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Geslaagd Kinjer-OLS
Het Kinjer-OLS werd dit jaar voor de zestiende keer georganiseerd. Honderden kinderen uit Nederlands- en Belgisch Limburg kwamen naar Meijel om deel te nemen aan de optocht
en de schietwedstrijd. Ook vele duizenden bezoekers en vrijwilligers wisten de weg naar Meijel te vinden.
De dag begon met een openings
ceremonie waar onder andere
Mekiko Meijel op het podium
verscheen. Om 10.30 uur startte
de optocht door Meijel met opvol
gend de start van de schietwed
strijd. Om 14.00 uur was iedereen
welkom in de Leeyen Vastgoed
Feestarena om naar de optre
dens van onder andere Bjorn &
Mieke, DJ-duo Jarno Schijven en
Joep Melssen, het OLS-lied door
Linda Koopmans en nog veel meer
Meijsele artiesten te luisteren.
In het kinderdorp vonden allerlei
activiteiten plaats. Naast de vele
springkussens en het Rabobank
foodplein konden kinderen ken
nismaken met Mascotte Willum.
Aan het einde van de middag
mocht basisschool De Driehoek
uit Bocholt het Ummeke in ont
vangst nemen en zich winnaar
van het Kinjer-OLS 2022 noe

men. De prijs voor beste houding
en beste yell ging naar De Driehoek
uit Bocholt, het creatiefste bordje
werd gemaakt door Sint Dionysius uit
Schinnen, het creatiefste vaandel was
van Sint Medardus uit Wessem en de
winnaar van de schietwedstrijd was
De Vlieger uit Kaulille.
De organisatie kijkt terug op een
prachtig Kinjer-OLS. “Het was een
zeer geslaagde dag waar de kinde
ren kennis hebben gemaakt met de
schutterswereld en ‘groeët geluk’
hebben beleefd.”

Kinderen hebben
‘groeët geluk’
beleefd

Beeld: Organisatie Kinjer-OLS Meijel

Energieschaarste pas in 2028 opgelost
Vanwege de energieschaarste staan momenteel vierhonderd groot energieverbruikers in Peel en Maas
in de wacht om het energienetwerk te kunnen gebruiken. Desondanks is volgens wethouder Erik Nijssen
geen paniek uitgebroken bij de bedrijven in Peel en Maas. De verwachting is dat het energieprobleem
pas in 2028 wordt opgelost.
Het hoogspanningsnet in Limburg en
Brabant zit nagenoeg vol, waardoor
nieuwe bedrijven niet meer tot het
netwerk aangesloten kunnen worden
en bestaande bedrijven niet kunnen
uitbreiden op het gebied van energie.
Als gemeente is er volgens wethou
der Nijssen weinig te doen aan de
energieproblemen die TenneT onlangs
heeft bekendgemaakt. “We zetten
druk op het ministerie. Onlangs heeft
het ministerie een coördinator aan
gesteld om samen met de provincies
Brabant en Limburg en Economische

Zaken te bekijken hoe de beschikbare
ruimte nog benut kan worden.”
Nijssen geeft aan dat de oplos
sing pas in 2028 geboden kan wor
den. “Momenteel is er een te dunne
kabel, die dus vervangen moet
worden. Omdat materiaal en arbeid
op dit moment schaars zijn, ver
wacht TenneT dat de energieproble
men pas in 2027-2028 opgelost zijn.
Dat is onacceptabel.”
Momenteel hanteert TenneT de
volgorde wie het eerst komt,
wie het eerst maalt. Nijssen hoopt

te bereiken dat er op voorkeur wordt
ingezet. “Een aansluiting in een
ziekenhuis moet bijvoorbeeld vóór
een casino gerealiseerd worden.
Dat is momenteel niet aan de orde.
Ondanks de lange wachttijden, is
er bij de bedrijven in Peel en Maas
geen blinde paniek uitgebroken.”
De energieschaarste geldt alleen
voor de aansluiting van groot ver
bruikers. Woningen zijn nog uitge
sloten. Wel is er een levertijd van
tachtig weken op een stroomaan
sluiting in een nieuwe woning.
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Leerlingen Bouwens verwelkomen
nieuwe brugklassers met eigen festival
Schoolverlaters die komend
schooljaar starten aan het
Bouwens van der Boijecollege in
Panningen kregen een bijzonder
warm welkom tijdens hun kennismakingsmiddag. Leerlingen uit het
derde leerjaar met cultuur in het
pakket, organiseerden een cultureel festival.

Over dementie

Column

Connect Wild: zo werd de aller
eerste editie van het festival bij
het Bouwens genoemd. Met veel
enthousiasme werd er door de der
dejaars van havo/vwo wekenlang
gewerkt aan de organisatie ervan.
Muziek, beeldende kunst, eten en de
PR: alles werd door de cultuurleer
lingen zelf geregeld. Daarbij konden
ze wel rekenen op de hulp van een
groep ‘meesters’, makers en experts
uit het culturele werkveld van de
gemeente Peel en Maas.

alles gaat
goed
In de afgelopen maanden heb ik
voornamelijk geschreven over
de ziekte dementie en de gevolgen daarvan voor de omgeving
en de persoon zelf. In deze
column sta ik stil bij de WMO.

Nameless
Connect Wild mag volgens leerlingen
Eline, Larissa, Daan en Giel, die met
hun bandje Nameless in de school
tuin op het podium stonden, als
geslaagd bestempeld worden. “Het
was echt super. En ik was ook nog
eens veel minder zenuwachtig dan
ik had verwacht”, vertelt Eline trots.
Zelf nam ze de zang en drums voor
haar rekening tijdens het allereerste
optreden van Nameless in de open

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

Oplage 20.050 exemplaren
www.hallopeelenmaas.nl
Redactie
077 208 32 00
redactie@hallopeelenmaas.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

Bezorgklachten www.garcon.nl
Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

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

baarheid. Larissa sluit zich aan bij
de woorden van haar bandmaatje.
“Ik speelde de basgitaar. Dat doe ik
eigenlijk nooit, maar het viel niet
tegen”, glundert ze. Ook Daan, muzi
kale duizendpoot, en Giel, die op de
piano de juiste toetsen wist te raken,
blikken terug op een fraai debuut.
“Daan en ik willen zeker verder”,
kijkt Eline alvast vooruit. “Het liefst
als bandje met z’n vieren, maar als
tweetal kan ook. Dankzij dit project
op het Bouwens zijn we wel een
drempel over geholpen. Dit was écht
gaaf.”

Aanjagen
Anneke Joosten steekt haar trots niet
onder stoelen of banken. Joosten is
in het dagelijks leven werkzaam bij
Stichting PopPlaza Peel en Maas en
één van de ‘meesters’ uit de regio
die zich verbinden aan dit festi
val op het Bouwens. “Jezelf laten
zien is altijd spannend. Zeker op
deze leeftijd. Ik ben hartstikke trots
op ze, ook al had ik Nameless niet
zelf onder mijn hoede als mees
ter. Het aanjagen van muziek is
voor mij belangrijk, zeker op deze
leeftijd. Het stimuleren van het
hele festivalgebeuren en het star
ten van bandjes hoort daar ook bij.
Je merkt dat deze leeftijdscatego
rie wel met muziek bezig is, maar

meestal op individuele basis. Ze kij
ken filmpjes op YouTube en heb
ben wel interesse, maar weten vaak
niet van elkaar dat ze een instru
ment bespelen. Mooi dat het door
dit soort initiatieven dan toch lukt.”
Dankzij het Connect Wild festival
van de middelbare school, kwamen
ook Eline, Larissa, Daan en Giel bij
elkaar. “Binnenkort start de week
van de Limburgse popmuziek in Peel
en Maas. Ik denk dat we maar eens
contactgegevens met Nameless
uit moeten wisselen”, blikt Joosten
vooruit. De vier jonge muzikanten
glunderen na deze opmerking zo
mogelijk nóg harder.

Fotograaf
Muziek vormde slechts één van de
onderdelen op het festival. Lekker
eten hoorde daar ook bij. Ook
dat aspect namen de leerlingen
van 3 havo/vwo voor eigen reke
ning. De één deed dat volledig in
Italiaanse stijl, met pizza’s en bru
chette, waar anderen zich bedien
den van de Franse en Mexicaanse
keuken. De huisfotograaf van deze
middag liep rond op het festivalter
rein en legde het allemaal vast met
zijn camera. Want ook de PR is in
handen van de leerlingen zelf, zo
vertelt kiekjesmaker Juul van Wijlick.
“Her en der maak ik wat foto’s, die

gebruiken we voor de PR na afloop
van dit evenement”. De jongeman
met camera heeft zelfs een aantal
tips. “Ik zou me vooral verdiepen in
de vele opties die je camera heeft.
Dat zorgt voor mooiere foto’s.”

Schoolverlaters
Aan de andere kant van het ter
rein werd een voormalig bushokje
door leerlingen voorzien van graf
fiti. Afbeeldingen en leuzen wissel
den elkaar af. Voor iedere vorm van
expressie was er die middag ruimte
op het Bouwens. Samen met hun
ouders behoorden de nieuwe brug
klassers tot de genodigden voor dit
festival. Ze keken stuk voor stuk
hun ogen uit op hun nieuwe school.
In de zonovergoten tuin genoten ze
niet alleen van het vermaak, maar
maakten ook direct op een laag
drempelige manier kennis met hun
toekomstig docenten. De huidige
leerlingen, op die van 3 havo/vwo
met cultuur in het pakket na, hadden
overigens pech; zij mochten gewoon
lessen volgen en hadden daarom
geen tijd voor een bezoekje aan het
festival ter ere van de nieuwelingen.
Het kan natuurlijk ook niet iedere
schooldag feest zijn.

Tekst en beeld: Jelle van Hees

Wij mogen ons gelukkig prijzen dat
wij in Nederland een goed func
tionerend zorgsysteem hebben.
Echter, het is wel zo dat de kosten
de pan uitrijzen en de zorg steeds
meer onder druk komt te staan
(vergrijzing, aantal zorgmedewer
kers). Op dit moment geven wij
10 miljard euro per jaar uit aan de
zorg voor dementie. Je zou haast
zeggen dat dit een sector op zich
zelf is, mede gelet op het bedrag en
de hoeveelheid aanbieders op dit
gebied. Aanbieders die hun kos
ten declareren via de WMO of WLZ.
Er is in onze regio een gezamen
lijke aanbesteding uitgeschreven
door de gemeenten Beesel, Bergen,
Gennep, Horst aan de Maas, Peel en
Maas, Venlo en Venray met betrek
king tot de WMO.
De kop voor deze aanbesteding
was: ‘Ambitieuze regio zoekt ambi
tieuze partners’, met de diensten
die we gaan inkopen kunnen we
het verschil maken in de levens van
mensen die hulp en ondersteuning
nodig hebben.’ Hoe ziet die hulp er
dan uit?
De opdrachtgever (gemeenten)
hebben de verschillende opdrach
ten onderverdeeld in percelen.
Voor mensen met dementie gaat
het voornamelijk om perceel 2A en/
of 2B. Aan deze percelen zijn maxi
male tarieven vastgelegd van ach
tereenvolgens 5.824 euro en 5.616
euro. Als we dit gaan afzetten tegen
de gemiddelde prijzen voor een
dagdeel zorg dan mogen gebruikers
blij zijn dat zij gemiddeld 1,2 dag
‘zorg in natura’ gaan krijgen.
Hoe gaan de gemeenten hun res
pectievelijke huishoudboekjes op
orde houden? Wat betekent dit voor
de toekomstige te verwachten toe
stroom van mensen met dementie?
Moet de WMO op het niveau blijven
liggen van de gemeenten? De WMO
in zijn huidige vorm bestaat pas
sinds 1 januari 2015.
Mocht u vragen hebben, willen rea
geren op deze column, een verhaal
willen delen, stuur dan een bericht
naar allesgaatgoeddementie@
gmail.com of bel 06 22 04 87 39.

Frank Jeene
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Opening en open dag
Belevingstuin Maasbree
Burgemeester Wilma Delissen opent zondag 10 juli om 13.30 uur de
Belevingstuin in Maasbree. Daarna is er van 14.00 tot 16.00 uur
een open dag. De Belevingstuin ligt naast het gebouw van de
Zorggroep, Broekstraat 65 in Maasbree.
In mei 2019 vond het eerste over
leg plaats over de aanleg van een
Belevingstuin. Vervolgens werk
ten de Zorggroep, De School en
enthousiaste vrijwilligers de plan
nen verder uit. Voor De School is
het belangrijk om te leren door
beleven, voor De Zorggroep om
bewoners van de Broekstraat in
een natuurlijke omgeving te laten
genieten, mee te laten helpen in
de tuin en contact te laten hebben
met anderen. In 2021 is begon
nen met de inrichting van de tuin.
Omdat het aanleggen en beheren
van de Belevingstuin geen kern
doel is van de Zorggroep en De
School, is begin 2021 de Stichting
Belevingstuin Maasbree opge
richt. Die wil de saamhorigheid
in Maasbree bevorderen door
mensen in een ongedwongen
omgeving bij elkaar te brengen.
Inmiddels worden al voor het derde
jaar groenten geteeld in de tuin.
Verder zijn de fruittuin, blokhut,
afrastering, verhardingen, water,

elektra en hobbykas grotendeels
gerealiseerd. Er zijn ook al verschil
lende bijeenkomsten gehouden,
de Belevingstuin is bijvoorbeeld
toegankelijk voor kinderfeestjes.
Bij de inrichting van de tuin waren
recirculeren van stoffen en kringlo
pen leidend. Het logo van de tuin
heeft dan ook de vorm van een
kringloop. Plantenresten worden
gecomposteerd tot voeding voor
het volgende jaar. Regenwater
wordt geïnfiltreerd in de bodem en
weer handmatig of elektrisch opge
pompt. Zonnepanelen dienen voor
de opwekking van elektriciteit.
Tijdens de open dag krijgen bezoe
kers producten van eigen bodem
voorgeschoteld, geoogst door leer
lingen van De School en verwerkt
tot groentesoep. Verder is er een
workshop vogelnestkastjes maken.
De bewoners van de Zorggroep
zorgen voor cake. Kijk voor meer
informatie op de Facebookpagina
van de Belevingstuin.

