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Leren recyclen door
E-waste Race
Leerlingen uit groep 8 van basisschool De Horizon in Grashoek hebben op donderdag 10 juni de aftrap gegeven voor de E-waste Race, waarbij scholen in de regio één maand lang
strijden om zoveel mogelijk elektronisch recyclebaar materiaal te verzamelen. Directeur Rob Geraets mocht het allereerste voorwerp overhandigen: een oude mobiele telefoon.
Hiermee ging de race officieel van start.

Voormalig hotel aan Raadhuisplein

Last onder dwangsom voor huisvesten arbeidsmigranten
in Meijel uitgesteld
Het College van B&W van gemeente Peel en Maas heeft een last onder dwangsom opgelegd voor uitzendbureau Metaal Flex die arbeidsmigranten huisvest op het Raadhuisplein 4-6 in Meijel. De voorzieningenrechter heeft echter geoordeeld dat de gemeente onvoldoende heeft onderbouwd waarom Metaal Flex geen
arbeidsmigranten op die locatie mag huisvesten. Daarom besliste de rechtbank dat de gemeente moet
wachten met de dwangsom totdat er duidelijkheid is over de vergunning.
Het pand aan het Raadhuisplein
was voorheen een hotel en bestaat
uit 36 kamers en 2 appartementen.
Sinds 2004 wordt het pand gebruikt
voor het tijdelijk huisvesten van
arbeidsmigranten. De discussie over
het wel of niet huisvesten van arbeids
migranten op die locatie duurt al
enkele jaren. Volgens gemeente Peel
en Maas heeft het pand nog altijd de

bestemming horeca met functie hotel.
Het huisvesten van arbeidsmigranten
is niet toegestaan vindt de gemeente.
Daarom werd er onlangs een last onder
dwangsom opgelegd van 8.750 euro
per week met een maximumbedrag
van 70.000 euro wanneer er nog
steeds illegale huisvesting plaats zou
vinden.
Tegen de last onder dwangsom is

bezwaar gemaakt bij de voorzienin
genrechter. Metaal Flex wilde dat de
gemeente zou wachten met de dwang
som totdat er duidelijkheid is over de
omgevingsvergunning. Daarnaast is er
volgens het bedrijf geen sprake van
overtreding, omdat er alleen nacht
verblijf wordt aangeboden. Het hoofd
verblijf is in het land van herkomst.
Het huisvesten van arbeidsmigran

ten is niet in strijd met de bestem
ming horeca, vindt het bedrijf. Daar is
de rechtbank het mee eens, omdat in
het bestemmingsplan geen definitie
is opgenomen van de hotelfunctie en
niet expliciet benoemd is dat huisves
ting van arbeidsmigranten verboden is.
De last onder dwangsom wordt daarom
geschorst tot zes weken na de beslis
sing op bezwaar.
Deze uitspraak is voor de VVD-fractie
aanleiding voor het stellen van vragen
aan het College van B&W. Zo wil de
partij weten of het college de vergun
ning gaat verduidelijken en hiervoor
een voorstel voor gaat leggen aan

de raad. En of er meerdere locaties in
Peel en Maas zijn met de bestemming
‘hotel’ en ‘horeca’ waar arbeidsmigran
ten worden gehuisvest.
Het is niet de eerste keer dat gemeente
Peel en Maas in handhavingszaken
wordt teruggefloten door de rechter.
Op 9 september 2020 heeft de Raad
van State eerder in de zaak tussen
Bungalowpark De Stille Wille in Meijel
een deel van het ingediende beroep
gegrond verklaard. “Is er sprake van
structurele problemen bij het handha
ven op - in de ogen van de gemeente
- illegale huisvesting van arbeidsmi
granten?”, vraagt de VVD zich af.
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Zwemtechniek van kinderen gaat achteruit

Reddingsbrigade Peel en Maas vreest voor
toename verdrinkingen
Veel kinderen hebben door de sluiting van de zwembaden niet meer
kunnen zwemmen en de verwachting is dat in de zomervakantie veel
mensen weer op vakantie gaan en het water opzoeken. Voor reddingsbrigade Peel en Maas een reden tot zorg; de vrijwilligers hebben het
ieder jaar drukker met verdrinkingen en vermissingen en door corona
hebben veel kinderen een zwemachterstand opgelopen.
Dat reddingsbrigades het dit jaar
naar verwachting drukker krijgen

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

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

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

Bezorgklachten www.garcon.nl
Bezoek- en correspondentieadres

met verdrinkingen en vermissingen,
heeft volgens vrijwilliger Nico Bots te
maken met een aantal factoren. Daar
is corona er één van. “Door de maat
regelen waren zwembaden gesloten
en zaten kinderen veel binnen. Nu het
weer kan, zoeken gezinnen het water
weer op. Maar omdat ze niet gewend
zijn aan buitenwater, kennen ze de
gevaren ervan niet. Voor buitenlandse
kinderen, waarbij zwemmen niet in de
cultuur zit, is dit nog erger.” In buiten
wateren hebben kinderen die slecht
kunnen zwemmen, weinig kans,
legt Bots uit. “Daar kunnen wel eens
sterke stromingen voorkomen. Of het
water is veel kouder, waardoor spie
ren gaan verkrampen.”
Bots ziet het afschaffen van het
schoolzwemmen als de grootste oor
zaak van verdrinkingen. “De kwali
teit van het zwemmen wordt steeds
slechter. Dit komt doordat kinderen
de technieken niet meer bijhouden
op latere leeftijd. Zodra kinderen het
zwemdiploma hebben gehaald op
6 of 7-jarige leeftijd, gaat de techniek
achteruit. Er wordt vaak in de zomer

maanden een zwembadje in de tuin
opgezet, maar daarin wordt niet echt
gezwommen, eerder gespeeld.”
Daarom heeft reddingsbrigade Peel en
Maas een cursus opgezet om de
zwemveiligheid van de kinderen te
verhogen. De ‘vakantie-apk’ is een
cursus van vijf lessen waarbij de kin
deren weer oefenen om de zwemsla
gen, conditie en de zelfredzaamheid
in diverse situaties te verbeteren.

“We leren de kinderen hoe ze moe
ten reageren als ze zelf verdrinken of
als ze iemand zien verdrinken, hoe ze
met zwemvesten moeten zwemmen
en worden zwemtechnieken herhaald.
Ouders vinden het spannend om op
vakantie te gaan zonder goede zwem
voorbereiding. Daarom krijgen ook
ouders theorielessen waarin tips over
het zwemmen worden besproken.
Ouders zijn vaak met hun telefoons

bezig, waardoor de oplettendheid
minder wordt.” De lessen zijn momen
teel ingedeeld voor 36 kinderen.
De reddingsbrigade kijkt nog naar een
uitbreiding van de lessen. “We hebben
veel meer aanmeldingen gehad, dan
we konden plaatsen. We merken dat
er veel vraag is naar deze lessen.”

tekst: Jeanine Hendriks

Handelstraat 17, 5961 PV Horst

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

Kansen om woningbouwontwikkeling een impuls te geven

College wil 260.000 euro beschikbaar stellen voor
woningbouwontwikkelingen

Het College van B&W vraagt de gemeenteraad van Peel en Maas een krediet van 260.000 euro beschikbaar te stellen voor de doorontwikkeling van Kuukven in Baarlo, de herontwikkeling van Panningen-Zuid en de inbreidingslocatie Kerstraat in Meijel.
In Baarlo (Kuukven), Panningen
(Panningen-Zuid) en Meijel (woning
bouw bij planontwikkeling
kindcentrum) liggen volgens het col
lege concrete kansen om woning
bouwontwikkeling een impuls te
geven. Naar verwachting kan in juli

door De Zorggroep, Wonen Limburg en
gemeente Peel en Maas een intentie
overeenkomst getekend worden voor
de samenwerking van de herontwik
keling van Panningen-Zuid. Het onder
zoek naar de herontwikkeling van het
terrein bedraagt 110.000 euro.

Voor de doorontwikkeling van
Kuukven wordt eerst gekeken hoe
dorpsoverleg Baarlo, werkgroep
Wonen Baarlo, Vormeer en Wonen
Limburg betrokken kunnen worden.
Voor dit onderzoek is 100.000 euro
geraamd.

In Meijel onderzoekt de gemeente
eerst of het beoogde aantal wonin
gen haalbaar is op die locatie en hoe
de omgeving betrokken wordt in de
ontwikkeling van de huizen. Dit gaat
de gemeente 50.000 euro kosten.

Vacature
VALUE
ADDING
TECHNOLOGY

Project Manager
Wil jij internationale
projecten aansturen?
Coördineer zowel klant projecten
als interne ontwikkel- en verbeter
projecten van A tot Z met deze
veelzijdige en internationale functie.
Meer weten over deze vacature?
T + 31 77 354 33 34
jobs@royaldutchkusters.com
www.royaldutchkusters.com

boeiboorden / platte daken
terrasoverkappingen / lood- en zinkwerk
Voor informatie, een vrijblijvende offerte of een gratis dakinspectie:
dakwerkenlimburg.nl
06 38 64 67 61 / INFO@DAKWERKENLIMBURG.NL
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Langzaam kan er weer een beetje meer

Lastige situaties door corona in zorgcomplex
De Fabriek
Dat een ‘grand opening’ van de 23 nieuwe appartementen bij zorgcomplex De Fabriek in Maasbree er niet
inzat in september 2020, daarvan was zorgondernemer Bart van de Ven op de hoogte. Een nieuwe set maatregelen waardoor alle nieuwe bewoners ineens niet meer naar de dagbeleving konden, daar had hij niet op
gerekend. Sinds deze maand loopt het eindelijk weer een beetje los. “Het raakte ons in ons hart. De bewoners
zaten in een vreemde woning, de dagbeleving mocht niet worden bezocht en ze konden niet terug naar hun
eigen huis”, aldus Van de Ven.

konden dus een hele poos niet naar de
dagbesteding komen. Dat was ook erg
sneu.” Dat er nog geen corona-uitbraak
is geweest in De Fabriek, is de posi
tieve kant van dit verhaal, zegt Van de
Ven terwijl hij afklopt.

Jubileum
“Er is één keer een bezoeker geweest
die later besmet bleek, waardoor
iedereen tien dagen in quarantaine
moest. Vervelend, maar wel nood
zakelijk.” Maar Van de Ven is blij dat
een uitbraak bespaard is gebleven.
Sinds deze maand mogen de groe

pen weer worden gemixt, ook dat
is volgens hem positief. “Het leven
begint weer een beetje zoals voor
heen te worden. We kunnen lang
zaamaan weer met mensen erop uit.”
Als het aan hem ligt, dan komt er in
september alsnog een groot feest in
de tuin van De Fabriek, mét Beppie
Kraft. “We hebben onze opening niet
kunnen vieren, het lijkt mij leuk om
ons 1-jarig bestaan te vieren met alle
bewoners. Dat hebben we verdiend.”

Tekst en beeld: Roosje Delsing

Voor ons Serviceteam zijn wij op zoek naar een

Raak het hart, dat kleurt de mens. Dat is
waar De Fabriek in Maasbree voor staat.
Het gebouw, waarin voorheen een bin
nenspeeltuin zat en een dagbesteding
die er wél nog is, kreeg een aanbouw
met 23 appartementen voor mensen
met een zorgaanvraag, zoals demen
tie. In september vorig jaar betrokken
de eerste bewoners het complex met
24-uurszorg voor onder meer mensen
met dementie waar volgens Bart van de
Ven vrijheid voorop staat en er vooral
wordt gekeken naar wat mensen wél
kunnen. Hij heeft samen met collega
zorgverlener Carla de leiding over de
gehele Fabriek. “Er is onder meer een
woongedeelte, theater, creatief atelier,
er kan worden getuinierd en op vrijdag
is er een wellnessdag. “Soms lijkt het
net een cruiseschip”, zegt Bart met een
lach. Het idee om een woonvoorziening
te bouwen is jaren geleden al ontstaan,
want de regel is dat per direct de dag
besteding stopt als mensen vanuit hun
huis naar een verpleegtehuis gaan. De
overheid zegt dat het verzorgingstehuis
jou in activiteiten moet voorzien. Dus
de sociale contacten van ouderen die al
jarenlang dezelfde mensen spreken en
zien stoppen ineens. Dat is onmenselijk.
Vandaar dat we het wilde combineren.”

Gemoedelijk
Het plan, dat al jaren in zijn hoofd
zat, werd in september werkelijk
heid. Maar drie dagen na de opening

mochten door de tweede lockdown
de bewoners het woongedeelte niet
meer verlaten. “Zij hadden net hun
vertrouwde huisje opgezegd. Hier zit
ten alleen mensen met een zware
indicatie. Zij kunnen niet meer voor
zichzelf zorgen of hun partner kan dat
niet meer, dus zij konden niet naar
huis terugkeren. Daarnaast mochten
zij plots niet meer naar de dagbele
ving, zoals ik het liever noem, want
deze groep mocht niet met de woon
groep worden gemengd. Het was
heel zielig. Maar ik moet zeggen dat
de bewoners erg gemoedelijk waren
en ze sterk zijn geweest.” Volgens
de zorgondernemer waren er vaak
lastige situaties omdat mensen met
dementie niet begrepen wat corona
en de anderhalvemeterregel inhiel
den. “Soms kwam dan iemand met
dementie af op iemand die wél wist
wat corona inhield om met die per
soon te dansen of knuffelen, die daar
weer lichte paniek van kreeg. Het was
lastig om uit te leggen waarom dat
niet meer mocht.”

Sociaal aspect
De dagbesteding is ook een paar
maanden dicht geweest. Maar drie
dagen na de opening mochten de
bewoners door de tweede lock
down hun woning niet meer verlaten.
“Zij hadden net hun vertrouwde huisje
opgezegd. Hier zitten alleen mensen

met een zware indicatie en zij konden
niet meer naar huis terugkeren.
Mevrouw Mulders-Boots (92) is één
van de bewoonsters die eerst alleen
bij de dagbesteding kwam en ver
volgens ook in De Fabriek is komen
wonen. Zij woont er nu drie maanden.
Maar de dagbeleving waar ze zo graag
heenging was deze periode gesloten.
“Het was heel erg jammer’”, zegt ze.
Maar gelukkig hebben ze hier genoeg
alternatieve activiteiten aangebo
den voor ons, zoals buiten wandelen.
Ik vond het fijn om nog mensen om
mij heen te hebben, want als ik niet
hierheen was verhuisd had ik helemaal
alleen thuis gezeten. Iedereen hier is
heel aardig. Ik ben blij om hier te zit
ten met gelijkgestemden om me heen.
Maar het was wel jammer dat we ner
gens echt meer heen konden.
Na een paar maanden waren de men
sen weer welkom op de dagbeleving,
maar moesten op 1,5 meter afstand
van elkaar zitten. “Dat werkt totaal
niet bij deze doelgroep”, zegt Van de
Ven. “Daarnaast komt een deel van
buitenaf. Wij hebben twee busjes
waarmee de mensen normaal worden
opgehaald, maar door de anderhalve
metermaatregel konden wij die afstand
in de voertuigen niet waarborgen.
Familieleden moesten de mensen zelf
brengen, maar sommigen hebben daar
geen tijd voor. Ook zijn er bewoners
zonder sociale contacten. Sommigen

Wethouder Hermans tijdelijk afwezig
Op basis van gezondheidssignalen en op advies van zijn huisarts, heeft wethouder Wim Hermans pas op
de plaats moeten maken. Hij legt zijn werk als wethouder voor gemeente Peel en Maas tijdelijk neer.
De portefeuilles van de wethouder
worden op dit moment waargeno
men door de collega-wethouders:

sport en sociaal domein door Anget
Mestrom, onderwijs door Paul
Sanders en kunst en cultuur door

Rob Wanten. Het is nog niet bekend
hoe lang wethouder Hermans afwe
zig zal zijn

SERVICE MONTEUR
(PO/PI)
Wij zijn VTI, gevestigd in Horst. Als onderdeel van het
Lek/Habo Groep zijn wij actief in de energie- en
installatietechniek. Onze klanten bevinden zich in de tuinbouw,
industrie en utiliteit.

