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Muurschildering
Panningen
Het straatbeeld in Panningen komt er iets anders uit te zien. De kleurenblinde kunstenaar Marcus Debie uit Sittard heeft in opdracht van woningcoöperatie WonenLimburg aan een
streetart muurschilderij gewerkt op een flat van vier verdiepingen.
Marcus Debie is benaderd door
woningcoöperatie WonenLimburg,
die de flat in Panningen beheert.
Dit omdat de woningcoöperatie wat
kleur in het straatbeeld wilde brengen. In overleg met bewoners van
de flat zijn de wensen en thema’s
besproken. “De bewoners van de
flat wilden graag een historisch element van Panningen terugzien in het
ontwerp. Die wens heb ik verwerkt
in de muurschilderij door de ‘oude

molen’ die ooit in Panningen gestaan
heeft, af te beelden”, vertelt Marcus.
De thematiek is moeder natuur.
Dat thema laat Marcus vaker in zijn
werken terugkomen. “Dat beeld
ik normaal gesproken uit door een
vrouw, bloemen, planten en dieren”,
geeft hij aan. Volgens Marcus heeft de
woningcoöperatie bewust voor hem
gekozen vanwege zijn stijl. “Mijn stijl
is een combinatie van realisme, geïnspireerd door de oude Hollandse

meester en met een surrealistisch
tintje. Ook zitten er veel grafische elementen in, die het een hoog kunstgehalte geven. Iedere kunstenaar
heeft een eigen stijl. Je kunt niet een
Picasso vragen om een Rembrand te
schilderen. Mijn stijl sloot aan bij de
wensen.“
De Sittardse kunstenaar is een ‘color
blind’ artist, oftewel deels kleurenblind. “Ik heb moeite met de tertiaire kleuren. Het onderscheid maken

tussen bijvoorbeeld de kleuren groen
en bruin en grijs en roze is lastig.”
Toch heeft Marcus een weg gevonden
om daarmee om te gaan als kunstenaar. “Ik werk voor 95 procent uit
spuitbussen die een kleur en naamcode hebben. Zo weet ik precies wat
ik in mijn handen heb”, geeft hij aan.
Marcus heeft in vrijwel ieder Europees
land muurschilderingen gemaakt.
“Ik heb ook veel werken in Miami in
Amerika en daarnaast gaat mijn kunst

rond in Australië. Panningen is een
thuiswedstrijd”, geeft de Sittardenaar
aan. Op 29 juni is Marcus begonnen
met de voorbereidingen van het werk.
De kunstenaar geeft aan rond de zes
tot negen uur per dag aan de muurschildering te hebben gewerkt. “Het is
kunst in de openbare ruimte. Iedereen
kan het bewonderen en zien groeien”,
zegt Marcus.
Tekst: Milou Peelen

Gemeente Peel en Maas besluit energiecontract met Gazprom vroegtijdig
te beëindigen
Het College van B&W van Peel en Maas heeft besloten vroegtijdig het contract voor de levering van gas
met Gazprom te beëindigen. Omdat met deze actie wordt voldaan aan een Europees bekrachtigd sanctiepakket, wordt de gemeente door een Europese verordening beschermd tegen eventuele boete-/schadeclaims van Gazprom.
De gemeente heeft na een collectieve Europese aanbesteding in 2018
een overeenkomst voor de

levering van gas met Gazprom gesloten. De overeenkomst loopt sinds
1 januari 2019 en tot 31 december

2022. Dan eindigt de overeenkomst
met Gazprom van rechtswege. Voor
de periode na 31 december 2022 is

een nieuwe collectieve Europese
aanbesteding gehouden. Op basis
van deze aanbestedingsprocedure is
de opdracht voor de levering van gas
gegund aan Vattenfall. Omdat het
contract met Gazprom vroegtijdig is
beëindigd, is de gemeente op zoek
gegaan naar

een leverancier van gas voor de periode tot 1 januari 2023. Vattenfall is
bereid om ook in de tussenperiode
gas te leveren. De exacte kosten
voor energie zijn nog niet bekend.
De gemeente verwacht dat de kosten
vergeleken met het vorige contract
gaan stijgen.
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Machteld Beukema over haar wethouderschap

