Kom jij ons deze
vakantie helpen in
de winkel of in het
distributiecentrum?
Kijk op www.werkenbijdurlinger.com
voor een overzicht van onze
vacatures.
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krachten met ‘Vrienden in
de zorg app’

in de race om d’n Um

Kessel-Eikse basisschool

De Groenling gereed
voor 1 september

09 Gemeentenieuws

Peel en Maas

Boerenprotest
Op de Lorbaan in Maasbree verzamelden boeren zich maandag 4 juli massaal op hun tractoren. Met spandoeken en vlaggen op hun voertuigen wilden ze demonstreren tegen de
aangekondigde stikstofregels. Ook burgers waren op de been om hun steun te betuigen aan de boeren. De bedoeling was om ter hoogte van de McDonald’s de A67 op te rijden met de
tractoren. De politie was hen echter voor en blokkeerde de toerit van de snelweg. Enkele tractoren hebben uiteindelijk toch over de A67 richting Venlo gereden en de afrit bij de
Middenpeelweg N277 geblokkeerd. Bij deze blokkade is een 70-jarige man uit Deurne aangehouden. Deze persoon is meermaals gevorderd om te vertrekken, maar hier gaf hij geen
gehoor aan. Daarnaast hebben ruim twintig personen een bekeuring gekregen. “Met deze acties brengen boeren de (verkeers)veiligheid in het geding. Het verstoren van de werkzaamheden op én rond de genoemde locaties kan grootschalige verstoringen van de openbare orde en/of het bedienen van de samenleving tot gevolg hebben. Als politie treden we op
om blokkades zo spoedig mogelijk te beëindigen. Dat doen we in de volgorde van aanspreken, waarschuwen en ingrijpen”, meldt de politie.

Peel en Maas wil reële oplossingen voor boeren

Gemeenteraad gaat brief schrijven aan Kabinet en Gedeputeerde
Staten over stikstofaanpak
Een meerderheid van de gemeenteraad van Peel en Maas heeft dinsdag 5 juli ingestemd met het schrijven
van een brief aan het Kabinet en Gedeputeerde Staten van Limburg. In deze brief wil de raad een krachtig
signaal afgeven om in de stikstofaanpak te kiezen voor reële oplossingen die perspectief bieden aan de
land- en tuinbouw in de gemeente.
Het CDA en de VVD dienden samen
een motie in om via een brief een
krachtig signaal af te geven aan het
Kabinet en de Gedeputeerde Staten.
Volgens de partijen dreigen de aangenomen stikstofmaatregelen drastische gevolgen te hebben voor het
wonen en werken op het platteland.
Ook zijn CDA en VVD van mening
dat de kabinetsplannen zich eenzijdig richten op de agrarische sector,
terwijl dit volgens hen juist de sector

is die afgelopen decennia de stikstofemissie meer dan gehalveerd heeft.
Daarom is het volgens hen relevant
om niet over de agrariërs, maar met
de agrarische ondernemers te praten. “Het dictaat vanuit Den Haag is
slecht gecommuniceerd en gebracht
naar onze agrarische ondernemers
en dit is een grote miskenning naar
hen. De sector is meewerkend, maar
voorstellen worden vanuit de sector
zelf samen met andere stakeholders

terzijde geschoven door het kabinet.
Innovaties en inspanningen binnen
deze sector vragen om meer ruimte
bij uitvoering van beleid. Dit is onvoldoende meegenomen in de besluitvorming.”
In de brief hoopt de gemeenteraad
een signaal af te geven dat reële
oplossingen voor de stikstofaanpak
nodig zijn. “Het is van belang om
perspectief te bieden en samen met
de agrariërs de snelste en beste weg

te kiezen om gezamenlijke doelen te
halen. Met juridische procedures zijn
er alleen maar verliezers. De huidige generatie, maar zeker ook de
toekomstige generatie, verdient een
toekomst in Peel en Maas”, aldus de
indieners van de motie.
Als tegenmotie werd door PvdA/
GroenLinks en D66 een motie ingediend waarin werd opgeroepen om
op geen enkele wijze het verzet van
de boeren te steunen of te voeden.
“Het wordt een steeds urgentere
noodzaak om de stikstofuitstoot
drastisch te beperken omwille
van het herstel van de natuur, het
behoud van de leefbaarheid van

ons land en de bevordering van de
gezondheid van de bevolking”, aldus
de partijen. De linkse partijen zien er
meer heil in om in gesprek te gaan
met initiatieven in de agrarische sector die stappen willen zetten om ook
in Peel en Maas meer ruimte te
scheppen voor kleinschalige natuurinclusieve landbouw en
veeteelt. “De oorlog tegen de natuur
moet stoppen”, zei Raf Janssen van
PvdA/GroenLinks. Zijn motie kreeg
echter geen meerderheid en werd,
met tien stemmen voor en vijftien
stemmen tegen, verworpen.
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Ouderen bundelen krachten

Informatie en ervaringen delen door en voor
ouders en jongeren via de ‘Vrienden in de zorg app’
In Peel en Maas hebben enkele ouders van kinderen en jongvolwassenen
die (iets) meer ondersteuning, hulp of zorg nodig hebben, hun handen
ineen geslagen en samen een app ontwikkeld. Volgens initiatiefnemers
Ron Genders uit Helden en Twan Kursten uit Maasbree zorgt de
‘Vrienden in de zorg app’ ervoor dat kennis wordt gedeeld met ouders
die tegen dezelfde problemen aanlopen.
Omdat Vorkmeer het vervoer van
kinderen naar speciaal onderwijs
regelt, ontstond vanuit de organisatie
het idee om ouders van de kinderen
bij elkaar te brengen. Vijf jaar geleden
vonden enkele ontmoetingen plaats
met de ouders onderling. Omdat de
ouders tegen dezelfde problemen
aanliepen en dit met elkaar
bespreekbaar maakten, ontstond
het plan om hun kennis samen te
voegen op een website. “Kinderen
vallen na het afronden van het
speciaal onderwijs in een gat, omdat
ze onder andere lastig vrienden
maken en niet gebruik kunnen maken
van sportverenigingen. Via een
website wilden we graag jongeren,
(jong)volwassenen die (iets) meer
ondersteuning, hulp of zorg nodig
hebben en gezinnen/naasten in Peel
en Maas een stukje de weg wijzen”,
legt Twan Kursten uit.
Die website slaagde niet, het idee
werd wel doorgezet in de vorm van
een bestaande app. Een werkgroep
werd gevormd om de app in te vul-

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

len en Vorkmeer heeft de app bekostigd. In de loop der tijd veranderde
de samenstelling van de werkgroep,
waardoor uiteindelijk nog vier personen, waaronder Ron en Twan, hun
energie in de app staken. “Als ouder
ben je 24/7 bezig met de kinderen.
Soms is het nodig om een pas op de
plaats te maken in verband met de
gezondheid van je kind. Het is niet zo
dat deze ouders volledig uit het plan
zijn gestapt, ze denken nog steeds
mee”, licht Ron Genders toe.

Als ouder ben je 24/7
bezig met de kinderen
De app is nu gevuld met veel informatie over diverse thema’s zoals sportactiviteiten, scholen, hulpmiddelen en
vakantiemogelijkheden of informatie over regelingen, bijvoorbeeld wat
je (voor je kind) moet regelen als je
18 jaar wordt. Een aantal ouders maakt
gebruikt van de app waardoor de ‘kinderziektes’ verholpen zijn. “Het is onze
kennis en zijn onze ervaringen die we
met elkaar willen delen. Veel van deze
informatie hebben we ieder voor zichzelf uit moeten zoeken en hebben we
ons zelf eigen moeten maken. Als je
deze kennis als ouder niet hebt, heb je

een enorme achterstand. Je kunt het
vergelijken met een wandeling door
het grote (soms boze) bos van hulpverlening en regels. Met de app willen we ouders bij elkaar brengen en
onze kennis bundelen”, vertelt Twan.
“We zijn allemaal kennisbronnen en
daar moeten we gebruik van maken.
We zien ons daarin niet als lotgenoten,
maar als bondgenoten. De situatie en
problematiek is ons overkomen en we
hebben niet om gevraagd, maar willen
er het beste van maken. Onze oproep
aan jongeren, (jong)volwassenen en
ouders is: deel je eigen kennis en ervaringen met ons en doe met ons mee”,
vult Ron hem aan.

Op donderdag 21 juli wil de werkgroep een bijeenkomst organiseren
voor jongeren, jongvolwassenen en
hun naasten in Peel en Maas om de
app te introduceren en behoeftes te

peilen van ouders. Om als ouder de
app te gebruiken, is een mailtje naar
vriendenindezorg@gmail.com nodig.
Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

Rectificatie
Per abuis is er in de HALLO Peel en Maas van donderdag 30 juni
een fout geslopen. In het bericht over de energieschaarste werd
gemeld dat in Peel en Maas momenteel vierhonderd groot energieverbruikers in de wacht staan om het energienetwerk te kunnen
gebruiken. Dat is niet correct. Deze vierhonderd grootverbruikers
maken momenteel al gebruik van het netwerk.

Maak jij ons
team compleet?

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.

Reumkens Voet & Zorg is op zoek naar
een collega voor de front- & backoffice.

Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.
Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandigheden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

Meer informatie:
www.reumkensvoetenzorg.nl/vacatures
Reumkens Voet & Zorg - Hagerhofweg 16, 5912 PN Venlo
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Oproep aan de inwoners
van Baarlo
Het Dorpsoverleg Baarlo nodigt inwoners, ondernemers en verenigingen van Baarlo uit voor een dorpsbijeenkomst op woensdag
13 juli. De bijeenkomst staat gepland van 19.30 tot 22.00 uur bij
MFC de Engelbewaarder (Tiendvrij 18 Baarlo).
Dorpsoverleg Baarlo en de
gemeente Peel en Maas werken gezamenlijk aan een plan dat
gericht is op een vitaal en toekomstbestendig Baarlo. De onderwerpen waarmee tijdens dit proces
mee aan de slag is gegaan zijn:
onderwijshuisvesting (locatiestudie
voor een Integraal Kindcentrum),
inventarisatie van behoefte aan
ruimte van het verenigingsleven
van Baarlo (accommodatiestudie:
sport, bewegen, sociaal, cultureel
en eerstelijnszorg), verkeer en parkeren (verkeersstudie centrum en
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Nog 24 schutterijen in de race
om d’n Um
Vol goede moed begonnen 132 schutterijen zondag 3 juli aan de strijd om d’n Um in Meijel. Vele duizenden
bezoekers uit Nederlands- en Belgisch Limburg trokken naar Meijel om deze strijd te aanschouwen. Een dag
van verbroedering, traditie, maar juist ook vernieuwing. Na drie jaar was het dan eindelijk zover: het OLS
2022 in Meijel.

De Kazing) en vitaal centrum Baarlo
(centrumvisie voor ondernemers en
bewoners van Baarlo).
Bureau Kragten en Seinpost (adviseurs van het Dorpsoverleg en de
gemeente Peel en Maas) en het
Dorpsoverleg Baarlo houden een
presentatie over het project en het
proces dat samen wordt doorlopen,
inclusief het tijdspad. Daarna start
het interactieve deel van de bijeenkomst en volgen er gesprekken
over aandachtspunten, kansen en
mogelijkheden voor Baarlo.

Koninklijke onder
scheiding voor Joep
Verbugt
Burgemeester John Jorritsma van de gemeente Eindhoven heeft
op donderdag 30 juni een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt
aan Joep Verbugt, inwoner van Helden. Hij is benoemd tot Officier
in de Orde van Oranje-Nassau.

“Na het Kinjer-OLS op dinsdag 28 juni
was het afgelopen OLS-weekend
in één woord: fantastisch. Het
weekend ging grandioos van start
met het het OLStival, de feestavond
van het OLS. Dit jaar stonden John
Tana, Anderkovver, A-Fever XL en
Snollebollekes op de bühne. Tussen de
optredens door verzorgenden DJ Willie
en Basje voor een muzikaal intermezzo.
Zaterdag vond, traditiegetrouw, de
Heilige Mis plaats in de Sint-Nicolaaskerk
te Meijel”, aldus de organisatie.

