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KC Avonturier geopend
Door grote inspanningen vanuit Koningslust konden in november de kinderen van basisschool De Springplank verhuizen naar kindcentrum Avonturier. Door de coronamaatregelen
was het niet eerder mogelijk om de school te openen voor publiek. Nu de versoepelingen het toelaten, heeft de basisschool vrijdag 9 juli haar deuren voor het eerst geopend voor
belangstellenden. De kinderen verzorgden rondleidingen en maakten muziek. / Beeld: Jac Willekens

Dorpoverleg Kessel-Eik uit zorgen over
leefbaarheid in dorp
Bernd Verhaeg, vice-voorzitter van Dorpoverleg Kessel-Eik nam dinsdag 13 juli gebruik van het
spreekrecht tijdens de raadsvergadering. Hij uitte namens de werkgroep wonen zijn zorgen over de
leefbaarheid in het dorp. Hij gaf aan dat er vaart gemaakt moet worden met het bouwen van nieuwe
woningen, voordat voorzieningen verdwijnen in Kessel-Eik.
Dorpsoverleg Kessel-Eik vreest
ervoor dat de jongere generatie
door het woningtekort uiteindelijk
het dorp noodgedwongen moeten
verlaten. “Er is in de afgelopen elf
jaar geen enkel huis gerealiseerd
in Kessel-Eik, dat terwijl er wel
genoeg grond ligt. Wonen staat hier
‘on top of the list’. Ons voorstel is
om te bouwen voor eigen inwoners
en instromers. Onze kinderen kunnen niet in Kessel-Eik blijven wonen
omdat er niks meer wordt gebouwd.

Er zijn al enkele jaren diverse aanvragen besproken om te bouwen,
maar steeds werd het dorp teruggestuurd.”

Welzijn dorp
Doordat er niet gebouwd wordt,
staat de leefbaarheid onder druk,
gaf Verhaeg aan. “Het is 5 voor
12 in onze gemeenschap. We willen
voorkomen dat onze jongeren en
oude van dagen en vooral onze
basisschool verdwijnt uit ons dorp.

Er moet gekeken worden naar het
welzijn van het dorp. Als de school
eenmaal is verdwenen, zullen
de sociale contacten veranderen,
de vergrijzing toeslaan en daardoor
het dorp onaantrekkelijker worden.”
Verhaeg vroeg daarom het college
om een voorkeursbehandeling voor
het bouwen van woningen om de
leefbaarheid te verhogen en de
school en verenigingen in stand te
houden.

Ozb stijgt toch met 2 procent
De VVD diende tijdens de raadsvergadering van dinsdag 13 juli een
motie in om de ozb-verhoging van 2 procent niet door te zetten.
Echter kreeg het voorstel geen steun van de overige partijen.
Ook wethouder Paul Sanders vond de verandering te riskant,
omdat er nog veel onzekerheden aan de Kadernota hangen.
In de Kadernota 2022 voor de
meerjarenbegroting stelt het college een gemiddelde stijging
van 2 procent van de ozb-inkomsten voor, wat ongeveer 160.000
euro oplevert voor de gemeente.
De VVD vroeg middels een motie
om deze verhoging niet in gang te
zetten. “Onze gemeente laat een
gezonde financiële positie zien
voor zowel de meerjarenbegroting als de reserveposities. Het is
onwenselijk om in deze onzekere
tijd belastingen te verhogen ter-

wijl dit niet strikt noodzakelijk is”,
aldus de partij.
Wethouder Sanders ontraadde de
motie. “We moeten onze reservepositie dit jaar verbeteren. Het is
niet verstandig om de inflatie
van de ozb niet te berekenen.
Ook omdat er nog te veel onzekerheid zit in de Kadernota, omdat de
herijking van het Gemeentefonds
nog niet is afgerond. Als de ozbverhoging niet wordt doorgezet,
staat de gemeente in 2023 op een
negatief saldo.”
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Kermis Feestival Outdoor: het laatste
evenement van Peel en Maas
Vanwege de verscherpingen kon Kermis Feestival Outdoor in Panningen in plaats van het hele weekend maar
op één dag plaatsvinden. Voor de bezoekers de reden om vrijdag 9 juli voor de laatste keer los te gaan. Martijn
Horsten, medeorganisator spreekt dan ook van een geslaagde avond. Wel is hij bang voor de enorme kosten
die zijn gemaakt en nog betaald moeten worden.

Luchtwassers

Gemeente legt overtreder
milieuregels dwangsom op
De gemeente Peel en Maas heeft een handhavingsverzoek ingediend
in verband met de overtreding van de milieuregels. De gegevens
van de luchtwassers van het betreffende bedrijf op de Kaumeshoek
in Beringe zijn niet doorgegeven, wat verplicht is. Hierdoor kan niet
worden vastgesteld of ze de wet- en regelgeving volgen.
Volgens de gegevens van de
gemeente bestaat het systeem van het Beringse bedrijf
uit drie luchtwassers. De parameters van het elektronische
monitoringssysteem waren
niet geregistreerd en de eigenaar kon deze gegevens ook
niet aan de gemeente overleggen. Dit is echter een wettelijke verplichting en het bedrijf
overtreedt hiermee verschillende artikelen uit onder andere
het Activiteitenbesluit en de

Activiteitenregeling. Omdat het
bedrijf de milieuregels overtreedt, besluit de gemeente over
te gaan tot handhaving. In een
brief aan het bedrijf geeft de
gemeente het voornemen tot
het opleggen van een last onder
dwangsom aan. Deze dwangsom
bedraagt 2.500 euro per maand,
zolang de illegale situatie aanwezig blijft, met een maximum
van 10.000 euro. De gemeente
zal dit maandelijke blijven controleren.

Aanmelden nodig
Ongeveer 2.500 bezoekers bevonden
zich vrijdag op sportpark Den Del in
Panningen. Omdat het feest zaterdag
en zondag door de verscherpingen
in het water is gevallen, kregen de
bezoekers met kaartjes voor deze
dagen toegang tot het evenement
op vrijdag. Volgens Martijn Horsten is

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

daar beperkt gebruik van gemaakt.
“Dat komt doordat deze bezoekers op
andere dagen de test voor toegang
hadden gepland. Maar de bezoekers
die er vrijdag waren, gaven aan te
drinken voor drie dagen. Na afloop
zagen we zelfs huilende jongeren
het terrein verlaten. Het was een top
avond. De opzet was goed en we
hebben veel complimenten gehad.
Maar we hebben er een dubbel
gevoel over.” Volgens Horsten heeft
het evenement namelijk 150.000 euro
gekost en staat het financiële plaatje
er niet goed voor. “We hopen van
de overheid een tegemoetkoming

te krijgen, we zijn namelijk niet de
enige. Maar het is afwachten hoe dat
gaat uitvallen. We moeten zelf ook
nog bekijken wat de schade is.”

We hopen van de overheid
een tegemoetkoming te
krijgen

Tekst: Jeanine Hendriks
Beeld: Jordy Strijbos

Informatiebijeenkomst
plannen De Paort in Kessel
De gemeenteraad heeft vorige week groen licht gegeven voor de
vernieuwbouwplannen van De Paort in Kessel. Dat betekent dat er
vervolgstappen genomen kunnen worden in de realisatie van het
plan. Om die reden wordt er nog voor de zomervakantie, op
dinsdag 20 juli, een informatiebijeenkomst georganiseerd voor
inwoners van Kessel waar het plan en de stand van zaken rondom
de verbouwing van De Paort worden toegelicht.
Geïnteresseerden zijn welkom om
19.30 uur in De Paort. Gezien de
huidige coronamaatregelen en
het maximum aantal bezoekers is
aanmelden vooraf nodig. Dit kan

via factuur@mfakessel.nl
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal er, indien nodig,
nog een tweede bijeenkomst
worden georganiseerd.

Wespenbestrijding Peel en Maas
Ook voor andere plaagdieren!

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
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 omstandigheden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

Constant Plaagdier Preventie
06 39 02 22 51 • Panningen

VERZ
Maasbree

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

De Heldense Kantoor Installaties is een onderneming waarvan je weet dat je er terecht kunt voor alles wat
met het kantoor te maken heeft. Het assortiment en het aanbod is veelomvattend; je vindt er alles op het
gebied van kantoorbenodigdheden, multifunctionals, kantoormachines en -meubilair, facilitaire artikelen,
toners en cartridges. Daarnaast hebben wij onze eigen copy corner en kun je bij ons terecht voor een
totaal ontwerp van je kantoor/leefruimte.

Medewerker Commerciële Binnendienst m/v
Functieomschrijving:
Het verkopen van producten uit ons brede assortiment in onze showroom. Het ontvangst van
klanten op de vestiging en het telefonisch contact met klanten. Administratieve taken zoals: het
afwikkelen van offertes, orders, facturen en mailopvolging Het actief onderhouden van contact
met bestaande relaties en het voorbereiden, inplannen en het bewaken van acquisitie.
De volgende kernwoorden zijn op jou van toepassing:
- MBO werk- en denkniveau
- Ervaring in een vergelijkbare functie/branche is een pré maar niet noodzakelijk
- Stressbestendig, zelfstanding en nauwkeurig
- Beheersing van Nederlandse taal in woord en geschrift
- Goede communicatieve vaardigheden
- Klantgericht, enthousiast en flexibel
- Hands-on-mentaliteit, accuraat, betrouwbaar en collegiaal
Wij bieden:
- Parttime functie voor 20-24 uur per week
- Uitdagende en afwisselende functie met uitzicht op vast dienstverband
- Een prettige werksfeer met enthousiaste collega’s
- Goede arbeidsvoorwaarden conform CAO

Geïnteresseerd?
Solliciteer dan, voor 3
augustus, door je cv en een
korte motivatiebrief te
sturen naar
joyce@heldense.nl
t.a.v. mevr. Peeters-Bouten.
Wil je meer informatie?
Bel dan 077 3071970 en
vraag naar mevr. PeetersBouten.

Heldense Kantoor Installaties
Rieterlaan 2
5981 DA Panningen
www.heldense.nl
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Mat Gubbels belangrijke schakel in uitvoering

Bloemenbrigade fleurt Baarlo op
De Bloemenbrigade van Baarlo zorgt ervoor dat het dorpscentrum met bloemen van een kleurtje wordt
voorzien. Op vrijwillige basis voeren Mat Gubbels en zijn club van zes het idee uit. Ze zorgen niet alleen voor
een kleurrijk dorp in de gemeenschap, maar hebben er ook veel plezier aan.

idee dat we het met z’n zessen allemaal leuk vinden. Eén iemand moet
de kar trekken en dan maakt het
me niks uit of ik het ben of iemand
anders, maar het moet wel gebeuren.”
Naast Mat bestaat de zeer enthousiaste club van de Bloemenbrigade uit
Huub Knippenbergh, Sjaak Bongers,
Arno Bouten en de broers Joost en Jan
Hermans.

Er zijn veel vrijwilligers
in Baarlo actief en
soms wordt dat nog
ondergewaardeerd
Gezellig

Het initiatief ontstond bij Mieke van
der Haas van de VVV van Baarlo. Drie
jaar geleden werd Mat Gubbels hiervoor gevraagd. Toen deed hij het
werk alleen. “Dat was gewoon teveel,
zeker in de zomerdagen,” vertelt hij.
“De bakken van toen hadden drie keer
per week water nodig en dat vergt
veel tijd. Nu hebben we een groep van
zes personen en dat werkt eigenlijk
perfect. We werken in groepjes en zijn
nu eens in de drie weken aan de beurt
en dat is goed te doen. Je kunt ook

makkelijk ruilen als je een keer niet
kunt, dus dat is handig.” Mat is tuinder van beroep. “Met planten water
geven is mijn leven doordrenkt. Ik ben
op excursie gegaan naar Kessel om te
kijken hoe ze het daar doen. Daar heb
ik veel van geleerd. Zij hebben bijvoorbeeld betere bakken die maar eens
per week water nodig hebben.”

Steentje bijdragen
De bakken zijn geplaatst en nu gaan
de groepjes een aantal keren per

week op pad om de bloemen water
en voeding te geven of onderhoud
uit te voeren. Mat is ook een belangrijke schakel in het organiseren van
de uitvoering. “Ik vind het belangrijk dat alles goed geregeld is en ik
vind het fijn om daarvoor te kunnen
zorgen. Iedereen doet het vrijwillig,
dus ze moeten wel alle spullen hebben en reserves hebben. Iedereen
wil toch een steentje bijdragen, zodat
het dorp er toch een beetje fijn bijligt. Ik vind het leuk en ik heb ook het

Vier generaties

Voor de Bloemenbrigade is de maatschappelijke bijdrage niet het enige
wat belangrijk is. “Ik streef er ook naar
om elke vier of zes weken met iedereen op het terras te zitten met een bak
koffie of een biertje. Dan kunnen we
ook brainstormen over hoe het allemaal is gegaan en wat we kunnen
veranderen. We hebben een appgroep,
waarmee we met elkaar communiceren, want normaal zien we elkaar
eigenlijk niet. Het is leuk om samen

contact met elkaar te hebben. Iedereen
heeft ook zijn eigen ideeën, dus we
beslissen dan bijvoorbeeld ook welke
bloemen er volgend jaar komen te
hangen. Straks in de herfst moeten er
weer bakken verdwijnen en dat doen
we dan weer met z’n allen. Daar maken
we dan een gezellige dag van.”

Vrijwilligerswerk
Hoewel de heren het dorpscentrum
opfleuren, krijgen ze helaas maar
weinig directe reacties. “De meeste
mensen zien het niet als je aan het
werk bent, maar links en rechts krijg je
toch wel leuke opmerkingen te horen.
‘Het ziet er fijn en keurig uit’, zeggen ze dan. Daar doe je het dan voor,
maar we krijgen niet veel reacties van
de mensen tenzij we erom vragen.
Het belangrijkste is dat we iets kunnen
doen voor de gemeenschap. Dat het
tijd kost, dat zij dan zo. Je moet er iets
voor over hebben. Vrijwilligerswerk
in de gemeenschap is in het algemeen belangrijk, ook als je kijkt naar
bijvoorbeeld Tafeltje Dekje, waarbij
ze maaltijden voor ouderen vrijwillig
rondbrengen. Er zijn veel vrijwilligers
in Baarlo actief en soms wordt dat nog
ondergewaardeerd.”
Tekst: Koen van Meijel

Ervaren
Tegelzetter(s) gezocht

ZZPer die ontzorgt willen worden ook welkom! (M/V)
Wil jij ook lid van onze familie worden?

Wij, P. Slaats tegelwerken Newerkant b.v. zijn een familiebedrijf
wat de afgelopen 35 jaar een begrip in de regio is geworden.
Het maken van vloeren, badkamers en toiletten in de particuliere
sector is onze kracht. Eerlijke goede producten waarbij
communicatie met de klanten en het praktisch design de pijlers
van ons bedrijf zijn.
Jij als tegelzetter zal veelal zelfstandig tegelwerkzaamheden
uitvoeren. Denk hierbij aan het lijmen van wand- en vloertegels,
en in specie leggen van vloertegels en kleine bouwkundige
werkzaamheden zoals het metselen van een douchewandje.

Wat zoeken we in jou:

Jij bent superhandig en iemand die over technisch en ruimtelijk
inzicht beschikt. Nauwkeurigheid en accuraat te werk gaan is
voor jou vanzelfsprekend, je gaat voor het beste eindresultaat.
Met jouw communicatieve vaardigheden en sociale skills hebben
zowel je collega’s als klanten graag met je te doen. Tot slot voel
je jezelf verantwoordelijk en wil je samen met ons een fijne en
productieve werksfeer neerzetten. Goede beheersing van de
Nederlandse taal is een vereiste.

Wij bieden:

• Een werkgebied in midden/noord Limburg en zuidoost Brabant.
• Geen zorgen en een stres-loze werkomgeving alles is voor je
geregeld.
• Een gezellige en eerlijke werksfeer waarbij collega’s elkaar
respecteren.
• Een vrije maar zelf verantwoordelijke baan.
• Op termijn een eigen bus, met eigen nieuwe gereedschappen.
• mooie secundaire arbeidsvoorwaarden conform bouw en
infra CAO.

Interesse?

Zie jij het wel zitten om aan de slag te gaan in ons bedrijf?
Stuur een mailtje voor 01-09-2021 naar ons met je gegevens, en
we gaan samen het gesprek aan. Voor aanvullende informatie
kunt u contact opnemen met Rob Slaats 077 466 32 52

Baarloos kleintje
Met de geboorte van Nomee bestaat de familie nu uit vier generaties. Nomee is de dochter van
Sanne Ottenheijm (28), de kleindochter van oma Mia Ottenheijm - Van der Coelen (57) en het achterkleinkind van overgrootoma Mia van der Coelen (81). Allen komen zij uit Baarlo. Zowel moeder, als oma en
overgroot oma genieten volop van baby Nomee.

