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Alaaf!
De Heldense groep Alaaf Airlines heeft de tiende editie van het Limburgse liedjesconcours CMC Alaif gewonnen, dat op zondag 30 januari plaatsvond in Echt. De vier Heldenaren
wisten met hun liedje ‘De Vergistouris (Laot Gaon!) te winnen. Van de in totaal 79 inschrijvingen, stonden er 20 in de finale. Alaaf Airlines zanger Rob Zelen: “We deden mee aan CMC
Alaif om dit jaar toch zoveel mogelijk ‘vastelaovend’ te kunnen vieren en ook om het ‘vastelaovesgevoel’ bij de mensen thuis te kunnen brengen. Met zes liedjes uit Peel en Maas in de
finale is dat voor onze regio in ieder geval gelukt. En dat we in ons 1x11 jubileumjaar de beker mee naar Dörp mogen nemen, is natuurlijk een fantastisch cadeau.” / Beeld: Alaaf Airlines

Omwonenden skatepark Panningen
ondervinden wel degelijk overlast
De bewoners van de 18 Novemberring zijn niet tevreden over uitspraken die in de raadsvergadering van
dinsdag 25 januari werden gedaan door Peter Craenmehr (AndersNu). Hij stelde dat er geen klachten
zijn over het aangrenzende skatepark aan de Van Hornestraat. Omwonenden zeggen al jaren klachten
in te dienen. “De gemeente onderneemt geen stappen”, aldus omwonende Johan Cox.
In de raadsvergadering was het
skatepark aan de Van Hornestraat
onderwerp van gesprek. Moet deze
verplaatst worden naar het Pius
Park of wordt deze gerenoveerd op
de plek waar hij nu staat? In het
plan staat dat de skatebaan na 2026
naar het Pius Park komt, maar het
CDA en PvdA/GroenLinks dienden
een motie in om dit te vervroegen
naar 2023-2026. Deze motie werd
in de raadsvergadering weer ingetrokken, omdat wethouder John

Timmermans stelde dat er onderzoek wordt gedaan naar de opties
en vroeg de partijen dit af te wachten. Johan Cox, die sinds 1992 aan
de 18 Novemberring woont en met
zijn tuin op zo’n 10 meter afstand
aan de skatebaan grenst, zegt met
verbazing te hebben geluisterd naar
de uitspraak van Peter Craenmehr
(AndersNu). “Hij zei dat hij nog even
had rondgebeld en er geen klachten
waren binnengekomen. Ook zegt hij
dat hij er met zijn kleinkind geweest

is en het er allemaal netjes bijlag.
Ik weet niet wie hij gebeld heeft
maar ons, de omwonenden, heeft
hij niet gesproken. Daarnaast is er
een verschil als je overdag gaat kijken, of ‘s avonds laat als er hangjongeren zijn. Momenteel is er sowieso
niemand, want het regent en is
koud. Dat is heel wat anders dan
wanneer je in de zomer langsgaat.”
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IVN Helden slaat noodkreet: leden staan
binnenkort op straat
De natuurvereniging IVN Helden heeft dringend hulp nodig. Momenteel huisvest de vereniging nog in basisschool de Pas in Helden, maar daar
moet ze binnenkort weg, omdat de school gaat verdwijnen. Samen met gemeente Peel en Maas zoekt IVN naar een oplossing, maar vanwege de
trage voortgang is er geen huisvesting in zicht en vreest de vereniging dat ze binnen afzienbare tijd op straat komt te staan, waarmee het voorbestaan van natuur educatie in gevaar komt.

Doordat ze haar clublokaal noodgedwongen moest verlaten voor
de verbouwing van de voormalige
Odaschool, kwam IVN Helden terecht
in basisschool de Pas. Deze school
wordt momenteel bezet door Prisma
en Hoera, maar deze partijen verhuizen binnenkort naar de Odaschool die
momenteel gereed wordt gemaakt.
Ook zijn er nieuwe plannen voor het

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

schoolgebouw van de Pas, waardoor
IVN niet kan blijven. Het is echter de
vraag wanneer dit gaat gebeuren.
Het gaat volgens de vereniging de
verkeerde kant op als de gemeente
niet te hulp schiet. “Indien er door de
gemeente geen knopen worden doorgehakt, staat de vereniging binnenkort op straat”, vertelt Harrie Peeters,
penningmeester van IVN. De vereniging heeft locaties aan de gemeente
voorgesteld, maar krijgt geen duidelijkheid over de kans van slagen
van deze opties, waardoor IVN in een
impasse zit. “Wij zijn een actieve vereniging, maar zijn voor wat betreft de
locaties afhankelijk van de gemeente.
We hebben dringend hulp nodig. Als
we geen concrete locatie hebben,

waar de gemeente achter staat, komt
het voorbestaan van IVN Helden in
gevaar.”

Duurzame unit
De voorkeur van de vereniging is om
mee te verhuizen naar het terrein
achter de Odaschool en er een duurzame unit te plaatsen. Dit omdat IVN
veel met kinderen werkt van de basisscholen en BSO’s in Peel en Maas en
dan ook een goede samenwerking
kan houden met Prisma en Hoera.
“Over deze locatie was de gemeente
in eerdere gesprekken terughoudend.
Prisma en Hoera steunen ons wel in
dit plan. We willen graag duidelijkheid
van de gemeente”, legt voorzitter Jos
Joosten uit.

Voordat IVN moest verhuizen naar
de Pas, had de vereniging nog plannen voor het realiseren van een
educatief natuurcentrum. Dit idee
is van de baan. Peeters: “Het was
moeilijk verenigingen te vinden die
hier samen de schouders onder wilden zetten. Het is voor ons een te
grote last.” Volgens secretaris Maud
Duysens was de politiek in eerste
instantie enthousiast toen Peeters
in een raadsvergadering gebruikmaakte van het spreekrecht en het
plan presenteerde. “Toen waren
wij blij dat we gehoord werden en
dat de politiek sympathie voor ons
had. Daarna werd het echter stil.
We zijn allemaal vrijwilligers, die
uit liefde voor de natuur dit werk
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doen, maar momenteel steken we
meer tijd in de huisvestingperikelen, dan in onze natuuractiviteiten.
Het levert ons negatieve energie op.
Ondertussen tikt de tijdbom verder.
We hopen dat de gemeente een
actievere rol aanneemt.”
Volgens de gemeente heeft IVN
Helden de mogelijkheid gekregen om mee te verhuizen naar het
nieuwe kindcentrum Helden aan de
Kloosterstraat. “IVN heeft aangegeven deze mogelijkheid niet wenselijk te vinden, omdat ze dan gebruik
moeten maken van een gedeelde
ruimte, die ook door andere partijen wordt gebruikt. Daarom zoekt
IVN naar een alternatief.” Voor de
gemeente is samenwerking met het
IVN belangrijk en daarom ondersteunt ze de vereniging volgens
een woordvoerder hierbij waar
dat kan. “Er zijn al enkele opties
de revue gepasseerd, maar het is
niet tot een match gekomen. Op
dit moment worden enkele andere
concrete mogelijkheden bekeken.
Daarnaast staat vanuit het kindcentrum Helden nog steeds het aanbod
open aan het IVN om zich te vestigen in het schoolgebouw aan de
Kloosterstraat. Er is nog enige tijd
voor het IVN om een nieuwe huisvesting te vinden, voorlopig hoeven
ze nog niet weg uit de Pas”, aldus
een woordvoerder.

Ondertussen
tikt de tijdbom verder

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks
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Recreatieroutes rond Afwateringskanaal
tijdelijk afgesloten
Waterschap Limburg gaat begin februari aan de slag met het
opschonen van het Afwateringskanaal Neer-Meijel, op de grens van de
gemeenten Leudal en Peel en Maas. Over een lengte van 6 kilometer, ter
hoogte van de Roggelseweg (N562), wordt slib uit het kanaal
verwijderd. Omdat er eerst moet worden gesnoeid langs het
Afwateringskanaal, worden voor de veiligheid de omliggende
recreatieve routes tijdelijk afgesloten.
In de tijd dat de recreatieve
routes zijn afgesloten, wordt er
door de aannemer gezorgd dat er
omleidingsroutes worden aangegeven.
Info over verkeersmaatregelen en
omleidingen binnen de gemeente
Leudal rondom dit project lopen via de
gemeente Leudal.

Opschonen
Het opschonen van het
Afwateringskanaal is nodig, omdat
aanslibbing de waterafvoer hindert.
Het kanaal voerde in eerste instantie
veenwater van de Peel en het
overtollige water van de ZuidWillemsvaart af naar de Maas. Nu
vervult het de functie als afvoersloot
van overtollig regenwater voor
omringende landerijen. In de loop
van de jaren vond aanslibbing in
het kanaal plaats, dat verwijderd

dient te worden. Ook is er sprake
van achterstallig onderhoud aan
de begeleidende beplanting in- en
langs het kanaal. Omdat voor de
baggerwerkzaamheden ruimte
moet worden gemaakt voor de
bereikbaarheid van machines, wordt
nu achterstallig snoeionderhoud langs
het Afwateringskanaal meegenomen.

Broedseizoen
Aannemer Van Beers start binnenkort
met het verwijderen van de
begroeiing. Hiervoor heeft Waterschap
Limburg een ecoloog ingeschakeld.
Deze is op locatie geweest en heeft
inmiddels groen licht gegeven voor
de werkzaamheden. De gemeente
Leudal heeft samen de aannemer
een rondgang gemaakt en de te
handhaven monumentale bomen
aangewezen. Er wordt gelet op

thema’s hydrologie, natuurwaarden,
recreatie en cultuurhistorische

objecten. In elk geval is het streven
om de snoeiwerkzaamheden af

te ronden voordat half maart het
broedseizoen start.

College gaat akkoord met de wijziging van het bestemmingsplan

Enkele aanpassingen in plan Veersepad 13
na honderden zienswijzen
Ondanks ruim driehonderd zienswijzen geeft het College van B&W van
Peel en Maas goedkeuring aan de wijziging van het bestemmingsplan
van Veersepad 13 in Kessel. Wel heeft de gemeente de bestemming van
het zorg-wonengebouw duidelijker gespecificeerd in het bestemmingsplan. Dit om onrust in de buurt te voorkomen.
Van de ruim drie honderd zienswijzen waren er honderd niet afkomstig
uit Kessel. Iedereen heeft echter het
recht om een zienswijze in te dienen,
geeft de gemeente aan. Alle bezwaren worden dan ook serieus genomen.
“Zo zijn er zienswijzen binnengekomen uit Amsterdam, meerdere vanuit
hetzelfde adres, of teksten die geko-

pieerd waren uit andere zienswijzen.
Pas in de volgende fase, bijvoorbeeld
wanneer er in hoger beroep wordt
gegaan, bekijkt de gemeente wie
belangen heeft.”
Op technische punten is het bestemmingsplan na de zienswijzen aangepast. Zo is nog specifieker in het
plan verwerkt dat het gaat om een

zorg-wonengebouw. Dit is in het plan
verankerd, wat wil zeggen dat nieuwe
bewoners zich aan een zogenaamd
sociaal contract met de andere bewoners moeten houden. Daarnaast heeft
de gemeente een apart onderzoek uitgevoerd naar schaduwwerking door de
hoogte van het pand. Het bouwvlak is
ook ingeperkt, zodat het gebouw niet
te dicht op de erfgrenzen van omwonenden komt te staan. “Het is een op
maat gemaakte bestemming. Het staat
bijna volledig vast wat er op de locatie
wordt gebouwd. De gemeente wilde,
net als de stichting, aan de voorkant

voor het dorp duidelijkheid scheppen en daarom is in de kleinste details
het plan bekeken en afgewogen.
Die zorgvuldigheid is gedaan om reuring te voorkomen”, aldus wethouder
Rob Wanten.
De wethouder vindt het aannemelijk
dat er een beroep wordt gedaan op de
wijziging van het bestemmingsplan.
Wel geeft hij aan dat de eigenaar
van het pand zich momenteel aan de
regels houdt. “De eigenaar heeft het
recht om binnen de regels met het
pand te doen wat hij zelf wil. Hij had
het huis ook alleen kunnen slopen,

daar is geen vergunning voor nodig,
enkel een melding doen is voldoende.
Omdat het pand niet beschermd is, is
slopen toegestaan. Dat omwonenden
het jammer vinden dat er een oud
pand verdwijnt in Kessel kan ik
begrijpen.” Er is van te voren wel
door een dorpsbouwmeester en een
onafhankelijke commissie beoordeeld
of het plan binnen de perken blijft.
Dit omdat Veersepad onderdeel is
van een beeldbepalend dorpsgezicht.
De gemeenteraad neemt dinsdag
22 februari een besluit over het
bestemmingsplan.

LVK finale vervroegd door corona
versoepelingen
De finale van het Limburgse Vastelaovesleedjes Konkoer (LVK) is verplaatst naar vrijdag 18 februari en
vindt plaats in de Schouwburg van Venray. De finale zou eigenlijk plaatsvinden op carnavalszondag
27 februari, maar is door de nieuwe versoepelingen vervroegd, zo laat Stichting LVK weten.
Stichting LVK heeft in overleg met
de Vorstenraod Rooy, een afvaardiging van de artiesten en L1, besloten
om de finale te verplaatsen. Ook zal
publiek binnen de geldende maatregelen beperkt worden toegelaten tot
deze 46e finale. “Iets waar het lange
tijd niet naar uit zag”, aldus de stichting. Naar aanleiding van berichten
dat er tóch meerdere ‘vastelaovesevenementen’ worden georganiseerd
waarvoor óók LVK-artiesten worden
gevraagd, heeft de stichting besloten
om de datum van de finale te ver-

schuiven. In overleg met de plaatselijke organisatie De Vorstenraod Rooy
en L1 is gezocht naar een datum vóór
het carnavalsweekend.

het LVK kan door een beperkt aantal
bezoekers worden bijgewoond maar
er zal geen voorverkoop plaatsvinden, zo laat Stichting LVK weten.

Publiek

Uitzendingen

De cultuursector mag met ingang
van de nieuwste coronaversoepelingen weer gedeeltelijk open en evenementen zijn weer tot 22.00 uur
toegestaan. Ook is er bekendgemaakt dat publiek weer (onder de
geldende voorwaarden) welkom is
bij evenementen. De 46e editie van

Op vrijdag 11 en zondag 13 februari worden de twee halve finales
op L1-radio en online uitgezonden.
Welke twintig liedjes doorgaan
naar de finale wordt op woensdag 16 februari bekendgemaakt.
De finale op vrijdag 18 februari
begint om 19.00 uur.

boeiboorden / platte daken
terrasoverkappingen / lood- en zinkwerk
Voor informatie, een vrijblijvende offerte of een gratis dakinspectie:
dakwerkenlimburg.nl
06 38 64 67 61 / INFO@DAKWERKENLIMBURG.NL
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Leerachterstanden bij studenten uit Peel en Maas
wegens corona
Door corona hebben veel studenten in Nederland een leerachterstand opgelopen. Studenten Debohra Vromen
uit Baarlo en Auke Mertens uit Kessel kunnen dit beamen. Zij hebben allebei de negatieve effecten van corona
ervaren tijdens hun studie. De online lessen waren het grootste probleem bij deze studenten.
De Baarlose Debohra studeert Positieve
Psychologie aan de universiteit van
Tilburg. “Toen corona aan het begin van
de coronacrisis uitbrak in Milaan, was ik
toevallig dat weekend daar. Toen was
er nog geen protocol vanuit de universiteit, daardoor ben ik drie weken niet
op school geweest,” vertelt ze. “Er was
namelijk nog niets geregeld qua online
lessen en daardoor kreeg ik een flinke
achterstand. Ik kreeg te horen dat ik
het zelf moest regelen met mijn medestudenten, dat was niet fijn”, zegt ze.
“Aan het begin van de coronaperiode

had ik eigenlijk tentamens, deze zijn
toen uitgesteld. Ze werden vervolgens
bij tentamens in een andere periode
ingepland. Dat was echt heel veel”,
vertelt Debohra. “Ook vielen er in het
begin veel lessen uit, omdat de universiteit niet direct wist wat zij moest
doen door het ontbreken van een duidelijk protocol. Het duurde heel lang
om online lessen op te zetten en op dit
moment merk je dat de universiteit er
nog steeds niet voor openstaat. Ik denk
dat dit ook geldt voor andere onderwijsinstellingen. De meeste scholen

lijken zich niet verder te willen ontwikkelen in het online lesgeven. Zodra het
weer offline kan, dan is alles opeens
weer offline. Als student moet je je dan
maar aanpassen. De ene week heb ik
op de campus les en de andere week
online.”

