudelijk
ingaan op de pilot Zelfsturing 3.0, maar wel verkennen hoe ze ervoor staan en hoe de relatie tot elkaar
helder kan zijn en blijven.
In januari 2018 is de afspraak gemaakt
om met enige regelmaat een overleg
te plannen tussen de dorpsoverleg
gen en de gemeenteraad. Dat gesprek
heeft echter nog nooit plaatsgevon
den. Daarom vragen de dorpsoverleg
gen drie jaar later via een brief de raad
om voor de zomer een fysiek gesprek
in te plannen. “We moeten aandacht

schenken aan wat ons verbindt, zodat
we een houvast hebben naar een
duurzame, florerende toekomst. Wij
vinden dat dit gesprek niet online kan.
Daarnaast hechten we waarde aan een
informele ontmoeting. Een eenvoudige
maaltijd als start om daarna het raads
besluit zelfsturing nog eens op te fris
sen. Op die wijze komt het perspectief

van dorpsoverleg en gemeente aan
bod. We zouden dat graag kort willen
presenteren, zodat we de rest van de
avond een gezamenlijk platform heb
ben om het gesprek aan te gaan. Ons
idee daarbij is om in te gaan op wat er
nu gebeurt in de verschillende ker
nen. We zouden het gesprek ook graag
informeel willen afsluiten.”
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Gemeente Peel en Maas kon vernieling dassenburcht A76
niet voorkomen
Ter compensatie van de uitbreiding van bedrijventerrein Klavertje 4 wordt een natuurbrug ter hoogte van
de A67 in Maasbree aangelegd. Om dit te bewerkstelligen werden bomen gekapt en een dassenburcht
vernield. PvdA/GroenLinks vraagt zich af of dit in verhouding staat met de komst van het ecoduct.
Gemeente Peel en Maas geeft nu aan haar best te doen verstoringen van dassenburchten te voorkomen,
maar afhankelijk te zijn van handelen van derden.
In ruil voor de aanleg van de bedrij
venterreinen in het gebied wordt
rekening gehouden met de dieren die
er leven. Een essentieel onderdeel
van het landschapsplan van Klavertje
4 is het wegnemen van barrières
zoals de A67, zodat dieren de snel
weg kunnen oversteken. Dit wordt
gerealiseerd door de aanleg van een
natuurbrug. PvdA/GroenLinks consta
teerde dat hierdoor wel waardevolle
bomen zijn gekapt en een dassen
burcht is vernield en wilde van het
college weten of dit bekend is bij de
gemeente. Die geeft aan dat in de
voorbereidende fase in opdracht van
het ontwikkelbedrijf Greenport Venlo
de natuurwaarden in een quickscan
zijn geïnventariseerd. “In die scan is
uitdrukkelijk gewaarschuwd voor de
aanwezigheid van de das en de das
senburcht. Na constatering van de
vernieling hebben wij hiervan melding
gedaan bij de Groene Brigade van de
provincie met het verzoek om dit op te
pakken. Dit omdat provincie Limburg

bevoegd gezag is voor de bescher
ming van de das”, antwoordt het col
lege op vragen van PvdA/GroenLinks.
Provincie Limburg laat weten de mel
ding gekregen te hebben. “Daarna
heeft een toezichthouder ter plaatse
een kijkje genomen. Hij heeft gecon
stateerd dat de burcht niet volledig is
vernield, maar dat het gaat om een
verstoring bij een niet belopen pijp.
Omdat het probleem te maken heeft
met werkzaamheden in de buurt
van een Rijksweg, is Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO) het
bevoegd gezag”, aldus een woord
voerder van de provincie.

Populisme das
Peter Schutte is lid van de lokale
natuurorganisatie Jeugd en Natuur
in Maasbree. Hij houdt zich onder
andere bezig met het in de gaten
houden van dassen. Hij noemt het
ecoduct een goed idee, maar de

De gemeente geeft aan haar best te
doen om verstoringen van deze en
andere burchten te voorkomen. “Dat
doen we door aan de voorkant af te
stemmen en te informeren, maar als
gemeente blijven we in dergelijke
situaties afhankelijk van het handelen
van derden en zoals in dit geval van

Hangjeugd en drugsdealers
zorgen voor overlast omgeving
‘t Heljes Pedje
toenemen.” Daar is de gemeente
het mee eens. “In overleggen met
de werkgroep ‘t Heljes Padje, waar
ook de gemeente in vertegenwoor
digd is, zijn signalen over overlast op
deze locatie besproken”, zo stelt een
woordvoerder van de gemeente.
“De werkgroep bekijkt hoe hier
samen mee omgegaan kan worden.
Mocht de sociale controle onvol
doende zijn om de overlast tegen te
gaan, dan zullen wij daar vanuit de
gemeente ook naar handelen. Op dit
moment draagt de gemeente bij aan
handhaving van het gebied door de
locatie mee te nemen in de ronde
van de buitendienst, dus bij het
opruimen van afval.”
Tekst: Roosje Delsing

Over ARCO solutions

ARCO is een internationale speler op het gebied
van procesoptimalisatie. We ontwikkelen,
bouwen en installeren machines en installaties
om productieprocessen te verbeteren. Ons doel
is om installaties betrouwbaarder, efficiënter en
effectiever te maken.
ARCO is actief in verschillende branches namelijk:
Agri & Food, Recycling & Bulk en Supply Chain
& Internal Logistics. We bieden de kleinere

Tekst: Jeanine Hendriks

Winkeldieven gebruiken
hondje ter afleiding
In verschillende plaatsen in de regio hebben winkeldieven op een
unieke wijze buitgemaakt. Met een hondje leidde een van de dieven
het winkelpersoneel af, waarna de anderen buit konden maken. Twee
van de drie verdachten zitten vast.
met het wegsturen van het hondje in
de winkel. Van de drie verdachten zijn
er twee aangehouden. De derde ver
dachte, de eigenares van het hondje,
wordt volgens de laatste berichten
nog gezocht, maar de politie is al op
de hoogte van de identiteit van deze
verachte.

standaardoplossingen, maar verzorgen ook grote
turnkey projecten die geheel op maat gemaakt
worden naar behoefte van de klant. Het bedrijf is
onderdeel van de ACB Group. De ACB Group telt
130 medewerkers.

ARCO groeit!

Door groeiende vraag naar
automatiseringsoplossingen en de toegenomen
schaalgrote van projecten groeit ARCO.
Daarom zijn wij op zoek naar een nieuwe collega.

Werkvoorbereider

m/v

Ben jij die spil tussen de start en de daadwerkelijk oplevering van onze procesoptimalisatie- & productielijnen?
Bereid jij alles tot in de puntjes voor?

Jouw rol

Als Werkvoorbereider op onze afdeling Projecten ben
je verantwoordelijk voor de efficiënte coördinatie van
de benodigde materialen, om de bouwplanning van
onze procesoptimalisatie- & productielijnen goed te
laten lopen.
Je maakt onderdeel uit van een team van enthousiaste
werkvoorbereiders en van één van onze Branche teams
(Logistiek, Agro & Food, Industry, Recycling & Bulk)
In deze functie rapporteer je aan de Directeur
Operations en werk je nauw samen met de
projectleiders en afdeling engineering.

Taken en verantwoordelijkheden

Zowel in Panningen, Sevenum en
Blerick hebben de drie winkeldieven
toegeslagen. De politie vermoedt dat
het drietal ook winkels in Venlo heb
ben bezocht. Volgens de politie was de
werkwijze bij deze diefstallen telkens
hetzelfde, waarbij ze wachten tot de
winkeleigenaren te druk bezig waren

leefgebied. Daardoor vindt hij min
der eten, krijgt hij minder jongen en
zal het populisme langzaam uitster
ven.” Wel ziet Schutte kansen voor de
aanleg van een nieuwe burcht. “Het
zand is best geschikt voor een nieuwe
burcht. Maar de das graaft wel vier tot
acht ingangen en dat duurt een tijd.”
Maar wat Schutte vooral dwars zit,
is dat niemand in omgeving wist dat
veranderingen plaats zouden vinden.
“Het is jammer dat de omgeving niet
wist wat er te gebeuren stond. Het
was voor de meeste mensen een ver
rassing dat er bomen werden gekapt.
De gemeente heeft hierover niet goed
gecommuniceerd.”

Afhankelijk van derden

Vervolg voorpagina

De hangjeugd houdt niet van pot
tenkijkers. Dus als er meer gebruik
gemaakt gaat worden van ‘t Heljes
Pedje, is er meer controle en zal
het vandalisme afnemen.”
Volgens Smolders zou handha
ving het gebied kunnen contro
leren, maar is het lastig om de
situaties helemaal te voorkomen.
“Peel en Maas is niet alleen de
Koeberg, handhaving moet overal
zijn. Natuurlijk vragen we aan de
gemeente om wat meer toezicht te
houden, maar de gebruikers van ’t
Heljes Pedje hebben ook een taak.
Er is in het verleden een picknick
bank en de afvalbak vernield en er
zijn vuurtjes gestookt. Als er geen
sociale controle is en ze de vrijheid
hebben, zal vandalisme blijven of

aannemers en andere overheidsin
stanties. Het is overigens niet ver
eist om (lokale) natuurorganisaties te
raadplegen. Zij hebben geen formeel
adviserende rol.”

nieuwe landschapsinrichting staat
volgens hem niet in verhouding
met de vernietiging van het gebied.
“Er zijn door Staatsbosbeheer veel
meer bomen gerooid dan noodza
kelijk. Staatsbosbeheer is er te ruig
aan toe gegaan. We moeten spaar
zaam omgaan met bomen.” Schutte
geeft aan dat de dassenburcht die nu
vernield is, een tussenburcht was. De
werkgroep heeft al twee jaar geen
das meer op die plek gezien. “Maar de
das is een nachtdier en gaat ‘s avonds
op zoek naar eten. Dat eten vindt hij
in zijn foerageergebied en dus ook bij
een tussenburcht.” Volgens Schutte
wordt de das door veranderingen in
het landschap steeds meer beperkt.
“De das krijgt een minder groot

• Je verricht de inkopen van de benodigde materialen
en het tijdig afroepen hiervan en/ of diensten ten
behoeve van onze projecten.
• Het beoordelen van de kwaliteit van de inkomende
goederen aan de leveringsvoorwaarden
• Zorgt voor ondersteuning van de projectleiders en
het opstellen van de planning per project
• Bewaken van de projectplanningen
• Je begeleidt de voorbereidende activiteiten van
meerdere projecten tegelijkertijd.

ARCO Solutions BV
Venrayseweg 141, Horst
T +31 (0) 88-006 5300
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Wanneer ben je succesvol

• Je beschikt over MBO /HBO werk- en
denkniveau bij voorkeur in de richting WTB of
Bedrijfskunde.
• Enkele jaren werkervaring in een
soortgelijke functie.
• Je beschikt over goede communicatieve
vaardigheden, in zowel Engels als Duitse taal.
• Je kunt goed plannen & organiseren en bent
stressbestendig.
• Je hebt een commerciële, praktische en
resultaatgerichte instelling.
• Je herkent jezelf in de kernwaarden van ARCO
Solutions B.V. welke wij hebben omschreven als
vakkundig, professioneel, innovatief, klant- &
servicegericht en betrouwbaar.

Wat biedt ARCO Solutions

• Een fulltime functie van 40 uur per week
(inclusief ADV dagen).
• Mogelijkheid tot extra scholing en cursussen
• Uitstekende primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden
• Een dynamische en veelzijdige functie met
ruimte voor eigen inbreng
Meer informatie over deze en andere vacatures staat op:
www.arco-solutions.nl/nl/vacatures

Direct solliciteren?

Stuur dan een sollicitatiebrief met cv ter attentie van
Mariska Wilmink naar e-mailadres hrm@arco-solutions.nl
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À la prochaine
Het is goed geweest

Jeroen Crijns
Weert, * 18 oktober 1952
Fécamp (FR), † 29 mei 2021
Onverwacht werden we geconfronteerd met
het overlijden van papa. We zullen ons de mooie
momenten voor altijd blijven herinneren.
In verdriet blijven achter
Anouk
Myrthe en Martijn
Familie Crijns
Correspondentieadres:
Rect. Thomassenstraat 25, 5987 AE Egchel
De afscheidsdienst zal in deze moeilijke tijd in besloten
kring plaats gaan vinden.
We zouden het fijn vinden als u uw persoonlijke
herinneringen en gedachten met ons wilt delen via ons
correspondentieadres.