Wat ga je doen?
Als Servicemonteur PO/PI voer je onderhoud en inspecties uit aan
onze installaties en vind je het een uitdaging om storingen op te
lossen. Je werk en de omgeving is zeer afwisselend; van het echte
‘ouderwetse’ sleutelwerk tot het oplossen van storingen via de
modernste telemetrie verbindingen; bij tuinders of in de industrie;
met de multimeter of de schroevendraaier... geen dag is hetzelfde!
Dit is herkenbaar voor je:
• MBO opleiding richting Elektro- en Installatietechniek,
• je kent de werking van of hebt affiniteit met stooktechnische
installaties,
• je bent in het bezit van een PO / PI certificaat op het gebied van
Scope 2 en 3 of je bent bereid deze te behalen;
• je bent flexibel omdat je weet dat werken in de service en dus
voor onze klanten, niet altijd stopt om 17 uur,
• je bent leergierig, we hebben namelijk technisch veel te bieden.
Wanneer je niet volledig voldoet aan het profiel, maar deze
vacature je wel aanspreekt, dan kunnen wij je een opleidingstraject
aanbieden wat je opleidt tot volwaardig servicemonteur.
Dit kan je verwachten:
• afwisselende werkomgeving in een innovatief vakgebied,
• divers specialistisch gereedschap, een laptop, smartphone en
een volledig ingerichte bedrijfsauto,
• grote mate van zelfstandigheid,
• hecht team in een familiebedrijf waarbij collegialiteit belangrijk is,
• uiteraard zijn de studiemogelijkheden en de arbeidsvoorwaarden
goed geregeld.
VTI is een platte organisatie met korte lijnen, informeel intern,
professioneel naar buiten. Ben je geïnteresseerd, solliciteer dan door
je cv en een korte motivatiebrief te sturen naar vacature@vtihorst.nl.
t.a.v. Karen Flipse. Wil je meer informatie, bel dan 077-3985100 en
vraag naar Dick Lek.

www.vtihorst.nl
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Damoclesbeleid

Puzzel

Twee woningen in Panningen gesloten

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Wij zijn op zoek naar een

WERKVOORBEREIDER
/TEKENAAR
Wij zijn VTI Horst. Als onderdeel van het familiebedrijf Lek/Habo
Groep realiseren wij al tientallen jaren succesvolle innovatieve
en toonaangevende energie- en installatietechnische projecten
in binnen- en buitenland. Wij ontwerpen, produceren, installeren
en onderhouden kwalitatief hoogstaande complexe turnkey
projecten. Met VTI Horst bouwen we samen aan een duurzame
toekomst. Kijk voor een overzicht van onze mooie projecten op
onze website www.lekhabo.nl.

Op last van burgemeester Delissen-van Tongerlo zijn donderdag 10 juni twee woningen in Panningen
gesloten op grond van het Damoclesbeleid. In de beide woningen is door de politie een hennepkwekerij
aangetroffen. Een woning aan de Vosberg is gesloten voor een periode van twaalf maanden, een woning
aan de Wietelweg voor een periode van drie maanden. Beide woningen mogen tijdens de sluiting niet
betreden worden.
In de woning aan de Vosberg in
Panningen werd door de politie
een hennepkwekerij aangetroffen
van in totaal 754 hennepplanten,
verdeeld over meerdere ruimten.
De hennepkwekerij was professi
oneel ingericht. Uit de gemeente
lijke Basisregistratie Personen blijkt
dat er geen personen op dit adres
wonen. Daarom wordt het gebouw
gezien als ‘lokaal’ en daarvoor
staat een sluiting van zes maan
den. In dit geval blijkt ook nog
eens dat de huurder van de woning

de afgelopen jaren vaker softdrugs
heeft geproduceerd. Als binnen
drie jaar sprake is van herhaling,
leidt dat tot een sluiting van twaalf
maanden.
In de woning aan de Wietelweg trof
de politie een hennepplantage aan,
bestaande uit 406 potten met afge
knipte stengels van hennepplanten
en 340 afgeknipte hennepplanten.
Omdat hier wel sprake was van
bewoning en er geen herhaling in
het spel is, wordt deze woning voor
drie maanden gesloten.

Damocles
Volgens artikel 13b van de
Opiumwet heeft een burgemees
ter de bevoegdheid om woningen
of (bedrijfs)panden te sluiten als
er sprake is van verkoop, afleve
ring, verstrekking of het daartoe
aanwezig hebben van verdovende
middelen. Dit wordt ook wel het
Damoclesbeleid genoemd. De bur
gemeester past dit beleid toe om
de handel en productie van drugs te
stoppen en de woon- en leefomge
ving in de buurt te beschermen.

LIMBRACO IS MISSCHIEN WEL
OP ZOEK NAAR JOU!
Limbraco ontwikkelt, bouwt en installeert wereldwijd innovatieve teelt- en oogstsystemen
voor de paddenstoelensector. Door processen van pluk- en snijbedrijven te automatiseren,
optimaliseren en robotiseren brengen wij de kostprijs van onze klanten omlaag.
Limbraco loopt wereldwijd voorop op dit gebied en groeit in rap tempo door. In verband
met uitbreiding van onze productie in Horst en internationaal op locatie zijn wij op
zoek naar mensen die willen meedenken in het (door) ontwikkelen van onze innovaties,
maar ook mensen die kunnen zorgdragen voor de uitvoering hiervan.
Wij zoeken mensen voor de volgende functies:
Technisch Tekenaar / Werkvoorbereider Installatietechniek

Wat ga je doen?
Als Werkvoorbereider/Tekenaar heb je een passie voor techniek.
Je kan goed overweg met het tekenprogramma Stabicad. Je werkt
in een projectteam samen met projectleiders en projectengineers.
Je werkzaamheden bestaan uit het opstellen en aanpassen van
tekeningen, maken van berekeningen en schema’s, selecteren en
bestellen van projectonderdelen/materialen, beheren en archiveren
van projectmap/technisch dossier, opstellen en aanvullen van
transportlijsten voor vervoer naar projectlocatie.
Wat past bij jou?
• een afgeronde opleiding MTS,
• affiniteit met installatietechniek en/of substraat is zeker een
voordeel,
• kennis en ervaring met Stabicad,
• niet denken in ‘hokjes’, je functie biedt namelijk ruimte
voor persoonlijke ontwikkeling (zowel op technisch als op
projectmanagement gebied),
• je bent een zelfstarter, neemt verantwoordelijkheid en kan
omgaan met vrijheid,
• je hecht waarde aan kwaliteit en dat betekent dat je secuur en
accuraat bent,
• je bent kostenbewust,
• vriendelijk en klantgericht; wij werken namelijk voor klanten, zowel
intern (collega’s!) als extern (klanten!),
• werkervaring van 3 tot 5 jaar is wenselijk, zeker voor bv.
werkvoorbereiders die een volgende stap willen maken,
• woonachtig in een straal van 35 km rondom Horst.
Wat is de uitdaging van de functie?
• prettige en afwisselende werkomgeving,
• grote mate van zelfstandigheid,
• diversiteit aan technische disciplines,
• mogelijkheid tot doorgroeien naar projectleider/engineer,
• uiteraard zijn de studiemogelijkheden en de arbeidsvoorwaarden
goed geregeld.

www.vtihorst.nl

WTB Installatiemonteur
(lucht / verwarming / koeling / stoom / water)
Allround Elektromonteur binnendienst
Allround Elektromonteur buitendienst
Allround Lasser / Montagemedewerker
3 redenen waarom dit (n)iets voor jou is:
+ WEL als je verstand hebt van techniek en begrijpt hoe de wereld in elkaar steekt
+ WEL als je blij wordt van innovatief denken en doen
+ WEL als je graag de handen uit de mouwen steekt, handig bent en houdt van gas geven!
- NIET als je terugdeinst voor een rol waarin je actief deelneemt in een team
- NIET als je vies bent van techniek
- NIET als je passief bent in jezelf ontwikkelen en doorgroeien in je functie
Standaard meegeleverd:
· Zelfstandig en werken in teamverband
· Werken met goed materiaal en het modernste gereedschap
· Een hecht team van 30 collega’s zonder stropdassen
· Volop doorgroei- en ontwikkelingsmogelijkheden
· Vertrouwen, vrijheid, verantwoordelijkheid en afwisseling
· Geen baan, maar een loopbaan bij een innovatief, veelzijdig en wereldwijd opererend familiebedrijf
Heb je vragen of wil je gewoon direct solliciteren?
Stuur dan een mail naar Jim Derkx via j.derkx@limbraco.nl of bel ons gewoon op: 077 398 33 59.
Wij staan ook open voor sollicitaties van schoolverlaters en kijken graag naar de mogelijkheden.
Kijk ook op www.limbraco.nl/werken-bij
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Bloemschiksters uit Panningen en Baarlo winnen
rozenwedstrijd Kasteeltuinen Arcen
Als onderdeel van het Rozenfestijn organiseerde Kasteeltuinen Arcen een bloemschikwedstrijd voor aanstormend bloemschiktalent. Het bloemenen plantenpark uit Noord-Limburg riep iedereen met creatieve ideeën en talent voor bloemschikken op om een bloemwerk gericht op rozen te
ontwerpen. De beste rozenarrangementen uit deze inzendingen waren te bewonderen in het Lommerrijk van Kasteeltuinen Arcen. Luciënne
Janssen uit Panningen ging ervandoor met de eerste prijs en Froukje Sijbers-Schell uit Baarlo volgde met een tweede plek. Froukje’s creatie werd
daarnaast door de bezoekers als favoriet benoemd, waardoor zij ook de publieksprijs won.

Plan Openbare School in
Meijel voorgelegd aan raad
Peel en Maas

Het Bloemschiktalent, van hobbyist
tot groenstudent en amateurbloemist,
werd opgeroepen om een bloemwerk
uit te werken waarbij de pracht van de
roos getoond werd. Na een voorselec
tie mochten de dertien beste ontwer

pen hun ideeën verder uitwerken en
presenteren tijdens het Rozenfestijn.
Het thema van de wedstrijd was rozen
in de dromerige omgeving van het
Lommerrijk.
Een professionele jury, bestaande uit

groenstylist Romeo Sommers bekend
van Koffietijd, arrangeur Joyce Brueren
van Jolls en Linda Hafmans- van der
Hulst van Rozenkwekerij van der
Hulst, beoordeelden de tentoonge
stelde werken. De winnaar, Luciënne
Janssen uit Panningen, ontvangt een
eigen plek voor een grote bloem
creatie tijdens het Bloemenfestival
Bloemig! dat van vrijdag 3 tot en met
dinsdag 7 september plaatsvindt in
Kasteeltuinen Arcen. Luciënnes werk
werd unaniem positief beoordeeld
vanwege het gebruik van rozen, mate
rialen en kleurstellingen. Het bloem
werk had volgens de jury een zeer
hoge kwaliteit van afwerking met
veel details. Lucienne liet zich inspire
ren door een beeld van schaduwrijke
bomen in een gouden avondzon.
De tweede prijs was voor bloemist in
opleiding: Froukje Sijbers-Schell uit
Baarlo. Zij creëerde en sprookjesach
tige schommel, passend in het dro
merige Lommerrijk. Met deze creatie
won Froukje tevens de publieksprijs.
Bezoekers van het Rozenfestijn! stem
den op hun favoriet. Op maandag
14 juni, de laatste dag van het rozen
evenement, werd de publiekslieveling
bekend gemaakt.

Werkgroep OBS Meijel heeft tijdens de raadsvergadering van de
gemeente Peel en Maas op dinsdag 8 juni een verzoek aan de
gemeenteraad ingediend om in te stemmen met het plan voor een
openbare school in Meijel en dit voor de uiterlijke indientermijn
van 1 juli op te sturen naar DUO. Als de gemeente niet instemt,
gaat de initiatiefgroep het doel verwezenlijken door zelf een
stichting op te richten en een open school starten.
Tot nu toe heeft de werkgroep nog
geen reactie mogen ontvangen
van de gemeente. “Maar we blij
ven mailtjes sturen”, zegt Michaela
Vullings, lid van de werkgroep.
Volgens haar komt het plan ech
ter niet als donderslag bij heldere
hemel voor een deel van de raad.
“Er was al een aantal raadsleden en
ook een wethouder op de hoogte
van onze plannen en de voortgang
van het traject. We zijn daar heel
transparant in geweest. We heb
ben twee paden uitgewerkt: de één
loopt via de gemeente, het andere
pad is het plan hoe we het zelf gaan
uitvoeren als de gemeente niet
instemt.” De termijn waarbinnen de
werkgroep de openbare school wil
realiseren, ligt binnen de komende
twee jaar. “Als de gemeente voor
1 juli instemt, is de verwachting dat
de school in 2022 wordt gereali
seerd. Als we het zelf moeten doen
is 2023 de richtdatum. Dan moeten
we zelf een stichting oprichten en
een bestuur vormen en dan wordt
het een open school in plaats van
een openbare school. Beiden heb
ben dezelfde condities. Maar alleen
als de gemeente meehelpt en het
plan uitvoert, mag het een openbare
school worden genoemd.”
De werkgroep OBS Meijel is in febru
ari 2020 opgericht en ontvangt steun
van ouders van ongeveer tachtig
kinderen, die meer vrijheid willen
in het kiezen van een basisschool
in Meijel. In het dorp is momen

teel alleen een katholieke basis
school gevestigd. “Wij willen dat
de keuze groter wordt. Met name
omdat we de basisschool in de
vorm zoals hij nu is te groot vinden.
Kleinschaligheid en meer aandacht
voor het individu vinden wij belang
rijk. Ik geloof dat de basisschool in
Meijel in de afgelopen zes jaar al
vier keer van onderwijsstrategie
is veranderd. Daar is de aandacht
te veel gericht op het onderwijs
concept, er zitten grote coaching
groepen waarin kinderen kunnen
verdrinken. Wij vinden dat er klei
nere klassen moeten komen waar
geen centraal onderwijs plaatsvindt
zoals op grote scholen. We willen
meer aandacht voor kinderen en
hun creativiteit. Belangrijk hier
bij is om te bewegen in de kaders
die er gesteld zijn in plaats van je
vast te houden aan de vastgestelde
kaders.”
De plek waar de openbare school
moet komen is volgens Vullings al
bekend en vastgelegd, namelijk in
het nieuwgebouwde kindcentrum
waar straks ook de katholieke basis
school Den Doelhof intrekt. “Toen de
bouwplannen van het gebouw wer
den goedgekeurd is er een clau
sule opgenomen in het akkoord dat
wanneer er een tweede basisschool
in het dorp komt, deze ook in dit
schoolgebouw moet komen”, licht
Vullings toe. Dus dat staat al vast.

