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Tien nieuwe woningen
in Koningslust
In de voormalige basisschool aan de Rector Isidorusstraat in Koningslust komen tien nieuwe woningen. Er worden zes sociale huur- en vier koopwoningen in het gebouw gerealiseerd.
Deze plannen maakten Dorpsoverleg Koningslust, een lokale ontwikkelaar en de gemeente Peel en Maas op vrijdag 21 januari bekend. Om de plannen te bekrachtigen, hebben de drie
partijen een intentieovereenkomst getekend.
Het dorp en de ontwikkelaar heb
ben samen met de gemeente
afspraken gemaakt over hoe
het gebouw eruit komt te zien.
De gezichtsbepalende gevel van
het gebouw blijft behouden en
dat geldt ook voor het groen en
de bomen aan de buitenzijde van
het gebouw. Op het binnenterrein
komt een gezamenlijke tuin en
hier wordt de bestrating van het
oude schoolplein zo veel mogelijk
weggehaald. De aanbouw van de
school aan de zijde van De Sprunk
wordt gesloopt en daar verschijnt
een deel nieuwbouw. Zowel op
het eigen terrein komen acht par
keerplekken, als op straat. Het is
al langere tijd een nadrukkelijke
wens van het dorp Koningslust
om het leegstaande schoolge
bouw een goede nieuwe invulling
te geven. Daarom hebben ver
schillende dorpsbewoners plan
nen gemaakt voor een nieuwe
bestemming van het gebouw.

Dit gebeurde onder andere vanuit de
Stichting Springlaevend, die hiervoor
werd opgericht. Deze groep peilde
een sterke voorkeur vanuit het dorp
voor het omvormen van de klaslo
kalen naar woningen waar inwo
ners van Koningslust kunnen blijven
wonen, ook wanneer zij een lichte
zorgvraag nodig hebben. Een ontwik
kelaar uit Peel en Maas gaf aan het
plan voor eigen rekening en risico
te willen nemen en woningen in
het gebouw te realiseren zoals door
het dorp gewenst en uitgetekend.
In overleg tussen dorp, ontwikke
laar en gemeente, die eigenaar is
van het gebouw, is gezocht naar een
aanpassing van de ideeën, waar alle
drie de partijen zich in konden vin
den. Dit heeft geresulteerd in het
plan van de zes sociale huurwonin
gen en vier sociale koopwoningen.
OJB Koningslust, de jongerenbewe
ging in het dorp, blijft haar plek in
het gebouw behouden. Dit is een
punt waar alle drie partijen veel

waarde aan hechten. Het College van
B&W van Peel en Maas heeft inge
stemd met het plan en is bereid de
school hiervoor te verkopen.

Vervolgstappen
De volgende stap is het opstellen en
ondertekenen van een koopovereen
komst. Het is de bedoeling dat deze

overeenkomst op korte termijn wordt
getekend en de vergunning voor de
herinvulling van de voormalige school
snel kan worden aangevraagd.

Parkeergarage onder Raadshuisplein
Panningen in onderzoek meegenomen
Een meerderheid van de gemeenteraad van Peel en Maas stemde dinsdag 25 januari in om ook te onderzoeken of een parkeergarage onder het Raadhuisplein in Panningen een optie is om het parkeerprobleem aan te pakken. Dit omdat de politiek de voorkeur geeft voor een herinrichting van het centrum
zonder dat woningen gesloopt worden.
Het slopen van de woningen van
wege het plan heeft veel stof doen
opwaaien bij politieke partijen en
inwoners van Panningen, dat op
voorhand al door de gemeente een
alternatief is onderzocht: name
lijk een parkeergarage onder het
Raadhuisplein. Hierdoor zouden de
woningen niet gesloopt hoeven wor

den en wordt er toch voorzien in par
keerplaatsen. Daartegenover staat
dat de raad moet instemmen met
een extra krediet van 50.000 euro.
Met twintig stemmen vóór haalde
het plan een meerderheid in de
raad. Dit wil zeggen dat alle varian
ten in het onderzoek worden mee
genomen. De hoofdkeuzes ‘minimale

variant verlengde Beekstraat’, ‘maxi
male variant verlengde Beekstraat
met Raadhuisplein als groen/beleef
plein’ alsmede een ‘extra variant
verlengde Beekstraat zonder sloop
van woningen’ wordt daardoor nader
onderzocht.
Lees verder op pagina 04
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Statushouders worden wel eens vergeten

Corona bemoeilijkt het inburgeren van
statushouders op vele vlakken
De scholen in Nederland zijn weer geopend en daarmee ook de lescentra
voor statushouders. Zij hebben in coronatijd vaak weinig mensen
gezien, omdat hun klasgenoten vaak één van de weinige contacten zijn
die zij hebben. Dit heeft impact op de statushouders. Daarnaast weten
Nederlanders en statushouders niet direct hoe zij met elkaar in contact
kunnen komen. “De groep statushouders wordt nog weleens vergeten
door ons Nederlanders”, aldus Daniëlle Selen van Vorkmeer.
Statushouders zijn asielzoekers die
een verblijfsvergunning krijgen van
de Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND). Daarna hebben ze in Nederland
drie jaar de tijd om de inburgerings
cursus en het examen te halen. Een
belangrijk onderdeel van het examen
is het behalen van de Nederlandse
taaltoets. Op het Kazerneterrein
in Blerick is een locatie van Gilde
Educatie, waar deze lessen plaatsvin
den. De locatie heeft nét haar deuren
geopend, na de zoveelste corona
sluiting. Lerares Nicole Smets is blij.
“Het is voor deze mensen al lastig
om in een vreemd land te komen.
Deze school is vaak de enige plek waar
zij sociale contacten hebben. Het heeft
grote impact nu de contacten telkens
zijn weggevallen.” Gilde Educatie heeft
mentoren aangesteld die tijdens de
lockdowns via WhatsApp-groepjes
intens contact onderhielden met de
leerlingen. Nicole: “We stuurden film
pjes en voicememo’s waarin leraren
dingen aanwezen en benoemden.

Colofon
HALLO Peel en Maas
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Disclaimer
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Daarnaast hebben we een e-learning
systeem dat goed functioneert op de
mobiele telefoon. Een computer heeft
namelijk niet iedereen, een mobiele
telefoon wel. Zo proberen we ze te
ondersteunen.”

Oefenen
De Soedanese Rimaz Maburak (20)
is sinds ruim één jaar in Nederland,
woont nu in Helden en heeft zes
maanden Nederlandse les. Normaal
gesproken in Blerick, maar door de
lockdown grotendeels vanuit huis.
“Ik vind het moeilijk dat ik niet kon
oefenen met anderen”, zegt Rimaz.
“Op school kan ik met anderen
praten, thuis niet. Ook heb ik nog
geen vriendinnen van mijn leeftijd.
Mijn medestudenten op school zijn
stukken ouder. Daar spreek ik niet snel
mee af. Ik zou heel graag vriendinnen
van mijn eigen leeftijd willen om
te oefenen en leuke dingen mee te
doen, maar ik weet niet hoe ik ze
kan leren kennen.” Rimaz was thuis
de motivatie verloren om te blijven
leren. “Er was geen docent naast me
aan wie ik vragen kon stellen. Ik vond
het moeilijk om mezelf op te pakken.
Totdat Ahmed, mijn begeleider, mij
opbelde en riep: kom op, oefenen,
oefenen, oefenen. Toen heb ik mij
gelukkig weer kunnen herpakken.”
Samer al Kahwaji (34) komt uit Syrië,
woont nu in Baarlo en zit bij Rimaz
in de klas. Ook hij vond het lastig om
in de lockdown zijn Nederlands te
blijven oefenen, want hij kwam bijna
nergens en ook zijn kennissenkring
is nog maar beperkt. Hij zegt dat hij
niet zoveel aanspraak heeft als hij
wenst. “De mensen in het dorp zitten
veel binnen, dat ben ik niet gewend.
Maar dat komt ook door de kou hier
natuurlijk. Maar mijn buurman Henk
is heel aardig, met hem drink ik elke
week koffie en hij helpt mij overal
mee. Hij is als een vader voor me.”

Excursies
Inburgeren in Peel en Maas focust
zich niet alleen op het leren van de
Nederlandse taal, maar ook op ken
nisverbreding van de Nederlandse
maatschappij en op het verkrijgen
van een (stage)werkplaats. “Alles om
iemand zoveel mogelijk maatschap
pelijk betrokken te krijgen”, zegt
Daniëlle Selen, coördinator maat
schappelijke begeleiding van status
houders bij Vorkmeer. “Wij komen
bij mensen achter de voordeur, om
hen met allerlei situaties en papie
ren te helpen.” Om statushouders
zo goed mogelijk te laten inburge
ren, werkt Vorkmeer nauw samen
met de gemeente Peel en Maas en
Gilde Educatie. De gemeente helpt
om stage(werk)plaatsen te vinden,
zodat de statushouders buiten de
deur komen. Bij bedrijven verrichten

ze lichte werkzaamheden, de nadruk
ligt vooral op het oefenen van de taal,
sociaal bezig zijn en het ontwikkelen
van werknemersvaardigheden. Ook
Vorkmeer probeert er zoveel moge
lijk met de cursisten op uit te gaan,
om de mensen een zo goed mogelijk
beeld te laten vormen van Nederland
en de gemeente Peel en Maas. Voor
de inburgeringslessen komen sinds
dit jaar alle nieuwe statushouders
naar het Gemeenschapshuis in Kepèl
(GIK) te Panningen, zodat ze niet naar
Blerick hoeven te reizen. Daarnaast
is vorig jaar door de gemeente het
initiatief ‘brugklas’ gestart. Dit als
voorbode op de nieuwe wet inbur
gering die per 1 januari 2022 is inge
gaan. Als corona het toelaat, volgen
de nieuwelingen in de brugklas een
programma dat tien weken duurt.
In dat programma krijgen ze excursies,
workshops, presentaties en trainingen
over bijvoorbeeld omgaan met geld.
Ook gaan ze op bezoek bij zorgcentrum
Vincent Depaul, Museum Peel en Maas
en de dorpsdagvoorziening. Alles om
ze een zo goed mogelijk beeld te
geven van de Nederlandse maat
schappij en de omgeving waarin ze
wonen. Hierbij steunt Vorkmeer veelal
op vrijwilligers. “Die kunnen we nog
goed kunnen gebruiken”, zegt Daniëlle
Selen. Ze hoopt dat ze snel weer deze
activiteiten kunnen ondernemen.
“Het is een toevoeging op de theo
rie die ze uit boeken leren. Daarnaast
komen inwoners van Peel en Maas op
deze manier ook in aanraking met de
statushouders en zij kunnen vragen
stellen. Dit zorgt ervoor dat de mensen
wat meer naar elkaar omkijken.”

Vergeten
Selen is van mening dat statushouders
in Nederland vaak worden vergeten
in coronatijd. “Tijdens de allereerste
lockdown werden er veel oproepen
gedaan om ouderen te helpen met bij

voorbeeld boodschappen doen. Maar
aan statushouders, die alleen thuis
zaten en thuis les kregen, werd niet
zo snel gedacht. Zij konden ook goed
hulp gebruiken om wegwijs gemaakt
te worden. Gelukkig hebben onze
vrijwilligers daarin een grote rol kun
nen spelen en zijn zij nog waar het
kon op bezoek gegaan om koffie te
drinken en bijvoorbeeld belangrijke
zaken zoals papierwerk te regelen.”
Samer en Rimaz zouden graag meer
contact willen hebben met buurtge
noten. Hun begeleider Ahmed Essaid
van de Gilde Educatie heeft hen ver
teld dat Nederlanders vaak graag in
contact willen komen, maar in eer
ste instantie schuw zijn. “Zij weten
niet hoe zij contact moeten leggen en
zijn niet zo direct en open als men
sen in Arabische landen”, zo zegt hij.
Daarom heeft hij hen geadviseerd
om op de buurtgenoten af te stap
pen en vertrouwen bij hen te wek
ken. “Hierdoor zal het contact steeds
soepeler verlopen.” Samer neemt dit
advies ter harte en wil binnenkort bij
hen aan de deur gaan. “In Syrië was ik
bakker. Ik wil Syrische koekjes bak
ken en deze bij mijn buurtgenoten
langsbrengen. Zo kan ik meteen mijn

gezin voorstellen en zeggen dat we
hier nieuw wonen. Hopelijk stellen
zij zich open en krijgen we wat meer
contacten.” Rimaz hoopt, als ze straks
naar het mbo gaat om haar droom
om tandarts(assistente) te verwezen
lijken), leeftijdsgenoten leert ken
nen. Ze kan niet wachten om met
vriendinnen wat leuks te gaan doen.
Selen hoopt dat Nederlanders sta
tushouders welkom heten en hel
pen waar kan. “Nederlanders zijn
niet altijd even blij als er een status
houdersgezin in hun straat komt
wonen, maar je kunt ze maar beter
zo goed mogelijk helpen integre
ren. Ze hebben een huis toegewezen
gekregen. Dan kun je er maar het
beste van maken.”

Ik wil Syrische koekjes
bakken en deze bij
mijn buurtgenoten
langsbrengen

Tekst: Roosje Delsing

Brand in Maasbree
De brandweer is op zondag 23 januari om 19.20 uur uitgerukt naar
een middelbrand in een woning aan de Heierveldlaan in Maasbree.
Bij de brand zijn twee blusvoertuigen en een hoogwerker ingezet.
Er zijn geen gewonden gevallen.
Bij aankomst werd duidelijk dat
de brand waarschijnlijk afkomstig
was van de gaskachel achterin de
woning. De brandweer is daarop op
onderzoek uitgegaan om de brand
te lokaliseren. Nadat de brand
gelokaliseerd was, heeft men deze

kunnen beperken tot de wand ach
ter de gashaard. Naar de oorzaak
van de brand is onderzoek gedaan
door team brandonderzoek.
De bewoners waren toen de brand
ontstond aanwezig, maar konden
zichzelf in veiligheid brengen.
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Aanbeveling tot herbenoeming burgemeester Wilma
Delissen-van Tongerlo voor een nieuwe ambtstermijn
Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo wordt door de gemeenteraad van Peel en Maas aanbevolen voor een nieuwe, derde ambtstermijn van zes jaar. De aanbeveling tot herbenoeming is op dinsdag
25 januari door de gemeenteraad vastgesteld.

enigszins overvallen door het bericht
dat we vanwege de a anstaande
gemeenteraadsverkiezingen versneld
de procedure voor herbenoeming
moesten doorlopen. Wij kennen onze
burgemeester goed, ze is al bijna
twaalf jaar b
 urgemeester van onze
mooie gemeente, en daarom is het
gelukt om deze procedure binnen
twee maanden goed en zorgvuldig
te doorlopen. In december hadden
we ons werk gedaan, maar kon de
gemeenteraad door de lockdown
het besluit niet nemen. Een maand
later is dat nu wel gelukt. We heb
ben voldoende en goede gesprek
ken gevoerd om tot deze aanbeveling
te kunnen komen. We zijn blij dat
het onze burgemeester goed bevalt
in Peel en Maas en we zien het

als een compliment dat ze in onze
gemeente wil blijven. Met een derde
ambtstermijn is zij één van de langst
zittende burgemeesters van Limburg
en de langstzittende van de regio”,
laat Teun Heldens, voorzitter van de
vertrouwenscommissie, weten.
Burgemeester Wilma Delissen-van
Tongerlo: “Het is voor mij een eer
om burgemeester van de mooie
gemeente Peel en Maas te mogen
zijn. Ik heb het hier goed naar mijn zin
en daarom heb ik de gouverneur en
de gemeenteraad laten weten dat ik
graag in aanmerking wil komen voor
een derde ambtstermijn. Ik kijk ernaar
uit om samen met de inwoners, de
gemeenteraad, het college en de
medewerkers van de gemeente te
blijven bijdragen aan het goede leven

in Peel en Maas. Ik wil iedereen
bedanken voor het in mij gestelde
vertrouwen en ik blijf mij vol overgave
inzetten voor deze mooie gemeente.”

Vervolgstappen
De aanbeveling van de gemeen
teraad wordt aangeboden aan de
gouverneur van Limburg, die deze
op zijn beurt voorlegt aan de minis
ter van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. De herbenoeming
vindt vervolgens plaats bij Koninklijk
besluit. Tot slot volgt de laatste stap in
het proces: het afnemen van de eed
of verklaring en belofte bij de burge
meester door de gouverneur.