Soms gaat iets zonder reden mis
dan schuilt de les in accepteren
dat het is zoals het is
Te vroeg en verdrietig moeten we afscheid nemen
van ons mam, schoonmoeder en oma

Nellie van den Hoogenhof
- Stiphout

Op 31 mei is op 77-jarige leeftijd, toch nog onverwacht,
in haar eigen vertrouwde omgeving ingeslapen,
mien leef vrouw, ôs mam, lieve oma

echtgenote van

Lei Vaessen
Jan en Laura
Anne, Lisa, Iris
Jos en Erna
Familie Van Nisselroy
Familie Vaessen
31 mei 2021
Achter de Hoven 15
5993 CP Maasbree
Op zaterdag 5 juni nemen wij - in verband met de
omstandigheden - in besloten kring afscheid van haar.
Peet Steeghs Uitvaartzorg

Dankbetuiging

Uw aanwezigheid, warme woorden, mooie bloemen
en de vele kaarten bij het plotseling overlijden en het
afscheid van mijn man, ozze pap en opa

Jac Geurts
hebben ons diep ontroerd en zijn voor ons een
grote steun. Het is een fijne en troostrijke gedachte
dat velen Jac een warm hart toegedragen hebben.
Het zal ons helpen bij het verwerken van dit verlies.
Mia Geurts-Vullings
Kinderen en kleinkinderen
Baarlo, juni 2021

regio Peel en Maas

fienbosuitvaartzorg.nl

Tjeu van den Hoogenhof
Ons mam is 73 jaar geworden.

samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

t. 077-3078642

Weert: Monique
Deurne: Cindy en Toine
Daan, Ellis

Panningen
www.janssenuitvaart.nl

30 mei 2021
De Paast 18,
5768 BJ Meijel

Peet Steeghs Uitvaartzorg

De afscheidsdienst zal in besloten kring plaatsvinden
in verband met de huidige coronamaatregelen.

Degenen die ik liefheb verlaat ik
Om degenen die ik liefhad terug te vinden

06 38 43 79 56
Maasbree e.o.

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl

Riet Konings-Ketelaars
5 24 november 1937

† 30 mei 2021

echtgenote van

Jos Konings †
Rob †
Ellen en Peter
Kim
Cas

Bertie Vaessen - van Nisselroy
Bertie van de Kapper

077 308 28 33
06 30 921 961

weduwe van

Verdrietig, maar dankbaar dat zij ondanks alles toch van het
leven heeft weten te genieten, hebben wij afscheid moeten
nemen van

De lètste permanent is gezatte
De häörkes zitte wèr in model
De schier ligkt nôw stil…

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

Corr. adres: Tommelvaeren 7, 5993 HL Maasbree

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

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

Op woensdag 2 juni hebben we in besloten kring mam, oma
naar haar laatste rustplaats gebracht bij haar man en zoon.

de litste noot is geblaoze

Jan van Dommelen
echtgenoot van Riet van Dommelen-Peeters
Hij overleed in aanwezigheid van zijn gezin,
in de leeftijd van 73 jaar.
Pap, schoonvader en trotse opa van
Roel en Mariëlle
Yvonne en Bart
Noud, Evi
Jan en Mariska
Dani, Jesse, Max
Suzet en Joost
Yves, Nora

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

077-3661314 | www.bobnoten.nl

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

Koningslust, 31 mei 2021
De Koningstraat 55, 5984 NH Koningslust
Het afscheid zal in besloten kring plaatsvinden.

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

Wij zoeken mensen! Diverse
part-time vacatures zoals
vrachtwagenchauffeur, zie www.
bexbv.nl/vacatures

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

Zelfstandig Optidee Adviseur Peggy
Wismans www.optidee.nl/peggywismans tel: 06 48 55 07 30 of fb
Opti-Duur

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

0306 \ nieuws

05

Vervolg voorpagina

Koekjes en kletsen
In het zorgcentrum kwamen op vrij
dag 28 mei twee extra vrijwilligers hun
handen uit de mouwen steken. René
Aerts (55) uit Panningen was één van
hen. Hij heeft dit jaar voor het eerst
meegedaan aan de NLdoet dagen om
te proeven van het vrijwilligerswerk,
een kijkje achter de schermen te nemen
in het verzorgingstehuis en om men
sen te helpen. Aerts: “Mijn moeder
heeft in een verzorgingstehuis gezeten
en ik vond de sfeer daarbinnen pret
tig. Ik wilde graag eens meedoen met
dit initiatief zodat ik binnen zou kun
nen kijken in zo’n organisatie. Dus mijn
oorsprong was nieuwsgierigheid, maar
ik kom er natuurlijk ook omdat ik graag
wil helpen.” Eigenlijk had hij zich vorig
jaar al aangemeld, maar die editie ging
door corona niet door. Nu mocht René
dan toch aan de slag en wel op de afde
ling met dementerenden, die voorzien
werden van een high-tea. Hij heeft
zijn dag vooral besteed door met de
bewoners te praten. “Ik heb vooral veel
gekletst. Als ik zei dat ik uit Panningen
kom, had ik vrij snel herkenning. De
bewoners hebben altijd wel een geza
menlijke (vage) kennis. En we heb
ben ook over vroeger gepraat, over het
dorp en over dingen die ze nog weten.
Bovendien hebben we nog liedjes
gezongen en natuurlijk ook gegeten. Er
waren heerlijke hapjes klaargemaakt en
de bewoners hebben echt genoten. Ik
verwachtte dat de ouderen nauwelijks
iets zouden eten. Maar ik moet zeggen,
dat viel reuze mee. Als ze lekker kunnen
snoepen, dan gaat het er blijkbaar goed
in.” Doordat René nu van het vrijwilli
gerswerk heeft kunnen proeven, denkt
hij erover na om in de toekomst meer
vrijwilligerswerk te gaan verrichten.
“Zodra het beter past in mijn leven, wil
ik gaan kijken of ik meer vrijwilligers
werk kan gaan doen. Ik vind het echt
een aanrader om voor anderen iets te
betekenen. Tot die tijd denk ik in elk
geval jaarlijks met de NL Doet dagen
mee te doen, want het is keigezellig om
te doen.”
Ellis Kempeners, medewerker welzijn
en vrijwilligerscoördinator bij Vincent
Depaul blikt tevreden terug op deze
dag. “We hebben er een gezellige dag
van gemaakt. We zijn de hele week
bezig geweest met de voorbereidin
gen en ook de bewoners hebben we
erbij betrokken. Zij hebben ons gehol
pen met het maken van lekkere hap

jes. We hadden broodjes, soep, toetjes,
wraps, fruitspiezen, zelfgebakken har
tige madeleines en we hebben fruit in
chocolade gedipt. De bewoners hebben
goed meegeholpen en ik ben blij dat
we, vooral in deze tijden, met zijn allen
iets leuks hebben gedaan.” Kempeners
vindt het jammer dat ze nog niet met
de bewoners naar buiten konden gaan
en dat ze geen bezoekers mochten
ontvangen in gezamenlijke ruimtes.
“Anders hadden we een muzikant uitge
nodigd, maar dat ging niet. Volgend jaar
wil ik met zijn allen naar buiten, als het
weer het toelaat tenminste. Hier wordt
verbouwd en ik hoop dat we volgend
jaar de tuin mooi kunnen maken met de
bewoners en extra vrijwilligers. We pro
beren in elk geval elk jaar een nieuwe
actie te verzinnen.”

Waardering
Kempeners waardeert de vrijwilli
gers die zijn komen helpen en ze is
blij met het initiatief van NLdoet. Ze
zegt enthousiast te zijn over het feit
dat mensen worden gevraagd om iets
voor anderen te doen in hun vrije tijd.
Hoewel het zorgcentrum altijd vrijwilli
gers kan gebruiken, is er nog nooit een
vrijwilliger van de NLdoet dagen blijven
plakken voor langere tijd. “Wij, en vele
andere organisaties en stichtingen, heb
ben altijd vrijwilligers te kort. Ik weet
hoe moeilijk het is om mensen aan je te
binden, zeker voor een langere periode.
Dus ik vind het goed om op deze manier
mensen kennis te laten maken met
vrijwilligerswerk. Dat zet ze wellicht
aan het denken en misschien gaan ze
op een later moment of bij een andere
organisatie wellicht alsnog aan de slag.”
Volgens Kempeners zorgen vrijwilligers
voor een ‘frisse wind’ binnen de orga
nisatie. “Op het moment dat er andere
mensen in je organisatie binnenkomen,
dan komt er nieuwe energie binnen, dat
is leuk. Daarnaast is het fijn om nieuwe
mensen te zien. Zeker in een zorgcen
trum waarin het leven bijna dagelijkse
hetzelfde is met dezelfde dagelijkse
routines.” Eén ding wil Kempeners nog
meegeven aan mensen die vrijwilligers
werk overwegen: “Als je voor lange tijd
vrijwilligerswerk gaat doen, doe het dan
echt bij een organisatie die je aan het
hart ligt en waar je energie van krijgt,
anders houd je het niet vol.”
Tekst: Roosje Delsing

Jumbo Panningen ontvangt het
Super Supermarkt Keurmerk
Jumbo Panningen is woensdag 26 mei onderscheiden met het Super
Supermarkt Keurmerk (SSK). Het SSK is een keurmerk voor zelfstandige
supermarktondernemers die zich bijzonder inzetten voor de leefbaarheid in en rondom hun supermarkt.
De supermarkt is beoordeeld op zeven
criteria: lokale betrokkenheid, stimu
lerend personeelsbeleid, onderschei
dend (lokaal) assortiment, duurzaam
energiegebruik, veiligheid en preven
tie, afvalinzameling en -reductie, en
transport en logistiek. Harrie ten Have,
voorzitter Stichting Super Supermarkt
Keurmerk, benadrukt dat het SSK geen
eenvoudig te behalen keurmerk is.
Ondernemers Harald en Ilse van Beek
zijn dan ook supertrots op het behaalde
resultaat: ‘’Het is een erkenning voor

de zaken waarmee we het verschil
maken. En het is voor onze klanten ook
prettig dat zij boodschappen doen bij
een supermarkt die lokaal betrokken
en verantwoord onderneemt.’’
Met Jumbo Panningen als enige in
de gemeente Peel en Maas, hebben
nog ruim tweehonderd supermarkten
in Nederland het Super Supermarkt
Keurmerk. Het SSK is ontwikkeld
door brancheorganisatie Vakcentrum
Levensmiddelen in samenwerking met
kennisorganisatie TNO.

Doe mee
en win
Maak het EK voetbal nog
spannender met de HALLO EK pool
Het is bĳna zover, het EK voetbal gaat over enkele dagen van start en om de lat eventjes letterlĳk en
figuurlĳk net iets hoger te leggen organiseert de HALLO een echte EK pool. Iedereen mag meedoen en je
kunt er ook nog eens te gekke prĳzen mee winnen.
Het is een echte Nederlandse traditie, het voorspellen
van de wedstrijden op een groot kampioenschap als
deze. Vrijdag 11 juni begint het Europees Kampioenschap
en het Nederlands elftal mag zondag 13 juni aantreden
tegen Oekraïne. Wat gaat Nederland doen dit EK? Nu al
helemaal zonder eerste keeper Jasper Cillissen? En wat
gaan de andere landen doen? Laat jouw voorspellingen
zien in de HALLO EK pool via de onderstaande link.
Schrijf je in en maak kans op verschillende prijzen.

De hoofdprijs is een echte Hisense-tv, beschikbaar
gesteld door EP:Tummers. Andere prijzen die de
HALLO verloot zijn een speciaalbierpakket, een oranje
kruiwagen, klusmaterialen voor de tuin, een sportbon
en nog veel meer. Dus ben jij een echte voetbalkenner
of weet je er geen (voetbal)bal van? Het maakt niet
uit, want poolen kan iedereen. Inschrijven kan tot één
minuut vóór de eerste wedstrijd. Succes!

GAMMA Helden Panningen

www.hallopool.nl
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familie \ 0306
Waar de mensen zijn,
die elkaar verstaan,
waar de liefde, de liefde is,
daarheen wil ik gaan,
waar het eeuwige vrede is,
waar de zon steeds schijnt,
waar een nieuwe wereld is,
die niet meer verdwijnt.