Op zondag 3 juli was het dan eindelijk
zo ver. Na drie jaar vond het OLS in
Meijel plaats. “Een geweldige optocht
door het dorp, met tienduizenden
mensen langs de kant, spannende
(schiet)wedstrijden, een fantastische
sfeer op het terrein en vele artiesten
die optraden in de Leeyen Vastgoed
Feestarena hebben ervoor gezorgd
dat het een onvergetelijke dag werd
voor jong en oud.” Het schuttersfeest
en de wedstrijd worden zaterdag 9 juli
hervat. Op zaterdag 9 juli weten we

wie ervandoor gaat met d’n Um en wie
de grote eer krijgt om het volgende
Oud Limburgs Schuttersfeest en het
Kinjer-OLS te mogen organiseren.
De eerste tien schutterijen worden
die dag gehuldigd op het podium
in de feesttent. Tijdens het Kavelen
treden ook weer diverse artiesten op
in de feestarena en kunnen kids zich
amuseren in het kinderdorp.
Beeld: Bert Meijers
Beluraniphotography

VACATURE
Qubiqs is een jong bedrijf met ervaren vakmensen die woonhuizen en andere gebouwen voorzien van
energiebesparende isolatie voor (spouw-)muren, vloeren en daken. Naast isolatie, installeren onze
gecertificeerde specialisten ook airconditioning en verhogen we dus zowel in de winter als in de zomer
het wooncomfort van onze klanten. Dat doen we vanuit onze Nederlandse vestiging in Neerkant (Deurne)
en onze Belgische vestiging in Lochristi.
Omdat onze markt in de verkoop en installatie van airco’s hard
groeit zijn wij voor de regio Noord-Brabant en Limburg op zoek naar
meerdere collega’s voor de functie van:

Joep Verbugt ontving de Koninklijke
onderscheiding tijdens zijn afscheid
als voorzitter van de Raad van
Bestuur van de Stichting GGzE in
Eindhoven. Dankzij de inzet van
Verbugt behoort GGzE tot één van
de twaalf voorlopers in Nederland
wat betreft ‘Green mental health’.
Hij zorgde ervoor dat het landgoed De Grote Beek, waar de GGzE
is gevestigd, een helende omgeving werd ‘waar gek gewoon is’.
Verder gaf hij een andere invulling
aan de dagbesteding om het stoffige imago weg te nemen. Zo ontstond er een B&B waar cliënten
werken en kunnen zij het vak van
barista en koffiebrander leren.
Hij zette zich in voor de fysieke
gezondheid van cliënten onder

andere door een samenwerking aan
te gaan met PSV. Hij legde ook de
basis voor de renovatie/restauratie
van de begraafplaats en de gebouwen op het landgoed en plaatsing
van ‘struikelstenen’.
In 2009 richtte Verbugt Grote Beek
Pop op, een alcoholvrij en gratis toegankelijk muziekfestival.
Onder zijn leiding werd het voorheen afgesloten landgoed publiek
toegankelijk gemaakt voor horecagelegenheden en een wandelroute
met kunstwerken van cliënten.
Naast deze activiteiten binnen de
GGzE in Eindhoven is Verbugt in
Limburg actief voor het Jeugdfonds
Sport Limburg en is hij voorzitter van het Limburgs Vasteloaves
Leedjes Konkoer.

Airco monteur

Na installatie van de leidingen en unit(s), stel je deze in werking en leg je de klant uit hoe ze optimaal kunnen genieten
van het extra wooncomfort. Wil jij dit bieden, werk je graag met je handen en wil jij het visitekaartje van ons bedrijf
worden? Solliciteer dan nu!
Functie-eisen:
• géén 9 tot 5 mentaliteit;
• affiniteit met installatie van airco’s;
• in bezit van STEK certificaat (of bereid om dit te behalen);
• bezit van rijbewijs B en VCA-basis (of bereid om dit te behalen);
• beheersing Nederlandse taal;
• zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken.

Wij bieden:
• goede arbeidsvoorwaarden;
• fulltime dienstverband (contract,
payroll of ZZP);
• prettige werkomgeving binnen
enthousiast en gemotiveerd team;
• goed gereedschap om werkzaamheden
perfect te verrichten;
• auto van de zaak bespreekbaar.

Enthousiast en ook graag meerwaarde bieden?
Neem dan snel contact op met Judith Koekenbier via +31 (0)85 - 22 22 010 of
+31 (0)6 - 82 37 72 17 of stuur een bericht naar judith@qubiqs.nl
Qubiqs BV - Schansweg 14a - 5758 RH Neerkant - 085-22 22 010 - info@qubiqs.nl - www.qubiqs.nl
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17.655 apparaten ingezameld

Weer in Peel en Maas

Basisschool Kessel-Eik en
Maasbree tweede en derde
in E-waste Race
Leerlingen van tien basisscholen uit gemeente Peel en Maas,
Horst aan de Maas en Venray hebben afgelopen vier weken een
grote hoeveelheid elektronisch afval ingezameld tijdens de
E-waste Race. In totaal zamelden de scholen met de hulp van
buurtbewoners maar liefst 17.655 oude elektronische apparaten
in. Basisscholen Dr. Poels uit Kessel-Eik en De Violier uit Maasbree
werden tweede en derde in de race.
Door de leerlingen werd vier
weken lang elektronisch afval
ingezameld. De kinderen kregen
extra punten als ze e-waste lieten
repareren. Om buurtbewoners
te betrekken bij de E-waste Race
voerden de kinderen tegelijkertijd
campagne in hun buurt.
OBS FavoRIET was de winnaar van
deze posterwedstrijd.

Online aanbieden
Buurtbewoners konden hun oude
elektronische apparaten, van
citruspers tot dvd-speler en van
haardroger tot keyboard, online
aanbieden, waarna de leerlingen
deze aan huis kwamen ophalen.
Alle apparaten die zijn ingezameld
door de klassen, zullen worden

hergebruikt of gerecycled. Op
deze manier draagt de race bij aan
een duurzame kringloop van de
kostbare grondstoffen die in oude
elektronica zitten.

Uitslag
Uit Peel en Maas deden
Kindcentrum Leef in Kessel,
Basisschool Dr. Poels in KesselEik, OBS de FavoRIET en basisschool de Violier uit Maasbree mee.
Basisschool de Bottel uit Lottum
werd eerste met 5.388 ingezamelde apparaten. Basisschool
Dr. Poels uit Kessel-Eik werd
tweede met 1729 items ingeleverd
door 18 deelnemers. De Violier uit
Maaabree zamelde 3906 items in.

Op zoek
naar werk?

Hogedrukgebieden
We zijn voorlopig onder de pannen met langdurige invloed van hogedrukgebieden en vanuit de Azoren
breidt dit zijn invloed uit tot bij ons. Af en toe is er even een zwakker moment en kabbelen zwakke storingen met de wijzers van de klok mee om het hogedrukgebied heen. Dit zien we donderdag deze week voor
een paar buien zorgen en dit weekend kan op zaterdag weer zoiets gebeuren, al zal het dan beperkt zijn tot
een veel kleinere schaal. Voor de rest is het dan droog weer, maar is er wel nog vaak bewolking doordat de
wind nog een tijdje van zee blijft komen. Als de zon eenmaal de kans krijgt, zijn de temperaturen zeer
aangenaam te noemen met continu waarden tussen de 22 en 25 graden. Dit zijn voor de meeste mensen de
meest draaglijke temperaturen. Volgende week lijkt het hogedrukgebied aan de wandel te gaan en een kern
boven onze omgeving te vormen. Hierdoor gaat de zon vaker schijnen, doordat de lucht droger wordt door
meer inmenging van oostenwinden. Het wordt dan warmer met temperaturen tot 28 graden. Half juli zijn
er erg spannende signalen te zien die erop wijzen dat een hete luchtbel vanuit Spanje naar onze omgeving
doortrekt. Dit is een ontwikkeling die we heel goed in de gaten moeten houden, omdat deze mogelijk voor
extreme hitte kan zorgen. Foto is gemaakt op de Slinkstraat in Panningen. / Tekst en beeld: Nicky de Bruijn

Het mooiste design komt uit Venlo

Leolux maakt de mooiste designmeubelen en exporteert ze wereldwijd. Op bestelling, dus helemaal naar de
wensen van de klant. We groeien hard en hebben veel behoefte aan echte vakmensen. We zoeken onder meer:

Medewerker montage
Je produceert de kwaliteitsrompen voor onze meubelen uit houten delen en plaatmateriaal.

Inpakker & Coördinator inpakken
AB Werkt biedt méér dan alleen een baan en
salaris. Persoonlijke aandacht en voldoende
opleidingsmogelijkheden, tijdelijke én vaste
banen! Kijk maar eens hieronder.

Assistent teamleider glastuinbouw (fulltime)

Omdat kwaliteitsproducten ook goed verpakt moeten zijn voor transport.

Medewerker voorbewerking
Onze rompen moeten het juiste schuimcomfort krijgen. En daar ga jij voor zorgen.

Operator stof/leersnijden (ploegendienst)
Mooie bekledingsmaterialen moeten met zorg worden gesneden. Ga jij onze machines bedienen?

Regio Venlo | Vac. Nr. P054799

Op zoek naar een uitdagende baan? In deze functie in
de glastuinbouw ben je na een coaching traject
verantwoordelijk voor de organisatie in kas en loods.
Lijkt het je wat? Reageer snel!

Medewerker bekledingsmagazijn

Teamleider productie food (fulltime)

Zorg jij straks voor beheer en uitgifte van onze grondstoffen?

Voor een Europees marktleider op het gebied van champignonteelt ga je een ploeg van ca. 5 medewerkers aansturen. Durf jij
deze uitdaging aan?

Medewerker hospitality (24 uur)

Regio Horst | Vac. Nr. P055079

Fokkerij medewerker (fulltime)
Regio Bergen | Vac. Nr. P055118

De beheerders van onze stofvoorraad en ons legendarische Leolux-leer.

Medewerker magazijn

Je zorgt voor een goede kop koffie in een schone kantine.

Junior constructeur productontwikkeling
Maak jij straks de perfecte constructies van onze meubelen?

Werk je graag met kippen? En lijkt het je interessant om met
onderzoek en data bezig te zijn? Dit is je kans! Ga aan de slag
met het onderzoeksbedrijf van deze fokkerij. Bekijk de vacature
online.

KAM-manager

Allround medewerker groenteteelt

Met de halffabricaten van de Leolux-collega’s produceren onze stoffeerders een perfect eindproduct.

Regio Baarlo | Vac. Nr. P054821

In deze functie maak je onderdeel uit van een gezellig
en hecht team, waar collegialiteit en flexibel zijn hoog in
het vaandel staan. Spreekt dit jou aan en werk je graag
zowel binnen als buiten?

Interesse? Contact recruiter Lian via
horst@ab-werkt.nl of 06 – 55 41 51 70
AB Werkt Horst | ab-werkt.nl

Kwaliteit, Arbo en Milieu zijn bij jou in goede handen.

(Ervaren) Stoffeerders
Medewerkers spuiterij
Voor het aanbrengen van coatings in lak of poeder. Ook zoeken we een collega voor alle overige
werkzaamheden op de afdelingen spuiterij en tafelmontage.
Wij bieden:
Een goed marktconform salaris en flexibele werktijden, 24 vakantiedagen en een flink aantal ATV-dagen. Leolux
heeft een winstdelingsregeling en een goede reiskostenvergoeding woning-werk. Daarnaast kun je sporten met
korting en natuurlijk krijg je onze mooie Leolux-producten voor een extra interessante prijs.
Interesse?
Ga naar www.werkenbijleolux.nl en bekijk het hele vacatureaanbod.
Op de website kun je direct solliciteren.
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Basisschool Dr. Poels uit Kessel-Eik heet voortaan
basisschool Eikerwijs
Basisschool Dr. Poels uit Kessel-Eik heet voortaan basisschool Eikerwijs. Dat werd bekendgemaakt tijdens het
70-jarig jubileum op vrijdag 1 juli.

vond de school dat een nieuwe
naam wel passend was. Er werd een
werkgroep gevormd bestaande uit
teamleden en ouders. De nieuwe
naam werd ingezonden door een
dorpsbewoner en de werkgroep vond
deze naam wel passend. “Dit vanwege
de onlosmakelijke verbinding met
het dorp Kessel-Eik. In het dorp is
de school van grote waarde voor de
leefbaarheid in de kern. Al jaren wordt
er in en door het dorp hard gewerkt
om woningbouw te bewerkstelligen
om jonge gezinnen de kans te
geven zich in het dorp te vestigen.
Daarnaast refereert de schoolnaam
aan het feit dat kinderen zich op hun
eigen wijze mogen ontwikkelen en
dat de school dit op eigen wijze wil
bewerkstelligen”, aldus de werkgroep.

Feest
De verjaardag van de school werd
op vrijdag 1 juli groots gevierd.
Burgemeester Delissen kwam met
wethouder Machteld Beukema op
bezoek en onthulde met de kinderen
de nieuwe schoolnaam. “Waar een
klein dorp groot in kan zijn”,
noemde de burgemeester al in haar
toespraak. De school organiseerde
een schoolfestival voor de leerlingen
met allerlei feestelijke workshops,
een tentoonstelling die zeer druk
bezocht werd door oud-leerlingen en
voormalig personeel en er was tijdens
het avondfeest ook een pubquiz, die
gepresenteerd werd door leerlingen
van groep 6-7-8 en een inmiddels
volwassen oud-leerling.

Steeds drukker in praktijk

Het idee om het 70-jarig jubileum van
de Kessel-Eikse school groots te vieren
ontstond na een toevallige vondst

van foto’s van het 50-jarig jubileum
van basisschool Dr. Poels in 2002.
Omdat de oude naam niet meteen

deed denken aan een basisschool
en de manier waarop kinderen daar
ruimte krijgen om zich te ontwikkelen,

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.