Lesstof begrijpen
Auke Mertens uit Kessel studeert aan
Fontys Hogescholen in Venlo en heeft
vooral door de online lessen een leerachterstand opgelopen. “De achterstand is begonnen in september 2020

Wie
goed doet,
goed ontmoet!
Word ook vrijwilliger
bij De Zorggroep
Meer info:
www.dezorggroep.nl/vrijwilliger
Wil jij écht iets voor de ander
kunnen betekenen?
De Zorggroep zoekt vrijwilligers voor
diverse zorglocaties, zoals: Broekstraat
Maasbree, Ruijsstraat Helden, Hof Ter
Borcht, Sociëteit Connect en
Dagbesteding Ter Borcht in Baarlo,
woonzorglocatie en dagbehandeling
Piushof en zorgappartementen De
Groenling in Panningen.

toen mijn lessen net waren begonnen.
Deze liep op totdat mijn online lessen
stopten.” Hij vertelt dat de achterstand
vooral veroorzaakt werd doordat hij
zich niet kon focussen tijdens de online
lessen. “Hierdoor begreep ik de lesstof
niet goed. Toen ik eenmaal weer fysiek
op school mocht zijn, merkte ik dat de
lesstof veel beter in mijn hoofd werd
opgeslagen. Het volgen van online
lessen zorgde voor een ophoping van
lesstof die ik niet begreep en die ik
daarna weer moest inhalen.”
Tijdens haar studie heeft Debohra
door corona geen enorme, maar wel
een aantal kleine achterstanden opgelopen. “De universiteit gaat er nu iets
soepeler mee om. We mochten afgelopen jaar ook door naar het volgende
jaar, ondanks dat niet iedereen het
benodigde aantal studiepunten had
gehaald. Daardoor heb ik wel extra
studielast gehad dit jaar. Nu is mijn
achterstand daarin rechtgezet. De universiteit houdt er gelukkig rekening
mee. Ze weten dat voldoendes halen
niet het belangrijkste is in deze tijd.”
Auke heeft geen extra hulp gekregen
vanuit zijn school, maar zegt dat hij
zelf wel meer om hulp had kunnen
vragen aan de docenten. “Tijdens de
online lessen voelde het voor mij niet
prettig om vragen te stellen, maar ik

had docenten wel privé kunnen vragen om meer duidelijkheid.” De problemen zijn inmiddels voor een groot
deel opgelost. “Ik heb de meeste tentamens inmiddels gehaald en de lesstof gelukkig ook goed ingehaald.”
Debohra weet niet of ze beter had
gepresteerd wanneer er geen corona
was geweest tijdens haar studie.
“Ik denk dat je wel meer betrokken was geweest bij de opleiding en
dat kan zich zeker vertalen in betere
resultaten. Door de zorgen die je hebt
en door alles waar je rekening mee
moet houden, is je mentale capaciteit beperkter. Daardoor ben je minder bezig met de vakken die je hebt.
Ik denk niet dat ik na mijn studie
problemen ga krijgen door corona,
maar de studie zelf was wel stukken
zwaarder”, vertelt ze. De Baarlose
heeft tijdens haar studie gemerkt dat
er binnen het onderwijs veel ruimte
voor verbetering is. “Het heeft te lang
geduurd voordat er een fatsoenlijk
protocol was. De scholen wisten dat er
sprake was van een pandemie voordat deze daadwerkelijk in Nederland
opdook. Er zijn genoeg internationale
studenten en ik vind dat ze eigenlijk
achter de feiten aan zijn gelopen.”
Tekst: Noëlle Ewals

Vier generaties
Nieuwsgierig? Vraag vrijblijvend naar de
mogelijkheden óf vraag een meeloopdag aan.
Petra Keijsers-Simons
06 42 61 68 70
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dezorggroep.nl

Miranda Raaymakers
06 13 56 49 38
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dezorggroep.nl
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Vier generaties in Helden
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Met de geboorte van Mila Lormans is er binnen de familie
vier generaties ontstaan. Mila is dochter van de de 27-jarige
Laura Verkoelen uit Helden en kleindochter van de 53-jarige
Mieke Verkoelen uit Helden. Miep Beerlage - Ponjé (83) uit Maasbree
is de trotse superoma.
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Beringse Jace is genderfluid en wil taboes doorbreken
door open te zijn over genderwisselingen
Jace Theeuwen uit Beringe is 12 jaar en genderfluid, een term voor mensen die zich niet geheel man of vrouw
voelen. Volgens Jace begrijpt moeder Sandra niet altijd wat genderfluid zijn betekent en hoe ze hiermee moet
omgaan. Daarom spreken ze er openlijk over. Samen zijn ze het erover eens dat de buitenwereld nog veel kan
leren over deze term en dat taboes doorbroken moeten worden.
Als 10-jarige struinde Jace het internet af, op zoek naar duidelijkheid over
genders. “Daar kwam ik erachter dat
ik me niet altijd een meisje voel. Ik
wissel van gender, alsof je wisselt van
emotie. Dat kan per minuut, uur of dag
verschillen. Maar het kan ook zijn dat
ik me één jaar lang een jongen voel.
Onlangs droeg ik een binder waarmee
ik mijn borsten kan verbergen, omdat
ik me een jongen voelde. Maar midden
op de dag ging ik weer terug naar een
meisje en moest ik de binder op de wc
losmaken. Ik kan me soms ook druk
maken over het kiezen van een wc.”

Openheid
Ondanks dat Sandra Jace niet altijd
begrijpt, staat ze wel open om te
leren, geeft ze aan. “Het is niet belangrijk wat ik vind. Ja, ik schrok toen ik
Jace een binder zag dragen, maar toen
ze me uitleg er over gaf, begreep ik
het. We zijn erg close samen en open
naar elkaar toe. Jace kan alles tegen
me zeggen.” Sandra geeft wel aan het
lastig te vinden om haar dochter niet
meer Lara-Lynn te noemen. “Als ik

Kroegeigenaren willen sneller duidelijkheid

Over twee weken besluit over
invulling carnaval

boos ben, zeg ik Lara-Lynn. Deze naam
gebruik je al 12 jaar en je bent het
gewend. Ze moet dan ook begrijpen
dat ik haar niet bewust probeer te
kwetsen. Ik ben nog lerende, en zal
altijd lerende blijven.” Jace: “Ik vind
het soms erg als mijn moeder me zo
noemt. Ik word liever bij de naam Jace
genoemd. Mijn vrienden op school zijn
dit ook al gewend.”

In hokjes plaatsen
Volgens moeder Sandra is het af en
toe moeilijk om Jace te zien veranderen in een jongen. Toch ziet ze Jace
ook steeds meer zichzelf worden.
“Als kind kleedde Lara-Lynn zich als
een prinses. Ze heeft zelfs op websites
model gestaan. Toen ze vorig jaar met
kerst stoerdere jongenskleren droeg,
zag ik haar gezicht stralen. Dat deed
haar heel goed en je zag dat het geen
opwelling is. Dat wil niet zeggen dat
ze alleen neutrale kleren draagt, ik zie
haar ook wel eens met hakken lopen.
Sommige ouders weten hier niet goed
mee om te gaan, maar waarom plaatsen we mensen in hokjes? Wat schiet

je ermee op?”
Ondanks dat Jace weinig negatieve
reacties ontvangt, is Sandra van
mening dat in een stad als Venlo, waar
Jace de musicalopleiding volgt, de
lgbtq+-gemeenschap meer gewaardeerd wordt.
“Ik merk dat Nederland op dat gebied
nog best gesloten is, zeker in een
klein dorp als Beringe. Mensen blijven meningen hebben, dat hou je
toch. Mijn zoon gaat ook vaak de
discussie met Jace aan, omdat hij er
anders over denkt. Ik vind het knap
dat Jace niet bang is voor wat anderen zeggen. Je bent wie je bent en dat
houdt Jace altijd in het achterhoofd.”
Daarom vindt Jace het belangrijk om
open te vertellen over het genderfluid
zijn. “Je kan me beter vragen stellen,
dan iets stoms zeggen. Ik ben bereid
om uitleg te geven. Ook vind ik het
fijn dat er meer op tv verschijnt over
de lgbtq+-gemeenschap, maar het
stoort me dat er vaak verkeerde informatie wordt gegeven.”
Tekst: Jeanine Hendriks

Heemskerk Vasteplanten is een bedrijf dat gespecialiseerd is in
Hemerocallis, Hosta en Iris. Sterke en mooie vaste planten welke
we wereldwijd aan meer dan 30 landen leveren. Wij produceren
deze op 2 locaties; en Grubbenvorst (l) en Noordwijk (zh).

Op welke manier invulling kan worden gegeven aan carnaval wordt half februari besloten. Dat bleek
maandagavond 31 februari na afloop van het Veiligheidsberaad waarin bezorgde burgemeesters spraken met minister Dilan Yesilgöz (Justitie). Kroegeigenaren willen echter duidelijkheid en spreken hun
frustraties uit.
Volgens de minister moet carnaval
doorgaan, maar wel op een andere
manier. De burgemeesters uit de
carnavalsstreken vinden dat er
nagedacht moet worden hoe om te
gaan met de anderhalvemetermaatregel. Omdat het Veiligheidsberaad
voor een dilemma staat, is het
besluit hierover nog uitgesteld.
Over twee weken hopen de burgemeesters meer duidelijkheid
te hebben. Die onduidelijkheid is
voor Martijn Horsten, eigenaar van
Dotje’s Skihut in Panningen, frustrerend. Volgens hem moeten er ballen
worden getoond en knopen worden
doorgehakt. “Na twee jaar braaf te
hebben geluisterd is Dotje helemaal
klaar met aan het lijntje gehouden
te worden. Begrijp mij niet verkeerd:
als de gezondheidszorg of handhaving het niet toelaten, sluit ik met
alle liefde mijn zaak nog maar een
keer, maar ik vraag maar één simpele vraag: geef gewoon eens duidelijkheid.”
Die duidelijkheid vraagt Jones
Geraedts van Café de Boesjer in
Kessel ook. Volgens hem is het
onmogelijk om één week voor
carnaval nog dj’s en personeel te
regelen wanneer de overheid toch
besluit om het feest door te laten
gaan. “Dat is te kort dag. Het is een

slechte zaak dat er nu geen besluit
wordt genomen. Er moet heel snel
duidelijkheid komen.” Met de huidige regels is volgens de café-eigenaar carnaval vieren niet mogelijk.
Carnavalsvierders moeten 1,5 meter
afstand houden en zitten. “In Café
de Boesjer is er plek voor veertig
gasten. Heb je al eens een zittende
polonaise gezien? Probeer maar
eens te blijven zitten, wanneer er
alcohol gedronken wordt. De regels
zijn tijdens carnaval niet te handhaven, een tussenweg is er dus niet.”

Afgelasten
De organisatie van de Straotzitting
in Helden heeft besloten het evenement af te gelasten. “Het is voor
ons onmogelijk met de verwachte
restricties zoals QR-codes en 1,5
meter afstand dit te organiseren.
Bovendien verwachten we veel
meer publiek, omdat de grote evenementen in de regio zijn afgelast.”
Ook de druk op de zorg, waar verschillende vaste vrijwilligers werken
heeft meegewogen. Straotzitting
Dörp is het oudste straat/pleinfeest van Peel en Maas (sinds 2006)
en schenkt jaarlijks de opbrengst
aan jeugdverenigingen in Helden.
“Volgend jaar beter: dat wordt dan
na twee afgelastingen toch einde-

lijk de 16e keer.” Ook in 2022 vindt
er geen Bonte Boete Belaeving in
Panningen plaats. “We hebben tot
het allerlaatste moment gewacht en
gekeken of we nog ergens mogelijkheden zagen voor een nieuwe
editie”, zo laat de organisatie van
het jaarlijks terugkerend feest in
Panningen weten. Hoewel er in
de persconferentie van 25 januari weliswaar versoepelingen zijn
aangekondigd, biedt dit voor evenementen nog weinig speelruimte.
De huidige maatregelen gelden voor
een periode van zes weken met
een weegmoment na drie weken.
“Ook als er in de komende periode
verdere versoepelingen komen is
het organisatorisch simpelweg onrealiseerbaar en onverantwoord om
de Bonte Boete Belaeving plaats te
laten vinden.” Dit betekent dus dat
de 5-jarige jubileumeditie van het
evenement wederom een jaar in de
ijskast kan. De Stichting Bonte Boete
Belaeving geeft aan dat het artiestenprogramma geregeld was en ook
de afspraken met de leveranciers al
vast stonden. “Het meest vervelend
is echter dat we vastelaovesvierend
Peel en Maas geen feest kunnen
bieden, waar iedereen juist zo naar
snakt.”

Wij zoeken iemand die er
gewoon is wanneer het nodig is!
20 tot 40 uur per week
Heemskerk Vasteplanten biedt een zelfstandige functie als teelt
manager vaste planten in Grubbenvorst en omgeving. Ben je praktisch
ingesteld, een aanpakker en zoek je afwisselend werk met flexibele
werktijden, dan is dit je (buiten) kans!
Wat ga je doen?
Als teelt manager locatie Grubbenvorst zorg je voor een succesvolle
teelt. Je kan goed plannen en organiseren en je hebt een groot
verantwoordelijkheidsgevoel. Je hebt dagelijks contact en overleg met
je collega teelt manager uit Noordwijk.
In het voorjaar bestaan de werkzaamheden uit het planten van
de nieuwe productie met behulp van plantmachines. Je begeleidt
daarbij 4-6 seizoenkrachten. In de zomer zorg je voor optimale
groeiomstandigheden, waaronder watergeven, gewas onderhoud en
nalopen. Dit doe je alleen en met collega’s uit Noordwijk.
Vanaf november ben je actief betrokken bij het rooiproces.
De gerooide planten worden getransporteerd naar onze locatie in
Noordwijk. Eventueel kan je nog een functie vervullen in Noordwijk.
Je werkt met moderne en goed onderhouden spullen en machines.
Gezien de diversiteit van je collega’s is het een pre als je naast
Nederlands ook Engels of Pools spreekt.
Heb je ervaring in de agrarische sector en ben je voor lange
termijn opzoek naar een veelzijdige baan, neem dan contact met
Loek Teeuwen via tel. 0252 34 03 51 of stuur je CV en motivatie naar
loek@heemskerkplants.com. We verheugen ons op je sollicitatie.
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Leenders Plants is een superleuk positief bedrijf waarbij we met een
team van tien mensen tuinplanten kweken en vermarkten naar tuincentra en collegakwekers in binnen- en buitenland.
Heb je zin om met ons een natuurproduct te maken,
dan kom je bij ons helemaal tot bloei.
Wij bieden een uitdagende baan (fulltime of parttime)

Medewerk(st)er
tuinplantenkwekerij
met doorgroeimogelijkheden

Werkzaamheden:
• Verzorging, onderhoud en snoeien
• Oppotten en verzendklaar maken
• Werken met heftruck en div. andere machines
• Aansturen van seizoen medewerkers en een leuke groep scholieren.
Wij vragen:
• MBO of HBO werk en denkniveau
Wij bieden:
• een leuke afwisselende baan in een professioneel
en gezellig team
• goed salaris volgens CAO open teelten
• goede secundaire voorwaarden
• wij leren je graag het vak tuinplanten kweken
Voor meer informatie bel Mark Leenders
06 51 98 90 98
Je kunt schriftelijk reageren per mail.
Stuur je CV en/of diploma’s mee.

www.leendersplants.nl | info@leendersplants.nl

PARTTIME PLANTEN INPAKKERS
BIJ GREEN4RETAIL, FLORA TRADE PARK IN VENLO

Werk je het liefst de hele dag met je handen en lekker tussen
de planten? Heb je een goede conditie en zoek je een ﬂexibele,
parttime baan? Dan hebben wij een leuke vacature voor jou.
Wat ga je doen?
Als parttime inpakker ben jij verantwoordelijk voor het ompakken van
prachtige bloemen en planten zoals
perkplanten en diverse tuinplanten.
Jouw taak?
Samen met een klein en gezellig
team pak je in onze verwerkingshal
de planten over op plantenkarren
en maak je bestellingen voor onze
retail klanten klaar. Het klinkt als
een vrij simpele baan, maar het
vergt wel wat inspanning, handigheid en nauwkeurigheid.
Werkdagen en -tijden
Jij bent dinsdag, woensdag en
evt. donderdag beschikbaar en
ﬂexibel inzetbaar. Jouw werktijden
zijn van 08.00-17.00 en in overleg
kun je een ½ uurtje later beginnen, en ben je bereid om soms
langer door te werken.

Wat wij bieden
• Per direct een baan als
planten inpakker voor 8 tot
max. 16 uur per week.
• Een bruto uurloon >21 jaar
= € 12.50 afh. Van inzet en
ﬂexibiliteit tot € 14.50. incl.
vakantietoeslag.
• Reiskosten vergoeding
bespreekbaar.
• Een gemoedelijke werksfeer.
Wat wij vragen
• Minimaal mbo werk- en
denkniveau en het spreken
van de Nederlandse taal.
• Je bent een harde en ﬂexibele werker en enthousiast
om aan de slag te gaan.
• Minimaal beschikbaar van
1 maart tot 1 juli.
• Ook vitale 65 plussers zijn
welkom.