Dankbaar dat haar verder lijden bespaard is gebleven hebben
wij toch nog onverwacht afscheid moeten nemen van

Mia Houtappels

* Helden, 29 augustus 1936 † Venlo, 28 mei 2021
Coba † Houtappels
Sjeng † en Truke † Houtappels-Kuppens
Sjraar † en Leen † Houtappels-Weerens
Thei † en Lies † Houtappels-Schreurs
Door † en Giel † Schreurs-Houtappels
Lei † en Zus † Houtappels-Goeden
Truus † en Jér † Thijssen-Houtappels
Nel † en Piet † Clerx-Houtappels
Neven en nichten
Achterneven en achternichten
Correspondentieadres: Familie Houtappels,
p/a Loosteeg 19a, 5981 NJ Panningen

Dankbetuiging

Het afscheid zal in besloten
kring plaatsvinden.

Hiel veul traonen door ut groëte gemis, mer un
werme glimlach vanwege de sjoëne herinneringen.
Herinneringen die door veul minse sáme zien gemakt.
Ontzettend bedankt veur alle bloome, appjes,
telefoontjes en kaarten nao ut overlijden van

Mart Smits
Det duit os good.

Toos
Susanne, Peter, Nicole, Peter, Jill, Jop, Sharon,
Pim, Kim, Dennis, Roy, Jor⭐, Lev, Finn
Helden, juni 2021

Wij bezorgen onze eigen geteelde
aardappelen (Frieslanders) gratis
bij u thuis. Min. 5 kg. Absoluut de
lekkerste. Tevens uien te koop. Tel. 077
307 88 53
Beach Club VIOS needs asap
beachboys & Girls, DJ, Supervisor
VIOS-beringe.nl/VACATURES/
HORTENSIA’S veel srt: boeren,
pluim, eikenbl. enz. Vlinderstr.,
bodembedekker enz. Info: www.
veld-tuinplanten.nl of 06 40 32 71 08.
Open zat. van 9.30-16.30 uur. Oude
Heldenseweg (naast 13a) Maasbree

Een mooi nieuw leven
om groots liefde uit
ons hart te stelen.

Te koop lekkere nieuwe oogst siglinde
aardappelen italie malse koolrabi
lollo bionda rossa en prei onbespoten
eigen teelt en vele soorten vollegrond
en kasgroenten en vast en kruimige
aardappelen alles vers en niet te
duur kwekerij brummans vosberg 16a
panningen
Voor aardbeienplanten,
groenteplanten o.a.: komkommers,
paprika en tomaten, fruitbomen en
kleinfruit naar Thijs Huys, Langstraat
64 Horst-Hegelsom. Tel.: 077 398 35 52.
Te koop gevraagd landtuinbouwmachines
oa: Ploeg, frees, spitmachine, kieper,
mesttank, weidebloter, weidesleep,
schudder, hark, maaier, tractor enz enz
bel 06 19 07 69 59

Tove
Geboren op
24 mei 2021

Zoon en broertje van
Django Van den Beuken
en Kristel Sillekens
Saake, Foof, Dijn en Vauk
Patersstraat 20
5981 TS Panningen

#kempencreëert

creatieve
ideëen

Onderwerp staat op agenda van project SSIL

Handhavingsinstrumenten schieten te kort
om crossprobleem in bossen tegen te gaan
PvdA/GroenLinks constateerde onlangs dat er steeds meer wordt gecrosst met motoren en quads in de
bossen van Peel en Maas. De partij wilde weten of dit bekend is bij het college en hoe handhaving kan worden
ingezet om het probleem aan te pakken. De gemeente geeft echter aan dat een tekort aan gemeentelijke
handhavingsinstrumenten en onvoldoende capaciteit de redenen zijn dat er geen adequate aanpak is voor
dit probleem.
“In het verleden zijn er diverse veror
deningen opgesteld in de gemeente
die het crossen in de bossen verbiedt.
Hier lijken crossers zich echter niets
van aan te trekken”, zo stelde PvdA/
GroenLinks. Het college geeft aan
ervan op de hoogte te zijn en mel
dingen te ontvangen van overlast
van crossers. Maar omdat gemeente
lijke handhavingsinstrumenten te kort
schieten en er onvoldoende capaciteit
is kan de gemeente Peel en Maas het
probleem niet adequaat oppakken.
“De verordeningen zijn duidelijk. Het
probleem zit hem echt in de uitvoe
ring van de handhaving.” Daarom is
de gemeente een provinciale samen

werking aangegaan met het project
SSIL (Samen Sterk In Limburg). “In
dit project worden kennis en instru
menten van de handhavingspartners
samengevoegd en wordt bekeken hoe
problemen integraal kunnen wor
den aangepakt. Zo is deze maand een
eerste pilot tegen crossen in de bos
sen opgezet in de gemeente Bergen.
De resultaten hiervan worden geëva
lueerd en uitgerold over de rest van
Limburg. Als Peel en Maas hebben we
aangegeven het onderwerp crossen in
de bossen snel in gezamenlijkheid te
willen oppakken.” PvdA/GroenLinks
wilde van het college weten of de
gemeente bereid is naar oplossingen

te zoeken, wellicht door het aanbieden
van een crossterrein. De gemeente
geeft aan dat dat soort initiatieven
vanuit de samenleving en betrokken
verenigingen moeten worden voorge
steld. “We hebben de afgelopen jaren
met een vereniging uit Peel en Maas
al mogelijke opties verkend, maar er
komt veel bij kijken om een motor
crossbaan op te richten en te exploi
teren. Onder meer milieuaspecten,
te beschermen natuurwaarden in het
buitengebied, benodigde middelen
en draagvlak in de omgeving zijn dan
belangrijke aandachtspunten”, aldus
het college.

‘Van aardgas afgaan is grotere uitdaging
dan energiebesparing’
Tijdens de raadsvergadering op dinsdag 8 juni komt het definitieve plan RES 1.0 (Regionale Energie Strategie)
aan bod. Dit is door door vijftien gemeentes uit de regio Noord- en Midden Limburg samengesteld en moet
voor 1 juli naar het Rijk worden opgestuurd. De doelen uit het plan zijn volgens wethouder Paul Sanders
gemakkelijk te behalen. Een grotere uitdaging vormen de plannen om van het aardgas af te gaan, stelt hij.
De doelen omtrent het stoppen met
aardgas worden gebundeld in de
Transitievisie Warmte. Dit komt later
in het jaar voor de raad en voor eind
2021 moet zij beslissen over het plan
van aanpak om van het aardgas af te
gaan. Nu is eerst de RES 1.0 aan de
beurt. Hierin staan de plannen van de
gemeentes voor energiebesparing en
grootschalige opwekking. Er staat in
hoe de gemeentes en inwoners zelf
energie kunnen besparen zodat er
minder hoeft worden opgewekt, waar
en hoeveel duurzame elektriciteit in
de regio kan worden opgewekt met
zon en wind, hoe er stap voor stap van
het aardgas kan worden afgegaan en
hoe energie kan worden opgeslagen
en getransporteerd. Het doel is om
in 2030 de uitstoot van CO2 met een
kwart te verminderen ten opzichte van
2015, en om als gemeenten in 2050
klimaat en energieneutraal te zijn. Dit
willen de gemeenten bereiken door
fossiele brandstoffen als olie en gas
plaats te laten maken voor duurzaam
lokaal opgewekte energie, zo staat in
het plan beschreven. Daarnaast is het
doel dat in 2030 op 70 procent van de
geschikte daken in de regio Noord- en
Midden-Limburg gemiddeld tien zon
nepanelen liggen. Na het indienen
van het plan zal er elke twee jaar wor
den geëvalueerd tussen de gemeen
tes en eventueel waar nodig worden
aangescherpt.

Ambitieplan
Wethouder Paul Sanders noemt de RES
1.0 een ambitieplan van de vijftien
verschillende gemeentes in Noorden Midden-Limburg. “Hierin staat
beschreven wat onze doelen zijn en
hoe we deze de komende jaren wil
len bereiken, het richt zich nog niet
op de uitvoering. In het plan worden
geen locaties voor windturbines en

zonneparken aangewezen. De keuze
hiervoor ligt bij de verschillende
gemeenteraden. De ene gemeente
kiest bijvoorbeeld voor het aanwijzen
van gebieden waar ontwikkelingen
mogen plaatsvinden. Andere gemeen
ten, zoals Peel een Maas, kiezen voor
een tender. Iedere gemeente bepaalt
dus zelf wat waar is toegestaan en
onder welke voorwaarden. Voor de
gemeente Peel en Maas is de duur
zaamheidsagenda bepalend.”
Volgens wethouder Sanders is het een
voordeel dat elke gemeente zelf een
invulling aan de RES kan geven. “Een
stad als Venlo heeft andere ruimtes
dan wij met onze vele buitengebieden
in Peel en Maas. Daar zijn veel huizen
en is veel ruimte voor zonnepanelen
op daken of optioneel windmolens op
industrieterreinen, terwijl wij meer
grond beschikbaar hebben voor groot
schalige opwek”
In de RES 1.0 staat dat in Noord- en
Midden-Limburg 1.200 gigawattuur
(GwH) wil opwekken. Dit is onder
meer te bereiken door 60 tot 80 wind
turbines van 5 tot 6 megawattuur,
130 tot 160 windturbines van 3 mega
wattuur of 1.400 tot 1.800 hectare aan
zonnepanelen te plaatsen. Voor hoe
veel procent Peel en Maas de doelen
moet invullen, daarover zijn volgens
de wethouder geen concrete afspra
ken gemaakt. “Deze afspraken over
verdeling zijn niet nodig, we moeten
het samen gaan doen. Elke gemeente
heeft haar eigen verantwoorde
lijkheden en ook zijn er vanuit het
Klimaatakkoord al bepaalde doelen
gesteld die hierop aansluiten. Dus ik
heb er alle vertrouwen in dat we het
samen voor elkaar gaan krijgen. We
lopen zelfs als gemeente voor op de
plannen. Energie opwekken is niet het
probleem voor onze gemeente, die
doelen gaan we naar alle waarschijn

lijkheid behalen. De echte uitdaging
zit straks in de Transitievisie Warmte,
waar de hamvraag ‘hoe kom je van
aardgas af’ wordt gesteld. Dit komt
later dit jaar bij de gemeenteraad aan
bod en zij moet er voor eind 2021 over
beslissen. Ik denk dat we daar pas
echt tegen problemen gaan aanlopen,
want dat wordt een duur project.”

Subsidies + Energieloket
Energiebesparing is een genoemd
doel in het plan. Hiervoor wil de
gemeente huizen beter gaan isole
ren. ‘Een hele klus voor de meer dan
230.000 huizen in de regio’, zo staat
beschreven. Aan de isolering zijn kos
ten verbonden. Hier draaien de bewo
ners deels voor op, maar zij kunnen
vaak ook subsidies aanvragen. “Alleen
zijn veel mensen niet op de hoogte
van de regelingen. Dit geldt trouwens
ook voor de aanleg van zonnepane
len. Om mensen beter te informe
ren zijn we aan het sparren om een
regionaal energieloket op te richten,
waar mensen met hun vragen terecht
kunnen. Of dit een digitaal of fysiek
loket wordt, daar zijn we nog niet over
uit. Maar we zijn er in elk geval mee
bezig.”
Op 8 juni komt de RES 1.0 in de raad.
Op de vraag wat er gebeurt als de
raad tegen het plan stemt, geeft de
wethouder aan dat dit geen directe
invloed heeft op de indiening van de
RES bij het Rijk. “Dit zijn afspraken
gemaakt door 15 gemeenten, vóór 1
juli moet het plan zijn ingediend bij
het Rijk. Mocht de raad van Peel en
Maas tegen stemmen of mochten er
moties of amendementen worden
aangenomen, dan wordt dit wel als
aantekening toegevoegd aan het plan
dat de regio indient bij het Rijk.”
Tekst: Roosje Delsing
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Slogan ‘Baarlo, Samen Trots’
heeft geen toegevoegde waarde
Het communicatieteam van Dorpsoverleg Baarlo maakte donderdag 20 mei het nieuwe merk bekend waarmee het dorp zich gaat presenteren richting de buitenwereld. De slogan ‘Baarlo, Samen Trots moet toeristen naar het dorp trekken. Maar zijn inwoners van Baarlo wel
trots op het nieuwe merk?
Enkele maanden circuleerden er Beleefboeken
door Baarlo waarin inwoners hun verhalen
over Baarlo konden delen. Daarbij stond bele
ving centraal. Hoe gaan inwoners met elkaar
om in het dorp, was een van de vragen die
het dorpsoverleg middels de Beleefboeken
beantwoord wilde hebben. Het communicatie
team van het dorpsoverleg heeft deze verha
len gebruikt om een merknaam voor het dorp
te bedenken. Er werd gezocht naar een ‘uni

que selling point’, dat ook het toerisme een boost
geeft. De uitkomst: ‘Baarlo, Samen Trots’. Maar
komt een toerist naar Baarlo voor de beziens
waardigheden of omdat de inwoners trots zijn
op het dorp? In hoeverre dekt de merknaam de
lading?
Aan de andere kant kan de merknaam voor
verbinding zorgen. De rode draad die in de
Beleefboeken terugkwam is het ons-kent-onsge
voel. De slogan gaat volgens het communicatie

team als kapstok fungeren waaraan campagnes
worden gehangen. Hoe je het ook noemt, een
merknaam is een communicatiemiddel naar de
buitenwereld. Dat zorgt weer voor samenwer
kingsvoordelen.