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:

•
•

•
•

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

Huisartsenpraktijk voor
arbeidsmigranten bestaat
één jaar
De zogenoemde Huisartsenpraktijk Healthcare for Internationals
Limburg (H4i), die zich volledig richt op arbeidsmigranten, bestaat
op 22 juli één jaar. De praktijk, die gevestigd is bij ziekenhuis
VieCuri in Venlo grenzend aan de spoedpost, is opgericht door
dokter Frank van Kemenade, huisarts in Panningen. “Het is het
afgelopen jaar een stuk drukker geworden in de praktijk”, zegt
Van Kemenade.
Frank van Kemenade is blij dat hij
de stap een jaar geleden heeft
gemaakt om de praktijk op te
richten. “Het voorziet echt in de
behoefte. We merken dat veel
arbeidsmigranten de weg weten te
vinden. Ze kunnen op een laagdrempelige manier, als ze een
medisch probleem hebben bij
ons terecht”, zegt Van Kemenade.
Frank is huisarts in Panningen.
Voorheen draaide hij alle diensten
als huisarts in de praktijk in Venlo
zelf, tegenwoordig springt hij bij
waar nodig.

Drukte
Het is het afgelopen jaar een stuk
drukker geworden in de praktijk
volgens Frank. Arbeidsmigranten
afkomstig uit Polen, Roemenië,
Rusland, Litouwen en meer bezoeken de praktijk. In de praktijk zijn
verschillende tolken aanwezig die
de communicatie met de arbeidsmigranten verzorgen. Frank geeft
aan dat de cliënten het prettig vinden om in de kliniek in
eigen taal aangesproken te worden. “Vroeger ging de werkgever
mee naar een huisartsenbezoek.
Dat kan niet altijd prettig zijn voor
de patiënt. Nu zijn er tolken aanwezig met beroepsgeheim, die
de arbeidsmigrant kunnen helpen met de communicatie.” Sinds
ongeveer vier maanden bezit de
Venlose praktijk nu ook over een
Oekraïense lijn. Dat zijn geen echte
arbeidsmigranten, maar de praktijk
probeert zich ook hard te maken
voor deze (gevluchte) migranten.

Website
Volgens Van Kemenade kwamen arbeidsmigranten voorheen onaangekondigd naar
een huisartspraktijk met een
probleem. “Ze wisten zich dan
moeilijk te uiten vanwege de
taalbarrière. Zo’n consulten duren
lang. In VieCuri kwam er een
ruimte vrij naast de huisartsenpost. Samen met de coöperatie Huisartsen Cohesie heb we
de praktijk opgericht om er in
Noord-Limburg voor te zorgen dat
alle arbeidsmigranten op deze
manier geholpen kunnen worden.” Volgens Frank werkt mondop-mond-reclame het beste.
“We hebben een website waar
mensen zich in kunnen schrijven en dat loopt als een trein.
De enige andere manier is via de
werkgever. Alleen de bedrijven
weten ons nog niet altijd te vinden.”
Frank van Kemenade hoop in de
toekomst dat iedere arbeidsmigrant die in Noord-Limburg gaat
werken via een bedrijf of uitzendbureau een zorgverzekering
krijgt zodat ze vervolgens ingeschreven kunnen staan bij de
huisartsenpraktijk Healthcare for
Internationals in Venlo. Volgens
Van Kemenade zijn werkgevers
belangrijke schakels in dit proces.
“Bedrijven moeten beseffen dat
het goed werkgeverschap is om de
arbeidsmigranten hierbij te begeleiden.”
Tekst: Milou Peelen
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De zon scheen,
de vogels floten,
de bloemen bloeiden
en toen werd het stil.
Een uniek mens is van ons heengegaan

Jac Heeskens
echtgenoot van

Anneke Heeskens - van Rijt †
* Meijel, 13 december 1930

† Meijel, 1 juli 2022

Meijel: Ger en Toos
Kim en Paul, Jur, Vic
Meijel: Rob en Petra
Stef
Ine
Familie Heeskens
De Paast 37, 5768 BJ Meijel
De crematiedienst zal plaatsvinden op vrijdag 8 juli om 11.30 uur
in crematorium Midden - Limburg, Kasteelweg 10 te Baexem.
De avondwake wordt gehouden op donderdag 7 juli om
19.00 uur in de St. Nicolaaskerk te Meijel.
Jac is opgebaard in Rouwcentrum van den Boom, Tomveld 1
te Meijel. U kunt persoonlijk afscheid van hem nemen op
donderdag 7 juli na de avondwake.
In plaats van bloemen liever een donatie voor de Alzheimerstichting waartoe gelegenheid is in de collectebussen bij de
condoleanceregisters.

Je laatste vaart kwam sneller dan verwacht
Voor je aan boord ging zei je nog:
"Ik heb een fijn leven gehad"
Enige en algemene kennisgeving

Jenö Kovacs
* Mosondarnó, 20 juli 1933

† Venlo, 25 juni 2022

echtgenoot van

Joke Kovacs-Teelen †
vader, schoonvader en opa van
Tividor Kovacs †
Gabor en Paulien Kovacs
Ruben en Gina
Martijn en Dražo
Jasper en Femke
Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden
Correspondentieadres:
Roode Eggeweg 6a, 5995 PH Kessel

“Ig heb ein prachtig leave gehad”

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

Marianne Janssen-Lormans
* Panningen, 21 december 1949
† Kessel, 4 juli 2022
allerliefste maedje van

Har Janssen

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

077-3661314 | www.bobnoten.nl

mam, schoonmoeder en oma van
Marc en Rosa
Wendy en Michel
Louke en Rowan
Rijn en Isis
Fee
Markt 15, 5995 BC Kessel

‘‘Samen zorgen voor een

Vrijdag 8 juli is er van 18.30 tot 19.15 uur de
mogelijkheid om afscheid van Marianne te nemen
in Rouwcentrum & Afscheidshuis ‘Panningen’,
ingang Schout van Merwijckstraat in Panningen.
De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag
9 juli om 14.00 uur in crematorium Venlo, Grote
Blerickse Bergenweg 30 te Blerick.
Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren.
Wij danken dokter Theuniszen, huisartsenpraktijk
Neer, Liz thuiszorg, FysioHelden Jeanne, voor alle
goede zorgen en begeleiding in het afgelopen jaar.

Wat was je sterk en arbeidzaam
steeds heb je voor ons klaar gestaan
je wil was ijzersterk
heel lang nog ging je voor ons aan het werk
dat was je lust en je leven
moedig ben je tot het einde gebleven
flink wil je dat ook wij zullen zijn
maar afscheid nemen doet pijn

Persoonlijk afscheid’’

t. 077 308 28 33
fienbosuitvaartzorg.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 Crooijmans
vriendin van

Jan van Deurssen †
* Horst, 22 oktober 1933

† Maasbree, 3 juli 2022

Familie Crooijmans
Correspondentieadres:
Parallelweg 14, 5961 GS Horst
De afscheidsdienst vindt in besloten kring plaats.
Een speciaal woord van dank aan alle medewerkers van
Zorginstelling Broekstraat te Maasbree afdeling A4 en B1.

Op 7 juli 2022 zijn

Pierre en Annie
Bergs-Verschaeren
60 jaar getrouwd
Hartelijk Gefeliciteerd
Kinderen en kleinkinderen

Dankbetuiging

Graag willen wij iedereen bedanken voor de mooie kaarten,
de telefoontjes, de berichtjes, de prachtige bloemen en
ieders aanwezigheid rondom het afscheid van

Jan van den Beuken
Het heeft ons goed gedaan.
Els van den Beuken - Stammen
Bastiaan
Judith en Robert, Fiene, Femke
Beringe, juni 2022
Peet Steeghs Uitvaartzorg

Dankbetuiging

De vele blijken van medeleven in de vorm van kaarten, bloemen,
erehaag, bijwonen van de uitvaart, na het overlijden van:

Wies Verhaegh - Schoren
hebben ontzettend veel steun gegeven.
Het was fijn om te zien hoe geliefd zij was.
Familie Verhaegh
Beringe juli 2022

Onze mam en oma

Mia SonnemansReinders
wordt 8 juli 90 jaar
Proficiat van de kinderen
en (achter) kleinkinderen
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Units worden naast de school geplaatst

Extra klaslokalen De Groenling gereed voor 1 september
In de raadsvergadering van dinsdag 5 juli zegde wethouder Erik Nijssen toe dat de drie klassen van
basisschool De Groenling in Panningen in het nieuwe schooljaar leskrijgen in units die naast de school
worden geplaatst. De overige klas, waar momenteel geen plaats voor is, wordt gevestigd in de ruimte waar
het consultatiebureau zat. De gemeenteraad werd gevraagd om akkoord te gaan met 110.000 euro voor
de extra lokalen.
Momenteel krijgen enkele leerlingen van basisschool De Groenling uit
nood les in het Rabobankgebouw in
Panningen. Omdat in de voormalige
bank 39 sociale huurwoningen worden gerealiseerd, moeten de klassen
per 1 september verhuizen. De verbouwing van de Ringoven is dan nog
niet gereed, dus er zou een tijdelijke
oplossing gezocht moeten worden.
Directeur Judith Ueberbach uitte in de
raadsvergadering haar zorgen over
het tijdspad waarin de kinderen moeten verhuizen. “Binnenkort start de
zomervakantie, dan dient er voor ons
een vooruitzicht te zijn.”
Wethouder Erik Nijssen zei eerder in
de commissievergadering te streven
naar één of twee units naast de basisschool. Dit is gelukt, gaf hij dinsdag 5
juli aan. “We hebben een schriftelijke
toezegging dat er op 1 september drie
units staan op de locatie. We mogen
ons gelukkig prijzen dat ze kunnen
leveren voor de tijd, omdat er een
groot tekort is aan units. Ook is er een
toezegging gedaan dat de units de
energieaansluiting van de Ringoven
kunnen gebruiken. De exacte locatie
van de units moet nog worden kortgesloten met bewoners.” De vierde
klas wordt in de ruimte van het con-

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Wij bezorgen onze eigen geteelde
nieuwe aardappelen gratis bij u
thuis. Min. 5 kg. Absoluut de lekkerste.
Tevens uien te koop. Tel 077 307 88 53
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info & tips:
karelheines.nl. 06 50 96 29 15.
Voor het spuiten van uw
verwarmingsradiatoren.
Evt. ophalen mogelijk. Tel nummer
06 42 84 74 11 / 077 466 34 52
Voor aardbeienplanten - groente
planten o.a. winterpreiplanten fruitbomen en klein fruit naar Thijs
Huys Langstraat 64, 5963NW HorstHegelsom tel.: 077 398 35 52

sultatiebureau geplaatst. Daar moeten eerst de wanden verdwijnen,
om de ruimte groter te maken.
Volgens Nijssen is dat ook voor 1 sep-

tember geregeld, net als de ventilatie
die op die datum in orde moet zijn.
Het kostenplaatje voor het plaatsen
van de units bedraagt ruim één ton.

Omdat het bedrag zonder overleg
met de fractievoorzitters is verhoogd,
vonden de partijen het nodig om de
situatie nogmaals te evalueren in het
volgende presidium.
Via een motie van PvdA/GroenLinks
en de VVD werd het college opgedragen om met Jeugdgezondheidszorg te
zoeken naar een tijdelijke of permanente locatie in Helden of Panningen

Oh, zit dat zo!

Afschaffing van de Fiscale
Oudedagsreserve (g)een probleem?
Voor pensioenopbouw van werknemerspensioenen is de zogenaamde omkeerregeling van toepassing. Dat betekent dat de betaalde pensioenpremie fiscaal aftrekbaar is, zodat minder belasting verschuldigd is. Belastingheffing vindt te zĳner tĳd plaats over de pensioenuitkering.
mie betaald. Daarom werd de FOR in
het leven geroepen. De FOR is een
fiscale aftrekpost zonder dat er premie wordt betaald. De ondernemer
bouwt dus met de FOR geen pensioen op.

Ondernemers kennen geen verplicht
pensioen en daar komt de Fiscale
Oudedagsreserve (FOR) om de hoek
kijken. In de fiscale prehistorie is
kennelijk bedacht dat ook de ondernemer moest kunnen profiteren van
de aftrek van de pensioenpremie,
zelfs al wordt er geen pensioenpre-

De gedachte was dat de ondernemer bij staking en verkoop van zijn
onderneming middelen zou vrijmaken om alsnog een pensioen
aan te kopen en vervolgens net
als de werknemer over de pensioenuitkering belasting te betalen.
Veel ondernemers willen of kunnen
echter bij de staking van hun onderneming geen pensioen aankopen.
De in het verleden daardoor feitelijk onterecht genoten fiscale aftrek
wordt dan in één keer teruggedraaid en de ex-ondernemer wordt
geconfronteerd met een belasting-

aanslag die in de tienduizenden
euro’s kan lopen. Helaas komt dit
vaak als een verrassing.
De ondernemer kan ook daadwerkelijk pensioenpremies storten en
daarvoor ook fiscale aftrek krijgen. Geen ramp dus, de afschaffing
van de FOR? Nou, niet helemaal.
De maximale pensioenpremieaftrek
is afhankelijk van de zogenaamde lijfrenteruimte. Die lijfrenteruimte wordt
berekend over het inkomen van een
jaar eerder. Zo kan de belastingdienst
de lijfrenteruimte tijdig berekenen.
Het gevolg is dat indien een slecht
jaar gevolgd wordt door een goed
jaar, er in het goede jaar geen ruimte
is om een lijfrente te storten, terwijl in de omgekeerde situatie in het
slechte jaar geen inkomen is om de
betaalde premie op af te boeken.