Dorpsstraat 35, 5758 AN NEERKANT
077 466 32 52, info@slaats-tegelwerken.nl
www.slaats-tegelwerken.nl
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Politiek fel over Anget Mestrom als wethouder

‘Wethouder Anget Mestrom zit niet op haar plek’
De kosten voor de vernieuwbouw van gemeenschapshuis De Paort in Kessel vielen ruim een half miljoen
buiten de kaders van de gemeenteraad. Die stelt namelijk een plafond van 850.000 euro voor het verbouwen
van gemeenschapshuizen. VVD, AndersNU en PvdA/GroenLinks keurden het gelopen proces niet goed en
dienden een motie van treurnis in tegen wethouder Anget Mestrom. Zij geven zelfs aan dat de motie mede tot
stand kwam door een opstapeling van zaken uit het verleden.
Volgens PvdA/GroenLinks werd er
tijdens de raadsvergadering door wethouder Anget Mestrom een precedent geschept door het budget voor
De Paort op te rekken. In een eerder
stadium had de wethouder bij de raad
moeten aangeven dat er buiten de
kaders werd getreden, vond de partij.
“Over het scheppen van een precedent
bleef de wethouder vaag. Maar het
gaat om het principe, we vinden elk
gemeenschapshuis gelijk. De wethou-

der heeft in Kessel niet aangedrongen
op bezuinigingen”, aldus Frits Berben.
Gevolg: een motie van treurnis ingediend door PvdA/GroenLinks, VVD en
AndersNu.

Moties
Je kunt een motie van treurnis zien
als het fluiten voor een overtreding.
Bij een motie van afkeuring geef je
een gele kaart en bij een motie van
wantrouwen een rode. “De wethouder

heeft van de raad geen goedkeuring
gehad om buiten de kaders te treden.
Wij als raad hebben een controlerende taak en nemen die taak serieus.
Wij vonden een motie van treurnis
hier beter op zijn plek. Een motie van
afkeuring vonden wij een net te zwaar
middel, wij waren van mening dat we
nu ook een duidelijk signaal hebben
afgegeven”, aldus Teun Heldens van
de VVD. Daarmee is Berben van PvdA/
GroenLinks het eens. “Een motie van

CLT Metal Service
Handelstraat 7
NL-5961 PV, Horst
Nederland

Door toenemende groei van onze organisatie zijn wij op zoek naar productiemedewerkers. CLT Metal Service richt zich op het 3D bewerken van stalen,
roestvaststalen en aluminium buizen, profielen en platen. Dit doen we met een
uniek en modern uitgerust machinepark.

PRODUCTIEMEDEWERKER
Functieomschrijving:
Als allround productiemedewerker werk je in teamverband. Samen met je
collega’s zorg je ervoor dat de machines optimaal draaien en de producten met de
juiste kwaliteit de fabriek verlaten.

Profiel:
•
Je hebt affiniteit met metaal en techniek
•
Je werkt nauwkeurig
•
Je bent betrokken en werkt met verantwoordelijkheidsgevoel.
•
Je bent bereid om je kennis uit te breiden.
•
Je kunt samen werken in een enthousiast team
•
Je bent kritisch en gedreven en hebt plezier in wat je doet

Indien deze functie uw interesse heeft gewekt, stuur dan een sollicitatiebrief met
CV naar k.christiaens@cltmetalservice.com of neem contact op met Koen
Christiaens. Tel.: +31 (0)77 398 19 45

www.cltmetalservice.nl

afkeuring is een stap te ver. PvdA/
GroenLinks is het niet eens met de
aanpak van de wethouder, maar
hebben wel het voorstel gesteund.”
Peter Craenmehr van AndersNu wilde
een stapje verdergaan, maar kreeg
geen ondersteuning van de andere
partijen. “Ik wilde een motie van wantrouwen indienen. De wethouder zit
daar niet op haar plek, ze voert haar
taak als wethouder niet uit en doet
haar eigen ding. Ze vindt de taak van
de raad niet belangrijk.”

Verantwoordelijkheid
Volgens VVD en AndersNu is de motie
tot stand gekomen door een opstapeling van zaken. Ook de houding van
Mestrom viel verkeerd bij de VVD.
Heldens: “We hebben ons gestoord
aan haar houding. Als de wethouder
in het nauw wordt gedreven raakt
ze geïrriteerd en gaat ze raadsleden
bij de voornamen noemen. Dat is in
het verleden ook een aantal keren
gebeurd. Wij vinden het een vorm van
respect om achternamen te noemen.”
Craenmehr ziet een terugkerend probleem omtreden bij de werkzaamheden van de wethouder. “De wethouder
gooit alles op zelfsturing, maar het is
haar taak om de initiatiefnemers op
de juiste weg te zetten. Dat doet ze
niet, ze wacht steeds tot het te laat
is. Zij geeft aan dat ze de raad wel
geïnformeerd heeft. Dat is haar woord
tegen dat van ons, dat kun je niet met
elkaar uitspelen.”
Dat CDA en Lokaal Peel en Maas de
motie niet steunden, is voor de motie
indieners niet te begrijpen. “Deze partijen nemen hun verantwoordelijkheid
niet. Wellicht staan enkele raadsleden te dichtbij de plannen, waardoor
ze het initiatief verdedigen. Dat is
niet slim, dat behoort niet tot de taak

van een raadslid. De raad heeft een
controlerende taak. Elke euro kan
maar één keer worden uitgegeven en
daarom moet alles eerlijk verdeeld
worden”, aldus Craenmehr.

Vergeven
Tijdens de behandeling van de pilot
zelfsturing 3.0 stond Craenmehr al
op het punt een motie in te dienen.
“Waarom verlengen we een pilot terwijl er nog niks is gebeurd? Ik wilde
een motie van wantrouwen indienen, maar als eenmanspartij had dat
weinig invloed. Maar ik vraag me af
hoe lang we dit nog van de wethouder accepteren.” De behandeling
van het onderwerp zelfsturing 3.0
was ook voor de VVD een discutabel
punt. Heldens: “Aan dit project bleek
nog niets gedaan. Maar we hebben
dat de wethouder toen vergeven,
maar het blijft wel in het achterhoofd zitten en heeft wellicht meegespeeld bij het indienen van de
motie afgelopen week. De wethouder moet nu het vertrouwen terugwinnen.”
Raadsvergaderingen zijn de plek
voor discussie met en binnen de
raad, laat wethouder Anget Mestrom
weten. “Zo gaat het er in een politieke arena aan toe. Het college
neemt de geuite reacties door de
raad ter harte. We handelen altijd in
het belang van de gemeenschappen
van Peel en Maas.”

Zo gaat het er in
een politieke arena
aan toe
Tekst: Jeanine Hendriks

Hoera, lk sport

Hoera Kindercentra Baarlo
gaat samenwerken met
sportverenigingen
De Baarlose verenigingen Voetbalvereniging Baarlo,
Tennisvereniging L.T.C. Tonido, Gymnastiekvereniging Alcides en
Volleybalvereniging Tupos hebben het initiatief genomen om,
samen met Hoera kindercentra, de aftrap te geven voor
‘Hoera, Ik sport’. Zij hebben de intentie om gezamenlijk een sportprogramma op te zetten tijdens schooluren en in de buitenschoolse
opvang (BSO).
“We willen alle kinderen van
Baarlo kennis laten maken met de
verenigingen in ons eigen dorp en
daarmee met alle mogelijkheden
die er zijn actief bezig te zijn met
sport, bewegen en cultuur. Zo kunnen kinderen op een leuke, laagdrempelige manier ontdekken wat
ze leuk vinden en wat er bij hen
past. Met ‘Hoera, lk sport’ maken
de verenigingen zich sterk voor
een breed en toegankelijk aanbod”,
aldus Hoera Kindercentra.
Het sportprogramma
‘Hoera, lk sport’ is de pilot waarmee de start gemaakt wordt.
De droom voor de toekomst is een

kinderprogramma waarin onderwijs, kinderopvang en verenigingsleven samenwerken om kinderen
in Baarlo op alle vlakken, zowel
voor-, tijdens- als na schooltijd,
brede mogelijkheden te bieden om
zich sportief en cultureel te ontwikkelen. De verenigingen bouwen
samen met Hoera kindercentra
aan een sportief programma voor
kinderen van groep 1 tot en met 8.
De komende tijd wordt er samen
gewerkt aan verdere invulling van
het programma, waarbij de intentie is om in het najaar van 2021 van
start te gaan.
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Verdeling scheef

Politieagenten uit ZuidLimburg moeten verplaatst
worden naar Noord-Limburg
Uit het onderzoek naar de werklast van de basisteams van politie
Limburg blijkt dat de teams in Zuid-Limburg overbezet zijn.
Politieteam Horst/Peel en Maas zou er 12 fte bij moeten krijgen,
dat komt neer op meer dan 400 uur per week.
Omdat de burgemeesters in NoordLimburg vinden dat de politiecapaciteit in Limburg oneerlijk verdeeld
is, werd een onderzoek gestart naar
de bezetting. Er wordt nu geconcludeerd dat de verdeling inderdaad
scheef is. Het voornemen is om 66
fte uit Zuid-Limburg te verplaatsen
naar de basisteams in Noord- en
Midden-Limburg. Burgemeester
Wilma Delissen-van Tongerlo vindt
het een goede zaak dat de werklast
is onderzocht. “Nu is objectief vast
komen te staan hoe het staat met
de werklast bij de politie en welke

herverdeling er nodig is. We zullen hier samen met de burgemeesters in Limburg uit moeten komen.
In oktober gaan we hierover met
elkaar in gesprek. Verder zetten
we in op een stevige lobby om de
minister te bewegen werk te maken
van de politiecapaciteit in Limburg.
We willen niet alleen dat de koek
anders verdeeld wordt, maar ook
dat deze in totaliteit groter wordt.
De hoop is daarbij gevestigd op het
nieuwe kabinet”, aldus burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo.
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Bibliotheek Maas en Peel
springt in op zomerdip
kinderen
Uit wetenschappelijk onderzoek en ervaringen van leerkrachten in het
basisonderwijs blijkt dat het leesniveau van veel kinderen in de zomervakantie terugloopt, doordat er niet meer dagelijks geoefend wordt.
Bibliotheek Maas en Peel is hier op ingesprongen en biedt om de zomerdip onder kinderen te voorkomen en ouders in de zomervakantie te
stimuleren om met hun kinderen te lezen, alle kinderen in gemeente
Peel en Maas een verrassingstas aan met boeken.
Doordat niet meer dagelijks geoefend
wordt met lezen, loopt het leesniveau
van veel kinderen in de zomervakantie
terug. Het gevolg is dat de kinderen bij
de start in de nieuwe groep niet meer
het leesniveau hebben dat ze eerst
hadden. Ook wel de zomerdip van het
lezen genoemd. “Vooral de kinderen
die de overstap maken van groep 3 naar
groep 4 hebben veel baat bij oefenen.
De lange zomervakantie blijkt bovendien een belangrijke rol te spelen bij het
groter worden van verschillen tussen
leerlingen in leesprestatie. Tijdens het
schooljaar profiteren alle kinderen van
een uitdagende leeromgeving op school
en ontwikkelen kinderen zich in een
passend tempo. Zodra de zomer inzet,
zie je een terugval bij kinderen doordat
er niet meer dagelijks gelezen wordt of
geoefend met taalspelletjes. Het is dan
ook belangrijk om ervoor te zorgen dat
iedereen tijdens de zomervakantie middelen aangereikt krijgt om te lezen en
te oefenen met taal”, laat een woordvoerder van Bibliotheek Maas en Peel
weten.

Verrassingstas
Dit jaar speelt de bibliotheek daarom
voor het eerst in op de zomerdip door
een verrassingstas aan te bieden aan
kinderen. “Met dit project spelen we
in op het voorkomen en beperken van
de zomerdip door ook in de zomervakantie leesplezier en de taalontwikkeling van kinderen van 4 tot en met
12 jaar te stimuleren.”
In de zomerperiode bezoeken de kinderen over het algemeen minder de
bibliotheek en kunnen ze niet terecht
bij de schoolbibliotheek. Er worden

dus minder jeugdboeken uitgeleend,
geeft de bibliotheek aan. “De kinderen die naar de vestiging komen zijn
in de meeste gevallen ook kinderen
die in het schooljaar boeken uit de
schoolbibliotheek lenen. Dat geldt ook
voor kinderen in het voortgezet onderwijs. De zomerperiode is een rustige periode in de vestigingen. In het
begin van de vakantieperiode is er
een lichte stijging, er wordt ‘voorraad’
aan boeken gehaald. De lezers lenen
dan meer boeken om mee op vakantie te nemen. Daarna wordt er tot het
nieuwe schooljaar minder geleend.
Vooral als het heel slecht weer is én
als het heel erg heet is, komen er ook
in vakantietijd in Panningen meerdere
lezers/leners. Je ziet dan ook mensen
eens rustig de tijd nemen om lekker een tijdschrift of krant te lezen
en meer aandacht besteden aan het
uitzoeken van boeken (voor kinderen). Tijdschriften en dvd’s zijn bij de
jeugd echte vakantie-items. Vakantieboeken uitzoeken voor vertrek is voor
mensen die een e-reader niet prettig
vinden, nog altijd in trek.”

Kempen Creëert groeit en daarom zoeken wij versterking
binnen ons communicatieteam, iets voor jou?
Waar houden wij ons de hele dag mee bezig? Onze klanten verbazen
met verassende, creatieve concepten. Dat is wat we het liefst doen.
We kijken altijd naar de vraag áchter de vraag. We blijven nieuwsgierig
en komen zo tot het beste resultaat. Dat doen we met ons team van
20 enthousiastelingen, bestaande uit vormgevers, communicatie
adviseurs, redacteuren, drukkers en commercieel adviseurs.
Onze opdrachtgevers komen uit verschillende branches. De vraagstukken
waar jij je mee bezig gaat houden zijn dan ook iedere dag anders. Zo ben je
het ene moment bezig met de interne communicatie van een logistieke
dienstverlener en het andere moment verzorg je de externe communicatie
van een organisatie uit de agrosector. Een dag is nooit hetzelfde en dat
maakt dit werk juist zo leuk.
Als communicatie adviseur ben jij er voor onze klanten! Je zorgt ervoor
dat zij op jou kunnen bouwen. Dat doe je door er te zijn. Je luistert naar de
wens van de klant, de behoefte. Zoals we al zeiden: je kijkt naar de vraag
áchter de vraag. Vervolgens help je onze klanten door ze te ontzorgen en
de uitvoering bij ze weg te nemen. Jij zorgt ervoor dat hun boodschap wordt
overgebracht en de juiste doelgroep bereikt.
Heb jij een passie voor communicatie, doe je niets liever dan content creëren,
heb je een passende opleiding afgerond én ken jij alle ins en outs van social
media? Zou jij jezelf omschrijven als een zelfstartend organisatietalent,
ga je geen uitdaging uit de weg en beschik je over een rijbewijs? Dan leren wij
jou graag kenen!
Standaard meegeleverd: uitdagend en afwisselend werk. We garanderen
dat de dagen voorbij zullen vliegen. Je komt in een ongekend gezellig team
terecht waarin jouw creativiteit de ruimte krijgt om te groeien.

Vooral als het heel
slecht weer is én als het
heel erg heet is, komen
er ook in vakantietijd
in Panningen meerdere
lezers/leners

Wil jij ons team komen versterken? Stuur dan jouw cv en motivatie vóór
1 augustus naar vacature@kempencreeert.nl. Heb je inhoudelijke vragen
over de vacature? Bel Sayenne op 077-3961350. Zij vertelt je graag alles over
het werken als communicatie adviseur bij Kempen.

#kempencreëert
Tekst: Jeanine Hendriks
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Bezige handen, nu gevouwen en stil,
Een leven lang gegeven, dat was wat je wil,
Je strijd is gestreden vol zorg en moed,
Verbazingwekkend krachtig,
’t is op, zo is het goed.

20 juli 2021
60 jarig Huwelijk in Meijel

Jan en Mariet
Kluskens-Tillemans
worden gefeliciteerd
door de kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen.


Geboren

Kalvijn

29 juni 2021
Zoon en broertje van
Pim & Inge
Peeters-van de Riet
Florian & Olivier
‘t Höltje 66, 5988 CB Helden

Verdrietig maar dankbaar voor alle fijne herinneringen hebben
wij afscheid moeten nemen van mijn lieve man,
onze pap, opa en super-opa

Joseph (Joep) Kluthausen
* Baarlo, 23 maart 1935

† Baarlo, 11 juli 2021

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

Hans Verboeket
* Panningen, 31 december 1948
† Venlo, 10 juli 2021
lieve man van

echtgenoot van

Mien Kluthausen–Huijs
Fiek en Ger
Dennis
Noud
Ell en Wiel
Patrick en Hebe, Stan, Eva
Suzan en Joshua, Saya
José en Hans
Mark en Maud, Finn, Jur
Dorien en Henk
Sharon
Fanny
Cindy en René
Juul
Daan
Correspondentieadres:
Pastoor Geenenstraat 26, 5991 BJ Baarlo

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

‘Mien maedjes, wat hoaij ik toch veul van uch
ik loat uch noeit mier los’
Wae loate dig, dien liefde, humor en
zorgzaamheid aug noeit los

Annie Verboeket-Janssen
allerliefste en trotse pap van
Rens †
Britt en Puk
Correspondentieadres:
Neerseweg 5, 5988 NB Helden
We nemen in besloten kring afscheid op vrijdag 16 juli om
10:30 uur.