‘Ik word in het diepe gegooid, maar dat vind ik
een fijne vuurdoop’
Ze werd geboren in Groningen, woont sinds drie jaar in Venlo en is
daardoor niet bekend met gemeente Peel en Maas. Toch zei ze ja tegen
het wethouderschap. De eerste kennismakingsweken zitten erop en
Machteld Beukema is nog steeds blij met haar keuze.
Machteld Beukema is drie jaar geleden in Venlo komen wonen. Daar
sloot ze zich vorig jaar aan bij de
D66-fractie om via de inhoud meer
mensen uit de gemeente te leren kennen. Vanuit haar werk bij Veilig Thuis
sprak ze regelmatig met wethouders
van verschillende gemeenten en dat
wekte haar interesse voor het wethouderschap. “Zij spraken altijd met
veel enthousiasme over hun werk,
waardoor ik dat zelf ook werd. Ik
besloot me één jaar geleden aan te
sluiten bij de D66-fractie van Venlo en
tevens mezelf kandidaat te stellen als
wethouder. Het was een kleine kans
dat D66 een wethouder mocht aandragen, in Venlo won de partij drie zetels,
maar kwam niet in de coalitie. Ik had
niet verwacht dat de fractie van Peel
en Maas mij zou bellen. Gek hoe het
kan lopen”, blikt Machteld terug.

pas gepland. “Ik mocht daar natuurlijk niet vertellen dat ik wethouder zou
worden, daarom is het ontslag heel
snel gegaan. Ik heb het werk niet goed
achter kunnen laten doordat ik bijvoorbeeld mijn connecties niet heb kunnen
laten weten dat ik afscheid zou nemen.
Dat vond ik wel moeilijk. Achteraf
vraag ik me af of dat niet anders had
gekund, maar aan de andere kant is
dat ook hoe de politiek werkt.”

Zorgen voor elkaar
is de kracht van de
gemeente

www.hallopeelenmaas.nl

Omdat Machteld zich pas één jaar
bezighoudt met politiek, is het werken
binnen een gemeentelijke organisatie
haar ook niet bekend. “Omdat ik achttien jaar bij de politie heb gewerkt,
heb ik op bestuurlijk niveau wel contact gehad met burgemeesters, maar
ik heb bijvoorbeeld geen ervaring met
een gemeenteraad.” Daarom kreeg
Machteld van de organisatie een
stoomcursus en werd het nieuwe college ingewerkt middels twee introductieweken. “Die weken waren erg
leuk. Ondanks dat ik in het diepe
werd gegooid, vond ik het een fijne
vuurdoop. Ik was bang dat de schijnwerpers tijdens de kennismaking
vooral stonden op dat ik van buiten
de gemeente was, maar dat was niet
het geval. Ik was van tevoren wel
benieuwd welk gevoel gemeenschappen daarbij hadden, maar iedereen
reageerde enthousiast.”

Redactie

Onderdompelen

077 208 32 00
redactie@hallopeelenmaas.nl

Haar portefeuille, bestaande uit jeugd
en onderwijs, volksgezondheid, kunst
en cultuur, is echter niet geheel onbekend voor haar. “Ik heb uiteraard
vanuit mijn werk bij Veilig Thuis ervaring met jeugd en volksgezondheid.
Over onderwijs heb ik daarentegen
wat minder kennis en kunst en cultuur
is voor mij een nieuw dossier. Wel zou
je alles met elkaar kunnen combineren, waardoor ik mijn vakkennis
wel kan inzetten. Ik leer ook steeds
nieuwe dingen. Vorig weekend ben ik
bijvoorbeeld voor het eerst naar het
OLS geweest en liet ik me onderdompelen in de schutterswereld die mij
onbekend is.”

Afscheid werkgever
Ruim drie jaar werkte Machteld als
hoofd bij Veilig Thuis. Dat werk werd
abrupt afgesloten toen ze ‘ja’ zei tegen
het wethouderschap. Het afscheid bij
haar oude werkgever staat deze week

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

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

Bezorgklachten www.garcon.nl
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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
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Jeugdzorg
Op het gebied van jeugd is er volgens Machteld nog veel te doen in de
gemeente. Zeker omdat er een landelijke trend te zien is in de toename
en zwaarte van jeugdzorg. “Daar heb
ik wel zorgen over. Ik denk dat we
slimmere keuzes moeten maken.
Vanuit de gemeente moeten we breed
naar de casussen kijken en alert zijn
op hulpbehoevende. Armoede is vaak
een basisoorzaak voor ellende. Zo kan

bijvoorbeeld onderwijs al een rol spelen bij de signalering van kinderen
met problemen. Zorgen voor elkaar is
de kracht van de gemeente.”
Ondanks dat er op meerdere gebieden
nog winst valt te behalen met integraal
denken en doen, focust Machteld zich
momenteel op de lopende dossiers.