Solliciteren
Ben jij de perfecte kandidaat voor deze vacature en voldoe je aan de eisen?
Stuur dan voor 13 februari een mail met je motivatie en CV naar:
info@green4retail.nl en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Kasijah uit Baarlo strijd om
titel ‘Miss Teen of Limburg 2022’
De Baarlose tiener Kasijah Kater (17) uit Baarlo is samen met zeventien andere Limburgse meiden in de finale
beland van de Limburgse missverkiezing ‘Miss Beauty of Limburg’, in de leeftijdscategorie 15 tot en met
18 jaar. Tijdens de finale, die plaatsvindt op vrijdag 18 maart, strijden zij om de felbegeerde titel ‘Miss Teen
of Limburg’, dat onderdeel is van de missverkiezing.
Voor de Baarlose is het de eerste keer
dat ze deelneemt aan een missverkiezing. “Ik wilde iets nieuws proberen”, zegt Kasijah. “Het idee om mij
op te geven voor deze wedstrijd werd
vooral aangewakkerd doordat ik er
veel over op televisie en Instragram
voorbij zag komen.” Daarnaast heeft
ze vaker van vrienden en vriendinnen
te horen gekregen dat het iets voor
haar zou zijn om mee te doen aan
een missverkiezing. Kasijah meldde
zich aan via een website en maakte
een filmpje van zichzelf waarin ze zich
voorstelde. Ze kreeg goed nieuws en
werd uitgenodigd voor een casting.
Tijdens deze dag moest ze zichzelf
voorstellen in een voorstelronde en
laten zien of en hoe zij op de catwalk
kan lopen. Ze wist mensen genoeg te
overtuigen en kreeg te horen dat ze
door was naar de finale, samen met
zeventien andere meiden in de leeftijdscategorie 15 tot 18 jaar. “Als je als
eerste eindigt, mag je daarna meedoen aan de Nederlandse Miss Beauty
verkiezingen. Dat wil ik heel graag.
Zo wordt mijn bereik groter en kan ik
meer mensen inspireren.”

Boodschap doorgeven
Dit laatste is namelijk iets wat
Kasijah graag wil doen. Ze wil een
boodschap doorgeven aan andere
leeftijdsgenoten. “Ik heb ADHD en
gebruik hiervoor al jaren medicatie.
Hierdoor heb ik mij altijd een
buitenbeentje gevoeld. Als ik de
medicijnen soms niet slikte, voelde ik
mezelf energieker. Maar dan zeiden
klasgenoten meteen: ‘Kasijah, moet
jij je pillen niet slikken’. Dat is niet
leuk. Ik wil nu via mijn social media
kanalen alvast aandacht besteden

aan dit onderwerp en ik hoop door
mijn deelname straks veel mensen
te bereiken. Ik wil namelijk duidelijk
maken dat het niet erg is om iets
anders te zijn dan de rest.”
Wat haar precies te wachten staat in
de finale is haar nog niet helemaal
duidelijk. “Dat krijgen we nog te
horen”, zegt ze. Binnenkort kunnen
mensen alvast op mij stemmen

via mijn social media kanalen,
zodat ik extra kans maak om Miss
Teen of Limburg te worden. Deze
stemmen worden, naast de stemmen
van de jury, meegerekend in het
eindoordeel.”
Kijk voor meer informatie op de
Facebookpagina van Kasijah.
Tekst: Roosje Delsing

Vertraging in bouw
arbeidsmigrantenwoningen op camping
Flierenhof
De bouw van woonunits voor 175 arbeidsmigranten op camping Flierenhof in Maasbree heeft vertraging opgelopen. Waar de woningen afgelopen december klaar hadden moeten zijn, is dit volgens campingeigenaar Peter Janssen vertraagd tot juli dit jaar. “Er is een gebrek aan materiaal en goed
personeel in de bouw”, zo zegt hij.
Dat de bouw nog niet volledig
klaar is, wil niet zeggen dat er nog
geen arbeidsmigranten op camping
Flierenhof wonen. Er zijn momenteel achttien woonunits gereed en
in gebruik, dit is gelijk aan negentig bedden. “Per eind juli verwachten we alle 35 woonunits gereed
en in gebruik te hebben. Er wonen
dan circa 175 mensen waarvoor we
een vergunning hebben. We zitten
nu dus halfvol”, zegt campingbaas
Peter Janssen.

Klacht
Tegen het plan van het arbeidsmigrantencomplex werden in een
eerder stadium zestig zienswijzen

ingediend. Deze mochten niet baten
en de vergunning werd verleend.
Janssen zegt dat de arbeidsmigranten er de afgelopen maanden
gefuseerd zijn komen wonen en
hij nog geen klachten van buurtbewoners heeft ontvangen. “Wel is
er een buurman, die ons een paar
keer heeft getreiterd. Verder hebben we nog geen klachten gehoord.
We doen er ook alles aan om zelf
het terrein en tot 100 meter daarbuiten schoon te houden. Er ligt weleens wat rommel, maar dat wil niet
zeggen dat het van de arbeidsmigranten afkomt.”
Janssen zegt er alles aan te doen om
de arbeidsmigranten zo goed moge-

lijk op te voeden, zodat omwonenden er zo min mogelijk hinder van
ondervinden. “We hebben 24/7
iemand aanwezig op het park die
de bewoners in de gaten houdt.
We hebben strikte regels en tolereren niets van drugs, zelfs geen
jointje. Eén keer betrapt worden is
binnen 24 uur vertrekken.” Janssen
geeft aan er alles aan te doen om
de arbeidsmigranten te helpen en
ze zo goed mogelijk mee te laten
komen in de buurt. “De hele buurt
is netjes tegen mij en ik ben zelfs
afgelopen november opgenomen in
de buurtapp.”
Tekst: Roosje Delsing
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Omwonenden skatepark
Panningen ondervinden
wel degelijk overlast
Storend geluid
De Panningnaar zegt dat de skatebaan
tien jaar nadat hij er kwam wonen
werd aangelegd. “Er waren destijds al
omwonenden die er commentaar op
hadden. Zij zagen de bui al hangen met
hangjongeren in de avond”, zegt Cox.
Ondanks overleggen met de gemeente,
kwam de skatebaan er toch. Volgens
Cox zei de gemeente destijds dat ze bij
overlast de politie konden inschakelen.
“Maar je weet dat ze allang weg zijn
voordat de politie arriveert.” In de
afgelopen jaren werd de overlast
die hij ondervond steeds erger.
“Er kwamen steeds meer apparaten
en de skatebaan werd hiermee ook
steeds meer een fietscrossbaan, dit
maakt erg veel geluid. Ook nemen de
jongeren muziekboxen mee. Op het
plein merk je het niet zo erg, maar
de wind neemt het geluid mee onze
tuinen in. De overlast is vaak zo erg,
dat we niet in onze tuin kunnen zitten.”
Volgens de Panningnaar is het pijnlijk
dat Craenmehr zegt dat de toestellen
niet versleten zijn. Want volgens Cox is
dit juist een groot onderdeel van het
probleem. “Doordat ze versleten en
het ook holle toestellen zijn, maken
ze extra kabaal. Als ze van beton
zouden zijn, zou het veel minder
overlast veroorzaken. Daarnaast is de
aansluiting van de holle apparaten op
de grond van metaal. Dat maakt elke
keer een flinke slag als iemand erop
springt. In andere dorpen en steden
liggen skatebanen ver weg van de
bewoonde wereld af, dat hoort hier
ook.”

Weer in Peel en Maas

ligt het skatepark aan een te drukke
weg en is het gevaarlijk voor kinderen
die de weg op kunnen rennen. Het is
afwachten tot het een keer misgaat.”

Realistisch beeld
Volgens Cox en Van Horne dient de
skatebaan zo snel mogelijk weg te
gaan. “Het beste is als de skatebaan
verdwijnt en verplaatst wordt naar
het Pius Park”, zegt Cox. “Er moet een
heel nieuw plan worden gemaakt,
deze toestellen zijn aan het verslijten.
Het is het beste voor zowel de skaters
als voor de buurt. En in plaats van de
skatebaan kun je hier een rustig plekje
maken voor kleine kinderen. Dan is
iedereen gelukkig.”

Op het plein merk je het
niet zo erg, maar de
wind neemt het geluid
mee onze tuinen in

Tekst: Roosje Delsing

Overwegend droog weer op komst
Het wil maar niet lukken met de winter. Daarvoor in de plaats hebben we een enigszins golvende westcirculatie met lucht vanaf zee. Hierdoor zijn regenstoringen nooit veraf. Al aan het begin van de week trok
storm Corrie vlak langs Nederland. In Limburg viel het nog mee met de wind, omdat we vrij dicht bij de
kern van het lagedrukgebied zaten. Deze vrijdag beleven we echter weer een dag met veel wind en trekt er
een actieve lijn met buien over, waarbij ook korrelhagel kan zitten. In het weekend gaat hogedruk meer
terrein winnen vanaf het zuiden, waardoor het rustig en overwegend droog weer wordt. Het blijft zacht
met 8 tot 10 graden, maar in de nacht kan het een graadje vriezen. Hoelang het rustige weer aanhoudt,
is onduidelijk. / Tekst en beeld: Nicky de Bruijn

Gemotiveerde
collega’s
Wij, 5-sterren camping De Heldense Bossen in Helden, zoeken
voor het komende kampeerseizoen gemotiveerde collega’s:

Hangjongeren
Lou van Horne, een buurman van
Johan, zegt ook hevige overlast van
de skatetoestellen en hangjongeren te ondervinden. Met name sinds
2019, toen de gemeente besloot om
skatetoestellen van andere plekken
in de gemeente hierheen te verhuizen. “We zijn er niet betrokken bij
geweest. Dat vind ik een hele kwalijke zaak”, zegt hij. “In november 2019
is er een amendement aangenomen
door de gemeenteraad om verlichting te plaatsen. Hiertegen hebben we
een bezwaarschrift ingediend en de
verlichting is er gelukkig niet gekomen. Anders waren de hangjongeren nog langer blijven hangen in de
avond.” Volgens Van Horne zijn er een
aantal gesprekken geweest met het
team maatschappelijke ontwikkeling
van de gemeente en in juni 2020 hebben ze de problemen aangekaart bij
Vorkmeer. “Dat heeft weinig opgeleverd. Op 24 september 2020 hebben
buurtbewoners een gesprek gehad
met verantwoordelijke (voormalig) wethouder Wim Hermans en het
team maatschappelijke ontwikkeling.
Daar is weer weinig mee gebeurd.”
Van Horne heeft vooral last van het
gebonk dat van de houten toestellen
afkomt. “Die toestellen, die destijds
zijn geplaatst, zijn van hout en voldoen niet aan de norm. Het gebonk
hoor ik tot binnen, zelfs met de deuren dicht. Die toestellen horen hier
niet thuis en moeten ergens aan het
randgebied komen te staan. Daarnaast
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Scholieren /
Studenten
Help mijn agenda staat TE VOL!
Hoe vaak roep jij dit tegen jezelf?
Af en toe is natuurlijk niet zo erg. Overkomt jou dit
heel vaak, dan is het misschien tijd voor de workshop
BordjeVol.
Je krijgt dan op een leuke en interactieve manier inzicht in
jouw energiegevers. Jouw energievreters leer je ook kennen.
En wat zou jij graag anders willen?
Een setje speelkaarten krijg je vooraf gratis thuisgestuurd.
Wanneer? Maandag 14 februari van 16.00 - 17.15 uur
of van 19.00 - 20.15 uur.
Waar?
Vorkmeer, Kerkstraat 32 in Panningen.
Online meedoen kan ook.
Kun je dan niet? Bel toch en wij noteren je gegevens.
Aanmelden? via 077- 307 73 50
Of mail naar ondersteuning@vorkmeer.nl
Deelname is gratis voor inwoners uit Peel en Maas.
Een TE druk leven is toch voor niemand ﬁjn?! Dus doe mee!

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

• Receptiemedewerker
• Zwembadmedewerker
• Medewerker
Huishoudelijke dienst

Actieve ouderen
• Toezichthouder zwembad
• Gastheer/-dame
aan de toegangscontrole
Op www.deheldensebossen.nl/het-park/vacatures
staat meer informatie over de openstaande vacatures.
Ben jij diegene die we zoeken?
Reageer dan voor donderdag
17 februari a.s. Sollicitaties kunnen
gestuurd worden naar:
lindapeeters@deheldensebossen.nl
Zet er a.u.b. duidelijk bij
voor welke vacature je solliciteert.

De Heldense Bossen 6 • 5988 NH Helden
WWW.DEHELDENSEBOSSEN.NL
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“Verstendig, rechtschape, leefdevol en altièd alles ônger contrôle
Dich heijs ‘n schoën laeve, groëtendaels same met dien Bertie
Wie Bertie d’r nimmer waas, dachs dich beej dich zellef,
‘t is good gewees”
Op 28 januari is op 78-jarige leeftijd overleden,
ôzze pap en lieve opa

Lei Vaessen

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het plotselinge overlijden
van onze vriend, kameraad en vrijbuiter

weduwnaar van

Jos Timmermans

Lei van ‘t Veld, van Sraar van Verver Sef
Bertie Vaessen – van Nisselroy
Jan en Laura
Anne, Lisa, Iris
Jos
Familie Vaessen
Familie Van Nisselroy

Jos (Tim) was altijd goedlachs, recht door zee
en stond positief in het leven.
Tim bedankt voor je vriendschap, we zullen je heel erg missen.
Wij wensen Gert, Petra en verdere familie
heel veel sterkte met dit grote verlies.

28 januari 2022
Achter de Hoven 15, 5993 CP Maasbree
In memoriam

Jos ‘Tim’
Timmermans

Tijdens de uitvaartdienst zijn de Corona-maatregelen
van de Rooms-Katholieke Kerk Nederland van kracht.

Op zaterdag 29 januari 2022
hebben we na een kortstondige ziek afscheid
moeten nemen van ons lid Jos
‘Tim’ Timmermans. Op 19 september 2021 was hij clubkampioen van schutterij St. Anna
uit Maasbree geworden. Jos
Timmermans was op vele
fronten actief voor onze
schutterij. De echtgenoot van
onze secretaris Gert was niet
alleen actief schutter, maar
stak graag zijn handen uit de
mouwen binnen onze schutterij. Met zijn fijne gevoel
voor humor was hij een echte
gangmaker, De 70-jarige Jos
Timmermans zullen we gaan
hem missen. Jos bedankt voor
alles, wat je gedaan hebt voor
schutterij St.Anna.

Lei is thuis.
Peet Steeghs Uitvaartzorg

Lieve mensen, via deze weg willen we iedereen
bedanken voor hun medeleven, belangstelling en warmte
in welke vorm dan ook, na het overlijden van mijn man,
onze vader en opa.

Ger Craenmehr
Het was mooi om te zien hoe geliefd hij was.
Annie, Roel, Inge, Antwan,
Luuk, Kelly, Bas, Pien, Gies en Jans.
Panningen, februari 2022.

Dankbetuiging
Zonder mam, oma Anny, superoma is alles anders. Het
doet ons goed zoveel kaarten, bemoedigende woorden,
belangstelling en meeleven te hebben ontvangen na het
overlijden en bij de uitvaart van

Anny Wolter-van Nisselroij
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Panningen, februari 2022

Dankbetuiging

Wij danken iedereen voor het medeleven na het overlijden van
onze lieve, zorgzame moeder en trotse oma.

Truus van Loon - Teuwen
Uw warme woorden, kaarten en bloemen
hebben ons goed gedaan.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Op dinsdagavond MINDFULNESS YOGA
en MEDITATIE van 19.30-20.30 uur.
Vanaf 15 febr.
in Panningen. www.
mindfulnesscentrumpanningen.nl of
T 06 1374 7529 Nog 3 plekken vrij.

Poetshulp gezocht voor het
schoonhouden van recreatiewoningen
in Meijel. Voor info bel 06 1134 4178.

Peet Steeghs Uitvaartzorg

Geboren op
25 januari 2022

Owen
Zoon en broertje van
Martijn en Peggy Koot-Huijs
Yvan
Rabouw 19
5988 JZ Helden

Mooi
Natuurlijk

natuurlijk mooi
Industriestraat 15
Horst aan de Maas
06 20 41 45 01 | info@jozijna.nl
Volg ons op:

Optidee: voor persoonlijk advies,
bestelling en/of party: 06 4855 0730
en www.optidee.nl/peggy-wismans

Auto’s gevraagd, alle merken
loop, sloop of schade. Direct geld
en vrijwaring, snel opgehaald. Tel.
06 5285 9348.