Bedreufd, maar ouch dankbaar det hum mieër pien
besjpaard is gebleve, is nao ‘n leefdevolle verzörging
in Verzörgingshoes Ter Borcht euverleje

In verband met de huidige omstandigheden nemen wij
donderdag 15 juli om 11:00 uur in een besloten kring
afscheid van Joseph en pap.
Een bijzonder woord van dank aan:
Thuiszorg Proteion en thuisbegeleider Angelique Joosten.

Frits Vestjens
* Baolder, 10 fibberwari 1940

† Baolder, 6 juli 2021

wèdman van

Tiny Gijsman
Leon en Tiny

Wij willen iedereen graag hartelijk bedanken voor het
medeleven bij het overlijden van
‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

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

fienbosuitvaartzorg.nl

Peet Steeghs Uitvaartzorg

06 38 43 79 56
Maasbree e.o.

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl

Erwin en Nicole
Joeri, Roel
Eric en Els
Paul en Minou

Ger Claassen

Monique en Mischa
Tim
Bianca en Ramon
Lizzy

De vele lieve berichten, kaarten en mooie bloemen die
we mochten ontvangen, zijn een grote steun voor ons
bij het verwerken van dit verlies.
Familie Jacobs
Kessel, juli 2021
Last van faalangst, hoofdpijn,
slapeloosheid, trauma, tics of
autisme? Neurofeedback of E.E.N.
therapie laat deze klachten verdwijnen
of verminderen. Voor info 06 45 31 11 16
of kijk op www.stillenwateren.nl Petra
Driessen Baarlo

Jeroen
Thera en Marco
Romée, Thygo
Contactadres: Baroniesjtraot 1, 5991 CR Baolder
Weej höbbe in besjlaote kring aafsjied genómme.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.

Met groot verdriet hebben we kennis genomen van
het overlijden van ons tennis-lid

They Leenen
Zijn opgewekte instelling en humor zullen we nooit vergeten.

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

We wensen Door, Mandy en Bas heel veel sterkte.
Bestuur en leden
Omnivereniging Bevo Beringe

samen met u zorgen
voor een waardig afscheid
eigen afscheidscentrum
vijf 24-uurs kamers
begeleiden en ontzorgen
voor élke verzekering

077-3661314 | www.bobnoten.nl

t. 077-3078642
Afscheid en ontmoeten
0475-495021 | www.riajoosten.nl

Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Voor aardbeienplanten, groenteplanten
o.a.: winterpreiplanten, fruitbomen en
kleinfruit naar Thijs Huys, Langstraat
64 Horst-Hegelsom. Tel.: 077 398 35 52.

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

Buurtbewoners Veersepad uiten zorgen over
snelheidsoverschrijdingen in straat
Buurtbewoners van het Veersepad in Kessel maken zich zorgen over de snelheidsoverschrijdingen die in de
straat plaatsvinden. Volgens hen heeft het toenemende toerisme in het dorp geleid tot onbalans met het
woon- en leefgenot van de inwoners. Daarom hebben zij hun handen ineen geslagen en enkele oplossingen aan
de gemeente voorgedragen.

traties al langer, maar is onlangs de
laatste druppel in de emmer overgelopen. “Onze dochters kwamen terug
van hun werk en konden ternauwernood een auto ontwijken die met
hoge snelheid door de straat reed.
Ze konden nog net op onze oprit springen, anders was er een groot drama
ontstaan. Dat was voor ons de druppel. Er moet wat aan deze situatie
worden gedaan”, vertelt Inge.

Oplossingen

“In de ochtend en in de avond wordt
er vaak bizar hard gereden op het
Veersepad. De straat geeft hier ook
gelegenheid toe omdat er geen
enkele obstakels aanwezig zijn.
We denken dat wel 80 procent van

de automobilisten te hard rijdt in
onze straat. De maat is inmiddels vol.
Er moet actie worden ondernomen,
wij vrezen voor onze veiligheid en die
van onze kinderen en dorpsgenoten”,
geeft Thalitha Holthuis aan.

Samen met Inge Mulder, Hanneke
Overgaauw en Claudia van Hensberg
schreef zij een brief naar de gemeente
om de verkeerssituatie van het
Veersepad onder de aandacht te brengen. Volgens de dames spelen de frus-

Landelijk 560.000 peuken verzameld

18.000 sigarettenpeuken verzameld
tijdens peukenactie

Daarom hebben de dames een brief
opgesteld waarin ze enkele oplossingen aandragen om de verkeerssituatie
te veranderen. Inge: “Er staat nergens
in de straat aangegeven dat je 30 kilometer per uur moet rijden. Eén van
onze oplossingen zou het plaatsen van
30-kilometerborden zijn ter plaatse
van de Rozentuin en de voormalige
slager/woonwinkel Corneeltje.”
Daarnaast zien de dames graag permanent een smileybord geplaatst
worden zodat automobilisten gewaarschuwd worden dat ze de snelheid
overschrijden. Hanneke: “Vorig jaar
heeft er in de straat een smileybord
gestaan, maar die is weer weggehaald. Ik heb vaak naar de gemeente
gebeld om te vragen of het bord
herplaatst kon worden. Binnenkort
gebeurt dit, maar het bord blijft maar
één maand staan. We willen permanent een smileybord. Het liefste met
een flitser erbij, maar de gemeente
heeft al aangegeven dat dit niet wordt
gedaan op deze weg. Ook zijn we
benieuwd naar de metingen van afgelopen jaar.”

Onderzoek
De derde oplossing is het versmallen
van de weg door het plaatsen
van authentieke Amsterdamse
paaltjes op ongeveer vier plekken.
Thalitha: “Hiermee behoud je de
uitstraling van het Veersepad, maar
worden automobilisten gedwongen
om langzamer te rijden. De vierde
suggestie die we aanreiken is het
plaatsen van bomen in vakken
die als snelheid remmende
maatregelen fungeren. Daarmee
blijft ook het groen behouden
in de straat. We zijn ervan op
de hoogte dat de gemeente een
onderzoeksbureau heeft ingeschakeld
voor de verkeerscirculatie in het
dorp, maar daar staan onze ideeën
los van. De oplossingen die wij
aandragen hoeven ook niet zo duur
te zijn. Wij denken dat deze kleine
aanpassingen al veel gevolgen
kunnen hebben. Daarnaast hopen
we ook dat de geluidsoverlast mee
wordt genomen in het onderzoek
en het gemotoriseerde doorgaande
verkeer via andere routes worden
omgeleid in de toekomst over een
30-kilometerzone.”

De oplossingen die wij
aandragen hoeven ook
niet zo duur te zijn

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

De vrijwilligers die zaterdag 10 juli meehielpen aan de peukenactie van Peel en Maas Schoon waren
onder de indruk van hoeveel er op straat liggen. In totaal wisten de vrijwilligers 18.000 sigarettenpeuken te verzamelen.

WORD BEZORGER
EEN LEUKE BIJBAAN
WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS
VOOR DE VOLGENDE ROUTES
BAARLO RONDOM VELDSTRAAT
MAASBREE RONDOM DORPSTRAAT
Peel en Maas Schoon organiseerde
deze peukenactie vanwege de landelijke ‘Plastic PeukMeuk’ dag, waarvan de organisatoren een verbod
op plastic filters willen. “Daar zijn
wij niet zo mee bezig. Ons doel is
minder zwerfafval in Peel en Maas
en daar horen ook peuken bij”, licht
mede-organisator Rob Custers toe.

“Pas als je gericht gaat opruimen, zie
je hoeveel peuken er zijn. In een uur
tijd heb je er snel duizend verzameld.
En dan te bedenken dat dit plastic én
chemisch afval is. Wij hopen dat door
deze publiciteit meer rokers stoppen met de peuken achteloos op de
grond te gooien omdat ze nu beseffen dat het afval is. Als die gewoonte

niet verandert kun je net als bij plastic flesjes en blikjes verwachten dat
de overheid zal ingrijpen. In de grote
steden zie je daar nu al een lobby
voor ontstaan, want daar is het probleem natuurlijk veel en veel groter.”
Landelijk zijn 560.000 sigaretten
geteld op 10 juli.

MAASBREE RONDOM
OUDE PASTORIESTRAAT
WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE  
Mail naar bezorgers@garcon.nl
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Gevolgen afgelasten van evenement
door verscherpingen zijn voor eigen risico
Vrijdag 9 juli kondigde Mark Rutte tijdens de persconferentie enkele verscherpingen aan. Evenementen werden vanaf zaterdag verboden als
er geen 1,5 meter kon worden gehanteerd. Voor Kermis Feestival Outdoor was dat de doodsteek. De feesttent die eigenlijk voor drie dagen
werd geplaatst, kon maar voor één dag worden gebruikt. Gevolg: meer dan een ton verlies. Maar moeten deze gevolgen worden gezien als
eigen risico?
Landelijk zijn meerdere evenementen de dupe
van de verscherpingen. De organisatoren van
Kermis Feestival Outdoor hopen daarom erop
dat vanuit de overheid een tegemoetkoming
komt voor het afgelasten van de evenementen.
Voor de initiatiefnemers kan het worden gezien
als onmacht. Ze maken kosten voor de tent,

artiesten en een vergunning, terwijl het feest niet is reis gaat, maar van te voren positief getest wordt,
doorgegaan.
moet je ook zelf de kosten van reis ophoesten.
Aan de andere kant is het organiseren van een evenement altijd een risico. Het staat nooit op voorhand
vast dat er winst gemaakt kan worden. Daarnaast
hebben we nog altijd met een pandemie te maken
Gevolgen afgelasten van evenement door
en daar zitten veel onzekerheden aan vast. Als je op
verscherpingen zijn voor eigen risico. Wat vindt u?

Bespreking poll week 27

De raad is niet kritisch genoeg over het werk van college
Voor het eerst in acht jaar tijd was VVD-er Teun Heldens van mening dat de raad van Peel en Maas geminacht werd. Dit omdat de raad niet
eerder werd geïnformeerd over de hoger uitvallende kosten van de vernieuwbouw van het gemeenschapshuis in Kessel. Het college koos er zelf
voor om af te wijken van de gestelde kaders van de raad. Hierover waren de raadsleden niet op de hoogte gebracht.
CDA en Lokaal Peel en Maas waren het niet eens
met de mening van Teun Heldens. Zij vonden
dat de wethouder goed had gehandeld door zelf
die keuze te maken en steunden dan ook niet
de motie van treurnis die door PvdA/GroenLinks,

AndersNu en VVD werd ingediend. Zijn deze partijen niet kritisch genoeg of denken zij realistisch?
De bouwkosten zijn namelijk de afgelopen tijd uit
de pan gerezen. Het is dus maar de vraag of de
kosten van de vernieuwbouw lager hadden kun-
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nen uitvallen. Een meerderheid van de respondenten op Facebook geeft aan dat de raad niet kritisch
genoeg is op de werkzaamheden van het college.
Astrid Winkelmolen reageert dat er gewoon een
president wordt geschept.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Nieuwe aardappelen te koop!
Zelfbediening Bosstraat 63 Hegelsom.
”TEGELZETTER GEZOCHT,
Nieuwe uitdaging? Zorgeloos werken?
www.Slaats-tegelwerken.nl en bel!”
Ter overname complete slaapkamer,
bed 160x200 incl. 2 elektr. verstelbare
bodems. Bel 06 10 87 16 59
Optidee party: het kan weer!
Wordt gastvrouw/-heer. Meer info:
www.optidee.nl/peggy-wismans
06 48 55 07 30
Te koop eigen teelt gele wasboontjes
nieuwe aardappelen frieslander
tuinbonen koolrabi zomerprei
verder vele soorten vollegrond en
kasgroenten van goede kwaliteit en
niet te duur Groenten eten is de basis
van een goede gezondheid kwekerij
brummans vosberg 16a panning

HISTORISCHE BINNENSTAD
AAN DE MAAS
Kom lekker shoppen in het eeuwenoude centrum
met de bijzondere boetiekjes en sluit je dag af aan de
sfeervolle boulevard. Venlo is de perfecte bestemming
voor een gezellig dagje uit aan de Maas!

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

#kempencreëert
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Bidden
Het was een vreemde avond die
6 juli. Het nieuws van de vreselijke aanslag op Peter R. de Vries
en daarna de EK-voetbalwedstrijd
Spanje-Italië. In wat voor goddeloze wereld leven we, zullen zich
meer mensen afgevraagd hebben, toen ze het bericht hoorden. Mij viel bij het zappen naar
nieuws op, dat bij de eerste openbare reacties op het drama in
Amsterdam, iedereen sprak over
hopen, vurig wensen, of verlangen
dat hij het zou redden.
Het woordje ‘bidden’ nam niemand
in de mond. Zelf het koningspaar, waarvan de koning toch een
prominent lid is van de protestantse kerk, kwam niet verder dan:
“Hij en allen die hem dierbaar zijn,
zijn in onze gedachten.” Natuurlijk
kan ‘in onze gedachten’ ook inhouden: ‘in onze gebeden’. In deze tijd
zijn velen niet gelovig. Maar velen
echt wel. Of durven we dat niet
meer te tonen in onze samenleving waar iedereen mag geloven
wat hij wil, als hij het maar voor
zichzelf houdt? Peter R. de Vries
was niet gelovig, maar hij was wel
een vurig bestrijder van onrecht
en hij was velen tot grote steun.
Ik zag hoe sommige voetballers een kruis sloegen als ze het
veld opgingen. Dat zie je vaker.
Een kruisteken als kleine uiting
van geloof. Mensen uit zuidelijke
landen komen gemakkelijker uit
voor hun geloof dan de meesten van ons. In God geloven is in
ons land veel minder vanzelfsprekend. Maar de grens tussen wensen, hopen, verlangen en bidden
is maar vaag. Veel mensen bidden.
Met of zonder woorden, met een
kaarsje of met bloemen. Juist als er
zoiets vreselijks gebeurd is. Bidden
verdiept gedenken. Bidden geeft
troost en kracht. Je kunt je pijn,
onmacht en verdriet neerleggen bij
God. Later die avond was de reactie van premier Rutte: “We hopen
allemaal vurig en bidden dat hij
het overleeft.” De volgende dag
later hoorde ik dat de Westerkerk
is opengesteld om te gedenken, te
bidden en een kaarsje op te steken. Voor de zieke bisschop Harrie
Smeets wordt in Limburg veel
gebeden. Ook voor Peter Rudolf
de Vries hoop en bid ik, met heel
velen, het beste.

Pastoor Peter van der Horst
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Wijzigingen Nederlandse
identiteitskaart

Ophalen van oud papier

Dit jaar vernieuwt de Nederlandse identiteitskaart. Afgelopen januari is een inlogfunctie
voor DigiD toegevoegd en vanaf 2 augustus wordt een nieuw model geïntroduceerd met
een aantal nieuwe uiterlijke kenmerken. Vingerafdrukken van de kaarthouder op de
chip én het BSN in een QR-code op de achterzijde van de kaart.

NEDERLANDSE
IDENTITEITSKAART

Wijzigingen Nederlandse
identiteitskaart in 2021
voelbaar geboortejaar
verbeterd
NEDERLANDSE
IDENTITEITSKAART

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

per 1 januari 2021
per 2 augustus 2021
ongewijzigd
toegevoegd op identiteitskaart
verwijderd van identiteitskaart
BSN numeriek

chip

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

Oud papier wordt in de gemeente Peel en Maas opgehaald door
verschillende verenigingen. De verenigingen halen het papier op volgens
een vast schema.
Kijk hiervoor op onze afvalkalender
https://www.peelenmaas.nl/inwoners-en-ondernemers/afval/afvalkalender
We kunnen de verenigingen hierbij een handje helpen:
• Gebruik hanteerbare dozen of bundel oud papier.
• Zet het oud papier zoveel mogelijk bij elkaar bijvoorbeeld op de clusterplaatsen.
• Gebruik geen plastic zakken of kratten.
• Oud papier kunt u ook gratis inleveren bij het Milieupark.
Wat mag niet bij het oud papier?
• vies, vochtig of vet papier hoort bij het restafval
• drankkartons horen bij het PMD
• tempex brengt u apart weg naar het Milieupark
Namens de verenigingen: bedankt!

twee vingerafdrukken
van de kaarthouder

Liever geen reclamefolders in uw brievenbus?
Plak een ja/nee-sticker (of een nee/nee-sticker als u ook geen huis-aanhuiskrant wilt) op uw brievenbus.

DigiD inlogfunctie
BSN

machineleesbare strook
nieuw kinegram
(echtheidskenmerk)

Card Access
Number (CAN)

BSN in QR-code

BSN

EU vlag
met de letters NL

Meer weten? www.rvig.nl

Geen (spoed)aanvragen voor paspoorten en identiteitskaarten
Vanaf donderdag 29 juli 2021 12.00 uur t/m zondag 1 augustus 2021 kunt u geen aanvraag of
spoedaanvraag voor een paspoort of Nederlandse identiteitskaart aan de balie doen. Houd hier
rekening mee en plan op tijd een afspraak in voor een andere datum.
Vragen?
Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum, tel. (077) 306 66 66.