Beeld: Meijel24

Brief naar landelijke regering over verhoging
minimumloon
Alle partijen behalve de VVD stemden tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 25 januari in
met de motie van PvdA/GroenLinks en Lokaal Peel en Maas om het minimumloon naar 14 euro bruto te
verhogen. Dit verzoek dienen zij in via een brief aan de Eerste en Tweede Kamer.

Om tot een aanbeveling voor her
benoeming te komen, is een
vertrouwenscommissie samen
gesteld. In deze commissie zaten
vertegenwoordigers van alle partijen
in de raad en een wethouder, die als
adviseur van de vertrouwenscom
missie optreedt. De vertrouwens
commissie vormt zich een oordeel

over het functioneren van de burge
meester en deelt haar bevindingen
in een besloten raadsvergadering
met de gemeenteraad. In deze beslo
ten raadsvergadering is de aanbeve
ling vastgesteld en vervolgens is dit
besluit in een openbare raadsverga
dering bekendgemaakt. “Als gemeen
teraad werden we in oktober

Volgens de partijen die de motie
indienden is het minimumloon de
afgelopen jaren stelselmatig ach
tergebleven op de algemene wel
vaartsontwikkeling. Het nieuwe
kabinet wil het minimumloon
stapsgewijs verhogen met 7,5 pro
cent. Bij het doorvoeren van deze
verhoging wordt de automatische
koppeling van de AOW aan het mini
mumloon losgelaten. Volgens de
partijen is deze stapsgewijze ver
hoging onvoldoende om de opge

lopen achterstand in te halen, om
de alsmaar stijgende prijzen bij
te houden en de armoede serieus
terug te dringen. “Van de mensen
die alleen AOW hebben, stijgt het
inkomen niet mee, terwijl de ener
gieprijzen en inflatie parten spelen”,
zo zegt Annigje Primowees (PvdA/
GroenLinks). Daarom willen de
PvdA/GroenLinks en Lokaal Peel en
Maas middels een brief bij de lande
lijke regering en politieke partijen in
de Tweede en de Eerste Kamer erop

aandringen om het minimumloon te
verhogen naar 14 euro per uur en de
koppeling met de AOW in stand te
houden. Daar stemden alle partijen,
behalve de VVD mee in. “We zijn het
ermee eens dat het bedrag omhoog
moet, maar vinden 14 euro bruto
een te grote stap”, zo zegt Suzan
Hermans (VVD). “Wat ons betreft
mag er een reëlere stapsgewijze
verhoging heroverwogen worden
van hoger dan 7,5 procent, dan zou
den we kunnen instemmen.”

AAN DE BAK BIJ EUROSTEEL

Werkzaamheden op de
Musschenberg in Kessel-Eik
De werkgroep Musschenberg is onlangs met vrijwilligers gestart met
de werkzaamheden op en nabij de Musschenberg in Kessel-Eik.
“We hebben hekwerk dat al jaren een doorn in het oog was weggehaald en de laatste begroeiing van de Musschenberg verwijderd
zodat de werkzaamheden kunnen beginnen”, aldus de vrijwilligers.
Doel van deze werkzaamheden is uiteindelijk gericht op de uitvoering
van het zogenaamde Groene Hart van Kessel-Eik. Dit zodat het gebied
aantrekkelijker en begaanbaarder is voor de mensen die van dit
stukje natuur willen genieten.

INDUSTRIEEL
SPUITER

WWW.EUROSTEEL.NL/OVER-ONS/VACATURES/
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Samenlevingsplatform Baarlo ontvangt
certificaat ‘Kern met pit’
Als stimulering voor het samenlevingsplatform Baarlo heeft Dorpsoverleg Baarlo het ‘Kern met Pit’ certificaat en een cheque van 1.000 euro ontvangen. Dit bedrag wordt gebruikt om de website baarlo.info verder uit
te breiden.

Vervolg voorpagina

Parkeergarage onder
Raadshuisplein Panningen in
onderzoek meegenomen
Ook worden bij alle drie de vari
anten verkeerskundige effecten
onderzocht, in het bijzonder op
het kruispunt RaadhuisstraatPatersstraat. In totaal gaat het
onderzoek 197.715 euro kosten.
Oppositiepartij PvdA/GroenLinks
was het als enige partij niet eens
met het onderzoek zoals het nu
voorligt. Raf Janssen vond dat
uitsluitend de postkantoorlocatie
bekeken moet worden. “Een onder
grondse parkeergarage is van de
gekke. Dat is wat voor Amsterdam,
maar niet voor Kepèl. Daarnaast is
vanwege persoonlijk leed van de
bewoners tien jaar geleden al een
verlenging van de Beekstraat afge

Het Dorpsoverleg Baarlo is begin 2021
gestart met het verbeteren van de
communicatie in Baarlo. Veel informatie
was ‘versnipperd’ beschikbaar en een
online omgeving waar alle informa
tie verzameld wordt ontbrak. “Met het
samenlevingsplatform willen we dit
probleem verhelpen en daar zijn we in
2021 mee gestart. Het project hebben
we aangemeld bij Kern met Pit, waarbij

we een resultaatverplichting zijn aan
gegaan. Eind 2021 hebben we aan deze
afspraken voldaan en daarom mochten
we het bijbehorende certificaat en een
stimuleringscheque van 1.000 euro in
ontvangst nemen”, laat het dorpsover
leg weten.

ontwikkeld. Het dorpsoverleg wil ook
de Baarlo gids verder uitbreiden door
een overzicht van actuele evenemen
ten, inspirerende verhalen van en over
Baarlonaren, de ‘hotspots’ van Baarlo
en een overzicht van actuele vacatu
res in Baarlo toe te voegen.

Doorontwikkeling

wezen. Het afbreken van wonin
gen is niet noodzakelijk en een
dure oplossing. Richt het onderzoek
daarom alleen op de postkantoor
locatie. “

Toekomst veiligstellen
Dat was volgens wethouder Paul
Sanders niet het doel van het
onderzoek. Dat is namelijk de toe
komst van het centrum veiligstel
len en daar is een herinrichting
voor nodig, zo meende hij. “Mocht
één van de varianten met sloopwo
ningen als beste uit de bus komen,
dan nemen we in het onderzoeken
mee hoe we de woningen kunnen
compenseren op een andere plek.”

Rectificatie
Per abuis is er in de HALLO Peel en Maas van donderdag 20 januari
een fout geslopen. In het bericht over de fakkeltocht werd gemeld dat
Wakker Peel en Maas op dinsdag 18 december een fakkeltocht als
demonstratie tegen de huidige coronamaatregelen organiseerde.
De organisatie was in handen van Facebookgroep Vrijheid & Liefde
Noord Limburg & Omstreken en vond 18 januari plaats. De groep
noemt het geen demonstratie, maar een manifestatie voor vrijheid.

Beeld: Frank Crienen

In 2022 wordt baarlo.info verder door

Adver torial

In Beringe komen prefab houten woningen
‘kant-en-klaar’ uit de fabriek
Het is momenteel de trend én een oplossing voor de woningnood in Nederland. Prefab onderdelen voor een
woning komen steeds vaker uit een fabriek. De bouw van woningen gaat immers op deze wĳze veel sneller
en is zeer energiezuinig.

Europa. Er is geen sprake van roofbouw omdat er voor iedere gekapte
boom een terugplant-verplichting
geldt. Door een gedegen voorbereiding in de werkplaats worden de
houtbouw elementen snel en specifiek geproduceerd, waarna ze met zo
min mogelijk transportbewegingen
naar de bouwplaats worden vervoerd.

Ekowood Houses
Ekowood Houses is gespecialiseerd
in het ontwikkelen en bouwen van
duurzame woningen op basis van een
ecologische houtbouwmethode, een
manier van bouwen die is ontwikkeld
door Ralph Verhaegh van Verhaegh
Bouwbedrijf uit Grashoek en tevens
mede-eigenaar van Ekowood Houses.
De woningen worden verwarmd via
infraroodpanelen en hebben door een
damp-open constructie een zeer goed
binnenklimaat. Daardoor ontstaat er
een natuurlijk comfort.

projecten van Ekowood Houses in
heel Nederland. Variërend van rijwoningen tot een woontoren van acht
etages in Amsterdam. De afgelopen
jaren heeft de fabriek ruim 80 woningen gerealiseerd. Door de sterke groei
en de doelstelling van de komende
jaren, gaat de organisatie flink uitge-

breid worden. Op dit moment heeft
de Ekowood Fabriek 150 woningen in
opdracht en straks een capaciteit van
meer dan het drievoudige per jaar.

Duurzaam
Het hout dat Ekowood gebruikt komt
uit duurzaam beheerde bossen in

Ekowood fabriek is op zoek
naar een ervaren calculator/
werkvoorbereider, werkplaats timmermannen en
machinale timmermannen.

Calculator/
werkvoorbereider
De calculator/werkvoorbereider is verantwoordelijk voor het
calculeren en voorbereiden van
onze prefab houtbouw projecten. In deze coördinerende
functie hebben planning en het
aansturen en bewaken van de
voortgang, kwaliteit en kosten
de hoogste prioriteit!

Werkplaatstimmerman/
machinale timmerman
De werkplaatstimmerman/
machinale timmerman voert
vanaf tekening zelfstandig
timmerwerkzaamheden uit in
de fabriek en maakt elementen
die naar de bouwplaats worden
vervoerd.

Project Switi in Amsterdam, 24 eengezinswoningen en 44 appartementen (BPD|Bouwfonds Gebiedsontwikkeling)

In Beringe (Noord-Limburg) staat de
Ekowood Fabriek, voormalig Living
Sequoia en sinds eind vorig jaar
overgenomen door Ekowood Houses.
Het bijzondere aan de Ekowood
Fabriek is, dat hier duurzame prefab
houtbouw dak- en wandelementen
worden gemaakt. Dit doen ze voor

Vacatures

Ekowood Fabriek
www.ekowoodfabriek.nl
Parelgras 6, Beringe
info@ekowoodfabriek.nl
077 205 83 21

Ben jij het bouwtechnische
en doelgerichte talent dat zin
heeft, om samen met ons,
Ekowood op de kaart te zetten
als toonaangevende biobased
en circulaire speler? Dan komen
we graag in contact met jou!

2701 \ nieuws
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Peel en Maas

Peter Smets Australië
Niet iedereen die in Peel en Maas opgroeit, blijft hier ook wonen. HALLO Peel en Maas spreekt in de serie
Uit… Peel en Maas met oud-inwoners die hun dromen hebben gevolgd en buiten onze gemeentegrenzen
terecht zijn gekomen. In deze aflevering: Peter Smets (59) geboren in Koningslust, maar inmiddels
wonende in Australië.

Peter Smets werd geboren in
Koningslust, maar wilde altijd
al naar het buitenland verhui
zen. In eerste instantie kwam
Brazilië in hem op, waar zijn oom
woonde. “Hij gaf al snel aan dat
dit geen land is om een toekomst
op te bouwen. Mijn andere oom
en tante woonden in Australië en
toen ontstond daardoor het idee
om in 1986 op ‘workingholiday’
te gaan. Dat beviel me ontzet
tend goed. ik fietste destijds
4.000 kilometer naar het noor
den, waardoor ik een goed beeld
gekregen heb van het land. Ik zag
in Australië veel toekomst, het is
een goed land om te wonen.”
Bij de tweede terugkeer naar
het land vroeg Peter een visum
aan. “De eerste twee jaar heb ik
samen met mijn nicht een huis
in Melbourne afgehuurd. Ik had
het visum eigenlijk niet mogen
krijgen, omdat ik te weinig pun
ten had. Om een visum te krij
gen, worden drie interviews
afgenomen. De overheid contro
leert of je Engels spreekt, of je
met de politie in aanraking bent
geweest, hoe het met je gezond
heid is gesteld en welk onderwijs
je hebt gevolgd. Een ambtenaar
heeft me gematst met het aantal
punten.”
Omdat zijn vrouw Ida, waar
Peter in 1988 mee trouwde,
graag op de Gold Coast wilde
wonen, pakte hij zijn spullen in
Melbourne en kochten ze samen
een grote woning op een eiland.
“We hebben elkaar in Indonesië,
waar mijn vrouw vandaan komt,
ontmoet. Nadat we elkaar in
1985 tijdens een vakantie op Bali
leerden kennen, hebben we een
tijd via brieven contact gehad.
Daarna heb ik haar op Java nog
een keer opgezocht, en een jaar
later kwam ze naar Australië.
Samen hebben we hier een zoon
gekregen.”

In Gold Coast, dat 40 kilometer lang
is, wonen ongeveer 600.000 mensen.
In de zomer is het ongeveer 30 gra
den, maar het regent en onweert er
regelmatig. In de winter is het droog
en rond de 23 graden. “Het klimaat
hier is natuurlijk veel beter dan in
Nederland. Ik ga wel regelmatig terug
naar Limburg om familie te zien.
Daarom heb ik de veranderingen in
Peel en Maas vrij goed meegemaakt.
Toen mijn ouders nog leefden, zijn
ze drie keer in Australië geweest.
Ook mijn zus heeft ons opgezocht.”
Al van kinds af aan wilde Peter van
zijn creativiteit zijn beroep maken.
Kunstenaar worden was zijn grote
droom. Die droom kwam in Nederland
niet in vervulling, maar in Australië
is hij inmiddels een bekende schil
der. “Op de lagere school had ik al
talent in tekenen en kreeg ik tienen
voor mijn tekeningen. Toch is kunste
naar worden niet makkelijk. Toen ik
nog in Koningslust woonde, koos ik
daarom om huisschilder te worden.
Dat beroep stond het dichtste bij een
kunstenaar. In Australië ben ik pas
echt begonnen met het maken van
kunst. Ik volgde cursussen en ver
kocht enkele schilderijen via toeris
tengalerijen.”

Na acht jaar kwam er verandering
in zijn werk. “Ik schilderde voorheen
vooral landschappen, beken, koeien en
stranden. In de Gold Coast werden mijn
schilderijen vooral verkocht aan toeris
ten. De eigenaren van de galerie ver
telden dat schilderijen nog nooit zo snel
verkochten. Mensen stonden voor de

deur om ze te kopen. Ik kon ze niet snel
genoeg maken. Maar ik wilde beroem
der worden en andere kunst maken.”
Peter besloot aan te kloppen bij grotere
galerijen die werken van bekende kun
stenaren exposeerden. Daar kreeg hij
een afwijzing. Zijn schilderijen misten
namelijk een samenhangend verhaal,
een duidelijk onderwerp. Met deze tip
ging Peter aan de slag. “Ik ben geïnte
resseerd in de bouw en hoe het land
schap door werkzaamheden verandert.
Hierdoor kwam ik op de serie ‘Men at
work’. Dat onderwerp heeft twintig jaar
geleden deuren voor me geopend bij
de grotere galerijen.”
Momenteel hangt zijn werk in twee
galerijen. Dat waren er onlangs nog
vier, maar volgens Peter was daardoor
de werkdruk te hoog. “Ik krijg ontzet
tend veel opdrachten binnen, waardoor
ik zes tot zeven dagen in de week aan
het werk ben. Soms zou ik willen dat ik
een knecht had”, vertelt Peter lachend.
“Ik probeer vijftien schilderijen per jaar
te maken. Omdat ik met olieverf werk,
kan ik op drie doeken tegelijk schilde
ren. Omdat fotorealisme heel gede
tailleerd werk is, ben ik lang met één
schilderij bezig. Momenteel heb ik een
vakantie van een maand. Toch kan je
als kunstenaar niet te lang stilzitten, je
moet je naam laten horen.”
Peter schildert al 34 jaar en heeft dus
al honderden schilderijen gemaakt.
Toch is één daarvan hem het meest
bijgebleven. “Dat is mijn zelfportret, ik
heb mezelf geschilderd op een bill

board. Ook heb ik ooit de burgemees
ter van Gold Coast geportretteerd.
Dit is destijds op televisie gekomen.
Mijn beroep is eigenlijk zwart-wit; wan
neer ik schilder, ben ik alleen in mijn
atelier, maar wanneer er een expositie
wordt georganiseerd wil iedereen een
praatje met me maken of een handte
kening van mij. Iedereen kent je en dat
voelt soms raar. Toch lijkt het de vol
gende dag alsof er niks is gebeurd. Je
krijgt er wel een kick van die je brengt
naar de volgende expositie. Het is mooi
om complimenten te krijgen.”
Nog altijd is Peter blij om in Australië
te wonen. “Ik denk dat ik in
Nederland nooit het niveau had kun
nen bereiken van hier. Omdat hier in
verhouding meer rijken wonen dan
in Nederland, wordt er meer geïnves
teerd in kunst.” Ondanks dat Peter
over een aantal jaar een pensioenge
rechtigde leeftijd heeft bereikt, gaat
hij naar eigen zeggen door met wer
ken totdat hij erbij neervalt. “Zelfs nu
ik vakantie heb, zit ik te tekenen. Dat
zit in mijn natuur, je kan het vergelij
ken met ademen. Tenzij ik blind word
of mijn handen niet meer kan gebrui
ken, blijf ik schilderen. Mijn werkda
gen vliegen voorbij, ik heb er veel
plezier in. Mijn doel is bereikt toen ik
hier in Australië mijn kunst kon expo
seren in de grotere galerijen. Alles
wat ik nu bereik is ‘the cherry on top’.