Te huur zomerhuis aan zee mallorca
voor en najaar
www.huisbertcati.com facebook
huisbertcati

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

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

fienbosuitvaartzorg.nl

bob noten
uitvaartbegeleiding

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

24-uur
bereikbaar

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,
Familie van Loon
Helden, januari 2022
De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 6 februari
a.s. om 10:00 uur in de Sint-Lambertus kerk te Helden.

Gefeliciteerd!
Liefs xxx

Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl. 06 5096 2915.

T.k gevraagd land en
tuinbouwmachines o.a ploeg frees
weisleep grondbak spitmachine kipper
mesttank schudder hark tractor enz
06 1907 6959
Trap bekleden veel keuze in
tapijtsoorten. Bel: 06 1637 4514 voor
een gratis prijsopgave bij u thuis.
Woningstoffeerderij vd Broek

50 jaar getrouwd

Claudia & Pascal, Lars en Danée
Ramón & Janna, Youri en Milan
Wilco & Abigail, Liam en Mason

Vriendengroep “de Britse Vrijbuiters”.

Op zaterdag 5 februari, om 10.30 uur,
nemen wij afscheid van Lei in de H. Aldgundiskerk te Maasbree,
waarna we hem begeleiden naar zijn laatste rustplaats bij Bertie,
grenzend aan zijn vertrouwde grond.

Wiel & Nelly Peeters

samen met u zorgen
voor een waardig afscheid
eigen afscheidscentrum
vijf 24-uurs kamers
begeleiden en ontzorgen
06 38 43 79 56

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl

voor élke verzekering

077-3661314 | www.bobnoten.nl

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

0302 \ jongeren
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15-vragen aan

Noa Spiering Helden
misschien zou willen doen. Maar als
ik veel zou kunnen reizen en daarmee mijn geld kan verdienen, zou ik
dat echt top vinden. Ik zou iets met
pedagogiek ook leuk vinden.

Wat heb je het meeste gemist
tijdens de lockdowns?
Ik deed vorig jaar eindexamen.
De eindexamenkandidaten mochten
naar school. Maar mijn vriendinnen
niet. Ik miste hun heel erg. Ook had
ik tijdens de diploma-uitreiking
graag willen zien hoe mijn beste
vriendin haar diploma ophaalde,
omdat ze haar diploma zo verdiende.

Wat is de laatste video die je
gemaakt hebt?
Ik maak iedere dag een filmpje
van de dag. Dit filmpje is maar
1 seconde. Deze zet ik dan in een
app, zodat ik aan het einde van het
jaar een film van 6 minuten heb.
Mijn laatste filmpje is van toen ik
met een vriend en vriendin was en
we samen iets gingen eten.

Wat is je lievelingseten?
Mijn lievelingseten is ovenpasta
met tomaat en mozzarella. Dat is
echt fantastisch. Het heeft pasta.
Het heeft courgette. Het heeft kaas.
Wat wil je nog meer?

Hoe heb je je beste vriendin
ontmoet?
Ik heb mijn beste vriendin in de
geschiedenisles van 4 havo ontmoet.
In de geschiedenisles waren we aan
het praten en zo kwamen we bij het
idee om samen ons profielwerkstuk te maken. Toen vorig jaar de
lockdown kwam, zat onze vriendinnengroep thuis. Wij waren de enige
die naar school mochten. Hierdoor
leerden we elkaar nog beter kennen. In al onze goede dagen en de
slechte dagen.

Wat is jouw talent?

Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Noa Spiering
17 jaar
HAN in Nijmegen
Helden

Wat is je favoriete jeugdherinnering?
Mijn favoriete jeugdherinnering
is een vakantie naar Malta.
Ik ben bang voor de zee, maar in
Malta ging ik de zee in en heb ik
gezwommen. Op onze laatste dagen
stormde het op het eiland. Het was
zo heftig dat de golven tegen de
kust aankwamen. We zaten op het
terras en moesten onze voeten
optillen om niet nat te worden.
Dat was zo tof.

Welk stukje decoratie in je kamer
vind je het leukst, en waarom?
Mijn kamer staat/hangt/ligt vol met
wereldkaarten, dus dat vind ik superleuk. Mijn favoriete van alle wereldkaarten is dan toch wel de stressbal
met een wereldkaart erop.

Wat zou je graag nog willen
leren?
Ik zou graag nog gebarentaal willen
leren. Het is ontzettend nuttig als je
met mensen kan communiceren die
jou niet kunnen horen maar je wel
een gesprek wilt voeren. Ik denk dat
dit een vaardigheid is die iedereen
wel een beetje zou moeten bezitten.

Welke dag is je favoriete dag?
Iedere dag na 08.00 uur ‘s ochtends.
De ochtend is altijd veel te vroeg
voor mij. Ik ben meer een nachtmens.

Wat is je grootste blunder ooit?
Mijn grootste blunder ooit was dat
ik in 2021 vroeg welk jaar het was.
Ik dacht dat het ondertussen al 2022
was. Oeps.

Wat is je slechtste eigenschap?
Ik kan niet tegen mijn verlies met
een spelletje. Met een spelletje
moet je goed opletten of ik niet

valsspeel. Ik hou namelijk van winnen. We deden afgelopen Kerst een
spelletje (een soort van lepelen) bij
mijn oma. De bedoeling was dat je
zo snel mogelijk je hand bij de tafel
deed als je een gelijk setje had of als
iemand anders dit had. Mijn tante
beschuldigde mij van valsspelen,
maar ik wist zeker dat ik niet de
laatste was. Er was niemand die mij
geloofde, maar uiteindelijk werd er
toch akkoord mee gegaan.

Wat is je beste eigenschap?
Mijn beste eigenschap is enthousiast zijn om de kleine dingen. Als ik
weet dat er sneeuw ligt als ik wakker word, slaap ik gewoon slecht
omdat ik zo graag naar de sneeuw
wil. Ik ben absoluut geen ochtendpersoon, maar als er sneeuw ligt ben
ik vroeg wakker.

Wat is je droombaan?
Ik volg nu de studie tot docent aardrijkskunde. Dus dat is iets wat ik

Mijn talent is chaos creëren. Ik ben
chaotisch. En op het moment dat ik
denk dat ik gestructureerd bezig ben,
ben ik dat eigenlijk nog steeds niet.
Uit mijn talent van chaos is ook een
obsessie met ‘sticky notes’ gekomen. Ik heb altijd losse gedachten
die ik dan snel even op wil schrijven.

Wie is je grote voorbeeld?
Mijn grote voorbeeld is mijn vader.
Hij wil altijd het beste voor iedereen doen. En dit doet hij ook met
veel plezier. Hij probeert ook altijd
de dingen te doen die hij leuk
vindt. Zijn motto is: het leven is een
feestje, maar je moet zelf de slingers
ophangen.

Met welk dier zou je willen ruilen?
Ik zou voor een dag met een goudvis
willen ruilen, want wat denken deze
vissen? Voor altijd zou ik met een
olifant willen ruilen. Groot, maar lief.
En ze hebben een slurf, dit is altijd
een pluspunt. Want dat is gewoon
cool.

Hoi

Column

Tentamens
tijdens corona
De afgelopen week zijn er weer
veel besmettingen bijgekomen.
Dit merk je bij bedrijven, maar
ook op school. Deze week heb ik
tentamens waarvoor ik naar
een tentamenzaal moet gaan.
Via de mail heb ik een bericht
gekregen van school. Hier staat
in dat je je iedere week twee
keer moet laten testen, zodat
leerlingen niet in de
tentamenzalen of klaslokalen
worden besmet. Maar ik moet
altijd drie uur reizen met het
OV om op school te komen, dat
is natuurlijk wel een
probleempje.
Ik reis bijna altijd in de spitsuren,
en dan is het nogal druk op het
station en in de trein. Daar kan
ik natuurlijk ook besmet raken,
ook nadat ik die zelftest thuis heb
gedaan. Vervolgens zit ik in een
tentamenzaal waar superveel
studenten zitten. Die studenten
zijn ook bijna allemaal met het
OV gekomen en hebben dus in
drukke treinen of bussen gezeten
of zelfs gestaan, als het heel druk
is geweest. Hier kunnen we elkaar
ook nog aansteken. De scholen
kunnen natuurlijk zeggen dat
de studenten zich iedere dag
moeten testen, maar dat gaan ze
waarschijnlijk toch niet doen. Veel
leerlingen doen de geadviseerde
zelftest van twee keer per week
niet eens. Dan gaan ze zeker dit
niet vijf keer per week doen.
Als school zijnde is dit natuurlijk
ook lastig. Zij willen fysiek veilig
les kunnen geven en niet weer
teruggaan naar online onderwijs.
De hele situatie is niet prettig.
Daarbij willen de studenten
natuurlijk niet positief testen, want
dan mogen ze het tentamen niet
maken. Dit tentamen zouden ze
dan een aantal weken later pas
kunnen inhalen en daardoor zullen
de leerlingen de stof ook niet meer
zo goed weten als bij de eerste
datum. Dan is de kans groot dat
ze het tentamen niet halen en
daardoor een herkansing krijgen.
Dat wil niemand. Niemand vindt
deze situatie fijn. De school niet, de
overheid niet en de studenten niet.
Helaas is dit de enige mogelijkheid
op het moment en kunnen we er
niets aan veranderen.

Tekst: Mirthe Beeks
Noëlle
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Dinsdag 8 februari 2022, 19.30 uur

Commissievergadering
Dinsdag 8 februari, 19:30 uur. Graag informeren wij u als inwoner en/of
geïnteresseerde over het volgende:
• De commissievergadering is voor u digitaal te volgen via de website. Dat kan live, maar
u kunt ook op een later moment terugkijken via het raadsinformatiesysteem.
• Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Meldt u zich hiervoor aan vóór dinsdag
8 februari 2022, 11:30 uur bij de griffie (via griffie@peelenmaas.nl of 077 306 66 66).
De agenda, bijbehorende stukken, livestream en actuele informatie van de
commissievergadering vindt u op https://peelenmaas.bestuurlijkeinformatie.nl/
U kunt de agenda en bijbehorende stukken ook in komen zien in het Huis van de
Gemeente.
Op de agenda staan de volgende inhoudelijke onderwerpen:
• Vaststellen “bestemmingsplan Veersepad 13, Kessel”
• Verordening op de gemeentelijke adviescommissie ruimtelijke kwaliteit Peel en Maas
• Uitgangspunten Businesscase Kindcentrum De Riet Panningen
• Uitkeringsaanvraag suppletieregeling explosieven opsporing en ruiming diverse
plannen
• Vaststelling controleprotocol en normenkader t.b.v. jaarstukken 2021
• Aanwijzen accountant controle jaarstukken 2022 en 2023

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

Albert Neuhuysstraat 15
Berckterheidelaan 3
Haambergweg 19
Molenheg 13
Kwakvors 6
Marisveldweg 9
Roomweg 83
Gruise Epper 8
Molenstraat 20
Neerseweg 107
Pastoor Jeukenstraat 36
Baarloseweg 40
Heldenseweg 5-9
Lanterdweg 23
Middenpeelweg 6
Vlasbemt 33
Hagelkruisweg 7
Roggelsedijk 9
Heibloemseweg 7
Industrieterrein Panningen 24 A 11
Voornemen ambtshalve opname Basisregistratie Personen (BRP)
Ontwerp Omgevingsvisie

WhatsApp

Gemakkelijk
Gemakkelijk en
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
van
08.30
maandag t/m vrijdag van 08.30tot
tot17.00
17.00uur
uur

Gemeenteraadsverkiezingen
2022
Op woensdag 16 maart zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad. U kunt stemmen van
07.30 tot 21.00 uur. U kunt mee bepalen wie er de komende vier jaar in de gemeenteraad
van Peel en Maas komen. De gemeenteraad neemt belangrijke besluiten die ook u aan
gaan. U kunt dit jaar ook stemmen op maandag 14 maart en dinsdag 15 maart van
07.30 tot 21.00 uur.
Stempas
Om te stemmen heeft u een stempas nodig. Uw stempas krijgt u uiterlijk 26 februari
thuisgestuurd. U krijgt een stempas voor de Gemeenteraadsverkiezing als u:
• de Nederlandse nationaliteit of een nationaliteit uit een lidstaat van de Europese Unie heeft
of een nationaliteit van buiten de EU en minimaal 5 jaar rechtmatig in Nederland woont en;
• 18 jaar of ouder op de dag van de verkiezing bent;
• op 31 januari in Peel en Maas woont en;
• niet uitgesloten bent van het kiesrecht.
Volmacht
Als u zelf niet kunt gaan stemmen, kunt u iemand anders voor u laten stemmen. Dit heet
stemmen bij volmacht. U kunt dit op twee manieren doen:
1. Een onderhandse volmacht
Vul de achterkant van uw stempas in en geef dit mee aan een kiezer uit Peel en Maas die voor u
gaat stemmen. Ook geeft u een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Dit mag ook een foto zijn op
een mobiele telefoon. Zorg dat de foto goed leesbaar is. De persoon die voor u gaat stemmen,
kan uw stem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen.
2. Een schriftelijke volmacht
Vraag een schriftelijke volmacht aan bij het Klant Contact Centrum van de gemeente
via 077 306 66 66 of download het formulier op www.peelenmaas.nl
Zorg dat uw aanvraag uiterlijk 11 maart om 17.00 uur bij de gemeente binnen is.
Meer informatie
Heeft u vragen over de verkiezingen? Kijk dan op www.peelenmaas.nl of www.elkestemtelt.nl
Of neemt u contact op via e-mail verkiezingen@peelenmaas.nl of telefoon 077 306 66 66.

Belastingaanslag 2022
Iedereen die is aangemeld bij https://MijnOverheid.nl krijgt in februari 2022
het aanslagbiljet met de gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelastingen
voor 2022. U krijgt dan géén papieren aanslagbiljet, maar een bericht in uw e-mailbox.
Maakt u geen gebruik van de berichtenbox van MijnOverheid.nl, dan krijgt u de aanslag
automatisch per post.
Aanmelden MijnOverheid
Steeds meer mensen kiezen ervoor om het aanslagbiljet digitaal te ontvangen via
de Berichtenbox van MijnOverheid. Wilt u ook de belastingaanslag digitaal ontvangen?
Meld u dan aan bij de Berichtenbox en ontvang de gemeentelijke belastingaanslagen
digitaal.
Contact opnemen bij bezwaren
Bent u het niet eens met de WOZ-waarde van uw woning? Neem dan eerst contact op met
BsGW via 088 842 0420. BsGW taxateurs geven graag toelichting en beoordelen kosteloos
of de WOZ-waarde correct is vastgesteld.
Bent u het niet eens met een opgelegde belastingaanslag, dan kunt u rechtstreeks
bij BsGW binnen 6 weken na dagtekening van het aangiftebiljet bezwaar maken
via MijnBsGW.
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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

www.peelenmaas.nl

Check samen met ons uw WOZ-waarde

Bent u het niet eens
met de WOZ-waarde?
Check uw taxatieverslag

Bel ons!
088-8 420 420

Makkel�k en snel

Bespreek uw gegevens
met de taxateur

Met uw inbreng stellen w�
de juiste waarde vast

Z�n er aanpassingen nodig?

In het taxatieverslag ziet u welke gegevens w� gebruikt
hebben voor de bepaling van de WOZ-waarde van uw
woning. Het taxatieverslag vindt u terug op
www.bsgw.nl / M�n BsGW.

Geef aan hoe uw woning afw�kt

De taxateur past deze direct aan
in onze administratie.

Nieuwe WOZ-waarde bepaald?

U ontvangt de nieuwe WOZ-waarde van
ons nadat de aanpassingen z�n gedaan.

als de woningen die als referentie z�n
gebruikt niet met uw woning
te vergel�ken z�n.

W�ken er gegevens
af of kloppen ze niet?

Bel ons voordat
u bezwaar maakt!

088-8 420 420

Zo bepalen w� de WOZ-waarde

Woonoppervlakte

Speciﬁeke
kenmerken

De oppervlakte van uw
woning is de basis
voor de bepaling van
de WOZ-waarde.

Ook speciﬁeke
kenmerken van uw
woning z�n van invloed
op de WOZ-waarde.

Meer informatie

Afwerking
Het afwerkingsniveau
van binnen én buiten
is van invloed
op de waarde.

Ligging

Verkooppr�zen

We k�ken naar
de ligging en locatie
van uw woning.

We k�ken naar
verkooptransacties van
vergel�kbare woningen.

K�k op www.bsgw.nl
of bel 088-8 420 420

Er wordt rekening gehouden met verschillen in kenmerken van een verkochte woning en uw woning.