Oproep aan alle veteranen
in Peel en Maas
Zaterdag 18 september 2021 is een zeer bijzondere dag. Wij vieren
die dag samen met de veteranen uit Peel en Maas de Lokale
Veteranendag. Bent u veteraan en woont u in de gemeente
Peel en Maas? Dan bent u samen met uw partner of een introducé
van harte welkom. Reserveer de datum alvast in uw agenda.
De viering vindt plaats in de ochtend. Een officiële uitnodiging,
met het programma, volgt nog.
Thuiskomst veteranen op missie
Kent u een veteraan die binnenkort thuis komt van een missie en woont in de gemeente
Peel en Maas? Wij zouden het dan enorm waarderen als u dit aan ons doorgeeft.
Het college van burgemeester en wethouders heet onze veteranen namelijk graag
welkom thuis na terugkomst van hun missie. U kunt dit doorgeven aan Sabine Smits via
e-mail kabinet@peelenmaas.nl of telefoonnummer 077 306 66 66.

Intrekken toestemming
tot exploitatie op eigen verzoek

Op 30 juni 2021 heeft gastouderbureau Dibora van den Berg, tevens handelend onder de
naam Smarttkids Venlo, een verzoek ingediend tot intrekking van de toestemming tot
exploitatie en uitschrijving uit het Landelijk Register Kinderopvang.
Het college van burgemeester en wethouders heeft op grond van artikel 1.47 Wko en artikel
7 Besluit landelijk register kinderopvang en register buitenlandse kinderopvang besloten om
met ingang van 8 juli 2021 de toestemming voor de exploitatie van gastouderbureau Dibora van
den Berg tevens handelend onder de naam Smarttkids Venlo, op het adres Meerwijkstraat 22 in
Baarlo, in te trekken en uit te schrijven uit het Landelijk Register Kinderopvang.

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

Egchel
Helden
Helden
Helden
Koningslust
Maasbree
Meijel
Meijel
Meijel
Peel en Maas

Wethouder Tielenstraat 13
Op de Lundert 21
Op de Lundert 28
Op de Lundert 36
Zandstraat 9a
Lange Heide 24
Kapelkeshof perceel F 1278
Langstraat 13
Raadhuisplein perceel E 2851
Buitengebied Peel en Maas

Maak je
dakgoot
regelmatig
schoon
Zo raakt je afvoer niet verstopt.
Kijk voor tips en info op:

www.wachtnietopwater.nl

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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Lering trekken uit proces De Paort

Raadsvoorstellen alle aangenomen
Tijdens de afgelopen raadsvergadering op 6 juli werden alle ingediende voorstellen
aangenomen. Dat ging niet zonder slag of stoot: de VVD diende een motie van treurnis in,
die het evenwel niet zou halen. Conclusie na afloop van de vergadering: Peel en Maas is een
prachtige gemeente waar heel veel goed gaat en waar mooie plannen worden gemaakt. En als
zaken anders verlopen dan zou moeten, spreken we elkaar erop aan en trekken er lering uit.
Nadat burgemeester Wilma Delissen de vergadering had geopend, constateerde ze dat er
geen vragen of mededelingen waren en dat zich geen insprekers hadden gemeld. Toen de
ingekomen stukken aan de orde kwamen vroeg raadslid Frits Berben van PvdA-GroenLinks
of de raad bijgepraat kon worden over de aanvraag voor een camperplaats in Helden.
Portefeuillehouder Rob Wanten zegde dit toe, waarna de hamerstukken konden worden
afgehandeld.

Hamerstukken zijn onderwerpen waarvan de raad heeft besloten dat die niet meer
in de raadsvergadering besproken hoeven te worden. Op 6 juli werden de volgende
hamerstukken ongewijzigd en unaniem vastgesteld of aangenomen.
• Vaststelling besluitenlijst van de raadsvergadering van 8 juni 2021
• Voorbereidingskrediet woningbouwprojecten
Voorstel voor voorbereidingskredieten voor drie plannen voor
woningbouwontwikkeling: Kuukven in Baarlo, Panningen-Zuid en de Kerkstraat in
Meijel.
• Bestemmingsplan Tongerveldweg Maasbree
In dit plan wordt de bestemming van dit bedrijf gewijzigd van ‘Agrarisch –
Intensieve veehouderij’ naar ‘Wonen met caravanstalling’.
• Bestemmingsplan ‘Paardenhouderij Op den Bosch’
In het voorstel wordt het bouwvlak uitgebreid, zodat het bedrijf zich verder kan
ontwikkelen door een nieuw bedrijfsgebouw te plaatsen.
• Bestemmingsplan Molengaerde in Kessel
In dit plan zijn de kavels uitgewerkt tot een nieuwe verkaveling waarop acht
grondgebonden, levensloopbestendige woningen worden gerealiseerd.

Fractievoorzitter Teun Heldens van de VVD was nog stelliger in zijn reactie. “In de
commissievergadering zei de wethouder hierover dat zij die keuze [om het budget voor de
vernieuwbouw van De Paort te verhogen, red.] zelfstandig heeft gemaakt, samen met het
college. […] Maar niet het college gaat over het beleid, voorzitter. De raad gaat daarover.”
Een ander punt waarop de fracties PvdA-GroenLinks, VDD en AndersNu bezwaar maakten,
was het feit dat zij vinden dat de wethouder de raad te laat heeft geïnformeerd. “We blijven
erbij dat we vinden dat de we eerder op de hoogte gesteld hadden moeten worden van
deze ophoging” zo zei Frits Berben. Ook de VVD-fractie had volgens Teun Heldens “op zijn
minst een gesprek verwacht met elkaar. Maar het bleef oorverdovend stil.”
Lokaal Peel en Maas en het CDA deelden de mening van PvdA-GroenLinks, VVD en
AndersNu niet. Raadslid Saskia Vervoort van Lokaal Peel en Maas: “Ons belangrijkste
argument om in te stemmen met dit raadsvoorstel is dat op een van de mooiste plekjes van
Kessel, namelijk aan de Maas, een mooie ontmoetingsruimte voor alle generaties wordt
gecreëerd. Heel veel mensen kunnen er plezierig vertoeven.”
Raadslid Roel Boots verwoordde het standpunt van de CDA-fractie: “Het nieuwe plan
straalt echt vertrouwen, toekomstgerichtheid en ook vereniging uit. En dat zijn allemaal
zaken die onze fractie enorm aanspreken en daarom staat de CDA-fractie ook pal achter
dit plan.”
In haar reactie sprak portefeuillehouder Anget Mestrom haar waardering uit voor de inzet
en energie waarmee de Kesselse gemeenschap dit plan heeft uitgewerkt. Verder lichtte
ze het proces toe. “Het college praat uw raad met regelmaat bij over de ontwikkelingen
met betrekking tot alle gemeenschapshuizen. In de laatste sessies zijn daarin ook steeds
de plannen van de vernieuwbouw in Kessel aan de orde geweest en toegelicht. […] En in
de laatste sessie van april jongstleden is het niet expliciet gegaan over de hoogte van de
plankosten, maar wel al aangekondigd in de slides dat de renovatiekosten hoog gingen
zijn, onder andere door de gestegen bouwprijzen van de laatste jaren.” Ze gaf aan dat het
college oprecht overtuigd is van het voorstel. “Het college heeft werkelijk geen moment
gedacht dat dit gezien zou kunnen worden als afwijken van uw kaders. […] Maar dat komt
doordat wij het benaderd hebben als een set van kaders die samen de onderbouwing
vormen voor dit voorstel.” Ze zei het te betreuren dat sommige fracties de indruk hebben
alsof de raad gepasseerd zou worden.
Na de reactie van de wethouder vroeg Teun Heldens een schorsing aan. Bij de hervatting
van de vergadering bleek wat hiervan de reden was: hij diende namens de VVD, PvdAGroenLinks en AndersNu een motie van treurnis in. De woorden van wethouder Mestrom
waren voor deze fracties niet voldoende om de bezwaren tegen het gevolgde proces weg te
nemen.
Fractievoorzitter John Timmermans van het CDA reageerde als eerste op de motie.
“Deze motie zullen de inwoners van Kessel zeker niet begrijpen. […] Is dit de manier waarop
wij als raadsleden van Peel en Maas met elkaar om willen gaan? Wat ons betreft zeker niet.”
Lokaal Peel en Maas reageerde op een vergelijkbare manier, bij monde van Saskia Vervoort.
“Wij zien in dit proces geen problemen. Er is gezocht naar een goede inhoud van het
raadsvoorstel. Daar kunt u voor of daar kunt u tegen zijn. […] De motie van treurnis is een
samenvatting van de soms wat normatieve manier waarop u bepaalde raadsvoorstellen
beoordeelt.”

Molengaerde Kessel
Vernieuwbouw gemeenschapshuis De Paort in Kessel
Het eerste bespreekpunt op de agenda, de vernieuwbouw De Paort in Kessel, leverde
een langdurige en levendige discussie op. Want hoewel alle fracties positief zijn over het
initiatief om het gemeenschapshuis in Kessel nieuw élan te geven, werd het voorstel niet
door alle fracties gesteund.
PvdA-GroenLinks, de VDD en AndersNu hadden de nodige bezwaren. Aanleiding is
onder andere dat de gevraagde bijdrage van de gemeente hoger is dan het door de raad
vastgestelde budget voor multifunctionele accommodaties. In de woorden van Frits
Berben: “Bij andere projecten […] hebben we inderdaad wel wat extra subsidie gegeven,
maar […] pas op het moment nadat we overleg hadden gehad met die instellingen en
verenigingen en dat er nog een aantal bezuinigingen doorgevoerd waren. […] Andere
gemeenschapshuizen die in een verbouwing zitten […] hebben wel steeds de boodschap
gehad ‘Je moet wel kijken dat je binnen dat budget blijft”.
Verantwoordelijk wethouder Anget Mestrom verdedigde de keuze door te stellen dat het
bedrag is opgehoogd op basis van diverse kaderstellingen. Dit kon niet op veel sympathie
rekenen van de drie fracties. “Van allerhande argumenten worden gezocht om het
gevraagde budget maar te kunnen verantwoorden. Je zou ook kunnen zeggen dat er nog
eens goed naar het wensenlijstje gekeken moet worden omdat dit echt niet kan” aldus
raadslid Peter Craenmehr van eenmansfractie AndersNu.

Frits Berben legde uit waarom zijn fractie de motie wel zou steunen. “Wij geven hier een
signaal af dat wij de gevolgde procedure, […] hoe wij met elkaar omgaan en hoe wij beleid
uitvoeren […] dat wij het daar niet mee eens zijn. Dat staat helemaal los van de inwoners
van Kessel.”
Ook Peter Craenmehr steunde de motie. “Dit kan gewoon niet. […] Ik vind dat [de
wethouder, red.] het proces dat er is moet volgen en niet alles [moet] terugzetten naar
zelfsturing.”
Duidelijk was dat de motie het niet zou halen. Toch werd deze, “met heel veel waardering
voor de planmakers in Kessel”, ingediend “omdat we dit juist doen om de inwoners van
Peel en Maas te helpen, omdat zij recht hebben op een bestuur dat aan objectieve criteria
plannen toetst zodat de ene kern niet voorgetrokken wordt […] Daar zit de kern van ons
bezwaar” aldus Teun Heldens.
John Timmermans reageerde nog door te stellen dat het wat zijn fractie betreft voldoende
was geweest om tegen te stemmen. “Die motie van treurnis vinden wij echt over the top.”
Lokaal Peel en Maas deelde die mening: volgens Saskia Vervoort was de motie “niet goed
gekozen.”
Voordat de stemming plaatsvond reageerde de portefeuillehouder nog op een vraag
van Frits Berben. Die wilde een toezegging van de wethouder: “Ik heb gezegd: dit
voorstel schept een precedent. De norm is door dit voorstel niet meer 850 duizend, maar
850 duizend plus dertig procent en ik wil dat de wethouder mij dit toezegt. Als dit niet zo is,
[…] dan vind ik dat u de gemeenschappen tekortdoet.”
Verantwoordelijk wethouder Mestrom ging daar niet op in. “Er dient zich voorlopig geen
kredietvoorstel meer aan. De meeste gemeenschapshuizen die zijn de laatste jaren
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HOOFDTRAINER JOS LUHUKAY

“VANUIT EEN AGRESSIEVE, ACTIEVE MANIER
SPELEN OM SUCCES AF TE DWINGEN.”
Woensdag 17 maart kwam het nieuws naar buiten tijdens een persconferentie:
Jos Luhukay was de nieuwe trainer van VVV-Venlo. De geboren Venlonaar
nam het roer over van Hans de Koning en kreeg de zware opdracht mee om
VVV-Venlo voor de Eredivisie te behouden. Het vervolg van deze geschiedenis
is bekend… Dat laatste lukte helaas niet. Het was een domper voor eenieder
met een geelzwart hart. Maar niet in de laatste plaats ook voor de coach, die
op zijn conduitestaat een indrukwekkend rijtje clubs heeft staan, waaronder
topclubs als Borussia Mönchengladbach, 1. FC Köln en Herta BSC. Een
vraaggesprek met die andere ‘kleine generaal’, de titel die Luhukay tijdens
zijn lange trainerscarrière in Duitsland verwierf.

naar assistent-trainer en uiteindelijk hoofdtrainer. Ik heb alles doorlopen van
onderaf. En ik heb nog nooit in Nederland mogen en kunnen werken. Mogen
trouwens wel, maar het toen uiteindelijk niet gedaan. En uiteindelijk is het nu
VVV geworden.”
Als we vooruit naar het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie: wat heb je
voor doelstelling meegekregen?
“Doelstelling is om met VVV weer aantrekkelijk, aanvallend en goed voetbal te
spelen. Dat kunnen we alleen door een team te ontwikkelen en spelers beter
te maken, om vervolgens het succes zelf af te dwingen. Dát zouden we onze
supporters, die hopelijk ook weer met heel veel motivatie en euforie naar de
club zullen komen, graag bieden.”

Hoe kijk je terug op de afgelopen periode?
“Het was een moeilijke periode. En natuurlijk ben ik er teleurgesteld over. Het is
nooit leuk als je als team en als club met een degradatie geconfronteerd wordt.
Ik heb besloten om zeven weken voor het einde van het seizoen in te stappen.
Dus ik ben medeverantwoordelijk voor de degradatie. Dat voelt als trainer,
maar ook als mens, niet fijn. Ik had zelf namelijk écht de verwachting dat ik ‘het
zinkende schip’ kon redden. Uiteindelijk bleek dat niet meer mogelijk. Daar had
ik het best zwaar mee.”

Waar hou je je komende periode mee bezig?
“Dagelijks zit ik met Marco Bogers en Stan Valckx met het oog op de
teamsamenstelling. Marc van Hintum sluit daar regelmatig bij aan om mee te
denken en mee te praten over mogelijke nieuwe spelers. Wij zijn er continue
mee bezig. We zullen niet meteen bij de eerste training starten met een
voltallige selectie, omdat er nog veel open plekken zijn. Dat komt voort uit de
situatie dat we veel gesprekken voeren met mogelijke nieuwe spelers. Maar
ook zij wachten eerst af wat ze voor mogelijkheden krijgen. Daar zijn we ook
mede afhankelijk van. Dus van beide kanten moet het kloppen.”

Terwijl je de situatie al eens had meegemaakt…
“Klopt, maar de situatie is altijd anders. Nu kwam ik binnen en tref je een groep
die mentaal aangeslagen is. Er zat weinig zelfvertrouwen in het team. Daardoor
was de chemie ook moeilijk. En dan ontstaan er groepjes. Groepjes met jonge
jongens, Duitse jongens, Griekse jongens… De eenheid was daarmee niet goed.
En als de chemie weg is, dan is het moeilijk om het sportieve lijf te redden in zo’n
situatie.”

Heb je een andere speelwijze voor ogen dan die je hanteerde in de Eredivisie?
“Wij willen vanuit een agressieve, actieve manier gaan spelen om succes af
te dwingen. Dan praat je natuurlijk over het feit dat je je zaakjes defensief op
orde moet hebben. Daarnaast willen we aanvallender en hoger spelen. Door
dat om te zetten, kunnen we de nodige kansen gaan creëren. Liefst gaat dat
natuurlijk met veel doelpunten gepaard. We moeten zelf het initiatief nemen om
uiteindelijk wedstrijden te winnen en successen te behalen.”

Is dat ook een inzicht waarvan je zegt: dat moeten we aanpakken komend
seizoen?
“Ja natuurlijk. Maar dat is nu al min of meer noodgedwongen aan het gebeuren.
We hebben inmiddels van 14 spelers afscheid genomen. Achter de schermen
zijn we veel werk aan het verzetten om een goede groep op de been te krijgen
voor het nieuwe seizoen.”

Dus je zegt tegen de supporters: ‘kom naar De Koel en je kunt spektakel
verwachten’?
“Natuurlijk! Onze supporters hebben een jaar lang niet naar De Koel kunnen
en mogen komen. Afhankelijk van hoe de coronamaatregelen zich verder
ontwikkelen, hoop ik dat dat in augustus of september wél weer kan. Eindelijk
weer met de fysieke steun van onze fans in het stadion wedstrijden spelen. Dat
we weer steun en sfeer vanaf de tribunes krijgen. Dat alles maakt het plaatje
mooier voor supporters, spelers én voor iedereen die van voetbal houdt.”