Slogan ‘Baarlo, Samen Trots’ heeft geen
toegevoegde waarde. Wat vindt u?

Bespreking poll week 21

Ik gebruik geen WhatsApp meer
WhatsApp wijzigde een tijdje geleden de gebruikersvoorwaarden. De berichtendienst kan onder meer gebruiksgegevens gaan delen met
eigenaar Facebook. De nieuwe voorwaarden leidden tot een storm van kritiek. Want er wordt wel gezegd dat de privacy niet in het geding komt,
maar wie zegt wat er achter de schermen gebeurt? Aan de andere kant moeten we ook niet zo naïef zijn om te denken dat iets nog privé is
als je sociale media gebruikt.
Volgens Peter Cox is die steeds weer
terugkerende discussie niet nodig. “Bij elk
ander platform moet je ook je gegevens
invullen en heb je dus uiteindelijk hetzelfde
verhaal. Ga je dan weer wisselen? Platformen
waar je geen privacy gevoelige gegevens
hoeft in te vullen vertrouw ik sowieso
niet. Dan weet je helemaal niet met wie je
‘praat’.”
Daar is Danny Verhage het over eens.

“De ogen en oren van Google, Facebook
enzovoorts kun je uitschakelen en anders kun
je de internet geschiedenis wissen. Je kunt
natuurlijk ook klagen dat ‘ze’ alles van je weten
nadat je van alles op Facebook geplaatst hebt.”
Sandra Heeskens heeft nog altijd WhatsApp,
geeft ze aan op Facebook. “Ik gebruik het
gewoon. Tenslotte is niks online privé.”
Tim Maessen geeft aan dat we niks gaan
merken van de Whatsapp-regels die dit

weekend ingaan.
Wereldwijd ophef hierover is volgens hem
onnodig. De data van EU-burgers wordt niet
gedeeld met andere Facebook-onderdelen.
Dat Facebook er een beetje een kluif aan heeft
om mensen de WhatsApp-voorwaarden te
laten accepteren, is vooral een kwestie voor
gebruikers buiten de EU. “Wij hebben niks te
vrezen, want het mag in Europa niet.”

HEY
MAGAZIJNMEDEWERKER!
KOM JIJ ONS TEAM IN VENLO VERSTERKEN?
goed bereikbaar met auto, fiets en OV – fulltime/parttime
WIL JIJ WERKEN..
met vaste werktijden, in dagdienst?
in een gestructureerd, schoon magazijn?
in een informele werksfeer?
én op de hoogte blijven van de nieuwste modetrends?

n ja
n ja
n ja
n ja

IS JOUW ANTWOORD OP AL DEZE VRAGEN OOK JA?
Solliciteer dan snel op onze website:
www.pvh-logistics.nl/nl/vacatures/magazijnmedewerker/

n nee
n nee
n nee
n nee

Stadsefratse

Column

Onvergetelijk
Met een beetje pijn in mijn hart
blies ik afgelopen week dertig
kaarsjes uit. Daar gaat mijn
jeugd, dacht ik. Dat slaat natuurlijk nergens op, want ik val
allang niet meer onder de jongerendoelgroep. Maar voor mijn
gevoel ben ik nog altijd 18.
Geestelijk dan, want als ik tegen
woordig na een avondje drinken
wakker word met een gruwelijke
kater, weet ik zeker dat ik mij vroe
ger niet zo voelde. Dan sliep ik uit
en na een verfrissende douche
maakte ik mij klaar voor de vol
gende stapavond. Die tijden zijn
voorbij kan ik jullie vertellen. Ik heb
overigens nog nooit iemand gespro
ken die vertelde dat hij of zij zich
zoals de daadwerkelijke leeftijd
voelde. Volgens mij blijven we altijd
een jongere geest houden dan ons
lichaam laat zien.
In mijn afgelopen dertig levens
jaren heb ik al veel meegemaakt,
‘the good and the bad’. De conclu
sie die ik trek na zo’n tijd, buiten
dat het leven snel voorbij gaat, is
dat je helaas veel van wat je in je
leven hebt meegemaakt vergeet.
En dan heb ik het over de leuke
dingen uit het leven, zoals details
van mooie reizen, goede gesprek
ken met vrienden, (school)feestjes
en grappige momenten waarvan je
bijna in je broek plaste. “Je maakt
in je leven zoveel mee, je herse
nen hebben de capaciteit gewoon
weg niet om alles te onthouden”,
zei een Amerikaanse jongen tegen
mij, die ik tijdens mijn rondreis in
2019 ontmoette. “Daarom vind ik
het belangrijk om jezelf te pushen
en over de streep te trekken. Want
juist de onmogelijke dingen in het
leven, die blijven je bij, de rest
vervaagt.” Deze jongen was sky
dive instructeur. Uit een vliegtuig
springen stond hoog op mijn buc
ketlist, maar ik durfde niet. Toch
wist Kalen mij met zijn ongedwon
gen woorden te overtuigen. In
mijn laatste weekend in Amerika
sprong ik, een ondergaande rode
Californische zon lachte me tegen
moet. Het overwinningsgevoel was
onbeschrijfelijk. De ervaring werd
het mooiste moment uit mijn rond
reis van zes maanden, en is mij het
meest helder bijgebleven. Daarom
wil ik zeggen: het leven is mooi.
En kort. Dus als je twijfelt over iets
wat je altijd hebt willen doen, dan
ga ervoor. Je zult het nooit meer
vergeten.
Roosje
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Raadsvergadering
Op dinsdag 8 juni 2021 is er om 19.30 uur een raadsvergadering in het Huis van de
Gemeente. Voor de actuele informatie over deze raadsvergadering verwijzen wij u
naar het raadsinformatiesysteem.
Graag informeren wij u als inwoner en/of geïnteresseerde over het volgende:
• De raadsvergadering is voor u digitaal te volgen via het raadsinformatiesysteem.
Dat kan live, maar het is ook mogelijk om de vergaderingen terug te kijken.
• Inwoners/belanghebbenden die gebruik willen maken van het spreekrecht kunnen
zich hiervoor aanmelden tot uiterlijk dinsdag 8 juni 2021, 11.30 uur bij de griffie
(via griffie@peelenmaas.nl of 077 306 6666).
U kunt de agenda’s, bijbehorende stukken en livestream van de vergadering raadplegen
op het raadsinformatiesysteem, onder www.peelenmaas.nl > Bestuur en Organisatie >
Gemeenteraad > Kalender van de gemeenteraad > Datum: 8 juni 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 (2021-033)
7. Vaststelling besluitenlijst van de digitale raadsvergadering van 20 april 2021
(2021-026)
8. Ingekomen stukken (2021-032)
9. Vaststellen bestemmingsplan “Kloosterstraat ong. Helden” ter realisatie van één
Ruimte voor Ruimtewoning aan de Kloosterstraat te Helden (naast de woning
Kloosterstraat 60) (2021-030)
10. Verordening klankbordgesprekken burgemeester en raad Peel en Maas (2021-031)
11. Zienswijzen gemeenschappelijke regelingen (2021-034)
Onderdeel c: Agendapunten die in de raadsvergadering besproken worden:
de zogenaamde bespreekpunten
12. Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2021-2036 (2021-027)
13. Regionale Energiestrategie - RES 1.0 (2021-028)
14. Bodemkwaliteitskaart wegbermen gemeente Peel en Maas (2021-029
Onderdeel d: Sluiting
15. Sluiting

Basisregistratie Personen

Voornemen ambtshalve
opname in de BRP
Het college van Peel en Maas heeft het voornemen de bijhouding van de persoonslijsten
van de onderstaande personen op te schorten, omdat uit een ingesteld adresonderzoek
geen uitsluitsel is verkregen over de verblijfplaats.
Naam
Domagała
Grzędzicki
Harno
Huştiu
Kamińska
Kryczka
Lup
Moisa
Naruszewicz
Obara
Pantalon
Pop
Rudnik
Scholtz
Strzelecki
Sultan
Szpandrzyk
Twardowska
Wilk
Woś
Zamojski
Złomańczuk

Voorletters
S.M.
P.K.
A.B.
N.L.
P.Z.
M.G.
V.D.
D.
T.K.
A.M.
V.L.
D.C.
A.D.
D.
P.K.
G.
K.
A.K.
K.K.
M.
G.K.
M.

Geb. datum
28-06-1998
23-11-1997
13-02-1996
30-06-1970
15-05-1997
12-11-1974
22-12-1974
07-12-1983
07-02-1992
01-05-1998
03-01-2000
07-09-1996
22-05-1998
02-04-1997
11-10-1997
10-06-1994
17-09-1997
25-10-1995
20-12-1996
21-01-1996
26-01-1969
05-10-1995

Het voornemen is ook van toepassing op thuiswonende minderjarige kinderen!
Belanghebbenden kunnen tot 14 dagen na de verschijningsdatum van het voornemen
(de persoonslijst op te schorten) in dit huis- aan huisblad en op de website, bij voorkeur
schriftelijk, hun zienswijze kenbaar maken bij het college, Postbus 7088, 5980 AB Panningen
of via info@peelenmaas.nl

Bekendmakingen

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

Kaupmanshof

Wijziging inzamelen afval met
brengvoorzieningen in Helden
In de Kaupmanshof zijn de ondergrondse containers voor glas vernieuwd.
Containers voor luiers en incontinentieafval én textiel komen hier niet
meer terug.
Voor de luiers en het incontinentieafval staan nu tijdelijk een aantal bovengrondse
containers bij basisschool de Pas, Averbodestraat 19 in Helden. De luiers en
incontinentiecontainer bij de Kloosterstraat is weg. Binnenkort komt hiervoor ook een
ondergrondse container.
Voor textiel staan bovengrondse containers bij:
• Basisschool de Pas, Averbodestraat 19
• Basisschool de Liaan, Pastoor Knippenberghstraat 29
• Kerkeböske, Aan de Koeberg 3
Inzamellocaties
Kijk voor alle inzamellocaties voor glas, luiers en textiel op www.peelenmaas.nl:
zoekwoord: inzamellocaties

Plaats/locatie

Straat/omschrijving

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

Bongardweide 30
De Groene Pijl, kavel 4
Peelstraat 86
Roggelseweg 89
Marisstraat 67
Bellefleur 5
Haffmanshof 14
Roode Eggeweg 5, 5A, 5B en 5C
Schijfweg-Zuid 20
Adriaansweg 27
Heierveldlaan 21 en 23
Krayel 20 B A01
Valkerheideweg 1
Voltaweg 11
Wattstraat 9
Kruisstraat 4A, 4B en Bosrand 9A
Meester Jochemsstraat 5
Burg. Engelsstraat 2
Graafschap Kesselstraat 9
Steenstraat 61
Mandaatregeling
Regeling Producthouderschap
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28 mei 2021
Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
Postbus 7088, 5980 AB Panningen
5981 CC Panningen
077 - 306 66 66

info@peelenmaas.nl
06 - 1804 7445

www.peelenmaas.nl

28 mei 2021

28 mei 2021

28 mei 2021

28 mei 2021

Openingsplan: stap voor stap meer mogelijk

Steeds meer mensen zijn gevaccineerd en het aantal opnames van coronapatiënten in ziekenhuizen daalt.
Openingsplan:
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Samen Sterk in Limburg
Horeca buiten
Verschillende instanties in Limburg open
hebben de handen ineengeslagen
Detailhandel
op het gebied van preventie en
open
handhaving in het buitengebied.
Dit gebeurt onder de naam Samen
Sterk in Limburg (SSIL). Doel is om
misstanden in het buitengebied van
Limburg effectief te kunnen aanpakken.
SSIL richt zich onder andere op het
aanpakken van wildcrossen.
Wat kunt u doen?
Komt u wildcrossers tegen in de
natuur? U kunt dit melden bij de politie
op nummer 0900-8844 of de gemeente
op nummer 077-306 66 66. Wilt u liever
anoniem blijven? Meld hetToegankelijke
dan bij versie:
Meld Misdaad Anoniem op rijksoverheid.nl
0800-7000 of
www.meldmisdaadanoniem.nl
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College moet meer doen om energie-armoede te voorkomen