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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Raad gaat duurdere opties niet uit de weg

Breder onderzoek naar centrumplan Panningen
en verkabeling Kessel
De kritische geluiden in de samenleving zijn niet ongehoord gebleven. In de vergadering van afgelopen dinsdag stemde de gemeenteraad voor aanpassingen van de collegevoorstellen
over het winkelcentrum Panningen en verkabeling Kessel. Dat gebeurde op uitdrukkelijke wens van ondernemers en inwoners. De aanpassingen kosten wel extra geld.
De vergadering was voor het eerst sinds enige tijd weer fysiek, zij het nog niet helemaal
normaal: de raadsleden zaten niet de raadzaal maar in ronde galerij, boven in de hal van het
Huis van de Gemeente. Ook golden er allerlei corona-protocollen.
Voordat het eerste grote onderwerp aan de orde kwam, was er nog een ingelast en
enigszins feestelijk agendapunt. Raadslid Teun Heldens (VVD) maakte als voorzitter van
de vertrouwenscommissie bekend dat burgemeester Delissen door de raad zal worden
voorgedragen voor een nieuwe, derde termijn (van zes jaar) als burgemeester. De raad maakt
daarmee duidelijk tevreden te zijn over het functioneren Delissen. De burgemeester dankte de
raad voor het vertrouwen en zei dat ze bij het begin van de herbenoemingsprocedure met volle
overtuiging kenbaar had gemaakt dat ze heel graag in Peel en Maas wilde blijven. ‘Wij hebben
het hier erg goed naar onze zin.’

niet zozeer gaat over groei van het winkelcentrum maar over behoud van banen, door het
centrum aantrekkelijker te maken.
Bij de stemming kreeg het CDA/Lokaal Peel en Maas-amendement de steun van de hele raad,
met uitzondering van PvdA/GroenLinks. Er komt nu dus een onderzoek naar drie in plaats van
twee scenario’s (één zonder sloop van huizen), en naar andere parkeermogelijkheden rond
(en in) het centrum, waaronder een parkeergarage. Die parkeergarage-optie maakt dat het
onderzoek duurder wordt: geen 150.000 euro maar een kleine twee ton.

Winkelcentrum Panningen
Vervolgens kwamen de plannen voor het Panningse winkelcentrum aan de orde. Het college
stelt een onderzoek voor (à € 150.000) naar herinrichting van de gehele zuidoostzijde van het
winkelhart. Daarvoor zijn twee scenario’s (met kleine varianten) opgesteld. Bij elk daarvan
wordt de Leerlooierstraat (achter Change) doorgetrokken tot de Patersstraat. De meest
vérgaande variant is een brédere doorgetrokken Leerlooierstraat met middenberm, voor extra
parkeerplaatsen. In die variant wordt de Raadhuisstraat vanaf de Patersstraat afgesloten voor
auto’s, en wordt het Raadhuisplein een groen ‘beleefplein’. Voor het plan moeten vier tot (bij de
‘brede’ variant) zeven huizen wijken. De tijdelijke parkeerplaats op het terrein van het vroegere
postkantoor blijft, óf wordt deels bebouwd.
Voorafgaand aan de behandeling in de raad had voorzitter Wim Evers van het Centrum
Management Panningen tijdens het Spreekrecht al gepleit voor het collegevoorstel, dat een
enorme stimulans zou zijn voor het hele centrum. Volgens hem voelen ondernemers rond het
Raadhuisplein zich ook afgesloten van de rest van het centrum. Met dezelfde inrichting in de
rest van het centrum gaan zij ook ‘erbij horen’, zei Evers.
Sloop woningen
In de behandeling van het voorstel tijdens de commissievergadering van 11 januari was al
gebleken dat veel partijen moeite hebben met het slopen van woningen. Het CDA kwam
daarom met een, ook door Lokaal Peel en Maas ingediend, amendement. Dat voorziet het
onderzoeken van een extra variant zónder sloop. De partijen willen via het amendement
ook een breder onderzoek naar andere parkeermogelijkheden rond het centrum, en naar
een eventuele parkeergarage onder het Raadhuisplein. Voor een onderzoek naar een
parkeergarage wordt in het amendement € 50.000 extra uitgetrokken.
Lokaal Peel en Maas herhaalde verder wat de partij ook in de commissievergadering al zei,
namelijk dat ook de variant met alleen herontwikkeling van de voormalige postkantoorlocatie
in combinatie met de locatie Snuffelshop, in beeld moet blijven.
‘Krankjorum’
De fractie PvdA/GroenLinks was tegen het voorstel en het amendement. Raf Janssen verwees
naar een onderzoek uit 2012, waarin eenzelfde plan voor het doortrekken van de weg door de
raad was afgewezen. Wat is er veranderd waardoor het nu wél een goed idee is, vroeg Janssen
zich af. Volgens Janssen is het winkelcentrum compact en gezellig genoeg. Te veel nadruk op
Panningen gaat ook ten koste van de winkelcentra in de rest van Peel en Maas, vreest Janssen.
Hij pleitte voor alléén onderzoek naar herontwikkeling van de postkantoorlocatie. Om het
zuidelijke deel van het centrum wel autoluwer te maken, stelde hij voor om met bijvoorbeeld
paaltjes het sluipverkeer van Raadhuisstraat naar Beekstraat (via de Leerlooierstraat),
onmogelijk te maken. Het onderzoeken van een parkeergarage vond Janssen ‘…krankjorum.
Dat is iets voor Amsterdam, niet voor Kepèl. We moeten het idee loslaten van altijd maar meermeer-meer.’
Geert Segers (VVD) begreep wél waarom het voorstel voor de verlengde Beekstraat nu toch
weer op tafel ligt Er is nu een nieuwe situatie, vindt Segers: aan de noordzijde (achter Change)
is inmiddels veel veranderd en aan de zuidzijde heeft de gemeente nu de locatie postkantoor in
eigendom. Het ‘uitstekende’ winkelcentrum van Panningen verdient het om te blijven groeien,
vindt hij: ‘Stilstand is achteruitgang.’ Overigens zei Segers zeker niet per se sloop te willen,
maar wél onderzoek naar alle mogelijkheden. En mocht sloop toch nodig zijn, dan moeten
daarvoor nieuwe woningen terugkomen, vindt de VVD.

Verkabeling Kessel-Eik
Ook bij het volgende agendapunt besloot de raad tot een uitgebreider en duurder onderzoek
dan het college wilde. Onderwerp was het onderzoek naar het verkabelen (door TenneT) van
vier kilometer hoogspanningslijn boven Kessel-Eik en Kessel. Het onderzoek en bijbehorend
uitwerkingsplan gaat de gemeente € 110.00 méér kosten dan de € 100.000 die bij een eerder
besluit in 2020 was begroot, en dat moest de raad in dit voorstel goedkeuren. Maar onlangs er
is vanuit de dorpen ook een verzoek gekomen om méér te verkabelen dan in 2020 is besloten.
Daarmee zouden de hoogspanningslijnen in de lucht op grotere afstand van de dorpen al de
grond in gaan. Nadeel is wel dat dit de gemeente nog eens 2,2 miljoen méér gaat kosten, omdat
die extra meters buiten het gebied vallen waar het Rijk aan meebetaalt.
Het college wilde de aanvullende € 110.000 ter beschikking te stellen, maar het
verkabelingstracé niet verder uitbreiden en dus geen uitgebreider onderzoek laten doen.
In de commissievergadering van 11 januari hadden de fracties weinig aandacht besteed aan
de roep om verbreding van de scope van het onderzoek, maar dat was nu anders. De VVD
kwam bij monde van Suzan Hermans met een amendement om het onderzoekstracé toch
uit te breiden. Dat kost wel € 200.000 extra, maar dat wilde de VVD er wel aan uitgeven. CDA
en Lokaal Peel en Maas aarzelden aanvankelijk, maar sloten zich na een schorsing en nader
beraad toch aan bij de amendement. Een bredere scope van het onderzoek kan volgens de
drie partijen in beeld brengen wat extra verkabeling aan nieuwe mogelijkheden biedt voor
bijvoorbeeld woningbouw.

Investeren
Het CDA zat op de VVD-lijn. Woordvoerder Sandy Janssen zei dat de gemeente bereid moet zijn
om te investeren in een vitaal winkelcentrum. Met het oog op de parkeergarage zei hij wel dat
gratis parkeren uitgangspunt moet blijven.
Portefeuillehouder Paul Sanders (VVD) zei in reactie op de sprekers vóór hem dat het voorstel

Verwachtingen wekken
Twee partijen gingen daarin niet mee. AndersNu herhaalde wat de fractie ook in
de commissievergadering had duidelijk gemaakt: de verkabeling kost te veel geld.
Peter Craenmehr zei dat TenneT zijn geld beter kan besteden aan het vergroten van de
netcapaciteit.
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Annigje Primowees (PvdA/GroenLinks) zei dat haar fractie flink had geworsteld met het
onderwerp, maar uiteindelijk had besloten vóór het oorspronkelijke collegevoorstel te
stemmen. Maar het amendement gaat de partij te ver: de partij ziet geen noodzaak om het
onderzoek nog breder, en daarmee nóg duurder te maken. Zo’n onderzoek wekt volgens
Primowees bij inwoners van de dorpen ook verwachtingen over een vele miljoenen
kostende operatie. ‘Je kunt dan niet meer terug.’
VVD, CDA en Lokaal Peel en Maas zagen dat gevaar ook. Ze zeiden daarom dat belangrijk
te benadrukken dat het nog slechts om een onderzoek gaat. De keuze om al dan niet te
verkabelen volgt pas na het onderzoek. CDA-raadslid Hans Vaessen vond dat Primowees
de inwoners van Kessel en Kessel-Eik onderschat: ‘Als blijkt dat verkabeling niet haalbaar
is, zijn de mensen verstandig genoeg om dat te begrijpen.’
Het geamendeerde voorstel werd uiteindelijk met 18 stemmen voor en 4 tegen
aangenomen. Raad en college besloten ook nog tot een gezamenlijke brief aan de
Provincie met de vraag of de Provincie, mocht de raad straks tot verkabeling besluiten,
een deel van de kosten op zich wil nemen.
Coronafonds
Het volgende agendapunt leverde minder discussie op. Het college stelt de instelling voor
van een nieuw (vervolg-) coronafonds ter grootte van € 500.000, voor het eerste half jaar van
2022. Het fonds is bedoeld voor verenigingen en stichtingen die vanwege corona financiële
steun nodig hebben om te overleven.
De raad steunde dat voorstel unaniem, maar wil wel dat het niet slechts voor het eerste
half jaar geldt, maar voor heel 2022. Sander Janssen (Lokaal Peel en Maas) wees erop dat
de landelijke steun gedurende dit jaar mogelijk minder wordt; alleen daarom al is het goed
om het fonds het hele jaar in stand te houden. Wethouder Sanders zegde de verlenging
meteen toe. Hij zei er nog bij dat het hier niet bij blijft: er wordt gekeken naar extra
steunmaatregelen.
Piuspark
Brede steun kreeg ook het collegevoorstel voor het ontwikkelen van het Piuspark tot
een campusachtig, groen sport- en ontmoetingspark. De raad volgt het college en kiest
voor scenario C, dat wil zeggen een vlot tempo van ontwikkeling, met een gemeentelijke
bijdrage van 3,2 tot 3,5 miljoen euro. Hoeveel het precies wordt blijkt als er, eind dit jaar,
een uitvoeringsplan op tafel ligt. Naast de gemeentelijke bijdrage moet ook nog zo’n drie
miljoen binnengehaald worden via cofinanciering door de partners in het park, en door
subsidies.
Diverse partijen wezen op het belang van een sterke ‘maatschappelijke coöperatie’. Dat is
het orgaan met daarin alle partners dat de regie gaat voeren over de ontwikkeling. Roger
Gielen (CDA) had gesproken met vrijwilligers van Beringe Buiten. Zij hadden hem op het
hart gedrukt dat het vele werk en de benodigde deskundigheid niet onderschat moeten
worden. De raad vindt dan ook dat de maatschappelijke coöperatie serieuze professionele
ondersteuning moet krijgen, zowel van de gemeente als van in te huren externe
deskundigen.
Skatebaan
CDA en PvdA/GroenLinks dienden nog een motie in om de skatebaan van de Kennedylaan
eerder te verplaatsen naar het Piuspark dan (op zijn vroegst) 2026, zoals nu gepland.
Portefeuillehouder John Timmermans (CDA) antwoordde dat daar momenteel een
onderzoek naar loopt. De indieners van de motie besloten daarop om de motie niet in te

www.peelenmaas.nl
dienen, maar aan te houden om zo nodig later alsnog in te dienen. Verplaatsing staat de
ontwikkeling van het geplande Urban Skate Park/Pumptrack-baan overigens niet in de weg,
zei Timmermans ook.
Het collegevoorstel voor het Piuspark werd uiteindelijk unaniem aangenomen.
Controle op Regio Deal
De raad stemde vervolgens snel en unaniem in met het beschikbaar stellen van in totaal
€ 470.000 (voor drie jaar) voor de tweede serie projecten van de zogeheten Regio Deal.
Dat is een overeenkomst tussen Rijk, Provincie en Noord-Limburg, waarbij de twee
eerstgenoemden in totaal 80 miljoen euro investeren voor een gezond, ondernemend en
veilig Noord-Limburg. De gemeenten betalen zelf ook mee.
Tiny Valckx riep het college op om lokale ondernemers te stimuleren projecten in te dienen
voor de derde ‘tranche’ van de Regio Deal, die eraan komt. Annigje Primowees had in de
commissievergadering de beperkte controlemogelijkheden van de raad aan de orde had
gesteld. Nu was ze daarover positiever gestemd. Inmiddels, meldde ze, was er begin gemaakt
met een regionale raadswerkgroep bestaande uit raadsleden van de regiogemeentes die de
Regio Deal nauwlettend gaat volgen.
Werkwijze raad
De raad stemde ook in met een (mede door de raad zélf opgesteld) nieuw reglement van orde
voor commissie- en raadsvergaderingen. De laatste jaren heeft de raad allerlei manieren
geprobeerd om zo efficiënt mogelijk te vergaderen. Sinds anderhalf jaar werkt men met
voorbereidende commissievergaderingen en zo’n tien raadsvergaderingen per jaar. Bij de
commissievergaderingen kunnen ook burger-commissieleden aansluiten. Zij krijgen na de
komende gemeenteraadverkiezingen een wat formelere status.
De raad is tevreden met de nieuwe werkwijze, en met de nieuwe reglementen van orde
wordt die nu vastgelegd. VVD-raadslid Teun Heldens zei blij te zijn dat daarmee het aantal
raadsvergaderingen ook kleiner wordt. Dat is ‘…een enorme ontlasting van alle agenda’s, en
het biedt ook meer ruimte aan raadsleden om hun volksvertegenwoordigende functie beter
uit te voeren.’ Hij heeft ook al een aantal talentvolle burger-commissieraadsleden gezien.
De commissies worden zo ‘een kweekvijver’ voor de toekomst van de raad, denkt Heldens.
Motie minimumloon
Aan het eind van de vergadering dienden de fracties PvdA/GroenLinks en Lokaal Peel en Maas
nog een motie ‘vreemd een de orde van de dag’ in, d.w.z. niet gerelateerd aan een agendapunt.
De twee partijen roepen daarin het college op om een brief naar de Eerste en Tweede Kamer te
sturen met een oproep tot het verhogen van het minimumloon naar € 14,-, en de koppeling met
de AOW in stand te houden.
Het CDA steunde de motie. Hans Vaessen van die partij zei dat het ‘toch te gek is dat in een rijk
land als Nederland nog armoede is. Mensen die een volledige dagtaak hebben verdienen nog zó
weinig dat ze nauwelijks rond kunnen komen.’
De VVD zei bij monde van Suzan Hermans wel sympathie voor de motie te hebben, zeker voor de
AOW-koppeling, maar dat de stap van het minimumloon naar €14,- te groot is.
In de korte discussie over de motie kwam Geert Segers (VVD) nog met de vraag – met
een knipoog – of hij en de andere raadsleden die de pensioenleeftijd bereikt hebben, ‘als
belanghebbenden’ wel mee zouden moeten stemmen over deze motie. Uiteindelijk stemde
iedereen mee, en werd de motie aangenomen, met alleen de VVD tegen. Op suggestie van
burgemeester Delissen zal de brief overigens namens het hele gemeentebestuur (college én
raad) naar Den Haag worden gestuurd.
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VVD Peel en Maas

Een rijk verenigingsleven in Peel en Maas
Door de versoepelingen van de coronaregels op woensdag 26 januari
is er gelukkig weer veel meer mogelijk. Zo ook op het gebied van
sport, zowel individueel of in teamverband. Samen sporten heeft
niet alleen invloed op je fysieke gezondheid, het maakt je mentaal
ook sterker.
Als voorzitter van L.R.V. de
Maasruiters uit Kessel ben ik erg
blij dat ons concours op 4, 5 en 6
februari, in manege de Vosberg te
Panningen, door kan gaan. Ik zie dat
dit veel impact heeft op de leden
van de club, dit geeft energie. Leden

CDA Peel en Maas

en ouders zijn enorm verheugd om
weer op wedstrijdniveau met elkaar
te sporten. Bij onze vereniging
staat de paardensporter centraal.
We doen ons uiterste best om onze
leden en onze paarden een mooie
sport te bezorgen. Door dit van

zo dichtbij mee te maken, maakt
het mij bewust van het feit hoe
belangrijk het verenigingsleven
in Peel en Maas is. Het is letterlijk
het kloppend hart van onze
maatschappij. De binding van de
bevolking valt of staat met een
bruisend verenigingsleven. Daarom
ook een groot compliment aan
alle vrijwilligers die dit mogelijk
maken. Mocht ik na de verkiezingen
plaats mogen nemen in de raad,
dan is het verenigingsleven (buiten

wonen) ook één van de issues waar
ik me voor wil inzetten. Maar eerst
gaan we van dit concours genieten
en wens ik alle verenigingen in
Peel en Maas met de sporters en
vrijwilligers veel plezier.