En jij zelf straalt ‘daadkracht’ uit. Meteen na de degradatie gaf je aan: ‘ik blijf!’.
Vanwaar die overtuiging?
“Omdat ik vanaf de eerste dag een goed gevoel heb bij de club. Bij alle mensen
binnen de club. De ‘verantwoordelijke’ mensen, maar ook de mensen die hier
dagelijks op de vloer actief bezig zijn. De club geeft me gewoon een ontzettend
goed gevoel. En ik hoop na de zomer, bij de start van de nieuwe competitie, onze
fans weer te mogen begroeten in het stadion. Dat zal iedereen een goed gevoel
geven. Voor de fans zelf, maar ook voor de spelers. Ik zie genoeg ambitie en
passie die je moet hebben om ook met VVV in de toekomst succesvol te kunnen
zijn.”
Is jouw keuze ook gebaseerd op het feit dat VVV-Venlo ‘Veur Altied’
jouw club is?
Ja, ik was 10 of 11 jaar, toen ik hier begon in het jeugdplan. Ik mocht één keer in de
week komen trainen. Vandaar uit word je op gegeven moment speler bij eerste
elftal. Daarmee heb ik iets opgebouwd waar je nog graag aan terugdenkt. Een
goeie chemie in het elftal, een goede sfeer, maar ook kwaliteit in de groep. Daar
mocht ik onderdeel van zijn. En ik heb in die tijd ook kunnen genieten. Vervolgens
kom je op een leeftijd waarop je een keuze moet maken. Wat wil je na je actieve
carrière? En dus maakte ik stappen; van jeugdtrainer naar amateurtrainer,

Lid worden ?

TEAMMATES (PRO)
(MINI) KOELKIDS

13-17 jaar - € 19,03
TEAMMATES
(PRO)

Word lid en ontvang vele voordelen zoals :

korting
op je seizoenkaart.
Hierdoor zoals
betaal je
Word25%
lid en
ontvang
vele voordelen
:

0-8 jaar - €19,03

Van 0 tot 3 jaar gratis
Twee superleuke activiteiten
Hand in hand met je favoriete speler mee het veld op
Gratis naar 10 thuiswedstrijden of 50%
korting op je seizoenkaart van VVV-Venlo!

9-17 jaar - € 19,03

slechts € 69,75 voor een seizoenkaart!
Twee gave activiteiten
Gratis naar de eerste bekerwedstrijd
Jouw eigen persoonlijke Teammates ledenpas
Tot wel 50% korting op je seizoenkaart!
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naar een gezellig avondje VVV. Een gezellige, vaste voetbalavond op de vrijdag,
dat spreekt veel mensen aan. Het is daarnaast een boeiende competitie met
heel veel sterke tegenstanders. Dat zorgt er ook wel voor dat wij als VVV toch
wel mogen rekenen op heel veel steun volgend jaar, tenminste dat is mijn
verwachting.”

ALGEMEEN DIRECTEUR MARCO BOGERS

“DE VRIJDAGAVOND MOET WEER
EEN FEEST WORDEN!”
Algemeen Directeur Marco Bogers van VVV-Venlo werkt al meer dan
twintig jaar voor de Koelclub, maar het afgelopen seizoen ging hem niet in
de koude kleren zitten. We blikken in een vraaggesprek met hem terug op
het noodlottige ‘coronaseizoen’ en de degradatie die VVV-Venlo ten deel viel,
maar kijken vooral vooruit naar ‘betere tijden’.
Hoe heb je afgelopen seizoen beleefd?
“Dit is mijn meest teleurstellende seizoen bij VVV. Het meest bizarre ook. Een
seizoen van uitersten, met pieken en vooral ook dalen. Moeilijk ook omdat
we de steun van de fans en partners niet hadden in ons stadion. Dus de hele
wedstrijdbeleving was er niet. Je bekeek de wedstrijd eigenlijk vanuit een hele
andere invalshoek. Als we het hebben over uitersten: de nederlaag tegen Ajax
( 0-13 ), de geweldige maand januari, de halve finale KNVB-beker. Uiteindelijk
een bizar slot waar we 13 wedstrijden op rij geen punten pakten, behalve op het
laatst en er toch nog steeds zo dichtbij waren… Dat het dan toch niet gelukt is
maakt het wel heel wrang. Georgios Giakoumakis wordt dan wel nog topscorer
van de Eredivisie. Je ziet, er zijn absoluut geluksmomenten te benoemen, maar
vooral veel teleurstellingen. En wat dan blijft hangen is toch de degradatie.
Uiteindelijk is het ons niet gelukt om in de Eredivisie te blijven. Al met al was
het een zwaar seizoen, met name ook mentaal. Ik hoop het nooit meer mee te
hoeven maken!”
Wat het voor gevolgen heeft de degradatie voor club en organisatie?
“Je hebt natuurlijk allereerst het jaar van corona waarin ook VVV behoorlijk geraakt
is. Dat betekent een fors verlies, financieel. Vervolgens komt daar bovenop de
degradatie, die zorgt voor een begroting die ook nog eens fors verliesgevend
is. Als je vier jaar op rij Eredivisie speelt, dan kun je je kostenstructuur niet
ineens zodanig omlaag brengen dat je break-even resultaat kunt bereiken.
Dat kan eigenlijk alleen door winstgevende transfers. Natuurlijk speelt nog
steeds de mogelijk transfer van Giakoumakis een rol. Maar dat zijn incidentele
transfers en we moeten echt kijken naar operationeel resultaat. We moeten nu
alle zeilen bijzetten en terug naar de basis. Wat is onze visie en missie? Waar
willen we als club naartoe? Wat is onze stip aan de horizon? Hoe gaan we dit
sportief teleurstellende seizoen omzetten naar een positief nieuw seizoen met
succesmomenten en resultaten. Maar vooral ook naar voetbal waar de mensen
weer voor naar het stadion komen.”
Hoe ga je dat doen?
Ik ben er van overtuigd dat we met Jos Luhukay iemand hebben die daartoe
in staat is, waardoor we ook het stadion weer goed gevuld krijgen. De eerste
signalen vanuit de seizoenkaartverkoop zijn goed. We zijn op de achtergrond
nog bezig met een aantal versterkingen. Maar financieel betekent het wel
dat we fors in onze kosten moeten snijden. Dat raakt ook de mensen die hier
jarenlang werkzaam zijn. Dat is moeilijk, maar we zullen heel kritisch moeten
kijken naar elke euro die wordt uitgegeven. Niet dat we dat daarvoor niet
deden overigens. Maar nu je degradeert val je sterk terug in inkomsten. Noem
alleen al de TV-inkomsten en de subsidies voor het natuurgras. Dat zijn vaste
inkomsten die je direct verliest. En je verliest daarnaast ook nog eens een deel
aan sponsorinkomsten en mogelijke seizoenkaarthouders. Dan gaat het hard.”
Wat voor rol speelt corona daar nog in?
“De afstand die ongewild is ontstaan tussen club en achterban, speelt zeker
een rol bij een aantal mensen. Dat kan ervoor zorgen dat ze ervoor kiezen om
geen lid meer te worden van ons netwerk of een seizoenkaart meer kopen.
Van de andere kant, en dat is het positieve effect, hunkeren mensen heel erg

Dus ondanks degradatie zijn er positieve aanknopingspunten?
“Ja absoluut. Je moet nooit te lang blijven hangen in teleurstellingen. Want
daar schiet niemand wat mee op. We moeten kijken naar: wat kan ons succes
brengen? Daarbij moet je kritisch kijken naar wat er niet goed is gegaan en
anders moet. Daar hebben we de afgelopen tijd veel aandacht aan besteed.
Er heeft een evaluatie plaatsgevonden op allerlei fronten en binnen alle
geledingen. Wij komen binnenkort naar buiten met de uitkomsten daarvan en
vooral, met hetgeen dat voor de toekomst betekent. Want daar gaat het om.
Een gezonde toekomst voor club. En hoe we die samen bewerkstelligen. En
ik benadruk samen, want dat kunnen wij als organisatie nooit alleen. Daar
hebben wij iedereen van onze achterban bij nodig. Sponsors, supporters en
andere mensen die met ons mee willen denken. Dat alles is onderdeel van het
strategische strijdplan wat is ontwikkeld.”
Was het daar nu het juiste moment voor?
“Het was een goed moment op die reset-knop te drukken. Te kijken naar zaken
die afgelopen jaren niet goed zijn gegaan of we kunnen verbeteren. Als VVV
moeten we ook een keer uit die comfort-zone stappen. Bij heel veel clubs in
het betaald voetbal vinden vernieuwingen plaats. Wij moeten mee in de vaart
der volkeren, willen we een rol van betekenis spelen in het betaald voetbal. Dat
betekent dat wij reorganiseren, maar tegelijkertijd ook kijken naar structurele
verbeteringen waarvan wij denken dat dat nodig is.”
Is de transfer van Giakoumakis daarbij van levensbelang?
“Niet van levensbelang, maar zeker wel van groot belang. VVV komt niet acuut
in financiële nood, maar we zijn wel genoodzaakt om maatregelen te nemen
om te zorgen dat we daar niet meteen in terecht komen. De verkoop van
‘Jako’, maar ook van eventueel andere spelers, kan alleen maar bijdragen aan
een gezondere toekomst en nogmaals, het is nu incidenteel. Maar het moet
structureel worden dat wij spelers gaan opleiden en ontwikkelen die voor
potentie in het elftal kunnen zorgen, maar ook voor verkoopwaarde. Transfers
als die van Giakoumakis helpen daar natuurlijk wel bij.”
Waar gaat geld van een eventuele transfer van ‘Jako’ naartoe?
“Dat geld zal zeker niet helemaal naar de spelersgroep gaan. De verkoop van
‘Jako’ hangt natuurlijk af van een bepaald transferbedrag. Maar wij als club hebben
te maken met een fors verlies over afgelopen jaar en een begroot verlies voor
dit jaar. Dat zullen we moeten compenseren. We hebben ook gebruik gemaakt
van steunmaatregelen en uitstel van belastingen. Uiteindelijk moet de verkoop
van Giakoumakis ervoor zorgen dat we financieel in rustiger vaarwater komen.
En als er dan nog middelen over zijn, zullen we altijd kijken of we dat kunnen
toevoegen aan het spelersbudget. Men moet zich echter realiseren dat VVV
door corona, maar ook door degradatie, financieel sterk achterop is geraakt. Die
inhaalslag moeten we eerst weer gaan maken.”

4Wat is de doelstelling die nu is gesteld komend seizoen?

Dit hebben we in de afgelopen periode veelvuldig besproken met het technisch
kader. Wat we willen met elkaar is dat men een herkenbaar elftal ziet, waarvoor
men naar het stadion komt en dat moet leiden tot successen, maar vooral ook
voetbal wat aanspreekt. Een speelwijze die we nastreven, volgens ons nieuwe
technisch beleidsplan. En we gaan zien hoever we komen. Dat wil overigens niet
zeggen dat we niet ambitieus zijn. In tegendeel. De lat ligt hoog. We zijn zeer
ambitieus, maar we gaan nu niet van de daken schreeuwen dat VVV kampioen
moet worden of moet promoveren. Maar uiteindelijk moet alles wat we nu
allemaal samen doen ertoe leiden dat we succesvol zijn. Wat dan ‘succesvol’
precies is zal moeten blijken.

gemeente

Daarvoor hebben we een nieuw technisch beleidsplan ontwikkeld. Met onze
eigen identiteit. Hoe willen we spelen? Welke spelers passen daarbij. Speelwijze
en werkwijze. Met Jos Luhukay hebben we een trainer die aanvallend voetbal
en een bijbehorende herkenbare speelwijze predikt. Daar hoort vanalles bij: een
duidelijk strijdplan, bepaalde type spelers en een absolute fysieke bereidheid.
Maar dat gaat niet van vandaag op morgen. Jos heeft daar de tijd voor nodig om
dat erin te slijpen bij de spelers en die tijd moeten wij hem ook geven. Dat heeft
het verleden ook uitgewezen. Je keert niet zomaar even binnen één jaar weer
terug. Je moet vooral werken naar die stap naar de Eredivisie. En uiteindelijk
moet dat leiden tot successen. Mensen moeten weer naar het stadion komen
en zeggen: “Kijk, ik heb een geweldige wedstrijd gezien.” Herkenbaar spel, met
jongens die willen strijden voor de club. We moeten ons eerst herpakken, dat
kost tijd. Maar we gaan absoluut voor het hoogste haalbare!”
Waarom moeten supporters juist nu een seizoenkaart aanschaffen?
Ik hoop vooral dat mensen het doen om de club en de ploeg te ondersteunen.
De mensen mogen weer naar het stadion komen. Vorig jaar was een zwaar
teleurstellend seizoen voor iedereen. Laten we er nu met z’n allen een succesvol
en feestelijk seizoen van maken. De vrijdagavond moet een feest worden, waar
men zich op verheugd om naar het stadion te komen.”

En dat lijkt al aardig te lukken!
“De resultaten zijn boven verwachting goed. We krijgen veel positieve reacties,
we hebben al veel nieuwe seizoenkaarthouders mogen verwelkomen. Het
nieuwe Fancafé gaat eindelijk open. We gaan voor een hele leuke beleving
zorgen in en rondom het stadion. Ik nodig iedereen uit om onze wedstrijden te
komen bezoeken. Met ruim 2000 seizoenkaarthouders zijn we heel hard op
weg om onze doelstelling te behalen voor komend seizoen, maar wat zou het
mooi zijn als we komende seizoen weer van een volle Koel kunnen genieten.”
Een volle Koel is mooi. Maar je hebt het onlangs ook gehad over een nieuw
stadion. Hoe realistisch is dat?
“Ik heb altijd gezegd: in de ontwikkelingen binnen het voetbal, zowel
internationaal als nationaal, worden er flinke stappen gezet. VVV-Venlo heeft
de aansluiting al een aantal jaren geleden verloren als het gaat om stadion en
concurrentie. En dan gaat het met name over onze commerciële mogelijkheden.
Die zijn hier beperkt. Sterker nog, het is het oudste stadion uit het betaald voetbal.
Met alle gevolgen van dien. Veel onderhoud, hoge kosten, veel ongemakken.
Je moet je afvragen: zijn we in staat om hier te vernieuwbouwen en wie gaat
dat financieren? Daarom heb ik gezegd dat het noodzakelijk is om op lange
termijn, zo’n 5 tot 10 jaar, om naar een multifunctioneel nieuw kleinschalig
stadion te gaan. En ik snap dat de sentimenten groot zijn en er in het verleden
veel gebeurd is. Maar ik ben in alle stadions in Nederland geweest en ik zie daar
heel veel ontwikkeling. Dan lopen wij mijlenver achter. Hoe kunnen wij ervoor
zorgen dat we veel meer commerciële inkomsten genereren? Veel meer dan
nu. In een nieuw stadion, waar je 12-15 miljoen nodig hebt om structureel in de
Eredivisie te spelen. Je moet nu uitkijken dat je de aansluiting niet gaat verliezen
met top eerste divisie. Maar als we daar niet naartoe werken en niet een stip op
horizon zetten: dan laten we het eigenlijk allemaal op z’n beloop. Die stip op de
horizon staat ook in het strategisch strijdplan. Maar de weg er naartoe is geen
gemakkelijke. Die zullen we wel mét elkaar moeten vormgeven. Maar eerst,
komend jaar Keuken Kampioen Divisie in De Koel, wat nog steeds een prachtig
stadion is. Ons home…”

AANMOEDIGEN
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Weet jij het goede antwoord? Laat het ons weten via www.vvv-venlo.nl/winacties en
maak kans op een gratis seizoenkaart, een nieuw wedstrijdshirt, of vele andere prijzen!
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natuurlijk flink vernieuwbouwd. […] Herijking van de kaders […] staat gepland voor
oktober […] en dan lijkt het me wel goed om [dit uitgangspunt] daarin mee te nemen.”
Frits Berben reageerde: “Het doet er niet toe of er binnenkort nieuwe zaken op de rol staan.
[…] Het gaat om het principe. […] Gaat u dit in de toekomst overal toepassen?” Wethouder
Mestrom bleef bij haar standpunt. “De volgende keer [zal het uitgangspunt] van 850 duizend
voor gemeenschapsaccommodaties leidend zijn en dan gaan we ervan uit dat we daarbinnen
nog marktconforme prijzen kunnen hanteren.” Dit ontlokte een felle reactie van Frits Berben.
“Hier breekt me de klomp. Want hier gaan we dus echt een tweedeling maken binnen onze
gemeenschappen van Peel en Maas. […] Met dit antwoord doen we heel Peel en Maas tekort!”
De voorzitter, burgemeester Wilma Delissen, viel de wethouder bij. “Ik proef dat dit een
dringende oproep is om dit soort zaken in de toekomst te voorkomen. […] Laten we dan, en
daar ben ik het wel met u eens, zoveel mogelijk dezelfde lijn volgen en de wethouder zegt
dat ook toe.”
Teun Heldens nam daar geen genoegen mee. “Mij breekt ook de klomp. En dit is precies
waarom ik voor het eerst in de acht jaar dat ik in de raad de kwalificatie minachting
gebruikt heb. […] Hier trekken wij wel een streep. Dit accepteren wij in de toekomst niet.”

www.peelenmaas.nl
Dit amendement zou het niet halen: alle andere partijen waren ertegen. Het CDA is huiverig
omdat niet te overzien is wat de kosten zijn, en de VVD is van mening dat situationeel
grondbeleid juist de oplossing is om maatwerk te leveren. Raadslid Rob Willems van
Lokaal Peel en Maas legde een stemverklaring af: hij stemde tegen het amendement in het
vertrouwen dat het college werk maakt van sociale woningbouw. Peter Craenmehr legde
een stemverklaring van soortgelijke strekking af.
Bij de stemming bleek dat het amendement met 3 stemmen voor en 21 was verworpen.
De Nota grondbeleid werd met 21 stemmen voor en 3 tegen aangenomen.
Bestemmingsplan voormalige VMBO
Vervolgens was de voormalige school aan het Dr. Poelsplein aan de orde. Het
bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een woon-zorgcomplex bestaande uit
30 zorgappartementen inclusief een bedrijfswoning, en maximaal 50 reguliere woningen.
Na een korte rondgang bleek dat alle partijen konden instemmen met het voorstel, zodat
dit unaniem werd aangenomen.