Tekst: Jeanine Hendriks

VERHUISBERICHT
Wij zijn 17 jan. verhuisd naar Beekstraat 2, Panningen • 077 400 0128
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samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

Bedroefd, maar ook dankbaar dat hem verdere pijn bespaard
is gebleven, geven wij u kennis dat mijn man,
onze pap en opa van ons is heengegaan

Frans Wijnands

t. 077-3078642
Panningen

* Hegelsom, 22 december 1933
† Panningen, 21 januari 2022

www.janssenuitvaart.nl

bob noten

24-uur
bereikbaar

uitvaartbegeleiding

61 jaar in liefde verbonden met

Mia Wijnands - Korsten
eigen afscheidscentrum
vijf 24-uurs kamers
begeleiden en ontzorgen

Helden:

Angela en Jan van Roij - Wijnands
Swid
Myzetta en Jop
Werin en Maartje
Eber

Beringe:

Jacko en Connie Wijnands - Brummans
Lars en Tara
Nadia en Juul

voor élke verzekering

077-3661314 | www.bobnoten.nl

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

Helden:

Baarlo
Kessel
Maasbree

www.vooraltijdbijzonder.nl

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

Baasje van:

Austalie: Overleden in de leeftijd van 84 jaar

Fons Bos

(Fons van Chrissen Tien)

Clara Bos-Jacobs
Kinderen en kleinkinderen
Onze broer, zwager en oom
Familie Bos
Correspondentie:
Jo Bos, De Brentjes 64, 5984 NX Koningslust

Dankbetuiging
Wij willen iedereen bedanken voor de hartverwarmende belangstelling die wij ontvingen bij het overlijden van “ozze pap”,
onze schoonvader, opa en superopa
Woorden schieten tekort, maar weet dat alle reacties ons een
grote troost zijn bij de verwerking van het heengaan van:

Cor van Wijlick

Chantal en Johan Sonnemans - Wijnands
Jet
Sien

Baarlo, januari 2022

Billie c

De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 30 januari om
9.30 uur in de kerk van de H. Petrus te Baarlo.

Correspondentieadres:
Panningerveld 30, 5981 HD Panningen
De afscheidsdienst heeft in besloten kring plaatsgevonden.
Wij zijn dankbaar voor de goede zorgen van de
medewerkers van Proteion en van Dr. van Kemenade.

Claudia van Haeﬀ |06-15156046

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Dankbetuiging

Wij willen iedereen bedanken voor de vele blijken van
medeleven na het overlijden van onze pap en opa

Sjraar van Horen
De vele kaarten, fijne berichten, mooie woorden en
bloemen hebben veel indruk op ons gemaakt.
Een speciaal woord van dank voor alle zorgverleners
die pap zo uitstekend verzorgd hebben.
Familie van Horen
Beringe, januari 2022

In iedere traan van verdriet
glinstert een mooie herinnering

Det waas ut dan…

Jan Pijls

* Roggel, 22 januari 1955

† Panningen, 22 januari 2022

echtgenoot van Marie-Louise Pijls-Hendrix †
03-02-2022

Thei & Hannie
Stappers
50 jaar getrouwd
Gefelicteerd!
Liefs xx
Bianca & Ruud, Julie, Amber,
Stijn, Guusje, Seppe
Miranda & Roy, Emma, Sophie

Pap en trotse opa van
Ivon en Roel
Nienke, Ralf
Ilse en Twan
Noud, Maxx
Correspondentieadres:
Burg. Janssenring 74, 5981 DJ Panningen
Het afscheid zal in besloten kring plaatsvinden.

Onverwacht
Ongelooflijk
Oneerlijk
Veel te vroeg hebben wij afscheid moeten nemen
van onze collega en vriend

Peter Ambrosius
Wij gaan jou ontzettend missen...
We wensen Mientje en de familie heel veel sterkte
en kracht toe met dit enorm grote verlies.
Paul & Sandra
Harald & Mariëlle
en kinderen

OVERLAST
DOOR
MUIZEN?
TRAAS BELLEN:
0478-850138
WWW.TRAAS.NL

I.v.m. de uitvaart zijn wij as vrijdag, 28 januari,
de gehele dag gesloten.

2701 \ nieuws
Ikzelf zal zwijgen, maar de bloemen en de bomen
zullen spreken over het leven.

Gé Kusters
* Panningen, 14 juli 1953 † Panningen, 14 januari 2022
Broer, zwager en oom van
Marca
Carien en Ben
Ralf
Jannie en Coen, Luc, Danielle
Dorthy † en Peter †
Vera en Gerjan
Lotte en Manuel
Myrthe en Daan
Jelle en Veerle
Lara
Correspondentieadres: Familie Kusters,
Nieuwstraat 7, 5988 CE Helden
We hebben op 25 januari in besloten kring
afscheid genomen.

Dankbetuiging

Hartelijk dank voor uw steun en medeleven
rondom het afscheid van mijn lieve vrouw, onze moeder,
schoonmoeder, trotse oma en overgroot-oma

Truus Hesen-Ambrosius
De betrokkenheid van zoveel mensen
geeft ons troost en kracht.
Ger Hesen
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
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Vergunningstraject vernieuwbouw
MFA Kessel uitgesteld
In eerste instantie wilden de vrijwilligers, die meewerken aan de vernieuwbouw van MFA Kessel, de aanvraag
voor de bouwvergunning voor het einde van 2021 indienen. Dit heeft echter vertraging opgelopen.
Door externe factoren is een kink in de kabel gekomen, waardoor de aanvraag voorlopig moet worden
aangehouden.
Volgens de voorschriften van de
gemeente Peel en Maas zijn er twaalf
extra parkeerplaatsen nodig van
wege de verbouwing van het hui
dige gemeenschapshuis. Omdat deze
parkeerplaatsen een voorwaarde zijn
voor het verlenen van de vergunning
en nog niet duidelijk is waar deze
moeten komen, kan het traject nu nog
niet worden opgestart. Daar komt bij

dat het overleg over het gebied tussen
nieuwe aanbouw MFA, Baron Frits en
de kasteelmuur door de coronamaat
regelen vertraging heeft opgelopen.
“Dit zijn externe factoren waar wij
helaas geen invloed op hebben.
De verwachting is dat in maart zoda
nige stappen op deze onderwerpen
zijn gezet, dat dan het vergunnings
traject weer opgestart kan worden.

Wat dit gaat betekenen voor de start
van de bouwwerkzaamheden is lastig
te voorspellen. Het projectteam hoopt
ondanks deze tegenvaller nog voor
de zomervakantie te kunnen starten,
maar dat zal onder meer afhangen
van het verlenen van de vergunning
en het binnenhalen van de benodigde
financiële middelen”, laat het project
team MFA op Facebook weten.

VVD Peel en Maas bezorgd om
steunmaatregelen zzp’ers
De coronasteunmaatregelen voor zzp’ers komen tijdens de huidige (gedeeltelijke) lockdown niet meer terug
zoals voorheen. Daarom wil VVD Peel en Maas weten hoeveel zzp’ers in Peel en Maas een Bijstandverlening
Zelfstandigen (BBZ) hebben aangevraagd en hoe de regeling voor (zelfstandige) ondernemers in de gemeente
wordt toegepast.
Voor zzp’ers waren er eerder tijdens
de coronacrisis speciale steunregelin
gen: Tijdelijke Overbruggingsregeling
Zelfstandig Ondernemers (TOZO) en de
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke
Kosten (TONK). Ondanks er weer sinds
december 2021 een lockdown van
kracht is geweest en deze voor som
mige sectoren nog geldt, komen die
regelingen niet terug. Terwijl er bij
voorbeeld voor werkgevers wel een
NOW-loonsteunregeling is. Zzp’ers die
te maken krijgen met minder of geen
inkomen zijn nu aangewezen op een
reguliere regeling die al voor corona
bestond: de bijstand voor zelfstan

digen (BBZ). “Het kabinet heeft die
regeling vanwege corona versoe
peld, maar volgens zzp’ers is de ene
gemeente strenger dan de andere”,
zo zegt VVD Peel en Maas. Daarom
heeft de fractie vragen gesteld aan
het college. Ze wil weten of er BBZaanvragen zijn binnengekomen van
(zelfstandige) ondernemers tijdens
de nu geldende lockdown en om
hoeveel dit gaat. Ook wil zij weten
hoe de BBZ-regeling in Peel en Maas
wordt toegepast voor de beschre
ven groep ondernemers. “Is er sprake
van maatwerk”, vraagt de fractie zich
af. Daarnaast is zij benieuwd of het

college een stijging van het aantal
hulpvragen van (zelfstandige) onder
nemers in de gemeente verwacht
en op welke wijze de schuldhulpver
lening voor hen is georganiseerd.
“Welke stappen zijn er extra gemaakt
door de coronacrisis of worden nog
gemaakt en wat is er ondernomen
om procedures te versnellen?” Als
laatste vraagt VVD Peel en Maas zich
af hoe de communicatie verloopt
met betrekking tot eventuele schuld
hulpverlening richting (zelfstandige)
ondernemers in Peel en Maas.

Weer in Peel en Maas

Familie Ambrosius
Familie Hesen
Maasbree, januari 2022

Peet Steeghs Uitvaartzorg

Dankbetuiging
Voorgoed uit ons midden,
voor altijd in ons hart.
Na het overlijden van mien maedje, ós mam en ós lieve oma Els
was het heel ﬁjn om te zien dat zovelen met ons hebben meegeleefd.
Een woord, “een hand”, een bloemetje, een kaart of jullie
aanwezigheid vóór, tijdens of na de uitvaart waren
voor ons een grote steun.
Hartelijk dank hiervoor.

Els Croonenbroek - Smets
* Maasbree, 27 augustus 1948
† Kessel, 16 december 2021
Sjra Croonenbroek
Geert
Wendy en Laurens
en de kleinkinderen
Vo o r A l t i j d B i j zo n d e r U i t va a r t zo rg

Korrelhagel of natte sneeuw
We hebben lang onder invloed van hogedruk gezeten. Dat leverde vaak grijze dagen en windstil weer
opwaarbij het overdag 5 graden in de plus kwam. In de nacht vroor het dan soms net één graadje. Er komt
nu weer even wat beweging in de atmosfeer waarbij ook regenzones ons land weer kunnen bereiken.
Het wordt in het weekend weer zachter met temperaturen tot 11 graden en wat regen. Maandag lijkt er een
actieve randstoring in de buurt te komen die voor een krachtige noordwestelijke stroming kan zorgen.
Vooral tijdens buien en frontpassages kan de wind dan flink uitschieten. Ook kan er winterse neerslag
vallen met voornamelijk korrelhagel of natte sneeuw. / Tekst en beeld: Nicky de Bruijn
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Gemeenteraad wil onderzoek naar uitbreiding tracé
verkabeling Kessel en Kessel-Eik
De gemeenteraad van Peel en Maas heeft ingestemd om de uitbreiding van het tracé voor het verkabelen van de hoogspanningslijnen in Kessel en
Kessel-Eik te onderzoeken. In eerste instantie zou alleen de verkabeling van mastnummer 45 tot en met 57 worden ongezocht, maar de inwoners
van Kessel en Kessel-Eik riepen de raad op om vier masten extra in het onderzoek mee te nemen. Daar is nu gehoor aan gegeven.
Het onderzoek naar het verkabe
len van mastnummer 45 tot en met
57 wordt geraamd op 110.000 euro.
Doordat vier masten, die op een
afstand staan van 2 kilometer, worden
toegevoegd aan het onderzoek, valt
het onderzoek 200.000 euro duurder
uit. Volgens Suzan Hermans van de
VVD is het nu of nooit en is de par
tij dus voorstander van een breder
onderzoek. Het CDA zit nog met een
groot dilemma, maar wil haar keuze
baseren op het onderzoek dat ook

de verkabeling van de extra masten
meeneemt. Ook Lokaal Peel en Maas
stemde in met het beschikbaar stellen
van 310.000 euro voor het uitwerken
van het basisontwerp, ten laste van de
algemene reserve.
Daar dacht Annigje Primowees van
PvdA/GroenLinks anders over. Zij vond
dat de inwoners van Kessel en KesselEik blij worden gemaakt met een dode
mus nu het onderzoek wordt ver
breed. De kosten voor het verkabelen
van de mast 45 tot en met 57 wor

den geschat op 2,4 miljoen en kun
nen oplopen tot maximaal 4 miljoen.
Wanneer de extra masten verkabeld
worden, gaat dit nog 2 miljoen extra
kosten. “Wij begrijpen dat, ondanks
dat het veel geld kost, het een diepe
wens is om de masten te verkabelen.
Maar wij zijn geen voorstander van
het uitbreiden van de scope, dat kun
nen we als gemeente financieel niet
dragen. De inwoners wordt een worst
voorgehouden nu de uitbreiding wel
wordt onderzocht.”

Peter Craenmehr van AndersNu gaf
aan weinig vertrouwen te hebben in
TenneT. “De kosten van het onderzoek
zijn verdubbeld. Voor mijn gevoel is
het geen betrouwbare partner. Ze kun
nen de middelen beter inzetten om de
opslagcapaciteit te verhogen. De kos
ten voor het verkabelen van de hoog
spanning wegen niet op tegen de te
behalen winst.”

Tekst: Jeanine Hendriks

Vastelaovend op de maan
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Bekendmaking
Besluit vaststelling saneringsplan

Baarlose Jeu ontwerpt
nieuwe ‘vastelaovesposter’
Jeu Theeuwen uit Baarlo heeft voor het tweede jaar op rij een
‘vastelaovesposter’ ontworpen. Dit jaar is het motto ‘Vleeg met ós
meij en laot gaon, Vastelaovend op de Maon’. Liefhebbers kunnen
een poster ophalen vanaf vrijdag 28 januari.

Zuid-Nederland Fase 2
De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat hij bij besluit
van 25 januari 2022 met kenmerk IenW/BSK-2022/13947, met toepassing
van artikel 11.60, eerste lid, van de Wet milieubeheer het saneringsplan
Zuid-Nederland Fase 2 heeft vastgesteld. Het plan heeft betrekking op diverse
wegvakken van de A2, A17, A27, A58, A59, A67, A76, A79 en de N65 in
de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg.
Het saneringsplan bevat de maatregelen die in aanmerking komen om
de geluidsbelasting vanwege deze wegvakken bij volledige benutting van
de geluidproductieplafonds op de gevel van de saneringsobjecten zoveel
mogelijk te beperken tot de streefwaarde van 60 dB.
Daarom bevat het besluit tevens het voornemen om met toepassing van
artikel 11.63, eerste lid, en artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer,
een aantal geluidproductieplafonds te verlagen op de referentiepunten
langs de A2, A17, A27, A58, A59, A67, A76 en de A79. De geluidproductieplafonds worden met het effect van de maatregelen verlaagd.
Aanleiding
Ingevolge artikel 11.56 van de Wet milieubeheer moet de beheerder van
een weg waarvoor geluidproductieplafonds gelden vóór 31 december 2023
de minister verzoeken een saneringsplan vast te stellen. Een dergelijk verzoek
is door Rijkswaterstaat ingediend voor genoemde wegvakken.
Het verzoek is ingediend in het kader van het Meerjarenprogramma Geluidssanering (MJPG) van Rijkswaterstaat.
Terinzagelegging
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf de dag na publicatie
in de Staatscourant (op donderdag 27 januari 2022) ter inzage bij het Bureau
Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid
gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen
met het Bureau Sanering Verkeerslawaai: 0348 - 487 450.
U kunt de stukken ook digitaal inzien via: www.bsv.nu/mjpg-rijkswegen.
Hier kunt u ook meer informatie terugvinden met betrekking tot de achtergronden van het besluit.
Rechtsmiddelen
Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State,
Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en dient ten minste het volgende
te bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
d. een opgave van redenen waarom men zich niet met het besluit
kan verenigen;
e. zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.
Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Het niet-voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van
het beroepschrift.
Inlichtingen
Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de ter inzage gelegde
stukken kunt u zich tijdens kantooruren wenden tot het Bureau Sanering
Verkeerslawaai, telefonisch bereikbaar onder het hierboven vermelde nummer.
Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is te vinden
op: www.rijkswaterstaat.nl/mjpg.