Rijk en de provincie. Zonder deze
samenwerking was dat nooit
gelukt. De projecten die ondersteund worden zijn heel divers,
van talentontwikkeling voor onze
jongeren in Greenport Campus
tot aan investeringen in het toerisme en leisure. Een voorbeeld
project is ‘De Musschenberg’ in
Kessel-eik. Als het goed gaat
met de regio, gaat het ook goed
met Peel en Maas en andersom
natuurlijk. Een gezonde regio

waar het goed werken, wonen en
recreëren is.

waard dit te onderzoeken, omdat die
kans zich nu voordoet. Daarom heeft
Lokaal Peel & Maas mee besloten het
onderzoeksgebied van mast 43 tot
en met mast 59 te vergroten.
Het gaat nu om het onderzoek.
Het daadwerkelijk besluit tot uitvoeren van het in de grond leggen van
de kabels volgt als het onderzoek is

uitgevoerd. Ook kiest de gemeenteraad dan pas voor het daadwerkelijk aantal kilometers, ofwel welke
scope, dat er verkabeld wordt.

Kevin Steeghs Kandidaat raadslid

Investeren in de gezondste regio
Op dinsdag 25 januari heeft de raad van Peel en Maas unaniem
ingestemd met de tweede tranche van de ‘Regiodeal en investeringsagenda regio Noord-Limburg’. Een investering in Peel en
Maas, maar ook een gezamenlijke investering in de regio NoordLimburg om onze gezamenlijke ambitie ‘De gezondste regio’ waar
te maken. Maar wat ziet u er als burger van Peel en Maas daadwerkelijk van terug?
De kern is dat we investeren in
een verdere versterking van de
sociale en economische structuur van onze regio. Dit doen we
dan ook samen met onze buurge-

Lokaal Peel&Maas

meenten. Deze regionale samenwerking zorgt er dan ook voor
dat dit naast onze eigen financiële investering, ook financieel
extra ondersteund wordt door het

Sandy Janssen en
Michel van Lieshout

Verkabeling electriciteitsmasten

In de gemeenteraad van dinsdag 25 januari kwam het onderzoek verkabeling electriciteitsmasten Kessel
en Kessel-Eik aan de orde. De raad moest ‘ja’ zeggen tegen de kosten van dat onderzoek door TenneT. Doel
van dat onderzoek: kunnen de kabels die nu boven de grond hangen van mast 45 tot en met 57 in de grond
gelegd worden?
Het onder de grond leggen van de
kabels levert voordelen op voor de
gezondheid, leefbaarheid en biedt
eventueel mogelijkheden op ruimte-

lijk gebied. Een heel mooi perspectief voor Kessel en Kessel-Eik dus. Er
kwam een oproep vanuit de inwoners van Kessel en Kessel-Eik om het

PvdA/GroenLinks Peel en Maas

onderzoeksgebied van de masten
uit te breiden om zo de ruimtelijke
mogelijkheden te vergroten. Lokaal
Peel&Maas vindt het de moeite

Waanideeën kosten inwoners 200.000 euro

Met de verkiezingen in aantocht krijgen VVD, CDA en Lokaal Peel en Maas slappe knieën. Ze willen het
iedereen naar de zin maken, ook al leidt dat tot absurde voorstellen zoals het onderzoek naar een parkeergarage onder het Raadhuisplein en het opstellen van een plan voor een wegomlegging, zonder de huizen
die in de weg staan te slopen. Kosten voor de gemeenschap: 200.000 euro.
Het postkantoor in Panningen is
afgebroken. Die plek staat nu soms
vol auto’s, maar meestal nog niet
halfvol. PvdA/GroenLinks wil dat daar
woningen komen. Liefst betaalbare
huurwoningen. Het college heeft
echter haar oren laten hangen naar
enkele actieve ondernemers die het

Saskia Vervoort, Erik Nijssen,
Lincy Bruynen

winkelcentrum van Panningen nog
groter en fraaier willen maken. Dus
komt er een voorstel in de raad over
de herontwikkeling van de postkantoorlocatie. Dat voorstel gaat echter
niet over die locatie. Het gaat over
het winkelcentrum van Panningen.
Er moet een nieuwe verbindingsweg

komen van de Beekstraat naar de
Patersstraat. Liefst met een dubbele
rij parkeerplekken, zodat de auto’s
van het Raadhuisplein kunnen verdwijnen en daar een beleeftuin kan
komen. Voor deze wegomlegging
moeten woningen gesloopt worden.
Dat wil eigenlijk niemand. Daarom

komen VVD, CDA en Lokaal Peel &
Maas met het ei van Columbus: de
Beekstraat verlengen ‘zonder sloop
van woningen’. Dat kan alleen als
er een tunnel gegraven wordt. Deze
drie partijen willen verder dat ook
onderzoek gedaan wordt naar parkeren onder het Raadhuisplein. Het
zijn onderzoeken naar waanideeën.
Maar ze kosten wel 200.000 euro.
Daarmee willen deze partijen kennelijk tot de verkiezingen iedereen te
vriend houden. Volgens ons zijn de

VERHUISBERICHT

mensen echter niet gek. Wij krijgen
veel bijval voor ons verzet tegen dergelijke waanvoorstellen. Het winkelcentrum van Panningen is groot
genoeg. Groei is niet langer een
garantie voor vooruitgang. Het bewaren van goed evenwicht is daarvoor
veel belangrijker. Laten we wat er nu
is bloeiend en gezond houden.

Annigje Primowees, Frits Berben,
Raf Janssen, raadsleden

De inhoud van de mededelingen op deze pagina
wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel
voor de verantwoording van de inzender. De journa-

Wij zijn 17 jan. verhuisd naar Beekstraat 2, Panningen • 077 400 0128

listieke uitgangspunten van de redactie van HALLO
(bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie
niet van toepassing.
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De overheid moet carnaval dit jaar
toestaan zonder coronamaatregelen
Voor een lange tijd leek het erop dat carnaval ook dit jaar niet door kon gaan. Toch is er na de versoepelingen van afgelopen week weer hoop
ontstaan om het dit jaar toch te kunnen vieren. Hier is echter nog geen duidelijkheid over. Het kabinet puzzelt de komende weken aan passende
coronamaatregelen met carnaval. Half februari worden er knopen doorgehakt.

Pastoraaltje

Column

Vrede

Spanningen vanwege Oekraïne,
dreigingen en ultimatums; de
media staan er bol van.
Veel mensen worden bang.
Komt er oorlog van al dit
machtsvertoon? Kunnen de
grootmachten nog wel terug
zonder gezichtsverlies?
Afschrikking lijkt vooralsnog
het antwoord van het Westen
op de Russische dreiging rond
Oekraïne. Maar de Russische
beer is niet bang aangelegd.
Kan dit armpje drukken met Poetin
niet uit de hand lopen? Of kan het
toch een nieuw evenwicht brengen? Ik hoop dat er gepraat blijft
worden. Want zonder overleg komt
er nooit vrede. De Europese vlag
is voor mij een hoopvol teken.
Een symbool van vrede. Een cirkel van gouden sterren op een
blauwe achtergrond, als symbool
van de eenheid en de identiteit
van Europa. De 12 gouden sterren
verwijzen niet naar 12 lidstaten van
De Europese Unie, want na Brexit
zijn er nog 27. De twaalf sterren
op het blauwe veld staan voor de
solidariteit en de harmonie tussen
de volkeren. En die gaat natuurlijk
verder dan het lidmaatschap van
de EU. Als je de bijbel leest, dan
kun je er nog veel meer in zien.
De twaalf sterren verwijzen naar
de twaalf stammen van het volk
Israël en naar de twaalf apostelen. Dus naar shalom, echte vrede.
Dat moet toch mogelijk zijn. Een
rustige blauwe hemel boven een
vredige aarde.
In het Bijbelboek Openbaring
hoofdstuk twaalf staat geschreven
over een vrouw, bekleed met de
zon en de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon
van twaalf sterren. Heel mysterieus, hierin wordt vaak de kerk
gezien, maar breder ook alle volken van goede wil. We kunnen er
ook Maria in zien. Wat zullen er in
Oekraïne en op veel andere plaatsen kaarsjes gebrand worden bij
haar beeltenis. Vast ook wel in
Rusland. Mogelijk is de ontwerper
van de Europese vlag geïnspireerd
door Maria en de sterren op de
Wonderdadige Medaille van Rue
de Bac in Parijs. Die wordt gedragen als teken van bescherming.
Toen de Berlijnse Muur gevallen
was, werd daar de negende symfonie van Beethoven uitgevoerd: Alle
Menschen werden Brüder. Er moet
altijd hoop op vrede zijn.
Pastoor Peter van der Hors

Nu de horeca weer tot 22.00 uur open mag, zou
er een mogelijkheid kunnen zijn om carnaval te
vieren, maar met de huidige maatregelen kan
dit dan wel maar tot 22.00 uur en op een aangepaste manier. Kijkende naar het aantal mensen dat carnaval viert, zal dit lastig worden.
Veel mensen drinken met de carnaval alcohol
en het feest gaat normaal gesproken tot diep in
de nacht door, waardoor er de kans ontstaat dat
mensen langer willen blijven dan de eindtijd. De
horeca-eigenaren zouden dit dan onder controle
moeten kunnen krijgen, zodat iedereen op tijd

de kroeg uit is. Daarbij moet iedereen nog altijd met
een QR-code binnenkomen en moet er anderhalve
meter afstand gehouden worden. Of dit allemaal te
handhaven is met zo’n groot feest, is nog maar de
vraag. Misschien is het dan beter om toch nog even
te wachten met een feestje tot het aantal besmettingen is gedaald en corona beter onder controle is.
Aan de andere kant hebben veel mensen nu juist
behoefte aan carnaval, vooral omdat het de vorige
keer niet heeft kunnen plaatsvinden. Voor deze
mensen is het super als ze weer even gek kunnen
doen en samen feest kunnen vieren. Ze missen de

jaarlijkse viering en hopen dat het door kan gaan.
Een verbod op het vieren van carnaval lijkt maatschappelijk onhaalbaar geworden, omdat de horecagelegenheden wel gewoon weer het grootste
gedeelte van de dag open mogen zijn. De kans is
groot dat mensen dan alsnog een feestje bouwen.
Wellicht kunnen de coronamaatregelen hier dan een
beetje losgelaten worden. Eén jaar geen carnaval is
voor de echte carnavalsvierders al erg genoeg.
De overheid moet carnaval dit jaar toestaan zonder
coronamaatregelen. Wat vindt u?

Ingezonden brief

Rotonde/verkeer in Beringe
De gemeenteraadsverkiezingen staan weer voor de deur. Alle politieke partijen strooien weer volop met
beloftes. Daar weten we als werkgroep Veiligheid in Beringe alles van. Na vele signalen van inwoners van
Beringe, vooral van ouders met kinderen en ouderen, knokt onze werkgroep al sinds mei 2014 voor een
veiligere inrichting van de Beringse rotonde en de wegen ernaar toe.
diverse wethouders, burgemeester en de hoogste ambtenaar van
de gemeente. Ook zijn alle politieke
partijen en de lokale gemeenteraadsleden diverse malen benaderd
om de wens vanuit het dorp op te
pakken. Iedereen vindt het (schijnbaar) belangrijk, maar concreet
gebeurt er niks. Op 5 juli 2017 leek er
een oplossing te komen. De provin-

Inmiddels zijn we acht jaar verder en wat heeft het opgeleverd?
Alleen maar frustraties. De eigenaar van de rotonde (de provincie)
vindt het niet al te belangrijk en de
gemeente doet alsof zij het belangrijk vindt. Deze harde conclusie moeten we natrekken: vele gesprekken
met de gemeente, tientallen mails
naar de gemeente, gesprekken met

cie heeft de gemeente de opdracht
gegeven om met een concreet voorstel te komen. Inmiddels zijn we
bijna vijf jaar verder en het enige
wat inmiddels concreet is, is dat de
gemeente een brief heeft gestuurd
naar de provincie met de vraag
waarom het zolang duurt. Dit terwijl
er juist van de gemeente een actieve
rol verwacht mag worden. Er is geen

enkel dorp binnen de gemeente Peel
en Maas waar het drukke verkeer
en met name vrachtverkeer zo in de
kern van het dorp en als het ware bij
inwoners praktisch voor de voordeur
raast. En dan het maar raar vinden
dat steeds meer mensen vervreemden van de overheid en politiek.
Veiligheid is het allerbelangrijkste
voor iedereen in Peel en Maas en
zou geen punt van jarenlange discussie moeten zijn.
Peter van Horen, Werkgroep
Veiligheid Beringe

Ingezonden brief

Gezichtsbehoud
Wethouder Wanten (CDA) zet alles op alles om de sloopkogel door Veersepad 13 in Kessel te slingeren.
308 zienswijzen over het behoud van het unieke historische pand en dorpsgezicht ten spijt. Het College
van B&W schuift al deze bezwaren aan de kant.
Veersepad 13 zou geen monumentale of cultuurhistorische status
hebben. En dus geen bescherming
verdienen. Maar wethouder Wanten:
dát vinden de inwoners van Kessel
wel. Niets voor niets zijn er 308
zienswijzen ingediend. Een ongekend hoog aantal en een schreeuw

voor behoud van het karakteristieke dorpsgezicht van Kessel. Er is
onvoldoende draagvlak voor een flat
met dertien appartementen aan het
Veersepad. Zorgen voor elkaar is het
toverwoord. Maar toveren bestaat
niet. Een blijvende zorgwoongemeenschap Veersepad 13 kan niet

juridisch geborgd worden. Dat was
wel de opdracht van de gemeenteraad. De truc is dus mislukt. Dat is
de harde realiteit. Luister daarom
nu naar de roep van de meerderheid van de Kesselnaren. “Behoud
het dorpsgezicht, zorgen voor elkaar
doen we toch al!” Op 8 en 22 febru-

ari is de gemeenteraad aan zet.
Bewoners van Kessel benadrukken
daarom dat Kessel nog maar heel
weinig historie over heeft. Neem
geen onomkeerbare beslissing.
Veersepad 13 is de verkeerde plek.
Bescherm en bewaar het karakteristieke dorpsgezicht voor de generaties na ons.
Otto Planten
Veersepad Kessel

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan
zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die
elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.
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Gezocht, vrijwilligers voor
zorgcentrum Vincent Depaul. heeft u
interesse? Bel 077 308 87 58

Tuinman gezocht voor +/- 2
ochtenden of 1 dag in de week in
Meijel. Tel. 06 8389 5575

info@defoliedokter.nl • Telefoon: 06-29316150 • www.defoliedokter.nl
info@defoliedokter.nl • Telefoon: 06-29316150 • www.defoliedokter.nl

info@defoliedokter.nl
• Telefoon:
06-29316150
• www.defoliedokter.nl
info@defoliedokter.nl
• Telefoon:
06-29316150
• www.defoliedokter.nl
Te huur vrijstaande 3 slpmr
recreatiewoning in Meijel. Voor meer
info bel 06 1134 4178

Wil je GITAAR, UKELELE of BAS leren
spelen? Gratis proefles: 06 5238 1645
/ www.gitaarleshorst.nl
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Missiehuis St. Jozef Vacature
Ter versterking van het Economaat van de Heren, behorende tot
De Congregatie der Missie Lazaristen, zijn we op zoek naar een

Administrateur (m/v)
16 uur per week

Functie omschrijving
• Voert de financiële administratie.
• Werkt aan tussentijdse en jaarverslagen, begrotingen en voert
zelfstandig onderdelen hiervan uit.
• Verzorgt de salarisadministratie in al zijn facetten.
• Verzorgt belastingaangiftes en andere financieeladministratieve handelingen voor individuele religieuzen.
• Verzorgt aanvragen voor uitkeringen AOW, ABP, PGGM etc.
• Controleert gemeentelijke belastingen, waterschapslasten etc.
• Archiveert boekingsdocumenten.
• Houdt de verzekeringspolissen bij en voert de
correspondentie hierover.
• Levert een inbreng in de geautomatiseerde verwerking
van allerlei administratieve onderdelen.
• Bewaakt een tijdige en juiste ontvangst van debiteuren.
• Heeft regelmatig in- en externe contacten, bijv. met
het bestuur, medewerkers, ziekenfondsen, bedrijfsvereniging,
pensioenfonds, banken en salarisbureau.
Wij verwachten dat:
• Je de benodigde kennis en ervaring hebt voor de omschreven
functie.
• Je vertrouwd bent met automatisering van de boekhouding.
• Je aantoonbare interesse hebt in en respect hebt voor
de levenssfeer van de Heren Lazaristen.
• Je over goede communicatieve en contactuele eigenschappen
beschikt .
• Je een positieve instelling hebt en besluitvaardig en
initiatiefrijk bent.
• Je zowel zelfstandig als in teamverband kunt werken.
Dienstverband
• De arbeidsduur bedraagt gemiddeld 16 uur per week.
• We willen de aanstelling laten ingaan bij voorkeur op
1 mei 2022.
• Je krijgt vooralsnog een arbeidsovereenkomst voor één jaar
aangeboden.
• Bij gebleken geschiktheid wordt deze overeenkomst omgezet
naar een contract voor onbepaalde tijd.
Salaris
Bij het takenpakket hoort een passende salariëring in overleg
met de Congregatie der Missie volgens de rechtspositierichtlijnen van de KNR (Konferentie Nederlandse Religieuzen).
Zie www.knr.nl/organisatie onder ‘rechtspositie’.
Informatie
Voor informatie over deze functie kun je je richten tot
dhr. Sraar Gooren, 077 308 87 77. Hij is aanwezig op woensdagen en donderdagen.
Solliciteren
Schriftelijke sollicitaties met CV
kun je tot 15 maart 2022 richten aan:
Sollicitatiecommissie Missiehuis St. Jozef,
Kerkstraat 8, 5981 CG Panningen.
Mailen kan ook: josroemer@lazaristen.com

Vlees met smaak
Dat is ons motto!