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 - 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 - 49 46 28
www.innovista.nu

Werk je graag met je handen, ben je leergierig, een echte doener
en kunnen je handen dat maken wat je ziet? Dan zoeken wij jou!

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
Is uw stoel of bank doorgezakt,
deze kunnen wij opnieuw voor u
opvullen. Ook oud of beschadigd leer
kunnen wij herstellen alsof het weer
nieuw is. Het reinigen van uw stoffen
en leren meubels. Of alle andere
meubelwerkzaamheden.
www.meubelpiet.nl 06 82 94 47 93
Zomerverwennerij
Ontspannende en verzorgende
rugbehandeling.
Info: www.mayproosten.nl

Blauwe bessen te koop. Zelfpluk op
afspraak. Kloosterstraat 59 Helden.
Tel. 06 24 39 88 71

In de praktijk wordt vaak de FOR
gebruikt om deze problematiek te
omzeilen. In een goed jaar wordt dan
FOR toegepast voor de aftrekpost en
in een later jaar de premie betaald,
waarmee de FOR weer wordt afgebouwd. Een praktische oplossing voor
een lastig probleem. Dus toch jammer
dat nu wordt voorgesteld om de FOR
af te schaffen.

Topbaan voor 2 rechterhanden

Gezocht poetshulp omgeving
sevenum 4 uren pw dagen in overleg
06 52 03 53 66

Een hele zomer lang YOGA bij Lekker
Laeve! Zoals SUP YOGA voor beginners
:) Info op www.lekkerlaeve.nl

ter vervanging van de huidige locatie in De Groenling. De partijen geven
hun voorkeur aan het behoud van
de consultatiebureaus in de kernen
Panningen/Helden, Meijel, Maasbree
en Baarlo in plaats van het concentreren van de huidige vier consultatiebureaus op slechts één plek in de
gemeente. Daar was de gemeenteraad het unaniem over eens

Meer informatie:
www.reumkensvoetenzorg.nl/vacatures
Reumkens Voet & Zorg - Hagerhofweg 16, 5912 PN Venlo
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Een tweede aanmeldpunt voor asielzoekers is nodig
Het Kabinet wil een tweede aanmeldcentrum in de Noordoostpolder realiseren. Dit omdat het Groningse Ter Apel de toestroom van asielzoekers
niet meer aan kan. De gemeente vindt het echter onwenselijk, omdat er geen draagvlak meer te vinden is voor de plannen.
Al meerdere weken slapen asielzoekers buiten,
omdat in het aanmeldcentrum geen plek meer
is. De nood is hoog en daardoor is een tweede
aanmeldpunt nodig. Dit omdat ieder mens recht
heeft op een humanitaire slaapplek. Echter, andere landen kunnen ook een steentje bijdragen aan het asielprobleem en Nederland hoeft

niet iedereen op te vangen. Het draagvlak voor het
opvangen van asielzoekers wordt steeds kleiner,
omdat Nederlanders zelf ook te maken hebben met
problemen op de woningmarkt. Deze asielzoekers
zullen namelijk ook een verblijfsvergunning krijgen
en dan een woning toegewezen krijgen. In verschillende gemeenten in Nederland heerst er onrust

over wie een bepaalde woning toegewezen moet
krijgen. Iedere gemeente moet namelijk een aantal
statushouders verplicht huisvesten.

Een tweede aanmeldpunt voor asielzoekers is nodig.
Wat vindt u?

Boerenacties gaan nu echt te ver
Dat de boerenacties discussies opleveren, is een feit. Op de stelling ‘Boerenacties gaan nu echt te ver’ werd massaal gereageerd. De ‘gewone’
burgers laten weten achter de boeren te staan.
te maken met deze regering en dus moet ook
iedereen de straat op.”
Marion Mooibroek is het daarmee eens. “Leg de
boel maar plat. Dan luistert Den Haag misschien
wel, want als burgers eens over de grens gaan dan
is het schandalig, maar als Rutte geen enkele herinnering meer heeft, krijgt hij aai over z’n bol en mag
hij blijven.”
Eef de Bruijn vindt het logisch dat de acties van
de boze boeren grote impact hebben op de burgers. “Anders zou je geen actie hoeven te voeren.
Als je de discussie ziet die er ontstaan is, zie je
dat er eigenlijk teveel naar het gewelddadige deel
van de acties wordt gekeken en niet naar hoe het
zover heeft kunnen komen. De boeren hebben er
alles aan gedaan om zich aan de regels te houden.

Ze hebben ontzettend veel geïnvesteerd in hun
bedrijven om aan de wetgeving te voldoen en zijn
nog steeds bereid daar in verder te gaan in samenspraak met die overheid, als die maar eens wilde
luisteren en niet alleen haar wetten er zo zonder
overleg door te douwen. Boeren zien hun toekomst
totaal in duigen vallen als ze zich aan de ideeën
van minister Van der Wal moeten gaan houden.”
Het verbaast Eef niet dat er acties tussen zitten die
ze bij kalmte nooit hadden uitgevoerd. “De andere
kant is dat zo wel de ernst van de situatie duidelijk
wordt. Hierbij mag ook opgemerkt worden dat veel
burgers het kabinetsbeleid op veel punten ook niet
meer ziet zitten. Onze regering rommelt ons van de
ene crisis in de andere met misbruik van de mainstream media.”

Ingezonden brief

Geen 800 euro, geen 500 euro en vier jaar wachten op
teruggave 2021
Geen 800 euro toeslag, geen 500 euro, maar nu ook nog vier jaar wachten op je teruggave inkomsten 2021. Deze overheid maakt meer mensen
kapot dat ons lief is.
Op 30 juni ontving ik deze brief van
de Belastingdienst: ‘U ontvangt in
ieder geval binnen de wettelijke termijn van drie jaar bericht, en heel
misschien nog voor 1 maart 2023.
Dus alles bij elkaar kun je vier jaar
wachten op je teruggave van 2021.
Mensen die zo’n brief hebben gekregen, doe voortaan geen aangifte

meer op 1 maart, want je komt als
laatste aan de beurt. En dan durven
ze ook nog de klachten niet te behandelen, omdat de klachtenbehandelaar
wordt voorgelogen door haar eigen
personeel op de Belastingdienst.
Deze overheid laat mensen barsten,
ook de lokale overheid doet geen
reet voor deze mensen. 2,58 tot 60

Column

Bla, bla, bla

Bespreking poll week 26

Antoine Teeuwen vindt dat ongegronde besluiten in dit land leiden tot deze onrust. “Het is
niet aan de boeren om dit aan te rekenen, maar
aan de overheid. Bestuurders met ‘gezond boerenverstand’ zijn in Den Haag ver te zoeken.
We moeten allemaal naar de toekomst kijken,
maar vergeet vooral niet waar de fundering van
dit land nog steeds ligt. Het gaat een stuk verder
dan alleen de ‘boeren’.”
Jolanda V Ophoven geeft aan dat de enige die
te ver gaan zijn die criminelen in de regering.
“Die corrupte bende moet heel snel gestopt
worden.”
Jan Kerkhofs vindt dat de boerenprotesten al
veel eerder hadden moeten gebeuren. “En niet
alleen de boeren maar iedereen, iedereen heeft

Wat dunkt dich?

euro teveel AOW en je valt overal
buiten de boot, en als klapper op
de vuurpijl, kun je nog eens vier
jaar wachten op je teruggave van
je inkomsten belasting 2021. Het is
gewoonweg schandalig hoe overheden (en ik noem het maffiapraktijken)
met mensen omgaan. Deze maffiaorganisatie ‘De Belastingdienst’, moet

hard worden aangepakt, en daarom
heb ik deze brief ook naar de Tweede
Kamer gestuurd en naar de fractievoorzitters van bijna alle partijen.
Ook zal het naar de pers gaan en naar
TV-stadions.
Henk Joppen
Pastoor Hoemoetstraat Helden

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

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

Het lijkt wel of besprekingen
tegenwoordig steeds vaker
ontaarden in verstikkende bla bla
story’s. Bijvoorbeeld over het
ontbreken van cultuur- of muziekles op de basisschool, een verarming van de toekomstige
samenleving. Cultuur- en muziekles is een pré voor de ontwikkeling van kinderen. Gemakshalve
wordt naar ouders en organisaties een gebrek aan passie of
muziekdocenten gewezen.
Op de basisschool kreeg ik nog
muziek-, tekenles, gym en Frans.
Kinderen die muziekles krijgen, praten, leren en schrijven makkelijker.
Volwassenen die op jonge leeftijd
muziek/cultuur kregen zullen later
succesvoller zijn. Helaas wordt er
aan jonge talenten nauwelijks een
podium geboden en blijven zij dus
vaak in de anonimiteit. KinjerKraom
bood achttien jaar, met provinciale events en de KinjerKultuurPries,
podium aan jonge talenten.
Landelijke organisaties en de
Universiteit Maastricht deden tijdens
de pandemie onderzoek bij culturele
ondernemers. Die kunstprofessionals werden bevraagd over cultuureducatie en hun praktijkervaringen.
Het onderzoek bracht onder andere
resultaten van eerdere cultuureducatie in beeld en hoe overheden en
opdrachtgevers zich hierin verhouden, welke factoren invloed hebben
op de werkpraktijk en de maatschappelijke waarde van cultureel ondernemerschap. Met de resultaten van
het onderzoek doet men aanbevelingen voor lokaal, provinciaal en
landelijk cultuurbeleid. Verdwenen!
De KinjerKultuurPries was een
samenwerkingsproject van de provincie Limburg en de KinjerKraom en
werd dé kunst en cultuurwedstrijd
voor Limburgse kinderen. Het ging
om kunst, cultuur of maatschappelijke projecten waarbij door basisscholen, verenigingen en instellingen
samenwerking werd gezocht met
kunstenaars of culturele instellingen.
Een deskundige jury beoordeelde de
inzendingen en één genomineerde
won jaarlijks de KinjerKultuurpries.
De laatste KinjerKultuurpries werd in
2013 op L1 uitgezonden. Het is niet
onmogelijk zo’n enthousiasmerend
samenwerkingsproject opnieuw op
te starten. Quote van Jippe: “Raeken
neet op angere, bla bla kins se altiëd
verangere. No problemo as ut mislökt, ut weurt un probeem as der
niks gebeurt!”
Peter Joosten
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Doe mee met het onderzoek
klimaatverandering van Waterklaar
Waterklaar is een samenwerking van de Limburgse gemeenten om inwoners te helpen de
overlast van klimaatveranderingen te beperken. Dat doet Waterklaar door informatie te
geven over hittestress, wateroverlast of droogte maar ook door praktische voorbeelden
te geven wat u zelf in de tuin of aan huis kunt doen. Om dit aanbod te verbeteren, wordt
onderzoek gedaan. Helpt u mee?
Het invullen van de vragenlijst duurt maximaal 5 minuten.
U kunt de vragenlijst anoniem invullen van vrijdag 1 juli tot en met
woensdag 20 juli 2022.
https://enquete.toponderzoek.com/Klimaat

Kermis Panningen 8 t/m 13 juli
Vrijdag 8 juli 15.00 uur

Eenmalige energietoeslag 2022
Heb jij een laag inkomen? Of ken je mensen met een laag inkomen? Om de
hoge energiekosten te betalen, kun je een eenmalige energietoeslag van € 800
aanvragen. De energietoeslag is voor inwoners in Peel en Maas met een inkomen tot
120% van het sociaal wettelijk minimum. Hoeveel dat is hangt af van jouw situatie.
Lees meer op www.peelenmaas.nl/energietoeslag
Aanvragen gaat digitaal met je DigiD. Krijg je graag hulp bij het indienen van jouw
aanvraag, bijvoorbeeld als het online niet lukt? Bel naar 077 306 6666, of ga naar
Wegwijzer Vorkmeer of een dorpsinfoloket bij jou in de buurt.

Opening kermis door wethouder Rob Wanten.

Dinsdag 12 juli en woensdag 13 juli
Verrassing op het kermisterrein.

Kermis zaterdag t/m woensdag geopend van 14.00 tot 00.00 uur.

Veel plezier samen!