Wij zijn op zoek naar

GROWERS EN
GEWASVERZORGERS
met een passie om groenten-,
kruiden- en fruitgewassen te
ontwikkelen voor INDOOR FARMS
Locatie: Helmond
Blue Skies Discovery is een in Helmond gevestigde INDOOR
FARMING start-up met de missie om een groeiende
wereldbevolking te voeden met vers en gezond voedsel dat
duurzaam is geteeld. Onze hoogwaardige groenten, kruiden en
fruit telen we in energiezuinige, modulaire indoor farms, in de
buurt van bevolkingscentra om zo transportkosten, vervuiling en
afval te minimaliseren. We gebruiken tijdens de teelt 95% minder
water dan traditioneel en in het geheel geen pesticiden. Last but
not least: onze producten zijn echt heel erg lekker en gezond!
We zijn op zoek naar growers en gewasverzorgers die
interesse hebben in het kweken en verzorgen van gewassen
voor onderzoek. Voorwaarde is wel dat je een passie hebt
voor nieuwe ideeën en inzichten, want je werkt samen met
veredelaars en wetenschappers in creatieve teams aan nieuwe
rassen en teeltmethoden!
Als de missie van Blue Skies jou aanspreekt, is dit je kans om deel
uit te maken van een gedreven, internationaal team. We denken
aan MBO en HBO niveau. Ervaring in de tuinbouw is handig,
maar als je die nog niet hebt, leiden wij jou met alle plezier op!
Solliciteren
Om te solliciteren, mail je jouw cv en brief naar Marc Kreuger
(m.kreuger@blueskies-group.com). Je kunt Marc ook mailen als
je meer wilt weten over deze jobs!
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Verschillende scholen in Peel en Maas doen mee

Waterklaar start uitvoeringsprogramma
voor vergroenen schoolpleinen
Het programma Waterklaar heeft de ambitie om 80 procent van alle basisschoolpleinen in Noord- en MiddenLimburg de komende jaren om te vormen van een traditioneel (betegeld) schoolplein naar een gezonde leeren speelomgeving waar natuur en water centraal staan. Om dit te realiseren is het uitvoeringsprogramma
GroenBlauwe Revolutie Schoolpleinen gestart. Binnen gemeente Peel en Maas zijn De Diamant (Baarlo),
De Liaan (Helden) en KC Avonturier (Koningslust) deelnemer aan deze revolutie. De Groenling (Panningen)
sluit in 2023 aan.
Schoolpleinen zijn van oudsher bete
gelde pleinen met weinig groen.
Er is vaak geen ruimte om regen
water op te slaan of verkoeling op
te zoeken tijdens de hete zomers.
Bij een Groenblauw schoolplein
wordt hier rekening mee gehou
den. Tegels worden zoveel mogelijk
vervangen door groen, zodat het
regenwater in de grond kan zakken.
Bomen zorgen voor natuurlijke scha
duwplekken en er worden natuur
lijke speelelementen verwerkt.
“Scholen die deelnemen aan het
programma worden begeleid door
een coach die samen met de docen
ten, kinderen en ouders toewerkt
naar een duurzame en klimaat
vriendelijke inrichting van het hele
schoolplein. Het programma organi
seert daarnaast een workshop voor
leerkrachten waarin ze leren om
onderwijs over natuur, biodiversiteit,
voeding en klimaat in de praktijk
te brengen. Om de revolutie van

het schoolplein mogelijk te maken,
ontvangen scholen vanuit het pro
gramma een financiële bijdrage van
maximaal 13.500 euro. Daarnaast
helpen we de scholen bij het verga
ren van extra financiële middelen”,
aldus Ingrid Langenhoff, program
mamanager van de GroenBlauwe
Revolutie Schoolpleinen.

Er is veel animo bij
de scholen

Veel animo
Dat er interesse is voor het aan
passen van de schoolpleinen blijkt
uit de reacties. Ingrid: “Er is zoveel
animo bij de scholen dat we het eer
ste jaar al bijna vol zitten. We zijn nu
met zo’n twintig scholen in gesprek
om een plan te maken. Andere scho

len die interesse hebben, kunnen
zich alvast melden via www.groen
blauwerevolutieschoolpleinen.nl
Met deze scholen gaan we na de
zomervakantie in gesprek.”

Waterklaar
De GroenBlauwe Revolutie
Schoolpleinen is een project van
Waterklaar. Het initiatief van de vijf
tien Noord- en Midden-Limburgse
gemeenten, Waterschap Limburg en
Waterleidingmaatschappij Limburg.
Waterklaar richt zich op het ver
groten van de bewustwording over
klimaatadaptie en het stimule
ren van inwoners en bedrijven om
maatregelen te nemen in de eigen
leefomgeving. Denk hierbij aan het
afkoppelen van het regenwater op
het riool, het ontstenen van tuinen
en verbeteren van de biodiversiteit.
Kijk voor meer informatie over
Waterklaar op www.waterklaar.nl
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Herinner mij
niet in sombere dagen
Herinner mij
in de stralende zon
Herinner mij
hoe ik was, toen ik alles nog kon

An Janssen-Cuijpers
Grashoek, * 10 september 1941
Panningen, † 26 juni 2022

Jos Coolen doet mee aan boerenprotest

Heldense kippenboer voert
actie tegen stikstofregels
overheid
Jos Coolen, kippenboer in Helden, is het niet eens met stikstofregels die de overheid onlangs bekendmaakte. Hij besloot met zijn tractor naar Stroe te rijden om deel te nemen aan het boerenprotest op
woensdag 22 juni.

echtgenote van

Hein Janssen †
John en Irma
Yvonne⭐
Krissy en Janus
Steef
Robert en Marjon
Eef en Gijs
Jaan
Correspondentieadres:
Stogger 45, 5988 AD Helden
De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op donderdag
30 juni in het crematorium van Venlo.

Enige en algemene kennisgeving

Annie Bos
* Beringe, 18 januari 1955

† Panningen, 27 juni 2022

Partner van

Leon Cox
Moeder van: Marc en Bjorn
Schoonmoeder van: Esther en Mayke
Oma van: Maud, Mirte, Elin, Maren
Het afscheid vindt in besloten kring plaats.
Correspondentieadres: Lindanusstraat 30, 5988 AV Helden
Speciaal woord van dank aan de medewerkers van
Het Plattelandshoés en dr. Keereweer.

Het kabinet had twee weken geleden
een harde boodschap voor veel boe
ren: in sommige gebieden moet de
stikstofuitstoot voor 2030 fors omlaag,
en daarvoor moet de Nederlandse
landbouw ingrijpend veranderen.
De provincies zijn verantwoordelijk
voor de manier waarop de stiksto
fuitstoot moet dalen. Naar schatting
moet de veestapel met zo’n 30 pro
cent krimpen. Boeren voelen zich
door de aankondiging bedreigd in hun
bestaansrecht en besloten woensdag
22 juni naar het Gelderse Stroe af te
reizen om te demonstreren.

Peet Steeghs Uitvaartzorg

Regels

Goede vooruitzichten

College Peel en Maas wil
komende jaren een reservepot
van 15 miljoen euro
Als het aan het College van B&W van Peel en Maas ligt, wordt er de
komende jaren zoveel gespaard dat de reservepot op 15 miljoen
euro eindigt. Momenteel zit er 3,5 miljoen euro in de algemene
reservepot.
Doordat er forsere uitkeringen van
uit het Rijk worden verwacht, kan
Peel en Maas de komende jaren
volgens wethouder Anget Mestrom
flink gaan investeren. De financiële
vooruitzichten van de gemeente
zien er volgens haar goed uit.
“We zijn een voordeelgemeente en
daardoor is er een een hogere alge
mene uitkering vastgesteld”, aldus

wethouder Mestrom. Het is nog
niet duidelijk welke bedragen exact
worden uitgekeerd. “Omdat de
vooruitzichten er goed uitzien, kun
nen we ook de algemene reserves
aanvullen. We streven ernaar om de
komende jaren 15 miljoen euro in de
reserves te hebben. De gemeente
heeft dus altijd nog een buffer om
tegenvallers op te vangen.”

Doordat zijn zoon op de kippen kon
letten, kreeg Jos Coolen de moge
lijkheid om deel te nemen aan het
boerenprotest. En dat was nodig,
vindt Jos die in Helden al 34 jaar een
boerderij bezit met 180.000 kippen.
Door de jaren heen voerde Jos aller
lei veranderingen door om zich te
kunnen houden aan de regels van de
overheid. “Het plan dat nu op tafel
ligt gaat te ver. Regeringspartijen
draaien ook langzaam bij, maar ik
heb er nog geen vertrouwen in dat
het boerenprotest heeft geholpen om
het idee van tafel te krijgen. Er is die
dertig jaar al zo veel veranderd, vaak
naar aanleiding van een incident,
dat we als boer gaar worden van de
regels. Niks doen is geen optie. Ik
heb ook deelgenomen aan de blok
kade op de A67. Er komen nog veel
meer acties aan, waar ik zeker bij
aanwezig zal zijn.”

Ingewikkelde materie
Volgens zijn vrouw Jolanda hebben
boeren momenteel te maken met

een enorme berg aan administra
tie. “Voor het dier zijn veel wijzigin
gen inderdaad een stuk beter, maar
er wordt doorgeslagen in regels.
Niet altijd wordt er, vooraf aan het
beleid genoeg verdiept in de mate
rie en dat is volgens mij ook het
probleem nu bij het stikstofbeleid.”
Jos: “Zo worden bijvoorbeeld netten
langs vrachtwagens gespannen als
de kippen naar de slacht gaan. Dat
is puur voor omstanders die het een
zielig beeld vinden. Tegenwoordig
bemoeit iedereen zich met het werk
van de boeren zonder zich echt in de
materie te verdiepen.”
Jolanda geeft aan dat het vooral sinds
de komst van social media moeilijk is
informatie op waarheid in te schat
ten. “Er komt een enorme brei aan
informatie voorbij met veel tegen
strijdigheden, dat geldt ook voor het
stikstofdossier. Beeldvorming kan zo
ongefundeerd alle kanten op schie
ten. Wat betreft stikstof worden vol
gens mij nu niet op realistische en
meest belangrijke gronden beslui
ten genomen.” Jos: “In Duitsland is
er geen groot stikstofprobleem en in
Nederland moet alles drastisch veran
deren. Hoe kan dat?”

Natuur
Jos is van mening dat de boeren
anders worden behandeld dan de
industrie. “Er wordt gezegd dat de
stikstof die de industrie uitstoot
grijze stikstof wordt genoemd en
die verspreidt zich op een andere
manier. De stikstof van boeren ver
dwijnt vrijwel direct in de grond en
dat is volgens de overheid schadelijk
voor de natuur. Je zou toch zeggen
dat stikstof die vliegtuigen uitsto

ten gevaarlijker is?”, zegt Jos cynisch.
“Als alle boeren zouden stoppen,
dan halen we in Nederland nog de
stikstofnormen niet. Er waait ook
genoeg stikstof over vanuit buurlan
den. Daarnaast bestaat het leven uit
stikstof; elk mens produceert het in
het leven. Zonder stikstof is er ook
geen eiwit en geen leven.” Ook over
de stoppersregeling is Jos sceptisch.
“Momenteel is die alleen aantrekke
lijk voor bedrijven met nieuwe stal
len. Oude stallen leveren namelijk
niet veel meer op. Ik ben benieuwd
met welke bedragen de boeren nu
worden uitgekocht. Het is niet moge
lijk voor boeren om te investeren om
zich aan de regels te kunnen houden,
omdat de banken niet meer willen
beleggen.”

Ik ben benieuwd met
welke bedragen de
boeren nu worden
uitgekocht
Ondanks dat Jos als boer genood
zaakt is om zich aan de landelijke
regelgeving te houden, geeft hij aan
nog altijd met veel plezier boer te
zijn. “Ik ben boer in hart en nie
ren. Ik ben thuis opgegroeid op de
boerderij en mijn ouders hebben
me meerdere keren gevraagd of ik
er wel achter stond om ook boer
te worden, maar ze konden mijn
mening niet bijdraaien. Ik ben nog
altijd blij om boer te zijn.”
Tekst: Jeanine Hendriks
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Kans op oplopen boete

Dwangsom voor Peter Gillis:
nog steeds arbeidsmigranten
op vakantiepark De Berckt
Diverse instanties hebben op dinsdag 17 mei een integrale controle
uitgevoerd op vakantiepark De Berckt in Baarlo. Bij deze controle
is vastgesteld dat er vermoedelijk arbeidsmigranten op dit vakantiepark verblijven. Daarom heeft gemeente Peel en Maas nu een
dwangsom opgelegd van 250.000 euro. Eigenaar Peter Gillis krijgt
een laatste kans om de overtreding te beëindigen, anders loopt de
boete nog hoger op.
De Berckt mag officieel al jaren
geen arbeidsmigranten meer huis
vesten op het recreatieve gedeelte
van het park. In samenspraak met
de gemeente werd de oplossing
gezocht in het verplaatsen van
de migranten naar het voormalig
stockcarcircuit aan de andere kant
van de weg. Die verplaatsing heeft
tot op heden nog niet plaatsgevon
den, omdat de procedure nog altijd
loopt. Bij een controle in juni 2020
werd geconstateerd dat er toch
arbeidsmigranten op het vakan
tiepark verbleven, waardoor de
gemeente een last onder dwang
som oplegde. Oostappen Groep
kreeg destijds een laatste kans
om de overtreding te beëindigen.
Na een integrale controle blijkt dat
Oostappen Groep nog altijd ille
gaal arbeidsmigranten huisvest.
Gemeente Peel en Maas heeft
daarom nu besloten de dwang
som te verbeuren. Dat betekent
dat een boete van 250.000 euro
wordt opgelegd en dat die boete
hoger kan worden als Oostappen

Groep de overtreding blijft maken.
De boete kan oplopen tot één mil
joen euro. De gemeente Peel en
Maas zal waar nodig nieuwe con
troles uitvoeren om vast te stellen
of de overtreding is beëindigd.

We delen openbare
informatie met
elkaar, zoals besluiten
die zijn genomen
Onderzoek
In totaal doen vijf gemeente onder
zoek naar de vermeende misstan
den op de vakantieparken van
Peter Gillis. Ook gemeente Peel
en Maas heeft contact met deze
gemeenten. Over de inhoud van
deze gesprekken wil de gemeente
niets zeggen. “We delen openbare
informatie met elkaar, zoals beslui
ten die zijn genomen”, aldus een
woordvoerder van de gemeente.

Dwars dôr d’n hoof
In Maasbree werd zondag 26 juni het cultureel festival Dwars dôr d’n hoof georganiseerd. Op vijf plekken in
het dorp werden acts uitgevoerd waar de toeschouwers per voet of fiets heen konden gaan. Initiatiefnemer
Thijs Janssen spreekt over een geslaagd evenement. “Het is boven verwachting verlopen. Het weer was
fantastisch en de opkomst was hoger dan verwacht. We hadden vijftig tot zestig mensen verwacht, maar de
opkomst was veel hoger.” Ook het doel van het evenement is geslaagd, geeft Janssen aan. “Het publiek gaf
aan dat er eindelijk weer reuring in het dorp was. Men heeft elkaar na een lange tijd weer gezien en gesproken. Het evenement heeft voor verbinding gezorgd, wat ook ons doel was. De intentie is er vanuit onze kant
om het evenement een vervolg te geven. Het is echter nog te vroeg om te zeggen of dit gaat lukken, de verenigingen moeten daar ook zin in hebben. We gaan binnenkort evalueren.” / Beeld: Jac Willekens

Jaarrekening positief afgesloten

Joppen Metal Solutions is een innovatieve, flexibele en betrouwbare toeleverancier
gespecialiseerd in diverse soorten plaatwerkdelen en machineframes uitgevoerd
in RVS, staal en aluminium. Wil jij aan de slag in een leuke professionele
werkomgeving solliciteer dan nu op een van onze onderstaande vacatures.

Overschot van ruim 8 ton in
Peel en Maas in 2021

859.000 euro houdt gemeente Peel en Maas over in 2021. Daarmee
sluit de gemeente haar jaarrekening positief af.
In het jaar 2021 werd de gemeente
Peel en Maas nogmaals geraakt
door de coronamaatregelen en
lockdowns. Corona had op meer
dere gebieden invloed op de
gemeente. Met name in de zorg
schoten de kosten omhoog.
“Doordat het vangnet van kinde
ren wegviel, was er een toename
te zien in doorverwijzingen naar
specialistische hulp. Dit kwam ook
doordat de gezinscoaches wegvie
len en niet meer rechtstreeks bij
de huisarts in de frontlinie konden
werken. In de specialistische zorg
zit een deel van de kosten. Ook is
vanwege corona een langere door
loop van zorg geweest. Aan de
andere kant is jeugdhulp altijd
onvoorspelbaar”, aldus wethouder
Machteld Beukema.