In het klimaatakkoord is afgesproken de CO2 in 2030 met 49 procent en in 2050 met 95 procent te verminderen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Het opwekken van elektriciteit en het verwarmen
Toegankelijke versie:
van woningen moeten anders worden aangepakt.
rijksoverheid.nl

Een probleem dat daarbij te weinig
aandacht krijgt, is energie-armoede:
de energierekening is te hoog voor
het inkomen van mensen. Veel huis
houdens worden daar nu al mee
geconfronteerd. Dit probleem dreigt
nog veel groter te worden, met name
voor mensen die een eigen woning
hebben, maar geen geld hebben

om deze te isoleren en verduurza
men. Om energie-armoede tegen te
gaan zijn enkele maatregelen nodig.
Er moet een duurzaamheidstrefpunt
komen met concrete voorbeelden
hoe je energie kunt besparen of een
vergroeningsactie kunt starten in de
buurt. Verder moet het opwekken van
schone energie collectief gebeuren:

monnee. Nog beter is als ze daar ook
in financiële zin direct voordeel van
hebben. Daarom pleiten wij ervoor
dat de gemeente een regeling maakt
om aan groepen mensen met lage
inkomens, dat kunnen huurders zijn
of mensen met een eigen woning,
renteloze leningen te verstrekken die
terugbetaald kunnen worden met
een deel van het geld dat uitgespaard
wordt door lager energieverbruik.
Een deel, want een deel van het uit
gespaarde geld moet blijven zitten

alleen samen krijgen we
corona onder controle

via bewonersinitiatieven en lokale
bedrijven, waarbij de lokale samen
leving steeds een meerderheidsbe
lang houdt en alle burgers meedelen
in de opbrengst, ook degenen die
niet financieel deel (kunnen) nemen
aan de productie van schone energie.
Energietransitie moet betaalbaar zijn
voor mensen met een kleine porte

in de portemonnee van de mensen
Meer informatie
voorwaarden:
die meedoen
met deenenergietransi
rijksoverheid.nl/openingsplan
tie. Die wordt dan haalbaar, omdat
of bel 0800-1351
ze ook voor mensen
met weinig
geld de kwaliteit van de leefsituatie,
waaronder woning, woonomgeving
en besteedbaar inkomen, verbetert.
Er zijn goede initiatieven in Peel en
Maas; het college moet die veel actie
ver ondersteunen.
Annigje Primowees, Frits Berben,
Raf Janssen, raadsleden

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

CDA Peel en Maas
Energiestrategie
Het zal niemand zijn ontgaan dat naast corona ook de CO2reductie het nieuws beheerst. Een uitvoering hiervan is de
Regionale Energie Strategie. Een strategie die in ieder geval ruimtelijke en sociale impact heeft op onze leefomgeving.

Broeierig weer
De zomer lijkt in stijl te beginnen en we hebben al enkele prachtige dagen achter de rug die aan een verre
vakantie deden denken. De lucht was strakblauw, doordat de beruchte oostenwind voor een aanvoer van
droge lucht zorgde. Daar is nu verandering in gekomen, doordat er ook kleine lagedruksystemen in de
buurt liggen. Af en toe komt er zo’n uitloper daarvan, of een verstoring in de bovenlucht over onze omgeving te liggen. Dit zorgt voor de nodige onstabiliteit en er kunnen dan af en toe een paar onweersbuien
ontstaan. Door weinig stroming, kunnen deze op een bepaalde plek flink uitregenen. Er zijn daardoor ook
plaatsen die gevrijwaard blijven. Het blijft warm, met temperaturen tussen 22 en 25 graden en de lucht
voelt wat broeierig aan. Na het weekend wordt de kans op een bui kleiner doordat de stroming weer vaker
uit oost komt. Er staat verder weinig wind en de temperaturen blijven op een aangenaam niveau van rond
de 23 graden. Foto is gemaakt bij de Ondersteweg in Kessel. / Tekst en beeld: Nicky de Bruijn

Op zich zijn we positief om steeds
meer fossiele energie te vervangen
door duurzame energie, maar dan
wel op een realistische en verstan
dige wijze. Daarom staat voor ons de
‘R’ in RES niet alleen voor Regionaal,
maar zeker ook voor Realistisch.
Op het onderdeel zon hebben we
afgelopen december samen met
andere fracties dan ook een amen
dement ingediend en de Limburgse
Zonneladder vervangen door de
‘Zonneladder Peel en Maas’. De
Limburgse Zonneladder vanuit de
provincie beschermt namelijk (land)
bouwgrond niet tegen het klakke
loos volleggen van deze gronden
door grote investeerders van buiten
onze gemeente. Er lagen al plannen
in december vorig jaar voor bijna
400 hectare!
Twee belangrijke eisen van ons
aangescherpt beleid zijn coöpera
tief lokaal eigendom en meervoudig
grondgebruik. Meervoudig grond
gebruik wil, net als bij daken op een
huis of stal, zeggen dat de ruimte

onder de panelen benut moet kun
nen worden voor landbouw of vee
teelt.
Dit zal niet de maximale opbrengst
per hectare geven, maar beschermt
wel het bodemleven en we verliezen
minder kostbare landbouwgrond.
Door onze extra eisen en het maxi
maliseren op 60 hectare kan de
verantwoordelijk wethouder sturen
op verstandig en realistisch grondge
bruik. Veel beter en verstandiger dan
de provinciale variant. En zo voor
komen we in Peel en Maas dat alle
landbouwgrond vol gelegd kan wor
den met zonneweides en kunnen we
in de toekomst ook sneller reageren
op de snel veranderende wereld van
duurzame energie.
Het beste uit de energiestrategie
is energiebesparing. Wat men niet
nodig heeft, hoeft men immers niet
op te wekken.
Sandy Janssen, John Timmermans
en Michel van Lieshout

Lokaal Peel en Maas
Peel en Maas groen, dat doen we
ook samen met agrariërs
Als je Peel en Maas gaat typeren dan zal je toch vrij snel benoemen:
een agrarische gemeente. Daar mogen we gerust trots op zijn en
Lokaal Peel en Maas vindt het belangrijk dat we daar trots op blijven.
Het aantal agrariërs neemt helaas
heel snel af, daar komt ook nog eens
bij dat ze vaak in een kwaad daglicht
gesteld worden. Dat betreuren
wij als Lokaal Peel en Maas want
wij hebben de overtuiging dat
zij, mogelijk nog veel liever dan
vele anderen, heel veel waarde
hechten aan een mooie, schone
leefomgeving. Vaak moeten ze
uit economisch oogpunt een
bedrijfsvoering hanteren die ze liever
niet voerden, vaak ligt de druk ook
zo hoog op hen dat ze nauwelijks

In verband met gezonde groei van ons kantoor zijn wij op zoek
naar een collega om ons team te versterken.

Administratief medewerker
verzekeringen (20-24 uur)
Ben jij zorgvuldig, gedreven, betrokken en wil je je ontwikkelen in een plezierige
en professionele werkomgeving? Lees dan verder.

Wat bieden wij jou?
Wij bieden jou een mooie, zelfstandige baan waarbij je verantwoordelijk bent voor je eigen
ontwikkeling en succes. Je primaire arbeidsvoorwaarden zijn marktconform en zullen afgestemd
worden op je ervaring en je persoonlijke doelstellingen.
Enthousiast?
Stuur dan vóór 20 juni a.s. een e-mail met je motivatie en CV naar Gréon van der Sterren,
manager afdeling Financiën & Administratie (greon@karisadviesgroep.nl). Voor aanvullende vragen
is hij ook telefonisch bereikbaar op 077-7820888.

Kanaalstraat 91 / 5986 AE Beringe / www.karisadviesgroep.nl

Fractie

VVD Peel en Maas

Wat neem je mee?
Om goed te kunnen functioneren binnen ons
team verwachten we het volgende van je:
• minimaal MBO werk- en denkniveau
• affiniteit met of ervaring in het verzekeringswezen
• integere en positief kritische instelling
• accurate en gestructureerde werkwijze
• zelfstandige en servicegerichte instelling

Milieupark
Wij vinden dat de harde werkers van het milieupark in Peel en Maas
eens een opsteker verdienen. Want laten we wel wezen: vuilnis/
afval is nou eenmaal geen charmant item om mee te werken.

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

Wat ga je doen?
Als lid van het administratieve team ben je mede
verantwoordelijk voor de polisadministratie.
Je ondersteunt de adviseurs bij het doorvoeren
van wijzigingen, bewaakt de voortgang van
administratieve taken, controleert relatie- en
polisgegevens en onderhoudt contacten met
relaties en verzekeraars.

meer kans zien om op een mooie
manier hun bedrijf te voeren. Lokaal
Peel en Maas vindt het van belang
dat we samen komen tot een mooi
Peel en Maas. Wat ons betreft is
iedereen en dus ook de agrariërs,
betrokken bij een gemeentebrede
discussie hoe we kunnen komen
tot een mooie en schone gemeente
Peel en Maas waar volop ruimte
blijft voor een van onze belangrijkste
pijlers: de agrarische sector.

Maar bij ons milieupark hebben
ze er iets op gevonden. Buiten dat
er constant door de medewer
kers wordt geveegd en opgeruimd
en wij hierdoor in de gemeente
Peel en Maas waarschijnlijk het
schoonste milieupark van Limburg
hebben, is het nu zeker ook het
fleurigste milieupark.
Met de komst van het mooie weer
hebben ook de medewerkers ons
milieupark opgefleurd. Bij ieder
aanwijsbord voor elke container is

nu een bos kleurige (nep-)bloemen
gezet. Geweldig om te zien dat
sommige spullen die anderen niet
meer nodig hebben het werkethos
van anderen positief beïnvloedt.
Want hieruit blijkt ook weer dat de
samenwerking van de jongens en
meisjes daar gewoon goed is en
dat merken wij ook als klant.
Dus hierbij: bedankt, we zijn erg
blij met jullie.
Saskia Vintges burgerraadslid
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Geplukt

Pierre Verhees Meijel
Oorspronkelijk komt hij uit het Brabantse dorpje Heusden, maar 45 jaar geleden verhuisde Pierre de grens
over naar Meijel. Tot de dag van vandaag heeft hij er nog geen seconde spijt van. “Ik zou nooit meer terug
willen.” Deze week wordt Pierre Verhees (71) uit Meijel geplukt.

vriendelijk, we kregen er direct een
goed gevoel erbij. Ook sprak het brede
verenigingsleven in het dorp ons aan
en de mensen waren en zijn nog altijd
heel aardig.” Inmiddels wonen ze in
het tweede Meijelse huis, deze ligt in
het centrum. “Het huis is erg groot,
maar de ligging is perfect. Voorlopig
willen we hier nog niet weg. En we
gaan zeker niet meer terug naar
Brabant, want we vinden het veel te
fijn.”

Vakantie

Pierre is de oudste van twaalf kin
deren. Zijn broertjes en zusjes kwa
men allen vrij snel achter elkaar
ter wereld. “Het was één en al raak
bij ons thuis”, zegt Pierre. “Elk jaar
was het prijs en dan zitten er ook
nog eens drie tweelingen tussen.”
Pierre groeide op in een gezellig,
maar hectisch gezin. “Als oudste
beleef je alles toch wat intenser.
Ik hielp mee in het gezin en was
al jong volwassen.” Toch heeft
hij goede herinneringen aan zijn
jeugd. Hij groeide op in een boer
derij en kan zich nog goed inbeel
den hoe zijn vader met paard en
wagen melkbussen ophaalde bij
boeren en deze naar de fabrieken
bracht. “Ik mocht als klein jongetje
voorop de kar, dat vond ik prach
tig.” Goede herinneringen heeft
hij ook aan de kermis in Heusden.
“We gingen met ons pap, mam,

zussen en hun verloofden naar het
matineedansen. Maar eerst kwa
men we met zijn allen bij ons thuis
bij elkaar. Een aantal van ons hadden
intussen verkering gekregen en zo
zaten we met 22 man bij ons in huis
aan tafel. Dat was erg gezellig. Mijn
vader zei dan, als je het op zijn Meijels
zou uitdrukken: “Waat hebben we toch
een sjon toffel volk.”