VC Kessel hervat competitie met
maximale zege
De dames van VC Kessel mochten na de lockdown, op zaterdag 29 januari, weer aan de bak en startten met de
tweede Peel en Maas derby van het seizoen tegen Peelpush. De vorige derby werd met 3-2 in Kessels voordeel
beslecht en gezien de huidige stand in de ranglijst was VC Kessel gebrand om puntjes binnen te halen om zo uit
de degradatiezone te geraken.

De start was voorspoedig, er werd
met focus en plezier gespeeld en
hard gevochten. Ondanks goede
pogingen van de dames uit Meijel
die met druk serveerden, wist Kessel
toch het hoofd koel te houden en
hielden ze de volledige 5 punten in
Kessel; 25-21, 25-18, 25-19, 25-20. De

eindstand werd 4-0. Op zondag zou de
ploeg van trainer/coach Nico Maessen
meteen weer aan de bak moeten om
in de bekerstrijd aan te treden tegen
Hovoc. Helaas waande het befaamde
virus rond bij de ploeg uit Horst en
moest de wedstrijd worden afgelast,
waarmee VC Kessel een vrije doorgang

kreeg naar de kwartfinale. Zaterdag
5 februari staat de uitwedstrijd
tegen VC Jokers in Maastricht op het
programma, aanvang in sporthal De
Heeg is om 18.00 uur.

Tekst: Anouk Rutten, VC Kessel

VC Olympia DS1 herstart competitie
met 9e winst op rij
De dames 1 van VC Olympia uit Panningen hebben de eerste wedstrijd van de herstarte competitie gewonnen
op zaterdag 29 januari. De uitwedstrijd tegen Vocala DS1, die gespeeld werd in de Slaterhal in Beugen, werd
gewonnen met 0-4.
De voorbereiding van VC Olympia was
alles behalve optimaal, het merendeel
had pas twee, sommigen één training
in de benen. De meiden hadden geluk
dat Inge aan wilde sluiten, net zoals
Pippa en Margot van dames 2. In set
1 mocht Tessa op de dia starten en
liet direct zien multi-inzetbaar te zijn.
Al vroeg in de set liep Olympia uit
naar een comfortabele voorsprong.
Echter werd het na een stand van
10-20 nog spannend en kon Vocala met
een lange servicereeks nog naderen
tot 3 punten verschil. Al was deze
eindsprint wat laat en kon Panningen
de eerste set met 22-25 binnenhalen.
Set twee gaf eenzelfde spelbeeld. De
Panningse ploeg speelde met veel

plezier en lef waardoor de tweede set
eenvoudig werd gewonnen met 17-25.
Ook in set drie bleef Olympia druk
uitoefenen op de ploeg uit Beugen.
Vooral achter de servicelijn maakten
Olympia het de passlinie van Vocala
meermaals moeilijk. Halverwege de
set verzwakte Olympia aan het net.
Er werd te weinig gevarieerd en te
voorzichtig gespeeld. Maar al vaker
dit seizoen is gebleken dat Olympia
redelijk gemakkelijk een tandje bij
kan schakelen en zo werd de derde
set, met een ‘ace’ van Daphne, in
het voordeel van Olympia beslist.
Met 19-25 stelde Olympia de eerste
wedstrijdwinst na de herstart van
de competitie veilig. In set vier werd

er wederom fel gestart en met een
aantal harde klappen werden er mooie
punten genoteerd. Op een gelijke
stand van 15-15 was het de Panningse
ploeg die door verschillende
persoonlijke (onnodige) fouten ervoor
zorgde dat Vocala in setwinst ging
geloven en goed spel liet zien. De
coach van Olympia was genoodzaakt
om beide time-outs in 2 minuten
te gebruiken om de meiden uit
Panningen weer bij de les te krijgen.
Met twee keer een hard geslagen bal
op het midden wint Panningen ook de
laatste set en neemt zo de volle buit
weer mee naar Panningen.
Tekst: VC Olympia

VC Olympia Heren 1 wint eerste
wedstrijd van 2022
Aanbieding

De mannen van VC Olympia HS1 uit Panningen hebben de wedstrijd tegen VC HERO HS2 uit Beugen gewonnen op
zaterdag 29 januari. Het duel, dat werd gespeeld in sporthal Piushof, is door de Panningnaren gewonnen met 4-0.

Geldig van 3 t/m 23 februari 2022

Sucadelappen
Rundergehakt

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

Ons rundvlees is ook verkrijgbaar bij Plus Gommans in Helden
Herefords Slagerij B.V. | Donk 1A, 5995 PL Kessel | 077 303 18 79

www.herefords.nl

Als eerste terugkomwedstrijd van
het seizoen mochten de mannen
van Olympia Heren 1 het thuis gaan
opnemen tegen de mannen van
VC HERO HS 2. Met slechts een paar
trainingen achter de rug beloofde het
een lastige wedstrijd te worden voor
de Panningse heren. In de eerste set
duurde het lang voordat de mannen in
hun spel kwamen. Alleen op het einde
van de set werd er echt op niveau

gespeeld en deze kon hiermee ook
worden afgerond met een stand van
25-17 in het voordeel van Olympia. In de
tweede set werd meteen het niveau van
het einde van de eerste set aangepakt
en vastgehouden en hierdoor werd
deze set gemakkelijk binnengesleept
met een stand van 25-6. De derde set
verloren de Olympia mannen het niveau
weer een beetje waardoor het nog een
spannende set werd, maar ook deze

is binnengesleept met een stand van
25-23. In de vierde en laatste set werd
het weer even spannend, maar de heren
wisten deze wel iets eerder af te maken
dan de set hiervoor en eindigde met een
stand van 25-20. De Panningse ploeg
haalde hiermee bij hun eerste wedstrijd
ook meteen vijf punten binnen met vier
gewonnen sets.
Tekst: VC Olympia

0302 \ verenigingen

Ruilbeurs in Kessel-Eik
De Postzegel & Muntenvereniging Kessel organiseert in het
gemeenschapshuis van Kessel-Eik een ruilbeurs. De eerstvolgende
ruilbeurs vindt plaats op zondag 6 februari.
Behalve postzegels en munten is
er een grote verscheidenheid aan
ruilobjecten zoals kaarten, suikerzakjes en bidprentjes. Op de beurs
wordt rekening gehouden met
iedereen die objecten heeft om te
ruilen. Hiervoor zijn voldoende vrij
te gebruiken plaatsen beschikbaar.

“Wij zijn heel blij dat er nu eens
een goed bericht doorgestuurd
kan worden”, aldus de organisatie.
De beurs in het gemeenschapshuis aan de Lindelaan 4 is geopend
van 09.00 tot 12.00 uur. Voor meer
informatie, bel 077 465 26 23.
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One Life

Foto-expositie van Kesselnaar
in Kasteel de Keverberg
In Kasteel de Keverberg in Kessel is de foto-expositie genaamd One Life te bezichtigen van Kesselnaar Pierre
Franssen. De foto’s tonen portretten van mensen in de leeftijd van 0-93 jaar.

Kienen in Kessel
Het Aod Wieverteam organiseert weer haar jaarlijkse kienavond.
Deze vindt plaats op vrijdag 18 februari in gemeenschapshuis
De Paort in Kessel.
Met ingang van de nieuwe coronaversoepelingen is het voor de
Aod Wiever weer mogelijk om
haar kienavond te organiseren.
Vooraf aanmelden is niet nodig.

Inloop is vanaf 18.30 uur en het
kienen begint om 19.00 uur. De dan
geldende coronamaatregelen zijn
van toepassing.

Odoorn in Drenthe

KBO Meijel gaat op vakantie
KBO Meijel gaat van maandag 16 mei tot en met vrijdag 20 mei op
vakantie in Odoorn in Drenthe. De reis is ook toegankelijk voor
niet-leden van KBO Meijel.
De provincie is van oudsher bekend
om z’n landschappelijke schoonheid. De rust en de ruimte die
men hier tegenkomt zijn uniek:
uitgestrekte heidevelden, prachtige bossen met ontelbare vennetjes. Daarnaast heeft Drenthe
veel cultuurhistorische monumenten, waaronder hunebedden en

grafheuvels. KBO Meijel logeert
in Hotel De Oringer Marke in het
centrum van Odoorn. Het hotel is
volpension. Verder zijn ook de kosten van entree, gidsen en lunches
inbegrepen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Peter Creemers via 077 466 17 19.

De motivatie voor de expositie
vond Franssen in zijn kleinkinderen.
“Bij de geboorte van je kleinkinderen wordt je je meer dan ooit bewust
van de kwetsbaarheid van het leven.
Zelf heb je al een groot deel van de
route afgelegd, voor hen is nog een
heel leven te gaan. En je gunt hen
wat je je eigen kinderen wenste.
Geluk, gezondheid, liefde en kansen om hun dromen waar te maken.

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

#kempencreeert
ookdrukwerk

Hoe zal het hen vergaan in deze
wereld, wat wordt hun lot?”, aldus de
Kesselnaar. Dat soort gedachten en
de ambitie om eens aan de slag te
gaan met portretfotografie hebben
hem bewogen tot deze foto-expositie
met het thema One Life.

Boekjes
Dit is Franssen zijn derde expositie. Eerdere exposities van hem zijn:

Kessel in Beeld en de Keverberg
Belicht. Bij die exposities verschenen boekjes liggen ter inzage. Ook bij
deze expositie zijn fotoboekjes met
de foto’s van de expositie en enkele
bijpassende teksten verkrijgbaar.
De expositie is gratis te bezoeken van
zondag 30 februari tot en met zondag
6 maart, de openingstijden zijn van
09.30 tot 17.00 uur.

WORD BEZORGER
EEN LEUKE BIJBAAN
WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS
VOOR DE VOLGENDE ROUTES
BAARLO RONDOM VELDSTRAAT
MAASBREE RONDOM DORPSTRAAT
MAASBREE BUITENGEBIED
KESSEL VERSCHILLENDE ROUTES

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

WERKZAAMHEDEN

#kempencreeert

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE

Mail naar bezorgers@garcon.nl
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Geplukt

Teun Peeters Panningen
De 72-jarige Teun uit Panningen heeft na zestig jaar werken in de bakkerswereld eindelijk besloten met pensioen te gaan en zijn bakkerij over te dragen aan zijn zoon en dochter.
Stilzitten is echter niet aan hem besteed. Deze week wordt Teun Peeters geplukt.

Teun werd in 1950 geboren als
vijfde kind in een gezin van negen
kinderen. Zijn vader en moeder
bezaten een boerderij, waar de
kinderen altijd hard meewerkten.
“Het was thuis aanpoten, maar
we hebben het altijd gezellig
gehad. Als kind hoorde je de
sterke verhalen die door boeren in
de buurt bij ons werden verteld.
Zo ook het verhaal over mijn
vader, die in het midden van
zijn twintiger jaren, de oorlog
heeft meegemaakt. Mijn vader
heeft nog geprobeerd zich te
verstoppen in de biechtstoel in
de kerk, maar de Duitsers hebben
hem uiteindelijk toch gevonden
en hem naar Viersen gestuurd,
waar hij moest werken. Mijn
hoogzwangere moeder bleef op
de boerderij aan de Egchelseweg
achter met een kind. Ondertussen
namen de Amerikanen het erf
in beslag. Zij pikten alles in,
stalden er tanks en verbleven in
de boerderij. Mijn moeder had
nog maar een kleine ruimte over
waar ze kon wonen. Toen mijn
vader uiteindelijk terugkwam van
Viersen, woog hij nog maar 40 kilo.
Hij is in 1971 gestorven.”

Bakkerswereld
Aan zijn vader heeft Teun te danken dat hij in de bakkerswereld
terecht is gekomen. Hij maakte
met iedereen een praatje als hij
met paard en wagen op pad ging.

Zo ook met een bakker in Kessel.
“Ik speelde altijd buiten bij de buren
die ook een bakkerij hadden. Wanneer
het hen uitkwam, hielp ik mee om
producten in te pakken. Dankzij mijn
vader en de buren sprak het zich
rond dat ik een handige bliksem was.
Uiteindelijk kon ik als 12-jarige aan
de slag in de bakkerij in Kessel. Daar
mocht ik licht werk verschaffen, zoals
sjouwen, bestelwagens inruimen,
vloeren vegen en brood inpakken.
Daardoor ben ik langzaam in het werk
geslopen. Werken in de bakkerij deed
ik graag, zeker als er goede muziek op
stond.”

Ik word elke
dag nog wakker
als bakker

Voordat Teun zijn eigen bakkerij
begon, werkte hij meerdere jaren
voor verschillende bakkers. Hij twijfelde zelfs om ermee te stoppen.
“Ik heb in die bakkerijen veel opgebouwd en vernieuwd. Voor mij kwam
er een moment om te beslissen: of
voor mezelf beginnen of volledig
stoppen. Ik was het helemaal zat,
ondanks dat ik van het vak hield.
Anderen zeiden tegen me dat ik niet
zomaar kon stoppen. Maar je bent
jong en je wilt van alles. Je wil vooruit kunnen. Daar hadden mijn vrouw

en schoonvader destijds veel zorgen
over.”

Tweede jeugd
In 1979 kreeg Teun toch de mogelijkheid om een eigen bakkerij te starten.
Ondanks dat hij veel uren maakte,
hield hij tijd vrij voor zijn hobby’s.
“In mijn knechttijd was ik zelfs leider
bij Jong Nederland. Dat heb ik 25 jaar
gedaan. De kinderen hebben ook vaak
meegeholpen in de bakkerij. Ik heb in
mijn bakkerstijd nooit stilgezeten, zo
zat ik bijvoorbeeld ook in het bestuur
van de ponyclub en was ik lid van de
brommerclub in Neer. Dat laatste was
mijn tweede jeugd, ik vind brommer
rijden nog altijd geweldig. Nog steeds
rijd ik in de brommer die ik in 1963
heb gekocht. Met een groepje van
acht starten we in Voerendaal en rijden we door Zuid-Limburg. Tussendoor
drinken we koffie en eten we wat op
het terras.”
Nu Teun met pensioen is gegaan en
de bakkerij is overgedragen aan zijn
zoon en dochter, zoekt hij andere
bezigheden. Hij vindt het moeilijk om
de bakkerij volledig los te laten. “Ik
word nog elke dag wakker als bakker.
Langzaam begin ik eraan te wennen
dat dit niet zo is. Ik weet dat de bakkerij in goede handen is. Het bakkersgevoel is overgegaan op de volgende
generatie. Maar ik ben nog steeds elke
zaterdag aanwezig om ze te helpen.
Dat kan ik niet loslaten. Ik wil nog op
een leuke manier kunnen meewerken.”