Meevaller
Een meevaller was het steunfonds
corona waar minder aansprak op
werd gedaan. Het college stelde
500.000 euro beschikbaar, maar
er werd maar 170.000 euro uitge
keerd. “De TONK-regeling en de
Tozo-regeling zijn ook niet volle

dig ingezet. Voor 2023 hebben we
wel wat geld gereserveerd uit het
steunfonds corona om eventuele
nieuwe coronaontwikkelingen te
dekken”, geeft wethouder Anget
Mestrom aan.

Vacature TIG lasser
De TIG lasser construeert zelfstandig binnen een team constructiedelen, plaatdelen e.d. uit aangeleverde onderdelen volgens tekening,
en verricht zelf in veel gevallen ook de afwerking van de las. De TIG
lasser werkt onder leiding van de productie leider. De werkzaamheden
vinden plaats in dagdienst. De voornaamste taken bestaan uit:

•

Schade hoogwater
In 2021 kreeg gemeente Peel en
Maas ook te maken met hoog
water. De Maas trad buiten zijn
oevers en zorgde voor veel schade
en ellende voor de bewoners
en ondernemers in het buiten
dijks gebied bij Baarlo, Kessel
en Kessel-Eik. Ondanks corona
en het hoogwater ontstonden in
Peel en Maas meerdere initia
tieven vanuit de gemeenschap
pen. De Maasboulevard in Kessel,
het Windpark Egchelse Heide en
de nieuwe school Den Doelhof
in Meijel werden opgeleverd.
Daarnaast werd het project Beringe
Buiten afgerond en de eerste
onderdelen van
het Heljes Pedje zijn gerealiseerd.
Financieel wordt het jaar afge
sloten met een positief saldo van
859.000 euro.

•

•
•

Het zelfstandig lassen en in
sommige gevallen afwerken
van (plaatwerk)-onderdelen /
constructies;
De lasser voert zijn werkzaamheden correct en veilig uit aan
de hand van lastekeningen,
stuklijsten en mondelinge
instructies;
Opspannen van werkstukken
op de meest effectieve manier;
Het mede verantwoordelijkheid
dragen voor het eindresultaat
van het product;

•

Meten en controleren van bewerkte / gemaakte onderdelen.

Functie eisen:
• Je hebt (bij voorkeur) een
afgeronde MBO metaalgerichte
opleiding niveau 2/3;
• Of minimaal 3-5 jaar
ervaring als lasser;
• Kennis van tekening lezen;
• Beschikt over voldoende
mate van zelfstandigheid,
veilig werken;
• Weet van aanpakken.

Ben jij de persoon die toe
is aan een nieuwe uitdaging,
in dit geval bij Joppen Metal
Solutions B.V.? Ga dan snel naar
www.joppenmetalsolutions.nl
en klik door naar vacatures
voor meer details of stuur
je CV rechtstreeks naar
Marcel Dahmen met mailadres
marcel@joppenmetalsolutions.nl

Vacature zaterdag hulp
Wil jij in een leuke werkomgeving een goede cent bijverdienen op
zaterdagmorgen? Wij zijn op zoek naar iemand die ons team komt
versterken. De werkzaamheden bestaan uit het schoonmaken van
en het onderhoud doen in onze productie. Je werkt in een team van
3 personen, werktijden zijn van 8.00 tot 12.00 uur.

Ben je minimaal 16 jaar, weet jij
van aanpakken en heb je interesse,
richt je dan tot Marcel Dahmen,
(077) 307 13 22 of mail rechtstreeks
naar marcel@joppenmetalsolutions.nl

Meijelseweg 39 | 5986 NH Beringe | T +31 (0)77 307 13 22 | www.joppenmetalsolutions.nl
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en ineens werd het stil
Het is goed zo…

Bezige handen en een sterke wil
Vielen na een bewogen leven stil

Bedroefd, maar dankbaar voor wat
hij voor ons betekend heeft,
moeten we afscheid nemen van
mijn lieve man, onze vader, schoonvader,
opa en overgrootvader

Na een prachtig leven, waarin hij genoot van elke dag
is hij gegaan met een grote glimlach…

Martien Janssen
Teng

Adriaan van Rijt

Rita Haenen en
Louis Grubben

echtgenoot van

echtgenoot van

Clara van der Leeden

Nelly van Rijt-Brummans

vriend van

Hij mocht 92 jaar worden.

Lies Ramaekers

Panningen: Nelly
Panningen: Jacqueline en Henk
Joris en Elnaz
Sjoerd en Nicole, Yara
Panningen: Cees en Marie-Thérèse
Synja en Karel
Mindy
Sven en Nikki
Tilburg: Arianne en Corné
Marlijn en Wesley
Siem en Anouck

* Leunen, 25 augustus 1931
Pap van:
Schoonvader van:
Opa van:

Overgrootopa van:

Petra van de Perre - Vierboom

Peter

en Louis

Sanne en Rik
Joey en Sophie
Kim en Sander
Rob en Anouk
Sam

Dank aan alle medewerkers van Zorgcentrum St. Jozef te Meijel
voor de goede zorgen.

Een warmer en mooier afscheid van onze moeder,
schoonmoeder, oma en overoma

Dankbetuiging

Met groëte bewongering en respect hebbe weej dich aafstand
zeen doon van alles wat dich leef en dierbaar waas en hebbe
we dich los motte laote, mien leef, ôs mam en gruütse oma

Dorien en Angelie

Mien Maessen-Peeters
hadden we ons niet kunnen wensen.
We willen u hartelijk danken voor alle blijken van medeleven in
de vorm van kaarten, telefoontjes en bloemen.
We houden van haar en het is een troost te weten dat deze
gevoelens door velen worden gedeeld.
Trudy en Ruud, Peter en Ria, Hans en Sonja, Sjan en Thomas,
klein- en achterkleinkinderen

† Maasbree, 27 juni 2022

Panningen, juni 2022

Peter van de Perre

Maasbree, 27 juni 2022
Correspondentieadres: Vlodropstraat 28 5993 CX Maasbree
Weej neme in beslote krink aafscheid van mam.
Peet Steeghs Uitvaartzorg

Voor de vele blijken van medeleven na het overlijden van mijn
lieve vrouw, os zorgzame mam en trotse oma

Dankbetuiging

Christa, Rik, Isa, Puk
Frank en Sylvia, Lynn, Jari
Tom en Nena, Lieva, Didi
Soof

‘‘Samen zorgen voor een

Persoonlijk afscheid’’

t. 077 308 28 33
fienbosuitvaartzorg.nl

Peet Steeghs Uitvaartzorg

De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op woensdag 29 juni in
de St. Nicolaaskerk te Meijel, waarna we pap bij mam te rusten
hebben gelegd op het kerkhof aldaar.

De afscheidsdienst gevolgd
door de begrafenis heeft op
dinsdag 28 juni plaatsgevonden.

“Unne glimlach van leefde
un traon van gemis
umdet ut zònger dich
noeëts mier ut zelfde is”

† Meijel, 24 juni 2022

Correspondentieadres :
Angelie Winkelmolen - Janssen
Churchilllaan 21, 5768 AC Meijel

Panningen, 23 juni 2022
Correspondentieadres: Familie van Rijt,
p/a Loosteeg 19a, 5981 NJ Panningen

* Tegelen, 11 februari 1953

Bedankt
Voor alle felicitaties,
mooie kaarten en
prachtige bloemen
bij ons 60-jarig huwelijk

06 38 43 79 56

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl

samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

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

Annie Janssen-Delissen

Baarlo
Kessel
Maasbree

zeggen wij dank voor de vele kaarten, prachtige bloemen
en ook voor uw belangstelling bij het afscheid.
Dit heeft op ons een diepe indruk gemaakt.
Henk Janssen, kinderen en kleinkind
Helden, juni 2022

Dankbetuiging
Wij willen iedereen bedanken voor de warme belangstelling,
de kaarten, knuffels en lieve woorden die wij ontvingen na
het overlijden van ons mam, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Mientje Doensen-Meevis
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Panningen, juni 2022

www.vooraltijdbijzonder.nl
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Claudia van Haeﬀ |06-15156046
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Tijd over? Het HEP-busje is
dringend op zoek naar nieuwe
vrijwillig chauffeurs.
Voor info bel 06 42 04 70 75
Zoek je (part-time) werk in de food?
Wij hebben div. vacatures.
www.bexbv.nl/vacatures
of 077 462 81 28

Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.
T.k. gevraagd land en tuinbouw
machines ploegen frees spitmachine
schudder hark maaier bloter mesttank
kipper tractor enz 06 19 07 69 59
Voor het spuiten van uw
verwarmingsradiatoren.
Evt. ophalen mogelijk. Tel nummer
06 42 84 74 11 / 077 466 34 52

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

eigen afscheidscentra
met 24-uurs kamers
begeleiden en ontzorgen
voor élke verzekering

077-3661314 | www.bobnoten.nl
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Sammy Stienen uit Kessel haalt finish van HandbikeBattle
Moe, maar met een trots gevoel is de Kesselse Sammy Stienen teruggekeerd
uit Oostenrijk. Daar deed ze donderdag 23 juni mee met de HandbikeBattle,
een handbikewedstrijd voor mensen met een beperking.
De Kesselse Sammy werd met bijna
25 weken geboren en door de vroeg
geboorte is Cerebrale parese (CP)
vastgesteld. Dit is een houding- en
bewegingsstoornis die veroorzaakt
wordt door een beschadiging van de
hersenen. Fietsen is voor haar niet van
zelfsprekend, maar met een handbike
kan ze zich toch goed voortbewegen.
Daarom besloot ze via revalidatiecen
trum Adelante mee te doen aan de
HandbikeBattle. Haar doel was om de
finish te bereiken. Dat leek een dag
voor de wedstrijd een te hoog doel.

“Een dag voor de wedstrijd was ik ziek,
omdat ik een blaasontsteking kreeg
een paar dagen eerder. Op advies van
de arts heb ik een dag veel rust gepakt
en in bed gelegen”, aldus Sammy.

Haarspeldbochten
Op donderdag 23 juni stond Sammy
om 07.30 uur al bij de start. Om de
prikkels van andere deelnemers te
omzeilen, was ze 1,5 uur voordat de
wedstrijd begon al klaar voor de start.
Om 09.20 uur was het dan zo ver en
kon Sammy aan haar route begin

Onthulling eerste element
van kunstwerk ‘Vooruit naar
het verleden’
Het kunstwerk ‘Vooruit naar het verleden’, gemaakt door beeldhouwer Hans Reijnders, wordt in een aantal fases op de driehoek
Markstraat-Maasstraat opgebouwd en zal medio zomer 2024
voltooid zijn. Het is een historisch kunstwerk dat de herinnering
aan de rijke historie van Baarlo levend moet houden tot in lengte
van jaren. Op zaterdag 9 juli wordt het eerste element van het
kunstwerk onthuld.
Deze gebeurtenis wordt muzikaal
omlijst door fanfare Eendracht en
Leon Vestjens. Er wordt gestart
om 16.00 uur met een korte intro
door de fanfare. De onthulling van
het eerste element staat gepland
op 16.15 uur. Daarna zal de fanfare

nog een aantal muziekstukken uit
hun brede repertoire ten gehore
brengen, waarna Leon Vestjens de
muzikale omlijsting overneemt.
Café De Zwaan verzorgt de cate
ring. De bijeenkomst duurt tot
19.00 uur.

Meningen over fonds gevraagd

Enquête over omgevingsfonds
Zonnepark De Schorf
Waaraan wordt het omgevingsfonds van Zonnepark De Schorf
besteed en in welk gebied? Wie beheert het fonds? Wie hier een
mening over heeft, is uitgenodigd om de enquête over het omgevingsfonds in te vullen. De enquête kan worden ingevuld tot en
met 30 september.
Zonnepark De Schorf is een initia
tief van dorpscoöperatie Steingood
en duurzaam energiebedrijf Pure
Energie. Het zonnepark is beoogd
aan de Schorfweg en Koelenweg,
ten zuidwesten van Beringe.
Een deel van de opbrengst van het
zonnepark wordt ter beschikking
gesteld aan de omgeving. Dit heet
het omgevingsfonds. Dit fonds
bestaat uit een jaarlijks bedrag,
voor een periode van vijftien
jaar. Waaraan dit wordt besteed,
bespreken Steingood en Pure
Energie samen met de omgeving
(inwoners, maatschappelijke orga
nisaties en bedrijven). De hoogte
van dit jaarlijkse bedrag is gekop
peld aan de elektriciteitsproductie
van het zonnepark. De afdracht aan
het omgevingsfonds is 0,50 euro
per opgewekte megawattuur. Het
zonnepark wekt naar verwachting
per jaar circa 37.000 megawattuur
per jaar op, wat betekent dat er dat
jaar dus 18.500 euro bijgedragen
wordt aan het omgevingsfonds.

Met de enquête willen Steingood
en Pure Energie vooral horen hoe
zoveel mogelijk mensen denken
over het omgevingsfonds. Hoe het
wordt beheerd en waaraan het
fonds wordt besteed, vraagt na de
enquête nog wel nadere uitwer
king. Hiervoor gebruiken Steingood
en Pure Energie onder andere
de resultaten van de enquête.
Graag richten ze een werkgroep op
met mensen en organisaties uit de
omgeving die helpen bij deze ver
dere uitwerking. Wie wil meedoen
aan deze werkgroep, kan zich bij
Steingood en Pure Energie mel
den via info@zonneparkdeschorf.
nl of door te bellen met Matthijs
Oppenhuizen van Pure Energie op
06 57 87 07 55. Via dit mailadres en
telefoonnummer kunnen ook vra
gen wordt gesteld over het fonds
of de werkgroep.
De enquete kan worden ingevuld
via www.zonneparkdeschorf.nl/
omgevingsfonds

nen. Onverwacht ging dat supergoed.
“Ik had een slakkentempo, maar
het ging mij erom dat ik de finish
zou halen. Die heb ik rond 14.30 uur
gehaald. In het begin vond ik de wed
strijd pittig, de bergen waren stijl en
er zaten veel haarspeldbochten in de
route. Dat stuk was saai om te fietsen,
ook omdat er weinig mensen langs de
kant stonden. Maar al snel had ik in de
gaten dat het me ging lukken om naar
boven te komen. Het ging zo goed, zelfs
beter dan de trainingen in Nederland.
Ik kwam als laatste binnen van mijn
team, maar we waren uiteindelijk zesde
van de veertien deelnemende teams.
Ik weet zeker dat ik nog beter kon pres
teren als ik geen blaasontsteking had
gehad.”

Doorzettingsvermogen
Op het moment dat Sammy de finish
bereikte, stond iedereen haar aan
te moedigen. Haar moeder liep zelfs
het laatste stukje met haar mee.

“Lichamelijk was ik op mijn maxi
mum, maar ik heb op het laatst nog
een sprintje getrokken. De kracht van
doorzettingsvermogen is vertrouwen
hebben in jezelf. Dat mijn moeder het
laatste stuk meeliep, was eigenlijk niet
nodig; ik kon het goed alleen. Ik was
heel blij dat ik de finish had gehaald,
zeker omdat ik het niet van tevoren had
verwacht. We hebben daarom na afloop
met champagne gespoten om het te
vieren.”