Vergoeding zorg voor
Oekraïense vluchtelingen

Bekendmakingen

Vanaf 1 juli 2022 vallen Oekraïense vluchtelingen met een Burgerservicenummer (BSN)
onder de Regeling Medische zorg Ontheemden (RMO). Dit is de manier waarop de zorg aan
vluchtelingen uit Oekraïne wordt vergoed. Zij hoeven geen premie of eigen risico te betalen.

over de bekendmakingen leest u op www.officielebekendmakingen.nl >
zoekterm ‘Peel en Maas’ U kunt aan dit overzicht geen rechten ontlenen.

De regeling kent hetzelfde zorgpakket als het pakket voor asielzoekers. Naast de zorg uit het
basispakket wordt ook bepaalde zorg buiten het basispakket (beperkt) vergoed, zoals mondzorg
bij acute pijnklachten, anticonceptie en abortuszorg.
Zorgverzekering
Vluchtelingen uit Oekraïne die werken, hoeven vanaf 1 augustus 2022 geen zorgverzekering
meer af te sluiten. Zij vallen dan onder de RMO. Zorgverzekeraars beëindigen de afgesloten
zorgverzekeringen per 1 augustus. Vluchtelingen die een zorgverzekering hadden afgesloten,
ontvangen hierover een brief. Ze krijgen de optie aangeboden om de zorgverzekering te
behouden. Dit is echter een onaantrekkelijke keuze, omdat voor de RMO geen zorgpremie of eigen
risico hoeft te worden betaald. Ook is het zorgpakket van de RMO ruimer dan het basispakket.
De plicht om een zorgverzekering af te sluiten vervalt, omdat veel Oekraïners werken met korte
contracten of een beperkt aantal uren per week.
Informatie voor zorgverleners
Zorgverleners zoals huisartsen en tandartsen declareren hun zorgkosten via hun reguliere
declaratiesysteem. De zorgverlener vindt het Burgerservicenummer van de vluchteling vanaf 1
augustus 2022 in de verzekeringsgegevens. Als een zorgverlener de vluchteling niet kan vinden in
het declaratiesysteem, dan kan de factuur zonder meldnummer naar het CAK worden gestuurd. In
dat geval is de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden (SOV) van toepassing. Deze subsidieregeling blijft beschikbaar voor vluchtelingen zonder BSN. Voor het indienen
van declaraties hoeft geen melding meer te worden gedaan bij het meldpunt onverzekerden.

WhatsApp

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

In dit overzicht staan alle bekendmakingen van vorige week. Meer informatie

Plaats/locatie

Straat/omschrijving

Baarlo
Baarlo
Baarlo
Grashoek
Helden
Helden
Helden
Helden
Helden
Helden
Helden
Kessel
Kessel
Kessel
Kessel
Kessel
Koningslust
Meijel
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen
Peel en Maas

Kieënweg 18A
Pastoor Geenenstraat 30
Soeterbeek 15a
Kievitsheideweg perceel N 138
Akkerveld 47
Baarloseweg 4
Bongerd 5
Keizerbosstraat 2
Lemoenappel 5
Neerseweg 90
Perceel HDN01 D 5365
Hei 3
Kadastraal nr. 4759 sectie B
Peelweg 7
Rijksweg 50
Sint Ursulahof 80
Zandstraat 9A
Kalishoek 10
Linderweg 8
Min. Calsstraat 10
Scharenweg 26
Veldm. Montgomeryhof 66
Vosberg 16A
Besluit van de werkgeverscommissie

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

info@peelenmaas.nl
06 - 1804 7445

www.peelenmaas.nl
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VVD Peel en Maas

Locaties De Groenling en JG/GGD/CB
Dinsdag stond de uitbreiding van Basisschool De Groenling op de
agenda. Uitbreiding van basisschool De Groenling is nodig vanwege
de groei van het aantal leerlingen. Daelzicht en JG/GGD/CB willen
plaats maken om de uitbreiding van de school inpandig mogelijk te
maken. Daelzicht gaat naar de Ringoven.
Een win-winsituatie voor alle betrokken partijen. Alleen over het tijdspad
maken wij ons nog zorgen. De wethouder heeft tijdens de commissievergadering toegezegd in overleg te
zijn om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen over eventuele tijde-

PvdA/GroenLinks Peel en Maas

lijke huisvesting en er daarbij naar
te streven dat de kinderen maar één
keer hoeven te verhuizen.
Daarnaast is nog onduidelijk wat
JG/GGD/CB gaat doen op termijn.
Ze gaat tijdelijk gebruikmaken van
de locaties in Baarlo, Maasbree en

ten goede aan de leefbaarheid in
onze gemeente.
Het college zal voor zowel de uitbreiding van de school als de locaties
van de JG/GGD/CB moeten zorgen
voor tijdige, duidelijke en structurele
oplossingen.

Suzan Hermans

Lage inkomens hebben energietoeslag nodig

Steeds meer huishoudens komen in de problemen vanwege de sterk gestegen energiekosten. Veel gemeenten onderkennen dat. Ze verruimen daarom de norm voor het recht op energietoeslag naar 130 procent.
Hoogste tijd dat Peel en Maas dat ook doet.
Amstelveen, Apeldoorn, Baarn, Den
Haag, Drechtsteden, Ede, Harlingen,
Hattem, Heemstede, Hilversum,
Leusden, Lochem, Middelburg,
Nijmegen, Ommen, Putten, Rijswijk,
Steenwijk, Wageningen, Zutphen,
Zwolle: allemaal gemeenten die de
energietoeslag van 800 euro toekennen aan alle huishoudens die een

Meijel tot er een andere geschikte
locatie is gevonden. Maar of er straks
vanuit één locatie wordt gewerkt of
dat er in meerdere kernen locaties
blijven, is nog onduidelijk. Wat ons
betreft heeft bijvoorbeeld een
consultatiebureau een belangrijke
advies- en signaalfunctie en moet
dit laagdrempelig toegankelijk zijn
voor alle ouders. Wij zien dit als een
basisvoorziening en dat kan wat ons
betreft niet vanuit één locatie voor
de gehele gemeente. Dit komt niet

inkomen hebben tot 130 procent van
het sociaal minimum. De gemeenten
krijgen hiervoor een tegemoetkoming van het Rijk. Mogelijk is dat te
weinig bij de norm van 130 procent,
maar de nood van de inwoners is
dermate groot dat deze gemeenten
de eventuele meerkosten betalen uit
de eigen begroting. PvdA/GroenLinks

vindt dat dit ook moet gebeuren in
onze gemeente. Peel en Maas heeft
daar geld genoeg voor: van het Rijk
ontvangen we 1,1 miljoen voor de
energietoeslag; het positief resultaat
van het jaar 2021 bedraag 859.000
euro, in 2023 kan 2,5 miljoen toegevoegd worden aan de reserves. Aan
een boom zo vol geladen kan best 5

of 6 ton gemist worden om de norm
voor de energietoeslag op te trekken van de huidige 120 procent naar
130 procent. CDA en D66 hebben in
een onlangs gehouden commissievergadering ook hun zorgen geuit
over het toenemend aantal huishoudens dat in de problemen komt
vanwege de exorbitant gestegen
energieprijzen, zeker nu de prijzen
voor heel veel andere producten ook
nog flink toenemen. Beide partijen
– net als overigens Lokaal Peel en

Maas en VVD – hebben tegen een
eerder voorstel van ons gestemd om
de norm op te trekken naar 130 procent. We dienen dit voorstel opnieuw
in, nu met een extra dekking uit het
resultaat van de jaarrekening 2021.
We hopen dat de andere fracties
inmiddels beseffen dat ook in Peel
en Maas veel huishoudens de energietoeslag dringend nodig hebben.
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.

Open dagen
9 & 10 juli

Start verkoop laatst fase
4-persoons vakantiewoningen met uitzicht op het water

4-persoons vakantiewoning

•

Gelegen aan de Brunssummerheide

•

Gasloze vakantiewoningen

•

Laatste fase op het vakantiepark

•

Uitstekende verhuurmogelijkheden

Meer weten? Kom dit weekend naar EuroParcs Brunssummerheide.
Adres: Akerstraat 153, 6445 CP Brunssum
Village Cottage

€179.000 ,- excl.B.T.W.

Kijk voor meer informatie en het gehele verkoopaanbod op europarcsverkoop.nl
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Pippa Boots Maasbree
foto’s te maken met mijn vriendinnen.
Ik heb de foto alleen naar mijn vriendin gestuurd die erop stond, want zij
wilde de foto graag hebben.

Hoe heb je je beste vriend/vriendin
ontmoet?
Ik heb meerde vriendinnen. Zo heb ik
een vriendinnengroep in Maasbree en
een vriendinnengroep in Den Bosch.
Verder heb ik een hele leuke vriendin, die in Afferden woont, vlakbij
Nijmegen. Ik zie haar niet heel vaak,
alleen in de zomervakantie of in de
kerst- of meivakantie. Ik heb haar
leren kennen via een turnwedstrijd
in Almelo. Ik zag haar ook op andere
wedstrijden en toen we dat jaar op
vakantie gingen naar Turkije, kwamen
we haar bij toeval tegen en is onze
vriendschap nog verder gegroeid.
Ze was er ook op het NK in Rotterdam,
dit vond ik keitof.

Heb je een verborgen talent?

Naam
Leeftijd
School
Plaats

Pippa Boots
12 jaar
Rodenborch College
Rosmalen
Maasbree

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Graag zou ik naar Amerika willen
en dan het liefst naar New York.
New York lijkt mij een keigave stad
om te zien. Het liefst zou ik met
mijn gezin gaan, dat is altijd gezellig. Ik wil naar Amerika omdat het
een prachtig land is, waar je veel
mooie dingen kunt bezichtigen.
Ik wil dan graag een luxe vakantie met leuke activiteiten, maar
ook lekker in de zon liggen, lekker zwemmen, genieten van het
strand en leuke spelletjes spelen.
Al met al vooral genieten van een
leuke vakantie samen.

Wat zou je graag nog willen
leren in je leven?
Ik zou nog heel veel nieuwe dingen
willen leren, vooral in mijn sport.
Zoals bijvoorbeeld de chappie (turntruc) of een dubbel strek. Naast het
turnen wil ik ook nog leren om
eerst over iets na te denken en dan
pas te reageren. Ik zou het leuk vinden om de taal Italiaans te leren,
omdat er ooit een plan is ontstaan
om samen met twee vriendinnen
een ijssalon op te richtten.

Wat deed je als kind het liefst?
Het liefste deed ik vroeger buiten
spelen. Ik was altijd veel aan het
bewegen en ben daarom vroeg
met sporten begonnen. Ik vond het
ook altijd leuk om samen met mijn
gezin spelletjes te spelen, alleen
een nadeel, ik kon niet tegen mijn
verlies. Nu speel ik nog regelmatig spelletjes en speel ik nog veel
meer buiten.

Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Op 24, 25 en 26 juni stond ik in Ahoy
Rotterdam op het NK turnen. Ik turnde
de meerkamp wedstrijd op Eredivisie
niveau. Ik werd 13e van de 37 deelnemers van Nederland. Ik ben supertrots op mij zelf. Er waren wel nog
wat verbeterpuntjes, maar daar ga ik
komende tijd nog hard aan werken.

Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?

Mijn verborgen talent is dat ik heel
goed kan turnen. Toen ik 4,5 jaar was,
ben ik begonnen met turnen. Toen ik
klein was, deed ik altijd mijn zus na,
die ook goed kon turnen. Zij was toen
mijn grote voorbeeld. Ik probeerde al
haar kunstjes na te doen en ze hielp
me daar ook heel goed bij.

Heb je een bijbaantje?
Nee, dat heb ik op het moment niet.
Ik heb daar geen tijd voor en dat komt
door mijn drukke trainingsprogramma
en school.

Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?

superleuk en gezellig. Op zaterdagavond is het meestal een chillavond
met mijn gezin en dan kijken we op tv
een programma met lekkere chips en
drinken erbij.

Wie is je grote voorbeeld?
Op dit moment is het Naomi Vissers,
want zij is een talentvolle turnster
met veel passie voor turnen. Ze heeft
een prachtige uitstraling en kan heel
netjes turnen. Ze kan ook heel goed
turnen, want ze laat vaak mooie en
moeilijke oefeningen zien. Ik hoop dat
ik met mijn 17,5 uur trainen per week
net zoveel kan bereiken met turnen
als haar en misschien dat ik nog wel
beter wordt.

Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat
over jou te weten zouden komen?
Mijn gedrevenheid in sport, het combineren van school met sporten en dat ik
zes dagen in de week naar Den Bosch
ga om te leren en te trainen.

Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
Nikki op turnkamp, geschreven door
Simone Kortsmit. Ik vind het boek zo
leuk omdat het over turnen gaat en
dat vind ik natuurlijk super. Er gebeuren ook spannende en leuke avonturen in.

Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Ik weet het niet, ik vind zoveel muziek
leuk dat ik niet kan kiezen. Ik luister best veel muziek en dan zing ik
meestal mee met het liedje.