Dierenvriend

moestuin onderhoudt en paarden en
kippen houdt. “Er is genoeg te doen
in de tuin, daar steek ik veel tijd in.
Ook hebben we een papegaai in
de tuin. Wanneer de kinderen en
kleinkinderen komen, zijn ze altijd
bij de papegaai te vinden. Ik ben
zelf ook een dierenvriend en ik kan
ervan genieten als de kleinkinderen
met de dieren bezig zijn. Ik ben een
trotse opa.”

Vervelen doet Teun zich echter
nooit. Samen met zijn vriendin
Margriet zit hij regelmatig aan de
eetkamertafel met een puzzel.
“Dat vind ik gezellig en het geeft
me rust.” Een andere hobby is het
bewerken van hout. “Als kind was
ik al creatief en dat ben ik nu nog
steeds. Ik bewerk hout en maak
er bijvoorbeeld lampen van.”
Daarnaast is Teun regelmatig in
de tuin te vinden, waar hij een

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

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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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Coronamaatregelen

Met ingang van februari 2022
vinden de avondmissen weer
plaats op de oorspronkelijke
tijden. Dat wil zeggen: in
Koningslust om 17.30 uur en in
Grashoek/Meijel en Panningen
om 19.00 uur.
In de kerk houden we ons aan
de anderhalve meter afstand
en wij dragen een mondkapje
bij het binnenkomen en
naar buiten gaan en bij het
verplaatsen. Bij het ontvangen
van de H. Communie natuurlijk
niet! Uitvaarten zijn beperkt
toegankelijk, afhankelijk
van de afmetingen 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 dinsdagochtend. Ook bij kapelaan
Roger Maenen tel. 077 466 18 50 of
per email roger.maenen@ziggo.nl.

Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur
in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 6 februari
H. Mis 9.30 uur
aansluitend gelegenheid voor het ontvangen van de Blasiuszegen.
13.30 H. Doopsel van Zofia Pitula
Woensdag
H. Mis 9.00 uur
KLEDINGINZAMELING BERINGE:
Op maandag 7 februari a.s. is de
volgende inzameling van bruikbare
kleding, schoenen, dekens,
knuffels en gordijnen. U kunt de
dichtgebonden zakken afgeven op
het kerkplein. Ons team staat klaar
om te helpen met het uitladen en
zijn aanwezig van 13.00-14.30 en
van 17.00-18.00 uur. Kunt u zelf
niet brengen: Bel dan 3076521 en
alles wordt bij u opgehaald. Sinds
kort staat er op de parkeerplaats
bij de dorpsontmoeting ook een
kledingcontainer ook hier kunt u
kleding inleveren en verder, zoals
voorheen, voor de garagedeur van
de pastorie. (Aan de Meule)

Parochie Egchel

Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 6 februari
Geen H. Mis
Zondag 13 februari
H. Mis 11.00 uur t.i.v. pastoor Giel
Peeters (verjaardag)

Cluster MKBE

Intenties: Petronella Vaessen. Louisa
Verheijen (verjaardag) en Anna
Verheijen. Jaardienst Jéér Kempen en
Wilt u a.u.b. bij binnenkomst in
overleden familie.
de kerk 1,5 meter afstand in
Mededelingen
acht nemen. U kunt uw handen
Blasiuszegen
desinfecteren en vervolgens
plaatsnemen in de banken waar Zondag 6 februari wordt na de
eucharistieviering van 11.00 uur de
dat is aangegeven. Heeft u
Blasiuszegen gegeven.
verkoudheidsklachten, blijft u
Kerkbalans 2022
dan thuis.” Alle vieringen zijn
U ontvangt een dezer dagen het paroonder voorbehoud. Wijzingen
worden aan de kerkdeur aange- chieblad 2022 in de bus: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ – een
geven.
naar wij hopen lezenswaardig schrijven dat een beeld wil geven van het
vitale leven van onze plaatselijke kerk.
Parochie Maasbree
In het parochieblad van het kerkbeMisintenties
stuur kunt u lezen hoe onze parochie
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4, 077 465 12 19 financieel reilt en zeilt en vragen wij
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl uw aandacht voor een bijdrage aan
onze kerkgemeenschap.
www.parochiemaasbree.nl
Openstelling Aldegundiskapel
Kerkdiensten
De Aldegundiskapel in onze parochieZondag 6 februari
kerk is dagelijks geopend voor het
H. Mis: 11.00 uur. Lector:
opsteken van een kaarsje, een gebed
Dhr. Jacques Bouten.

Parochie Grashoek

Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg, 077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 5 februari
H.Mis 19.00 uur t.i.v. Giel Peeters en
Lenie Peeters-Strijbos
aansluitend gelegenheid om de
Blasiuszegen te ontvangen.
Zondag 13 februari
H.Mis 11.00 uur t.i.v. Tinus
Spreeuwenberg (jaardienst),
Theodora Schoeber (verj) en Wiel
Spreeuwenberg

Parochie Helden

Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
OVERLEDEN: Lei Keiren, 93 jaar
Vrijdag 4 februari
De H. Communie wordt thuisgebracht
vanaf 09.00 uur
Zondag 6 februari
H. Mis 10.00 uur – herenkoor – t.i.v.
Truus van Loon-Teuwen (zeswekendienst); Hein Korsten en fam Korsten
en Gommans (jaardienst); Na de Mis is
er gelegenheid om de Blasiuszegen te
ontvangen.
Kerk open van 13.00 tot 15.00 uur voor
stil gebed en aanbidding

of een moment van bezinning. De H.
Aldegundis is beschermheilige tegen
ernstige ziekten en voor troost en
hoop.

Parochie Kessel

Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Iet Dings-Bovendeerdt
077 462 18 60, 06 24 21 61 06
Kerkdiensten
Zaterdag 5 februari
19.15 uur H. Mis.
Familie Smits-Berden.
Mededeling
Pastorale zorg
Voor de pastorale zorg kunt u terecht
bij pastoor-deken W. Varela.
Tel. 3981416, of kapelaan H. te
Boekhorst (zie parochie Baarlo)
Ziekenzalving: 06 55 40 80 23

Parochie Baarlo

Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3, 077 477 12 75

Parochie Koningslust

Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 5 februari
H. Mis 17.30 uur; Na de Mis is er gelegenheid om de Blasiuszegen te ontvangen.
Zaterdag 12 februari
Geen H. Mis

Parochie Meijel

Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zondag 6 februari
H. Mis 11.00 uur met Herenkoor t.i.v.
Jan Schellekens (1e Jaardienst)
aansluitend gelegenheid voor het ontvangen van de Blasiuszegen.
Maandag 7 februari
14.30 uur Rozenkrans en 15.00
uur Gebed van de Goddelijke
Barmhartigheid. (op 07/02 deze middagtijd, los van coronamaatregelen)
Dinsdag 8 februari
H. Mis 09.00 uur (grote kerk)
Donderdag 10 februari
H. Mis 09.00 uur. Aansl. Aanbidding
(grote kerk)

kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 6 februari
9.30 uur H. Mis.
Voor onze parochie en voor het welzijn
van alle parochianen.
Donderdag 10 februari
9.00 uur H. Mis
Mededeling
De eerste vrijdag van de maand wordt
de H. Communie bij de zieken en
ouderen thuisgebracht. Zou u dat ook
graag willen, dan kunt u zich daarvoor opgeven in de pastorie. Telefoon
077 477 12 75.

Parochie Kessel-Eik

Misintenties
NL41RABO0125300522
Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkens
06 30 10 30 13
Kerkdiensten
Zaterdag 5 februari
18.00 uur H. Mis.

Parochie Panningen

Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.
nl Open maandag- en woensdagochtend van 08.30 uur tot 11.30 uur.
Kerkdiensten
Overleden: Ger Willemsen, 84 jaar.
Vrijdag 4 februari
‘s-ochtends: ziekencommunie voor
mensen, die aan huis gebonden zijn
Zaterdag 5 februari
H. Mis 19.00 uur - m.m.v. gemengd
zangkoor. T.i.v. An van NinhuijsLenders, Antoon van Ninhuijs en
dochter Tonnie;
aansluitend gelegenheid voor het
ontvangen van de Blasiuszegen.
dinsdag t/m vrijdag: ochtendmis
om 9.00 uur in de dagkapel.

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

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

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

Het OLS in Meijel gaat door

VAKGARAGE
PEETEN BV

In 2022 gaat het Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) door, zo laat de organisatie van het OLS Meijel weten.
Meijel won in 2019 het OLS en mag de volgende editie organiseren. In 2020 en 2021 werd het feest afgelast
vanwege corona, maar de organisatie is er zeker van dat het OLS dit jaar wél kan plaatsvinden.
“Dit jaar gaat het door. Wij gaan het
OLS in volle omvang organiseren”,
vertelt Hubert Vos, voorzitter van
OLS Meijel. “Dat kan alleen doordat
vele mensen in de organisatie
zich hiervoor op vrijwillige basis
inzetten én door de steun van

vele partners.” De organisatie
heeft de vergunningsaanvraag
ingediend bij de gemeente Peel en
Maas. “Wij gaan ervan uit dat die
vergunning er komt”, aldus Vos.
Er hebben zich 139 schutterijen
ingeschreven.

Prijs
Op dinsdag 28 juni staat het KinjerOLS
gepland, op zondag 3 juli 2022 het OLS
en op zaterdag9 juli is het kavelen.
Dat is de dag waarop de nieuwe OLSwinnaar de felbegeerde prijs d’n Um
mee naar huis mag nemen.

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90
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Adver torial

‘De buisjes bij m’n dochters zorgden
meteen voor een einde aan de pijn, het huilen
en slapeloze nachten’
De beide dochters van Josine Fakkeldĳ uit Maasbree kregen op jonge leeftĳd buisjes in
hun oren en hebben daar veel baat bĳ: geen oorontstekingen meer. En dus zĳn pĳn, huilen
en slapeloze nachten voorbĳ. Josine, Maan (5) en Roos (2) gunnen het iedereen.

uitgegroeid zijn, weer vocht in haar oortjes zit,
waardoor ze nu voor de tweede keer buisjes
heeft. Ook dat is gelukkig zonder problemen
verlopen.”

Doorverwĳzing
Bij Roos heeft het helaas wat langer geduurd.
Toen zij een half jaar oud was, kreeg ze oorklachten. Josine: “Maar ze was al twee toen ze,
afgelopen juni, bij de KNO-arts terechtkwam
en werd geholpen. Het traject via de huisarts is
veel te lang geweest. De doorverwijzing naar
de KNO-arts mag van mij wel wat soepeler verlopen.”

Merijn stelt
kinderen en
ouders op hun
gemak vóór de
ingreep
Merĳn van der Ven-Berger werkt als
medisch-pedagogisch zorgverlener
bĳ VieCuri in Venlo, waar ze op de
kinderafdeling kinderen en ouders
ondersteunt in het vóór en na traject
van een ingreep.

De dag van de operatie

Roos kan weer lekker spelen, zonder last te hebben van oorpijn

Josine Fakkeldij: “Zowel Maan als Roos hadden
op heel jonge leeftijd vaak maandelijks minstens één keer een flinke oorontsteking, met
alles erop en eraan. Echt pittig. Gelukkig was
dat meteen over ná de behandeling.”

Slapen op de bank
Een kind met oorontsteking is koortsig en heeft
oorpijn, wat tot veel huilen leidt. Je behandelt
het met antibiotica en kunt in die tijd niet op
het ontstoken oor liggen, dat is veel te gevoelig. Josine: “Een klein kind snapt dat nog niet,
dus haal je haar uit bed en leg je ze tegen jou

aan, jijzelf slaapt dan op de bank. Zo valt je
dochter uiteindelijk in slaap. Als je dat een aantal nachten per maand meemaakt, word je daar
behoorlijk moe van verzeker ik je. Goed slapen
is er natuurlijk niet bij op deze manier. En dat
geldt ook voor je kind. De vermoeidheid gaat
dan ook een rol spelen en zo wordt het een
beetje van kwaad tot erger.”

Controle
Bij Maan zijn de buisjes op 1-jarige leeftijd
geplaatst. Het werkte zoals gezegd meteen.
“Recent bleek bij controle dat er, nu de buisjes

“Met Roos zijn we trouwens naar Venray
gegaan, de wachttijd was daar iets korter.
’s Morgens vroeg meld je je dan. Roos zag de
ingreep helemaal niet zitten. Ze krijste echt
alles bij elkaar. We hebben samen wel de voorbereidingsfilmpjes bekeken, maar daar werd
ze niet echt enthousiaster door. Uiteindelijk
kregen we haar toch wat rustiger en konden
we haar, met hulp ook van een verpleegkundige, omkleden met een operatieschortje om
en zo. Toen ze het kapje op kreeg, ging ze
onder narcose. Als ouder loop je dan naast haar
bed mee tot aan de OK, heel fijn. De ingreep
zelf duurt maar kort, binnen een kwartiertje
is het gebeurd. In beide oren zijn dan buisjes
geplaatst. Die zijn trouwens zo klein, je ziet er
van buiten niets van.
We gingen daarna naar de kamer terug waar
we eerder waren. Roos kwam hier weer bij.
Na een tijdje kreeg ze wat te drinken en te
eten. Toen dat goed ging, mochten we naar
huis. Sindsdien zijn de problemen over. Elk half
jaar is er een controle, we hebben net de eerste
gehad. Het ziet er gelukkig allemaal rustig uit.”

‘Het is geen zware ingreep, neem de klachten
serieus’
Het plaatsen van buisjes bĳ vooral
jonge kinderen, is één van de meest
voorkomende chirurgische ingrepen in
Nederland. Bĳ VieCuri gaat het gemiddeld
om 200 tot 300 kinderen per jaar bĳ wie
de KNO-arts trommelvliesbuisjes
inbrengt.

Wanneer kinderen ouder worden, gaat de buis
van Eustachius doorgaans beter functioneren,
zodat er minder snel vocht in het middenoor

Onze taak is om kinderen zoveel mogelijk
op hun gemak te stellen voor de ingreep
later op die dag. Dat doen we vooraf
door het kapje te demonstreren dat de
kinderen op krijgen bij de narcose. Verder
nemen we door wat er bij de ingreep
gebeurt en beantwoorden we vragen van
ouders en kinderen. We hebben ook een
aantal voorbereidingsfilmpjes opgenomen
die thuis al bekeken kunnen worden.
Zeker ons kindvriendelijke animatiefilmpje
werkt heel goed.

Na afloop van de ingreep zijn wij er
ook voor het bieden van ondersteuning
waar nodig. Het geeft veel voldoening als
een kindje aanvankelijk helemaal niets
wil en het dan tóch lukt om hem of haar
rustig te krijgen, het kapje op te zetten,
het OK-jasje aan te doen en de zetpil
(als pijnmedicatie) te plaatsen.”
Bekijk op www.viecuri.nl de animatievideo over het plaatsen van buisjes.

Irritatie

Oplossing

Filmpjes voor kinderen

Voldoening

Gaat het bij buisjes altijd om kinderen?
Veronique van den Heuvel-Verhaegen,
KNO-arts: “Meestal wel. Het kan ook bij
volwassenen voorkomen, maar veel minder.
We behandelen het dan poliklinisch, onder
lokale verdoving. Het is geen zware ingreep,
maar kinderen gaan er wel even voor
onder narcose.

Buisjes worden ingebracht als de buis van
Eustachius niet goed werkt. Er ontstaat dan
een onderdruk in het middenoor, waardoor
het slijmvlies geïrriteerd raakt en vocht gaat
afscheiden. Dat vocht maakt dat je minder
hoort en soms last hebt van looporen en
oorpijn. Het tekort aan beluchting verhelpen we
door het plaatsen van beluchtings-buisjes.

Wat doe jij precies bij de afdeling Keel-,
Neus- en Oorheelkunde (KNO)? Merijn:
“Veel kinderen komen voor het knippen
van de keel- en/of neusamandelen of
het plaatsen van buisjes. Het zijn beide
kortdurende ingrepen, waarbij het kind
meestal dezelfde dag weer naar huis gaat.

Tekst: Frank Heijster
Foto’s: PCL photography
ontstaat. In de meeste gevallen lost het
probleem zich dus vanzelf op. De buisjes
zijn een oplossing die tijdelijk nodig is en
ze groeien na verloop van tijd spontaan uit.
Als het kind ouder is en de buis van Eustachius
functioneert nog niet normaal, dan worden
nogmaals buisjes geplaatst, soms zelfs
meerdere keren.

Gaatje
In uitzonderlijke situaties kan er een gaatje
in het trommelvlies over blijven. Bij duiken of
onderwater zwemmen kan dan een loopoor
optreden. Met dopjes in je oren zwemmen
is dan de oplossing. Ook kunnen we in zo’n
situatie operatief het trommelvlies sluiten,
als het kind oud genoeg is.”

Merseloseweg 130, 5801 CE Venray
Tegelseweg 210, 5912 BL Venlo
www.viecuri.nl