Nadat wethouder Paul Sanders had toegezegd de raad te informeren over de procesmatige
stand van zaken van de aanpak van de verkeersproblematiek, werd het voorstel in
stemming gebracht. PvdA-GroenLinks legde een stemverklaring af, omdat ze ondanks
hun bezwaren toch voor gingen stemmen zodat Kessel en andere gemeenschappen niet
de dupe zou worden. Met 18 stemmen voor en 6 tegen werd het voorstel aangenomen.
De motie haalde het met 9 stemmen voor en 15 tegen niet.
Aanpassen APV
Het tweede onderwerp dat aan de orde kwam was de wijziging van de Algemene
Plaatselijke Verordening, kortweg de APV. Hierin staan regels die in onze gemeente
gelden op het gebied van openbare orde, volksgezondheid, veiligheid en uiterlijk aanzien.
Omdat burgemeester Wilma Delissen portefeuillehouder over dit onderwerp is, droeg ze de
voorzittershamer tijdelijk over aan Frits Berben.
In grote lijnen konden alle fracties instemmen met het voorstel. Wel werd gevraagd bij de
invoering van de exploitatievergunning bestaande bedrijven te ontzien. John Timmermans
wilde de toezegging dat de exploitatievergunning alleen wordt toegepast als dat nodig is,
zoals bij nieuwe bedrijven. Peter Craenmehr is van mening “dat we bij bestaande bedrijven
pas op onze strepen moeten gaan staan als er meerdere malen sprak is van overlast en de
ondernemer ondanks herhaalde contacten niet wil meewerken.”
Raadslid Wie Naus van Lokaal Peel en Maas benadrukte dat de gemeente er vooral voor
moet zorgen dat de communicatie over de exploitatievergunning goed verloopt.
Raadslid Raf Janssen van PvdA-GroenLinks drong erop aan nog eens kritisch te kijken
naar de bepalingen, om te voorkomen dat de 95 procent goeden moeten lijden onder de
5 procent kwaden.
Namens de VVD diende raadslid Suzan Hermans een amendement in, om de verplichting
om een verkoopregister bij te houden te schrappen. Haar fractie vindt het goed dat de
burgemeester instrumenten krijgt om de openbare orde te handhaven en ondermijning
tegen te gaan, maar alleen als de regels uitvoerbaar en handhaafbaar zijn. “Als VVD vinden
de belasting voor de ondernemer niet in verhouding staan tot het resultaat.”
In haar reactie gaf burgemeester Wilma Delissen aan dat het niet haar voorkeur
heeft om regels te schrappen, omdat deze nodig zijn om te kunnen optreden. De
exploitatievergunning gaat voor alle horeca- en recreatieve bedrijven gelden, maar de
invoering zal over drie tot vijf jaar worden uitgespreid, zo is haar verwachting. Bij het
vaststellen van de legesverordening later dit jaar wordt gekeken naar de kosten.
Het amendement van de VVD werd ontraden, noch omarmd door de portefeuillehouder. De
bedrijven waarvoor dit gaat gelden “zijn al verplicht om een inkoopregister bij te houden
om alleen voor nieuwe bedrijven te laten gelden. […] Die hoeven alleen nog maar de naam,
adres- en woongegevens, de datum van verkoop en de verkoopprijs toe te voegen.“ Ze gaf
aan dat er wetgeving in de maak is waarin dit waarschijnlijk landelijk geregeld wordt, dus
de kans is zeer reëel dat deze verplichting in de toekomst gaat gelden.
De VVD was niet overtuigd en diende het amendement toch in. Dat werd met 16 stemmen
voor en 8 tegen aangenomen, waarna het gewijzigde voorstel voor de nieuwe APV unaniem
werd aangenomen.
Nota grondbeleid Peel en Maas
De raadsvergadering werd voortgezet met de behandeling van de Nota grondbeleid.
AndersNu, VVD en Lokaal Peel en Maas konden instemmen met het voorstel. Het CDA stelde
voor, hierin gesteund door de VVD, om het situationeel grondbeleid te evalueren. Dit werd
toegezegd door verantwoordelijk wethouder Paul Sanders.
PvdA-GroenLinks diende bij monde van Raf Janssen een amendement in, wat inhield dat
de gemeente voor sociale woningbouw een actief beleid zou moeten voeren zo lang er een
tekort bestaat op de woningmarkt. “Sociale huurwoningen en koopwoningen voor mensen
met een kleine portemonnee die worden niet gebouwd, omdat daar geen geld mee te
verdienen is.” PvdA-GroenLinks vindt dat de gemeente daarom zelf grond moet kopen voor
sociale woningbouw.

VMBO locatie Panningen

Bestemmingsplan Heihorst Hof Meijel
In dit plan wordt het intensieve veehouderijbedrijf, dat aan de rand van Meijel ligt,
gesaneerd en wordt de bestemming gewijzigd naar Wonen. In het kader van de win-winregeling wil de eigenaar op een andere locatie een woning realiseren.
Voor de VVD, het CDA en AndersNu was dit een hamerstuk. Lokaal Peel en Maas als PvdAGroenLinks hadden hun bedenkingen over de exacte invulling van de win-win regeling. Rob
Willems: “Ons bekruipt een beetje het gevoel dat de win-win toch wel erg één richting op
gaat.” Frits Berben ondersteunde die woorden, en riep de wethouder op om samen naar de
win-win regeling te kijken. Verder wilde zijn fractie weten hoe het zit met de milieurechten,
omdat de te behalen milieuwinst de reden is om aan dit plan mee te werken.
Verantwoordelijk wethouder Rob Wanten legde in zijn reactie uit dat het doel van de
regeling is om intensieve veehouderij uit de kern te krijgen, en dat het college hieraan
meewerkt conform het beleid van de raad zelf. De vraag over de milieurechten was
al schriftelijk beantwoord. Nadat de wethouder toezegde de win-win regeling in het
aankomende ROM-overleg toe te lichten, werd ook dit plan unaniem aangenomen.
Jaarstukken 2020 en Bijstellingsrapportage 2021
De laatste twee onderwerpen van de raadsvergadering hadden betrekking op de financiën.
Raadslid Peter Nouwen van het CDA, voorzitter van de auditcommissie, bracht de
complimenten van de accountant over aan de organisatie vanwege de snelheid waarmee
het jaarrapport werd opgesteld. Sander Janssen stelde namens Lokaal Peel en Maas een
vraag over de jaarstukken van vorig jaar, die schriftelijk wordt beantwoord. Verder waren er
geen vragen of opmerkingen over deze stukken. Nadat beide voorstellen unaniem werden
aangenomen, sloot burgemeester Wilma Delissen de vergadering.
Op 13 juli wordt de Kadernota 2022 besproken in de raad. Na het zomerreces is
er op dinsdag 21 september weer een commissievergadering. De eerstvolgende
raadsvergadering is op dinsdag 12 oktober.
Rectificatie
In het voorgaande verslag van de commissievergadering stond abusievelijk vermeld dat
mevrouw Ellis Kempeners burgerraadslid is. Dat is niet correct. Ellis Kempeners is raadslid
voor de fractie van het CDA.
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Kadernota 2022

Ruimte voor investeren en ontwikkelen
In de kadernota 2022 beschrijven we de thema’s die voor de gemeente Peel en Maas prioriteit hebben. En we geven aan welke financiële
middelen hiervoor nodig zijn voor 2022 en de jaren daarna. We staan stil bij de veerkracht van de gemeenschappen tijdens de coronacrisis
en de periode van herstel die aanbreekt. We blikken vooruit op de opgaven die voor ons liggen en die we samen met de gemeenteraad,
inwoners, ondernemers en andere partners gaan oppakken. De kadernota is richtinggevend voor de begroting 2022.

Waar willen we ons op richten?
Goed wonen
Herstel na corona

Ook in 2022 investeren we in goed wonen. Het uitgangspunt is
voldoende woningen, voor de juiste doelgroep, op de juiste plek. Dan
gaat het onder andere om sociale huurwoningen, herstructurering,
nieuwe woningbouwprojecten en combinaties van wonen en zorg.

We blijven investeren in gezondheid en arbeidsmarktkansen zodat inwoners hun werk behouden
en weer aan het werk komen. We willen met
elkaar in gesprek blijven over wat ons verbindt en
wat nodig is voor herstel.

Vitale gemeenschappen

Gemeenschapsontwikkeling is in volle gang.
Dorpsvisies en -plannen werpen vruchten af. We
stimuleren, faciliteren of ondersteunen waar
nodig.
Met inwoners, ondernemers en
veiligheidspartners zetten we in op een veilige
leefomgeving.

Ruimte voor
investeringen en
ontwikkelingen
Lage woonlasten

Goede voorzieningen

Goede voorzieningen zorgen er mede voor dat de
gemeenschappen vitaal en aantrekkelijk blijven. We
investeren daarom in duurzame onderwijshuisvesting en
sportlocaties. Ook zetten we in op het behoud van
monumenten.

Geld sparen voor
de toekomst

Duurzaamheid en
waterveiligheid
Sociaal domein

We investeren verder in participatie
van inwoners met afstand tot de
arbeidsmarkt. Dat doen we met de
uitwerking van de LeerOntwikkelRoutes. Inwoners die niet op eigen
kracht aansluiting in de maatschappij
vinden, ondersteunen we om ook mee
te kunnen doen.

Vitaal en verbonden buitengebied
Samen met de gemeenschappen werken we aan
een toekomstig leefbaar en veilig buitengebied. In
de komende jaren ligt de focus op landbouw- en
voedseltransitie, leegstand en wonen.

We hebben doorlopend aandacht
voor duurzaamheid. In 2022 gaan we
verder met acties uit de duurzaamheidsagenda. Bij grote projecten
staat duurzame herinrichting
centraal. Waterveiligheid, via het
hoogwaterbeschermingsprogramma,
blijft een belangrijk thema.

Economische groei

Wat willen we nog meer doen?

• Verminderen gevolgen klimaat
• Verkeersveiligheid verbeteren
• Wegen opknappen en bruggen vervangen
• Onderhouden en verduurzamen sportaccommodaties
• Structurele bijdrage centrummanagement
• Bijdrage projectorganisatie Geopark Peelhorst en
• Maasvallei

We bieden ruimte voor economisch
herstel en groei. Dat doen we door te
investeren in het verbeteren en mogelijk
uitbreiden van bedrijventerreinen. Een
sterkere koppeling tussen economie,
arbeidsmarkt en het aantrekken van
(jong) talent is een belangrijk
aandachtspunt.

Dit zijn enkele onderwerpen en projecten uit
de kadernota 2022. De volledige kadernota
vindt u op www.peelenmaas.nl
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APV – geen overbodige regels
In de Algemene Plaatselijke Verordening, oftewel APV, staan de regels
op het gebied van openbare orde, volksgezondheid en veiligheid die in
onze gemeente gelden. Deze regels zijn nodig om onze gemeente netjes
en leefbaar te houden.
Op de raadsagenda vorige week
stond het vaststellen van een gewijzigde APV met een aantal nieuwe
regels. Wij als VVD vinden het
belangrijk dat de burgemeester
gereedschap in handen heeft in de
strijd tegen criminaliteit en bedreigingen voor de openbare orde.

Lokaal Peel en Maas

Maar alleen extra regels die daadwerkelijk nodig én uitvoerbaar voor
handhaving zijn. De VVD is tégen
overbodige regels. Onder andere
werd het voorstel gedaan om alle
handelaren in tweedehands goederen te verplichten een verkoopregister bij te houden. Wat ons

camping en recreatie toegevoegd.
Dit om beter toezicht te kunnen houden op eventuele verstoringen van
de openbare orde en het voorkomen
of beperken van overlast of strafbare
feiten in die sectoren. Gezien de huidige moeilijke omstandigheden van
vele ondernemers heeft de burgemeester toegezegd deze verplichting
stapsgewijs en met minimale kosten
te gaan invoeren.

nodig. Deze worden in overleg met
en onder deskundige begeleiding
gerealiseerd. Het verkeerscirculatieplan wordt in breder perspectief en
onder begeleiding van de gemeente
opgepakt.
Lokaal Peel en Maas heeft het verbouwingsbudget goedgekeurd,
omdat in het raadsvoorstel een heldere onderbouwing van de benodigde gemeentelijke financiën
beschreven staat. Niet alleen dit budget, maar ook een grote mate van

eigen inzet van de Kesselse samenleving zal er voor zorgen dat De Paort
gerealiseerd wordt. Een klus waar
Lokaal Peel en Maas veel waardering
voor heeft. Wij wensen Kessel een
mooi gemeenschapshuis toe waar
veel inwoners elkaar ontmoeten en
genieten.

Suzan Hermans, Raadslid

Akkoord voor De Paort
Op dinsdag 6 juli heeft Lokaal Peel en Maas ingestemd met de vernieuwbouwplannen van gemeenschapshuis De Paort. Een grote groep
vrijwilligers heeft zich intensief ingezet om tot het meest optimale
gebouw voor de Kesselse gemeenschap te komen.
Verbouwplannen waardoor het
gebouw fysiek en logistiek geoptimaliseerd wordt en het meest
mooie, naar de Maas gekeerd wordt.
Heel veel verenigingen vinden er
hun plekje om hun hobby uit te
oefenen en ook om elkaar te ontmoeten. Ook de bieb, de mensen

CDA Peel en Maas

betreft onmogelijk en onuitvoerbaar voor alle handelaren in onze
gemeente om dit bij te gaan houden.
Met datum, verkoopprijs, naam en
adresgegevens koper. Wij als VVD
vinden de belasting voor de ondernemer niet in verhouding staan met
het resultaat. Gelukkig vond ons
amendement om deze nieuwe regel
niet toe te voegen genoeg steun in
de raad. Wel werd onder andere een
verplichting tot het hebben van een
exploitatievergunning voor horeca,

van de dorpsontmoeting, de VVV,
zullen in De Paort gehuisvest worden. Een gebouw met heel veel
veelzijdigheid dus. De Maas krijgt
vanuit De Paort de volle aandacht.
Omdat de bezetting van De Paort
verandert ten aanzien van de huidige
situatie zijn er extra parkeerplaatsen

Raadslid Saskia Vervoort

Geniet, maar let goed op deze zomer
De schoolvakanties en bouwvak staan weer voor de deur. Iedereen staat te popelen een enigszins normale zomervakantie te vieren. Echter lijkt de zogenoemde Delta-variant van het coronavirus een kink in
de kabel te vormen. Voor iedereen is het te hopen dat we qua vaccinaties ver genoeg zijn om nieuwe
pijnlijke situaties in de ziekenhuizen te voorkomen.
We roepen iedereen op om binnen
de kaders van de richtlijnen te
handelen. Zoals wel vaker, zit het
venijn wellicht in de staart. Dus ook
van deze pandemie. Niet te vroeg
juichen, voorzichtig blijven en
genieten op momenten en situaties
dat het kan. De gemeentepolitiek

gaat nu ook met reces. Net als
anderen even afschakelen en
daarna weer vol energie verder voor
inwoners van Peel en Maas. Heeft u
een vraag of wilt u met ons praten
over een bepaald onderwerp? Laat
het ons dan weten. We komen graag
langs.

We wensen iedereen een fijne,
veilige en gezonde zomervakantie.

Fractie

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

Leden D66 Peel en Maas
kiezen Omar El Khader als lijsttrekker
De leden van D66 Peel en Maas hebben Omar El Khader verkozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. De in Helden woonachtige El Khader (45 jaar) is een van de initiatiefnemers van de
lijst D66 Peel en Maas. Hij zal hiermee fungeren als lijstaanvoerder en boegbeeld bij de eerste deelname van
D66 aan de gemeenteraadsverkiezingen in de geschiedenis van Peel en Maas.
“We hebben sinds het bekendmaken
van ons voornemen om mee te doen
aan de gemeenteraadsverkiezingen
heel veel positieve reacties van inwoners mogen ontvangen en heel veel
nieuwe leden mogen verwelkomen.
Dit geeft ons vertrouwen dat er een

sterk bestaansrecht voor een progressieve middenpartij als de onze in
de gemeenteraad is. Ik ben trots dat
ik als lijsttrekker daarin voorop mag
gaan”, aldus Omar El Khader.
De in Vlaardingen geboren El Khader
woont sinds maart 2017 in Helden.

Hij heeft in het verleden onder meer
ervaring opgedaan bij D66 Rotterdam
als politiek assistent en is sinds
december 2020 actief als algemeen
bestuurslid van het regiobestuur van
D66 Limburg.