Op vrijdagavond heb ik meestal keet
met mijn vriendinnen. Dat is altijd

Het beste advies dat ik ooit gekregen
heb, is dat ik altijd mezelf moet blijven
en dat ik altijd mijn eigen keuzes moet
maken. Dat advies heb ik van mijn
ouders gekregen.

Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Al mijn vriendinnen gingen na groep 8
naar het Bouwens in Panningen en ik
had twee keuzes: of naar het Bouwens
of naar het Rodenborch College in
Rosmalen. Ik zat op turnen en dat deed
ik op een hoog niveau. Ik wilde niet
stoppen met turnen, dus heb ik ervoor
gekozen om naar het Rodenborch
College te gaan. Mijn ouders hebben
mij hierbij wel een beetje geholpen.
Op het Rodenborch heb ik nu een hele
leuke klas en leuke vriendinnen, maar
ik heb ook nog steeds contact met mijn
vriendinnen van de lagere school. Ik
ben superblij met de keuze die ik heb
gemaakt. Ik heb het heel erg naar mijn
zin op het Rodenborch en de school
is ook goed te combineren met mijn
topsport.

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Dit was op Snapchat. De foto is op
school gemaakt met mijn vriendin met
een glitter maskfilter. Ik heb de foto
met mijn telefoon gemaakt. Ik voelde
mij blij, want ik vind het leuk om

U bent van harte welkom van 11.00 uur tot 16.00 uur
Katsberg 12 - 5768 RH - Meijel www.zorgboerderijdekatsberg.nl

Hoi

Column

Wees
vriendelijk
Dat zijn twee woorden die ik
veel hoor op mijn opleiding.
Ik word namelijk opgeleid tot
MBB’er, een beroep in de zorg.
Zorgzaam en vriendelijk zijn
naar anderen en vertrouwen
opbouwen zijn hierbij erg
belangrijk. Een mens moet
namelijk als mens behandeld
worden en dat vind ik niet
meer dan normaal.
Op school hebben wij hier een
mega tof concept voor. De MAP,
oftewel ‘De mens achter de
patiënt’. Een persoon is niet
zomaar een patiënt, er zit een
heel leven en een heel verhaal
achter. Bij dit vak komen een
aantal personen naar school om
hun verhaal te doen over hun
leven en de situaties die zijn
gebeurd waardoor zij vele malen
het ziekenhuis binnen gingen.
Aangrijpend. Zo zijn vele verhalen
te beschrijven. Maar ook mooi,
mooi dat wij als toekomstige
zorgprofessionals leren hoe
iemands leven positief kan zijn/
worden, ondanks de medische
tegenslagen die zij hebben
meegemaakt.
Op dat moment zit je te luisteren,
en voelt iemand zich gehoord. Een
voorproefje van hoe het zal gaan
in het ziekenhuis, waar je ook
aandachtig luistert naar iemands
vragen of zijn/haar verhaal. In het
ziekenhuis bestaat er natuurlijk
een strakke tijdsplanning waar
je je als medewerker zoveel
mogelijk aan vast moet houden.
Toch is het nodig om een balans te
vinden tussen de tijdsplanning en
iemand gehoord laten voelen.
Ik wil dat ik mensen behandel
zoals ik behandeld zou willen
worden. Het is een proces van
geven en nemen. Ben je lief voor
iemand anders, dan verwacht je
ook dat iemand anders lief voor
jou zal zijn. Natuurlijk kan dit niet
altijd gewaarborgd worden. En
daarom dat ik dit keer hierover
schrijf.
Niet alleen in de zorg wordt
dit verwacht, maar ook in het
algemeen. Daarom wil ik iedereen
meegeven: wees een beetje lief
voor elkaar.

Marin Driessen
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Vian van Dril 2e op NK-18
Vian van Dril heeft op zaterdag 2 juli in Den Haag zilver gewonnen op het Nederlands kampioenschap voor
judoka’s tot 18 jaar. Als jonkie deed ze mee in de klasse tot 40 kilo. Na in de leeftijdsklasse tot 15 jaar al brons te
hebben gewonnen, moest ze starten tegen de topfavoriet.
Ze verloor deze partij op straffen.
Daarna herstelde ze goed. In haar partij tegen een bekende tegenstander
was ze de hele partij de beste judoka
en sloot deze met goed aanvallend
judo winnend af. Daisy van Os, ook als
jonkie in de klasse tot 48 kilo, verloor
de eerste partij van de uiteindelijke
finaliste. Daarna herstelde ze goed en
won twee keer op ippon. Voor brons
moest ze tegen een geslepen en
ervaren tegenstander die een maatje
te groot bleek. Maar wel een knappe
vijfde plek na haar Nederlandse titel in
de leeftijdsklasse tot 15 jaar.
Isis van Dril verloor de eerste pot,
won daarna twee potten waarvan de
eerste met een prachtige uchi mata.
Helaas liep ze ook een blessure op in
een van deze wedstrijden. De laatste
wedstrijd kon ze niet helemaal voluit
gaan en verloor deze nipt waarmee ze
negende werd. Marlouk Colbers startte
sterk en won twee partijen met goed
judo. De derde partij moest ze tegen
een favoriet. Ze verloor helaas van
de latere kampioen. In de herkansing
begon ze goed en maakte ze bijna een
armklem. Door een onoplettendheid
kwam ze in een houdgreep waardoor ze helaas verloor. Zij werd ook

De hardlopers van Atletiek Helden trainen niet alleen op de atletiekbaan, maar gaan ook wekelijks het bos in, waar verschillende
trainingen worden gegeven. Mensen met enige hardloopervaring
en belangstelling om de trainingen bij te wonen, kunnen van
donderdag 7 juli tot en met donderdag 11 augustus vrijblijvend
mee trainen op donderdagavond vanaf 19.30 uur.
Het vertrek vindt plaats van de
grote parkeerplaats in de Heldense
bossen. Met vragen kun je terecht

door te mailen naar:
info@atletiekhelden.nl

Inschrijvingen snel gesloten

Kampioenschap mennen
dressuur en vaardigheid Zuid
in Panningen
Na een lange tijd worden op zondag 10 juli, op de terreinen van het
Hippisch Centrum De Vosberg in Panningen, weer de districtskampioenschappen dressuur en vaardigheid van de discipline
mennen verreden. De organisatie is in handen van menvereniging
Peel en Maas.

negende. Bo van den Brand wist haar
eerste pot te winnen met twee mooie
schouderworpen, maar meer zat er dit
keer nog niet in. Demi Zegers en Niels
van den Berg kwamen als eerstejaars

nog wat tekort, maar zijn wel weer
een mooie ervaring rijker op een toptoernooi.
Tekst: Judoclub Helden

Advertentie

Hoort u goed, maar
verstaat u slecht?
Dan zou de Axon luisterhulp weleens uitkomst kunnen bieden.
Bij het volgen van een spannende serie, of tijdens een gezellig
gesprek. Dit apparaatje ondersteunt uw gehoor bij licht
gehoorverlies, en alleen wanneer het nodig is.
De leesbril voor uw gehoor
De Axon luisterhulp is er voor de situaties
waarin uw gehoor wat ondersteuning nodig
heeft. Het is heel simpel: u doet hem in uw
oor en zet hem aan. Vergelijk het met een
leesbril die u af en toe tevoorschijn haalt!
Makkelijk in gebruik
De batterij in het apparaatje gaat tot
24 uur mee. Het volume past u gemakkelijk
aan, afhankelijk van de situatie en – niet

onbelangrijk – hij past altijd, dankzij het
aanbod van diverse maten.
OpenDag korting
De Axon luisterhulp kost normaal € 29,95.
Maar u kunt nu profiteren van een tijdelijke
prijsverlaging: op 15 juli betaalt u slechts
€ 19,95. Kom langs op onze Open Dag, dan
kijken we aan de hand van een hoortest of
de Axon bij u past. En bent u niet tevreden,
krijgt u uw geld gewoon terug.

Kom langs op vrijdag 15 juli!
Wilt u weten of de Axon Luisterhulp iets voor u is? Kom langs op vrijdag 15 juli en
profiteer van onze speciale Open Dag korting. Liever een afspraak op een andere dag?
Bel ons dan op onderstaand telefoonnummer.
Schoonenberg Panningen,
Raadhuisplein 3,
Tel. 077-3076153
432

Trainen in de Heldense
bossen met Atletiek Helden

Ondanks dat de datum een week
verzet moest worden, heeft de
organisatie een stop wat betreft de
inschrijvingen. Het geplande aantal
van 150 combinaties werd reeds
ruim van tevoren al gehaald wat
betekende dat de inschrijvingen
gesloten werden. Vol is vol, zegt
wedstrijdleider Wim Verhoeven,
die verrast was van het snelle
inschrijven voor deze wedstrijd.
De deelnemers komen uit alle
winstreken van Limburg, Brabant
en Gelderland. De beste dressuurruiters, waarvoor vier dressuurringen zijn uitgezet, tonen zich op
hun best met een performance in
de proeven beginners tot en met
de klasse Dubbel zwaar. Dit geldt

zowel voor de paarden als pony’s.
Het kegelparcours, met de afmeting van 100 bij 40 meter, vraagt
kennis, kunde en concentratie om
de menners zo snel mogelijk twee
foutloze rondes te laten afleggen.
Deze districtkampioenschappen
vormen tegelijkertijd het selectiemoment voor deelname aan de
Nederlandse kampioenschappen
op 23 augustus in Ermelo, waar de
beste combinaties uit ten landen
het tegen elkaar op gaan nemen.
Zondag is iedereen welkom vanaf
09.00 uur, want dan start de eerste
combinatie met het dressuur. Rond
10.00 uur vangt de vaardigheid,
kegeltjes rijden aan. De entree is
vrij.

Variërende vangsten

Roy Moonen wint jeugd
wedstrijd en Pieter Trines wint
achtste wedstrijd bij senioren
Hengelsportvereniging De Ruisvoorn Helden organiseerde vrijdagavond 1 juli weer een jeugdwedstrijd. De wedstrijd vond plaats
bij de Peelvissers in Meijel. Roy Moonen wist de jeugdwedstrijd te
winnen. Op zaterdag vond de achtste wedstrijd van dit seizoen
plaats aan de Breeerpeel voor de senioren. Pieter Trines ging er
met de eerste prijs vandoor.
Na de loting ging het deelnemersveld om 18.30 uur op vrijdag aan
de slag voor de dagprijzen. Voor
velen was het de eerste keer vissen op karpers met de vaste stok.
Er waren jeugdleiders aanwezig
voor begeleiding bij deze aangelegenheid. Om 21.00 uur werd het
eindsignaal gegeven. De vangsten
waren zeer variërend, maar spectaculair. Ondanks alle inspanningen kwam er jammer genoeg toch
een nul voor Sven op het scorebord
te staan. Roy werd dus eerste en
hengelde maar liefst 9.175 gram
uit het water en liet daarbij plaats
twee en drie weer ver achter zich.
Tweede werd Stef van Grimbergen

met 6.400 gram en derde werd
Freek Wuisman met 3.225 gram.
Verdere ereplaatsen waren er
voor Raf Kuijpers met 2.725 gram
en Kaj Peeters met 2.000 gram.
Cas Thijssen ving 1.500 gram en
Sven Verstappen bleef helaas steken op 0 gram.
Op zaterdag vond de achtste wedstrijd van dit seizoen plaats aan de
Breeerpeel. Pieter bleek in totaal
9.275 gram uit het water gehengeld
te hebben. Math Verhaegh werd
tweede met 5.100 gram en Oscar
Huidekoper derde met 4.050 gram.
Op korte afstand completeerden
Sjra Dorssers (3.675) en Cor van der
Weide (2.975 gram) de top vijf.
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SC Pareja Nederlands kampioen Jazzdans
Na twee volledige seizoenen zonder wedstrijden mocht SC Pareja dit jaar weer een gooi doen naar een finaleplaats voor het NK-jazzdans op zaterdag 25 juni in de Ahoy in Rotterdam. De B20 jaar en ouder is Nederlands
kampioen geworden.