“Helaas ook dit jaar weer een pos
ter met een hoog coronagehalte”,
zegt Jeu Theeuwen. “Daar had ik in
eerste instantie géén rekening mee
gehouden, want ik had de nieuwe
poster al klaar vóór de nieuwe
maatregelen. Maar die lol werd ons
dus niet gegund en daarom ben
ik noodgedwongen maar begon
nen aan een nieuw exemplaar.”
Theeuwen vroeg zichzelf af waar
men nog veilig ‘vastelaovend’ zou
kunnen vieren. Het idee ontstond
toen hij bij een avondwandeling
de maan aan het bewonderen
was. “Tingelingeling, dáár rin
kelde het belletje”, zegt hij. “Op de
maan natuurlijk. Daar is nog géén

corona, dat moet de ‘oplossing’
zijn. Het motto was daarna ook een
fluitje van een cent: ‘Op de maon is
nog gín Corona, dus…”Vleeg met ós
meij en laot gaon, Vastelaovend op
de Maon.”’ Volgens de creatieveling
moet de poster aandachtig bekeken
worden in verband met de ver
schillende details. “Deze zijn nood
zakelijk om het thema te kunnen
uitbeelden.” De Vastelaovesposter
is gemaakt in samenwerking met
Crienen-Plastics en is vanaf vrijdag
28 januari gratis te verkrijgen op de
volgende adressen in Baarlo: COOP
(Grotestraat 1), Rooyakkers Groenten
en Fruit (Heuvel 6), Jeu Theeuwen
(Prins Bernhardstraat 9).

Over dementie

Column
Alles gaat goed
In mijn vorige column gaf ik aan
verder in te gaan op de verschillende fases, de daaraan gekoppelde gedragskenmerken en de
beste benaderingswijze. Dit moet
ik parkeren voor een volgende
column, omdat een lezer heeft
gereageerd op mijn vijfde column.
Hier schreef ik: ‘Na enkele testen
is de uitslag: duidelijke cognitieve
stoornis passend bij MCI…’
De lezer stelde mij de vraag wat
dit precies betekent en wat MCI is.
Ik moet bekennen dat ik enigszins
verbaasd was over de vraag, maar
mij onmiddellijk daarna besefte dat
mijn moeder mij ooit geleerd heeft
dat aannames dodelijk zijn. Ik had
aangenomen dat hetgeen ik schrijf
voor iedereen duidelijk is. Gelukkig
heeft een lezer mij hierop gewezen,
daarvoor mijn dank. Blijf vooral rea
geren en mail mij als er zaken zijn
die niet duidelijk zijn of juist ver
duidelijking behoeven. De meeste
65-plussers functioneren verstan
delijk gezien goed. Het geheugen
en het denken wordt doorgaans
wel wat trager en minder flexibel
met het ouder worden, maar dat is
een heel natuurlijk proces. Met de
term cognitieve functies worden
functies bedoeld die te maken heb
ben met het verwerken van infor
matie. Functies zoals waarneming,
aandacht, concentratie, geheugen,
oriëntatie, taalgebruik en vaardig
heden. Stoornissen in één of meer
van de cognitieve functies kunnen
aanleiding geven tot problemen in
het dagelijks leven. U kunt dan den
ken aan: vergeetachtigheid, vergeten
welke dag het is of niet op woor
den kunnen komen, problemen niet
kunnen oplossen, verstoring van
het dag- en nachtritme, verdwalen,
zichzelf en het huishouden niet meer
verzorgen en apathie. MCI is ‘Mild
Cognitive Impairment’. Iemand met
MCI heeft problemen met het geheu
gen of met een andere hersenfunc
tie. Maar hij kan vaak nog zo goed als
normaal functioneren in het dagelijks
leven. MCI kan een voorstadium van
dementie zijn, maar dit hoeft niet.
Mensen kunnen moeite hebben met
het overzicht houden of het uitvoe
ren van handelingen. De klachten
zijn minder ernstig dan bij demen
tie. Vaak vergeet iemand de details
van een gebeurtenis of handeling,
terwijl mensen met dementie de
hele gebeurtenis vergeten. Mocht u
vragen hebben of een verhaal willen
delen, stuur dan een bericht naar
allesgaatgoeddementie@gmail.com

Frank Jeene
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Leerkrachten uit Peel en Maas leren kinderen om
grenzen aan te geven
Met ongewenst gedrag krijgen kinderen van alle leeftijden mee te maken. Zo blijkt nu ook uit de beschuldigin- “Wij benadrukken dat er leuke kanten,
gen van The Voice of Holland. Leraren van het basisonderwijs in Peel en Maas vinden dat ze kinderen zo vroeg maar ook minder leuke kanten aan zit
ten. Met name dat als je iets doet, wat
mogelijk kunnen informeren en leren. Niet alleen over seks, maar ook over seksueel ongewenst gedrag.

Nieuwsberichten bespreken
Ymke Heggers, leerkracht groep
8 bij basisschool Den Doelhof in
Meijel geeft aan dat unit 7 en 8 op
dit moment bezig is met het thema
‘Machtige Media’. Ook de nieuwsbe
richten over The Voice zijn onderwerp
van gesprek geweest. “Wij kijken
daarbij hoe iets bedoeld wordt en hoe
iets overkomt op anderen. Daarnaast
vragen we ons af wanneer iets waar is
of wanneer niet. We bekijken het van
uit verschillende perspectieven.”

Seksuele voorlichting
Seksuele voorlichting wordt op alle
drie de scholen gegeven, wel met
ieder een andere aanpak. Houtakkers
vertelt dat ze in Panningen werken
met ‘De week van de lentekriebels’.
In die week worden er iedere dag les
sen besteed aan onderwerpen zoals
verliefdheid, puberteit en seksuele
voorlichting. Dit komt op OBS FavoRIET
jaarlijks terug. “Bij het lespakket krij
gen we boekjes en filmpjes om met
de kinderen te bespreken en te kij
ken.” In de lessen geven de leerkrach
ten de kinderen de ruimte om vragen
te stellen. “Binnen mijn ervaring gaan
kinderen serieus met de lessen aan de
slag, net zo serieus als met een reken
les. In het begin zijn ze een beetje
afwachtend en vinden ze het span

nend. Maar je merkt dat als we een
paar dagen bezig zijn met de lessen,
dat het wat makkelijker wordt en dat
ze vragen gaan stellen. Het gaat er
natuurlijk ook om hoe de leerkrach
ten het overbrengen. Als de leraar er
zenuwachtig bij staat en niet precies
weet wat hij wil zeggen, komt dit
natuurlijk ook zo over bij de kinderen.
Maar als je erbij gaat staan zoals de
rekenles wordt behandeld, dan wordt
dat beter opgepakt”, zegt hij.

Betrokkenheid
In Meijel worden de lessen over len
tekriebels in de onderbouw gegeven
en seksuele voorlichting in de boven
bouw. In de onderbouw gaat het
over onder andere onderwerpen als
verschillen tussen kinderen en ver
liefd worden, het lentegevoel en in
groep 8 is het voorlichting op seksueel
gebied, vertelt Heggers. Bij de les
sen over seksuele voorlichting wordt
er veel gewerkt in groepsgesprek
ken. Ook krijgen de kinderen filmpjes
te zien van Dokter Corrie, een televi
sieprogramma gemaakt voor kinde
ren. “Zij vertelt op een leuke manier
over dit soort onderwerpen. Daarna
gaan we met de kinderen erover in
gesprek en kunnen ze vragen stellen.”
Hoe vaak de lessen gaan over sek
suele voorlichting, ligt onder andere
aan de betrokkenheid van de kinde
ren en hoe erg ze er mee bezig zijn.
“Het is natuurlijk wel een item dat
leeft bij de kinderen en wat ze span
nend en interessant vinden”, zegt ze.

Gemeente onderzoekt eventuele
verplaatsing skatebaan Panningen
naar Pius Park

Volgens Lon Caelers (CDA) is er
overlast van hangjongeren bij
de skatebaan aan de Willem van
Hornestraat en zijn de toestellen,
verlichting en ondergrond aan ver
vanging toe. Daarom vindt zij dat
deze baan beter kan verdwijnen en
opnieuw kan worden opgebouwd
in het Pius Park. “We hebben het
niet over de nieuw te bouwen
pumptrack van 410.000 euro zoals
hij in het plan staat, maar over
het verplaatsen van de bestaande
skatebaan. Voormalig wethouder
Hermans is in het verleden de dia
loog aangegaan met omwonenden
en skaters en we moeten afspraken
nakomen die we hebben gemaakt.
Anders zijn de huidige skaters
straks vijf jaar verder.”
Volgens Peter Craenmehr
(AndersNu) is het niet nodig om de

skatebaan te verplaatsen. “Ik heb
nog even rondgebeld over klachten
over de skatebaan, die zijn er nage
noeg niet. In de periode toen er
klachten waren, gingen deze over
verlichting die moest worden aan
gebracht, zodat de kinderen langer
konden skaten. Vanwege de angst
voor hangjongeren, is deze ver
lichting er niet gekomen. Verder is
de apparatuur zoals hij er nu staat
niet gevaarlijk, dus de verplaat
sing hoeft niet naar voren worden
gehaald.”
Wethouder John Timmermans
vraagt het CDA en PvdA/GroenLinks
om nog te wachten met de motie
in te dienen, omdat er momen
teel een onderzoek loopt betreft
de toekomst en haalbaarheid van
de skatebaan aan de Willem van
Hoornestraat en de eventuele ver

plaatsing hiervan naar het Pius
Park, dan wel een renovatie van de
skatebaan op de huidige locatie.
Daarnaast acht hij het mogelijk dat
zowel de verplaatsing plaatsvindt
en ook de uitgebreide pumptrack
wordt gebouwd. “In dit onder
zoek wordt er gesproken met de
buurt, jongeren die gebruikmaken
van de skatebaan en zal er over
leg zijn met initiatiefnemers van
Pius Park”, zo zegt Timmermans.
“Mocht blijken dat het haalbaar
is om de skatebaan over te plaat
sen, dan wordt dit in goed overleg
met initiatiefnemers van het Pius
Park besproken en indien mogelijk
opgenomen in het uitvoeringsplan,
dat dan aan het einde van dit jaar
of begin volgend jaar aan de raad
wordt voorgelegd.”

Tekst: Noëlle Ewals

Nieuwe
inSwolgen
Swolgen
Nieuwedierenarts
dierenarts in
Nieuwe dierenarts in Swolgen

Gezondheids- en revalidatiecentrum voor dieren
Gezondheidsrevalidatiecentrum
voor
dieren
www.healthhoeve.nl
| 06-58772458 | Gun 26a,
Swolgen
Gezondheidsenenrevalidatiecentrum
voor
dieren
www.healthhoeve.nl | 06-58772458 | Gun 26a, Swolgen

www.healthhoeve.nl | 06-58772458 | Gun 26a, Swolgen

in
at

- sa

lsa - privéles

se
n

ops
ksh
or
-w

Het CDA en PvdA/GroenLinks Peel en Maas dienden tijdens de raadsvergadering op dinsdag 25 januari een
motie in om de skatebaan van de Willem van Hornstraat naar het Pius Park te verplaatsen, op korte termijn. In het oorspronkelijke plan staat dat er een nieuwe skatebaan (pumptrack) wordt gerealiseerd in het
Pius Park, maar pas op zijn vroegst in 2026. Dit vinden de partijen te laat. Wethouder John Timmermans
vroeg om de motie aan de kant te schuiven, totdat het onderzoek dat plaatsvindt rondom de skatebaanmogelijkheden klaar is.

jij of de ander niet fijn vindt, dat dit erg
vervelend kan zijn en daardoor ook een
gevoelig onderwerp kan zijn voor men
sen. Ook worden er onderwerpen zoals
loverboys aangekaart. De kinderen vin
den het heel heftig dat zoiets gebeurt.
We willen ze voor zo’n onderwerpen
dan ook een beetje waarschuwen.”
Heggers geeft aan voorstander te
zijn van seksuele voorlichting op de
basisschool. “Er zijn mooie, maar ook
minder mooie dingen in de wereld.
Daar willen we het met de kinderen
over hebben zodat ze in de toekomst
kunnen genieten van alle mooie din
gen. Je merkt dat leerlingen er ook op
een jongere leeftijd mee bezig zijn.
Dit komt met name door de telefoons
die de kinderen al hebben. Je kan het
beter vóór zijn. Je merkt wel dat som
mige kinderen er al erg aan toe zijn
en andere het nog een ver-van-mijnbedshow vinden.” Homoseksualiteit
wordt ook besproken. “Ik heb per
soonlijk nog nooit meegemaakt dat
ouders iets vervelend vonden over
wat er gezegd werd. Alles wordt open
besproken. Alle meningen mogen er

-l

7/8. “Veel kinderen hadden hier al van
gehoord en iedereen is het er dan wel
over eens dat dat niet kan en niet zou
mogen gebeuren.”

ballro
om

Situaties zoals zich voor hebben
gedaan bij The Voice of Holland wor
den niet op iedere basisschool bespro
ken, maar er wordt wel verteld dat
de kinderen hun grenzen moeten
aangeven. “Er is bij mij in de klas nog
niet over The Voice gesproken. Als de
kinderen zelf over The Voice zouden
beginnen, dan ga ik daar wel op in en
bespreek ik dat met de klas. Bij col
lega’s werd dit wel aangehaald door
leerlingen, waardoor ze het in de
klas over hebben gehad, maar niet in
detail”, vertelt Laurens Houtakkers, lid
kwaliteitsteam en leerkracht op basis
school OBS FavoRIET in Panningen.
“Ik vertel de kinderen wel dat ze
grenzen moeten aangeven, maar dat
is niet specifiek in verband met de
The Voice, we vertellen ze dat altijd.
Dit hoort niet alleen bij seksuele voor
lichting, maar ook bij de sociale vaar
digheidslessen. We leren de kinderen
dat als ze een bepaalde situatie niet
fijn vinden ze stop moeten zeggen.”
Bij basisschool IKC De Kemp in Egchel
kwamen de misstanden bij The Voice
wel ter sprake. “Wij kijken altijd het
Jeugdjournaal met de klas en dan
hebben we het erover met de groep.
Er werd niet in detail op dit item inge
gaan, maar vooral besproken wat er
speelt en wat er is gebeurd. We ver
telden dat er dingen gebeuren bij
mensen op de werkvloer die ze niet
willen, dat er vervelende berichten
worden gestuurd en dat ze aangeraakt
worden waar ze dat niet willen”, zegt
Daniëlle Lormans, lerares van groep

zijn. Als sommige kinderen het gek
vinden, mag dat en als andere dat
heel normaal vinden, is dat ook goed.”
Ook bij basisschool De Kemp kijken de
leerlingen van groep 7 en 8 naar film
pjes van Dokter Corrie. Daarbij werken
ze met een website genaamd ‘krie
bels in je buik’. Daar halen de leraren
inspiratie vandaan. Meestal geeft de
school seksuele voorlichting aan het
einde van het schooljaar, net na de
meivakantie. De lessen vinden dan
één of twee keer in de week plaats.
“In de lessen praten we over wat er
aan iemands lichaam verandert in de
pubertijd, hormonen en interesses
die zich ontwikkelen. Het is belangrijk
dat ze daar weet van hebben en hun
vragen kwijt kunnen bij iemand. Juist
in groep 7 en 8 beginnen de verande
ringen aan het lichaam, dus dat is wel
de juiste leeftijd om het te bespreken.
Ook als ze bepaalde dingen horen, is
het goed dat ze kunnen verifiëren of
dit klopt. Ouders worden daarom via
een website op de hoogte gesteld
wanneer de lessen starten, zodat zij
weten wanneer ze vragen kunnen
verwachten vanuit hun kinderen.”

Dansstudio

van Tuijl
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Altijd al willen dansen?
Of de draad weer oppakken?
Schrijf nu in voor 15 weken
dansplezier in een
gezellige en ontspannen omgeving!
Kijk op de website voor alle informatie
en de lesweek-indeling.
Start van het nieuwe seizoen
vanaf 30 januari 2022!

Lokatie:
Gemeenschapshuis - Lindelaan 4 - Kessel-Eik
www.dancewithleon.nl
info@dancewithleon.nl
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15-vragen aan

Ward Gommans Egchel
deze attractie wel eng. “Nog een
keer, nog een keer”, zei ze voor de
grap. Omdat het niet druk was en de
medewerker dit hoorde, drukte hij
op de knop en mochten we nog een
keer. Ik vond het prachtig.

toen een vis eruit gehaald. Dat vond
ik zo erg. Het net gaat er nooit meer
af.