Eigen fiets
Zonder haar buddy Hans had Sammy de
wedstrijd niet kunnen finishen, zegt ze.
“Hans heeft twee dagen van tevoren
de route al gefietst om te kijken wat
we konden verwachten. Hij had het ook
niet verwacht dat ik het zou halen.”
Ook bedankt Sammy Adelante voor de
deelname aan de wedstrijd. “Dankzij
Adelante heb ik met de handbike kun
nen fietsen. En ik wil de donateurs
bedanken voor hun bijdrage, want

zonder hen had ik niet naar Oostenrijk
kunnen gaan. Nu hoop ik met mijn
doneeractie een eigen handbike aan te
schaffen. Een fiets kost zo’n 8.000 euro,
ik heb 2.600 euro opgehaald. Zodra
ik een eigen fiets heb, kan ik volgend
jaar mijn tijd in Oostenrijk verbeteren.
Ik weet dat ik het kan halen. Ook staat
Limburgs Mooiste nog op mijn lijstje,
dat is een tocht van 70 kilometer in het
zuiden van Limburg.”
Voor nu blikt Sammy eerst terug op een
geslaagde week in Oostenrijk. “Ik heb
een hele leuke week gehad, waar ik
mooie herinneringen heb gemaakt.
Met alle deelnemers hebben we uitjes
gedaan, feestjes gehad en samen
gegeten. Ook heb ik paralympisch
kampioen Jetze Plat ontmoet, met hem
gepraat en een foto samen gemaakt.
Dat was heel leuk.”

Tekst: Jeanine Hendriks
Beeld: Organisatie HandbikeBattle

Bouwens van der Boijecollege gaat verduurzamen
Het Bouwens gaat verduurzamen en hiervoor is het project Frisse scholen opgestart. Er wordt fors geïnvesteerd in duurzame aanpassingen aan het gebouw. De komende maanden zijn er diverse werkzaamheden,
zodat leerlingen en medewerkers in 2023 kunnen werken en leren in een energetisch optimaal schoolgebouw.
In de praktijklokalen wordt een ven
tilatie-installatie aangebracht. Nieuwe
luchtroosters worden aangesloten op
een luchtkanalenstelsel. Deze kanalen
worden aangesloten op een luchtbehan
delingskast (LBK) met warmteterugwin
ning, die op het dak wordt geplaatst.
De LBK gaat de ruimten voorzien van
de benodigde ventilatie en gekoelde
lucht. In het hoofdgebouw wordt er

een WTW-comfort unit geplaatst in de
verlaagde plafonds van de eerste en
tweede verdieping. Deze gaat de lucht
inblazen en afzuigen. Op het dak komt
een warmtepomp, die het gekoeldeen verwarmingswater zal leveren voor
de WTW-units. In elke ruimte die wordt
voorzien van roosters of een WTW-unit
wordt op basis van een CO2-regeling
de temperatuur geregeld met behulp

van een vraaggestuurde luchthoeveel
heidsregeling. Per lokaal wordt er een
energieregistratie- en bewakingssys
teem toegepast met rapportagefunctie
per dag, week en jaar. Ook wordt het
rendement verbeterd van de warmteop
wekking-installatie en de CO2-uitstoot
gereduceerd door het vervangen van
huidige cv-ketels door energiezuinige
HR107 ketels.
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De boerenacties gaan nu echt te ver
Vanwege de aangekondigde stikstofregels voor boeren, hebben de afgelopen tijd diverse demonstraties plaatsgevonden. Zo reden de agrariërs vorige week met hun tractors naar Stroe, blokkeerden ze deze week de A67 en stonden de eerste hooiballen langs de snelwegen in brand.
Gaan de boerenacties te ver of zijn ze terecht?
Ook stonden de boeren weer op de stoep bij
minister Van der Wal en werd er voor gemeente
huizen gedemonstreerd met mest en brandjes.
Gaan de protesten van de boeren op dit moment
een grens over en moet er harder worden opge
treden? Of kun je begrip opbrengen voor de
wanhoop van de boeren?
Boeren geven aan dat de overheid doorslaat

met het nieuwe beleid. Door de inkrimping van de
veestapel, dreigen boeren hun bestaansrecht te
verliezen. Volgens hen zijn de acties nodig om de
overheid duidelijk te maken wat de gevolgen zijn
van het stikstofbeleid. Aan de andere kant zijn ook
burgers de dupe van de acties. Mensen die naar hun
werk moeten en door de acties in de file komen te
staan, worden ook geraakt door de demonstraties.

Dat geldt ook voor bedrijven die vrachtwagens op
de weg hebben rijden. Doordat producten te laat
aankomen, verliezen bedrijven omzet.

De boerenacties gaan nu echt te ver.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 25

Verbouwing van de Ringoven in Panningen is een goed idee
Om plaats te maken in De Groenling gaat Daelzicht haar activiteiten centreren in de Ringoven. Om dit te kunnen doen is er een verbouwing
nodig. Daelzicht wil een contract afsluiten voor vijf jaar met oog op verlenging. Eén voorwaarde voor die verlenging is het realiseren van dertig
woonunits in de buurt van het Ringovenpark. Zowel de inwoners van Peel en Maas als de politiek vindt het een goed idee om de Ringoven te
verbouwen.
In 2012 werd de Ringoven verbouwd en in gebruik
genomen door onder andere Daelzicht met als
doel ontmoeting te creëren voor jong en oud, met
of zonder beperking. Aanleiding voor het ontwik
kelen van een nieuw concept voor Daelzicht is
het ruimtetekort in De Groenling. De basisschool
kampt al enige tijd met plaatsgebrek doordat zijinstromers de school heeft verrast.

De verbouwing van de Ringoven gaat naar verwach
ting 375.000 euro kosten. Klimaat technisch vraagt
de Ringoven om een update. Ook de lift is aan ver
vanging toe. Deze is handmatig te bedienen, waar
door de cliënten niet vrij kunnen bewegen door het
gebouw en er altijd begeleiding nodig is. De Ring
oven wordt zo ingericht dat er meerdere ruimtes
ontstaan. De vraag is echter of deze verbouwing na

vijf jaar voor niets is geweest als Daelzicht toch be
sluit om het contract op te zeggen. Wellicht kan het
gebouw multifunctioneel verbouwd worden zodat
andere partijen in de toekomst ook nog wat er
aan hebben. Aan de andere kant gaat de gemeente
geen grote verbouwing aan als er niet aan de voor
waarden kan worden voldaan.

PvdA/GroenLinks Peel en Maas

Omgevingsvisie bij vaststelling al achterhaald
Welke belangen spelen in ons buitengebied? Hoe rijmen we die met elkaar? Welke doelen stellen we voor
bodem, water, lucht, natuur? Duidelijkheid daarover ontbreekt in de omgevingsvisie. Het college houdt
vast aan oud beleid dat meer problemen heeft veroorzaakt dan opgelost.
Het Rijk wil regels voor ruimtelijke
ontwikkeling vereenvoudigen en
samenvoegen. Dat moet gebeuren
via de omgevingswet. Het tot stand
komen daarvan gaat moeizaam.
De invoeringsdatum is nogmaals
uitgesteld. Nu zou de wet ingaan
op 1 januari 2023, onzeker is of dat
gehaald wordt. Een nieuw beleids
instrument van deze omgevingswet
is de omgevingsvisie. Daarin legt de
gemeente haar beleidsdoelen vast
voor de fysieke woon- en leefomge

ving. Het gaat over de mensen die
daarin samenleven, werken, onder
nemen en verblijven. Het gaat over
woningen, bedrijven, wegen, water,
bodem, lucht, landschap, natuur, cul
tureel erfgoed. Met deze omgevings
visie wil het college de kwaliteit
van de leefomgeving versterken. Dit
voornemen klinkt nogal hol, omdat
vastgehouden wordt aan bestaand
beleid. Er komt alleen meer ruimte
voor maatwerk. Daarmee kunnen
sluipenderwijs de toch al magere

natuurdoelen van het bestaande
beleid nog verder worden uitgehold.
Het denken en doen over natuur,
water, lucht en bodem moet drin
gend herijkt worden. Dat moet eerst
gebeuren. Daarna komt de omge
vingsvisie. Al jarenlang vraagt PvdA/
GroenLinks om deze herijking, maar
die is steeds weggeschoven naar de
toekomst. Dat gebeurt nu weer. De
herijking komt, wordt gezegd, maar
eerst wil het college dat de raad de
omgevingsvisie vaststelt op basis

van bestaand beleid. Dat beleid is
echter mede veroorzaker van huidige
problemen rond natuur en milieu. De
omgevingsvisie hoeft er pas te zijn
in 2024. Dus laten we eerst nieuwe
kaders stellen om meer leefkwaliteit
voor mens en natuur te brengen in
de ruimtelijke omgeving. Te vrezen
valt dat Lokaal Peel en Maas en CDA
braafjes achter het college aanlopen.
VVD deelt onze kritiek. Onduidelijk is
wat D66 doet.

Annigje Primowees, Frits Berben,
Raf Janssen, raadsleden

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

Kempen creëert

creatieve ideëen

Naam column

Column

Carbon
Insights
Het is wat, al die acties bedacht
door slimme marketing mensen, inhakend op de zorgen over
het milieu. Ik vraag me wel af of
ze echt zo begaan zijn met het
milieu. Of zien ze het vooral als
een kans om reclame te maken
voor hun bedrijf? Neem de
groene stroom en de actie van
Shell waarbij je aan de pomp 1
cent per liter extra betaalde
waarvoor Shell bomen zou
planten.
Het concept van groene stroom
was, zeker in het begin, vooral een
marketing kunstje. Elke gladde
marketeer kan een prachtig ver
haal ophangen over allerlei kleu
ren stroom. Zolang ik niks zie als
ik naar het stopcontact kijk, is het
voor mij toch vooral luchtfietserij.
En die bomen van Shell? Daar zoekt
men nog naar.
Of neem de biomassa en hout
pellets. Deze “oplossing van het
milieuprobleem”, komt uit de
koker van slimme zakenmensen
met een vlotte babbel, dollarte
kens in de ogen en goede con
tacten in de politiek. Rob Jetten is
onlangs, nadat er 8 miljard euro
subsidie is verstrekt, tot de conclu
sie gekomen dat het opstoken van
hout toch niet zo goed is voor het
milieu. Wat hem blijkbaar ontgaan
is, is dat in veel steden en dor
pen het stoken van hout al jaren
geleden verboden werd, omdat dat
slecht is voor het milieu. Het ver
oorzaakt stank, overlast en fijnstof.
En die pellets: dat is geperst hout.
De toegevoegde waarde voor het
milieu van dit soort acties lijkt nul
te zijn, of heeft, zoals in het geval
van pellets, een negatief effect.
En nu komt de Rabobank met een
CO2-meter die Carbon Insights
heet. Die gaat van elke uitgave die
je via je bankrekening doet, aan
geven wat deze betekent voor de
CO2-uitstoot. Ik vraag me dan af
voor hoe dom de Rabobank haar
klanten eigenlijk aanziet. De bank
kan de investering in deze meter
beter gebruiken om de boer uit
de crisis te helpen waarin hij nu
verkeert als gevolg van de mili
euproblematiek. De bank heeft er
tenslotte ook goed aan verdiend,
toen ze de boer mee die crisis in
hielp.

#kempencreëert
Tom van Bakel
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Lokaal Peel en Maas

We ontmoeten u graag
Lokaal Peel en Maas is volop aan de slag met een nieuwe raadsperiode. Peel en Maas is een dynamische gemeente en nieuwe raadsvoorstellen zijn daarvoor in de maak. Die gaan over diverse onderwerpen. Zoals het maken van beleid voor de onderwerpen die de
gemeente aangaan. Bijvoorbeeld de nieuwe omgevingswet, waarin bepaald wordt hoe om te gaan met de ruimte in Peel en Maas.
En ook raadsvoorstellen waarin de gemeen
teraad keuzes maakt over concrete pro
jecten. Zoals het vaststellen van een
bestemmingsplan of goedkeuring voor
een onderzoek voor een sportieve omge
ving. Alles wat voor u als burger in een
gemeente van belang is, is samenge
vat in een zestal programma’s, te weten:
Vitale leefomgeving, het Sociaal Domein,

CDA Peel en Maas

ving, waarin u ons wilt meenemen. Neem
dan contact met ons op. Lokaal Peel en Maas
zoekt graag de dialoog met de inwoners,
de ondernemers, de verenigingen et cetera.
De mailadressen van onze raadsleden vindt
u op de websites van de gemeente Peel en
Maas of Lokaal Peel en Maas. We verheugen
ons op uw reacties.

Gemeenschapsontwikkeling, Economie,
Bestuur, Communicatie en Dienstverlening
en Integrale veiligheid. Grote onderwerpen
met vele details. U komt vast wel eens met
iets wat de gemeente betreft in aanraking.
We kunnen ons voorstellen dat u vragen of
opmerkingen hierover heeft. Want soms
is regelgeving best wel ingewikkeld. Of u
heeft een creatief plan voor uw leefomge

Basisschool De Groenling
Vorige week werd het raadsvoorstel over de uitbreiding van
Basisschool De Groenling in Panningen besproken. Deze basisschool is
al een tijd uit zijn jasje gegroeid. Al enkele jaren stijgt het aantal
kinderen bij de Groenling.
Tijdelijke oplossingen in andere
gebouwen bieden zowel voor de
school als ook voor de CDA-fractie
geen oplossing meer voor de toe
komst. Het is van groot belang dat
alle kinderen zo snel mogelijk weer
in één gebouw zitten. We weten
dat het college daar ook samen met

dacht voor een tijdige, duidelijke
en zo structureel mogelijke oplos
sing. Ze sprak haar zorgen uit over
de doorlooptijd en de angst of alles
wel op tijd klaar zou zijn voor het
nieuwe schooljaar. Deze hartenkreet
is bij onze fractie helder binnengeko
men. Tijdens de vergadering heb
ben we als fractie daarom ook extra
aandacht gevraagd voor een aantal
punten. De belangrijkste vraag die
we aan het college stelden is of alles
op tijd klaar is, zodat de klassen ook

stichting Prisma en school op inzet.
Het voorstel om de school intern uit
te breiden – en dat Daelzicht heeft
aangegeven naar de Ringoven te
willen verhuizen – is een goed idee.
Tijdens de commissievergadering
vroeg de directrice van basisschool
De Groenling nadrukkelijk aan

nog op tijd ingericht kunnen worden.
Het CDA wil dat er voor álle kinderen
een plek is vanaf dag één van het
nieuwe schooljaar. Daarnaast hebben
we aandacht gevraagd voor de ven
tilatie van de tijdelijke units. Dit met
het oog op de waarschijnlijke terug
keer corona. We houden de voort
gang in de gaten.

Lon Caelers en Roel Boots
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Dank aan alle sponsoren die OLS 2022 Meijel mede mogelijk maken!

L1mburg

LEEYENvastgoed
www.peeters-recycling.nl
info@peeters-recycling.nl

Nederland

Raadhuisplein 11 Meijel • goejje.nl

hangtafel.nl

BEMO
Trading & Rental

www.BEMOBV.nl
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Dinsdag 5 juli 2022, 18.30 uur

Raadsvergadering
De raadsvergadering start om 18.30 uur en vindt plaats in de Raadzaal van het Huis
van de Gemeente.
Graag informeren wij u als inwoner en/of geïnteresseerde over het volgende:
• De publieke tribune is opengesteld.
• Geïnteresseerden die de raadsvergadering willen bijwonen, kunnen plaats nemen op
de publieke tribune.
• Daarnaast kunnen geïnteresseerden de raadsvergadering digitaal volgen via de
website. Dat kan live, maar u kunt ook op een later moment terugkijken.
• Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Meldt u zich hiervoor aan vóór
maandag 4 juli, 18.30 uur bij de griffie (via griffie@peelenmaas.nl of 077-306 66 66).
De agenda, bijbehorende stukken, livestream en actuele informatie van de
raadsvergadering vindt u op peelenmaas.bestuurlijkeinformatie.nl
U kunt de agenda en bijbehorende stukken ook in komen zien in het Huis van de
Gemeente.