01
13
01

NLW Groep Panningen zoekt
vakantiemedewerkers!
zoeken
wijwij
enthousiaste
Voor onze
onze werkplek
werkplekbij
bijDHL
DHLininBeringe
Beringe
zoeken
vakantiemedewerkers
(vanaf 16 jaar). Het
betreft
hier voornamelijk
enthousiaste
vakantiemedewerkers
(vanaf
16 jaar).
Het betreft
logistieke
werkzaamheden.
Ben
jij
in
juli
en
augustus
voor
minimaal
hier voornamelijk logistieke werkzaamheden. Ben jij in juli
2 weken beschikbaar, kun jij zelfstandig naar onze werklocaties
en augustus voor minimaal 2 weken beschikbaar, kun jij
reizen en heb jij een goede mentaliteit? Dan zoeken wij jou!
zelfstandig naar onze werklocaties reizen en heb jij een
goede
mentaliteit? Dan zoeken wij jou!
Belangstelling?
Neem dan contact op met NLW Groep:

Belangstelling?
Peter van Moorsel:

Neem
op met NLW Groep:
(06 142dan
892contact
77 / p.moorsel@nlw.nl)
of
Peter van Moorsel (0478-552 579) of
Jolanda Evers:
Niek Geraedts (0478-552 488)
(06 519 993 40 / j.evers@nlw.nl)

WWW.NLW.NL

Via de voorronde in april, gehouden in
Twello, wisten de oudste twee teams
een plaats te bemachtigen en mochten zij op zaterdag 25 juni afreizen
naar Rotterdam om zich te mengen
in de strijd voor het kampioenschap.
De B tot en met 19 jaar, onder leiding van Petri Mommers en Lieke van
Enckevort, wist zich als vijfde te plaatsen voor de finale. In Rotterdam wis-

ten zij hun puntentotaal te verbeteren
met maar liefst 1,15 punten. Hiermee
zijn zij verdienstelijk vierde geworden
van Nederland, helaas net niet genoeg
voor een plek op het podium.
De B20 jaar en ouder staat onder leiding van Loes Marcelissen. Na twee
coronajaren is er een hoop veranderd
in de teamsamenstelling en staat er
een nieuwe trainster voor de groep.

Dit alles bleek de sleutel tot succes, met een score van 25.30 punten mogen zij zichzelf een jaar lang
Nederlands kampioen jazzdans noemen. Na een mooi onthaal bij Café De
Pool in Helden, is het behalen van de
titel nog uitgebreid gevierd. Op zondag 17 juli wordt een demodag georganiseerd van 10.00 tot 13.00 uur in
sporthal Piushof in Panningen.

Dressuurwedstrijd Grubbenvorst

PSV de Cavaliers Helden wint prijzen
Bij ruitervereniging de Pijts in Grubbenvorst werd zaterdag 2 en zondag 3 juli een dressuurwedstrijd gehouden. Zaterdag 2 juli haalde Irene Hoeben met haar paard Majida-Raquinah in de klasse B een tweede prijs.
Helma Cox reed twee proeven met
Balou in de klasse L1 en haalde
in één proef de derde prijs, bij de
andere proef mocht ze de overwin-

ning op haar naam schrijven. Anouk
Neefs kwam in de L2 aan start met
Maybeline en haalde de eerste prijs.
Zondag 3 juli mocht Hanna Neefs met

Man in the Moon een eerste prijs mee
naar huis nemen. Loes Engels werd
met Juwell tweede in de gecombineerde rubriek Z1/Z2/ZZ-licht.

Adver torial
Adver torial

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

Geslaagde
Geslaagde open
open dag
dag Onze
Onze Loods
Loods

Onze Loods zette zaterdag 25 juni de deuren open voor publiek. Tĳdens de open dag ervaarden de bezoeOnze
Loods
zettLoods
e zaterdag
25 juni deop
deuren
open voor
publiek. Tĳdens
de bezoekers wat
Onze
kan betekenen
het gebied
van participatie,
taalde
enopen
werk.dag
Eenervaarden
zeer geslaagde
en
kers
wat Onze open
Loodsdag
kanmet
betekenen
op het gebied
vanalle
participatie,
taal
en werk.
zeer
geslaagde en
drukbezochte
veel belangstelling
voor
activiteiten!
Onze
LoodsEen
biedt
werkplekken
voor
drukbezochte
open
dag met veel
belangstelling
voor
alle activiteiten!
Onze
werkplekken
voor
mensen die extra
begeleiding
nodig
hebben in het
verrichten
van werk.
OokLoods
zĳn erbiedt
mogelĳ
kheden voor
mensen
die extra
begeleidingparticipatietrajecten
nodig hebben in het verrichten
van werk. Op
Ooktermĳ
zĳn er
mogelĳ
voor
dagbesteding,
taaleducatie,
of vrĳwilligerswerk.
n komt
erkheden
plek voor
inwodagbesteding,
participatietrajecten
of vrĳ
willigerswerk.
Opontdek
termĳn
komt
voor
inwoners die onder taaleducatie,
begeleiding groeien
naar een betaalde
baan.
Kom langs en
het
zelf!erJeplek
vindt
Onze
Tekst
en beeld:baan.
NLW Groep
ners
begeleiding
groeien
naar/een
betaalde
Kom langs en ontdek het zelf! Je vindt Onze
Loodsdie
oponder
de Venloseweg
22-24
in Horst.
Loods op de Venloseweg 22-24 in Horst. / Tekst en beeld: NLW Groep

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

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

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

T 077 208 32 01 • www.hallopeelenmaas.nl
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Garage Sale buurtvereniging Ut Dorpke

Tevreden en trots

Pippa Boots dertiende van
Nederland op de meerkamp
In het weekend van 25 juni werd het NK turnen in Sportpaleis
Ahoy Rotterdam gehouden. Pippa Boots uit Maasbree turnde zich
verdiend naar een dertiende plaats van Nederland op de meerkamp, waarin 37 meiden deelnamen.

Buurtvereniging Ut Dorpke uit Kessel houdt op zondag 10 juli een Garage Sale. Het evenement wordt voor de
eerste keer gehouden in Kessel-eik. Verschillende partijen doen mee. De Garage Sale is voor iedereen toegankelijk.
De Garage Sale vindt plaats van
10.00 tot 15.00 uur. Er nemen in totaal
27 mensen deel aan de Garage Sale.

die te volgen is via een code die op
die dag aanwezig is. Er is parkeermogelijkheid. De entree is gratis.

Het is de eerste keer dat dit evenement wordt gehouden in Kessel-Eik.
Tijdens de Garage Sale is er een route

SeniorenVereniging Kepèl keert in juli terug
met maandelijkse Kienen
SeniorenVereniging Kepèl uit Panningen organiseert op donderdagmiddag 14 juli het maandelijkse kienen.
Het kienen zal elke tweede donderdagmiddag van de maand gehouden worden. Tijdens het kienen zijn er
verschillende prijzen te winnen.
Het kienen vindt plaats in
Gemeenschapshuis in Kepèl,

Kerkstraat 27 in Panningen. Iedereen
is welkom om 13.30 uur. De zaal is

open vanaf 13.00 uur. Zowel leden als
niet-leden zijn welkom.

Boekpresentatie ‘Wij tegen de wereld’
In het kader van het jaarthema ‘Geluk’ organiseert de Bibliotheek Maas en Peel een aantal activiteiten.
Op maandag 11 juli van 19.00 tot 20.00 uur presenteert Corina Netten uit Kessel haar boek ‘Wij tegen de
wereld’ aan het grote publiek.
Kessel. Deelname is gratis.
Aanmelden kan via
www.debibliotheekmaasenpeel.nl/
activiteiten

en gaat ze met geïnteresseerden
in gesprek. De boekpresentatie is
voor iedereen die geïnteresseerd
is en vindt plaats in de Bibliotheek

Geluk is volgens de bibliotheek
een goed boek lezen. Op maandag 11 juli leest Corina voor uit
haar boek, beantwoordt ze vragen

ZOMERMA
ZOMERMARKT

Concert Fanfare Eendracht Baarlo
Pippa zit in de Eredivisie Jeugd voor
Top Turnen Zuid uit Den Bosch.
Ze begon de wedstrijd op sprong,
met een 11.9 als score, achteraf net
niet voldoende voor een toestelfinale. Op de brug liet ze mooie
dingen zien waar ze de laatste tijd
hard aan had gewerkt. Ze was ach-

teraf dik tevreden met haar punt
en erg trots op zichzelf. De balkoefening was erg stabiel en mooi.
Tot slot de vloeroefening. Deze verliep boven verwachting erg goed,
maar ze moest helaas bij de laatste
sprongserie een kleine val incasseren.

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

WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE

Mail naar bezorgers@garcon.nl

Baarlo’s Fanfare Eendracht gaat de zomervakantie in met de uitvoering van een concert in de buitenlucht.
Die open-air uitvoering is op zondagmiddag 17 juli vanaf 15.00 uur. Plaats van handeling is de tuin in de
Kasteellaan, ongeveer ter hoogte van de Graaf van Kesselstraat. Van daaruit kan de concertlocatie bereikt
worden. De toegang is gratis.




CENTRUM
CENTRUM

Fanfare Eendracht staat onder leiding van dirigent Maurice Daemen uit
Maasbracht-Beek. Na weer een jaar
met onderbrekingen vanwege de coro-

Behalve het grote orkest treedt ook
de Baarlose jeugd op. Zij spelen in de
Jeugdfanfare en de echte starters in het
zogenaamde Samenspelgroepje.

napandemie, heeft Eendracht de draad
opgepakt en wil zich weer muzikaal
presenteren aan de mensen. Het concertprogramma is licht en luchtig.

MAASBR
MAASBREE
ZOMERMARKT

WESPENOVERLAST?
BEL DE WESPENLIJN :
088-2212130

Op
zondag
CENTRUM
Op zondag 10 juli.


Wij helpen u vakkundig.
In de meeste gevallen
binnen 24 uur!

WWW.TRAAS.NL
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MAASBREE
Van 11.00uur tot 17

Mooi
Van
11.00uur tot 17.00uur.
Natuurlijk
natuurlijk mooi

OpDiverse
zondag
10 juli. o.a.;
activiteiten

Diverse activiteiten o.a.;
Industriestraat 15
Horst aan de Maas
06 20 41 45 01 | info@jozijna.nl

Live
optreden
van Kapel
Van
11.00uur
tot 17.00uur
. Toe
Live optreden van
Kapel
Toemarop
Optreden Maasbrees
Mannen
Diverse activiteiten
o.a.;
Optreden Maasbrees
Mannenkoor,
LiveOp
optreden
Kapel Toemarop
onsvan
terras
bij de kerk me
Op
ons terras
de
kerk
met
de
Wespenbestrijding
Peel en Maas bij
Optreden Maasbrees Mannenkoor,
Ook voor andere plaagdieren!
MMK-maedjes.
MMK-maedjes. Op ons terras bij de kerk met de
MMK-maedjes.
Kunst & curiosa stands, Kind
Kunst
& curiosaKinderattracties
stands, Kinderattracties
Kunst & curiosa
stands,
Gezellige
zomermarkt
Gezellige zomermarkt
+/- 70 kramen. +/- 70
Gezellige zomermarkt +/- 70 kramen. 
Volg ons op:



Kraamhuur Deelnemers INFO; Organisatie EERI v.o.f. www.eeri.nl

Tel. 0626352200.

Kraamhuur
 Deelnemers INFO; Organisatie EERI v.o.f. www.eeri.nl
Constant Deelnemers
Plaagdier Preventie
Kraamhuur
INFO; Organisatie EERI v.o.f. www.eeri.nl Tel. 0626352200.
06 39 02 22 51 • Panningen

T
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Parochie Beringe

Misintenties NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens
het parochiespreekuur op dinsdagochtend. Ook bij kapelaan
Roger Maenen tel. 077 466 18 50 of
per email roger.maenen@ziggo.nl.
Spreekuur Iedere dinsdag van
10.30 tot 11.30 uur in de sacristie.
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 10 juli
H. Mis 09.30 uur
Woensdag 13 juli
H. Mis 09.00 uur

Parochie Egchel

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

Zondag 17 juli
geen H. Mis

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
Zondag 10 juli
H.Mis 11.00 uur. Geen zangkoor
Zaterdag 16 juli
H.Mis 19.00 uur t.i.v. Henny CuijpersKurvers {jaardienst}

Parochie Helden

Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 10 juli
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
Gerard Berghs (jaardienst);
Doopviering 11.30 uur: Owen Koot
Zondag 17 juli
H. Mis 10.00 uur

Cluster MKBE

Mededelingen
Overleden
Ans Huijsmans-Linssen, 66 jaar.
Parochie Maasbree
Openstelling Aldegundiskapel
Misintenties
De Aldegundiskapel in onze
NL58RABO0131001973
parochiekerk is dagelijks geopend
Pastorie Dorpstraat 31
voor het opsteken van een kaarsje,
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl een gebed of een moment van
bezinning. De H. Aldegundis is
www.parochiemaasbree.nl
beschermheilige tegen ernstige
Kerkdiensten
ziekten en voor troost en hoop.
H. Mis: 11.00 uur
Lector: Mevr. Toos Leijsten
Intenties: Jéér Kempen en overleden Parochie Kessel
familie. Jaardienst Anna Verheijen
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
en Louisa Verheijen.
Iet Dings-Bovendeerdt

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 9 juli
Geen H. Mis
Zaterdag 16 juli
H. Mis 17.30 uur

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 9 juli OLS 2022 Meijel Kaveldag
H. Mis 19.00 uur met Dameskoor t.i.v.
Pierre Berben (coll); An Verstappen
(b.g.v. 92-ste verjaardag);

077 462 18 60, 06 24 21 61 06
Kerkdiensten
Zaterdag 9 juli
19.15 uur H. Mis.
Voor onze parochie.

Parochie Baarlo

Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 10 juli
9.30 uur H. Mis.