Heb je een bijbaantje?

Nog niet. Hopelijk binnenkort bij
mijn papa, bij Gommans Flowers.
Wat is het beste advies dat je ooit Dat lijkt me erg leuk. En van het geld
dat ik verdien spaar ik een gedeelte,
hebt gekregen?
en het van het andere gedeelte ga ik
Van IKC de Kemp, basisschool in
Egchel: verder leren op Het Bouwens. leuke dingen doen met vrienden en
LEGO kopen.
Want ik heb het er zo naar mijn
zin. We hebben een gezellige klas
en leuke docenten. Ik zit nu in het
Wat doe je het liefst op een vrijtweede leerjaar, en we zijn nu de
dag- of zaterdagavond?
vakken aan het kiezen waar je in het Soms ga ik op vrijdag met mijn
derde leerjaar mee doorgaat. Samen vrienden ergens thuis chillen. Dat is
met mijn mentoren en ouders bekij gezellig. Maar ik vind het ook leuk
ken we wat de mogelijkheden zijn
om na een schoolweek samen met
en wat het beste aansluit met wat ik mama papa en mijn zusje Lieve
later wil gaan doen. Ik ben pas 14, en gezellig aan de kamertafel te klet
het is dan best wel spannend omdat sen. Theelichtjes aan, favoriete
je nu al een beetje je toekomst aan
LEGO items, nootjes en toastjes erbij
het bepalen bent. Gelukkig word ik
en papa die dan nacho’s maakt.
daar goed bij geholpen.
Superlekker. Dat vind ik een leuke
start van het weekend.

Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?

Ik zit nu in leerjaar 2 van vmbo
kader. Wanneer ik voor alle vak
ken een 7 sta, mag ik volgend jaar
naar GT (mavo). Ik ga natuurlijk heel
goed mijn best doen om mijn doel
te bereiken. Alles wat met groen te
maken heeft, vind ik leuk. Ik ben
nog jong. Ik kan nog een heel aantal
jaren leren. En dat ga ik ook zeker
doen. Ik vind het niet erg om achter
mijn bureau te zitten en de boeken
in te duiken, omdat ik weet waar ik
het voor doe.

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?

Naam:
Leeftijd:
School:
Woonplaats:

Ward Gommans
14 jaar
Het Bouwens
Egchel

puntje van mijn stoel, omdat ik er
alles van wil weten.

Wat deed je als kind het liefst?

Ik zou graag een reis naar China
willen maken. Dat lijkt me heel
bijzonder. De natuur in China moet
heel erg mooi zijn. Alleen al om de
Chinese Muur te zien. Als ik daar
zou zijn, krijg ik echt het wowgevoel. Het is een compleet andere
wereld. Ja, dat was echt een droom
van mij. Het liefst zou ik met mijn
gezin willen gaan, dat lijkt me heel
gezellig.

Als kind speelde ik het liefst met
de LEGO. En nog steeds. Samen met
mijn papa maken we de mooiste
dingen. Dan kan variëren van gebou
wen tot auto’s en cargocenters.
Vintage LEGO vind ik prachtig. Dat is
LEGO van vroeger. Ik speel al vanaf
4 jaar hiermee. We hebben al zoveel
mooie dingen gemaakt. Ik hoop dat
we nog heel veel samen mogen
bouwen. Ook speelde ik veel met
buurtvriendjes buiten op het veld.
Daar komen we samen en hebben
we samen plezier.

Wat zou je graag nog willen
leren in je leven?

Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?

Als je echt iets wilt, is alles moge
lijk. Als ik er maar in geloof, zegt
mama altijd tegen mij. Het doorzet
ten wordt dan uiteindelijk beloond.
Ik ben wel een strever. Het aller
leukste om van te leren, zou van
een historisch onderzoeker zijn.
Ik vind alles wat met geschiedenis
heeft te maken, heel interessant.
Superleuk dat ik dit vak op school
krijg. Ik zit dan ook altijd op het

Dat zijn toch wel de achtbanen van
de Efteling of Toverland. Ik vind dit
zo leuk. Toen we een keer naar de
Efteling met ons gezin gingen, ben
ik samen met mama zestien keer
in de Python geweest. We hadden
veel lol. Daarna ging we in de Baron.
Ik wilde graag helemaal voorin zit
ten, maar voor mama zijn we toen
in de tweede rij gaan zitten. Mama
liet het niet merken, maar ze vond

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?

Van Pluisje. Ons konijn. Ze is super
lief. Lieve en ik zijn een paar keer
naar Ebisch Zaden gefietst. Daar
zagen we een wit konijn van 6
weken oud. Toen we thuis kwamen
en aan mam en pap vroegen of we
een konijn mochten, was het ant
woord ja. We waren zo blij. Ze hoort
er helemaal bij. Ze wordt heel erg
verwend bij ons. We zijn allemaal dol
op haar. Echt een gezelligheidsdier.

Hoe heb je je beste vriend/vriendin ontmoet?
Finn (mijn buurjongen) is mijn beste
vriend. We kennen elkaar al zolang.
We gamen samen en als het goed
weer is, gaan we buiten voetballen.
Jammer genoeg zit hij niet bij me
in de klas, waardoor we elkaar niet
iedere dag zien. We zijn vrienden
voor het leven.

Heb je een verborgen talent?
In Aardrijkskunde en geschiedenis
ben ik goed. Een hobby van mij is
voetballen. Daar blijf ik fit door. En
onze vissen in de achtertuin is een
echte passie van mij. Ik vind dit zo
leuk. Het verzorgen en schoonmaken
van de vijver is het leukste van alles.
En ieder jaar komen er weer nieuwe
bij. We hebben één koikarper en ver
schillende soorten goudvissen. Maar
goed dat er altijd een net over de vij
ver ligt. We hebben één keer bezoek
gehad van een reiger. Deze heeft

Wie is je grote voorbeeld?
Dat zijn mijn ouders. Omdat ze heel
veel voor mij betekenen. Ze zijn
er altijd wanneer ik ze nodig heb.
De gezellige dingen die we samen
doen, geven mij een goed gevoel,
zoals in Kessel wandelen, picknicken,
en daarna naar ons lievelingsrestau
rant De Rozentuin lunchen. Met onze
caravan op vakantie, op zondagoch
tend uitgebreid ontbijten, vissen met
z’n allen. Ik heb het goed.

Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat
over jou te weten zouden komen?
De mensen waar ik mee omgaan,
kennen mij, zoals ik ben. Mezelf.
Ik ben goed in omgang met men
sen, daar ben ik blij om. Thuis ben
ik natuurlijk ook lekker mijzelf.
Iets drukker dan op school. In de klas
ben ik rustig, kan ik mij goed con
centreren, en opletten, zo blijf ik bij
de les.

Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
Fantasia. Het drakenei, van Geronimo
Stilton. Ik vind het een erg leuk
boek, zo’n fantasierijk verhaal.
Dan zit ik er helemaal in. Ik heb het
boek voor school moeten lezen,
maar ik vond het niet erg, omdat
het een leuk verhaal is. Thuis lees ik
eigenlijk geen boeken, maar strip
verhalen zoals Suske en Wiske.

Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Ik zou mijn leven willen ruilen met
Jochem Meijer. Ik vind hem fantas
tisch. Ik ben naar een show van hem
geweest. Dit was een verjaardags
cadeau van mijn ouders. Ik heb zo
gelachen met hem. Na de show ben
ik nog even op de foto gegaan met
hem. Deze foto heb ik uitvergroot en
hangt op onze LEGO-zolder. Jochem
Meijer heeft goede humor. Ik zou
wel een weekje in zijn schoenen wil
len staan en mensen aan het lachen
maken met grappen.

Hoi

Column

Horecagast en
-medewerker
De warme sfeer in de cafeetjes.
De warme knuffels in de
kroegen. En de smakelijke
hapjes in de restaurants.
Het komt weer terug.
Als een vriend die je lange tijd
niet hebt gezien en weer op gaat
zoeken, zo gaan we ook snel
genoeg de gezelligheid weer
opzoeken in de horeca, waar je
het niet meer stil gaat krijgen.
De lucht gevuld met gesprekken
tussen mensen die elkaar
eindelijk weer op kunnen zoeken.
Die elkaar eindelijk weer kunnen
zien, kunnen horen en kunnen
omarmen. Samen lachen na een
paar wijntjes, waardoor het geluid
van geluk tot in iedere hoek te
horen zal zijn.
Samen borrelen. Kleine hapjes
bestellen. Zelf even niet te
hoeven koken. Genieten en je
smaakpapillen weer eens kennis
te laten maken met wat nieuws.
Met lekkernijen. Hapjes die bereid
zijn met extra veel liefde, omdat
ook de horecamedewerkers maar
al te gelukkig zijn weer de mensen
blij te mogen maken met hun
werk. Als horecamedewerker weer
kunnen werken. De vaste klanten
weer na lange tijd te kunnen zien.
Weer een conversatie maken
met een onbekende. Je netwerk
meer verbreden. Maar vooral,
gelukkige mensen om je heen
zien. Gezichten waar een lach
op kleurt. Geen somberheid
te bekennen. Enkel blijdschap,
vriendelijkheid en warmte wat de
gasten uitstralen. De medewerkers
die dit overnemen van de gasten,
maar ook omdat ze weer eindelijk
hun passie voort kunnen zetten.
Een tevreden gast zorgt natuurlijk
ook voor tevreden medewerkers.
De kok die weer mag kokkerellen.
Mag toveren met ingrediënten, en
mensen mag betoveren met zijn
kookkunsten en met zijn magie.
Alles wordt al met al beter dan
eerst. Juist omdat we er met ons
allen zo lang op hebben moeten
wachten. Nu kunnen we weer
optimaal gaan genieten. Samen
weer optimaal genieten. Het
‘gewone’ leven start weer het
genieten, start weer.

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

Het sluiten van de horeca om 22.00 uur
is een verstandige keuze
Het kabinet heeft op dinsdag 25 januari besloten om de horeca- en cultuursector weer te openen. De sluitingstijd zou eerst 20.00 uur worden,
op het advies van het Outbreak Management Team, maar uiteindelijk is dit 22.00 uur geworden.
De horeca- en de cultuursector moesten tijdens
de coronaperiode het langste dicht. Vooral bij de
horeca is hier veel ophef over geweest. Nu mag
de sector weer open, maar dan tot 22.00 uur.
Zo kunnen de mensen dineren bij de restaurants
of even bijkletsen in het café. De mensen vinden
het fijn om weer een uitje te hebben. Voor veel
horeca-eigenaren is dit dan ook goed nieuws.

Zo kunnen ze weer gaan werken en krijgen ze weer
omzet. Voor de restaurants is dit een prima tijd.
Echter hebben de kroegen hier niet veel aan. In res
taurants kan iedereen op een plek blijven zitten en
in kroegen, met alcohol op, gebeurt dit niet. Dit wil
het kabinet voorkomen. De nachthoreca schiet hier
dus niets mee op. Nadat de horeca om 22.00 uur
gesloten is, is de verwachting dat veel jongeren

samen een drankje gaan doen. Ook beginnen bij
de meeste kroegen of discotheken de avonden pas
later, dan heeft het al bijna geen zin meer om open
te gaan. De nachthoreca moet nog altijd wachten en
krijgt daardoor nog altijd geen omzet.
Het sluiten van de horeca om 22.00 uur is een verstandige keuze. Wat vindt u?

Bespreking poll week 03

Er moet een onafhankelijk onderzoek komen in de mediawereld
naar aanleiding van TVOH
Er blijkt veel mis te zijn in medialand. Met alle beschuldigingen over The Voice of Holland medewerkers schijnen er vele mannen hun macht te
misbruiken en onschuldige meiden lastig te vallen, en meer dan dat. Maar zou er niet bij meer talentenshows sprake zijn van deze schandalen?
Richard Habets denkt dat schandalen niet alleen
bij The Voice voorkomen. “Niet alleen in media
land. Ook in de politiek, de oranjes, de kerken
enzovoorts.”
Joep Maessen kijkt er niet raar van op dat in
medialand misstanden plaatsvinden. ”We wor
den doodgegooid met zogenaamde talenten
shows. De overeenkomsten tussen al deze

shows is dat de zogenaamde ‘BN’ers hier vooral
een podium en de aandacht krijgen die ze o zo
nodig hebben. Ik heb er nooit naar gekeken en
ik ken maar een handjevol namen van de zoge
naamde talenten die deze shows gewonnen heb
ben. Deze namen sterven langzaam weg terwijl de
aandacht op de BN’er zegeviert. Dat hier misstan
den naar boven komen verbaasd me niet, wel de

omvang en de ernst hiervan. Spijtig is vooral dat
het allemaal in de media wordt uitgevochten terwijl
het voor de slachtoffers beter achter de schermen
uitgezocht had kunnen worden. Dat de slachtoffers
hier het podium opzoeken, begrijp ik dan ook niet.
Het succesvol zijn draait vooral om het hebben van
connecties en soms betaalt men een te hoge prijs
hiervoor, maar nieuw is het helaas niet.”

Ingezonden brief

Pesten het nieuwe normaal
Omdat een vriend positief testte, moest hij óók een test doen.
Thuis moeten blijven en niet ziek zijn. Met als gevolg, dat ook zijn
dochtertje van school moest in afwachting van die test.
Verdrietig vertelde dat meisje mij
dat ze óók niet mocht zwemmen.

Omdat haar ouders geen QR-code had
den, mochten zij niet naar binnen om

hun kind te begeleiden. En dat allemaal
hier in Peel en Maas. In het zwem
bad van Panningen. Mijn hart brak
bijna. Jarenlang leerden de kinderen
op school en in spotjes op tv van SIRE
dat buitensluiten van personen zeer

ernstig pestgedrag is. Stopt dit nog of
is tweedeling, buitensluiten et cetera
het nieuwe normaal geworden? In wat
voor samenleving zijn wij nu beland?
Igna Janssen, Baarlo

Ingezonden brief

VVD Peel en Maas heeft boter op het hoofd
In een artikel in HALLO Peel en Maas van 13 januari uit de VVD Peel en
Maas haar zorgen over de effecten van de coronamaatregelen.
Na bijna twee jaar van coronapaniekvoetbal door een regering met
VVD-er Mark Rutte aan het roer maakt VVD Peel en Maas zich zorgen:
dat is niet alleen veel te laat maar ook bijzonder hypocriet.
De diverse kabinetten Rutte heb
ben de zorg tot op het bot uitge
kleed; ziekenhuizen zijn gesloten en
ic-capaciteit is gehalveerd bij een
sterk vergrijzende bevolking. Al jaren
loopt de zorg op haar tenen tijdens

het hoofdseizoen van de luchtwegin
fecties. En wat is er sinds de paniek
begin maart 2020 structureel gedaan
onder Rutte III? Investeren in extra
zorg bleef uit, geen extra v erplegend
personeel, geen extra ziekenhuizen,

geen extra bedden, geen extra iccapaciteit. Voor extra w
 aardering
voor zorgmedewerkers liepen
Kamerleden van de regeringspar
tijen weg, bang voor een stemming
daarover. In plaats daarvan kregen
we een scala aan volslagen onzinnige
en nutteloze maatregelen die vaak
zelfs averechts werken. En als de
desastreuze gevolgen van het falend
beleid van de regering Rutte steeds
meer duidelijk worden, dan maakt

de VVD Peel en Maas zich zorgen. Het
voorjaar nadert, net als de gemeen
teraadsverkiezingen, maar daar
mee hebben de plotselinge zorgen
van VVD natuurlijk niets te maken.
VVD Peel en Maas is als een pyro
maan bij de brandweer: ze willen de
held spelen door de brand te blussen
die ze als VVD zelf gesticht hebben.
Perry Peeters,
Grotestraat 17 Baarlo

Wij zijn voor de periode medio maart t/m juni op zoek naar:

Allround medewerker (m/v)
Als allround medewerker verricht je diverse werkzaamheden binnen ons
bedrijf. In het bezit van rijbewijs B is een pré.

Medewerkers sorteerproces (m/v)

Je helpt ons met het sorteren van de asperges. Uren en dagen in overleg.

Gezien door...