Timmerman
Antoinette is Pierre’s vrouw en ze
kenden elkaar al een hele tijd voordat
de vonk oversloeg. Zij was een col
lega van Pierre’s zus en kwam wel
eens bij de familie Verhees over de
vloer gekomen. “Maar er was eerst
geen sprake van een klik. Ik leefde
een tijd mijn vrijgezelle leven, dat in
het teken stond van lang leve de lol,
totdat ik in de ‘dancing’ in Lierop was
en Antoinette zag. Ik dacht: hallo, wie

Puzzel

is dat ‘meiske’ dan.” De liefde bleek
wederzijds. Drie jaar later gaven ze
elkaar het jawoord. “We trouwden in
Asten, Antoinettes’ geboorteplaats.
Het was geen groot feest, gewoon
normaal. Mijn vader was een paar
maanden daarvoor veels te jong, op
50-jarige leeftijd overleden. Het was
een hele heftige periode met al die
kleine kinderen thuis.”
Zijn vader zou de geboorte van
Pierre’s kinderen niet meer
meemaken. Na één jaar samen te
hebben gewoond in Asten, verhuisde
het stel naar Meijel, waar hun
kinderen Roy en Yvonne werden
geboren. Ze kwamen in het Limburgse
dorp terecht, omdat de grond daar
destijds een stuk goedkoper was.
“De gemeente wilde inwoners naar
Meijel trekken en wij wilden wel eens
wat anders. De wethouder die ons
het stuk grond aanbood was heel

Pierre heeft een groot deel van zijn
leven als timmerman gewerkt en
schoolde zich tussendoor ook nog om
tot hoofduitvoerder op de bouw en
begeleidde, met behulp van andere
uitvoerders, alles en iedereen van
a tot z op de bouwplaats. “Ik was
veel weg van huis en heb 22 jaar
lang bijna alle dagen van de week in
hotels geslapen. Door het hele land
heb ik grote projecten mogen doen,
zoals in Amsterdam, Den Haag en
Hoofddorp. Mijn mooiste project was
‘de schoen’: het destijds hoofdkantoor
van de ING-bank langs de Ring A10,
in de vorm van een schoen. De ING
zit er niet meer in, maar het gebouw
staat er nog steeds.” Pierre is voor
zijn werk veel onderweg geweest
in het land. Nu hij met pensioen is,
oftewel ‘365 Arbeidsduurverkorting
(ADV)-dagen heeft’, zoals hij het zelf
zegt, reist hij nog altijd graag. Met
de caravan gaan Pierre en Antoinette
vele weken per jaar op reis. Het
liefste naar landen als Kroatië en
Tsjechië en Frankrijk. Recentelijk zijn
ze teruggekomen van een vakantie
in de Achterhoek. “Alleen door het
slechte weer zijn we een paar dagen
eerder teruggekomen. Onze volgende
reis staat eind juni gepland, we willen
naar Oost-Duitsland. We hebben nog
niks geboekt, want als het niet door
kan gaan door de coronamaatregelen,
gaan we naar Bretagne in Frankrijk.
We nemen altijd de fiets mee op
vakantie en in Bretagne heb je de
zoutvlakten. Hier hebben we vijf
jaar geleden ook gefietst en het is
de mooiste plek waar we ooit zijn
geweest met de fiets.”

Milieuvriendelijk
Waar Pierre gek op is dat zijn vinyl
platen. Hij heeft er door de jaren heel
veel verzameld en hij luistert naar
een hele brede variatie aan muziek
soorten. “Van de Rolling Stones tot de
Heikrekels”. Daarnaast geniet hij van
spa-middagen met zijn vrouw, in zijn
eigen tuin. Tien jaar geleden bouwde
hij hier zelf een sauna, stoom- en
infraroodcabine. “We gingen vroeger
zo vaak naar de spa, dat we er net zo
goed zelf een aan huis konden nemen.
Het is een goed idee geweest en we
hebben er al veel plezier van gehad.
Vooral in coronatijd, toen alles geslo
ten was.” Pierre is ook gek op zijn
vijf kleinkinderen, die allen op een
steenworp afstand wonen. “Ze komen
regelmatig even binnenlopen om even
wat te vertellen en te drinken. Ze zit
ten allemaal bij de harmonie, daar ben
ik erg trots op. Ik heb vroeger zelf ook
bij de harmonie gezeten en ik vind het
mooi om te zien dat ze allemaal muzi
kaal zijn.”
Pierre gaat graag met zijn jong
ste kleinkind zijn drie geadopteerde
straten van Meijel Schoon opruimen.
“De kleinkinderen vinden het gewel
dig en ze zijn ook milieubewust bezig,
dat vind ik belangrijk.” Het milieu en
met name energiebesparing is iets
waar Pierre zich actief mee bezig is.
Hij volgde de afgelopen jaren meer
dere cursussen en mag zichzelf ener
giecoach noemen. “Ik geef mensen
advies in het besparen van ener
gie.” Zelfs zijn kleinkinderen hebben
al zonnepanelen cadeau gekregen.
“Wij hadden spaarrekeningen voor
hen, maar de rente is nul komma niks.
Dus hebben we zonnepanelen op de
daken van mijn kinderen laten plaat
sen, als ‘cadeau’ voor de kleinkinde
ren. Zij ‘verkopen’ nu stroom aan hun
ouders, dat geld wordt tien jaar lang
teruggestort op hun spaarrekening.
Het bedrag moet over 10 jaar dan
verdubbeld zijn. En over tien jaar moet
alles aan hen worden uitgekeerd. Zo is
er tenminste rendement en hebben de
kinderen een leuk spaarcentje van opa
en oma.”
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ACB
Transportbanden
& Onderdelen
Bij ons begint jouw technische en commerciële
hart sneller te kloppen!

Technisch Medewerker
Binnendienst
Als Technisch Medewerker Binnendienst geef je klanten advies over transportbanden
en aanverwante onderdelen. Samen met de andere technische adviseurs zorg jij
ervoor dat transportbandinstallaties bij onze klanten optimaal presteren. Jij draagt
bij aan het succes en de tevredenheid van klanten in jouw rayon. Je bent goed in het
visualiseren van het vraagstuk en hebt ervaring in de techniek.

Servicemonteur
Transportbanden
Zelfstandig transportbanden confectioneren, monteren en repareren, samen
met je vakkundige collega’s de weg op én een glimlach toveren op het gezicht van
onze klanten. Zo ziet je baan als Servicemonteur Transportbanden bij ons eruit.’
Voor meer informatie, bekijk onze website.

Wat hebben wij te bieden?
Transportbanden en systemen dienen goed geproduceerd en gemonteerd te zijn.
Jouw kennis, kracht en flexibiliteit worden beloond met:
• Een uitdagende functie met veel afwisseling en vrijheid
• Een goede balans tussen werk en privé met 38 vrije dagen, gebaseerd op een
40-urige werkweek.
• Genoeg mogelijkheden tot scholing en cursussen waarmee jij jezelf optimaal
kunt ontwikkelen
• Een gezellig, gedreven en vakkundig team om je heen

Heb jij het in je?
Jouw functie
Als Technisch Medewerker Binnendienst maak je onderdeel uit van een team van
3 binnendienst medewerkers en 3 accountmanagers. Het team is gezamenlijk
verantwoordelijk voor de verkoop, de service van transportbanden en aanverwante
onderdelen. De werkzaamheden vinden plaats op ons kantoor in Horst. Je hebt een
wisselend takenpakket, wat ervoor zorgt dat elke dag er anders uit ziet. Samen met het
team zorg jij ervoor dat we ook buiten kantoortijden onze klanten kunnen helpen door
storingen op te lossen. Je werkt onder leiding van de Hoofd Verkoop Binnendienst.

Wat hebben wij te bieden?
We bieden uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals;
• Een uitdagende functie met veel afwisseling en vrijheid
• Een goede balans tussen werk en privé met 38 vrije dagen, gebaseerd op een
40-urige werkweek.
• Genoeg mogelijkheden tot scholing en cursussen waarmee jij jezelf optimaal kunt
ontwikkelen
• Een gezellig, gedreven en vakkundig team om je heen
ACB is een organisatie die volop in beweging is en kan ondersteunen in jouw ambities.
Binnen de bedrijfscultuur krijg je alle mogelijkheden om het beste uit jezelf te halen,
jezelf te ontwikkelen en om met jouw kennis en kunde ACB naar een hoger niveau
te brengen.

Heb jij het in je?
Heb jij het in je om Technisch Medewerker Binnendienst te worden? En wil jij je aansluiten
bij ACB? Solliciteer! Dit kan via het formulier op onze website of bel 077-398 44 16.
Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met onze HR afdeling via
hrm@acb-transportbanden.nl of via telefoonnummer 077-398 44 16.

Heb jij het in je om Monteur Transportbanden te worden? En wil jij je aansluiten bij
ACB? Solliciteer! Dit kan via het formulier op onze website of bel 077-398 44 16.
Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met onze HR afdeling
via hrm@acb-transportbanden.nl of via telefoonnummer 077-398 44 16.

Over ACB
ACB Transportbanden & Onderdelen levert, monteert en onderhoudt
transportbanden, rollenbanen en transportsystemen. Daarnaast biedt het bedrijf
24/7 service op alle transportbandinstallaties. Dit doen we vanaf 3 locaties,
namelijk; Horst, ‘s-Heerenberg en Loenhout (BE).
ACB Transportbanden & Onderdelen is de ideale partner voor alles omtrent
transportbandinstallaties. Met onze jarenlange ervaring, vakkundige
medewerkers en innovatieve blik weten we altijd de beste oplossingen voor onze
klanten te realiseren. Bij ACB geloven we in kwaliteit en innovatie. Er worden
geen compromissen gemaakt in de kwaliteit van onze producten en diensten.
We beperken ons niet tot het leveren van transportbanden en onderdelen.
We leveren complete service op de hele installatie. Kortom: we doen alles op
het gebied van transportbanden. Onze specialisten hebben ruime ervaring met
transportbanden in de volgende branches: Agro & Food, Transport & Logistiek,
Recycling & Bulk. Binnen deze branches bieden wij de volgende producten
en diensten: Transportbanden, Onderdelen voor transportbandinstallaties,
24/7 service en onderhoud op de complete installatie. Het bedrijf is onderdeel van
de ACB Group. De ACB Group telt in totaal 130 medewerkers waarvan er ongeveer
55 bij ACB Transportbanden & Onderdelen werkzaam zijn.

www.acb-transportbanden.nl
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Vrienden van SV Panningen
zet actie ‘Help SV Panningen
uit de brand’ op
Vrienden van SV Panningen hebben een actie opgezet om
SV Panningen letterlijk en figuurlijk uit de brand te helpen. Met de
actie ‘Help SV Panningen uit de brand’ wordt geld ingezameld om
de club er weer boven op te krijgen na de verwoestende brand
in maart.
Donderdag 25 maart ging de
boeken in als een zwarte blad
zijde voor SV Panningen. De
meterkast vatte vlam en door
de brand is de kantine geheel
verloren gegaan en kan ook een
deel van de kleedlokalen als
onbruikbaar worden beschouwd.
Ondanks dat de accommoda
tie is verzekerd, staat inmiddels
wel vast dat de club een lang
durig en kostbaar traject ingaat.
Denk hierbij aan noodvoorzie
ningen, inventaris en uiteinde
lijk de heropbouw. Om weer
op competitieve wijze tegen
de bal te trappen, zullen er op
korte termijn forse investerin
gen nodig zijn. Daarom heeft
Vrienden van SV Panningen
besloten een inzamelingsactie
op te zetten. “Een streefbedrag
is er niet. Simpelweg omdat nog
niet precies bekend is wat nodig
is, wat weer te maken heeft
de lopende verzekeringskwes
ties en aanvragen die lopen bij
bouwbedrijven voor de herbouw
en leveranciers van noodvoor
zieningen. Daarom hebben we
ook gezegd: alles is meegeno

men”, aldus Lars van den Heuvel
van SV Panningen.