Zomerconcerten in Evertsoord en Egchel
Muziekvereniging Egchel en fanfare Semper Avanti organiseren twee zomerconcerten in juli.
Beide v
 erenigingen hebben de afgelopen maanden samen aan een muziekprogramma gewerkt voor de
twee zomerconcerten. De concerten vinden plaats in Evertsoord en Egchel.
Het eerste concert vindt plaats op
vrijdag 15 juli om 19.30 uur in het
Bajescafé van Ter Peel, Patersstraat
4 in Evertsoord. Het plaatselijk

kerkgebouw is omgevormd tot
horecazaak. Het tweede concert
is op zondag 17 juli 10.30 uur in
Gemeenschapshuis ’t Erf, Kapelaan

Nausstraat 5 in Egchel. Iedereen is
welkom om te komen kijken.

IVN-Helden organiseert lezing en wandeling
over plaatselijke natuur
Leden van de Jeugd en Natuur uit Maasbree houden op dinsdagavond 12 juli een lezing over hoe de
Dubbroek is ontstaan. Tijdens de lezing wordt de invloed van de geologie op de ecosystemen en de daardoor ontstane flora en fauna uitgelegd. Een week later, op zondagmorgen 17 juli vindt er een excursie
plaats over de herkenningspunten in dit landschap en of de speciale flora en fauna is terug te zien.
Hoe is Dubbroek ontstaan? Heeft
hier vroeger de Maas gestroomd?
Welke natte biotopen kunnen we
hier vinden en welke flora en fauna
is hierdoor ontstaan? Hoe is het
beheer ingericht en wat zijn de doelen met dit beheer? De antwoorden
op deze vragen worden gegeven in

de lezing van leden van de Jeugd en
Natuur uit Maasbree.
De lezing is op dinsdagavond 12
juli en begint om 19.30 uur in het
IVN-lokaal van basisschool De Pas,
Averbodestraat 19 in Helden. De
wandeling vindt plaats op zondagmorgen 17 juli en start om 09.00

uur bij Zorgboerderij Dubbroek in
Maasbree. Belangstellenden voor
deze bijeenkomsten kunnen zich
aanmelden kan bij natuurcursus@
ivnhelden.nl Meer informatie kun je
vinden op ivnhelden.nl

Maandag 11 juli
18.30 uur H. Aanbidding (dagkapel) en
19.00 uur H. Rozenkrans
Dinsdag 12 juli
H. Mis 09.00 uur (dagkapel). Aansl.
koffiedrinken
Donderdag 14 juli
H. Mis 09.00 uur (dagkapel) aansl.
Aanbidding
Zondag 17 juli
H. Mis 11.00 uur met Herenkoor uit
Dankbaarheid

Parochie Panningen

Burhenne in parochiekerk
Dinsdag t/m vrijdag
h. Mis om 9.00 uur in de dagkapel

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 9 juli
H. Mis 19.00 uur m.m.v. gemengd koor.
T.i.v. Joke Goes; Nellie van Oostaijenvan Nienhuis en Theo van Oostaijen
en overleden familie;
Zondag 10 juli
H. Mis in missiehuis om 10.30 uur
14.00 uur heilig doopsel van Jules

www.vincentiusparochies.nl

Jacques Segers en Nellie SegersBrueren.
Donderdag 14 juli
9.00 uur H. Mis

Pastoor-deken
W. Varela
077 398 14 16
Maasbree/Baarlo/Kessel/
Kessel-Eik
Kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl

Parochie Kessel-Eik
Misintenties
NL41RABO0125300522
Opgave tijdelijk bij
Tjeu Stemkens
06 30 10 30 13
Kerkdiensten
Zaterdag 16 juli
18.00 uur H. Mis.
Voor onze eigen parochie.

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

Kerkbestuur
Secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com
Ziekenzalving
06 55 40 80 23

OPROEP VOOR

ZELFSTANDIGE POETSHULPEN

Voor de pilot “Hulp bij het huishouden” is de Stichting Welzijn
Kessel-Kessel Eik voor de kernen Kessel en Kessel-Eik op zoek naar
zelfstandige poetshulpen.
Wij zoeken iemand die structureel wil werken bij één of meerdere cliënten,
maar ook indien nodig op ad-hoc basis wil werken wanneer een vaste
hulp ziek is of vakantie heeft.
Bij interesse graag contact opnemen met:
Inge Hanssen-de Vlieger, dorpsondersteuner Kessel en Kessel-Eik,
tel.nr. 06-24132565 of mail naar dorpsondersteunerkessel@kkpm.nl.

Meubelstoffeerderij
John Lemmen
Voor al uw stoffeerwerk
Simonsstraat 35a, 5976 NW Kronenberg
077 - 398 22 22
info@meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl
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Geplukt

Sjaak Neessen Meijel
Sjaak staat bekend om het vrijwilligerswerk dat hij verricht in zijn woonplaats Meijel. Naar eigen zeggen
heeft hij op zijn leeftijd (79) toch tijd genoeg. Stilzitten in zijn woning is niet voor hem weggelegd, hij is
liever in de weer voor allerlei organisaties. Deze week wordt Sjaak Neessen uit Meijel geplukt.

het verkopen bij de zorgboerderij. Het
leek me wel leuk om daar te gaan helpen. Ik heb me voorgenomen om drie
middagen in de week te helpen met
schoffelen. Omdat ik dit jaar 80 word,
stop ik met het poten en zaaien van
nieuwe planten.” Sjaak heeft het
ook nog druk met het onderhouden van zijn eigen tuintje en dat
van Heemkundevereniging Medelo.
“Zelf heb ik uien en aardappelen in
de tuin staan. Het zijn er veel, maar
ik kan ze bewaren. Vijf jaar geleden
ben ik lid geworden van Medelo en
ben ik met een paar man de tuin
rondom het pand bij gaan houden.
Ook heb ik vijf rijen aardappelen

gezaaid en vier rijen bonen.”
Wie denkt dat de lijst aan vrijwilligerswerk dan ten einde is gekomen,
heeft het mis. Ook stichting Kruisen
en Kapellen hoort bij de lijst. Sjaak
verricht het restauratiewerk en houdt
de tuintjes rondom de kruisen bij. Ook
bij het OLS in Meijel was Sjaak van de
partij als vrijwilliger. Hij was enkele
dagen verkeersregelaar. “Daarnaast
woon ik ook regelmatig raadsvergaderingen bij. Ik heb interesse in de politiek en ben lid van PvdA/GroenLinks.
Op mijn leeftijd ga ik niet binnen zitten.”
Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

Qubiqs is een jong bedrijf met ervaren vakmensen die woonhuizen en andere
gebouwen voorzien van energiebesparende isolatie voor (spouw-) muren,
vloeren en daken. Naast isolatie, installeren onze gecertificeerde specialisten
ook airconditioning en verhogen we dus zowel in de winter als in de zomer
het wooncomfort van onze klanten. Dat doen we vanuit onze Nederlandse
vestiging in Neerkant (Deurne) en onze Belgische vestiging in Lochristi.
Voor ons kantoor in Neerkant zijn we op zoek
naar een collega voor de functie van:

Boekhoudkundig administratief
medewerker (m/v)

Onlangs werd Sjaak Neessen
benoemd tot vrijwilliger van verdienste. Dit gebeurde bij zijn
afscheid als lid van werkgroep
Meijel Fiets4Daagse De Peel, waar
hij al sinds 1998 deel van uitmaakt.
Sjaak is één van de pioniers, sinds
Meijel in 1992 voor de eerste keer
startplaats werd van Fiets4Daagse
de Peel. In de beginperiode was het
voornamelijk het uitzetten van de
routes vanuit de Velo en het uitvoeren van allerlei hand- en spandiensten. “Als je vaak de routes
maakt, ken je veel tussenwegen.
Toen nieuwe leden de routes wilden
maken, heb ik de taak aan hen over-

gedragen. Ik heb voor de Fiets4Daagse
veel dingen gedaan. Zo was ik onder
andere medebeheerder van de materialen, chauffeur wanneer de EHBO moest
uitrukken tijdens de Fiets4Daagse, verkeersregelaar/parkeerder en controleur
van de routes/routequiz. Ik was maar
alleen en had de tijd.”
Sjaak heeft namelijk nooit een partner
gehad waarmee hij rekening moest
houden. Fietsen deed hij altijd met een
kameraad. Door corona is dat echter op
een lager pitje komen te staan, geeft
Sjaak aan. “Ik heb zelf geen corona
gehad, maar omdat we minder naar
buiten konden gaan, ben ik lichamelijk wat achteruitgegaan.” Op woens-

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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dag fietst Sjaak wel nog mee met de
KBO. Hij is de enige persoon zonder
elektrische fiets. “Ik heb altijd gezegd
dat ik er geen hoef. Het duurt langer
zonder elektrische fiets, maar ik heb
tijd genoeg. Omdat de anderen van de
KBO veel sneller gaan, moet ik voorop
fietsen om het tempo te bepalen. Ik
ben het gewend om veel te fietsen,
vroeger ging ik ook altijd met de fiets
naar mijn werk in Venlo.”
Lange tijd werkte Sjaak bij een houthandelaar. Dat was in eerste instantie niet zijn droombaan. “Ik groeide
op in een gezin met negen kinderen.
Mijn ouders hadden op Platveld een
gemengd bedrijf met 7 hectare grond
en daarom ging ik in 1955 naar de
lagere tuinbouwschool in Panningen.
Vanwege slechte opbrengsten van de
boerderij in 1965 ben ik in de wegenbouw terechtgekomen. Ook dat werk
heb ik niet lang kunnen doen vanwege
rugklachten.” Zodoende belandde Sjaak
in de houthandel in Venlo, waar ze kisten voor de veiling maakten. Vanwege
de oliecrisis en faillissementen moest
hij nog noodgedwongen wisselen van
werkgevers, maar kwam hij uiteindelijk
toch weer in Venlo te werken. “In 2004
ben ik vervroegd met pensioen kunnen
gaan. Toen ben ik me meer gaan richten op het vrijwilligerswerk.”
Zo is Sjaak bestuurslid geweest van de
buurtvereniging, houdt hij het speelveld in de buurt bij en bakt hij regelmatig wafels. “Ik sta bekend om het
bakken van wafels”, zegt hij lachend.
Ook aan het tuinieren beleeft Sjaak
veel plezier. In 2014 is hij de groentetuin van zorgboerderij De Katsberg bij
gaan houden. “Ik was destijds voor
Ontwikkelingswerk Meijel lood aan

De taken:
• controleren en verwerken uitgaande en binnenkomende facturen;
• voorbereiden betalingen en bewaken debiteuren/crediteuren;
• aangiften BTW;
• inboeken bank- en kastransacties;
• opstellen financiële rapportages;
• algemene administratieve werkzaamheden.
Omdat je voor zowel onze Nederlandse als onze Belgische vestiging
werkzaamheden verricht, vragen we:
• 24-32 uur per week (flexibel in te vullen);
• MBO werk- en denkniveau;
• Kennis van en ervaring met Exact software;
• Kennis van en ervaring met zowel Nederlandse;
als Belgische boekhoudregels.
Wij bieden:
• Goede arbeidsvoorwaarden zoals behoorlijk veel vakantiedagen;
• Salaris conform CAO Bouw UTA;
• Een full- of parttime dienstverband (bespreekbaar);
• Een gezellig en gemotiveerd team.
Voor hetzelfde kantoor zijn we op zoek naar een

Customer Service Medewerker
Gedurende jouw werkdag ben jij de spin in het web en staan onze klanten
centraal, waarbij je samen met ons team continu streeft naar de allerbeste
klanttevredenheid. Je bent verantwoordelijk voor de totale klantreis en je houdt
je bezig met de kwalificering van leads, de opvolging ervan, administratieve
werkzaamheden, het aannemen en verwerken van inkomende telefoongesprekken, inplannen van afspraken voor ons salesteam, het bijhouden van de
kantoorvoorraad en nog veel meer!
Functie eisen:
• Je beschikt minimaal over een opleiding MBO;
• Je hebt ervaring met een CRM-applicatie, bijvoorbeeld Salesforce
• Je hebt ervaring in customer service en/of commerciële binnendienst;
• Je beschikt goede communicatieve vaardigheden en een
klantvriendelijke houding;
• Van een 9-tot-5 mentaliteit heb je niet gehoord;
• De Nederlandse taal beheers je in woord en geschrift.
En bij voorkeur ook Engels;
• Je woont in een straal van 30 km rond Neerkant
• Je bent stressbestendig en klantgericht;
Wij bieden:
• Goede arbeidsvoorwaarden zoals behoorlijk veel vakantiedagen;
• Salaris conform CAO Bouw UTA;
• Een full- of parttime dienstverband (bespreekbaar);
• Een gezellig en gemotiveerd team.

Enthousiast?
Neem snel contact op en stuur een mail naar: judith@qubiqs.nl
Qubiqs BV - Schansweg 14a - 5758 RH Neerkant - 085 - 22 22 010
info@qubiqs.nl - www.qubiqs.nl