SPEEL JIJ DE
WEDSTRIJD
SAMEN MET
ONS?
Staay-Van Rijn is de leverancier van verse groenten en fruit met eigen teelt.
Bij ons kan je nu per direct aan de slag als:

ORDERPICKER
TRANSPORTPLANNER
Kom ook bij onze club en word kampioen in groenten en fruit!
Wat kan je verwachten?
dagdiensten | goed salaris | ontwikkeling | doorgroeien | goede bereikbaarheid |
internationale collega’s en klanten | behalen EPT certiﬁcaat
Solliciteer via vacature@staayfoodgroup.nl
For your own language go to staayfoodgroup.com/nl/vacancies and select
your language from the top navigation
Staay-Van Rijn B.V.

Tekst: Roosje Delsing

|

Grubbenvorst

|

staay-vanrijn@staayfoodgroup.com

|

+31(0)77 389 6666
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In het glinsterende gekabbel
van de Geul
vloog
het ijsvogeltje
zijn schaduw voorbij

Harry Boumans
Boxmeer, 1 januari 1942

Panningen, 5 juni 2021

Het leefste van ’t leefste
Ich kin mich neet vergisse
Det vong ich in dich
En kin dich dus ouch neet misse

Marion Rooijakkers – Veekens
Grashoek, * 31 juli 1963

Hij was een markant man

Peter Rooijakkers

Leontien Boumans - Derckx

Dittmar en Cindy
Stan en Lina
Lenn
Prins Clausstraat 7, 5981 XE Panningen
Wij hebben op vrijdag 11 juni in besloten kring afscheid
genomen van Harry.

Knoevel mich unne kier,
Knoevel mich unne letste kier.

Martha Bos-Joosten
11 september 1959 - 14 juni 2021
echtgenote van

mam en schoonmoeder van

Jessy Bos en Sjors Jacobs
Trotse oma van

Kess en Jik

Hoije
Ringovenstraat 27 D3, 5981 AK Panningen.
Het afscheid van Martha 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.
Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade. Direct geld en
vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.

LONG OLIE – bij verkoudheid,
vastzittend slijm in longen, versterkt
het afweersysteem.
Info: www.praktijkgerhegger.nl.
Verkrijgbaar bij Phicoop Kessel.
voor het schuren .lakken een andere
kleur van tafels en stoelen. J.Derikx
Meijel., 06 10 95 42 20

samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

www.janssenuitvaart.nl

Peet Steeghs Uitvaartzorg

We nemen in besloten kring afscheid op zaterdag 19 juni.

ENIGE EN ALGEMENE KENNISGEVING
Tot ons groot verdriet is toch nog onverwacht van ons heengegaan
onze lieve mam, schoonmoeder en oma

06 38 43 79 56
Maasbree e.o.

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl

Els Sijben-Derckx
Meijel, * 12 augustus 1935

Panningen, † 14 juni 2021

echtgenote van

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

Jan Sijben †
mam en oma van

Ton en Mai
Lotte, Britt
Marc en Will
Michel en Marian
Ilse

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

De uitvaartdienst en aansluitend begrafenis zal in kleine
familiekring plaatsvinden.
Wij spreken onze dank uit aan het verplegend personeel voor
de verzorging die mam heeft gekregen gedurende de drie jaren
tijdens haar verblijf in de Groenling.
Correspondentieadres: Familie Sijben
Muldersweg 8, 5987 AD Egchel

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

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

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Gezocht: hulp in de tuin.
Buitengebied Maasbree. Paar dagen in
de maand in overleg.
Tel. 06 55 44 06 38.
Neem je vader met vaderdag mee
naar Open Tuin bij Jenniskens,
Kogelstr.41, 5963 AN Hegelsom. Zo 20
Juni, van 12-17 uur. Entree 3,50 pp

Frans en Truus
Heldens-Sieben

Thea Ghielen-Naus
De zeswekendienst zal plaatsvinden op
zaterdag 26 juni a.s. in de parochiekerk
Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten te Panningen.
Dan staan we ook stil bij haar 80e verjaardag.

fienbosuitvaartzorg.nl

Panningen

Correspondentieadres
Karissendijk 11, 5987 NJ Egchel

Wij willen graag iedereen bedanken voor
de telefoontjes, de appjes, de vele kaarten,
de mooie bloemen en de persoonlijke
steunbetuigingen na het overlijden van mam

We missen haar verschrikkelijk,
maar deze steun doet ons goed!

regio Peel en Maas

t. 077-3078642

Mirthe en Tom
Pieter

Theo Bos
Mam en schoonmam van

077 308 28 33
06 30 921 961

echtgenote van

Lief van

Selma en Arjen
Emiel
Marin

Venlo, † 13 juni 2021

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

Heel veel dank
voor de vele felicitaties,
bloemen, brieven en kaarten
voor mijn 100e verjaardag

Hanna
Haffmans-Gielen

zijn 18 juni 2021
50 jaar getrouwd!

Proficiat!
Marijke, Edward, Gijs,
Fleur en Daan
Francien, Jack, Freek en Elke
Eveline en Martijn

Mien & Thijs
Peeters - Gommans
zijn op 18 juni
50 JAAR GETROUWD
Gefeliciteerd
Vester, Hans & Brigitte,
Jari, Isis, Erin
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Ondermijnende criminaliteit
tegengaan

College voert veranderingen
door in Algemene Plaatselijke
Verordening
Het College van B&W van Peel en Maas wil vier veranderingen
aanbrengen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
Deze veranderingen geven burgemeester Delissen -Van Tongerlo
meer bevoegdheid om criminaliteit te bestrijden.
Door de veranderingen wordt
een exploitatievergunning voor
het runnen van een camping of
recreatiepark verplicht. Hiermee
kan beter toezicht worden uit
geoefend op eventuele versto
ringen van de openbare orde
en het voorkomen of beperken
van overlast of strafbare fei
ten. Daarnaast kan de burge
meester gebouwen, gebieden
of bedrijfsmatige activiteiten
aanwijzen waarvoor het is ver
boden zonder vergunning van
de burgemeester een bedrijf uit
te oefenen. Dit is enkel mogelijk
als naar het oordeel van de bur
gemeester de leefbaarheid of
de openbare orde en veiligheid
onder druk staat.
Voor handelaren in tweede

hands goederen wordt het ver
plicht om een verkoopregister
bij te houden. Hiermee kan het
voorkomen of beperken van
overlast of strafbare feiten wor
den vergroot.

Meldplicht
Om zicht te krijgen op kamerver
huur van woningen wordt een
meldplicht ingesteld. Verhuur
aan een gezin en/of huishouden
hoeft niet gemeld te worden,
mits het gezin is ingeschreven
in het bevolkingsregister (BRP).
Het bestaand beleid dat maxi
maal vier personen, niet beho
rend tot eenzelfde huishouden
in een woning mag verblijven,
wordt met de meldplicht niet
verboden of ingeperkt.

Kleurrijk Panningen
De binnenstad van Panningen is op zaterdag 12 juni versierd met tweehonderd kleurrijke lampionnen.
“We willen Panningen opfleuren, aantrekkelijk maken en een gezellige sfeer voor de mensen creëren”, zo zegt
centrummanager Jan Bouten. “Normaal gesproken hangen we in de zomer vlaggetjes op om het centrum
gezellig te maken, maar dit jaar willen we exclusiever zijn, dus hebben we voor lampionnetjes gekozen. Het is
onze taak als centrummanagement om een gezellige sfeer te creëren voor de mensen.” De lampionnen zijn
met behulp van een hoogwerker opgehangen. Dit werd gedaan door leden van Stichting KacK, die evenementen zoals Sint Maarten en Koningsdag voor basisschoolleerlingen in het dorp organiseert. “Met het geld dat
zij hieraan verdienen, steunen we de stichting en daarmee automatisch de evenementen.” De versieringen
blijven nog de gehele zomer aanwezig in het centrum van Panningen dorp. / Beeld: Jac Willekens
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Leren recyclen door E-waste Race
Basisschool de Horizon is ingedeeld
in een groep met in totaal tien scho
len uit Noord-Limburg en Brabant.
Het doel is het verzamelen van zoveel
mogelijk punten. Via een website van
de organisatie kunnen de leerlingen
invullen wat voor soort apparaten
ze inleveren, de website geeft aan
hoeveel punten elk apparaat waard
is. Mobieltjes, IPads en laptops zijn
het meeste waard: 40 punten. Losse
kabels zijn 10 en koffiezetapparaten
zijn 20 punten waard, zo legt juffrouw
Truus van Loon uit. “Mobieltjes leve
ren de meeste punten op omdat er 0,3

gram goud in elke telefoon zit. Het is
belangrijk dat deze goed worden gere
cycled, want grondstoffen zijn zeld
zaam op dit moment. Veel goud komt
uit Afrika, dat daar door kinderen uit
de grond wordt gehaald. Kinderarbeid
is niet goed voor de gezondheid
en het is gevaarlijk. Daarom is het
belangrijk om de spullen hier goed te
recyclen.”
Groep 8 heeft onlangs voorlichting
gehad van Nando Zwambag, lei
der van het project, over het belang
van recyclen. Eef (11) vindt het goed
dat de school zich heeft ingeschre

ven om mee te doen aan de E-waste
Race. Zelf neemt ze oude telefoons
van thuis mee. “Kinderen uit Afrika
doen gevaarlijk werk. Als we door
gaan met het gebruik van apparatuur
zoals mobiele telefoons, waarvoor
veel grondstoffen nodig zijn om deze
te maken, hebben we over 20 tot 30
jaar geen kleur mee. De grondstoffen
raken dan op. Er kunnen geen kleuren
schermen meer worden gemaakt en
we moeten weer terug naar zwart-wit
foto’s.”

Quarantaine
De aftrap van de E-waste Race had
eigenlijk op maandag 7 juni moeten
plaatsvinden, maar doordat de klas
in quarantaine moest is het een paar
dagen opgeschoven. Voor de kinderen

betekent dit een paar dagen minder
tijd om spullen in te zamelen. Maar
hierdoor zijn ze nog meer gedreven
om te winnen. Om zoveel mogelijk op
te vallen hebben ze reclame gemaakt.
“We hebben flyers gemaakt en bij
mensen in het dorp in de brievenbus
sen gedaan”, zegt Eef. Ook hebben
onze moeders berichtjes op Facebook
gezet hierover”, zegt haar klasge
nootje Sem (11).
Alle spullen worden verzameld in
grijze containers, waarvan ze drie ter
beschikking hebben. “Ik denk wel dat
we die volkrijgen”, zegt Sem. “We
zetten elke dag een container op de
stoep bij het hek”, zegt juffrouw Van
Loon. “Mensen kunnen dan langslopen
en hun apparatuur doneren, omdat ze
niet het schoolplein op mogen.” Niet

alles mag overigens in de container
worden achtergelaten. Er moet een
stekker aanzitten of batterij inzitten.
Lampen bijvoorbeeld zijn niet welkom.
Mensen die elektrische apparaten wil
len doneren kunnen ook de school
bellen of mailen, de kinderen zul
len aan de deur het materiaal komen
ophalen. De strijd is losgebarsten en
Eef en Sem hopen uiteraard dat ze
gaan winnen, zodat ze recht hebben
op de hoofdprijs: een uitstapje naar
een museum in Eindhoven. Eef: “Het
museum is een ontdek-lab waar je
dan met de hele groep heen mag. Je
kunt er allerlei proefjes doen en dat
lijkt mij heel erg leuk.”

Tekst en beeld: Roosje Delsing

Omroep Horst aan de Maas en Omroep P&M
gaan hechte samenwerking aan

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

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE

Omroep Horst aan de Maas en Omroep P&M willen met elkaar in gesprek om tot een nauwe samenwerking te komen die moet resulteren in een fusie tussen beide omroepen. Dat heeft Omroep Horst aan de
Maas aan het College van B&W van Horst aan de Maas laten weten.
Een groep vrijwilligers van de
omroep Horst aan de Maas pakte
zich in maart bij elkaar om de stich
ting over te nemen om de toe
komst te waarborgen. Volgens Thijs
Rutten van de Raad van Toezicht is
een zelfstandige omroep op lange
termijn niet levensvatbaar. Er werd
een onderzoek uitgevoerd naar
mogelijke samenwerkingen. Ook
voerden de vrijwilligers gesprek
ken met organisaties uit de regio.
Uitkomst van diverse gesprekken
is dat Omroep Horst aan de Maas
in gesprek gaat met Omroep P&M
om tot een fusieplan te komen. Ook
spreekt de Raad van Toezicht van
Omroep Horst aan de Maas de inten
tie uit om in de toekomst samen te

blijven werken met Omroep Venray.
“Omroep P&M past voor nu beter
bij Omroep Horst aan de Maas dan
Omroep Venray. De omroep is verder
in de transitie naar een moderne
mediaomroep”, aldus Rutten.
Het is de bedoeling dat er een
samenwerking ontstaat tussen
Omroep Horst aan de Maas en
Omroep P&M met de eigen namen,
maar onder een gezamenlijke
organisatie. Bart Nelissen, hoofd
redacteur van Omroep P&M, ziet
op verschillende gebieden kansen.
“Denk aan commercie, redactie of
techniek. Ook bovenlokale thema’s
kunnen we gezamenlijk oppakken
en daar uitzendingen over maken.
Maar de samenwerking is ons niet

helemaal vreemd. Regelmatig
hebben we contact met andere
omroepen, zo ook Horst aan de
Maas. We werken al langer samen.
Voorbeelden zijn het uitwisselen
van content en het maken van het
gezamenlijke programma Rondje
Regio met andere omroepen. “
Maurice Vervoort, voorzitter van
Omroep P&M, is blij met de ontwik
kelingen. “Een hechte samenwer
king is belangrijk. In ons strategisch
plan staat dit ook beschreven.
Daarbij is het belangrijk dat de
eigen identiteit van de organisaties
behouden blijft, zodat het publiek
zich blijft herkennen in de lokale
omroep.”

Mail naar bezorgers@garcon.nl

BioVerbeek groeit! Groei jij met ons mee?
Wij zijn op zoek naar een:

Assistent teamleider
Wil jij in een levendige omgeving aan de slag
en jezelf verder ontwikkelen?
Wij gaan samen met jou en jouw capaciteiten en talenten
aan de slag om er een succes van te maken.
Kijk voor meer informatie op
bioverbeek.nl/werken-bij-bioverbeek
Bij interesse ontvangen we graag je CV en motivatie
via harry@bioverbeek.nl
Indien onze keuze op jou valt, bieden we je een
afwisselende en uitdagende functie, waarin je kunt
groeien middels begeleiding, coaching en cursussen.

Slootjesdag
Hoe goed is de waterkwaliteit van de slootjes? Dat onderzochten enkele kinderen tijdens de IVN Slootjesdag op
zondag 13 juni op de Neerseweg in Helden. IVN-natuurgidsen stonden klaar met schepnetjes, loeppotjes en
zoekkaarten om met kinderen van 4 tot en met 12 jaar en hun ouders waterdiertjes te vangen en waterproefjes
te doen. Per gezin mocht er gedurende een half uur naar waterdiertjes gezocht worden. / Beeld: Jac Willekens
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Caspers Corner

Column

Talentloos?
13 juni 21.00 uur, NederlandOekraïne, 3-2, de oranjemachine
draait! Af en toe piept en kraakt
het nog wel, een extra druppeltje
olie kan geen kwaad, maar de
motor loopt! En hoewel het
Oekraïense zand daar bijna een
eind aan maakte, wist hoofdmonteur Denzel ‘Dumpie’
Dumfries de schade te repareren. Voor het eerst sinds 2014
weer een overwinning op een
groot toernooi. 2014… zeven jaar
geleden, de tijd vliegt.