Column

Rellen

We zijn het allemaal zat: de
coronamaatregelen. In mijn
omgeving merk ik dat iedereen
wil dat de regels worden losgelaten en dat we ons oude leven
weer gaan oppakken. Maar wat
ik niet begrijp is dat corona
demonstraties in coronarellen
overgaan. Ik zit met verbazing
naar de beelden van het
‘coronaprotest’ in Brussel te
kijken. Dit gaat niet meer om
demonsteren.
Een coronademonstratie wordt
tegenwoordig gezien als een kans
om de boel kort en klein te slaan.
Onder andere het kantoor van de
diplomatieke dienst van de EU in
Brussel moest het ontgelden. Je
vraagt je vooral af wie deze groep
mensen zijn? Waarom is het nodig
om dingen te vernielen en men
sen te bedreigen? Ik zou op zo’n
moment niet graag in de schoe
nen van de politie willen staan.
Want wie is erop voorbereid om
hekwerk tegen je hoofd geslin
gerd te krijgen? Ik kan me voor
stellen dat het een traumatische
ervaring kan zijn wanneer een
grote groep mensen op je af komt
en met allerlei voorwerpen op
je begint te gooien. Ik vraag me
dan ook af of de ‘demonstranten’
wel beseffen wat ze aanrichten.
Onlangs zag ik de documen
taire over de bestorming van het
Capitool in Washington. Ik zat
wederom met verbazing te kijken
naar de beelden. Bizar hoe men
sen doordraaien en hun frustra
ties ontgelden op politieagenten.
Deze mensen doen ook maar
gewoon hun werk. Toen de grote
massa zelfs één politieagent in de
meute sleepte en hem achter zijn
hoofd begon te teaseren, viel mijn
mond open van verbazing. Hij had
wel dood kunnen zijn. Ik geloof
niet dat er op dat moment alleen
Trump-aanhangers op het plein
stonden. Enkele mensen zijn erop
uit om te kunnen rellen, net zoals
in Brussel. Dat zien we bij de coro
narellen meerdere malen terug.
Ik begrijp niet hoe je plezier kan
beleven aan het vernielen van
gebouwen, het bedreigen van
agenten en het mishandelen van
mensen. Misschien is dat voor de
‘normale’ mens ook niet te begrij
pen.

Bij interesse of voor vragen kun je contact opnemen met
Luc Linders 06 1537 0192
Groeze 11 | 5986 NT Beringe | www.lindersasperges.nl

Jeanine
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Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022

Openbare zitting centraal
stembureau

Omgevingsvisie Peel en Maas,
denkt u mee?

Op 4 februari wordt om 10.00 uur in het Huis van de Gemeente een openbare zitting
gehouden voor de komende gemeenteraadsverkiezing. Het centraal stembureau neemt
dan een beslissing over:

Op 1 juli 2022 gaat de Omgevingswet in. Een onderdeel van deze nieuwe wet is de
omgevingsvisie. Elke gemeente stelt zo’n visie op, dus ook Peel en Maas.

•
•
•
•

geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering;
nummering van de geldig verklaarde lijsten.

Ter inzage kandidatenlijsten en proces-verbalen
De kandidatenlijsten worden op 31 januari 2022 ingeleverd en op 1 februari 2022 door het
centraal stembureau onderzocht. Deze kandidatenlijsten zijn vanaf 7 februari tot en met
21 februari 2022 om 17.00 uur voor iedereen in te zien in het Huis van de Gemeente.
De proces-verbalen van de zittingen van het centraal stembureau van 1 en 4 februari 2022,
komen ook ter inzage en online op de gemeentelijke website www.peelenmaas.nl onder
‘Verkiezingen’.
Zitting online bijwonen
Geïnteresseerden kunnen deze zitting online bijwonen. U kunt zich hiervoor aanmelden. U stuurt
dan een bericht met uw naam aan verkiezingen@peelenmaas.nl. U ontvangt dan een link,
waarmee u de bijeenkomst online kunt volgen. Ook voor vragen kunt u dit e-mailadres gebruiken.

Aanmelden nieuwsbrieven Panningen
Zuid en Wonen in Baarlo/Kuukven

De woningbouwprojecten Panningen Zuid en Kuukven zijn opgestart. Wilt u op de
hoogte blijven van alle nieuws rondom deze woningbouwbouwprojecten? Meld u
dan aan voor de digitale nieuwsbrieven op onze website www.peelenmaas.nl
zoekterm ‘nieuwsbrief’. Op deze manier wordt u via e-mail op de hoogte gehouden
over de ontwikkelingen.

Bekendmakingen

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

Plaats/locatie

Straat/omschrijving

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

Bosbeeklaan 74
d'Olneweg 2
Kasteellaan 38
Napoleonsbaan Noord 10b
Prinses Irenestraat 12D
Heldenseweg ong.
Loo perceel V 72
Zandberg 1A
Dubbroek 6
Rozendaal 7B
Heldensedijk 35
Kampsteeg 46
Krum 8
Marxweg 5
Industrieterrein Panningen 40
Ninnesweg 113
Schoolstraat 26
Beleidsregel bijzondere bijstand Participatiewet
Beleidsregel inburgering
Beleidsregels integrale schuldhulpverlening
Beleidsregel landelijke toegankelijkheid beschermd wonen
Besluit beschermd wonen en opvang
Verordening bekostiging leerlingenvervoer

Met de omgevingsvisie laten we zien wat we belangrijk vinden in de omgeving waarin we
wonen, werken en recreëren. We hebben deze visie nu in ontwerp klaar en we nodigen
alle inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden uit om hierop te reageren.
Wat staat er in de omgevingsvisie?
De omgevingsvisie gaat over de omgeving waarin we wonen en leven en over de mensen
die daarin samenleven, werken, ondernemen en verblijven. Het gaat bijvoorbeeld over
woningen, bedrijven, wegen, water, bodem en lucht. En ook landschap, gezondheid,
natuur en cultureel erfgoed.
In de omgevingsvisie beschrijven we per gebied in Peel en Maas wat de waarden en
kernkwaliteiten zijn, bijvoorbeeld in de bos- en natuurgebieden, de kernen, het Maasdal
en de verschillende deelgebieden op het platteland. In de visie geven we aan wat we
in deze gebieden willen behouden, versterken of ontwikkelen. Ook beschrijven we de
opgaven van Peel en Maas, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, een gezonde
en veilige leefomgeving en goed wonen voor iedereen. We geven aan hoe we hier samen
mee aan de slag kunnen gaan.
Geen nieuwe koers
De ontwerp omgevingsvisie is opgesteld op basis van bestaand beleid. We bepalen met de
omgevingsvisie geen nieuwe koers, we voegen de koers uit verschillende documenten en
terreinen samen tot één visie voor Peel en Maas.
Reageren op deze ontwerp omgevingsvisie?
Uw inbreng vinden we belangrijk. Een eerste concept van de omgevingsvisie bespraken
we al met stakeholders en inwoners. Dit heeft geleid tot dit ontwerp.
De ontwerp Omgevingsvisie Peel en Maas ligt vanaf 27 januari 2022 voor zes weken ter
inzage. U kunt de ontwerpvisie bekijken op de website www.omgevingsvisiepeelenmaas.nl
U kunt deze visie lezen op de website of het pdf bestand downloaden via de homepage.
Tijdens de eerder genoemde termijn kan iedereen een zienswijze indienen op de
ontwerp Omgevingsvisie Peel en Maas bij de gemeenteraad. Dit kan schriftelijk via
Postbus 7088, 5980 AB Panningen of per mail naar info@peelenmaas.nl Voor het
indienen van een mondelinge zienswijze maakt u een afspraak met Bram Thijssen of
Carla Duijf via 077 306 66 66.
Vervolg
Na de ter inzage termijn worden de ingebrachte zienswijzen verwerkt in de nota van
zienswijzen. Als de zienswijzen daar aanleiding voor geven wordt de omgevingsvisie
aangepast. De definitieve Omgevingsvisie Peel en Maas wordt samen met de nota van
zienswijzen ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad, voor behandeling in de
raadsvergadering van juni of juli 2022.
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Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
Postbus 7088, 5980 AB Panningen
5981 CC Panningen
077 - 306 66 66

info@peelenmaas.nl
06 - 1804 7445

Basisregistratie Personen

Onze buitendienst zoekt

Voornemen ambtshalve
opname in de (BRP)

Een chauffeur voor de afvalinzameling!
Interesse? Reageer dan uiterlijk
30 januari op deze vacature.
Meer informatie over deze baan en
hoe je kunt solliciteren vind je op
www.peelenmaas.nl > Bestuur en
Organisatie > Werken bij de gemeente

www.peelenmaas.nl

Het college van Peel en Maas heeft het voornemen de bijhouding van de
persoonslijsten van de onderstaande personen op te schorten, omdat uit een
ingesteld adresonderzoek geen uitsluitsel is verkregen over de verblijfplaats.
Naam
Hopić

Voorletters
D.

Geb.datum
08-12-1989

Belanghebbende(n) kan/kunnen tot 14 dagen na de verschijningsdatum van het
voornemen (de persoonslijst op te schorten) in dit huis- aan huisblad en op de website,
bij voorkeur schriftelijk, zijn/haar/hun zienswijze kenbaar maken bij het college, Postbus
7088, 5980 AB Panningen of via info@peelenmaas.nl.

WhatsApp

Gemakkelijk en
Gemakkelijk
en snel
sneleen
eenberichtje
berichtjesturen
sturenvia
via
WhatsApp nummer
nummer 06
06--1804
18047445
7445
Wij
Wij beantwoorden
beantwoorden WhatsApp
WhatsAppberichten
berichten
maandag
t/m
vrijdag
maandag t/m vrijdagvan
van08.30
08.30tot
tot17.00
17.00uur
uur

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Auto’s gevraagd, alle merken
loop, sloop of schade. Direct geld
en vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.

GEZOCHT:
GETUIGE (en/of de chauffeur van
witte bus met aanhanger) van
ongeval op de N 279, ter hoogte
van Meijelseweg 21, Heibloem.
(Doorgaande weg Roggel/Meijel)
Gebeurd op 18 dec. 2021 om 16.50 u.
Graag bericht, 06 18 37 77 46.

Op woensdagavond 16 febr. start weer
’n MINDFULESS training in Panningen.
Check bij je aanv. verzekering of je
voor vergoeding in aanmerking komt.
Voor data zie
www.mindfulnesscentrumpanningen.nl
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.

Optidee:
voor persoonlijk advies, bestelling en/
of party: 06 48 55 07 30 en
www.optidee.nl/peggy-wismans
Wil je GITAAR, UKELELE of BAS
leren spelen?
Gratis proefles: 06 52 38 16 45
www.gitaarleshorst.nl

Voor al uw schilder- en texwerk
bel Huub, 06 14 11 59 49.
(Reserveer nu al uw buitenwerk!)
T.k gevraagd land en
tuinbouwmachines o.a ploeg frees
weisleep grondbak spitmachine kipper
mesttank schudder hark tractor enz
06 19 07 69 59

Proefpersonen gezocht!

‘Het eﬀect van gecombineerd sinaasappel en granaatappel extract
op de ﬁtheid van gezonde personen van middelbare leeftijd‘

Voor dit onderzoek zoeken we:

✓ Gezonde personen
✓ 40 - 65 jaar
✓ Niet-roker
✓ Sedentaire levensstijl
✓ BMI* 25-29.9 kg/m2

* BMI = gewicht (kg) / (lengte x lengte (m))

Wat gaan we doen?
Het onderzoek duurt ongeveer
14 weken, waarin u een
testproduct of placebo inneemt
voor 12 weken. U komt vijf keer
(in totaal 6,5 uur) naar Venlo
(Villa Flora) voor onder andere:
een screening, het invullen van
vragenlijsten, een bloedafname
en een matig intensieve ﬁetstest.

Optioneel: meedoen aan de
deelstudie waarbij tweemaal een
spierbiopt wordt afgenomen.
Wat krijgt u?
Bij volledige deelname aan
het onderzoek ontvangt u
een vergoeding van € 175,- en
reiskostenvergoeding (+ € 100,extra voor deelname spierbiopt)

Wilt u meer informatie of meedoen? Neem dan contact op via:

 06-52692118

 iris.cuijpers@maastrichtuniversity.nl

Kempen creëert #creatieve concepten #campagnes
#communicatieboodschappen #grafische ontwerpen
#media uitgaven

#kempencreeert
ookdrukwerk
Met onze eigen drukkerij voorzien wij sinds 1976 onze klanten van alles
waar een logo op staat. Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?
077 396 13 50 | info@kempencreeert.nl | www.kempencreeert.nl

#kempencreeert
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CDA Peel en Maas

Pius Park: een bijzondere aanpak in Panningen-Zuid
Het Pius Park is een voor Peel en Maas uniek concept waarin (sport)
verenigingen, het middelbaar onderwijs, Wonen Limburg en de
gemeente samenwerken om te komen tot een campusachtig gebied in
Panningen-Zuid waarin wonen, leren, bewegen, gezondheid en vooral
ook samen genieten centraal staat. Een gebied dat vooral ook open en
groen ingericht gaat worden, waar jong en oud zich thuis voelen.
Het CDA steunt deze gebiedsvisie dan ook graag, waarmee een nieuwe
bijdrage wordt geleverd aan de gezinsvriendelijke gemeente die we
willen zijn.
Een vitaal verenigingsleven en een
gezonde en groene woon- en leef
omgeving waar ook onderling samen

Lokaal Peel en Maas

gewerkt wordt, vinden wij als CDA
erg belangrijk. Pius Park levert ook
een belangrijke impuls aan de wijk

Panningen-Zuid in combinatie met
extra woningbouw en een veiligere
wegen-infrastructuur. In de raads
vergadering van deze week heeft
het CDA dan ook ingestemd met de
gebiedsvisie en de aanpak voor ver
dere uitwerking. De plannen staan
op papier, nu de concrete invulling
nog. Toch heeft het CDA ook nog een
nadrukkelijke wens. De skatebaan
aan de John F. Kennedylaan is drin
gend aan vernieuwing toe. Daartoe
zijn eerder ook afspraken gemaakt

door de gemeente, deze afspraken
willen wij nakomen. Wij hebben
daarom in de raadsvergadering een
motie ingediend om de aanleg van
een nieuwe skatebaan in het Pius
Park zo snel mogelijk te realiseren.
Tijdens het opstellen van dit artikel
was nog niet bekend of onze motie
ook voldoende steun van andere par
tijen gekregen heeft.
Lon Caelers-Bos en
Michel van Lieshout

Gebiedsontwikkeling Piuspark
In het gebied van het Thyascomplex tot aan de Raadhuisstraat in Panningen is door de lokale gemeenschap een plan
gemaakt dat leidt tot een complete metamorfose. Zestien partijen: alle (sport)verenigingen, de zorggroep, de
Moskee, het Bouwens en andere partners bundelen krachten in dit gebied.
Een mooie corridor maakt het gebied
autoluw, er komt een multifunctioneel
theaterplein en het hele gebied wordt
heringericht met groen en nieuwe func
ties. Het wordt een open, uitnodigende
ontmoetingsplek. Onder meer door het
weghalen van hekken. De gemeente
raad is voorgesteld om in te stemmen
met deze gebiedsvisie door te kiezen

voor een redelijk snel realisatietempo. De
openbare ruimte in het gebied moet flink
op de schop. Naar verwachting gaat dit
zo’n 3,2 tot 3,5 miljoen euro kosten. De
rest van het benodigde geld moet komen
van de partners én van subsidies.
Een nog op te richten maatschappelijke
coöperatie zal de belangen gaan ver
tegenwoordigen. Deze coöperatie zal

op korte termijn geformeerd worden.
Kortom hier ontstaat een mooie prikke
lende sportcampus waar door alle part
ners intensief wordt samengewerkt. Ook
voor nieuwe partners staat de deur open.
Mogelijk leidt dit straks tot één Piuspas
voor alle gebruikers.
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.

Your fish feed specialist

We are

Hiring!
Content Marketeer

Heb jij een creatieve mind-set en ben je vaardig in content
creatie, SEO, social media en nog veel meer?
Dit is je kans! Sluit je aan bij ons internationale team en
duik in de wereld van aquacultuur.

Graphic Designer / Marketeer

- Innovatief bedrijf
- Informele sfeer
- Gemoedelijk team (4)
- Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden
- Marktconform salaris
- Werktijden 8-5

- MBO werk- en denkniveau
- Je hebt technische inzicht
- Je toont initiatief en bent proactief
- Je kunt zelfstandig werken
- Je bent in bezit van rijbewijs B (E)

Houd jij van afwisseling en heb je een passie voor
brandingen visualisaties, voor zowel print als digitaal,
web en video? Word jij onderdeel van ons internationale
dynamische team?

Wij verwachten:

→

Als allround productie medewerker zorg je voor het
laden en lossen van producten, vervoeren van producten
van A naar B, afdraaien van aluminium, heftruck rijden,
en assembleren.