Politieke partij AndersNu wordt opgeheven
In de algemene ledenvergadering van 16 juni is besloten dat de politieke partij AndersNu niet deel zal
nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen Peel en Maas van 2022. Tevens zal de politieke partij AndersNu
worden opgeheven.
AndersNu is in december 2013 opgericht door Jos Wilms, Marij Peeters en
Adelbert Bosker vanuit het idee dat
politiek transparant moet zijn, wars
van achterkamertjes. Deels is dat

gelukt. “Helaas was er ook een dieptepunt te betreuren. Jos werd beticht
van het lekken van geheime informatie over de Sif in Panningen. Iets
wat achteraf niet waar bleek te zijn.

De vraag die ons altijd en nog steeds
bezighoudt is wie daar verantwoordelijk voor is en er dus belang bij had om
Jos en/of AndersNu te beschadigen”,
aldus de partij.

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

VACATURE
ZELFSTANDIG WERKEND KOK
( part-of fulltime)
Medewerker Wijn &BistroBar
Voor meer info:
info@gasterielievehemel.nl
0774673961 keuze 2 hotel
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HSV De Noordervaart

Tijdens De Zomerviskaravaan
leren hoe je moet vissen
HSV De Noordervaart in Meijel doet dinsdag 27 juli weer mee met
De Zomerviskaravaan van Sportvisserij Nederland. Tijdens deze
dag leer je alle fijne kneepjes van het vak.
Je leert hoe je een tuigje moet
maken, hoe je een vis onthaakt,
hoe je de dobber uit moet peilen,
hoe je een vis herkent, hoe je een
voertje moet maken, hoe je moet
ingooien en hoe je moet werpen.
Ook zijn er nog tal van andere
vistechnieken buiten het gewone
hendeltje. Denk aan het karpervissen, vissen met de matchhengel,
met de feeder en de vaste hengel.

Jan van Soest en Paul Janssen winnen
Openingstoernooi
Jeu de Boules Club Baarlo organiseerde op woensdag 7 juli het openingsseizoen 2021 op haar eigen accommodatie aan de Kasteellaan. Na een periode van zestien maanden mocht er weer op een normale wijze gespeeld
worden en daar was de vereniging zeer blij mee.

Met ondersteuning van de vrijwilligers van HSV De Noordervaart mag
je zelf gaan vissen met je eigen
hengel die je in de morgen krijgt
en mag houden. Daarnaast ontvangt iedereen een goodiebag (tas)
met daarin allerlei handige dingetjes. De dag begint rond 09.30 uur
en wordt rond 15.30 uur afgerond.
Geef je op via www.stekkie.nl

Schrijf jij graag
en vind jij
interviewen
leuk?
Dan zoeken
wij jou!
Ben jij nieuwsgierig en klim jij graag in de pen?
Dan is dit je kans! HALLO Peel en Maas is op zoek
naar een jongerencolumnist en schrijver voor onze
jongerenrubriek ‘15 vragen aan’.
Wat ga je precies voor ons doen?
Twee keer in de maand interview
jij een jongere tussen de 14 en
18 jaar uit de gemeente Peel en
Maas en schrijf jij de jongerenrubriek
‘15 vragen aan’. Dat kan over van
alles gaan. Je hebt de regie in eigen
handen, want je mag zelf kiezen
wie je interviewt.
Je schrijft twee keer in de maand
een column. Wat houdt je bezig,

Jeu de Boules Club

waar word je blij van of wat maakt je
boos? Je bent vrij in het bepalen van
het onderwerp. Het is helemaal jouw
eigen column!
Wie ben jij?
Je bent tussen de 14 en 18 jaar oud;
n Je woont in de gemeente
Peel en Maas;
n Je vindt journalistiek leuk en je
schrijft graag!
n

Solliciteren
Lijkt het jou leuk om leeftijdsgenoten te interviewen en hierover te
schrijven? Stuur dan een bericht naar redactie@hallopeelenmaas.nl of bel
met 077 208 32 01.

HALLO Peel en Maas is het gratis nieuwsblad dat wekelijks wordt
verspreid in de hele gemeente Peel en Maas en dat wordt uitgegeven
door Kempen Media.

T 077 208 32 01 • www.hallopeelenmaas.nl

Voor dit toernooi hadden zich 32 spelers aangemeld en de opening vond
plaats om 10.15 uur met welkomstwoord van voorzitter Henri. Daarna
werd koffie en cake geserveerd op
het terras. Na te hebben bijgepraat
kon daarna de eerste wedstrijd begin-

nen. Na de middagpauze vonden
er nog twee partijen plaats en kon
toernooileider Piet Derks de eindstand opmaken. Als beste vier spelers
met drie gewonnen partijen kwamen uit de bus: Maria van Lier 3-20,
Jan van Soest 3-18, Paul Janssen 3-15

en Jo Rooyakkers 3-14. De finale werd
gespeeld tussen Maria van Lier en
Jo Rooyakkers tegen Jan van Soest en
Paul Janssen. Deze eindigde in een
13-1 overwinning voor Jan en Paul.

Heldense Ruiterdagen

Zoë van de Voort en Amber Huskens
scoren hoge punten tijdens
PSV de Cavaliers organiseerde in
het weekend van zaterdag 9 juli en
zondag 10 juli de Heldense
Ruiterdagen op Hippisch Centrum
de Vosberg. Zoë van de Voort wist
met haar paard Index een B proef
neer te zetten genoeg voor 191,5
punten. Zondag was het de beurt
aan de ponyclubmeiden. Dit keer
met een officiële uitslag waarbij
Amber Huskens met haar pony
Safira de 4e plaats wist te halen
met 66,5 procent.
Zondagmiddag werd er nog een
oefenwedstrijd zonder startkaart georganiseerd. Hierin werd door enkele
leden aan deelgenomen en Zoë van
de Voort blonk uit met Bolero door
een proef neer te zetten en hiermee
203 punten te verdienen.
Beeld: Kirsten Voesten

Hengelde 3.000 gram uit water

Joris van Eekeren wint vierde viswedstrijd
Hengelsportvereniging De Ruisvoorn Helden organiseerde op zaterdag 10 juli de vierde viswedstrijd.
Dit maal aan de Noordervaart in plaats van de thuisstek aan De Breeërpeel.
Tegen 14.00 uur ging het deelnemersveld aan de slag voor de prijzen. Na de vele tientallen kilo’s die
de laatste weken op de thuisstek
waren gevangen, moesten de deelnemers nu genoegen nemen met

wat onsjes vis. Na een wat hilarische weging kwam de volgende
uitslag uit het weegnet: Joris van
Eekeren hengelde 3.000 gram uit
het water, Albert Trines werd nummer twee met 1.000 gram en Cor

van der Weide stond ook op het
podium met 875 gram. Op een
gedeelde vierde en vijfde plaats
eindigden Pieter Trines en Martin
Sanders met 525 gram.
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Vier jubilarissen bij Zonnebloem
afdeling Baarlo
Zonnebloem Baarlo heeft vier vrijwilligers in het zonnetje gezet: Josée van de Eertwegh en Truus Bouten
werden geëerd met een gouden speld, een beeldje en oorkonde omdat ze 25 jaar vrijwilliger zijn.
May Verkoel en Wil Houtzager kregen voor hun vrijwilligerswerk de afgelopen tien jaar een zilveren speld
en oorkonde. Als afsluiting van het seizoen stonden er honderd zonnebloemplantjes met wenskaart klaar
om uit te delen aan de gasten en vrijwilligers.

Inzamelingsactie Beringse duofiets
RegioBank en dorpscoöperatie Steingood Beringe hebben een inzamelingsactie opgezet. De organisaties
vragen de inwoners om geld voor de aanschaf van een duofiets in Beringe.
actie gestart om een duofiets aan te
schaffen. Beringse inwoners kunnen
deze dan voor een klein bedrag per
dagdeel huren bij de Wieksjlaag”,

“Een ‘rundje Peel en Maas’ fietsen
lijkt zo vanzelfsprekend. We willen
graag dat dit voor iedereen mogelijk
is. Daarom zijn we een inzamelings-

aldus dorpscoöperatie Steingood
Beringe. Kom voor meer informatie
en/of een proefrit naar de Nabber
op 22 juli van 14.00 tot 16.00.

VAKANTIEREIZEN

! VOLPENSION
Odoorn - Drenthe

Peter Schoof schutterskoning St. Anna
Na de jaarvergadering op zondag 4 juli in Café de Pool en de traditionele
kranslegging bij de Annakapel hield de Maasbreese schutterij St. Anna
op het eigen schietterrein in Maasbree het koningsschieten. Na een felle
en spannende strijd werd na het 164e schot de koningsvogel naar
beneden geschoten. Peter Schoof is de nieuwe schutterskoning van de
schutterij van St. Anna in dit jubileumjaar. / Beeld: Jos Timmermans

DAGTOCHTEN
TO CHT
! JUBILEUMDAG

v.a. € 550,-

Vertrekdata: 16 augustus en 20 september
5 dagen volpension

€ 875,-

Lechtal Wanderweg – Oostenrijk
Vertrekdatum: 12 augustus
10 dagen halfpension

! NIEUW
Fietsen in Groningen

€ 490,-

Vertrekdata: 23 aug., 18 sep., 4 en 18 okt.
5 dagen halfpension

€ 100,! NIEUW
Biesbosch & Klompenmaker
Data: 6 en 31 aug., 9 en 22 sep. en 7 en 26 okt.

v.a. € 495,! EXTRA DATA
Auer – Südtirol Italië
Vertrekdata: 3 sep. (10 dgn), 5 en 26 okt. (6 dgn)
halfpension

€ 125,-

! NIEUW
Kerst met André Rieu
MECC Maastricht
Data: 18 en 19 december

!

JU BI LEUM DAG

Veluwe & Deventer

€ 80,-

Data: 29 juli, 17 augustus, 2 en 21 september

! NIEUW
De Tina Turner Musical

€ 130,-

Beatrix Theater
Data: 23 oktober en 12 december

TO CHT
GHIEL

EN

DEAL

! NIEUW
Hulst - Zeeland

v.a. € 395,-

Vertrekdata: 27 aug., 1 en 29 okt.
4 dagen halfpension

Fietsen in de Eifel

Vertrekdata: 12 september en 10 oktober
5 dagen halfpension

Matrei am Brenner - Tirol

€ 950,-

Vertrekdatum: 28 augustus
9 dagen halfpension

€ 475,-

!

JU BI LEUM RE

!

NIEUW

! NIEUW
Verrassingstocht

€ 100,-

Data: 27 juli, 4 en 27 aug., 14 en 23 sep., 13 en 28 okt.

IZ EN!

Bremen – Goslar – Oberau – Wroclav – St. Michael
im Lungau – Ieper – Frankrijk – Valencia
Vraag voor meer informatie onze speciale Jubileum
Editie aan via www.ghielen.nl

v.a. € 40,-

O.a. Den Haag & Scheveningen, Gouda & Leiden,
Giethoorn & Elburg
Kijk voor meer informatie op onze website
www.ghielen.nl

!
! NIEUW
Holland Zingt Hazes
Ziggo Dome
Data: 5 november en 19 maart

v.a. € 115,-

JU BI LEUM DAG

TO CHT

€ 100,! NIEUW
Grotten van Kanne & Dinercruise
Data: 18 aug., 17 sep. en 14 okt.
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15-vragen aan

Demi Nehrkorn Kessel
regelmatig met haar af want ze
woont ook tegenover mij, dus
dat is soms best handig als je
een keer wat leuks wilt gaan
doen.

Heb je een verborgen talent?
Ik kan niet zeggen dat ik echt
een talent heb voor iets eigenlijk maar ik vind dansen wel heel
leuk om te doen. Sinds kort doe
ik hiphop in Panningen bij ‘Fresh
label studios’ en vind dat wel
superleuk om te doen en wil er
zeker mee door blijven gaan.

Heb je een bijbaantje?
Nog niet echt. In de vakanties
doe ik soms wel wat vakantiewerk waar ik dan wel wat mee
verdien, maar ik heb niet echt
een vast bijbaantje.

Wat doe je het liefst op een
vrijdag- of zaterdagavond?
Dat verschilt heel erg. Als ik heel
erg moe ben, vind ik het wel
fijn om een avondje Netflix te
kijken, maar ik spreek ook graag
af met mijn vrienden of ga wel
eens naar een feestje.

Wie is je grote voorbeeld?
Ik heb niet echt een voorbeeld.
Iedereen moet gewoon doen
waar hij of zij zichzelf goed
bij voelt. Laat iedereen in zijn
waarde dat vind ik belangrijk.

Waar haal jij je motivatie
vandaan?

Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Demi Nehrkorn
14 jaar
Bouwens
Kessel

Wat voor reis zou je ooit
willen maken?
Ik zou heel graag een keer naar
Amerika of Australië willen
gaan. In Australië wonen mijn
tante en oom en het is wel leuk
om ze weer een keertje in het
echt te zien. Maar het lijkt me
ook superleuk om bijvoorbeeld
een keer een roadtrip te doen
door Amerika!

Wat zou je graag nog willen
leren in je leven?
Soms moet ik iets sneller tot
10 tellen, wat betekent dat ik
niet overal direct op in moet
gaan. Laat het even rusten en
denk erover na, is iets wat ik
moet leren.

Wat deed je als kind het liefst?
Vroeger speelde ik veel met
Lego Friends, dat was echt mijn
ding.

Welke herinnering bezorgt
je kippenvel?
In 2013 ben ik op safari geweest
in Kenya. Ik was toen net 6 jaar.
Je ziet dan olifanten, giraffen
en leeuwen en bizons van heel
dichtbij. En dat was wel leuk
om een keer mee te hebben
gemaakt. Helaas was ik toen
nog zo jong en heb ik er niet
heel veel van onthouden,
maar ik zou het zeker nog een
keer doen.

Wat is het beste advies dat je
ooit hebt gekregen? Van wie
was dat advies?
Ik denk dat ik het beste advies
heb gekregen van mijn ouders.
Dat je namelijk moet blijven
doen wat jij leuk vindt en je niet
teveel moet aantrekken van de
mening van anderen, als je maar
jezelf blijft, komt het uiteindelijk
allemaal wel goed.

Wanneer had je voor het
laatst de slappe lach?
Ik heb best vaak de slappe lach
of moet gewoon veel lachen over

het algemeen. Ik denk dat de laatste keer dat ik de slappe lach heb
gehad met vrienden was omdat
iemand dan gewoon een grappige
opmerking maakte.

Wat is de laatste foto die je
hebt gemaakt?
De laatste foto die ik heb
gemaakt was in de auto met een
vriendin. Ik kwam toen terug
van mijn training. Ik heb de foto
gemaakt met Snapchat want
daar maak ik de meeste foto’s
mee. Ik sla meestal gewoon de
foto’s op voor mezelf als een
herinnering.

Hoe heb je je beste vriend/
vriendin ontmoet?
Ik heb best veel vriendinnen
waar ik heel goed mee bevriend
ben. Ikzelf kom uit Kessel dus
daar heb ik ook een paar goeie
vriendinnen wonen, maar een
paar van mijn beste vriendinnen
die ik van school ken wonen ook
in andere dorpen. Een van mijn
beste vriendinnen is Aimee, zij
woont ook in Kessel. Ik spreek

Ik moet zeggen dat mijn motivatie in de coronatijd wel veel
minder was dan eerst, maar dat
komt natuurlijk ook door de
online lessen die dan bijvoorbeeld van 08.20 tot soms wel
16.00 uur konden duren. Ik denk
dat mijn motivatie gewoon zat
in denken dat ik wel over zou
willen gaan en dit jaar niet nog
een keer over nieuw zou willen
doen.

Wat was het laatste boek dat
jij heel erg leuk vond?
Ik moet eerlijk zeggen dat ik
lezen niet zo heel leuk vind,
maar het laatste boek dat ik wel
leuk vond was ‘Spijt’ van Carry
Slee. Ik heb dat boek gelezen
voor een boekopdracht van
Nederlands en het bleek toch
wel een leuk boek te zijn.

Met welke artiest zou jij je
leven willen ruilen?
Ik denk dat ik wel zou willen ruilen met Ashley Benson. Ik heb
veel films en series gekeken
waar zij in speelt en vond haar
rol altijd superleuk. Ze heeft
gespeeld in een van mijn favoriete series ‘Pretty Little Liars’
die helaas is verwijderd van
Netflix. Pretty Little Liars is een
mysterie/thriller serie en het
lijkt me wel moeilijk om zo iets
te acteren.