Top10

De wekelijkse zeven hoogte- en
dieptepunten

Tussenstand
d.d. woensdag 16 juni 2021

1

Ummer

1185

2

Mirthe

1130

3

karlijn95

1100

4

C0llin

1075

5

F.deBoer

1040

6

FCdnBalKwiêt

1015

6

Rashford

1015

8

Huggyfonz

995

9

Bellejergsma

990

10 JohnStoffels

980

1

Patrick Schick (Schotland) scoorde tijdens de wedstrijd Tsjechië-Schotland een weergaloze goal
vanaf de middenlijn. Mooiste goal van het EK, check!

2

Noord-Macedonië wil dat Marko Arnautovic gestraft wordt voor de manier waarop hij zondag
zijn doelpunt vierde. De 32-jarige Oostenrijkse spits wordt beschuldigd van racisme.
Inmiddels is hij geschorst.

3

Spanje en Zweden kwamen niet tot scoren. Spanje was bijna continu aan de bal. Zweden speelde
slechts 89 keer naar de goede kleur.

4

Christian Eriksen zakte tijdens Denemarken-Finland in elkaar.
Gelukkig gaat het nu stukken beter met hem.

5

Een Oranjefan ging viral. In een video is te zien dat hij een Oekraïnse supporter feliciteerde
na een goal.

6

Nederland behaalde tijdens de wedstrijd tegen Oekraïne een EK-record.
In de eerste 10 minuten schoot oranje zeven maal op doel.
Nog nooit was er een ploeg dat dat voor mekaar kreeg.

7

De openingswedstrijd van het EK tussen Turkije en Italië trok in Nederland bijna
4,5 miljoen kijkers.

GAMMA Helden Panningen

2014, een 18-jarige Denzel Dumfries
wordt door Sparta Rotterdam
weggeplukt bij de amateurs van
Barendrecht. De rechtsback start
zijn professionele carrière in het
moeras dat de Eerste Divisie heet.
Kan hij dit aan? Drie jaar en één pro
motie verder klopt SC Heerenveen
op de deur. Ze zien wel wat in die
hardwerkende verdediger. Een
echte suptopclub in de Eredivisie,
kan zo’n backje van Sparta dat
niveau wel bijbenen? 2018, topclub
PSV heeft een contract klaarliggen
voor Denzel. Er zijn sceptici, tech
nisch laat Denzel te wensen over, hij
heeft last van ‘harde voeten’ en hoe
vaak levert hij nou echt een goede
voorzet af? 2021, Denzel, aanvoer
der van PSV, in de belangstelling
van grote Europese clubs, maakt de
winnende goal in een EK-wedstrijd.
2014, een wat slungelige spits
maakt zijn debuut in de Eredivisie
voor Heracles Almelo. Ene Wout
Weghorst verrast vriend en vijand
door met Heracles Europees voet
bal te halen. AZ ziet het wel zitten
in de spits en in 2016 tekent Wout
bij de club uit Alkmaar. Gaat zijn
gebrek aan techniek hem opbreken?
AZ wordt derde in de Eredivisie,
haalt de bekerfinale en Wout legt er
achttien binnen. Analisten zijn het
erover eens, AZ is de max van Wout
Weghorst. 2018, de Duitse subtop
club VfL Wolfsburg hengelt Wout
binnen. 2021, Wout, topscoorder van
VfL Wolfsburg, in de belangstelling
van grote Europese clubs, maakt
een goal in een EK-wedstrijd.
Misschien heb je niet zoveel talent
als Neymar, ben je niet zo verfijnd
als Messi en produceer je niet zo’n
trap als Beckham. Maar voor hard
werken, het maximale uit jezelf
halen en in jezelf blijven geloven is
geen talent nodig. Al sta je vandaag
nog achteraan in het publiek, voor
je het weet staan de schijnwerpers
op jou gericht.
Casper
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Statiegeld op kleine plastic flesjes gaat te ver
Niet alleen op grote plastic flessen verplicht statiegeld innen, maar ook op kleine plastic flesjes. Vanaf 1 juli 2021 wordt het door de overheid in
Nederland verplicht. Het bedrag van 15 eurocent betalen consumenten extra bij aankoop van de kleine flesjes en dat geld krijgen ze weer terug
bij inlevering. Slaat de overheid door met deze nieuwe regel?
Jaarlijks worden er 900 miljoen kleine flesjes fris
drank en water verkocht in Nederland en 600 mil
joen grote flessen. De kleine plastic flesjes met
statiegeld kan men inleveren bij onder andere
onder (grotere) supermarkten en benzinestati
ons langs de snelweg. Later dit jaar komen ook
inzamelpunten op een aantal grote NS-stations.
Doordat er statiegeld op de kleine flesjes komt,
zullen mensen deze minder snel onderweg in

prullenbakken gooien die niet voor plastic afval zijn
bestemd. Ze zullen eerder geneigd zijn om de fles
jes te bewaren en netjes in te leveren, waardoor ze
milieuvriendelijk worden gesorteerd en gerecycled.
Dat kun je zien als iets positiefs.
Aan de andere kant moeten mensen nog meer
moeite doen, terwijl ze al een druk leven leiden.
Ook neemt het nog meer ruimte in beslag in de
garage of bijkeuken, als men deze al heeft, want de

lege plastic flessen neem je niet elke dag mee naar
de supermarkt. Daarnaast is het overdreven om
statiegeld op kleine flesjes te verplichten, want we
moeten de mensen erop kunnen vertrouwen dat
ze zelf hun plastic afval netjes scheiden van het
gewone afval.
Statiegeld op kleine plastic flesjes gaat te ver,
wat vindt u?

Bespreking poll week 23

Voor EK-kijken mag er een uitzondering zijn
Het EK is van start gegaan. Normaal gesproken zouden de pleinen en terrassen weer helemaal vol oranje uitgedoste fans staan. Ondanks het
coronavirus mogen cafés en terrassen sinds kort gelukkig weer open, maar tegen wedstrijden op grote schermen uitzenden zegt het kabinet
nee. Horecabazen zijn teleurgesteld, maar volgens de cijfers is het nog te vroeg. Wat vindt u? Mag er voor het EK een uitzondering worden
gemaakt?
Marjan Kurvers reageert op Facebook dat er geen
uitzondering voor het EK moet worden gemaakt.
Daar is Giel Megens het absoluut niet mee eens.
Hij vindt dat een scherm op het terras toelaten
niks met gezondheid te maken heeft. “En de
oranje aanhangers na een halve wedstrijd naar
huis jagen is vragen naar opstand of ze gaan bij
vrienden zitten die wel een scherm mogen. Daar

met tien man in een klein kamertje gaan kijken is
ook niet bevorderlijk voor de gezondheid dan kun
je beter in de horeca buiten kijken op een verwarmt
terras op een groot scherm. Want in de buitenlucht
is nog niet een besmetting aangetoond en een ple
zierige dag in de horeca is goed voor het immuun
systeem. Helaas wordt er niet naar gezondheid
gekeken, het heeft een heel ander doel dat ligt er

dik boven op. Het sterfte getal van de doelgroep die
gebruikmaken van de horeca is na 1,5 jaar zeventig
personen. Daar kun je de hele horeca en het MKB
niet kapot voor laten gaan. Het advies is alles open,
de zon beschermt je al voldoende.”

POETSHULP GEZOCHT
Voor 1 dagdeel per week in Beringe.
Aub reactie via bericht naar
06-10 31 60 00
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.

K L A A R VOOR HE T GROTE W ERK?
B e j o i s e e n i n t e r n a t i o n a a l o p e r e r e n d N e d e r l a n d s f a m i l i e b e d r i j f, g e s p e c i a l i s e e r d i n
v e r e d e l i n g , p r o d u c t i e e n v e r ko o p v a n g r o e n t e z a d e n . K w a l i t e i t v a n o n s p r o d u c t s t a a t h o o g
i n h e t v a a n d e l . M e t z e e r g e m o t i v e e r d e n b e t r o k ke n p e r s o n e e l w e r ke n w i j w e r e l d w i j d a a n d e
v e r d e r e g r o e i v a n o n s i n n o v a t i e v e b e d r i j f.
D e c o l l e g a’s v a n d e a f d e l i n g Tr i a l G r o u n d s & S e e d P r o d u c t i o n N e t h e r l a n d s z i j n
ver ant woordelijk voor het zaaien, planten en ver zorgen van de proeven ten behoeve van
o n d e r a n d e r e d e a f d e l i n g e n Ve r e d e l i n g e n Z a a d p r o d u c t i e . D e z e w e r k z a a m h e d e n v i n d e n
voornamelijk plaats op het veld in de omgeving van onze moderne veredelingslocatie in
Kessel (Limburg). Momenteel hebben w ij een v acature openstaan voor een

T E E LT ME D E W E R K E R
(38 uur per week)

A l s t e e l t m e d e w e r ke r i s g e e n d a g h e t z e l f d e . J e w e r k t v o o r h e t g r o o t s t e g e d e e l t e t e r
o n d e r s t e u n i n g v a n o n z e a f d e l i n g Tr i a l g r o u n d s & S e e d P r o d u c t i o n o p d e p r o e f v e l d e n e n
z o n o d i g v e r r i c h t j e w e r k z a a m h e d e n i n d e z a a d p r o d u c t i e k a s s e n . Ve r d e r o n d e r s t e u n j e
bij het oogsten en de ver werking van de zaden. Je werkt in een klein enthousiast team en
h e b t d a a r n a a s t o o k c o n t a c t m e t o n z e c o l l e g a’s v a n d e v e r e d e l i n g s a f d e l i n g e n . W i j z o e ke n
een collega die proactief is en meedenkt over innovatie en verbeteringen om samen tot
d e r e a l i s a t i e v a n d e a f d e l i n g s d o e l s t e l l i n g e n t e ko m e n e n b i j t e d r a g e n a a n d e v e r d e r e
professionalisering van de afdeling.

W I L J E M E E R W E T E N?
N e e m d a n c o n t a c t o p m e t R o n a l d N o o i j e n , Tr i a l G r o u n d s & S e e d P r o d u c t i o n Te a m L e a d e r,
t e l e f o o n n u m m e r 0 6 -2 3 3 6 2 9 2 3
Ben je enthousiast? Solliciteer dan direc t v ia wer kenbijbejo.nl .

Lees hier meer over deze vacature en bekijk
d e f i l m “J e t o e k o m s t b e g i n t b i j B e j o L i m b u r g ”

Working down-to-earth

werkenbijbejo.nl

Bijverdienen? Per direct gezocht:
Hulp in tuinonderhoud, zoals onkruid,
lichte snoeiwerkzaamheden e.d. te
Grubbenvorst. Stuur je email naar:
diamondforever@ziggo.nl
Te koop gevraagd 2-onder-1 kap
woning Eigenaar kan blijven wonen,
geen makelaarskosten.
Vestjens Grondzaken BV
077 307 28 18
HORTENSIA AANBIEDING! Div. srt
(boeren, pluim, serrata ) nu 3 voor
€ 12.00 /10 voor € 35.00.
Info: www.veld-tuinplanten.nl of
06 40 32 71 08. Open zat: 9.30-16.30
uur. Oude Heldenseweg (naast 13a)
Maasbree
Te koop eigenteelt nieuwe
onbespoten aardappelen frieslanders
tuinbonen koolrabi en vele soorten uit
de streek vollegrond en kasgroenten
dinsdag 22 juni zijn we gesloten daarna
normaal open Kwekerij Brummans
Vosberg 16a Panningen
TE HUUR per direct, appartement
60m2 volledig ingericht.
775,- per maand all in. Voor info
06 14 54 33 22
Wij hebben nog 2 dagen per week in
te vullen voor een tuinman, leeftijd is
onbelangrijk. In het buitengebied van
Maasbree. Bel 06 48 25 05 35 of mail
colmore2@gmail.com
Wij zoeken een schoonmaakster
voor 2 dagen vast in de week.
Groot woonhuis in Maasbree.
Bellen kan, 06 48 25 05 35 maar
mailen mag ook colmore2@gmail.com
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

Pastoraaltje

Column

Solidair
Het gaat goed met de corona
besmettingen. Dat komt door de
zomer, maar natuurlijk vooral
door het grote aantal gevaccineerden. Ik ben wat eerder
gevaccineerd dan dat ik bij de
GGD aan de beurt zou zijn. Een
huisarts vroeg of ik het vaccin
wilde, want hij had wat over.
Ik was dankbaar en superblij,
want een paar weken eerder
gevaccineerd is toch mooi
meegenomen.
Al weet ik ook dat we voorzichtig
moeten blijven, want corona is niet
weg. Ik kreeg mijn vaccinatie op
Goede Vrijdag en de tweede kort
voor de Vormselviering in Helden.
Mooi toch? Ik zie deze ontwikkelin
gen van de medische wetenschap
echt als een zegen. Zogenaamde
gelovigen die zeggen: “Ik laat me
niet vaccineren, want God zorgt
wel dat ik geen corona krijg”,
denken blijkbaar dat God aan de
touwtjes van ons leven trekt. Nee,
we moeten er ook zelf aan trek
ken, zelf de goede keuzes maken.
Dat geldt ook voor vaccineren.
Coronavaccins zijn een gave van de
wetenschap, niet alleen voor jezelf,
maar ook voor de anderen. Iemand
die weigert, en dat mag, denkt die
wel aan anderen? Vader, moeder,
opa of oma, collega’s of teamle
den? Als ik zie dat enkele voetbal
lers zich niet laten vaccineren voor
het EK dan vraag ik me af: Is dat
nou teamspirit? Ik vind het een
slecht voorbeeld, zeker naar jonge
mensen toe. De bondscoach had
kunnen zeggen: ‘Natuurlijk staat
het je vrij, maar het staat mij vrij
spelers te kiezen uit gevaccineer
den!’ Er zijn mensen die zeggen: Ik
laat niets vreemds in mijn lichaam
spuiten.’ Dat klinkt misschien slim,
maar als kind wordt je al gevac
cineerd. Behalve dan sommige
zwarte kousen op de Biblebelt, met
vaker ernstige gevolgen. Waarom
toch al dat wantrouwen tegen de
wetenschap? Er hebben zoveel
superknappe koppen keihard aan
die vaccins gewerkt en wereldwijd
worden ze streng gecontroleerd,
is het dan niet hoogmoedig als ik
zeg: ‘Nee, ik vind het vaccin niet
veilig!’ Toch blijven sommigen dat
roepen en met onzinverhalen zich
zelf en anderen bang maken. Hou
op, laten we de ontwikkelingen
van de wetenschap dankbaar aan
nemen. Samen staan we sterk en
voorkomen zo een volgende golf.
pastoor Peter van der Horst
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22 juni 2021, 19.00 uur