Volgens haar is het nu in de beginperiode lastig om alles tegelijk op te
pakken. “In het begin wil je alles doen,
maar uiteindelijk ben je baas over eigen
agenda en is tijd met je gezin nemen
ook belangrijk. Toch ben ik me ervan
bewust dat ik een representatieve functie heb en daardoor ook in de avond-

uren werk. Omdat de inwerkperiode nu
heel druk is, kijk ik ook wel uit naar de
zomervakantie waarbij ik me voor heb
genomen om rust te pakken en alles
even te verwerken.”
Tekst: Jeanine Hendriks
Beeld: Stefan Koopmans

Gebouw-C van Bouwens in Panningen
wordt verduurzaamd
Annemarie Lukassen, rector van het Bouwens van der Boijecollege, gaf donderdag 7 juli de aftrap van
het project Frisse Scholen waaraan de middelbare school meedoet. Er wordt fors geïnvesteerd in duurzame aanpassingen aan het gebouw om een gezond binnenklimaat te realiseren.

Al in 2019 werd het binnenklimaat van het Bouwens onderzocht.
Daaruit bleek dat het klimaat in
gebouw A en B in orde was, maar
dat gebouw C niet aan de eisen
voldeed. Het Frisse Scholen project
werd gestart om het gebouw te
gaan verduurzamen. Dit omdat leerlingen en leraren het volgens rector
Annemarie Lukassen verdienen om
in een gezond leefklimaat te werken of leren. “Doordat de temperaturen opliepen in het gebouw en

ventileren niet echt mogelijk was,
was er sprake van verminderde concentratie bij leerlingen en leraren.
In de winter stond de verwarming
aan, maar moesten de ramen open
om te kunnen ventileren vanwege
het hoge CO2-gehalte. Vanwege
het geluid is met ramen of deuren
open werken ook niet ideaal.” Een
nieuw ventilatiesysteem moet een
uitkomst bieden voor het probleem.
In de praktijklokalen wordt een
ventilatie-installatie aangebracht die

kan koelen en verwarmen. Op het
dak komt een warmtepomp die het
gekoelde- en verwarmingswater zal
leveren. Op basis van CO2-metingen
wordt geventileerd. Het doel is om
eind dit jaar de werkzaamheden af
te ronden. Om dit project, dat ruim
één miljoen euro kost, te bekostigen, heeft het Bouwens een subsidieaanvraag gedaan bij het Rijk.
450.000 euro wordt uit de subsidie
betaald, het overige bedrag moet de
school zelf ophoesten.
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Basisschool de Pas in Helden
heet vanaf eind oktober KC Natuurtalent
De kinderen van basisschool De Pas in Helden maakten op woensdag 6 juli de naam van de nieuwe locatie van
hun school bekend, waarin ze samen met Hoera kindercentra de Pas verder gaan samenwerken. De naam
KC Natuurtalent zal vanaf 31 oktober gebruikt worden op het moment dat de locatie van het nieuwe
Kindcentrum aan de Kloosterstraat in Helden in gebruik wordt genomen.
De kinderen stonden woensdag met
witte paraplu’s op het grasveld en
konden op een groot scherm via
een camera op een hoogwerker de
nieuwe naam aflezen. Voor de naam
KC (KindCentrum) Natuurtalent is
gekozen, omdat ieder kind van nature
eigen talenten heeft en het feit dat
het Kindcentrum gelegen is in de
groene omgeving van de Heldense
bossen en voetbalclub VV Helden.
“De kinderen gaan hun natuurlijke
talenten ontdekken en ontwikke-

len, door ze een rijke (leer)omgeving
aan te bieden, waarin de natuur een
belangrijke rol speelt. De natuur zorgt
voor verwondering, ontdekken en uitdaging, voor rust en ontspanning, voor
grenzen verleggen, samen op pad
gaan en voor verbondenheid. Door de
natuur dagelijks samen te beleven,
ontwikkelen kinderen respect voor
de natuur en voor elkaar. Kinderen
kunnen bij Kindcentrum Natuurtalent
spelend en lerend ontdekken wie ze
zijn, wat ze kunnen en waar ze blij van

worden. We bieden hen zo de bagage
die ze nodig hebben voor een evenwichtige, persoonlijke ontwikkeling
én de kennis en vaardigheden om hun
weg te kunnen vinden in de samenleving”, aldus de schoolleiding.
Eind 2022 wordt nog een open dag
ingepland voor alle kinderen, ouders
en andere belangstellenden. Zodra
deze datum bekend is, zal deze
gedeeld worden.
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Verwachtingen overtroffen