Doneren
Via de website www.helpsvpannin
genuitdebrand.nl is het zowel parti
culier als zakelijk mogelijk om een
bedrag te doneren. Ook vraagt de
vereniging om zelf acties te organi
seren waarbij de opbrengsten ten
goede komen van SV Panningen.
Denk aan de verkoop van spul
len, een sponsorloop of heitje voor
karweitje. Sinds de de lancering
van de doneerwebsite zijn er al vijf
concrete ideeën binnengekomen.
Lars: “En via WhatsApp en andere
media worden we ook benaderd,
dus mogen wel concluderen dat
het wel leeft. Overigens zijn er in
de afgelopen maanden al verschil
lende acties opgestart en zelfs
afgerond door individuele perso
nen en bedrijven. Die acties wor
den nu ook meegenomen in onze
actie en krijgen dus nogmaals de
aandacht. Doel van ons is dan ook
om alles zoveel mogelijk te bunde
len, zichtbaar te maken en mensen
enthousiast te maken ook iets op
te starten.”

Aantrekkelijke wedstrijd

Herpertz Bevo verliest Limburgse derby
Herpertz Bevo Hc heeft op zaterdag 29 mei een nederlaag geleden tegen Kermit Lions uit Sittard. Het Sittardse
team won met 30-26 van de Panningse ploeg in de competitie in de kampionsgroep. Door deze nederlaag heeft
Herpertz Bevo Hc op de derde plaats afgesloten.
Kermit Lions wilde de derby graag
met een zege afsluiten, zodat de
Sittardse ploeg de strijd om de
landstitel tegen GreenPark Aalsmeer
met een thuiswedstrijd mag
beginnen. Er ontspon zich een leuke
en aantrekkelijke wedstrijd tussen
de twee Limburgse aartsrivalen.
Herpertz Bevo Hc gaf zich niet
zomaar gewonnen. Tot 7-7 hielden
beide ploegen elkaar in overwicht.
Op een gegeven moment leidden
de gasten met 12-9. Herpertz Bevo

Hc kon voor rust terugkomen tot
13-14. Halverwege de tweede helft
kon Kermit Lions de voorsprong van
20-18 naar 26-19 uitbreiden. In die
fase kreeg Herpertz Bevo Hc veel
tijdstraffen. Uiteindelijk verloor
Herpertz Bevo HC met 30-26. Max
de Lange nam met deze wedstrijd
afscheid van Herpertz Bevo Hc. De
Panningse ploeg kwam in het door
de coronacrisis geteisterde seizoen
nét te kort om mee te doen voor de
hoofdprijzen. Het vertrek halverwege

het seizoen van Robin Jansen naar
Duitsland had hier mede debet aan.
Belangrijk was wel het feit dat enkele
jonkies doorbraken. Herpertz Bevo
Hc hoopt komend seizoen weer
mee te doen om de prijzen. Hopelijk
dan weer met publiek in de zaal.
Misschien dat we in het najaar weer
terug kunnen naar het oude normaal,
als bijna iedereen in Nederland en
Euorpa gevaccineerd is.
Tekst: Mat Nellen

Quizzen

Online seizoenafsluiting SV Grashoek
De activiteitencommissie van SV Grashoek organiseert vrijdag 11 juni vanaf 20.00 uur een digitale party.
De avond wordt live uitgezonden en bestaat uit informatieve en luchtige interviews afgewisseld met een
quizgedeelte waarvoor teams (in lijn met de coronaregels) zich inmiddels hebben kunnen opgeven.
Vanaf 20.00 uur worden diverse film
pjes en interviews van en over SV
Grashoek getoond, afgewisseld met
verschillende vragen. Aan de vragen
is een wedstrijd verbonden waarvoor

je je als team kunt opgeven en waar
bij diverse prijzen zijn te winnen. Er is
ook de mogelijkheid om individueel te
kijken zonder dat je als team je hebt
ingeschreven. Mochten er teams zich

op het laatste moment toch nog willen
inschrijven dan kan dat nog door een
mail te sturen naar jarno_steeghs@
hotmail.com

Peelpush Dames 1 klaar
voor het volgende seizoen
Het gehele eerste damesteam van VC Peelpush uit Meijel blijft het
komende seizoen intact om in de sporthal ‘De Körref’ een volgend
jaar in de Eredivisie uit te komen.
Onder bezielende leiding van Johan
Leenders en zijn staf zullen Lieke
Oomen en Maartje van Gestel
(spelverdeling), Celine Keijsers en
Juul Knapen (diagonaal), Manouk
Hermans, Imke Blokland en Anette
ter Hedde (midden), Lotte van der
Horst, Laura de Jong, Jody Selten en
Emma Jenneskens (passer-loper)
en Anouk de Jong en Lynn Aerts
(libero) ook het komende seizoen

de kleuren van VC Peelpush verde
digen.
Johan wordt geassisteerd door
Robin van Rijswijck. Karin Mennen
blijft de krachttraining verzorgen,
William van der Heijden blijft de
fysiotherapeut. René Strijbosch zal
als teammanager blijven fungeren.
Arjan Naus verzorgt wederom de
data analyse en Peter Schoeber is
de commentator bij de livestream.

Fanfare Eendracht doet mee
aan Anjeractie
Fanfare Eendracht uit Baarlo doet tot en met zaterdag 5 juni mee
aan de jaarlijkse actie van het Prins Bernhard Cultuurfonds.
De opbrengst is voor de organisaties die deelnemen. Fanfare
Eendracht voert actie om het muziekonderwijs in Baarlo te
stimuleren en te ontwikkelen.
Fanfare Eendracht stimuleert het
muziekonderwijs in Baarlo onder
andere door het organiseren van
muziekprojecten met de basis
scholen en het aanbieden van een
gedegen muziekopleiding. De fan
fare hoopt met de opbrengst van
de actie geld bij elkaar te halen

zodat nog meer jonge mensen
muziek leren spelen.
In totaal collecteren 1.182 orga
nisaties in het hele land om geld
op te halen voor lokale cultuur en
natuur. De collecte is dit jaar voor
de tweede keer mobiel, via appjes,
mailtjes en social media.

Looop Logistics B.V. in Venlo is per direct op zoek naar

FU L LT I M E EN PA RT-T I M E
C H AU FFE U RS m/v
Het gaat hierbij met name om transport van bijproducten van de
levensmiddelenindustrie, mest en biogasproducten.

Wat zijn je werkzaamheden?
• Het besturen van een trekkertankopleggercombinatie
• Het laden en lossen met behulp
van een pomp
• Het afhandelen van zendingen
• Het goed onderhouden van de
trekker en oplegger
Wat vragen wij van jou?
• Je bent in het bezit van een geldig
CE-rijbewijs
• Je bent in het bezit van code 95 en
een digitale bestuurderspas
• Beheersing van de Nederlandse en/of
Duitse taal
• Bereid om overdag, avonden en/of
weekenden te werken

Wie zijn wij?
Wij zijn Looop en wij dromen van een
100% circulaire wereld waarin afval niet
meer bestaat. We werken hard om
dat voor elkaar te krijgen. Schoffel?
We halen het maximale uit organische
co-producten en vormen samen met
onze partners een duurzame kringloop.
Op deze manier herwinnen we nu al bijna
2.000.000 ton herbruikbare grondstoffen
en dat is wat ons betreft pas het begin.
Wij brengen circulariteit vooruit.
Interesse? Mail je sollicitatie met
CV naar hr@looop.company t.a.v.
Tamara Cazemier, HR Businesspartner.
Voor meer informatie kunt u bellen
met tel.: 088 566 67 00
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Juul Aendekerk Egchel
is turnen. Turnen is echt niks voor
mij, want ik vind bijna alles eng en
zou dan altijd wel bang zijn dat ik
mijn nek ga breken of dat ik dan
ergens vanaf val.

Als je naar het buitenland moest
verhuizen, naar welk land zou je
dan willen gaan?
Dan zou ik naar Engeland verhuizen.
Het is dichtbij Nederland dus ik
kan altijd zo op en neer. En Londen
vind ik een leuke stad. Ook is het in
Engeland gelukkig wat kleiner dan
andere landen, want ik raak nogal
snel de weg kwijt.

Hoe verras je iemand het liefst?
Ik verras iemand het liefst met
een cadeau, kaart of met chocola.
Met chocola kan je nooit echt wat
fout doen, dus daarom is dat altijd
wel goed. En een leuke kaart met
allemaal foto’s erop vind ik ook leuk
om te maken en te geven.

Wat is jouw favoriete boek?

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Juul Aendekerk
13 jaar
Egchel
Het Bouwens van der
Boijecollege

Kijk je liever films of series?
Ik ben een filmpersoon. Elke film
is anders en dat maakt het afwis
selend. Met een serie zit je meteen
een paar seizoenen naar hetzelfde te
kijken. Ik vind alle filmgenres eigen
lijk wel leuk. Mijn vader houdt ook
van films, met hem kijk ik ook wel
eens een horrorfilm.

Wat is je lievelingsliedje?
Ik heb eigenlijk niet echt een lieve
lingsliedje, ik luister naar heel veel
nummers en vind ze allemaal eigen
lijk wel leuk. Maar het nummer waar
ik nu de hele tijd naar luister is Don’t
Speak van Chaël en Kaii.

Naar welk land zou je graag een
keer op vakantie gaan?
Een land waarnar ik echt nog een
keer op vakantie wil gaan is Amerika
en dan New York, met mijn familie.
Dat wil ik nog echt doen. Zo’n mega
stad lijkt me superleuk en spannend.

Wat is jouw droomberoep?
Mijn droomberoep is om huisarts
te worden, hetzelfde beroep als
mijn ouders. Ik wil graag in de zorg
werken omdat dat heel afwisselend
werk is en ik biologie een leuk vak
vind.

Waar heb je het laatst de slappe
lach om gekregen?
Ik ben een persoon die vaak de
slappe lach krijgt samen met mijn
vriendinnen en vrienden. Zelf heb ik
best droge humor. Ook krijg ik vaak
de slappe lach van mijn hilarische
vader met zijn grappen.

Wat heb je liever: iedereen hoort
wat jij denkt, of jij hoort wat
iedereen denkt?
Ik denk dat ik liever heb dat ik hoor
wat iedereen denkt, want soms wil
je gewoon niet weten wat ik denk.
Er gaat soms best veel in mijn hoofd
rond.

Wat is de leukste vakantie die je
ooit hebt gehad?
De leukste vakantie die ik ooit heb
gehad is denk ik naar Amerika, want
het was daar zo mooi met al het

Persepolis is
verhuisd!
Eind 2020 zijn wij verhuisd naar
een nieuw pand met nieuwe naam
namelijk BDS tand. Wellicht hebben wij
u niet eerder kunnen bereiken, via deze
weg laten wij u nogmaals dat weten.
Ons nieuwe adres is:
Kerkstaart 78 te Panningen
Tel: 077 307 16 20
U vertrouwde team staat voor u klaar!

uitzicht en de bergen. We hebben
daar ook hele leuke dingen gedaan
zoals snorkelen, surfen en vulkanen
bezoeken en natuurlijk nog meer
leuke dingen.

Je hebt altijd groen licht en wind
mee, of je kunt foto’s maken door
met je ogen te knipperen.
Wat kies je?
Ik kies dan denk ik voor altijd groen
licht en wind mee, want met groen
licht heb je altijd voorrang en ben
je ergens sneller dan wanneer je
telkens moet wachten. En als ik ga
fietsen heb ik altijd wind tegen en
dat is echt supervervelend, dus dan
is wind mee veel fijner.

Welke taal zou je graag willen
leren?
Ik heb eigenlijk geen idee welke
taal ik zou willen leren. Ik denk dat
ik dan voor Chinees ga, want dat is
eigenlijk gewoon best cool. En heb
je ooit een 13-jarig Limburgs meisje
Chinees horen praten?

Ik heb nu niet echt een
lievelingsboek, omdat ik niet
echt tijd heb om veel te lezen.
Maar vroeger was ik echt ontzettend
gek op de Harry Potter boeken van
J.K. Rowling. Ik las altijd alle delen
op volgorde zo uit. En had ik het
laatste deel uit, begon ik weer bij
het begin.

Op wie lijk je het meest, op je
moeder of je vader?
Ik ben een mini versie van mijn
vader, ik lijk echt superveel op
hem. Ik zei altijd vroeger met oude
foto’s van mijn vader dat ik dat was
maar hij was het. Qua innerlijk lijk
ik ook het meest op mijn vader, al
heb ik sommige trekjes van mijn
moeder.