Rookmelderplicht vanaf
vrijdag 1 juli 2022
Op vrijdag 1 juli 2022 gaat de rookmelderplicht in. Dan zijn rookmelders op iedere
verdieping van uw woning verplicht.
Stappenplan
Wilt u weten wat u moet doen? Doorloop dan deze drie kleine stappen:
1. Check www.rookmelders.nl waar u in huis rookmelders moet hangen.
2. Koop een rookmelder online of in de winkel.
3. Plak de rookmelder op. Rookmelders van nu hebben vaak een plakker op de
achterkant. Zo plakt u uw rookmelder snel en makkelijk op.
U hangt rookmelders op voor uw eigen veiligheid en die van uw dierbaren.

CycloMedia maakt foto’s
in Peel en Maas
Van begin juli tot begin september worden foto’s gemaakt in gemeente Peel en Maas door
CycloMedia. Met speciale auto’s maken ze 360 graden panoramafoto’s vanaf de openbare
weg. Gevoelige informatie zoals personen en kentekens worden onherkenbaar gemaakt.
Registratie en verwerking
Het doel van de opnamen is de registratie en verwerking van beelden in een database.
Deze foto’s mogen onder strenge voorwaarden gedeeld worden met publieke en private
organisaties. Deze opnamen worden gebruikt voor bijvoorbeeld inspectie en beheer
van de openbare ruimte, ondersteuning bij het maken nieuwe wetgeving en voor de
ontwikkeling van ruimtelijke plannen. Gevoelige informatie zoals personen en kentekens
worden onherkenbaar gemaakt.
Meer informatie
Voor meer informatie, vragen, verzoeken tot inzage, rectificatie, wissen en beperking van
de verwerking of het aantekenen van bezwaar kunt u contact opnemen met:
CycloMedia Technology B.V., van Voordenpark 1b, 5301KP Zaltbommel of
privacy@cyclomedia.com
CycloMedia heeft een Functionaris Gegevensbescherming die toeziet op het naleven van
de AVG voorschriften. CycloMedia mag persoonsgegevens verwerken op grond van artikel
6.1 sub f AVG. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Meer informatie leest u op www.cyclomedia.com/nl/privacy-statement.

Op de agenda staan de volgende inhoudelijke onderwerpen:
• Toezeggingenlijst gemeenteraad en de Afdoeningslijst moties
• Vaststelling besluitenlijst raadsvergadering van 7 juni 2022
• Ingekomen stukken
• Vaststellen bestemmingsplan Marisstraat 40 Grashoek t.b.v. de vestiging van een
hoveniersbedrijf
• Vaststellen ‘Bestemmingsplan RvR-woning Pratwinkel 4 in Baarlo’
• Vaststellen ‘bestemmingsplan voor 5 woningen Roode Eggeweg-Baarskampstraat
Kessel’
• Verordening commissie bezwaarschriften en klachten Peel en Maas
• Uitbreiding van basisschool De Groenling en renovatie van de Ringoven
• Vaststelling Omgevingsvisie Peel en Maas
• Stappenplan onderzoek integriteitsschendingen politieke ambtsdragers gemeente
Peel en Maas 2022
• Jaarstukken 2021
• 1e Bijstellingsrapportage 2022
• Kaderbrief 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

Grashoek
Grashoek
Helden
Helden
Helden
Helden
Helden
Helden
Helden
Kessel
Kessel
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Meijel
Meijel
Meijel
Meijel
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen

Belgenhoek 7
Lorbaan 10
Baarloseweg 4
Baarloseweg 49, 50 en 50A
Gruise Epper 8
Lindanusstraat 11
Past. Hoemoetstraat 13
Past. Jeukenstraat 24
Stogger 3A
Bosakkerweg 1
Heldenseweg 8
Arnoudstraat 11
Breetse Peelweg 3
Broekstraat 52
Leeuwerik 8
Rooth 75
Valkerheideweg 1
Zonneveld 23
Molenstraat 60
Nederweerterdijk 10
Nederweerterdijk 29-31
Roggelsedijk 6
Industrieterrein Panningen ong.
Industrieterrein Panningen 19
John F. Kennedylaan 95
Minister Calsstraat 10
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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

Nieuwe BOA’s actief in
Peel en Maas
Onlangs zijn twee nieuwe BOA’s gestart in de gemeente Peel en Maas. Deze BOA’s (voluit:
Buitengewoon Opsporings Ambtenaren) zijn herkenbaar aan hun uniform. De BOA’s zijn
in dienst bij de gemeente. Ze versterken het huidige team van medewerkers van toezicht
en handhaving.

www.peelenmaas.nl

Zijn uw gegevens in de
gemeentegids nog actueel?
Uitgever Akse Media start in juli met het actualiseren van de redactionele adressen
voor de gemeentegids 2023 van Peel en Maas.
• Adressen uit de gids 2022 met e-mailadres, krijgen van Akse Media een e-mail.
• Overige vermeldingen worden telefonisch door Akse Media benaderd.
Organisaties of verenigingen moeten zich zelf aanmelden voor plaatsing in het
adressengedeelte.
U kunt wijzigingen voor de gemeentegids 2023 doorgeven tot uiterlijk 13 september 2022.
Hoe moet ik mutaties of aanmeldingen doorgeven?
U kunt zelf op de volgende manieren reageren:
• per e-mail: redactie@aksemedia.nl (o.v.v. Gemeentegids Peel en Maas);
• telefonisch: 0223-67 30 10 (redactie Akse Media);
• schriftelijk: Akse Media (t.a.v. Gemeentegids Peel en Maas) Postbus 6033,
1780 KA Den Helder of stuur de bon in die achterin de gemeentegids staat.

Taken van de BOA’s
De BOA’s treden op tegen allerlei vormen van overlast, zoals parkeeroverlast, hangjongeren
of vuurwerkoverlast. Vaak proberen zij met een goed gesprek zaken op te lossen, maar het is
in bepaalde gevallen nodig om een bekeuring uit te schrijven. De BOA’s handelen meldingen
af die bij de gemeente worden ingediend, zoals bijvoorbeeld meldingen van afvaldumpingen.
De BOA’s houden toezicht bij evenementen, de horeca en de weekmarkt en ze controleren op
parkeren in de blauwe zone. De BOA’s zijn dus multifunctioneel inzetbaar en ze dragen bij aan
de openbare orde en veiligheid in Peel en Maas.
Melding doen
U kunt klachten en meldingen direct doorgeven aan de BOA’s als u ze tegen komt op straat.
U kunt uw melding ook doorgeven aan de gemeente via www.peelenmaas.nl/melden,
de MijnGemeente app of telefoonnummer 077 – 306 6666. Via deze kanalen kunt u ook anoniem
melden. U krijgt dan geen terugkoppeling van uw melding.
Klachten en meldingen zijn toegenomen
De gemeente Peel en Maas had al medewerkers van toezicht en handhaving in dienst,
die controles uitvoeren op bouwwerkzaamheden, milieu en andere zaken. Dit team is nu
uitgebreid met twee nieuwe BOA’s. Dit is gebeurd omdat het aantal klachten en meldingen dat
bij de gemeente binnen komt flink is toegenomen. Voorlopig zijn de twee nieuwe BOA’s er voor
een periode van twee jaar. Op basis van de ervaringen in die twee jaar wordt bekeken of deze
periode wordt verlengd. De gemeente huurt ook BOA’s in van een extern bedrijf, die controleren
in Peel en Maas.
Meer weten?
Wilt u meer weten over de werkzaamheden van de nieuwe BOA’s? Kijk op woensdag 6 juli naar
de uitzending van Peel en Maas InZicht op Omroep P&M. De uitzending begint om 18.00 uur.

Peel en Maas InZicht
Woensdag 6 juli is er weer een uitzending van Peel en Maas InZicht. In dit programma
praten we u bij over zaken die spelen en wat een gemeente zoal doet.
De volgende onderwerpen komen dit keer aan bod:
• Nieuwe BOA’s in Peel en Maas
• Het jeugdlintje
• Campagne: Kijk niet weg!
Kijk woensdag 6 juli om 18.00 uur naar Omroep P&M.
De herhaling is op zaterdag 9 juli om 18.00 uur.
Peel en Maas InZicht wordt elke eerste woensdag van de maand uitgezonden. Het is een
programma van de gemeente Peel en Maas, in samenwerking met Omroep P&M.

Gratis t-shirt voor deelnemers
4Daagse van Nijmegen en de
Heuvelland4daagse
Wij zijn trots op alle deelnemers aan de 4Daagse van Nijmegen en de Heuvelland4daagse. Daarom ontvangen alle wandelaars uit de gemeente Peel en Maas een
gratis t-shirt. U kunt dit afhalen bij het Huis van de Gemeente.
Afhalen t-shirt
U kunt het t-shirt ophalen bij het Huis van de Gemeente op:
• vrijdag 8 juli vanaf 8.30 tot 17.00 uur of;
• zaterdag 9 juli vanaf 8.30 tot 12.00 uur of;
• maandag 11 juli vanaf 8.30 tot 19.30 uur.
U kunt uw t-shirt niet ophalen op een andere datum of tijdstip en we verzenden
geen t-shirts per post.
Voorwaarden
• U heeft een geldig deelnamebewijs. Dit neemt u mee bij het afhalen.
• U bent inwoner van Peel en Maas.
Meer informatie
Bij vragen kunt u contact opnemen met Sabine Smits, (077) 306 66 66 of
kabinet@peelenmaas.nl.
Wij wensen iedereen veel succes en natuurlijk veel wandelplezier!
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Vragen VVD over onafhankelijkheid Klachtencommissie

Iedereen blij met plan Groenling/Ringoven
Basisschool De Groenling, Daelzicht, de Ringoven én de gemeenteraad: iedereen is positief
over het verbouwings- en verhuizingsplan waarmee zowel de school als de dagbesteding
voor Daelzicht-cliënten de broodnodige extra ruimte krijgen. Bijkomend voordeel:
de Ringoven gaat een gezondere exploitatie tegemoet. Enige punt van zorg in de raad:
waar moeten de drie klassen in de voormalige Rabobank komend schooljaar naar toe?

en multifunctioneel heringericht, zei Nijssen, voor het geval dat Daelzicht toch na vijf jaar
vertrekt. Om niet voor verrassingen te komen staan, pleitte D66 ervoor tijdig te bekijken of de
huurovereenkomst al dan niet verlengd wordt.
De Groenling en de Ringoven zijn eigendom van de gemeente. Voor de geplande verbouwingen
trekt de gemeente 625.000 euro uit.

Het plan Groenling/Ringoven kwam aan de orde in de commissievergadering van vorige week
dinsdag, ter voorbereiding op de raadsvergadering van 5 juli.
Daarvóór boog de vergadering zich echter over een ander onderwerp: de geactualiseerde regels
voor de commissie bezwaarschriften en klachten. Dat orgaan adviseert over bezwaren tegen
besluiten van de raad, het college van B&W en de burgemeester. De commissie fungeert ook als
klachtadviescommissie.
De actualisering (naar een voorbeeld van de Vereniging Nederlandse Gemeenten) sluit
grotendeels aan bij de praktijk zoals die in Peel en Maas al bestaat en lijkt over twee
weken zonder problemen door de raad te komen. Alleen de VVD vroeg zich af waarom
minderheidstandpunten in de commissie voortaan niet meer openbaar gemaakt worden.
Het college vindt dat dit meer duidelijkheid geeft, maar de VVD ziet ook voordelen in meer
openheid over een minderheidsstandpunt. Ook willen de liberalen weten, net als het
CDA, of het gebruikelijk is dat leden van de commissie worden benoemd door het college.
Omdat de commissie o.m. bezwaren tegen collegebesluiten behandelt, vraagt de VVD zich
af of dat gezond is. Burgemeester Wilma Delissen zegde toe uit te zoeken hoe dit bij de
regiogemeenten is geregeld.

Omgevingswet
Op 1 januari treedt de Omgevingswet in werking. Die voegt 26 wetten in het ruimtelijk domein
samen tot één wet. Die nieuwe wet moet leiden tot minder regels, betere dienstverlening, meer
ruimte voor lokale initiatieven en een meer integrale benadering van de fysieke leefomgeving.
Voor de Omgevingswet moeten gemeenten om te beginnen een (nog vrij algemeen gestelde)
Omgevingsvisie opstellen: welke ontwikkelingen mogen wel of niet in de verschillende
gebiedstypen in de gemeente, zoals bebouwde kom, landbouwgrond, natuur, rivierdalen e.d.
College en raad hebben het afgelopen anderhalf jaar gewerkt aan een Omgevingsvisie voor
Peel en Maas. Speciaal hiervoor is ook een klankbordgroep vanuit de raad ingesteld. Ook zijn tal
van betrokken partijen (zoals LLTB, Waterschap, natuurorganisaties) geconsulteerd en zijn er
inloopavonden geweest. Het eindresultaat wordt nu ter vaststelling aan de raad voorgelegd.
Het college heeft ervoor gekozen om voor de visie alle bestaande beleid samen te brengen en
nog geen nieuw beleid in het stuk op te nemen. Dat is volgens verantwoordelijk wethouder
Rob Wanten (CDA) ook niet nodig, omdat het beleid up to date is. Zo zijn bijvoorbeeld de
onlangs door de raad vastgestelde nieuwe regels voor de huisvesting van arbeidsmigranten erin
opgenomen.

Groenling en Ringoven
Daarna was de uitbreiding van basisschool De Groenling in Panningen aan de orde, samen
met de daaraan gekoppelde renovatie van de naburige Ringoven. De school groeit sneller
dan verwacht (enkele klassen zitten nu tijdelijk in het voormalige gebouw van de Rabobank)
en heeft dringend extra ruimte nodig. Die komt er met dit voorstel, omdat Daelzicht al haar
dagbestedingsactiviteiten in het Groenling-gebouw naar de Ringoven verplaatst. Ook de
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) vertrekt uit het gebouw. Resultaat is dat alle schoolkinderen
medio volgend jaar weer samen in één pand naar school kunnen.
De raad vindt het een prima oplossing, maar heeft op enkele punten wel wat zorgen. Zo blijft
er in de tussentijd een oplossing nodig voor de noodlocatie, want de Rabobank is zeker tot
september beschikbaar, over mogelijkheden tot de herfstvakantie wordt nog gesproken.
Tijdens het onderdeel Spreekrecht had Groenling-directeur Judith Ueberbach ook al haar
ongerustheid uitgesproken over de voortdurende onzekerheid over de noodlocatie. Mogelijk
zijn er straks tijdelijk extra units bij de school nodig. Een ander noodscenario is om de
vrijgekomen ruimte van de JGZ provisorisch in gebruik te nemen.
Onderwijswethouder Machteld Beukema (D66) zei voortdurend in nauw overleg te zijn met alle
partijen om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen over de tijdelijke huisvesting. Streven is om
de kinderen maximaal één keer te laten verhuizen, zei ze.