Vicevoorzitter OLS
blikt terug op een
geslaagd evenement
Anoesjka Koopmans, veertig jaar lid van de schutterij in Meijel,
heeft als vicevoorzitter samen met honderden vrijwilligers het
OLS in haar dorp mogen organiseren. Ze blikt terug op een evenement waar ze trots op is. “Ik wist dat we het als Meijel goed voor
elkaar hadden, maar het heeft mijn verwachtingen overtroffen.”
Nu is het tijd om vooruit te kijken en zich als president van de
OLS-federatie te focussen op de toekomst van het schuttersleven.

Inloopavond Mariaplein Helden
Dörper Overleg Helden en gemeente Peel en Maas organiseren woensdag 20 juli van 17.00 tot 19.00 uur een
inloopavond bij het Mariaplein in Helden. Hier presenteren ze het basisontwerp voor het nieuwe Mariaplein
en gaan ze samen met de inwoners van Helden de ‘puntjes op de i’ zetten voor de vernieuwing van het
Mariaplein.
Op basis van het opgestelde
Toekomstbeeld centrum Helden is een
werkgroep van het Dörper Overleg
samen met gemeente Peel en Maas
aan de slag gegaan met een ontwerp voor de vernieuwing van het
Mariaplein. Onder begeleiding van
Burobol, zijn de uitgesproken ambities
en ideeën uit de dorpsgesprekken vertaald in drie scenario’s. Deze schetsen
zijn verder besproken met betrokkenen.

De werkgroep van het Dörper Overleg
heeft de optie ‘Ontmoeten en Beleven’
gekozen als basis waarmee ze verder
gaan. Hierin krijgt het Mariaplein een
aantrekkelijk en groene uitstraling,
met ruimte voor een speels waterelement. De kerk komt meer aan
het plein te liggen en de kiosk wordt
toegankelijker zodat deze een levendige functie krijgt. Ook is er speciale
aandacht voor een goede, veilige en

herkenbare verbinding met het Helje
Pedje.
Nu de basis van het ontwerp er ligt,
wil de werkgroep verder met de
invulling van de diverse onderdelen.
Daarom organiseren ze een inloopavond. Hier kun je zelf zien wat het
basisontwerp inhoudt en leggen
ze uit waarom hiervoor gekozen is.
Bovendien is er ruimte voor input bij
de invulling van onderdelen.

Opening en open dag Belevingstuin
Maasbree
Burgemeester Wilma Delissen heeft zondag 10 juli de Belevingstuin in Maasbree geopend. Daarna volgde een
open dag. Stichting Belevingstuin Maasbree wil de saamhorigheid in Maasbree bevorderen door mensen in
een ongedwongen omgeving bij elkaar te brengen. Inmiddels worden al voor het derde jaar groenten geteeld
in de tuin. Verder zijn de fruittuin, blokhut, afrastering, verhardingen, water, elektra en hobbykas grotendeels gerealiseerd. Tijdens de open dag kregen bezoekers producten van eigen bodem voorgeschoteld,
geoogst en verwerkt tot groentesoep door leerlingen van De School. Verder is er een workshop vogel
nestkastjes maken. De bewoners van de Zorggroep zorgden voor cake. / Beeld: Jac Willekens

Anoesjka moet het nog even laten
bezinken: het OLS Meijel zit er na
drie jaar op. “Dat moet ik nog goed
laten doordringen.” Met een trots
gevoel kijkt ze terug op de Meijelse
editie. “We hebben een fantastisch
OLS gehad. Iedereen heeft ervan
genoten. Vrijwilligers kwamen en
gingen met een lach naar huis.
Een groot dankjewel aan alle vrijwilligers, zonder wie dit OLS niet
mogelijk was geweest. Ook van de
schutterijen, de bezoekers en alle
betrokkenen hebben we mooie
reacties gehad. Meijel heeft zich op
de kaart gezet.”
Tijdens het OLS werd Anoesjka
ook benoemd tot president van de
OLS-federatie. Dat is uniek, want
nog nooit eerder werd een vrouw
gekozen. Anoesjka kijkt daar nuchter naar. “Ik sta er niet zo bij stil dat
een vrouw president kan worden.
Het gaat erom dat de juiste persoon op de juiste plek komt. Het is
voor mij een eer om Ger Koopmans
als president van de federatie te
mogen opvolgen.”