Hoe zou jouw perfecte dag eruit
zien?
Hoe mijn perfecte dag eruit ziet is:
’s morgens lekker uitslapen, rustig
ontbijten zonder dat mensen m
 eteen
met me beginnen te praten, want ik
ben geen ochtendmens, en daarna
gewoon lekker gaan sporten en
douchen. En ’s middags met een
vriend/vriendin afspreken en samen
iets leuks doen zoals film kijken of
Wii-en.

Welke sport is helemaal niet
jouw ding?
Tekst: Lisa Osinga

Een sport die echt niet mijn ding is,
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Begrijp me niet verkeerd, al
dat lekkere weer: fantastisch! We worden weer
helemaal bruin. We worden
weer helemaal ‘glowing in
the sun’. Maar ik moet toch
wel weer even wennen.
Waar komen elke lente die
miljarden aan vliegjes
opeens vandaan? Je zit op de
fiets en je doet één keer je
mond open heb je gelijk een
noedelsoep-hoeveelheid aan
vliegjes in je mond.
Het is juni. Vorig jaar hadden
we er nu al een hele zomer
op zitten, maar dit jaar moet
het nog beginnen. Met andere
woorden: het is al maanden
zeikweer. Nu begint het ein
delijk weer een beetje beter
te worden. Lente, zon, terras,
lammetjes, cocktail. Het klinkt
beter dan het is. Pollen, vlieg
jes, mensen met veel te weinig
stof op hun lichaam, de voor
jaarsschoonmaak en natuurlijk
het ‘I’m sexy and I know itgevoel’. Ik moet er altijd weer
even aan wennen! Dit jaar ben
ik erachter gekomen hoe snel
wij in Nederland ons kunnen
aanpassen aan onze principes.
Vorige week zat ik op het terras
en terwijl ik ging zitten, dacht
ik: ‘wat doe ik hier’. Het was
koud, het regende, het waaide
hard. Het is toch van de zotte
dat we nu onder alle omstan
digheden uit principe buiten
rillend van de kou onze lunch
opeten terwijl we ‘normaal
gesproken’ alleen op het terras
gaan zitten als we een zonne
bril op moeten en ons voor
hoofd verbrandt? Zo zijn wij, als
we er maar een principe van
maken. Ik ben er ook van over
tuigd dat we, als de omstan
digheden het toelaten, snel
weer in onze oude principes
terug vallen. Festivals, volle
terrassen, op elkaar geplakt in
de bus en de drie kussen op
verjaardagen. Het komt terug.
We moeten er gewoon weer
even aan wennen. Maar daar
zijn we inmiddels heel flexibel
in geworden. Toch?

e

Lotte Thijssen
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Coronamaatregelen

LET OP: Het aantal kerkgangers is
nog beperkt. Met ziekteverschijn
selen: blijf thuis! Houdt in de kerk 1
½ meter afstand. Desinfecteer uw
handen. Draag een mondkapje bij
het naar uw plaats gaan en weer
naar buiten lopen. Blijf gezond!

Parochie Beringe

Misintenties
NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens
het parochiespreekuur op dins
dagochtend. Ook bij kapelaan
Roger Maenen tel. 077 466 18 50 of
per email roger.maenen@ziggo.nl.
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 6 juni
H. Mis 09.30 uur
Woensdag 9 juni
H. Mis 09.00 uur
KLEDINGINZAMELING BERINGE:
Op maandag 7 juni a.s. is de vol
gende inzameling van bruikbare
kleding, schoenen, dekens, knuf
fels en gordijnen. U kunt de dicht
gebonden zakken afgeven op het
kerkplein. Ons team staat klaar
om te helpen met het uitladen en
zijn aanwezig van 13.00-14.30 en
van 17.00-18.00 uur. Kunt u zelf

niet brengen: Bel dan 3076521 en
alles wordt bij u opgehaald. Sinds kort
staat er op de parkeerplaats bij de
dorpsontmoeting ook een kledingcon
tainer ook hier kunt u kleding inleve
ren en verder, zoals voorheen, voor de
garagedeur van van de pastorie. (Aan
de Meule)

Parochie Egchel

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

Parochie Grashoek

Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg, 077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 5 juni
H.Mis 19.00 uur t.i.v. Pastoor Albert
Raymaekers

Parochie Helden

Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
077 3071488
kerkbestuurhelden@home.nl

Cluster MKBE

Mededelingen
Openstelling Aldegundiskapel
De Aldegundiskapel in onze
Parochie Maasbree
parochiekerk is dagelijks geopend
Misintenties
voor het opsteken van een kaarsje,
NL58RABO0131001973
een gebed of een moment van
Pastorie Dorpstraat 4
bezinning. De H. Aldegundis is
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl beschermheilige tegen ernstige
ziekten en voor troost en hoop.
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 6 juni
Parochie Kessel
H. Mis: 11.00 uur
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Lector: Mevr. Jeanne Senden
Iet Dings-Bovendeerdt
077 462 18 60
Intenties: Petronella Vaessen. Maria
06 24 21 61 06
Peeters en overl. familie PeetersHermans-Haenen. Lucia Stienen (ver Kerkdiensten
Zaterdag 5 juni
jaardag) en overl. familie. Jaardienst
19.15 uur H. Mis.
Gerhard Boerland en Jo BoerlandVoor onze parochie.
Martens. Overl. ouders WillemsMededeling
Janssen en overl. familie. Jaardienst
Vrijdag 18 juni H. Vormsel voor de kin
Wim Weijs, Mia Weijs-Willems en
deren van groep 8.
overl. ouders Weijs-Leyssen.

Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
H.VORMSEL: Proficiat aan de
jongeren die op 28 mei het
H.Vormsel hebben ontvangen:
Milou Deckers; Chantalle van Haren;
Nienke Janssen; Rianne Meyer; Daan
Muurmans; Clarisse Niyubahwe;
Louange Kayezu; Sien Sonnemans;
Aniek Teeuwen.
Vrijdag 4 juni
De H. Communie wordt thuisgebracht
vanaf 09.00 uur
Zondag 6 juni
H. Mis 10.00 uur t.i.v. Wiel en Nellie
Berden-Peeters, overl. familie en
priesterroepingen.
Kerk open voor stil gebed en aanbid
ding van 13.00-15.00 uur

Parochie Koningslust

Misintenties
NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer
De Brentjes 81
077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 5 juni
H. Mis 17.30 uur Uit dankbaarheid
leden verzetsbeweging en oorlogs
slachtoffers 1945
Zaterdag 12 juni
Geen H. Mis

Parochie Meijel

Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zondag 6 juni
H. Mis 11.00 uur Sacramentszondag
t.i.v. uit dankbaarheid
Maandag 7 juni
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 8 juni
H. Mis 09.00 uur
Donderdag 10 juni
H. Mis 09.00 uur, aansl. Aanbidding
Vrijdag 11 juni
H. Vormsel: viering in besloten kring
19.00 uur met vicaris Vincent Goulmy.

Parochie Panningen

Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag-, woensdag- en
vrijdagochtend van 08.30 uur tot
11.30 uur.
Kerkdiensten
H.VORMSEL: Proficiat aan de jongeren
die op 28 mei het H.Vormsel hebben

Wij feliciteren de familie van de VinJoosten met het doopsel van hun zoon
Delano.
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

Mededelingen.
Donderdag 17 juni wordt het
Sacrament van het H. Vormsel toege
diend voor de kinderen van
groep 8 van de basisscholen.
Pinksteractie voor de Ned.
Missionarissen heeft € 210.65
opgebracht. Heel veel dank.

Parochie Baarlo

Parochie Kessel-Eik

Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 6 juni
9.30 uur H. Mis.
Voor het welzijn van alle parochianen.
Donderdag 10 juni
9.00 uur H. Mis.

Misintenties
NL41RABO0125300522
Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkens
06 30 10 30 13
Kerkdiensten
Zaterdag 5 juni
18.00 uur H. Mis
6-wekendienst Pierre Bongers
Mededelingen:
De misintenties kunnen tot nader
bericht worden doorgegeven aan Tjeu
Stemkens. Ook voor verdere informa

ontvangen: Stef Amendt; Eef
Daniëls; Dani Gaal; Loïs Horio;
Ries Janssen; Rico van Melick;
Kiano Niessen; Tygo Sprenkels;
Esmée Verstappen.
OVERLEDEN: Jacques Gommans, 91
jaar; Mia Houtappels, 84 jaar
Vrijdag 4 juni
De H. Communie wordt thuisge
bracht vanaf 09.00 uur
Zaterdag 5 juni
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Taco
Schledorn; Coba Houtappels (verj.);
Piet Janssen en To Janssen-van der
Linden en zoon Sjraar
Dinsdag en woensdag
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel

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

tie binnen de kerk.
De bestelde H. Missen die vanwege
de Corona- lockdown niet zijn door
gegaan, kunnen opnieuw worden
aangemeld, op de datum welke de
familie dit wenst.

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

Vijf tentoonstellingen in Museum Peel en Maas
Museum Peel en Maas mag vanaf woensdag 9 juni weer open en start dan met vijf nieuwe, kleine tentoonstellingen. Via historische foto’s, sfeerbeelden, korte teksten en activiteiten voor de jeugd komen bezoekers meer
te weten over agrarisch erfgoed, de twee trams die door Peel en Maas hebben gereden, de beugelsport, de
mijnwerkers uit Peel en Maas en de naoorlogse smid en timmerman.
Eén van de tentoonstellingen die te
bezoeken is, is met miniatuur land
bouwwerktuigen en gereedschappen,
die op schaal en handgemaakt zijn
door Thei Driessen (Baarlo, 1914-1999),
‘Thei van Kesjtiel’ in de volksmond.
Driessen gebruikte bij het maken van
deze kleine kunstwerkjes geen ont
werptekeningen, maar maakte alles
uit zijn hoofd. Deze tentoonstelling

met agrarisch erfgoed sluit nauw aan
bij de agrarische geschiedenis én het
agrarische heden van Peel en Maas.
Daarnaast zijn er op de gerenoveerde
zolder drie nieuwe vaste exposities
geopend, gericht op Peel en Maas
in de twintigste eeuw. Middels his
torische foto’s, sfeerbeelden, korte
teksten en activiteiten voor de jeugd
kom je meer te weten over de tram

lijnen VMH (Venlo-Maasbree-Helden)
en de LTM (Roermond-Meijel) die in de
eerste helft van de vorige eeuw door
Peel en Maas hebben gereden, over
de mannen uit Peel en Maas die na de
oorlog in de Zuid-Limburgse mijnen
hebben gewerkt en over de Limburgse
beugelsport die in de gemeente Peel
en Maas breed vertegenwoordigd
is maar nog niet overal even veel

bekendheid geniet. Dit jaar openen
op zolder nog twee kleine exposities.
Een over het naoorlogse boerenleven
en een over de (geschiedenis van)
alle kerken uit Peel en Maas. Allemaal
gericht op interactie, visuele prikkels
en beleving.

Smederij en timmerwerkplaats
Ook nieuw op de zolder is de ten
toonstelling over twee belangrijke
naoorlogse beroepen in Peel en Maas:
de timmerman en smid. Omringt
door sfeerbeelden, korte teksten en
een knarsend vuurtje kun je op een

interactief scherm de juiste werkge
reedschappen van de timmerman bij
elkaar zoeken. Op een ander scherm is
meer achtergrondinformatie te vin
den over de smederijen die in Peel
en Maas hebben gelegen. Daarnaast
beschikt het museum over de groot
ste blaasbalg van Peel en Maas, in
bruikleen van Medelo uit Meijel. Het
imposante object is twee meter lang
en 1,5 meter hoog.
Van tevoren reserveren is verplicht.
Bezoekers krijgen bij bezoek gratis
een boekje met culturele fietsroutes
door Peel en Maas.
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Jij maakt ‘m super
compleet met
AEG apparatuur

8.499,-

Franchetti
Uitgerust met combi oven,
inductiekookplaat, inbouw
afzuigkap, koelkast,
vaatwasser, Fenix werkblad,
spoelbak en 5 jaar
apparatuur garantie

Op zoek naar een
nieuwe keuken?

Kom snel inspiratie opdoen
en bekijk onze nieuwe collectie!

390 cm

Inspiratie
weken

Download nu
gratis het nieuwe
inspiratieboek op

www.superkeukens.nl

Een bijkeuken levert veel extra opslagruimte

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

www.superkeukens.nl
êêêê

Klanten beoordelen Superkeukens met een

8,2

HORST

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

ROERMOND

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

Elke zondag geopend