Wij bieden:

→

Slaats BV is gespecialiseerd in plafondventilatie en
stalverwarming. Wij zijn een innovatief bedrijf met een
klein hecht team en op zoek naar een enthousiaste
allround productie medewerker (32-40 uur per week).

Voor de vacatures kijk op:

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging en past
bovenstaand profiel bij jou?! Neem dan gerust contact op.
Info@slaatsbv.nl of 06 - 51 15 79 18 (Ralf Theelen)
Zie ook onze website: www.slaatsbv.nl of

alltechcoppens.com/nl/werken-bij
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PvdA/GroenLinks Peel en Maas

Geen huizen slopen voor overbodige wegomlegging

De plek waar vroeger het postkantoor in Panningen lag, moet worden herontwikkeld. Het college
grijpt dit aan om te onderzoeken hoe het centrum van Panningen nog groter en fraaier gemaakt kan
worden. Daar moet een aantal huizen voor worden afgebroken. Maar steeds meer en steeds groter is
niet altijd beter.
In het collegevoorstel voor de her
ontwikkeling van de postkantoor
plek ligt het accent niet op deze plek,
maar op het vergroten en verfraaien
van het winkelcentrum. De auto’s
moeten worden geweerd. Daarvoor
moet een nieuwe weg worden aan
gelegd waarvoor vier of zeven prima

VVD Peel en Maas
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woningen moeten worden afgebro
ken. Tien jaar geleden is dat ook
al voorgesteld aan de raad en toen
resoluut afgewezen. CDA, VVD en
PvdA/GroenLinks vonden het toen
niet noodzakelijk en veel te duur.
Dat is nu nog veel meer het geval.
De noodzaak om het centrum uit te

breiden is er niet, gezien de oplo
pende leegstand. Probeer de win
kels die er zijn, gevuld te krijgen en
te houden. En bij nog meer terrasjes,
pizzeria’s of ijssalons wordt de spoe
ling voor iedereen te dun. Meer nog
dan tien jaar geleden is het afbre
ken van woningen voor een over

bodige wegomlegging niet alleen
veel te duur, maar ook onbegrijpe
lijk gezien het huidige gebrek aan
woningen. PvdA/GroenLinks vindt
dat er betaalbare woningen, liefst
huurwoningen, gebouwd moeten
worden op de postkantoorlocatie.
Daar moet het hoofdaccent van het
onderzoek op liggen. Auto’s kun
nen ook uit het centrum geweerd
worden zonder daarvoor wonin
gen te slopen. Maak het doorsteek
verkeer van de Patersstraat via de

Raadhuisstraat naar de Beekstraat
onmogelijk. Dan creëer je al veel rust
rond het Raadhuisplein. En door
gaans zijn er parkeerplekken genoeg
in Panningen, zeker als je iets meer
dan 50 meter wilt lopen naar win
kels of cafés. Kortom, het centrum
van Panningen is nu al groot genoeg.
Houden zo!

kinderburgemeester vanaf nu dan
ook een rol krijgen in de vergade
ringen van de kinderraad. Er zijn
dit jaar elf basisscholen die deelne
men. Van iedere school zullen twee
leerlingen als kinderraadslid afge
vaardigd worden. Ze gaan mee
denken over zaken die binnen onze
gemeente spelen en zullen ook een
eigen voorstel indienen. Voor de uit
voering van het winnende voorstel
wordt 2.500 euro ter beschikking
gesteld. We kijken weer uit naar alle

mooie ideeën en initiatieven van
de kinderen uit onze gemeente en
wensen iedereen veel succes en ple
zier bij de eerste vergadering.

Annigje Primowees, Frits Berben,
Raf Janssen, raadsleden

Kinderraad weer van start
Het derde jaar van de kinderraad gaat weer bijna van start. We zijn
heel blij dat de kinderen van onze gemeente weer een stem krijgen.
Ook dit jaar zullen we helaas weer op een digitale manier moeten
starten. Op woensdag 2 februari vindt de installatie plaats, welke via
een livestream voor iedereen te volgen en terug te kijken is.
Vorig jaar hebben alle bijeenkom
sten digitaal moeten plaatsvinden,
maar we hopen dat we elkaar dit
jaar wel nog eens fysiek kunnen
ontmoeten. Vergaderen in de raads
zaal in het Huis van de Gemeente
heeft toch wat meer dan thuis ach

ter het scherm. Sinds afgelopen
november hebben we in Peel en
Maas ook een kinderburgemees
ter. Saar Fransen mag als allereer
ste kinderburgemeester van onze
gemeente deze rol voor twee jaar
vervullen. Vanzelfsprekend zal de

Karin Jacobs en Suzan Hermans,
Raadsleden

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

16

verenigingen \ 2701

Oud ijzer inleveren in Baarlo
Inwoners van Baarlo kunnen op zaterdag 29 januari oud ijzer
inleveren in het dorp. De Fanfare Eendracht uit Baarlo organiseert
maandelijks een oud ijzer inzameling in het dorp, altijd op de
laatste zaterdag van de maand.
De fanfare uit Baarlo is de enige
organisatie in Baarlo die van de
gemeente Peel en Maas toestem
ming heeft om oude metalen in te

Nieuwe periode ‘Het Perfecte Plaatje’
Meijel
Fotocafé ’t Peelflitske Meijel organiseert ‘Het Perfecte Plaatje’ 2021/2022. Het thema van deze periode is
‘Wintertijd’. Fotografieliefhebbers kunnen hun inzendingen toesturen tot zondag 6 februari.

zamelen. Het oud ijzer mag worden
ingeleverd tussen 10.00 en 12.00
uur op de Sprunklaan in Baarlo.

Aanleg beachvolleyvelden
bij Sporthal De Körref in Meijel
Bij Sporthal De Körref in Meijel worden beachvolleybalvelden
aangelegd. Daartoe heeft het College van B&W van de gemeente
Peel en Maas toestemming gegeven.
Er ligt sinds 2011 een beachvolley
balveld achter de sporthal, maar
omdat CV Peelpush zich wil blij
ven ontwikkelen binnen de vol
leybalsport, wil zij het huidige
veld vervangen en uitbreiden. Het
huidige veld is niet geschikt voor
het spelen van competitiewed
strijden. Deze komt te vervallen
en er worden drie nieuwe velden
gerealiseerd. De nieuwe volley
balvelden kunnen ook worden
gebruikt voor andere sporten en
door andere gebruikers. De volley

balclub mag het stuk grond voor de
velden gratis in gebruik nemen van
de gemeente Peel en Maas. “Voor
de grond hebben wij geen andere
bestemming en levert ook geen
inkomsten op”, aldus het college.
De sportfaciliteit is van VC Peelpush
zelf en zij gaat ook het beheer,
onderhoud en de exploitatie uit
voeren. De financiering van de aan
leg van de volleybalvelden komt
volledig ten laste van VC Peelpush.
De opening vindt plaats op zondag
22 mei.

“De winter is een magisch jaargetijde
met verschillende lichtomstandighe
den, laaghangende zon en misschien
wel sneeuw of in de vroege ochtend
rijpvorming in de natuur. Dit is een
echte uitdaging om te fotograferen”,
zo zeggen Michel Schmeitz en Wiel
Höppener, van Fotocafé ‘t Peelflitske
Meijel. Voor de fotowedstrijd, waarbij

het thema ‘wintertijd’ geldt, raden zij
aan om te letten op de juiste compo
sitie van de foto. “Maak gebruik van
natuurlijk licht en indien aanwezig het
licht van bijvoorbeeld de laagstaande
zon (het gouden of blauwe uurtje)”.

Deelname

gemaakte foto insturen onder ver
melding van: Foto Perfecte Plaatje de
naam fotograaf en het thema van de
opdracht naar hppDOmeijel@peel
flitske.nl met een korte omschrijving
van de gemaakte foto. Elke deelnemer
mag één foto per thema insturen.

Tot zondag 6 februari kan men de

Op zoek
naar werk?
AB Werkt biedt méér dan alleen een baan en
salaris. Persoonlijke aandacht en voldoende
opleidingsmogelijkheden, tijdelijke én vaste
banen! Kijk maar eens hieronder.

Teamleider tomatenkwekerij (fulltime)
Regio Horst | Vac. Nr. P052284

Je bent verantwoordelijk voor het aansturen van het
team in de kas. Maar je werkt ook mee! Een functie met
doorgroeimogelijkheden. Ben jij die enthousiaste,
gemotiveerde medewerker die wij zoeken?

Operator (fulltime - 2 ploegen)

Regio Venray | Vac. Nr. P052168

Voor een innovatief bedrijf dat mengvoeders produceert en
verkoopt aan veehouders zijn wij op zoek naar een operator.
Wil jij werken in een gedreven organisatie met passie voor dieren?

“Zo kan ik
werken en
leren
tegelijkertijd.”

Medewerker plantenkwekerij (fulltime)
Regio Panningen | Vac. Nr. P052071

Bij deze plantenkwekerij ben je dagelijks aan het werk tussen
de planten. Lekker fysiek bezig zijn met afwisselende werkzaamheden in de kas of in de loods. Iets voor jou?

Bedrijfsverzorger varkenshouderij (fulltime)
Regio Horst | Vac. Nr. P052210

Wij zoeken een ondernemende en vakbekwame bedrijfsverzorger voor een unieke, afwisselende baan in de
varkenshouderij waarbij iedere dag anders is. Jouw
werkgebied is Oost-Brabant en Noord-Limburg.
Ben jij die superboer die wij zoeken?

Nog geen zorgdiploma, maar wel in de zorg werken?
Wordt binnen 42 weken een gediplomeerd
Verzorgende met het vooruitzicht op een vaste baan
Iets voor jou? Kijk verder op welkombijproteion.nl.

Interesse? Contact recruiter Sabrina via
horst@ab-werkt.nl of 077 – 398 08 83

AB Werkt Horst | ab-werkt.nl

088 - 850 00 00

proteion.nl
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Slaggroepen Panningen en Helden gaan samenwerken
De slagwerkgroepen van de Koninklijke Harmonie Concordia Panningen en de Fanfare St. Cecilia Helden
hebben besloten om intensief samen te gaan werken. Zij repeteren vanaf nu samen in een groep van bijna 25
leden. Als dit goed uitpakt, willen de groepen gaan fuseren.

Gezamenlijke repetitie
De groep is op dinsdag 25 januari
gestart met de eerste gezamenlijke
repetitie, tijdelijk zal deze taak
worden uitgevoerd door een
interim-dirigent. De nieuwe groep
bestaat straks uit een groep van
bijna 25 leden, variërend van
15 tot 70 jaar oud en variërend in
muzikale kwaliteiten. Van Dam:
“De eerste maanden gaan we om
en om repeteren. De ene maand in
Helden en de andere in Panningen,
om te kijken hoe de zaal klinkt
qua geluid. Richting de zomer
willen we een beslissing maken
om te kijken wat we er mee gaan
doen. De intentie is om samen
te blijven en uiteindelijk ook te
fuseren.” Volgens Van Dam zorgt de

diversiteit voor de leden voor een
vernieuwing en nieuwe uitdaging op
muzikaal gebied. “De groep zal zich
voornamelijk gaan richten op muziek
maken die aantrekkelijk is voor de
medeburgers van Peel en Maas en
ook daarbuiten. Daarnaast willen
we ook in kleinere groepjes aan de
slag met projecten op maat. Om dit
alles vorm te geven, zijn we nog op
zoek naar een geschikte dirigent die
deze samengestelde groep tot een
hechte muzikale groep kan maken.”
De Panningnaar is blij met de
beslissing om de slagwerken samen
te laten komen. “Al met al een hele
spannende, leuke en enthousiaste
samenwerking”, aldus Van Dam.

Contract MVC’19 trainer
Tom van Bergen verlengd
Derdeklasser C koploper MVC’19 uit Maasbree heeft het contract met
trainer Ton van Bergen verlengd. De trainer uit Blerick staat ook het
volgend seizoen 2021/2022 onder contract bij de Maasbreese ploeg.
Beide slagwerkgroepen waren
toe aan een nieuwe uitdaging,
zo laat Kevin van Dam weten.
“De ‘schwung’ was er bij zowel
Panningen als Helden een beetje

uit”, zegt hij. “Daarnaast gaf onze
dirigent aan er na 22 jaar mee te
willen stoppen. We zijn op zoek
gegaan naar hoe dit vorm te geven
en zo is deze samenwerking tot

stand gekomen. Binnen beide
verenigingen werd dit goed
ontvangen en de leden zijn snel
aan de slag gegaan om dan ook
daadwerkelijk te gaan starten.”

De Blerickse trainer is sinds 2019
in dienst bij de Maasbreese ploeg.
Jeugdige talenten zijn onder zijn

leiding doorgebroken in het eerste
elftal van MVC’19.

PRODUCTIEMEDEWERKER / PROCES OPERATOR
PRODUCTIEMEDEWERKER / PROCES OPERATOR
Je komt te werken in een nieuwe organisatie, een nieuwe productielocatie en een nieuw
Je komt te werken in een nieuwe organisatie, een nieuwe productielocatie en een nieuw
team. Hou je van een uitdaging dan ben jij de persoon die we zoeken om het
team. Hou je van een uitdaging dan ben jij de persoon die we zoeken om het
productieproces te bewaken en het bedienen van onze machines.
productieproces te bewaken en het bedienen van onze machines.

Je
dagelijkse taken bestaan onder andere uit:
Je dagelijkse taken bestaan onder andere uit:

OVER
OVER ORGANIC
ORGANIC
NUTRITION CENTRE

•
•
••
••
••

WWW.ORGANICNUTRIONCENTRE.COM
WWW.ORGANICNUTRIONCENTRE.COM

Verrichten
Verrichten van
van transportwerkzaamheden
transportwerkzaamheden met
met gebruik
gebruik van
van de
de heftruck.
heftruck.

Wij vragen:
•

Organic Nutrion Centre is een nieuw modern
bedrijf in de regio. In april starten wij met het
opwaarderen van champost. Hiervoor hebben
we een
een biomassa-energiecentrale
biomassa-energiecentrale gebouwd
gebouwd
we
van
7.500m².
Hierin
wordt
regionaal
van 7.500m². Hierin wordt regionaal
afvalhout
afvalhout verbrand
verbrand en
en omgezet
omgezet in
in warmte
warmte en
en
elektriciteit.
De
warmte
wordt
gebruikt
elektriciteit. De warmte wordt gebruikt voor
voor
het drogen en verwerken van de champost en
het drogen en verwerken van de champost en
voor het verwarmen van de champignonvoor het verwarmen van de champignonkwekerij. Het hele proces is CO2-neutraal en
kwekerij. Het hele proces is CO2-neutraal en
uniek in de wereld!
uniek in de wereld!
We kunnen niet wachten om onze faciliteit in
We kunnen niet wachten om onze faciliteit in
april in productie te nemen samen met jou!
april in productie te nemen samen met jou!

Het bedienen, controleren en bijsturen van het proces en machines.
Het bedienen, controleren en bijsturen van het proces en machines.
Het
Het onderhouden
onderhouden van
van de
de machines
machines en
en het
het verhelpen
verhelpen van
van kleine
kleine technische
technische storingen.
storingen.
Het
uitvoeren
van
administratieve
werkzaamheden
(invullen
van
Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden (invullen van werklijsten
werklijsten en
en logboeken).
logboeken).

•
•
••
••

Eventuele ervaring in een soortgelijke functie binnen een productieomgeving.
Maar ook als je net van school komt nodigen we je van harte uit om te solliciteren.
Bereidheid om in ploegendienst te werken.
Een groot probleemoplossend vermogen.
Je bent
bent op
op de
de hoogte
hoogte van
van de
de regels
regels omtrent
omtrent veiligheid,
veiligheid, orde
orde en
en netheid.
netheid.
Je
Je
hebt
kwaliteitsbewust
handelen
hoog
in
het
vaandel
staan.
Je hebt kwaliteitsbewust handelen hoog in het vaandel staan.

Ons
Ons aanbod
aanbod
•
•
•
•
•
•
•

•

Ploegentoeslag.
Ploegentoeslag.
25 vakantiedagen.
25 vakantiedagen.
Reiskostenvergoeding.

Reiskostenvergoeding.
Doorgroeimogelijkheden.
Doorgroeimogelijkheden.