Commissievergadering
Op dinsdag 22 juni 2021 is er een commissievergadering. Deze vergadering begint om
19.00 uur. Voor de actuele informatie over deze commissievergadering verwijzen wij
u naar het raadsinformatiesysteem.
Graag informeren wij u als inwoner en/of geïnteresseerde over het volgende:
• De commissievergadering is 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 22 juni 2021, 11:00 uur bij de griffie
(via griffie@peelenmaas.nl of 077 306 6666).
U kunt de agenda, bijbehorende stukken en livestream van de commissievergadering
raadplegen op het raadsinformatiesysteem, onder www.peelenmaas.nl > Bestuur en
Organisatie > Gemeenteraad > Kalender van de gemeenteraad > Datum: 22 juni 2021.
Agenda:
Onderdeel a: Vaste agendapunten
1. Opening en korte uitleg door de voorzitter
2. Spreekrecht
3. Besluitenlijst Commissievergadering van 18 mei 2021 (2021-005)
Onderdeel b: Agendapunten ter advisering
4. Vaststelling Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Peel en Maas 2021 (2021-038)
5. Vernieuwbouw van gemeenschapshuis De Paort in Kessel (2021-046)
6. Nota grondbeleid Peel en Maas (2021-039)
7. Vaststellen bestemmingsplan voormalige VMBO Dr. Poelsplein Panningen (2021-040
8. Voorbereidingskrediet diverse woningbouwprojecten (2021-045)
9. Vaststellen “herziening bestemmingsplan Tongerveldweg 28 te Maasbree”; wijziging van
“agrarisch – intensieve veehouderij” naar “Wonen met caravanstalling” (2021-041)
10. Vaststellen bestemmingsplan ‘herontwikkeling bestemmingsplan Heihorst 16 en
woonkavel Hof te Meijel’ (2021-042)
11. Vaststellen bestemmingsplan “herziening woningbouwontwikkeling Molengaerde,
Kessel” (2021-043)
12. Vaststellen bestemmingsplan “Paardenhouderij Op den Bosch 5a te Baarlo” (2021-044)
Onderdeel c: Sluiting
13. Sluiting

Naar vaccinatieadres zonder Omnibuzz-pas

Omnibuzz stopt gratis vervoer
Vanaf 1 juli 2021 stopt Omnibuzz met het gratis vervoer van ouderen vanaf 65 jaar naar
een vaccinatielocatie zonder Omnibuzz-pas (geen Wmo-indicatie).
Meeste ouderen hebben vaccinaties al gehad
Reden voor het stopzetten van de gratis ritten is dat deze doelgroep de oproepbrieven al
enige tijd geleden heeft gekregen en dus ruimschoots de gelegenheid heeft gehad om de
rit(ten) te boeken.
Veel ouderen hebben al twee vaccinaties gehad of krijgen de tweede vaccinatie binnenkort.
Voor die laatste groep is de tweede vaccinatierit al geboekt, want bij het boeken van de eerste
rit is ook meteen de tweede rit geboekt. Ook ziet Omnibuzz een aanzienlijke daling van de
aanvragen van vaccinatieritten van deze doelgroep.
Regulier vervoer Omnibuzz neemt toe
Daarnaast neemt het reguliere Omnibuzz vervoer toe, doordat een deel van haar klanten (met
Wmo-indicatie) inmiddels is gevaccineerd. Door deze toename ontstaat er te weinig capaciteit
om het Omnibuzz-vervoer goed uit te voeren.
Veel aanvragen van mensen jonger dan 65 jaar
Verder merkt Omnibuzz dat er steeds vaker een gratis rit wordt geboekt door mensen onder
de 65 jaar. Daarom is besloten dat ze vanaf 1 juni actief controleren op leeftijd. Als mensen hun
leeftijd niet willen vermelden, weigert Omnibuzz de rit.
11.000 ritten verzorgd
In totaal heeft Omnibuzz 5.500 niet-klanten van en naar vaccinatielocaties verzorgd (in totaal
11.000 ritten) en staan er nog 1.450 klanten (in totaal 2.900 ritten) ingepland.
Klanten met een Omnibuzz-pas (Wmo-indicatie) worden na 1 juli nog wel gratis naar een
vaccinatielocatie vervoerd.

Klein chemisch afval
Onze inwoners brengen de laatste tijd erg veel KCA (klein chemisch afval)
naar het Milieupark. Dat vinden wij erg fijn. KCA moeten we op een veilige
en verantwoorde manier bewaren en dat willen we blijven doen. Omdat het
aanbod zo groot is raakt de speciale KCA-opslagruimte vol. U mag daarom
maximaal één volle KCA-milieubox per keer gratis inleveren op het Milieupark.

De bermen
staan in bloei!
Bij het maaien van bermen zoeken we naar
de juiste balans tussen verkeersveiligheid en
biodiversiteit. We maaien bermen waar het moet
én we laten gras staan waar het kan. Veel planten
en dieren krijgen zo de kans te groeien.

Bekendmakingen

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

Plaats/locatie

Straat/omschrijving

Baarlo
Baarlo
Baarlo
Baarlo
Beringe
Beringe
Beringe
Beringe
Egchel
Grashoek
Grashoek
Grashoek
Helden
Helden
Helden
Helden
Kessel
Koningslust
Koningslust
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Meijel
Meijel
Meijel
Meijel
Meijel
Panningen

Bong 22
Bongardweide 11
Markt 1
Molenveldstraat 27
Groeze 12
Kaumeshoek 1C
Kaumeshoek 2
Waalsestraat 8
Roggelseweg 112
Lorbaan 58B
Dorpshart Kavel 5
Winkenven 3
Kloosterstraat 27 en 35
Kloosterstraat 14
Op de Lundert 34
Plan Weidebos kavel 17
Donk 14
De Brentjes 88
Poorterweg 52
Dörperfeld perceel Y 431
Dorpstraat 20
Groesweg 31
Groesweg 50
Kloostertuin
Lange Heide 9 B1
Plan In den Bosch perceel C 7367
Pottenbakkersoven 9
Schachtoven 1
Banmolen 17
Bolakker 12
Peelweg 40
Trambaan 2
Zonnedauw 5
Burg. Engelsstraat, Schout van Merwijckstraat, Schout de Collartstraat,
Rector Thomassenstraat, Jacobusstraat
Everlopad 4
Haagveld 4, 5, 11 en 12 ,
Industrieterrein Panningen 8
John F. Kennedylaan 14
Piushof 6
Schoolstraat 15B101 t/m 15B312
Vosberg 16
Beleidsregel maatschappelijke ondersteuning
Besluit Ondermandaat Klant Contact Centrum
Regeling privaatrechtelijke tarieven openbare ruimte

Panningen
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen
Peel en Maas
Peel en Maas
Peel en Maas

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

info@peelenmaas.nl
06 - 1804 7445

www.peelenmaas.nl
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Maximale zeggenschap na wijzigen voorstel

Raad voegt daad bij woord over nieuwbouw scholen
Alles wees er al op na de commissievergadering in mei, maar vorige week dinsdag
voegde de raad de daad bij het woord: plannen voor nieuwe schoolgebouwen moeten
vanaf nu stuk voor stuk ter goedkeuring aan de raad worden voorgelegd. De hele raad
steunde een amendement met die strekking op het scholenplan van het college. Bij het
tweede grote agendapunt, de Regionale Energie Strategie, was er wél verschil van
mening: wordt de energietransitie in onze regio wel goed aangepakt?

nieuwe school basisschool in haar dorp, behalve basisschool Den Doelhof ook een school
voor openbaar basisonderwijs te huisvesten. Ze zei dat ouders van meer dan tachtig
kinderen graag zo’n school zien, en vroeg de raad om vóór 1 juli een eerste formele
aanmelding van dit nieuwe initiatief te doen. Daarna kan er een officiële, meer precieze
meting plaatsvinden van de belangstelling. In de behandeling van het agendapunt IHP
kwam de raad evenwel niet meer op de inspreker terug.

Het was voor het eerst sinds lange tijd dat de raad weer fysiek samen vergaderde.
Weliswaar zaten de raadsleden niet in de raadzaal, maar in de ronde galerij (de ‘ring’)
boven in de hal van het Huis van de Gemeente. Op die manier konden de raadsleden
voldoende afstand van elkaar bewaren.

Draagvlak voor energietransitie
Na het IHP nam de raad ook een besluit over de Regionale Energie Strategie (RES)
voor Noord- en Midden-Limburg. Dat is een lang voorbereid startdocument waarin
op regionaal niveau wordt uitgewerkt wat er landelijk is afgesproken in het nationale
Klimaatakkoord. Het gaat daarbij over zaken als energiebesparing, grootschalige
duurzame energieopwekking met zon en wind, gebruik van aardwarmte, versterken van
het elektriciteitsnetwerk, betrokkenheid van inwoners en bedrijven en dergelijke.
Omdat de RES in de commissievergadering al uitvoerig besproken was, beperkten de
fracties zich nu tot enkele politieke hoofdlijnen. Raf Janssen (PvdA/GroenLinks) vroeg
nogmaals aandacht voor de driegende ‘energie-armoede’: fossiele brandstoffen worden
steeds zwaarder belast, en dat treft juist mensen met een lager inkomen die niet zo
gemakkelijk kunnen overstappen op duurzame alternatieven. Dat is te voorkomen door
duurzame energie in collectief eigendom, en met lokale medezeggenschap op te wekken.
PvdA/GroenLinks diende daarom een motie in. Daarin wordt het college opgeroepen om
zich in de regio hard te maken om de RES-paragraaf die daarover gaat, aan te scherpen:
het ‘streven’ naar 50% lokaal eigendom van zonne- en windprojecten moet een ‘harde eis’
worden.

Nieuwbouw scholen
In het nieuwe ‘Integrale Huisvestingsplan’ (IHP 2021-2036) schrijft het college onder
andere welke scholen wanneer aan (ver)nieuwbouw toe zijn. De Raad is in grote lijnen
akkoord met het voorstel, zo was al gebleken in de Commissievergadering van 18 mei,
op één punt na: anders dan in het IHP wil de Raad het laatste woord hebben over de (ver)
nieuwbouwplannen. Op de achtergrond speelt mee dat in het recente verleden de kosten
voor nieuwbouw van de school in o.a. Meijel flink hoger uit bleken te vallen dan verwacht.
Een door VVD en CDA ingediend amendement (wijzigingsvoorstel) kreeg de steun van
alle partijen. In het amendement staat dat zowel de uitgangspunten als de uitgewerkte
plannen voor nieuwbouw per school, ter goedkeuring aan de raad moeten worden
voorgelegd. Ook is in het amendement vastgelegd dat de Raad het IHP eens per vier jaar
evalueert en eventueel bijstelt.
Meer discussie was er over twee moties die beide te maken hadden met het op korte
termijn vrijkomen van basisschool De Pas in Helden. De VVD wil dat op die locatie
(eigendom van de gemeente) een commerciële partij betaalbare woningen gaat bouwen,
ook om daarmee een stukje van het (dure) IHP te kunnen betalen. PvdA/GroenLinks
daarentegen is voor sociále woningbouw op vrijkomende school-locaties, plekken die
immers van oudsher een sociaal-maatschappelijke functie hebben. De partij verwees
alvast naar een bestaand burgerinitiatief voor De Pas.
‘Actieve grondpolitiek’
In de korte discussie tussen VVD en PvdA/GroenLinks over de moties bepleitte
fractievoorzitter Annigje Primowees van PvdA/GroenLinks een meer fundamenteel beleid
rond grondpolitiek in het algemeen. ‘Wat wij missen, en waardoor dit soort moties steeds
opnieuw voorkomen, is een actieve grondpolitiek die gedragen is door de gemeenteraad.’
Ze stelde de raad voor om dit binnenkort op de agenda te zetten en duidelijke
uitgangpunten te formuleren. ‘Dan voorkom je dat bij iedere vierkante centimeter grond
die vrijkomt, je gaat debatteren over hoe je dat moet invullen.’
VVD en ook Lokaal Peel en Maas konden zich daarin vinden, en beide moties werden
ingetrokken. Wethouder Paul Sanders (VVD) wees namens het college wel erop dat de raad
eerder al een nota grondbeleid had vastgesteld. Die wordt volgens Sanders binnenkort
ter herziening aan de raad voorgelegd. Het IHP werd uiteindelijk, met de door de Raad
aangebrachte aanscherping, unaniem goedgekeurd.
Openbaar onderwijs Meijel
Aan het begin van de raadsvergadering had inspreker Daniëlle Verbugt uit Meijel bij het
agendapunt Spreekrecht nog een pleidooi gehouden om in de binnenkort te openen

CDA gereserveerd
Tiny Valckx (Lokaal Peel en Maas) was het daarmee eens en voegde nog toe die die 50%
per projéct moet gelden. Valckx vroeg ook aandacht voor een laagdrempelig energieloket.
Inwoners moeten wat Lokaal betreft nadrukkelijker worden meegenomen in nieuwe
plannen. En het moet hen duidelijk gemaakt worden dat de energietransitie ook voordelen
voor hunzélf kunnen opleveren.
Het CDA is wat gereserveerder over de RES. Woordvoerder Sandy Janssen zei het
onverstandig te vinden dat er zo rigoureus wordt gestopt met gas, terwijl dat toch een
relatief schone energiebron is. Ook hoopt zijn partij dat bij de eerstvolgende update van
de RES ook kernenergie wordt bekeken als serieuze optie. Hij vond verder de eerder dit
jaar door de raad aangenomen gemeentelijke Duurzaamheidagenda belangrijker dan
de RES. ‘Kwalijk’ noemde hij dat door het overvolle elektriciteitsnet enkele subsidiebeschikkingen dreigen te verlopen voor zonnepanelen op daken van ondernemers. Hij
eindigde met een oproep aan het college om serieus werk te maken van het verkrijgen van
draagvlak bij de bevolking, ‘die zich vaak niet serieus genomen voelt.’
‘Onzinnig plan’
AndersNu en VVD waren ronduit tégen de RES. AndersNu-raadslid Peter Craenmehr zei dat
met dit ‘onzinnige plan’ de doelstelling nooit worden gehaald, eenvoudigweg omdat er
veel te weinig draagvlak is bij de bevolking. Hij verwees ook naar inspreker Frank Schilder
uit Grashoek. Die had eerder in de vergadering zijn zorgen geuit over de aantasting van het
landschap en de risico’s voor de gezondheid van met name windmolens. Schilder zei ook
tegen de raad dat de plannen voor molens langs de A67 veel te laat met de dorpen in de
buurt waren gecommuniceerd.
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VVD-woordvoerder Suzan Hermans had ook een hele serie bezwaren tegen de RES: te
veel ‘top-down’ en dus niet democratisch tot stand gekomen, te weersafhankelijk (wind,
zon), en te weinig aandacht voor kernenergie en waterstof. Ook zij noemde ook het gebrek
aan draagvlak onder de bevolking. Fractiegenoot Teun Heldens zei wel nog richting Peter
Craenmehr dat diens pessimisme niet gegrond is: zelfs als slechts de helft van de plannen
in de RES doorgaat, worden de doelstellingen voor 2030 tóch gehaald. ‘We hoeven ons dus
niet te laten opjagen door links’, voegde hij er nog aan toe.
Dashboard
Portefeuillehouder Paul Sanders zei in zijn reactie o.m. dat de regio vooralsnog eerst bezig
is met een Duurzaamheidsloket op regionáál niveau. Volgens hem is daarvoor namelijk een
zekere schaalgrootte nodig. Het mogelijk vervallen van subsidie-beschikkingen, aan de orde
gesteld door het CDA, vond Sanders niet zo vreemd: ‘Die beschikking komt er pas als er een
vergunning is van de gemeente en er netwerk-capaciteit is gereserveerd. Daarna kun je je
aanvraag 4½ jaar verlengen. Ik moet zeggen: als ja na 4½ jaar nóg niet tot uitvoering bent
gekomen, is het dan nog wel reëel? Want uiteindelijk reserveer je al die tijd ruimte op het
netwerk die andere partijen willen gebruiken.’
Sanders zegde op een suggestie van het CDA nog toe om te bekijken of er vanuit de gemeente
een soort ‘dashboard’ gemaakt kan worden. Dat moet een overzichtelijk communicatiemiddel
zijn (te publiceren op de gemeentepagina in Hallo) waarop te zien is wat de gemeente al
bereikt heeft op het gebied van energietransitie, en wat er nog te doen staat.
Met een meerderheid 20 voor en 6 tegen (VVD en AndersNu), werd de RES uiteindelijk
aangenomen.
De PvdA/GroenLinks-motie over 50% lokaal eigendom kreeg geen steun. Andere fracties
vertrouwden erop dat wethouder Sanders ook zónder de motie zich in de regio hard zal
maken voor dat percentage.