VVD kritisch
CDA en Lokaal Peel en Maas complimenteerden college en ambtenaren met het doorlopen
proces; raad en maatschappelijke partijen zijn volgens beide fracties goed meegenomen.
De VVD nam daarentegen een heel andere positie in. Woordvoerder Paul Sanders vond het
een kwalijke zaak dat de raad nooit formeel was gevraagd of het wel zo slim is om nú al zo’n
visie op te stellen. Sanders verwees naar de discussie in Den Haag, waar de politieke strijd
over de Omgevingswet nog niet gestreden is (hij zou te ingewikkeld en onuitvoerbaar zijn).
Waarom niet even gewacht? En als het college het dan toch zo nodig wil: waarom heeft het zich
dan beperkt tot het bij elkaar te vegen van bestaand beleid, en géén discussie willen voeren
over noodzakelijk nieuw beleid?
Wethouder Wanten verwees in zijn reactie naar een eerder gedane toezegging: in het najaar
gaan college en raad uitvoerig praten over die nieuwe zogeheten ‘kaders’. Die worden
vervolgens opgenomen in de Omgevingsvisie.
Sanders’ VVD-collega Jeanne Hesen had nog een serie andere vragen over het raadsvoorstel.
Die leidden tot enige irritatie bij enkele andere raadsleden omdat ze te gedetailleerd zouden
zijn. Het ging onder meer over mogelijke tegenstrijdigheid in verschillend kaartmateriaal.
‘Ik heb het niét over details’, zei ze nadrukkelijk. De discussie in de commissie wordt volgende
week dinsdag (5 juli) in de raadsvergadering afgerond.

Daelzicht-woningen
De verhuizing van de dagbesteding van Daelzicht naar de Ringoven betekent een belangrijke
verbetering van de exploitatie van het monumentale fabriekscomplex. Vooralsnog tekent
Daelzicht echter voor slechts vijf jaar. Dat wordt twintig jaar als Daelzicht binnen die periode
in het Ringovenpark of elders in Panningen dertig tot veertig woningen voor haar cliënten
kan realiseren. Diverse fracties vroegen zich af of dat wel gaat lukken, en ook wethouder Erik
Nijssen (Lokaal Peel en Maas) rekende zich niet rijk. Daarom wordt de Ringoven straks flexibel

Bestemmingsplannen
De raadscommissie behandelde ook nog kort drie bestemmingsplannen. Het eerste betrof
de vestiging van een hoveniersbedrijf op het terrein van een voormalige zorgboerderij aan de
Marisstraat in Grashoek, en het tweede de bouw van een ruimte voor ruimtewoning aan de
Pratwinkel in Baarlo. Het laatste, wat grotere, regelt de bouw van vijf woningen aan de Roode
Eggenweg/hoek Baarskampstraat in Kessel. De commissie had geen problemen met de drie
voorstellen, zodat ze straks in de raad als hamerstukken goedgekeurd zullen worden.

3006 \ jongeren
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Amy Kanters Panningen
ik dat nog steeds niet. Tijdens het
uitgaan hoor ik dat nog steeds van
mensen, helaas.

café Dotje.

Wat is je grootste talent?

Het leukste vind ik om uit te gaan
op een zaterdagavond. En op vrij
dag ga ik graag lekker ergens uit
eten, of vind ik het leuk om op het
terras te gaan zitten.

Mijn grootste talent is lomp en lui
zijn. Ik maak het ongemakkelijk.
Ik laat altijd iets vallen, en mijn
bijnaam is ook wel ‘Amy moe’.
Dat is mijn bijnaam, omdat ik echt
altijd moe en/of lui ben.

Wat is je favoriete restaurant?

Mijn favoriete stuk decoratie heb
ik op mijn slaapkamer staan. Het is
een vaas, en daar staan alle rozen
in die ik ooit van mijn vriendinnen
heb gekregen.

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?

Wat was de laatste serie of film
die jij heel erg leuk vond?

De laatste foto die gemaakt was,
was een foto door een vriendin
gemaakt met een fles champagne.
Dit omdat ik net te horen had
gekregen dat ik geslaagd was.

Ik heb voor mijn gevoel de leuk
ste series wel al uit gekeken. En de
leukste series vond ik Emily in Paris,
Behind her eyes, Manifest en You.

Ik heb mijn beste vriendinnen uit
puur toeval op hetzelfde moment
leren kennen. Ik ging met een
vriendin naar het terras, en die
vriendin nam twee meisjes mee
die ze had leren kennen op een
feestje. Sinds die avond zijn we
superhecht met z’n vieren. En zijn
we nog steeds beste vriendinnen.

Heb je plannen voor de zomervakantie?

Amy Kanters
17 jaar
Het Bouwens van
der Boijecollege /
Gilde opleidingen
Woonplaats: Panningen

Wat is je slechtste eigenschap?
Mijn slechtste eigenschap is dat ik
heel veel kan zeuren. Ik zeur vooral
om de kleinste dingen. En zo erg
dat ik soms ook gek kan worden
van mezelf.

Ik ben net een weekje terug van
mijn zomervakantie naar Gran
Canaria. De rest van de vakantie
bestaat waarschijnlijk uit week
endjes weg en misschien nog met
mijn gezin mee op vakantie.

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?

Wat deed je als kind het liefst?

Heb je een bijbaantje?

Als kind deed ik het liefst dansen
en zingen, ik danste dan de hele
dag door. En ik volgde ook dansles
maar - dat hebben ze me na een
tijdje verteld - dat ik geen gevoel
voor ritme heb. En tot op heden heb

Heb je even? Ten eerste werk
ik bij de Jumbo achter de kassa.
Daarnaast doe ik poetswerk
vanuit een bedrijf. Ik werk ook
nog als hostess bij Floormodels.
En soms sta ik achter de bar bij

Ik zou heel graag ooit naar Mexico
willen reizen, naar een plaatsje
genaamd Tulum. Het is in Tulum
heerlijk warm weer en er is helder
water en supermooie cenotes.

Aangename
temperatuur
De meeste mensen kunnen even opgelucht
ademhalen. Na een week met flinke onweersbuien en lokaal wateroverlast, gaat de zomer
op een wat meer gematigde route. De echt
warme lucht lijkt donderdag deze week toch
een tijdje verdreven te worden door een lagedrukgebied bij de Britse eilanden. Deze stuurt
een frontensysteem op ons af die in onze omgeving infiltreert en de warme lucht naar het
oosten wegduwt. Dit gaat dan gepaard met een
paar stevige buien waarna het sterk afkoelt.
Vervolgens wordt het hogedrukgebied bij de
Azoren heel sterk en slaat dan de vleugels uit
over ons. Het blijft daardoor overwegend droog
weer met wolken en ook veel zon bij een west
tot noordwestelijke wind. De temperaturen
zitten overdag op een aangenaam niveau met
21 tot 25 graden en in de nacht koelt het soms
flink af. De foto is gemaakt op de Slinkstraat in
Panningen. / Tekst en beeld: Nicky de Bruijn

Wat is je favoriete stuk decoratie in je kamer?

Wat mijn favoriete restaurant is,
heb ik zelf werkelijk geen idee
van. Maar ik vind pasta’s en sushi
altijd wel heel erg lekker.

Hoe heb je je beste vriend/
vriendin ontmoet?

Naam:
Leeftijd:
School:

Wat doe je het liefst op een
vrijdag- of zaterdagavond?

Weer in Peel en Maas

Wat is je favoriete herinnering
aan dit jaar?
Mijn favoriete herinnering aan dit
jaar is denk ik tot nu toe de vakantie
naar Gran Canaria van vorige week.
Ik had net de examens erop zitten en
had dus nergens meer zorgen over.
Het was heerlijk weer en het hotel in
Gran Canaria was absoluut geweldig.

Wat zou je doen als je de loterij
zou winnen?
Als ik de loterij zou winnen zou ik
zonder twijfel veel gaan reizen. Ik
zou zo lang mogelijk weg blijven
om te reizen, tot ik alle mooie plek
ken op de wereld heb mogen zien.

Welke app op je telefoon maak jij
het meest gebruik van?
De apps die ik het meeste gebruik
zijn denk ik Instagram en TikTok.
Ik vind het leuk vermaak om op
beide apps te kunnen zien wat
mensen aan het doen zijn. En ik
vind het leuk om te zien wat men
sen met hun levens doen.
Tekst: Mirthe

Hoi

Column

Daar zit ik dan
Daar zit ik dan.. Alle kleuren en
taferelen om me heen te bewonderen.
Daar zit ik dan... Te genieten van
de verwarmende zon die mijn
huid in haar vizier heeft. Die
mij verwarmt en mij misschien
zelfs benauwd. Daar zit ik dan...
Te staren naar de mooie roze
bloem, met als enige houvast de
groene stengel en zijn wortels.
De roze, voor iemand anders
misschien paars, gekleurde
bloemblaadjes. Die nu nog
mee dansen naar de richting
van het zachte briesje. Die
straks misschien wegwaaien
en daarmee zorgen voor een
kleurrijk tafereel op de grond.
Of een kind. Een kind dat het
bloemetje afbreekt, misschien
voor zichzelf. Misschien voor
een familielid. Misschien wel ter
decoratie.
Daar zit ik dan... Mijn fantasie
zijn eigen gang te laten gaan.
Want, wat beters heb ik te doen
dan dromen terwijl ik geniet
van de vrolijke zon? Daar zit
ik dan... Teleurgesteld door de
afkoeling van de temperatuur.
Met kippenvel helemaal over
mijn armen gespreid. En een
rilling van kou wat me in zijn
greep neemt. Daar zit ik dan...
Niet weggevlucht voor door de
koelte. In mijn stoel bevroren
door de pracht van alle sterren.
Daar zit ik dan... Mijn fantasie
zijn eigen gang te laten gaan.
Want, wat beters heb ik te doen
dan dromen terwijl ik geniet
van de heldere hemel waar ik
me onder bevindt. Daar zit ik
dan.. Denkend en me afvragend
wat er daar boven mijn zicht,
zich allemaal bevindt. Wat is
er allemaal, wat bestaat er
allemaal? Waar wij nog geen
besef of begrip van hebben.
Geen kennis.
Daar zit ik dan... Weg te
dromen in het licht van de
sterren. De verlichting van de
maan die mij nog zicht biedt.
De verheldering van de hemel.
De ontelbare sterren.
Daar zit ik dan... Doelloos, in
mijn hoofd te denken. Als een
hamster in een hamster rad.
Opnieuw en opnieuw.

Mirthe
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Fleur Coppers 3e op sprong
bij NK AHOY
De 14-jarige Fleur Coppers uit Helden turnde in het weekend van
zaterdag 25 en zondag 26 juni het Nederlands Kampioenschap in
AHOY Rotterdam. Uitkomend in de Eredivisie Junior voor Top
Turnen Zuid uit Den Bosch.

Inge Janssen behaalt brons in
NK finale 1e divisie junioren
In sportpaleis Ahoy werden in het weekend van zaterdag 25 juni de toestelfinales NK turnen gehouden.
Inge Janssen, uitkomend voor turnvereniging Jan van Weert, werd in april tijdens de meerkamp finale 6e
van Nederland en plaatste zich voor de toestelfinales brug en balk. Op brug werd ze 6e van Nederland,
en op balk werd ze met een stabiele en nette oefening 3e van Nederland en mocht ze de bronzen medaille in
ontvangst nemen.

PNO is het grootste trailerverhuurbedrijf van Noord-Europa. Wij zijn een
familiebedrijf opgericht in 1975 met ons hoofdkantoor in Kopenhagen en met
vestigingen in Duitsland, Finland, Zweden, Denemarken, Noorwegen, Polen en
Nederland. Ons doel is om de transitie naar duurzaam vrachtvervoer te leiden en
we zijn er sterk van overtuigd dat PNO een belangrijke, toonaangevende aanjager
van deze verandering in de logistieke sector kan zijn.
Bij PNO zijn we op zoek naar slimme, nieuwsgierige mensen die altijd op zoek zijn naar nieuwe manieren om
dingen te doen. Samenvattend zijn we een ‘op de mens gerichte organisatie’ die op zoek is naar teamspelers die
elke dag met bevlogenheid hun werk doen.

Zaterdag turnde ze de Meerkamp.
Ondanks een lichte blessure turnde
ze een hele mooie wedstrijd. Op de
balk voerde Fleur een moeilijke
oefening netjes uit, maar helaas
met een val. De balk, sprong en
vloer gingen goed. Fleur Coppers

eindigde op een 9e plek in het NK
met een toestelfinale op sprong.
Op zondag stonden de toestel
finales gepland. De twee spron
gen werden keurig uitgevoerd en
werden beloond met een bronzen
medaille.

ZVV Beringe 1 komt onder de
hoede van Frank Brands
Frank Brands is de nieuwe hoofdtrainer van ZVV Beringe 1. Hij volgt
Richard van de Kerkhof op die na twee succesvolle jaren vertrekt bij
de club.

Verhuur en wagenpark
coördinator full-time
Je werkt vanuit ons kantoor in Grubbenvorst-Venlo en
werkt nauw samen met het lokale team en de teams
in de andere PNO-landen. Als coördinator ligt je focus
op operationele coördinatie en processen, waardoor
een positieve verhuurervaring voor onze klanten wordt
gegarandeerd. Je beheert en ondersteunt de dagelijkse
administratieve taken van het interne team, klanten en
leveranciers. Ook signaleer en communiceer je mogelijke
problemen naar de betrokken partijen en draag je zelf
oplossingen aan. Om succesvol te zijn in deze rol moet
je gestructureerd te werk gaan en zorgen voor tijdige
en professionele oplossingen voor interne en externe
verzoeken van de verschillende teams. Het doel is om bij
te dragen aan de groei van ons bedrijf door lange termijn
succes te behalen voor PNO in Nederland.
Belangrijke taken
• Actief zoeken naar goede servicepartners en goed
contact onderhouden met deze partijen
• Genereren van werkorders voor werkplaatsen en
het goedkeuren van kosten op het PNO platform,
kostenbeheersing
• Maken en behandelen van huurcontracten, delen
met klanten en de opvolging hiervan
• Coördinatie van nieuwe inkomende trailers
• In- & uitcheck van trailers
• Genereren van verhuurmogelijkheden vanuit
betrokkenheid bij klanten

Vaardigheden & ervaring
• Een hoge mate van zelfmotivatie, proactieve
houding. Zelfstandig, maar ook een teamspeler
• Uitstekende communicatieve en interpersoonlijke
vaardigheden
• MBO+ werk/denk niveau, multitasking en prioriteiten
stellen
• Grote probleemoplossende vaardigheden met
betrekking tot problemen van klanten en/ of
leveranciers
• Verantwoordelijk en toegewijd aan je werk en je team
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse
taal in woord en geschrift, Duits is een pré
Aanbod
• Uitdagende en afwisselende baan, in een platte,
internationale en dynamische organisatie
• Marktconform salaris
• Continue loopbaanontwikkeling
Hoe en waar solliciteren?
Stuur je sollicitatiebrief en cv naar Solvej Lee Ørnstrand,
Head of People, Communication and Sustainability,
via solvej@pnorental.com.
Voor meer informatie kan je ook contact opnemen met
Martijn van Rijswijck, Country Director PNO Nederland
BV, via martijn@pnorental.nl of +31 6 55 91 35 34

Brands is een bekende in de zaal
voetbalwereld. Hij komt over van
FP Halle-Gooik. Bij de Belgische
topclub was Brands trainer van
het U21-team. In het verleden was
Brands als speler actief in de eredi
visie bij onder meer Venray, Konica
en LZV/Kuijpers. Hij kwam vijftien
keer uit voor de nationale ploeg.
Als trainer was Brands onder meer
werkzaam bij ZVV Amicitia en Lake
Valley. Ook was hij als assistentcoach onderdeel van meerdere
Champions League campagnes
van de Duitse kampioen Hamburg

Panthers. Daarnaast heeft hij een
eigen zaalvoetbalschool genaamd
TOF, gericht op spelers van 6 tot
en met 13 jaar. Brands heeft voor
ZVV Beringe gekozen vanwege de
ambities van de club en de talent
volle spelersgroep. Komend sei
zoen speelt ZVV Beringe 1 voor het
eerst op landelijk niveau, de eerste
divisie. Brands wil zich ook richten
op ontwikkeling van individuele
spelers binnen de selectie. Hierin
krijgen ook de jeugdige talenten de
kans zich te laten zien.
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Successen voor Judoclub
Helden in Venray
De judoka’s van Judoclub Helden namen zaterdag 25 en zondag 26 juni
deel aan het internationale judotoernooi in Venray. Diverse leden vielen
in de prijzen op dit sterk bezette toernooi.