Voor meer informatie neem contact op met Peter van Deursen telnr. 06-18395342
Voor meer informatie neem contact op met Peter van Deursen telnr. 06-18395342
of Gerard Sikes telnr. 06-29501929 of mail je cv naar peter@organicnutritioncentre.com
of Gerard Sikes telnr. 06-29501929 of mail je cv naar peter@organicnutritioncentre.com
of gerard@organicnutrioncentre.com

of gerard@organicnutrioncentre.com
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Geplukt

Jenny Huibers - Van der Maden Baarlo
Deze Baarlose is trots op haar gezin, gooit in haar vrije tijd graag een pijltje en heeft sinds vorig jaar een
nieuwe hobby, namelijk het lopen van hondenshows met Amerikaanse Bulldog Kira. Deze week wordt
Jenny Huibers-Van der Maden (34) uit Baarlo geplukt.

Zo jong een dochter krijgen was zwaar
en ik raad het niemand aan. Maar ik
zou haar toch voor geen goud willen
missen.”

Ambitie
Jenny ging op haar 25e nog terug naar
school. “Ik had alleen mijn niveau 2 en
wilde secretaresse niveau 3 nog beha
len”, zegt de Baarlose. “Ik kwam terug
bij dezelfde leraar als toen ik op mijn
19e school verliet. Destijds had ik hem
gezegd dat ik terug zou komen, dat
maakte ik waar. Hij was wel verbaasd
toen ik zijn klaslokaal weer binnen
liep.” Hoewel de meeste klasgeno
ten tieners waren die veel uitgingen,
heeft Jenny toch een leuke tijd met
hen gehad. “Dan kwamen ze bij mij
in het weekend indrinken, omdat ze
wisten dat ik niet zomaar weg kon met
een kindje. Het was een leuke tijd.”
Jenny kreeg vanuit haar stage bij het
Limburgs Museum in Venlo een baan
aangeboden als financieel medewer
ker en daarna heeft ze nog verschil
lende banen gehad. Momenteel heeft
ze geen werk en richt ze zich op haar
gezin, maar binnenkort wil ze weer aan
de slag. “Het liefste wil ik een eigen
nagelsalon in Baarlo. Ik ben met de
opstart begonnen, maar het realiseren
ervan bleek onmogelijk in coronatijd.
Dus hoop ik dit later alsnog te kunnen
doen.”

Botsauto’s
Jenny is geboren in Baarlo.
Daar groeide ze op met haar
ouders en twee jaar jongere zusje.
“We hadden een warm gezin”, zegt
Jenny. “Pap werkte en mam zorg
den voor ons. Mijn ouders zijn nu
nog altijd samen en daar ben ik

supertrots op.” Na de lagere school
vertrok Jenny naar het Maartenscollege
in Tegelen. “Iedereen uit mijn dorp
ging naar het Bouwens, maar ik
wilde niet met de rest mee.” Omdat
ze les kreeg volgens het ‘nieuwe’
vmbo moest ze na twee jaar naar een

andere locatie. Hierdoor kwam ze op
het Thomascollege in Venlo terecht
om haar laatste jaren van de adminis
tratieve opleiding af te maken. Daar
leerde ze haar huidige man kennen,
al hebben ze niet direct een relatie
gekregen. “Een klasgenootje van mij
had een relatie met hem. Nadat we
van school afgingen, is het contact tus
sen ons drie verwaterd. Elf jaar nadat
ik van het vmbo afkwam, sprak ik hem
via de Facebookchat. Inmiddels zijn we
getrouwd en hebben we een zoontje
samen, die net vier jaar is geworden.”

Cultuurshock

Wordt uw kind vóór 1 oktober 2023 4 jaar?
Dan kunt u hem of haar
nu al inschrijven
op één van onze scholen!

Basisschool de Pas Helden

Wilt u meer informatie?
Scan voor alle scholen de QR code
of ga naar
www.prisma-spo.nl/scholen
en neem een kijkje op de websites
van onze scholen!

Basisschool de Groenling
Panningen

DKC de Liaan Helden
OBS FavoRIET Panningen

Basisschool de Horizon
Grashoek
KC Avonturier Koningslust
Basisschool Onder de Linden
Beringe
IKC de Kemp Egchel
KC Leef Kessel
Basisschool dr. Poels Kessel-Eik

T 077 3079748 | E info@prisma-spo.nl | I www.prisma-spo.nl
A Kerkstraat 32 5981 CG Panningen

Op jonge leeftijd, toen Jenny nog
de vervolgopleiding tot secretari
eel medewerker volgde aan de Gilde
Opleidingen in Venlo, raakte ze zwan
ger.” Mijn dochter Amy is op 4 juli
geboren, op 17 juli werd ik 19 jaar.”
Net voordat haar dochter ter wereld
kwam, verhuisde Jenny naar Eindhoven
om daar samen met Amy’s vader te
wonen. “Van Baarlo naar Woensel,
het was echt een cultuurshock”, zegt
Jenny. “Het was er heel gezellig en de
mensen waren open en aardig, maar ik
kwam uit het dorp en Eindhoven was
echt een stad.” Het duurde niet lang
voordat ze haar spullen pakte en alleen
terug naar ‘huis’ verhuisde. “Als je zo
jong een klein kindje krijgt, dan wil
je niets liever dan pap en mam om
je heen hebben.” Dus na zo’n 1,5 jaar
was ze terug in Limburg, in een appar
tementje in Venlo, omdat er in Baarlo
niks verkrijgbaar was. Jenny maakte
naast de zorg voor haar baby toch haar
studie af. Daarnaast wilde ze alles zo
goed mogelijk doen voor haar dochter.
“Ik sloeg er zelfs een beetje in door en
mijn ouders moesten mij zelfs afrem
men. Ik wilde het per se goed doen.

Jenny leerde negen jaar geleden, toen
ze nog in Venlo woonde, haar huidige
man Martijn kennen en hij trok uit
eindelijk bij haar in. Hoewel het een
rasechte Venlonaar is, wist Jenny hem
uiteindelijk mee naar Baarlo te krij
gen. “We woonden samen in een klein
appartementje in Venlo. Toen ik op een
dag in Baarlo rondreed en zag dat ze
woningen bouwden, heb ik meteen
gebeld. Het bleken huurwoningen en
gelukkig kregen we een huisje toege
wezen.” Jenny’s man, die ooit zwoor
nooit naar een dorp te verhuizen, is
inmiddels hartstikke gewend in Baarlo.
“Toen hij onze dochter naar de basis
school bracht, kwam hij stomverbaasd
thuis omdat iedereen vriendelijk ‘goe
demorgen’ zei tegen hem. En toen hij

op de kermis was geweest, zei dat hij
zijn vrienden moest bellen. Hij was in
shock dat je ook in de botsauto’s kon,
zonder dat er ruzie ontstond. Sindsdien
is hij de positieve kanten van wonen
in een dorp in gaan zien”, zegt Jenny
lachend.

Nieuwe hobby’s
Als er iets bij Jenny past, dan zijn het
hobby’s die onverwachts op haar pad
komen. Zo kwam ze tegenover een
café te wonen in Baarlo en spoorde
ze haar man aan te gaan darten, om
zo mensen te leren kennen. “Zelf ging
ik vaak kijken”, zegt Jenny. “Daarna
hebben ze mij overgehaald om mee
te doen en inmiddels ben ik teamcap
tain. Darten is een grote hobby van mij
geworden. Dat heb ik nooit zien aan
komen.”
Wat ook een grote rol in haar leven
speelt, is het lopen van hondenshows
met Amerikaanse Bulldog Kita, die
sinds de zomer van 2021 bij hen woont.
Een ander gezin uit de buurt kon haar
niet meer in huis hebben, omdat ze
niet met een andere hond overweg
kon. Het gezin heeft meerdere hon
den waarmee ze fokken en shows
lopen. Jenny reageerde op het bericht
en voor ze het wist, was Kita onder
deel van haar gezin. Omdat de andere
familie er shows mee liep, is Jenny dit
ook gaan doen. Het blijkt een schot in
de roos. “De oude eigenaren hebben
mij begeleid en inmiddels hoort het
bij ons leven. Het is hartstikke gezel
lig. Vaak duurt zo’n show een heel
weekend en gaan we ook kamperen.
Overdag ben je de concurrenten van de
andere kampeerders en in de avond zit
je gezellig bij het kampvuur een biertje
te drinken.”
Wat ook meehelpt, is dat Kita een suc
cesvolle showhond blijkt te zijn. “In het
eerste weekend dat ik met Kita een
show liep in Haarle, won ze écht alle
prijzen. Ik wist niet wat me overkwam.
Ik gilde zo hard van enthousiasme, dat
Kita’s voormalig eigenaar Roy zei: ‘sst,
ze horen je nog in Utrecht.’ Maar dat
maakte mij niks uit, ik was supertrots.”

Tekst: Roosje Delsing

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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volgende week
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Coronamaatregelen

N.B.: Ongeacht wat de regering op
dinsdag 25 januari j.l. heeft beslo
ten ten aanzien van de coronamaa
tregelen vinden de AVONDMISSEN
VAN ZATERDAG 29 JANUARI plaats
om 16.00 uur.
In de kerk houden we ons aan de
anderhalve meter afstand en wij
dragen een mondkapje bij het bin
nenkomen en naar buiten gaan en
verplaatsen. Bij het ontvangen van
de H. Communie natuurlijk niet!
Uitvaarten zijn beperkt toegan
kelijk, afhankelijk van de afme
tingen van de kerk. U hoeft in de
kerk uw coronatoegangspas niet te
tonen. Verder blijft heel belangrijk:
thuisblijven bij klachten, handen
reinigen, geen handen schudden
en goed ventileren. Laten we dus
goed op onze gezondheid letten en
ook op die van onze medemensen.
U bent welkom om mee te vieren.

Parochie Beringe

Misintenties NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens
het parochiespreekuur op dins
dagochtend. Ook bij kapelaan
Roger Maenen tel. 077 466 18 50 of
per email roger.maenen@ziggo.nl.

Cluster MKBE
Wilt u a.u.b. bij binnenkomst in
de kerk 1,5 meter afstand in acht
nemen. U kunt uw handen des
infecteren en vervolgens plaats
nemen in de banken waar dat is
aangegeven. Heeft u verkoudheids
klachten, blijft u dan thuis.
Alle vieringen zijn onder voorbe
houd. Wijzingen worden aan de
kerkdeur aangegeven.

Parochie Maasbree

Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur
in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 30 januari
H. Mis 9.30 uur
Woensdag 2 februari
H. Mis 9.00 uur Marialichtmis
Mededeling
Kledinginzameling beringe:
Op maandag 7 februari a.s. is de
volgende inzameling van bruikbare
kleding, schoenen, dekens, knuffels
en gordijnen.

Kerkdiensten
Zaterdag 29 januari
H.Mis 16.00 uur t.i.v. Uit dankbaarheid
Zaterdag 5 februari
H.Mis 16.00 uur t.i.v. Giel Peeters en
Lenie Peeters-Strijbos

Parochie Helden

Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 30 januari
Geen H. Mis
Zondag 6 februari
Geen H. Mis

Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 30 januari
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Door
Hendricks (b.g.v. verj); Jet LemmenPeeters, als dank, want zij was heel
bijzonder voor ons;
collecte mede voor de weekboekjes
Vrijdag 4 februari
De H. Communie wordt thuisgebracht
vanaf 09.00 uur

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.

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
Zondag 30 januari
Feest van de H. Aldegundis.
H. Mis: 11.00 uur. Lector: Mevr. Marian
Verhappen. Intenties: Voor de inten
ties van de Aldegundiskapel en de
Mariakapel op het kerkhof.
Mededelingen
Openstelling Aldegundiskapel
De Aldegundiskapel in onze parochie
kerk is dagelijks geopend voor het
opsteken van een kaarsje, een gebed
of een moment van bezinning. De H.
Aldegundis is beschermheilige tegen
ernstige ziekten en voor troost en hoop.

Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4, 077 465 12 19 Parochie Kessel
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
www.parochiemaasbree.nl
Iet Dings-Bovendeerdt

077 462 18 60, 06 24 21 61 06
Kerkdiensten
Zaterdag 29 januari
16.00 uur H. Mis. Voor onze parochies.
Mededeling:
Voor de pastorale zorg kunt u terecht
bij pastoor-deken W. Varela.
Tel. 3981416, of kapelaan H. te
Boekhorst (zie parochie Baarlo)
Ziekenzalving: 06-55408023

Parochie Baarlo

Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3, 077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 30 januari
9.30 uur H. Mis.

Kerkdiensten
Zaterdag 29 januari
Geen H. Mis
Zaterdag 5 februari
H. Mis 16.00 uur

info@parochiecentrumpanningen.
nl Open maandag- en woensdagochtend van 08.30 uur tot 11.30 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 29 januari
H. Mis 16.00 uur - m.m.v. gemengd
zangkoor. T.i.v. Mia Houtappels
extra collecte voor misboekjes
dinsdag t/m vrijdag: ochtendmis
om 9.00 uur in de dagkapel.
Vrijdag 4 februari
‘s-ochtends: ziekencommunie voor
mensen, die aan huis gebonden zijn

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 30 januari
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Thea SchersKessels (jaardienst)
Maandag 31 januari
14.30 uur Rozenkrans en 15.00
uur Gebed van de Goddelijke
Barmhartigheid.
Dinsdag 1 februari
H. Mis 09.00 uur (grote kerk)
Donderdag 3 februari
H. Mis 09.00 uur. Aansl. Aanbidding
(grote kerk)

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

Parochie Panningen

Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88

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

Zeswekendienst Cor van Wijlick en
tevens jaardienst voor Annie van
Wijlick-Fleuren.
Jaardienst Wiel Wijnhoven.
Jaardienst Harrie Brueren en Antonia
Brueren-Coenen en overleden familie.
Donderdag 3 februari
9.00 uur H. Mis

Parochie Kessel-Eik

Misintenties
NL41RABO0125300522
Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkens
06 30 10 30 13
Kerkdiensten
IN VERBAND MET DE HUIDIGE
LOCKDOWN ZIJN ER MOMENTEEL NOG
GÉÉN H. MISSEN GEPLAND.
Voor de pastorale zorg kunt u terecht

bij pastoor- deken Wilson Varela
(telefoon 077- 3981416) of kape
laan Hans te Boekhorst (telefoon
077 477 12 75): Ziekenzalving
06 55 40 80 23.

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

Wonen of werken bij Huize Ter Beegden: een fijn kleinschalig
thuis voor ouderen met dementie of een fysieke beperking
waar liefdevolle aandacht en betrokkenheid centraal staan.

“Ik kan er echt zijn voor onze bewoners met ongehaaste, persoonlijke
aandacht. Dat geeft een dag vol geluksmomenten.” - Ineke

Een ﬁjn
nieuw thuis
Huize Ter Beegden | Heerstraat Zuid 20 | Beegden | www.huizeterbeegden.nl

De keuze voor een nieuw thuis is niet makkelijk. Zeker niet in
coronatijd. Bij Huize Ter Beegden wonen ouderen met dementie
of een fysieke beperking in een veilig en gezellig huis. Bekijk ons
filmpje over het wonen in onze huizen.

Sfeerproeven tijdens een coronaproof-rondleiding?
Interesse in wonen?

Interesse in werken?

Neem contact op met leidinggevende
José van Deursen: 06 570 861 64 of
jose.vandeursen@compartijn.nl.

Bel recruiter Dion van Leeuwen:
06 388 526 98 of ga naar
werkenbijcompartijn.nl.
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Tummers
daar word ik vrolijk van

EEN GOEDE START!
Daar word ik vrolijk van

Rob

ALTEIJSD
DE B TE
KEUZE

Gezond(er) koken wordt pas echt leuk met de
juiste apparatuur!

SIEMENS INBOUW INDUCTIEKOOKPLAAT
EE631BPB1E

699,-

549,-

• Glaskeramiek • Afmetingen (HxBxD) 51 x 592 x 522 mm • Flexibiliteit kookzone
• cookConnect - bediening van de afzuigkap via de kookplaat

E
SAMSUNG INBOUW VAATWASSER
DW60M6050BB/EG

579,-

549,-

• Half Load instelling • Flexibel derde rek • Afmetingen (HxBxD) 815 x 598 x 550 mm

299,-

209,-

PHILIPS AIRFRYER XXL
HD9650/90

• Twin Turbostar technologie • 360° Lucht circulatie • Vaatwasmachinebestendig
• Ook bakken, braden en grillen

159,-

139,-

KENWOOD KEUKENMACHINE
FDM313SS

• Voor raspen en hakken • Inclusief blender, citruspers, hakmolen, kloppers/garde
en snij- en raspschijven

NIEUWE
MEGAS
TORE

ROERMOND • WEERT • PANNINGEN • TEGELEN • ECHT • HEYTHUYSEN • HORST • SITTARD-GELEEN

@tummerselectro
@eptummers
Kijk voor de actuele openingstijden op onze site
T. 085 – 105 4444 | www.eptummers.nl