Cadeautip!

www.peelenmaas.nl

Grond wegbermen in geluidswal
Ook de eerdere discussie in de commissievergadering over het gebruik van (enigszins
vervuilde) grond van wegbermen (in bijvoorbeeld geluidswallen), werd in de raad
afgerond. Het college stelt voor om die grond niet meer per partij afzonderlijk te laten
keuren (want veel werk en duur), maar als categorie goed te keuren. Dat mag volgens
de regels, en het college verzekert dat de vervuiling ruim binnen de normen is.
CDA en VVD vonden het een prima plan en prezen de creativiteit van het college.
PvdA/GroenLinks had bij monde van Frits Berben meer twijfels over de veiligheid
van de ‘gevijzelde’ (afgeschraapte) bermgrond. Die wordt nu al gebruikt bij de aanleg
van een flinke geluidswal bij het Beringse industrieterrein. Ook de verhoging van de
normen voor minerale oliën zit de partij niet lekker.
Naast PvdA/GroenLinks had ook Lokaal Peel en Maas wat zorgen over de vervuilde
grond. Joep Hermans vroeg zich ook af waarom het advies van IVN en Groenplatform
inzake het vijzelen van wegbermen niet in het voorstel was opgenomen.
Portefeuillehouder Rob Wanten (CDA) antwoordde dat deze adviezen in het herziene
Uitvoeringsplan Openbare Ruimte komen.
Bij de stemming bleek er een ruime meerderheid voor dit voorstel ‘Bodemkwaliteit
wegbermen’: 22 vóór en 4 (PvdA/GroenLinks en Joep Hermans) tegen.
Hamerstukken
In de raadsvergadering werden verder enkele andere in de commissievergadering
van 18 mei besproken agendapunten als hamerstuk (dus zonder verdere discussie)
akkoord bevonden. Het betrof de vaststelling van een bestemmingsplan voor een
Ruimte-voor-Ruimtewoning aan de Kloosterstraat in Helden, en een serie afspraken
(vastgelegd in een nieuwe verordening) over de klankbordgesprekken tussen
burgemeester en Raad.

Voor aardbeienplanten,
groenteplanten o.a.:
winterpreiplanten, fruitbomen en
kleinfruit naar Thijs Huys, Langstraat
64 Horst-Hegelsom. Tel.: 077 398 35 52.
Zelfstandig Optidee Adviseur Peggy
Wismans www.optidee.nl/peggywismans tel:06 48 55 07 30 of fb
Opti-Duur

Geslaagd!
Broer, dochter, zoon of zus examens succesvol afgerond?
Vier dit met familie. Bak een vlaai en trakteer!
Voer de slagingscode in en je ontvangt 10% korting per vlaai.

Te koop gevraagd landtuinbouwmachines
oa: Ploeg, frees, spitmachine, kieper,
mesttank, weidebloter, weidesleep,
schudder, hark, maaier, tractor enz enz
bel 06 19 07 69 59

15 juni was de Dag tegen de
ouderenmishandeling

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

Ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg worden
meestal niet of te laat herkend. De meest voorkomende
vormen zijn psychische en fysieke mishandeling.
Ook ﬁnancieel misbruik komt steeds meer voor.

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

www.artvlaai.nl
#kempencreëert

creatieve
ideëen

Met de toename van het aantal thuiswonende,
zorgafhankelijke ouderen neemt het beroep op mantelzorgers
toe. Bij mishandeling kan sprake zijn van opzet. Vaak is het een
gevolg van overbelasting van de mantelzorger.
Ouderenmishandeling komt voor bij minstens 1 op de
20 ouderen. Het onderwerp zit helaas nog in de taboesfeer.
Dit taboe kunnen we alleen doorbreken als meer mensen
weten wat het is. Als meer mensen signalen herkennen en
vervolgens ook iets durven te doen.
Bel voor meer informatie met Vorkmeer 077-3077350 en vraag
naar Jenny Brouns of Emmy Zegers. Of neem contact op met
Veilig Thuis: 0800-2000 (24/7).

meer met mensen!
(077) 307 73 50 - vorkmeer.nl
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CDA Peel en Maas

Goed onderwijs, goed gebouw

Voor het CDA Peel en Maas zijn basisscholen een spil van ontmoeting in kleine kernen. Ze dragen in hoge
mate bij aan de leefbaarheid in een kern. Het onderwijs kent vele uitdagingen om bij de tijd te kunnen
blijven. Duurzame huisvesting is er daar een van.
De gemeente is verantwoordelijk voor
financiële investeringen in huisves
ting. In Peel en Maas zijn dit zeventien
schoollocaties verdeeld over de elf
kernen. Het Integraal Huisvestingsplan
(IHP) helpt om goede keuzes te maken

voor de toekomst en te bepalen hoe
we met investeringen omgaan. De raad
van Peel en Maas heeft onlangs het
IHP 2021-2036 vastgesteld. Per school
is aan de schoolbesturen gevraagd
hoe hun schoolgebouw ervoor staat,

PvdA/GroenLinks Peel en Maas

welke problemen ze ervaren en wat er
nodig is om de problemen op te lossen.
Alle scholen zijn in een tijdkalender
gezet waarin staat wanneer een school
daadwerkelijk aangepakt kan worden.
Tussentijdse wijzigingen zijn mogelijk.

VVD Peel en Maas

energieneutraal. We vinden het als CDA
belangrijk dat kinderen in Peel en Maas
kunnen opgroeien tot zelfstandige en
zelfbewuste kinderen. Goed onderwijs,
in een passend schoolgebouw, met
een uitnodigende omgeving is hierbij
van belang. Het vastgestelde IHP helpt
ons hierbij.
Lon Caelers-Bos en Vivian Moonen

Iets bittere noodzaak noemen, maar verder niets doen

Vorige week heeft PvdA/GroenLinks in de raad opnieuw een voorstel ingediend om als gemeente werk te
maken van de bouw van betaalbare huurwoningen. Het tekort aan huurwoningen voor mensen met een
kleine beurs is schrikbarend groot.
Dat tekort is niet makkelijk op te los
sen, want aan de bouw van betaal
bare huurwoningen valt niets te
verdienen. Daar moet geld bij. Wij vin
den het een taak van de gemeente
om deze sociale woningbouw toch
mogelijk te maken. Door actief grond
te verwerven en door grond die al in

Met vaststelling van het IHP: hebben
we ook ja gezegd tegen de wens om in
elke kern onderwijs- en opvangvoor
zieningen te behouden, stellen we in
het kindcentrum nadrukkelijk de ont
wikkeling en ontplooiing van het kind
voorop, speelt een omgeving waarin
we kinderen uitdagen tot bewegen een
grote rol en bouwen we het gezonde
gebouwen voor onze kinderen, liefst

bezit is van de gemeente beschik
baar te stellen voor sociale woning
bouw via erfpacht tegen een geringe
vergoeding. Zo blijft de grond van de
gemeente en kan de huur van wonin
gen betaalbaar blijven. Wij hadden
deze constructie graag toegepast op
een gedeelte van het perceel van de

basisschool in Meijel. In Panningen
hadden wij ook graag betaalbare
huurwoningen gezien op het ter
rein van het voormalige postkantoor
en op het perceel waar de school
van Panningen-Zuid heeft gestaan.
In Helden komt het perceel van
basisschool De Pas vrij. Vorige week

hebben wij in de raad een voorstel
ingediend om daar sociale woning
bouw te realiseren. We hebben dat
voorstel ingetrokken, omdat er in de
raad geen steun voor was. Het CDA
zei braaf voorstellen van het college
af te wachten. De VVD had een eigen
voorstel met als strekking dat met
de bouw van woningen op dit terrein
zoveel mogelijk geld moest worden
verdiend. En Lokaal Peel en Maas?
Dat is de partij die in HALLO van

vorige week schrijft dat de bouw van
betaalbare woningen en met name
huurwoningen voor jongeren bittere
noodzaak is. Maar in de raadsverga
dering van diezelfde week bleef het
stil bij Lokaal Peel en Maas. Geen
steun voor ons voorstel. Schrijven
over bittere noodzaak en toch bitter
weinig doen. Begrijpt u het?

zo goed mogelijk kunnen overzien.
Wij gaan graag op een laagdrempelige
manier het gesprek aan om erachter
te komen waar verenigingen in deze
tijd mee worstelen en behoefte aan
hebben. Wilt u met ons het gesprek

aangaan? Wij komen graag bij u op
de koffie! U kunt ons contacteren via
info@peelenmaas.nl of door ons een
bericht te sturen op Facebook.

Annigje Primowees, Frits Berben,
Raf Janssen, raadsleden

De maand van de verenigingen

Verenigingen zijn het cement van de samenleving. Verenigingen brengen mensen bij elkaar, en verenigingen zijn een plek waar mensen zich op vele vlakken kunnen ontwikkelen.
Elke maand besteedt de VVD-fractie
extra aandacht aan een thema, deze
maand is dat het verenigingsleven.

De coronamaatregelen van het afgelo
pen jaar hebben veel impact gehad op
verenigingen. Sommigen pakken de

draad weer snel op, anderen staan nog
voor grote uitdagingen. Deze willen
wij als volksvertegenwoordigers graag

Teun Heldens, fractievoorzitter

ADVERTENTIE
Erfrechtspecialist Marco Driesprong geeft donderdag 1 juli een lezing in Dok 6

Testament kan veel familieleed voorkomen én geld besparen
PANNINGEN - Er bestaan veel misverstanden over de verdeling van een nalatenschap wanneer één van de twee
partners overlijdt. De meeste vijftigplussers denken dat de
afwikkeling van een erfenis in Nederland prima bij wet geregeld is. Maar niets is minder waar, stelt erfrechtspecialist
Marco Driesprong van Erfrechtplan. Volgens hem kan een
goed testament veel familieleed én geld besparen.

Aan de hand van een simpel rekensommetje legt Marco
Driesprong uit dat bij het ontbreken van een testament, het
overlijden van een partner tot een financieel drama voor de
achterblijvers kan leiden. “De nog levende partner heeft weliswaar een grote vrijstelling van erfbelasting, maar deze ouder moet de erfbelasting over de erfdelen van de kinderen al
wel direct afrekenen.

‘Wie dan leeft, wie dan zorgt’, wordt weleens gezegd. Toch
kan het leven van een achterblijvende partner na een overlijden, los van alle verdriet en rouw, door het ontbreken van
een testament op een regelrecht drama uitlopen. Door wetswijzigingen in de afgelopen decennia, is het vaak onduidelijk
hoe het erfrecht nu wettelijk is geregeld. “Met een testament
weet men vooraf al precies waar ze aan toe zijn wanneer een
dierbare wegvalt”, zegt Marco Driesprong.

Zo’n acht maanden na het overlijden van een partner ligt de
blauwe envelop op de deurmat. Als de erfenis voor het merendeel bestaat uit het huis, hoe ga je dan die erfbelasting
betalen?”

“Bij verhalen over testamenten en erfenissen wordt vaak gedacht dat het iets is voor vermogende mensen”, gaat Marco
Driesprong verder. “Binnen de generatie vijftigplussers heeft
misschien niet iedereen een kapitaal op de bank opgebouwd.
Een groot deel heeft wel een eigen huis dat (bijna) hypotheekvrij is. Ook dat is vermogen waarover erfbelasting verschuldigd kan zijn.”
In de wet is inmiddels geregeld dat bij het overlijden, de overblijvende ouder en de kinderen samen erven. De langstlevende is eigenaar van alle eigendommen en de kinderen zijn
weliswaar erfgenaam maar krijgen nog niets in handen. Ze
krijgen een soort tegoedbon op de overblijvende ouder.

www.erfrechtplan.nl
085 - 8000 100

Marco Driesprong kent meerdere voorbeelden van mensen
die hierdoor in financiële problemen zijn gekomen. “Onnodig
familieleed, dergelijke schrijnende situaties zijn te voorkomen
door het opstellen van een testament. Maar je moet het wel
even doen.”
Vreemd genoeg is het maken van een afspraak bij een notaris voor veel mensen nog een erg grote stap. Dat ziet Marco
Driesprong ook. “Mensen vrezen vaak dat het handenvol geld
kost of dat de materie erg ingewikkeld is. En nadenken of praten over een testament is ook niet de leukste bezigheid die je
kunt bedenken, dus schuiven ze het opstellen van een testament voor zich uit. Soms té ver.”
Erfrechtplan heeft in samenwerking met een groot aantal notariskantoren een laagdrempelige service ontwikkeld, waarbij
op heel persoonlijke wijze een testament kan worden opgesteld. Bovendien blijven de totale kosten inzichtelijk en relatief laag. “Onze erfrechtspecialist komt bij de mensen thuis
om de wensen en verzoeken op te tekenen en vertaalt dit
naar een concept-testament in begrijpelijke taal.
De erfrechtspecialist gaat samen met de klant naar de notaris
om het definitieve testament te laten bezegelen. We verlagen
niet alleen de drempel naar de notaris, we ontzorgen ook. ”
Naast een testament kan ook een levenstestament familiedrama’s voorkomen, legt Marco Driesprong uit. “
“Stel, één van de twee partners wordt wilsonbekwaam, dan
is het niet vanzelfsprekend dat de ander zonder meer kan beschikken en beslissen over de (gezamenlijke) eigendommen.

Het is daarom verstandig om bij leven samen een volmacht
vast te laten leggen in een levenstestament. Is dat niet het
geval, dan zal het er in de praktijk op uitdraaien dat de partner van iemand die bijvoorbeeld door ziekte wilsonbekwaam
is geworden ineens voor alledaagse zaken bij de rechter om
toestemming moet vragen.”
De kosten van een testament wegen niet op tegenover de
lasten die anders voor rekening van nabestaanden en partners komen”, zegt Marco Driesprong tot slot. “Laat staan het
onvoorziene leed dat er mee gemoeid kan zijn. Dat wens je
niemand toe.”
Lezing op locatie
Donderdag 1 juli om 13:00 uur of om 15:30 uur geeft Marco
Driesprong een lezing over de noodzaak van een testament
en levenstestament. U kunt een van deze lezingen kosteloos
bijwonen door u in te schrijven op www.erfrechtplan.nl of te
bellen naar 085 - 8000 100.
Door de nieuwe anderhalve meter maatschappij zijn er maar
een beperkt aantal stoelen beschikbaar. Daarom is aanmelden noodzakelijk. We houden uiteraard strikt rekening met
de RIVM richtlijnen.
Blijft u liever thuis? Geef u dan op voor onze online lezingen.
Deze worden dagelijks gehouden op verschillende tijdstippen. U bepaalt zelf wanneer u de lezing volgt via uw eigen
computer, tablet of smartphone.