Hoi

Column

Tempel
Ze zeggen dat je lichaam je
tempel is. Dan wil ik toch
even een hartig woordje
spreken met diegene die de
tempel van mij in elkaar
heeft getimmerd.
Diegene heeft steken laten
vallen, dat is niet normaal.
Als ik een pak watten optil,
loop ik een week scheef.
Er zit nog meer flexibiliteit in
een stalen buis dan in mijn
ruggengraat. Het kraakt en
piept aan alle kanten. Als ik m’n
grote teen beweeg, dan doet
m’n voorhoofd zeer. Het zal
wel weer met de pandemie
te maken hebben want die
begint me langzamerhand ook
uit de neus te komen. Heel de
dag naar een scherm staren.
Daar word je toch helemaal niet
lekker van.
Voordat je denkt: dan moet je
even naar de fysio. Dat doe
ik, al zeven jaar lang. Ik rek
en strek me een ongeluk.
Misschien moet ik die tempel
van mij maar eens vervangen
door een Ikea-kast. Daar schijnt
de gebruiksaanwijzing wél
bij te zitten. Bovendien hou
je schroefjes over mocht er
weer eens een losschieten
ergens. Scheelt een hoop
gezeik. Mocht je denken:
dan laat je het toch eens los
masseren. Wil jij het proberen?
Vergeet je handschoenen
met stalen vingertoppen
niet! Ik overweeg serieus om
voortaan likeur 43 in mijn
drinken te doen. Misschien
gaat het dan allemaal een
beetje soepeler. En dan moet
ik nog 80 worden… Ik heb me
maar vast ingeschreven bij een
verzorgingstehuis. Nee oké, dat
is wat overdreven, maar alle
tips zijn welkom! Of solliciteer
op de vacature: spullen-opraaphulpje. Vergoeding: likeur 43 bij
al je drankjes.

Tekst: Mirthe Suntjens
Lotte Thijssen
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Caspers Corner

Column

19 jaar

Zondagavond, de EK-finale,
Engeland-Italië. De scheidsrechter fluit af, strafschoppen.
Het beslissingscriterium
wanneer twee teams elkaar
120 minuten in evenwicht
hebben gehouden.
Bukayo Saka, 19 jaar, neemt de
vijfde penalty voor Engeland
bij een 3-2 stand voor Italië.

Eindstand
1.

SjonDubbeljoe

5082

2.

RitchieRitch

5069

3.

JONIZ

5060

4. Koolpatries

5000

5.

Joepsoef

4990

6.

Mirthe

4925

7.

Verstegen

4918

8.

Bellejergsma

4905

9.

twanclaessenshotmail.com 4824

10. C0llin

4797

GAMMA Helden Panningen

Rudi Vaessen winnaar
HALLO EK Pool
Na wekenlang zwetend voor de televisie zitten is het Rudi Vaessen uit Panningen gelukt om de
HALLO EK Pool te winnen. De finale tussen Italië en Engeland bleek de beslissende wedstrijd te zijn.
Rudi heeft een tv gewonnen bij EP:Tummers, de hoofdsponsor van deze EK Pool. Voor of nadeel, maar
Rudi zat op Ibiza toen hij hoorde dat hij de winnaar was en kon de prijs niet persoonlijk in ontvangst
nemen. Dat deed zijn moeder voor hem. Normaal gesproken voel je je niet fijn als je terugkomt van
een vakantie, maar daar zal Rudi zeker geen last van hebben met deze nieuwe tv voor de deur.

De scheidsrechter wenkt, de vijfde
speler mag de penalty komen
nemen. Jij bent aan de beurt, je
weet het. Je aanvoerder fluistert je
nog enkele bemoedigende woorden in. Je luistert, maar hoort niets.
Je knikt en loopt naar de penaltystip. Deze moet erin. De concentratie vasthoudend hoor je alle
supporters zingen en schreeuwen.
Je werpt een blik op de tribunes,
daar zie je ze, de fans, met honderden vlaggen, vlaggen in de kleuren
van het embleem op jouw borst.
De complete natie, op jouw schouders.
De scheidsrechter geeft je de bal,
je mag hem klaarleggen. De doelman z’n blik ontwijkend leg je de
bal op de stip. Je recht je rug, zet
je passen achteruit en terwijl je
op de juiste afstand van de bal
staat, kijk je op en kruis je toch de
blik van de doelman. Die donkere
ogen, die onverzettelijke blik, als
een beest staat hij op de lijn, springend, zwaaiend, zich grootmakend,
wachtend op het moment dat hij
los mag, wachtend op het moment
dat jouw voet de bal richting het
doel schiet.
Een diepe zucht. Terug naar het
gevoel van de training. Honderden
keer geoefend. Drie passen.
Twee passen. De laatste pas.
Je raakt de bal, net zoals op de training. Je kijkt de bal na, je ziet hem
gaan, richting de hoek. De keeper
duikt, richting diezelfde hoek. Een
aanraking, een stilte, gepakt. Je
zakt naar de grond, handen voor je
gezicht, je wilt verdwijnen, in die
handen. Weg. Weg van al die blikken. Weg. Weg uit het stadion.
Je teamgenoten staan om je heen.
Beschermend tegen al die blikken,
beschermend tegen het stadion.
Bemoedigende woorden. Men zal
je vergeven, je bent pas 19.
Men zal je troosten, je bent pas 19.
Men zal je nieuwe kansen geven,
je bent pas 19. Ooit zal jij juist de
held zijn, je bent pas 19. Wie zien je
over anderhalf jaar, op het WK.

Casper
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Geplukt

Sander van Oyen Baarlo
De uit Den Haag afkomstige Sander is al jaren apotheker. Echter zit zijn pensioen er langzaam aan te komen en zal hij zijn taken neerleggen.
Die tijd gaat hij samen met zijn vrouw invullen met hun grote hobby reizen. Deze week wordt Sander van Oyen (66) uit Baarlo geplukt.

Samen met zijn vrouw Karen
woont hij al dertig jaar in Baarlo,
maar daar liggen niet hun roots.
Sander werd namelijk geboren in
Den Haag en Karen in Engeland.
“Ik ging farmacie studeren en
daardoor ook in Leiden wonen.
Karen werkte als Engelse au pair bij
mijn buren. Toen ik aan de andere
kant van de schutting iemand
Engels hoorde praten, raakte ik
nieuwsgierig.” Dat leidde uiteindelijk tot liefde en het stel ging na
een tijd samenwonen in Leiden.
Destijds lagen de banen voor een
apotheker niet voor het oprapen
en moest het koppel noodgedwongen naar Heerlen verhuizen omdat
Sander daar zijn eerste baan vond.
“Ik heb altijd sympathie gehad
voor het zuiden. De rustige omgeving en de kleine dorpen trekken
me wel, maar Heerlen beviel me
niet. Wel is daar onze eerste zoon

geboren. Na elf maanden vond ik een
baan in Son en verhuisden we weer.
Dat was een hele verbetering. In Son
beviel Karen van ons tweede kind.”
Na twee jaar werd de apotheek
opgekocht en verloor Sander zijn
baan. Al snel raakte hij in gesprek
om in Rotterdam aan het werk te
gaan. Toch koos hij uiteindelijk om
naar Baarlo te verhuizen. “Het was
een mooie kans om in Baarlo een
apotheek over te nemen. Het is
inmiddels ruim dertig jaar geleden en
ik ben nog altijd blij met die keuze.
We hebben hier nog twee kinderen
gekregen en onze levens opgebouwd.
We zullen hier ook blijven. In Baarlo
wonen onze vrienden en het is hier
prettig wonen.”
Volgens Sander is het werk van een
apotheker nu niet meer te vergelijken met vroeger. “Destijds had je
als apotheker altijd dienst. Ook in de
nacht. Dat kwam doordat er toen nog

geen huisartsenposten waren. Op dat
moment was dat niet altijd leuk om
in de nacht uit je bed te moeten als
patiënten medicijnen moesten komen
halen. Maar ik heb wel altijd dankbare
reacties gehad over mijn werk.”
Een andere reden om niet uit Baarlo
te verhuizen is het verenigingsleven.
“Daar hou ik van. Enkele jaren geleden
heeft Piet van der Haas mij gevraagd
om penningmeester te worden van
Baarlo Leeft. Rekenen en administratie kan ik als apotheker wel aan.
Ook zit ik sinds 2007 in het bestuur
van de fanfare. Ik bespeel geen instru-

ment, maar ik ben zeker een muziek
liefhebber. Regelmatig ga ik met
Karen ook naar het concertgebouw in
Amsterdam.”
Toch is Sander niet altijd in Baarlo
te vinden. Zijn liefde voor reizen en
interesse in treinen, leiden hem vaak
naar het buitenland. “Sinds 1995 gaan
we elk jaar naar een dorpje in NoordPortugal. Daar zijn we destijds op de
gok naar toe gegaan, maar het is daar
ontzettend mooi. Er is veel natuur en
je kan er goed surfen, montainbiken
en wandelen.”
Ook gaat Sander graag op wintersport.

Elk jaar, met uitzondering van dit jaar,
pakt hij samen met zijn vrouw de trein
naar Kirchberg (Oostenrijk) om daar te
skiën. “Wij reizen altijd met de nachttrein. Die fascinatie voor treinen is in
mijn jongere jaren al ontstaan. In mijn
studententijd had ik een baan als
slaapwagenconducteur. Eén keer in de
twee weken was ik van vrijdag tot en
met zondag gastheer op een nachttrein. Mijn zwager attendeerde me op
dit bijbaantje en omdat ik van reizen
hou, leek me dat wel leuk.”
Daarnaast heeft Sander veel tripjes
gemaakt om stoomlocomotieven te
zien. “Die hobby heb ik sinds 1969
en daarvoor maakte ik vele fototrips.
Daarnaast heb ik belangstelling
voor modelspoor, waarvan ik veel
in de kelder heb staan, maar de tijd
ontbrak om ze ergens op te zetten.
En ik denk ook niet dat mijn vrouw
dat wil.”
Hoe de dagen er na zijn pensioen uitzien, heeft Sander nog niet helemaal
voor ogen. Maar dat hij gaat reizen
is één ding dat zeker is. “Als ik met
pensioen ben, ga ik met Karen langere
reizen maken. Ook dan maken we
gebruik van nachttreinen. Onze droom
is om met de trein van Chicago door
de Rocky Montains naar San Francisco
te reizen. Maar voordat dat op de
planning staat, ga ik eerst met vrienden, zoals elk jaar, met de trein naar
München.”

Als ik met pensioen ben,
ga ik met Karen langere
reizen maken

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

Weer in Peel en Maas

Puzzel

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Oplossing vorige week:

Krachtig hogedrukgebied
We laten nu een zeer natte periode achter ons waarin we dagen achtereen met slepende regenzones te
maken hebben gehad. Ook waren er grote neerslagsommen. Vanaf nu gaat zich een krachtig hogedruk
gebied opbouwen boven Engeland en aan de oostkant, waar wij zitten, stelt zich een noord tot noordoostelijke stroming in. Deze lucht zal een stuk droger van aard zijn, waardoor de zon weer gaat schijnen.
In Scandinavië zijn de afgelopen tijd temperaturen gemeten tot bijna 35 graden en daardoor zal de noordelijke luchtaanvoer zeker koud zijn. We krijgen te maken met temperaturen tussen 26 en 29 graden en de
neerslagkansen blijven voorlopig erg klein. Later draait de wind naar oost. De foto is gemaakt op de
Vossenberg in Meijel. / Tekst en beeld: Nicky de Bruijn
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Coronamaatregelen
Het toegestane aantal
kerkgangers is afhankelijk
van de grootte van de kerk en
dus nog wel enigszins beperkt.
Zeker in de kleine
parochiekerken.
Blijf natuurlijk thuis als u
ziekteverschijnselen hebt.
Desinfecteer uw handen.
Houdt in de kerk wel 1 ½ meter
afstand. De H. Communie
wordt ‘coronaproof’
uitgedeeld. Van harte welkom!

Parochie Beringe

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

Cluster MKBE

Kerkdiensten
Zondag 18 juli
H. Mis 09.30 uur
Woensdag 21 juli
H. Mis 09.00 uur

Zaterdag 17 juli
H.Mis 19.00 uur t.i.v. Henny CuijpersKurvers (jaardienst)

Parochie Helden

Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 18 juli
Geen H. Mis
Zondag 25 juli
H. Mis 11.00 uur

Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 18 juli
H. Mis 10.00 uur t.i.v. Lucie HermkesKartner (b.g.v. verj)

Parochie Grashoek

Parochie Koningslust

Parochie Egchel

Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg
077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Vrijdag 16 juli
H.Mis 19.00 uur. BESLOTEN VIERING
waarin de kinderen van groep 8 het H.
Vormsel ontvangen.

Parochie Kessel

Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Iet Dings-Bovendeerdt
Parochie Maasbree
077 462 18 60
Misintenties
06 24 21 61 06
NL58RABO0131001973
Kerkdiensten
Pastorie Dorpstraat 4
Zaterdag 17 juli
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl 19.15 uur H. Mis. Voor het welzijn van
onze parochie.
www.parochiemaasbree.nl
Mededelingen
Kerkdiensten
Pastorale zorg
Zondag 18 juli
Voor de pastorale zorg kunt u
H. Mis: 11.00 uur. Lector: Mevr.
terecht bij pastoor-deken W. Varela,
Gerrie Vaessen. Intenties:
Overleden ouders Tinus Hendrix en Tel. 077 398 14 16, of kapelaan H. te
Boekhorst (zie parochie Baarlo)
Mina Hendrix-Hermans en kindeZiekenzalving
ren.
06 55 40 80 23
Mededelingen
Openstelling Aldegundiskapel
De Aldegundiskapel in onze paroParochie Baarlo
chiekerk is dagelijks geopend voor Misintenties
het opsteken van een kaarsje,
NL31RABO0103903860
een gebed of een moment van
Pastorie Markt 3
bezinning. De H. Aldegundis is
077 477 12 75
beschermheilige tegen ernstige
kapelaan@parochiebaarlo.nl
ziekten en voor troost en hoop.
www.parochiebaarlo.nl

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 17 juli
H. Mis 17.30 uur
Zaterdag 24 juli
Geen H. Mis

Mededelingen
Van 18 tot en met 25 juli 2021
is de jaarlijkse ogenzegening van
de H. Odilia.
Kerkdiensten
Zondag 18 juli
09.30 uur H. Mis en ogenzegening.
Opening Odilia-octaaf.
Overleden ouders Mathias Peeters en
Maria Peeters-Geurts, zonen Harry
en Jan.
Tot intentie van Cor Driessen
en Ietje Driessen-Hamans v.w.
huwelijksdag.
Harie en Truus Brueren en zoon
Bernard.
Tot een bijzondere intentie.
15.00 uur Lof en ogenzegening
H. Odilia.
Donderdag 22 juli
09.00 uur H. Mis en ogenzegening.
Zondag 25 juli
9.30 uur H. Mis en ogenzegening.
15.00 uur Lof en ogenzeging.
Sluiting Odilia-octaaf.

Parochie Meijel

Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5, 077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zondag 18 juli
H. Mis 11.00 uur: t.i.v. uit dankbaarheid
Maandag 19 juli
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 20 juli
H. Mis 09.00 uur
Donderdag 22 juli
H. Maria Magdalena
H. Mis 09.00 uur

Parochie Panningen

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

Parochie Kessel-Eik

Misintenties
NL41RABO0125300522
Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkens
06 30 10 30 13
Kerkdiensten
Zaterdag 17 juli
18.00 uur H. Mis. Voor Piet Geraets en
Gertruda Geraets- Timmermans
Mededelingen
Misintenties
De misintenties kunnen tot nader
bericht worden doorgegeven aan Tjeu
Stemkens. Ook voor verdere informatie binnen de kerk.
De bestelde H. Missen die vanwege
de Corona- lockdown niet zijn doorgegaan, kunnen opnieuw worden aangemeld, op de datum welke de familie
dit wenst.
Sterkte
Wij wensen de familie van
Dick Dualszky en familie Lempens veel
sterkte toe wegens het overlijden van
Dick.

Overleden
Lei Janssen, 83 jaar
Kerkdiensten
Zaterdag 17 juli
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Mia
Houtappels (zeswekendienst)
Woensdag 21 juli
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

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

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

Zondag 18 juli

Historische
wasdemonstratie in Baarlo
Bij de Sprunk, nabij de kasteelweide in Baarlo, vindt op zondag 18 juli
van 13.30 uur tot 16.00 uur het jaarlijkse historisch schouwspel
plaats. Om de wastraditie levend te houden zullen een aantal dames
in historische klederdracht, voorzien van kruiwagens en rieten
manden vol wasgoed, de traditie naspelen.
Het woord ‘sprunk’ is afkomstig van
(water)sprong, een spontane waterbron. Aanvankelijk was deze Sprunk
een drenkplaats voor het vee dat in
de zomer in groten getale vanuit het
dorp naar de weiden langs de Maas
werd gevoerd. Later is deze bron met
haar helder water dienst gaan doen
als wasplaats. Hier kwamen vroe-

ger de vrouwen van het dorp bijeen
met hun was, geladen in manden of
los op een kruiwagen. De was werd
gespoeld in de bron en gebleekt
op het grasveldje rond de Sprunk
(de Bleyckerije). Terwijl de was lag te
drogen of te bleken, was er tijd om
de nodige roddels uit te wisselen.
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Jij maakt ‘m super
compleet met
apparatuur

Wallace

12.599,243 x 98 +
243 cm

Compleet met koelkast, combi-oven,
magnetron, inductiekookplaat,
plafondunit afzuigkap, vaatwasser,
spoelbak, werkblad, barblad en
5 jaar apparatuurgarantie.
Compleet uitgerust met apparatuur
van SAMSUNG en AIRFORCE

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

Een bijkeuken levert veel extra opslagruimte

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

www.superkeukens.nl
êêêê

Klanten beoordelen Superkeukens met een

8,2

HORST

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

ROERMOND

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

Elke zondag geopend