Roy Moonen wint jeugdviswedstrijd
De jeugdwedstrijd van hengelsportvereniging De Ruisvoorn Helden ging vrijdagavond 24 juni start.
De wedstrijd vond plaats aan de Breeërpeel. Na de loting ging het deelnemersveld om 18.30 uur enthousiast aan de slag voor het jeugdkampioenschap HSV de Ruisvoorn. Roy Moonen wist de wedstrijd te winnen.
Om 20.15 uur werd het eindsignaal
gegeven. Iets eerder dan normaal,
omdat het weer begon om te slaan.
De wedstrijdcommissie besloot
voor veiligheid boven alles. Nog net
voor de regen was alles gewo

gen en lagen de visspullen droog
in de auto’s. De vangsten waren
zeer variërend. Roy werd eerste en
hengelde maar liefst 7.225 gram
uit het water en liet daarbij plaats
2 en 3 ver achter zich. Tweede werd

Raf Kuijpers met 75 gram en derde
werd Sven Verstappen met 10 gram.
Kaj Peeters en Stef van Grimbergen
werden uiteindelijk gedeeltelijk
vierde met 0 gram op de teller.
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Line Bos en Jules Verheijen wisten
allebei een pot te winnen. Daisy van
Os won vier partijen. Dit bleek net niet
genoeg voor een podiumplaats: ze
eindigde als zevende. Guus Manders
en Bart Cuppens grepen in twee zware
poules allebeide net naast het brons.
Ze behaalden een mooie vijfde plaats.
Sanne van Sundert wist een welver
diende gouden medaille binnen te
slepen met een spetterende heup
worp. Ook Djow Joris behaalde de eer
ste plaats door in de finale te winnen
van een sterke Tsjech. Marlouk Colbert
wist maar liefst vier partijen te win
nen. Door twee kleine foutjes verloor
ze ook twee partijen. Daarmee werd
ze zevende. Bo van den Brand wist
eveneens twee partijen te winnen
in haar nieuwe gewichtsklasse en

mag terugkijken op een geslaagd
toernooi. Ook zij werd zevende.
Teun Schaareman, Guus van Ninhuijs,
Ziva Horio, Reff Joris, Vian van Dril,
Romy Zegers, Kep Verkoeijen, Lindsay
van Os en Ryan Dielissen hebben goed
geknokt, maar wisten geen partij te
winnen. Op zondag was het ook de
beurt aan Charles van Dril, Isis van
Dril en Joris Verstappen om het exa
men voor de eerste dan (zwarte band)
af te leggen. Alle drie deze kandida
ten slaagden met een mooi examen.
Voor vader en dochter Van Dril was het
een heel speciaal moment om tegelijk
de zwarte band te halen.

Onze drukkerij zoekt
versterking. Iets voor jou?
Wat ga je doen?
In onze drukkerij is niets zo belangrijk als de afwerking.

Tekst: Mark van der Linden
Judoclub Helden

In deze functie ga je onder andere aan de slag met het sealen,
aftellen en inpakken van ons drukwerk. Jij maakt onze opdrachten
netjes verzendklaar, zodat onze klanten kunnen genieten
van mooie producten.

Frans van der Velden wint
Lei de Bruijn-trofee
Liefst twintig biljarters, verdeeld over vijf poules, namen dit jaar deel
aan het biljarttoernooi van de Senioren Vereniging Kepèl. Winnaar van
de felbegeerde Lei de Bruijn-trofee werd op dinsdag 21 juni Frans van
der Velden.
Routinier Van der Velden versloeg in
een spannende finale Albert Krebbers,
die als ‘nieuwkomer’ verrassend
goed voor de dag kwam. Van der
Velden had 26 beurten nodig voor zijn
75 caramboles, terwijl Krebbers negen
caramboles van zijn te behalen score
verwijderd bleef. Uit handen van Hans

Wilms nam Van der Velden glunde
rend de (wissel)beker in ontvangst.
Zijn naam wordt in de beker gegra
veerd onder die van Bert Mombarg,
de eerste winnaar van de Lei de
Bruijn-trofee.
Tekst: Hans Wilms
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Wie ben je?
Jij wordt blij van grafische producties. Oog voor detail ontbreekt
jou niet. Je komt ons team versterken als oproepkracht en je bent
van maandag tot en met vrijdag beschikbaar tijdens kantooruren.
Hoe solliciteer je?
Stuur een mail naar vacature@kempencreeert.nl en voeg daar
je cv en motivatie bij. Heb je vragen over deze vacature?
Bel met Eric via 077 396 13 50, hij kan je er alles over vertellen!

#kempencreëert
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Tour de Asperges deed gemeente
Peel en Maas aan
Aspergegilde Limburg heeft woensdag 15 juni een uitgebreid aspergepakket overhandigd aan burgemeester Delissen. De overhandiging was
onderdeel van de Tour de Asperges.

Aspergegilde Limburg is een vereni
ging voor de gehele aspergeketen, van
telers en kwekers tot toeleveranciers
en andere belanghebbenden. Het gilde
organiseert de Tour de Asperges om
het belang van de asperges onder de
aandacht te houden. Eerder dit sei

zoen bezocht een afvaardiging van het
bestuur van het gilde gedeputeerde
Roefs van de provincie Limburg en bur
gemeester Palmen van de gemeente
Horst aan de Maas. Burgemeester
Delissen was al bekend met het
AspergeGilde Peel en Maas en heeft dit

initiatief altijd ondersteund. Het bestuur
van het gilde lichtte de transforma
tie naar een Limburg-breed platform
en haar doelstellingen toe. Delissen
toonde zich positief over het verenigen
van de gehele keten. Andere onderwer
pen van gesprek waren regionale en

internationale samenwerkingen en de
hedendaagse ontwikkelingen en uitda
gingen binnen de aspergesector. Beide
partijen hebben uitgesproken om korte
lijnen te houden en met elkaar in con
tact te blijven over regionale en inter
nationale samenwerkingen.

Openingsconcert
Orgelfestival
Limburg in
Panningen
Orgelkring Peel en Maas verzorgt op vrijdag 8 juli het openingsconcert van het
Orgelfestival Limburg in
Panningen. Dit gebeurt ter
gelegenheid van het 10-jarig
bestaan van de Panningse
Orgelkring. Organist Hayo
Boerema en het koor Laurens
Collegium uit Rotterdam doen
een uitvoering in de kapel van
de Lazaristen.
Het programma begint op vrij
dag om 20.00 uur. Hayo Boerema
is sinds december 2005 organist
van de Grote of St. Laurenskerk in
Rotterdam. Het Laurens Collegium
is het beroepskoor van Rotterdam.
Samen voeren zij onder meer de
Mis voor koor en blazers van Igor
Stravinsky uit, echter in de versie
met orgelbegeleiding. Voor en na
het concert is er een foto-expositie
te zien van het orgel tijdens de
restauratiewerkzaamheden van de
kapel. Het volledige programma is
te vinden in de agenda op de web
site www.orgelkringpeelenmaas.nl
Er bedraagt geen entree.

Voor iedereen een plekje in de keuken

Ook binnen jouw budget
een extra groot werkblad

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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Museum Medelo weer open in juli
en augustus
Museum Medelo in de Truijenhof in Meijel is in de maanden juli en augustus
weer op zondag geopend. Te zien is een permanente tentoonstelling van heemkundevereniging Medelo, waarin aandacht wordt besteed aan de cultuur- en
natuurhistorische geschiedenis van Meijel en de Peelstreek.
Midden in de expositieruimte is een grote
topografische kaart opgesteld die de situ
atie in 1892 weergeeft. De ontginning
van de Peel is dan in volle gang en de
turfkanalen zijn al gegraven, maar groot
schaligheid en ruiverkaveling hebben
nog niet toegeslagen. Bezoekers krijgen
een indruk van hoe het er in vroegere
eeuwen heeft uitgezien. Een opvallende
rol in de expositie vervult de beroemde
‘Gouden Helm’ die in 1910 in Helenaveen
is gevonden door de Meijelse turfsteker
Gebbel Smolenaars. Verder is er aandacht
voor ‘Boerenkoning’ Jan Truijen, die rond
1900 burgemeester van Meijel was. Op de

Jubilarissen Fanfare St. Cecilia Helden
Tijdens het jaarlijks Ceciliafeest heeft fanfare St. Cecilia uit Helden haar jubilarissen van de vereniging gehuldigd. Noud Salden, Elke Dautzenberg, Sven Hoenson, Dave Janssen, Thomas Hauth en
Janne Marcelissen zijn tien jaar lid van de vereniging. Marieke van Roij-Peeters werd in het zonnetje gezet voor haar 25-jarig jubileum. Hub Roncken is al veertig jaar bij de vereniging en Miep
Verhaegh-Sengers vijftig en daarom werden zij ook gehuldigd.

bovenverdieping zijn foto’s uit vervlogen
tijden te zien, waaronder veel klassen
foto’s uit de vorige eeuw. Verder kan men
ambachtelijk gereedschap bewonderen
van de smid, de timmerman en de boer.
Ook zijn er keukengerei en kinderwagens
te zien. Een hoek is gereserveerd voor in
Meijel en omgeving gevonden wapentuig
uit de Tweede Wereldoorlog. Museum
Medelo ligt aan het Tomveld 2 in Meijel.
Met uitzondering van 3 juli is het elke
zondag in juli en augustus geopend van
14.00 tot 17.00 uur. Kinderen tot 12 jaar
hebben gratis toegang.

Samen Zingen bij
SeniorenVereniging Kepèl
SeniorenVereniging Kepèl organiseert maandagavond 4 juli weer het maandelijkse Samen Zingen. Plaats van handeling is gemeenschapshuis In Kepèl.
Iedereen is welkom, ook niet-leden. Wie
mee wil zingen, hoeft geen noten te kun
nen lezen. Ook het af en toe missen van
een noot is geen probleem. De te zingen

liedjes worden bij aanvang van de bijeen
komst uitgereikt en worden getoond op
een groot scherm. De toegang is gratis.

Gestolen

Historisch kenmerk van
de Maasboulevard

Villa Laveaux

April 2022

Anno 1840
Veersepad 13
Langs de vernieuwde Maasboulevard in Kessel zijn borden
geplaatst die verwijzen naar de meestal historische betekenis
van de aangrenzende panden. Zo was er ook een bord
geplaatst over Veersepad 13.
Dit bord is door vandalen uit de grond getrokken en
meegenomen. Dat dit s�ekem en anoniem is gebeurd, is
tekenend voor het gebrek aan respect voor het verleden. Bij
deze het verzoek om dit bord terug te bezorgen op
Veersepad 17, zodat het weer teruggeplaatst kan worden.

Stichting 7+1 - Hans

Heer Laveaux
Dit karakteristieke beeldbepalende pand deed decennia lang dienst als
dierenartspraktijk van de bekende paardendokter Laveaux en was een
herkenningspunt langs het Veersepad.
In 2021 heeft de gemeentelijke overheid toestemming gegeven dit pand te laten
slopen. De bedoeling is om op deze bijzondere locatie in dit mooie Maasdorp een
appartementencomplex te realiseren. Of dit een juiste beslissing is, zal de tijd uit
moeten wijzen.
Namens diverse bezorgde bewoners van Kessel,
Stichting Seven & One, Veersepad 17
Hans
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Combinatie met jubileum

Gratis puzzelboek!

30e Eiks Treffen

bij jouw ReadShop

Voor de dertigste keer vindt vrijdag 1 en zaterdag 2 juli het Eiks
Treffen plaats op het Mariaplein in Kessel-Eik. De editie van dit
jaar is speciaal, omdat ze wordt georganiseerd samen met de Dr.
Poelsschool, die haar 70-jarig jubileum viert, en de Eikse motorclub Moke die tien jaar bestaat.

gratis
Puzzelboek t.w.v. € 4,95
bij aankoop van € 12,50 aan tijdschriften. OP=OP

Deze actie is geldig van
27 juni t/m 14 augustus 2022

Op 1 juli opent om 18.30 uur
een fototentoonstelling in de Dr.
Poelsschool. Omstreeks 19.30 wordt
de nieuwe naam van de basisschool
bekendgemaakt. Vanaf 20.00 uur is
er in de tent op het Mariaplein een
reünie met muziek en een pubquiz.
Een dag later volgt om 14.00 uur

het welbekende beachvolleybal
toernooi. De finale hiervan vindt
omstreeks 18.30 uur plaats. Om
19.00 uur neemt Moke de organisa
tie over en begint een feestavond
met muziek en een demonstratie.
Verder zijn er tal van foto’s uit de
geschiedenis van Moke te zien.

Vier eenakters op de planken

Aventatie voert toneelvoor
stelling Wát unne toemel op
Fresh Park Venlo
Venrayseweg 158
Industrienummer 3834
5928 RH Venlo
Tel.: 077 820 02 23

HAGENS
Verpakkingen

Hagens Verpakkingen is een opzetstation voor golf- en massief karton en we zijn gevestigd op het
Fresh Park in Venlo. We zijn een jong bedrijf, maar hebben jaren ervaring in de verpakkingsindustrie!
Ter uitbreiding van ons team, zijn we op zoek naar de volgende medewerkers:

Monteur
Profiel
Je bent als monteur verantwoordelijk voor
goedwerkende machines binnen Hagens
Verpakkingen, waarbij er jaarlijks 15 miljoen
dozen door 25 opzetmachines worden geproduceerd. Je bent dagelijks bezig met het instellen,
afstemmen en onderhoud van de machines
voor het productieproces. Wordt er een storing
geconstateerd? Dan ben jij de persoon die deze
analyseert en verhelpt. Kortom; zonder jou is

het onmogelijk om het productieproces soepel
te laten verlopen!
Functie-eisen:
· MBO/MBO+ werk/denkniveau
· Affiniteit met techniek
· In bezit van eigen vervoer
· Je bent fulltime beschikbaar
· Goede beheersing van de Nederlandse, en
Engelse taal

Account support representative
Profiel
De rol van Account Support Representative is belangrijk voor het leveren van toegewijde service
aan onze klanten. In deze rol is het van essentieel belang dat je het overzicht behoudt in drukke
tijden. Je hebt oog voor detail en je hart sneller
gaat kloppen van commercieel bezig zijn zowel
inside als outside. Met je proactieve en service
gerichte aanpak lever je een belangrijke bijdrage
aan de loyaliteit van klanten op de lange termijn.