Locatie:
Datum:
Aanvang:
Inschrijven kan via:

Dok 6
Raadhuisplein 6
5981 AT Panningen
donderdag 1 juli 2021
13:00 uur of 15:30 uur
www.erfrechtplan.nl
085 - 8000 100
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Kurt Janssen uit Panningen speelt de halve finale
van het Open Nederlands Kampioenschap Poker
De 48-jarige Kurt is vader, persoonlijk begeleider bij Daelzicht en sinds een aantal maanden pokeraar. Hij is
geboren in Heerlen, maar woont al vrijwel zijn hele leven in Panningen. In coronatijd is hij begonnen met het
spelen van poker. Op 19 juni staat de Panningnaar in de halve finale van het Open Nederlands Kampioenschap
Poker (ONKP).
Dertig jaar geleden ruilde hij een
technisch beroep in voor de zorg.
Inmiddels werkt hij al 25 jaar als per
soonlijke begeleider op een woon
groep. Naast het harde werken, is er
een andere hobby waarmee Kurt zijn
vrije uren invult. Zo is hij een aan
tal maanden geleden begonnen met
(online) pokeren. Via een goede vrien
din ontdekte hij het spel. “Een vrien
din van me speelde al langer het
spelletje. Ik zat vaker mee te kijken als
zij online aan het spelen was. Zelf had
ik niks met pokeren. Uiteindelijk ben
ik het toch eens gaan proberen. Dat
beviel erg goed. Het leuke van poke
ren vind ik dat het eigenlijk heel
simpel is. Zodra je de spelregels een
beetje begrijpt, kan je al meedoen.
Gaandeweg krijg je steeds meer erva
ring en leer je steeds meer tactieken.”
Dat het spel toegankelijk is voor ieder
een, kan Kurt beamen. “De meeste
mensen hebben een bepaald beeld
van pokeraars: oude mannen op een
stoffige zolderkamer met een sigaar in
hun mond. Dat is absoluut niet waar.

Er doen bijvoorbeeld artsen, boe
ren, docenten en directeuren mee.
Ook zien we steeds meer dames die
het spelletje ontdekken. Het is dus
echt heel erg gevarieerd.”
Vanwege corona heeft Kurt alleen nog
maar online gepokerd. “Het online
spel is het heel erg laagdrempelig. Je
kan bijvoorbeeld chatten en Zoomen
met elkaar, maar dat hoeft niet.
Eigenlijk is het een heel erg sociaal
spel. Dat maakt het voor mij per
soonlijk zo leuk. Je leert veel mensen
kennen en er ontstaan zelfs vriend
schappen. Zodra er weer fysiek gepo
kerd mag worden, wil ik dat zeker
weleens proberen.” Toch zitten er ook
nadelen aan het online spelen. Zo
is het lastiger om te zien of iemand
bluft. “Je kan online niet zien of
iemand een pokerface opzet. Nu moet
je goed letten op de manier waarop
iemand speelt. Je ziet bepaalde patro
nen bij mensen. Vaak zie je aan een
beginner dat hij of zij vrij voorzich
tig speelt. Ervaren pokeraars spelen
wat gedurfder.” Kurt heeft dan ook

ZELF TIMMEREN
EN KNUTSELEN

Zweeds Rabat blank

de ultieme tip om een goede poke
raar te worden: onvoorspelbaar spelen.
“Het beste is een onvoorspelbare poker
speler zijn, die speelt telkens op een
andere manier. De kunst is om af en toe
met slechte kaarten te spelen. Zo zaai je
verwarring bij je tegenspelers.”

Kampioenschap
Ondanks dat Kurt nog maar een
aantal maanden pokert, staat hij
op 19 juni in de halve finale van
het ONKP. Het kampioenschap
vindt online plaats. Om in de finale
te staan, moet hij een score van
100 procent halen. Op dit moment
zit hij op 31 procent. “Mijn enige
kans om nog de finale te halen, is
door tijdens de halve finale bij de
beste 10 procent te zitten. Ik schat
dat er zo’n honderdvijftig mensen
in de halve finale staan, dus dan
moet ik bij de laatste vijftien komen
om alsnog de finale te mogen spe
len. Deze vindt plaats op vrijdag
9 en zaterdag 10 juli. Ik hoop dat ik
het ga halen. Toch denk ik dat de

kans vrij klein is. Er zijn behoorlijk
wat goede spelers die meedoen.
Maar het zou echt geweldig zijn!”
De Panningse pokeraar sluit af met
de woorden: “Ik hoop dat ik mensen

enthousiast heb gemaakt om het
ook te gaan spelen. Het is toegan
kelijk voor iedereen.”
Tekst: Floor Vervoort

Houthandel & Timmerbedrijf
Houthandel
& Timmerbedrijf
Rene van Ophoven
v.o.f.

Rene van Ophoven v.o.f.
Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
06 223 712 88 • renevanophoven@gmail.com

Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
06 223 712 88 • renevanophoven@gmail.com

Houthandel & Timmerbedrijf
Vellingdelen
Rene van Ophoven v.o.f.
Zweeds Rabat zwart

Houthandel & Timmerbedrijf
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Voetbal

MVC’19 organiseert afsluiting
voor JO7 tot en met JO9
Elk jaar organiseert MVC’19 in Maasbree een kamp voor de JO7
tot en met JO9 op het eigen sportpark. Vorig jaar kon het geen
doorgang vinden en ook dit jaar niet. Daarvoor in de plaats is
er wel zaterdag 19 juni een afsluiting met voetgolf, spellencircuit, friteswagen en penaltybokaal voor de allerjongste leeftijdscategorieën van de jeugdafdeling.
70 spelers en 23 begeleiders
zullen ervoor zorgen dat deze
afsluiting bol staat van gezellig
heid, sportiviteit en vooral veel
(voet)ballen. Om 12.00 uur start

Jeu de Boules
openingstoernooi 2021
Het traditionele Jeu de Boules Openingstoernooi van Breetanque heeft op donderdag 10 juni plaatsgevonden
in Maasbree. Jac Lintjens is met 27 punten als grote winnaar van het toernooi uit de bus gekomen.

de afsluiting en om 19.00 uur is
het alweer afgelopen. Er mogen
geen toeschouwers aanwezig
zijn in verband met de corona
maatregelen.

Dit keer was het een verplaatst toer
nooi in verband met de coronamaa
tregelen. Er waren 33 deelnemers.
Om 13.30 uur werd gestart met de
drie rondes. Uiteindelijk waren er
vier deelnemers met drie gewon

Wij zijn op zoek naar een

ELEKTRO-MONTEUR
Wij zijn VTI Horst. Als onderdeel van het familiebedrijf Lek/Habo
Groep realiseren wij al tientallen jaren succesvolle innovatieve
en toonaangevende energie- en installatietechnische projecten
in binnen- en buitenland. Wij ontwerpen, produceren, installeren
en onderhouden kwalitatief hoogstaande complexe turnkey
projecten. Met VTI Horst bouwen we samen aan een duurzame
toekomst. Kijk voor een overzicht van onze mooie projecten op
onze website www.lekhabo.nl.

Wat ga je doen?
Als elektro-monteur voer je, geheel zelfstandig of in teamverband,
diverse werkzaamheden uit aan onze elektrotechnische
(besturings-) installaties, voornamelijk in de glastuinbouw.
Ervaring in een soortgelijke functie is een voordeel. Het is van
belang dat je een klantgerichte en flexibele instelling hebt. Een 9 tot
5 mentaliteit past namelijk niet bij ons bedrijf. Ons vakgebied is
steeds in ontwikkeling en daarom is het belangrijk dat je bereid bent
om te blijven leren. Daarmee vinden we je zelfstandigheid in zowel
het uitvoeren van je werkzaamheden als het bijblijven in de techniek
belangrijk.

nen wedstrijden. Op de eerste plek is
Jac Lintjens gekomen (drie wedstrij
den, plus 27 punten), op de tweede
plek Maril Gielen (drie wedstrijden,
plus 26 punten) en op de derde plek
Herman Janssen (drie wedstrijden,

plus 20 punten). Zij ontvingen alle drie
een tuinlampje op zonne-energie.
“Al met al was het een geslaagde ope
ning van het nieuwe zomerseizoen,
gespeeld onder prima weersomstan
digheden”, aldus de organisatie.

Zeven spelers van Bevo op trainingsstage
bij Jong Oranje
Bondscoach Freek Gielen van Jong Oranje heeft zeventien handbalinternationals opgeroepen voor een trainingsstage eind deze maand op Papendal en in Slowakije. Daarvan waren zeven spelers van Bevo HC.
Het gaat om Kaj Geenen, Melle van
Katwijk, Morris Kippers, Luuk Santing,

Mike Schoolmeesters, Ivo Verberne en
Janik van Zundert. De spelers moe

ten zich op zondag 27 juni melden in
Arnhem.

Martijn Muurmans wint eerste viswedstrijd
Hengelsportvereniging De Ruisvoorn Helden organiseerde op zondag 13 juni de eerste onderlinge clubwedstrijd plaats aan de Breeerpeel in Helden. Martijn Muurmans mocht de eerste plaats op zijn naam schrijven.
Na de vroege loting ging het deelne
mersveld om 08.00 uur aan de slag
voor de ‘Hans Cox prijzen’. Martijn
hengelde 3.200 gram uit het water.

Math Verhaegh werd nummer twee
met 2.700 gram. Albert Trines stond
ook op het denkbeeldige podium met
2.400 gram. Op een gedeelde vierde

en vijfde plaats eindigden Sjraar
Dorssers en Oscar Huidekoper met
1.550 gram.

Wat past bij jou?
• MBO E, richting energietechniek of MBO WTB,
• Ervaring en kennis van besturingstechniek is een voordeel,
• je hecht waarde aan kwaliteit en dat betekent dat je secuur en
accuraat bent,
• vriendelijk en klantgericht; wij werken namelijk voor klanten,
zowel intern (collega’s!) als extern (klanten!),
• flexibele instelling, dat hoort bij onze uitdagende projecten want
die zijn afwisselend en zelden standaard,
• in het bezit van een geldig rijbewijs,
• woonachtig in een straal van 35 km rondom Horst.
Wat is de uitdaging van de functie?
• prettige en afwisselende werkomgeving,
• grote mate van zelfstandigheid,
• diversiteit aan technische disciplines,
• uiteraard zijn de studiemogelijkheden en de arbeidsvoorwaarden
goed geregeld.
VTI Horst is een platte organisatie met korte lijnen, informeel intern,
professioneel naar buiten. Ben je geïnteresseerd, solliciteer dan door
je cv en een korte motivatiebrief te sturen naar vacature@vtihorst.nl.
t.a.v. Dick Lek. Wil je meer informatie, bel dan 077-3985100 en vraag
naar Dick Lek.

www.vtihorst.nl

Meetmoment in Venray
Vaya Wassenbergh en Dana de Voigt van PSV Caprilli namen zondag 13 juni deel aan een meetmoment in
Venray, georganiseerd door RSC Cadans. Vaya stond met haar pony Limited Edition (Limmy) met de eerste
proef (L1) op de derde plaats met 195,5 punten. De tweede proef was goed voor 186 punten. Dana liet met haar
pony, Fade to Grey 2 L2 proeven zien, die haar 188 en 183,5 dus 2 winstpunten opleverde. / Beeld: Kirsten Voesten
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Geplukt

Jan Nabben Maasbree
Jan Nabben kent de ins en outs van het boerenleven. Naast dat hij zelf jaren een boerenbedrijf runde, is hij inmiddels vanwege zijn verzameling kenner van de landbouwwerktuigen die
vroeger werden gebruikt. Die kennis deelt hij graag met de bezoekers van zijn particuliere museum over het boerenleven. De 85-jarige Jan Nabben uit Maasbree wordt deze week geplukt.

Jan Nabben werd 85 jaar gele
den geboren in Horst in een gezin
met negen kinderen. Zijn vader
had een pachtbedrijf waardoor
het gezin meerdere malen ver
huisde. Zelf streek hij samen
met zijn vrouw neer in een groot
huis in het buitengebied van
Maasbree. Al zestig jaar zijn ze
getrouwd. “Ik hou wel van risico’s
nemen in het leven”, zegt Jan.
“Dat begon zestig jaar geleden
toen ik met Maria trouwde. We
leerden elkaar kennen op mijn
diploma-uitreiking. Maria zat in
de laatste klas van de huishoud
school en moest de catering
verzorgen met haar klasgenoten.
Later op de avond hebben we
op muziek van de plantenspe
ler met elkaar gedanst.” Maria
en Jan vullen elkaar goed aan,
beweren ze. “Maria trapt mij wel
eens op de rem als het gaat om
het verzamelen van spullen. Dat
ik een museum ben begonnen,
zag Maria ook niet zitten. Ik kan
ook wel zeggen dat mijn hobby
uit de hand is gelopen”, zegt Jan
lachend.

‘Herrineringsmuseum’
Een aantal meter van zijn huis,
ligt namelijk in de oude aardap
pelenloods een boerenmuseum
dat door Jan is gerealiseerd. Om
dat voor elkaar te krijgen, verza
melde Jan jarenlang oude land
bouwwerktuigen. Daar bleef
het echter niet bij; er is ook een
aantal apparaten uit een oude
schoenmakerij en bakkerij te vin
den. “Mijn hobby begon toen ik

bij het oud ijzer een landbouwwerk
tuig zag liggen. Dat wilde ik graag
bewaren en ik had daar de ruimte
voor. Die verzameling is uiteindelijk
uitgegroeid tot een ‘herrinerings
museum’ en daar zit gigantisch veel
werk in. Ik ging allerlei rommel
markten af om mijn verzameling uit
te breiden. Die verzameldrang heb ik
van mijn vader geërfd.”
De kennis die hij over de werktui
gen in de jaren verzamelde, geeft hij
nu door aan museumbezoekers. “Ik
geef rondleidingen door het museum
en vertel over vroeger. Dat roept bij
de bezoekers veel herinneringen op
en dat werkt voor mij ook ontspan
nend. Soms combineer ik de rondlei
ding met een tocht met de huifkar,
die ik zelf heb gebouwd. Dan gaan
we met een groep de natuur in.” De
interesse voor landbouwwerktuigen
komt volgens Jan door het boerenle
ven. Tot 1998 bezat hij 4.000 vlees
kuikens. “Ons bedrijf stamt uit een
tijd waarin de overheid de boeren
nog stimuleerde om te beginnen. We
hebben daarna veel ontwikkelingen
meegemaakt. De druk die ontstond
door de regelgeving, is voor mijn
zoon de reden geweest om ons niet
op te volgen. Ik heb dat nooit erg
gevonden. Ik volg ook niet graag
de regels, die bepaal ik zelf wel.
Ondanks dat ik al meer dan twintig
jaar geen boerenbedrijf meer heb,
kriebelt het in de lente wel eens om
weer op de tractor te rijden.”

Dierenvriend
Volgens Jan heeft zijn het leven op
de boerderij er ook voor gezorgd dat
hij een passie heeft gekregen voor

dieren. “Ik hou van de natuur en van
dieren. Ik ben het met de Partij van
de Dieren eens dat dieren niet mis
handeld moeten worden, maar ze
slaan door als er wordt gezegd dat
konijnen niet meer in kooien mogen.
Ik ben een dierenvriend en ben altijd
goed voor beesten geweest. En nu
nog steeds. Regelmatig loop ik rich
ting het kassengebied van Syberië
en voer ik de zwanen. Dat is prachtig
om te zien. Ze weten precies wan
neer ik kom.”
Jan schuwt er niet voor om zijn
mening te geven. Zo vindt hij dat
de bossen voor iedereen zijn en de
discussie over het crossprobleem in

de bossen niet aan de orde is. “We
moeten accepteren dat er crossers
zijn. Waar moeten ze anders hun
vertier halen? Ik vind dat ze positief
bezig zijn. Het zijn jonge jongens die
genieten van het crossen. Ik kan me
nog herinneren dat ik vroeger een
soort schans in het veld had gemaakt
voor de crossers. De jongeren hebben
genoten, en ik ook. Ik kan me erover
ergeren dat de mooie kanten niet in
de picture komen te staan.”