Functie-eisen:
· ervaring in een klant- en service gerichte functie is een pré
· Afgeronde HBO opleiding in een commerciële
richting of aantoonbare werkervaring
· Kennis van SAP is een pré
· Je bent 32-40 uur per week beschikbaar
· Goede beheersing van de Nederlandse,
Duitse en Engelse taal, zowel mondeling als
schriftelijk

Junior operationeel manager
Profiel
In de rol van operationeel Manager ben je verantwoordelijk voor het organiseren en coördineren
van logistieke stromen binnen de organisatie.
Kortom; je bent in deze functie nauw bij alle afdelingen betrokken, bewaak je de voortgang, voert
controles uit en uiteraard werk je mee in het warehouse met alle voorkomende werkzaamheden.
Je hebt dus genoeg uitdaging binnen je functie!

Functie-eisen:
· Enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie
in de logistiek
· HBO werk/denk niveau
· Ervaring op de heftruck
· Je bent fulltime beschikbaar
· Goede beheersing van de Nederlandse en
Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk.
Pools/Duits is een pré.

Ben je nieuwsgierig geworden?
Kijk dan op www.hagensverpakkingen.nl voor de volledige functiebeschrijving! We ontvangen jouw CV
en motivatie graag op mhagens@hagensverpakkingen.nl ter attentie van Maaike Hagens.

www.hagensverpakkingen.nl

Toneelgroep Aventatie uit Panningen voert donderdag 14, vrijdag
15 en zaterdag 16 juli haar 40e voorstelling op. Onder de naam
‘Wát unne toemel’ brengt de toneelgroep in Kerkeböske in Helden
vier eenakters op de planken.
Daarvan zijn er twee geschreven
door Suzanne Schers, één van de
leden. Toneelgroep A-Zuur verzorgt

een gastoptreden. Kijk voor kaart
verkoop op www.aventatie.com

Macro-opname van slakje

Theo Zelen wint Het Perfecte
Plaatje 2022
In de tuin van lunchroom Oppe Koffie in Meijel vond zaterdag
18 juni de expositie plaats van de ingezonden foto’s voor Het
Perfecte Plaatje 2022. Het aanwezige publiek verkoos de macroopname van een slakje op een paardenbloem van Theo Zelen uit
Maasbree tot winnaar.
Als tweede eindigde Ger Jegers
met een foto van een sky-surfer.
De derde plaats was voor Petra

Nijssen met de schietbomen op het
OLS-terrein bij zonsondergang.

Optredens tussen de marktkramen

Zomermarkt in Maasbree

Vanwege de coronaperikelen kon de afgelopen twee jaar geen
zomermarkt plaatsvinden in de dorpskern van Maasbree. Maar nu
is het dan weer zover: zondag 10 juli wordt van 11.00 tot 17.00 uur
voor de 32e keer de zomerjaarmarkt gehouden.
In de Dorpstraat staat een groot
aantal marktkramen waar van alles
te bezichtigen en te koop is. Tijdens
de markt zijn er zangoptredens
van het Maasbrees Mannenkoor
en livemuziek van Joekskapel

Toemarop. Verder worden er ter
rasjes ingericht. De organisatie
van de markt is in handen van het
Maasbrees Mannenkoor in samen
werking met Evenementenbureau
EERI. De toegang is gratis.

Venlose en Hout-Blerickse
muziek onder de toren
In de zomermaanden zijn er onder de Toren op het Raadhuisplein
in Panningen elke zaterdagmiddag muziekoptredens. Zaterdag 2
juli is het de beurt aan blaasorkest Festina Lente uit Venlo en
jeugdorkest Echo-Sounds uit Hout-Blerick.
De optredens vinden plaats tussen
13.30 en 16.45 uur. Bij slecht weer
kunnen ze worden afgelast. Houd

daarvoor de Facebookpagina van
Muziek onder de Toren in de gaten.
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Parochie Beringe

Misintenties NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens
het parochiespreekuur op dins
dagochtend. Ook bij kapelaan
Roger Maenen tel. 077 466 18 50 of
per email roger.maenen@ziggo.nl.
Spreekuur Iedere dinsdag van
10.30 tot 11.30 uur in de sacristie.
Restauratie oorlogsmonument
Donaties voor de restauratie van
het oorlogsmonument op het
parochiekerkhof van Beringe zijn
welkom op NL 21 RABO 0141939583
van parochie Beringe.
Kerkdiensten
Zondag 3 juli
H. Mis 9.30 uur
Woensdag 6 juli
H. Mis 9.00 uur

Parochie Egchel

Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 3 juli
geen H. Mis
Zondag 10 juli
H. Mis 11.00 uur

Parochie Grashoek

Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg, 06 48 53 14 21
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 2 juli
H.Mis 19.00 uur t.i.v. Vrede in de
wereld
Zondag 10 juli
H.Mis 11.00 uur De zieken in onze
parochie

Parochie Helden

Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Vrijdag 1 juli
De H. Communie wordt thuisgebracht
vanaf 09.00 uur
Zondag 3 juli
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
Pierre Mewiss, Giel Mewiss en Nellie
Mewiss - v. Heugten
Doopviering 11.15 uur: Boaz Heinen
Geen aanbidding!

Cluster MKBE

Na de H. mis van 11.00 uur is er gele
genheid om samen met kapelaan
gezellig bij te praten onder het genot
Parochie Maasbree
van een kop koffie of thee.
Misintenties
U bent van harte welkom.
NL58RABO0131001973
Mededelingen
Pastorie Dorpstraat 31
Overleden
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl Mie Hermans-Gommans, 97 jaar.
www.parochiemaasbree.nl
Openstelling Aldegundiskapel
Kerkdiensten
Zondag 3 juli - Eerste zondag van De Aldegundiskapel in onze
parochiekerk is dagelijks geopend
de maand
voor het opsteken van een kaarsje,
H. Mis: 11.00 uur
een gebed of een moment van
Lector: Mevr. Marian Verhappen
Intenties: Petronella Vaessen. Pater bezinning. De H. Aldegundis is
beschermheilige tegen ernstige
Harrie Boots, overleden ouders,
ziekten en voor troost en hoop.
kinderen en overleden familie.

Voor aardbeienplanten groenteplanten o.a. winterpreiplanten
- fruitbomen en klein fruit naar Thijs
Huys Langstraat 64, 5963NW HorstHegelsom tel.: 077 398 35 52

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 2 juli
H. Mis 17.30 uur
Zaterdag 9 juli
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
Zaterdag 2 juli OLS Mis – ’n Mis die
òw rakt!
H. Mis 19.00 uur: met Harmonie
Eendracht, Heren- en Dameskoor,
Femmes Vocales, Meijels
Mannenkoor/Méél Voices, Mekiko en
soliste Linda Koopmans (OLS Lied).
Opgedragen door: hulpbisschop
Mgr. Everard de Jong, Aalmoezenier

Parochie Kessel

Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Iet Dings-Bovendeerdt, 077 462 18 60
06 24 21 61 06
Kerkdiensten
Zaterdag 2 juli:
19.15 uur H. Mis. Voor de parochie.

Parochie Baarlo

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

Vlees met smaak
Dat is ons motto!

Gezocht poetshulp omgeving
sevenum 4 uren pw dagen in overleg
06 52 03 53 66
Te koop nieuwe aardappelen
frieslander tuinbonen en vele soorten
vollegrond en kasgroenten kwekerij
brummans vosberg 16a panningen
Optidee: voor persoonlijk advies, party
en/of bestelling: 06 48 55 07 30 en
www.optidee.nl/peggy-wismans
Gezocht vrijwilliger/chauffeur voor
ouderenvervoer Zorgboerderij.
Informatie bergerbaan 06 29 18 46 31
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

Aanbieding

Geldig van 30 juni t/m 20 juli 2022.

Ribeye
Diamanthaas
Kogelbief

Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

Openingstijden
09.00 - 15.00 uur
09.00 - 17.00 uur
09.00 - 17.00 uur
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

Marc Heemels, deken Wilson Varela
en kapelaan Roger Maenen.
Toegangsbewijs noodzakelijk.
Live uitgezonden, via Omroep P&M.
T.i.v. Giel Daems; Piet Daems; Henk
Vlek en Truus Derckx (jaardienst);
Dries Nijssen, Mie Nijssen-Thijssen
en overl. fam. Nijssen-Thijssen.
Zondag 3 juli OLS zondag
Geen H. Mis in de parochiekerk
Maandag 4 juli
18.30 uur H. Aanbidding (dagkapel) en
19.00 uur H. Rozenkrans
Dinsdag 5 juli
H. Mis 09.00 uur (dagkapel). Aansl.
koffiedrinken
Donderdag 7 juli
H. Mis 09.00 uur (dagkapel) aansl.
Aanbidding

Parochie Panningen

Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum, Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- en woensdag-ochtend
van 08.30 uur tot 11.30 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 2 juli
H. Mis 19.00 uur m.m.v. gemengd koor.
T.i.v. Piet Janssen en To Janssen-van
der Linden en zoon Sjraar;

Jaardienst Cornelis Hoeben.
Herm Mertens vanwege trouwdag.
An Smits-Kuypers vanwege verjaardag.
Donderdag 7 juli
9.00 uur H. Mis
Overleden: Wiel Crienen, 78 jaar,
Pratwinkel 5;
Theo Kremer, 87 jaar, Lijndehof 1

Parochie Kessel-Eik

Misintenties NL41RABO0125300522
Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkens
06 30 10 30 13
Kerkdiensten
Zaterdag 2 juli
18.00 uur H. Mis.
Jaardienst pastoor Schoenmakers.

Zondag 3 juli
H. Mis in missiehuis om 10.30 uur
Dinsdag t/m vrijdag
h. Mis 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

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
Ziekenzalving
06 55 40 80 23
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Geplukt

Bart Jacobs Baarlo
Hij is er niet geboren, maar voelt zich toch enorm thuis in zijn huidige woonplaats. Baarlo is echt zijn dorpje geworden en hij is er dus ook veelvuldig te vinden als vrijwilliger. In zijn
vrije tijd is hij ook veel op zijn ‘muziekzolder’, waar hij teksten schrijft en muziek maakt. Deze week wordt Bart Jacobs (31) geplukt.

In Helden groeide Bart op, maar
uiteindelijk kwam hij in Baarlo te
wonen. “Mijn vrouw komt name
lijk uit Baarlo. Intussen ben ik ook
verliefd geworden op het dorp.
De samenleving hier is open en
iedereen is hecht. Ik ben meteen
door de Baarlose mensen opge
nomen en daarom zou ik er nooit
meer weg willen.”

Muziek
Omdat de Baarlose samenleving
er voor Bart was, wilde hij ook
wat voor het dorp terug doen.
Dit in de vorm van een liedje.
Met het idee speelde hij al langer,
maar toen de coronacrisis ont

stond, was dat voor Bart het perfecte
moment om het nummer te presen
teren. Samen met zijn vrouw pro
beerde hij met het liedje ‘Baolder
Leef’ de samenleving een hart onder
de riem te steken. “In drie weken tijd
was het nummer klaar, werd de clip
opgenomen en bekendgemaakt aan
het dorp. We hebben mooie reacties
mogen ontvangen. Normaal schrijven
wij alleen carnavalsnummers, maar
toen heb ik gemerkt dat een andere
genre ook leuk is.”
Muziek stroomt al sinds Barts kin
dertijd door zijn aderen. Hij begon
zijn muziekcarrière op de blokfluit,
speelde bugel bij de fanfare en leerde
uiteindelijk ook nog gitaar spelen.

Puzzel

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Op de middelbare school schreef hij
ook gedichten, die later veranderde
in songteksten. “Dertien jaar gele
den heb ik met vrienden het bandje
Unlocked opgericht. We traden op
met covers. Inmiddels zijn we drie
jaar uit elkaar, om afscheid te nemen
spelen we binnenkort voor de laatste
keer samen.”

Ons doel is om
ooit in de LVK-finale
te staan

‘Vastelaovend’
Waar voor Unlocked de deuren wer
den gesloten, ging voor Barts vrouw
Manon de deuren open. Enige tijd
zong Manon namelijk met vriendin
nen in een groepje, maar toen ook zij
gingen stoppen, was het Bart die met
haar een carnavalsduo wilde vormde.
Nu hij met Unlocked is gestopt, kan
hij meer tijd steken in het maken van
muziek met Manon. “Inmiddels zin
gen we al vijf jaar samen. Optreden
is niet zo ons ding, daarom geven
we alleen akkoord op kleinschalige
optredens. We vinden het vieren
van ‘vastelaovend’ leuker. Optreden
wordt ook steeds moeilijker nu ons
tweede kind op komst is. Toch is ons
doel om ooit in de LVK-finale te staan.
Het is een aantal keer gelukt om de
halve finale te bereiken, maar nog
nooit stonden we in de finale.”
Volgens Bart verloopt de samen
werking met zijn vrouw altijd goed.
“We vullen elkaar heel goed aan en
kunnen makkelijk met elkaar overleg

gen. Zodra de één een tekst bedenkt
voor een nummer, maakt de ander
het refrein af. Ik zet mijn ideeën
meteen in mijn telefoon, zelfs als ik
‘s nachts wakker word. Soms wordt
Manon gek van mij, omdat ik dage
lijks met muziek bezig ben. Het is
voor mij ontspanning.”

Zorg
Omdat Bart in de zorg werkt, is het
soms lastig om rekening te houden
met zijn hobby muziek. Vanwege per
soneelstekort is het niet altijd moge
lijk om met carnaval vrij te nemen.
“Ik kan het dan niet maken om niet
te gaan werken.” Volgens Bart was
het altijd al een droom om in de zorg
te beginnen. “Ik wilde graag werken
met jongeren met gedragsproble
men. Daarom begon ik de opleiding
SPW. Toen ik mijn diploma binnen
had, wist ik toch niet helemaal wat
ik daarmee wilde. Ik besloot hbo
verpleegkunde te volgen en ben in
de dementerende zorg gaan wer
ken. Echter, ik miste het om de
tijd te nemen voor een cliënt en
besloot daarom verder te solliciteren.
Ik kwam in Panningen terecht waar ik
als gedragsleider bij Dichterbij mocht
beginnen. Hier zit ik volledig op mijn
plek. Ik hoop in de toekomst door te
kunnen groeien in mijn werk en een
coördinerende rol te krijgen. Ik ben
namelijk graag bezig met processen.”

vereniging gerold. Twee avonden per
maand ben ik bezig met activiteiten
en de PR van de vereniging. We wer
ken met een leuke groep mensen.”
Via de dansvereniging kwam Bart in
contact met Kelly de Wit. Uit gesprek
ken bleek dat ze met hetzelfde idee
rondliepen: namelijk het organiseren
van een spokentocht. “We vonden
het allebei jammer dat de spoken
tocht enkele jaren gelden stopte
en dat de spokentocht hoe dan ook
terug moest komen. Na de bekend
making hebben zich al dertig scare
actors aangemeld en hebben we
een hele lijst aan vrijwilligers verza
meld. De route van 1,5 uur is uitge
zet en we verwachten dat alles gaat
lukken. Organiseren is echt mijn
ding. Ik speel dan ook met meerdere
ideeën, zoals het organiseren van een
carnavalsfestival in Baarlo. Maar voor
nu zit er eerst een verbouwing aan te
komen en gaat mijn vrouw in oktober
bevallen van ons tweede kind.”

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

Wespenbestrijding Peel en Maas
Ook voor andere plaagdieren!

Oganiseren
Die organisatorische kant van Bart
komt ook van pas in zijn vrijwil
ligerswerk. Hij is namelijk in twee
werkgroepen van de Baarlose dans
vereniging DSG Expression Baarlo
werkzaam. “Door Manon ben ik in de
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