Tennis
Zijn eigen vertier haalt Jan uit het
spelen van een tenniswedstrijd. Voor
de corona vonden die plaats op de

tennisvelden van de club, maar nu
speelt hij met een klein groepje in
zijn eigen achtertuin. “Mijn zoon,
die nog thuis woont, heeft jaren
geleden een tennisbaan aangelegd.
Twee keer in de week wordt er een
wedstrijd gespeeld. Ik ben de oud
ste van de groep en zeg meestal dat
ik met jongeren tennis. Na afloop
spelen we in de loods nog tafelten
nis. Daarnaast ben ik regelmatig
met hetzelfde groepje bij een jeu de
boulesbaan te vinden. Ik hou ervan
om buiten te zijn en zal me niet snel
vervelen.”
Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

Vacature
VALUE
ADDING
TECHNOLOGY

Internationaal monteur (commissioning engineer)
Wil jij machines maken voor
geldvernietiging en recycling?
Verdiep je in de techniek van onze
machines met deze veelzijdige en
internationale functie.
Meer weten over deze vacature?
T + 31 77 354 33 34
jobs@royaldutchkusters.com
www.royaldutchkusters.com
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15-vragen aan

Nienke Timmermans Helden
aanslaan en het is altijd superge
zellig. De tijd gaat dan ook super
snel. Ik zit daarnaast op dansen,
dat is ook altijd gezellig en je leert
er veel verschillende bewegingen.
Ik zit daarbij nog op Jong Nederland
Helden, dat is ook superleuk. Het is
één keer in de week en we doen
altijd iets anders. Zo hebben we
laatst met windbuksen op ballon
nen geschoten en daar zat dan een
opdracht in die je moest uitvoeren.
Dat vond ik erg leuk. Ook hebben
we superleuke leiding waar ik het
goed mee kan vinden.

Heb je een bijbaantje?
Ja, ik heb twee verschillende bij
baantjes. Ten eerste breng ik recla
mefolders rond op de zaterdag.
Dat doe ik in een wijk bij mij in de
buurt in Helden. Ik ben vaak ander
half uur bezig met 150 krantjes.
Ik werk ook bij mijn ouders in res
taurant oNz in Panningen. Dat vind
ik altijd superleuk en gezellig.
En dat doe ik met heel veel plezier.

Waar maak jij je huiswerk het
liefst?
Het liefst beneden aan de eettafel,
maar dan wel als mijn broertje niet
thuis is want anders kan ik me niet
goed concentreren. Bij mijn oma
kan ik me ook goed concentreren.

Wie is je favoriete leraar?

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Nienke Timmermans
13 jaar
Helden
Bouwens van der
Boijecollege

Welke sport doe je?
Ik doe verschillende sporten.
Volleybal, dat vind ik het leukst
want daarbij kun je al je kracht en
boosheid of blijheid tegen de bal

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!

Ikzelf vind mevrouw Maessen een
van de leukste leraren. Zij geeft
creatief, dat is dan ook mijn lieve
lingsvak, want daar ben ik best wel
goed in tegenover andere vakken.
Ook vind ik de meneer van gym wel
leuk. Meneer De Jong.

Waarvan word jij enthousiast?
Ik word enthousiast als iets lukt
waar ik veel tijd en moeite in heb
gestoken. En als iets heel erg leuk
is, want daar krijg ik energie van
en dan word ik daar enthousiast
van. Ook als ik familie zie zoals mijn
neefjes en nichtje of opa en oma.

Om wie lach jij het meest?
Ik lach het meest met Sofie. Dat is
mijn beste vriendin. Wij heb
ben samen altijd superveel lol die
eigenlijk niemand snapt. Ook lach ik
vaak met mijn vader, dan kijken we
elkaar superboos aan en dan begin
nen we ineens te lachen. Of als we
een TikTok samen maken en mijn
vader bedenkt dan een nieuw pasje.
Met mijn beste vriend Jorn is het
ook altijd gezellig en lachen we ook
vaak.

Wat doe je het liefst op een
vrijdag- of zaterdagavond?
Het liefst logeer ik dan, want
dat vind ik altijd supergezellig.
Lekker film kijken in bed of in de
achtertuin. Ook vind ik het leuk om
gewoon even gezellig bij mijn opa
en oma of bij oma langs te gaan.
Als ik naar oma Wilma ga, doen we
vaak een potje kaarten of lekker tv
kijken.

Heb je ooit gespiekt?
Ik heb weleens gespiekt. Maar dat
was dan niet bij een toets. Dat was
dan gewoon als we opdrachten
moesten maken. Als ik een vraag
niet snapte en mijn vriendin wel dan
keek ik gewoon even naar haar ant
woord en schreef ik dat gewoon op.

Hoe breng je het liefst een regenachtige dag door?
Dan zit ik het liefst gewoon lek
ker binnen onder een dekentje met
Netflix en wat eten. Ook vind ik het
dan gezellig om bij mijn familie op
bezoek te gaan. Maar dan wel met
de auto.

Wat zou je doen als je een week
alleen thuis zou zijn?
Dan zou ik al mijn vrienden uitnodi
gen om te komen zwemmen bij ons
en we zouden superveel eten zoals
chips, snoep en pizza. De mensen
die dan willen blijven slapen mogen
ook blijven slapen. Ik zou ook nog
een keer verstoppertje door het
hele huis willen doen, want dat
mag nooit van mijn moeder.

Hoe treft de coronacrisis jou?
In de tijd toen we in twee groepen
naar school moesten, had ik nooit
echt zin om naar school te gaan,
want al mijn vrienden zaten in de
andere groep. Behalve mijn beste
vriend Jorn dan, maar die was ook
vaker niet op school. En ik vond het
jammer dat we niet konden spor
ten, want dat vind ik altijd super
leuk om te doen. Wel heb ik in de
coronatijd veel gebakken, dat vond
ik altijd leuk.

Wat is je lievelingsliedje?
Ik heb eigenlijk geen lievelings
liedje. Als ik er wel een had zou het
voor één dag zijn, want daarna vind
ik een ander liedje weer leuk.

Kijk je liever series of films?
Als ik alleen ben kijk ik liever series
op Netflix, maar als ik met een
vriendin ben kijk ik liever films,
want dan zijn series te lang.

Waar heb je het laatst de slappe
lach om gekregen?

Hoe zou jouw perfecte dag eruit
zien?

Dat was laatst toen ik met mijn
beste vriendin Sofie ging logeren.
Toen waren we een film aan het kij
ken bij mij thuis. In de film werd er
geklapt en wij gingen volop mee
klappen en juichen. Toen kwam
mijn vader ineens en zei zoiets van:
“We werden gebeld door de buren
dat jullie teveel geluid maakten, dus
we zijn maar naar huis gekomen”.
Dat vonden Sofie en ik grappig dus
moesten we volop lachen.

Sowieso een dag in het weekend,
want school hoort niet bij een per
fecte dag. Ten eerste zou ik het fijn
vinden om uit te slapen, omdat je
dan de hele dag fit bent. Daarna zou
ik een lekker ontbijtje willen.
‘s Middags zou ik mijn vrienden uit
nodigen om te komen zwemmen.
Bijvoorbeeld Sofie, Déniek, Semmy,
Linde, Jorn, Matthijs, Jens en Yon.
Dan samen barbecueën en dan lek
ker laat op blijven.

Hoi

Column

Kruidvat
We moeten het even hebben
over boodschappen doen bij de
Kruidvat. Ik ga er altijd heen
met een duidelijk doel: mijn
shampoo is op, bijvoorbeeld.
Ik denk dan ook altijd met vijf
minuten klaar te zijn maar dat
valt altijd vies tegen.
Hoofdzakelijk omdat er altijd wel
iets of iemand is die het gangpad
blokkeert. Waarschijnlijk iemands
moeder die uitgebreid de folder
aan het doorbladeren is. Of en
container met 40 kilo toiletpa
pier of kratten vol sportdrank
jes. En wanneer je een schap
gepasseerd bent, is er ook echt
geen weg meer terug. De gang
paden hier zijn vaak zo smal dat
er alleen maar eenrichtingsver
keer mogelijk is. En als je dan niet
onderweg tegen iemands moeder
aanloopt, struikel je wel over een
bord met heel groot ‘actie’ erop.
Voor als je nog niet doorhad dat
ongeveer alles in deze winkel in
de aanbieding is. Eén plus één
gratis, tweede halve prijs. Ik denk
dan bij mezelf ‘nu moet ik twin
tig deodorant kopen, anders is
het zonde van mijn geld.’ Of, alle
combinaties mogelijk. Dan moet
ik daar weer helemaal over na
gaan denken. Negen van de tien
keer ben ik ondertussen ook weer
helemaal vergeten waar ik eigen
lijk voor kwam en midden in de
winkel sta te denken: waar ben ik
in hemelsnaam? Waarom ligt hier
de muggenspray tussen de hon
denvoer. Waarom hebben ze hier
überhaupt hondenvoer. Dit is toch
een drogist? Waarom verkopen
ze hier dan een xl familiezwem
bad of een achteruitkijkspiegel of
een lavalamp? Loop ik vervolgens
langs de snoepbakken en wordt
ik weer helemaal geconfronteerd
met mijn criminele verleden.
Heb ik me daar ondertussen over
heen gezet, sta ik mezelf af te
vragen waarom ze hier überhaupt
zoveel eten hebben. Vervolgens
sta ik bij de kassa zoveel spul
len af te rekenen dat ze me net
zo goed aandeelhouder hadden
kunnen maken. En dan eenmaal
onderweg naar huis vraag ik
mezelf toch wel af: was dit wel
een goede investering of heb
ik mezelf weer niet in de hand?
Help!

Lotte Thijssen
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Coronamaatregelen

LET OP:
Het aantal kerkgangers is nog
beperkt. Met ziekteverschijnselen:
blijf thuis! Houdt in de kerk 1 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 20 juni
H. Mis 09.30 uur
Woensdag 23 juni
H. Mis 09.00 uur

Parochie Egchel

Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 20 juni
Geen H. Mis
Zondag 27 juni
H. Mis 11.00 uur

Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 19 juni
Viering H. Doopsel 14.00 uur: Shanellya
Raaymakers
Zondag 20 juni
H. Mis 10.00 uur – Vaderdag t.i.v. onze
overleden vaders;

Parochie Grashoek

Parochie Koningslust

Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg, 077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 19 juni
H.Mis 19.00 uur t.i.v. Theodora
Schoeber (jaardienst), Tinus
Spreeuwenberg en Wiel
Spreeuwenberg; Frans Reinders (jaar
dienst)

Parochie Helden

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

Cluster MKBE

Vormselviering
Donderdag 24 juni zullen de leerlingen
van groep 8 van de basisscholen het
Parochie Maasbree
sacrament van het H. Vormsel ontvan
Misintenties
gen tijdens de Woorddienst om 18.30
NL58RABO0131001973
uur en 19.30 uur. De vieringen zijn
Pastorie Dorpstraat 4
alleen toegankelijk voor de vormelin
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl gen, hun gezinsleden en peettantes
en peetooms. Met inachtneming van
www.parochiemaasbree.nl
1,5 m kunt u plaats nemen in de aan
Kerkdiensten
gegeven banken.
Zondag 20 juni
Dankviering Communicanten
H. Mis: 11.00 uur
Zondag 27 juni is om 12.00 uur de
Lector: Mevr. Marlies Steijvers
Intenties: Jaardienst Netje Hendrix- dankviering met de kinderen die op
zondag 30 mei de Eerst H. Communie
Peeters en Handrie Hendrix.
hebben ontvangen.
Zeswekendienst Grit Peeters-Duijf
Openstelling Aldegundiskapel
en Graat Peeters.
De Aldegundiskapel in onze parochie
Mededelingen
kerk is dagelijks geopend voor het
Opbrengst collecte Pinksteren
opsteken van een kaarsje, een gebed
De Pinkstercollecte voor de
of een moment van bezinning. De H.
Nederlandse missionarissen en
Aldegundis is beschermheilige tegen
missionair werkers heeft € 72,35
ernstige ziekten en voor troost en
opgebracht. Hartelijk dank ieder
hoop.
die heeft bijgedragen.

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 19 juni
H. Mis 17.30 uur t.i.v. Anna Catharina
Bos-Daniëls en Cornelis Jacobus Bos
Zaterdag 26 juni
Geen H. Mis

Parochie Meijel

Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5, 077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl

Parochie Kessel

Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Iet Dings-Bovendeerdt
077 462 18 60
06 24 21 61 06
Kerkdiensten
Zaterdag 19 juni
19.15 uur H. Mis Voor onze parochie.
Mededeling
Vrijdag 18 juni H. Vormsel voor de kin
deren van groep 8.
Voor de pastorale zorg kunt u terecht
bij pastoor-deken W. Varela
Tel. 3981416, of kapelaan H. te
Boekhorst (zie parochie Baarlo)
Ziekenzalving: 06-55408023

Parochie Baarlo

Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl

HERMANSHOF

Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
H.VORMSEL: Proficiat aan de jongeren
die op 11 juni het H. Vormsel hebben
ontvangen: Fleur Adriaans; Linda
van Asten; Marcel Augustyn; Lars
Basten; Rens Bukkems; Mirte Janssen;
Nienke Joosten; Sander van Lier; Stijn
Martens; Sven Martens; Lars Roost;
Anne-Fleur van Rooij; Inge Slaats; Pim
Smolenaars; Jurre Stultiëns
Zondag 20 juni
H. Mis 11.00 uur uit dankbaarheid
Maandag 21 juni
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 22 juni
H. Mis 09.00 uur
Donderdag 24 juni
H. Mis 09.00 uur, H. Johannes de
Doper, aansl. Aanbidding

Parochie Panningen

Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14

Kerkdiensten
Zondag 20 juni
9.30 uur H. Mis.
Wilhelmien Berden-Lenders.
Donderdag 24 juni
9.00 uur H. Mis.
Overleden: Herm Mertens, 91 jaar,
Sprunklaan 14.

077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag-, woensdag- en
vrijdagochtend van 08.30 uur tot
11.30 uur.
Kerkdiensten
OVERLEDEN: An Steeghs, 82 jaar
Zaterdag 19 juni
H. Mis 19.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel

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

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

Parochie Kessel-Eik

Misintenties
NL41RABO0125300522
Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkens
06 30 10 30 13
Kerkdiensten
Zaterdag 19 juni
18.00 uur H. Mis
Jaardienst ouders Louis Maas en Trui
Maas-Geelen
Mededelingen:
De misintenties kunnen tot nader
bericht worden doorgegeven aan Tjeu
Stemkens. Ook voor verdere informa
tie binnen de kerk.

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

Vlees met smaak
Dat is ons motto!

VIER GESCHAKELDE EN TWEE HALFVRIJSTAANDE PATIOWONINGEN
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HERMANSHOF

€259.000,V.O.N.

Aanbieding

Openingstijden

Geldig van
17 juni t/m 7 juli 2021

Biefspies
BBQ-worst

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

Ons rundvlees is ook verkrijgbaar bij Plus Gommans in Helden

WWW.BOUTENMAKELAARDIJ.NL
077-3082232

Herefords Slagerij B.V. | Donk 1A, 5995 PL Kessel | 077 303 18 79

www.herefords.nl
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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