Springlevend
Via een open selectieprocedure
werd Anoesjka door een bekende
aangedragen. Dat ze drie maanden geleden werd benaderd,
kwam volgens haar als een ver-

rassing. “Ik heb er heel veel zin
in. De komende tijd gaan we handen en voeten geven aan de toekomstvisie van de OLS-federatie.
Als ik kijk naar het afgelopen OLS,
dan is de schutterswereld nog
springlevend. Het OLS staat in het
teken van verbinding en verbroedering en staat bekend om haar
tradities die gekoesterd moeten
worden, maar het is ook belangrijk om bij de tijd te blijven en
te vernieuwen in de toekomst.
Dat gaan we samen doen met
Nederlands- en met BelgischLimburg. Met jong en met oud.”
Anoesjka geeft aan dat verjonging één van de speerpunten in
de toekomstvisie is. “Kijk eens
naar het KinjerOLS en naar het
jeugdschieten. Daardoor gaat het
OLS onder de jeugd leven. Dat zijn
mooie initiatieven.”

Het OLS staat in het
teken van verbinding
en verbroedering

Tekst: Jeanine Hendriks
Beeld: Schutterij St. Willibrordus
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Afscheid nemen is niet loslaten,
het is een andere manier van vasthouden.

Nellie Rutten-Beenders
* Roggel, 6 januari 1932

† Panningen, 30 juni 2022

Koninklijke onderscheiding
uitgereikt aan Peter Broekmans
Bij de lintjesregen in april is Peter Broekmans uit Maasbree benoemd tot Lid in de Orde van OranjeNassau. Omdat hij in het buitenland verbleef, kon de Koninklijke onderscheiding toen niet worden
uitgereikt. Wel heeft de burgemeester hem telefonisch op de hoogte gesteld van het heuglijke feit dat hij
een Koninklijke onderscheiding zou ontvangen. Op vrijdag 8 juli is de onderscheiding alsnog door de
burgemeester aan de heer Broekmans uitgereikt.

We zijn dankbaar dat we mam zo lang
in ons midden mochten hebben.
echtgenote van

Leo Rutten †
Hans
Leo
Ivo en Rilana
Ine en Dagmar
Rudy
Bart
Marie-Louise en Hans
Roel
Lisa en Rick
Geertje⭐

Correspondentieadres:
Poorterweg 129, 5984 NM Koningslust
De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op woensdag
6 juli.
We bedanken de medewerkers van Vincent Depaul, Het
Groene Kruis en Dr. Magis voor hun goede zorg aan mam.

Peter is sinds 2004 directeur van
De Fabriek in Maasbree en vanaf
2009 directeur van Rendiz B.V.

In 2009 werd hij ook adviseur van
Stichting Wereldpaviljoen Steyl,
dit deed hij tot 2015. Peter advi-

seert ook De Verkeerstuin Maasbree
en sinds 2010 is hij voorzitter van
Stichting VVV-Venlo Foundation.

‘Vectory of Memory’
Op de Vossenberg in Meijel
Bij de Vesting en Belfort Vossenberg in Meijel is sinds kort een ‘Vector of Memory’ te bewonderen. Met deze
markering maakt de Vossenberg deel uit van de Liberation Route Europe, een internationaal netwerk van
meer dan 10.000 kilometer aan wandelroutes langs musea, monumenten, begraafplaatsenen historische
locaties die herinneren aan de laatste fase van de Tweede Wereldoorlog.

“De euverall hingt aan de kapstok,
de klômpe staon d’r ônger,
de schoeffel steit stil...”
Op 82-jarige leeftijd heeft ôzze pap, opa en super-opa
het leven los gelaten, om naar diegene toe te gaan
die hij zolang gemist heeft.

Jo Steeghs

“Jo van de kleine Steeghs Frans”

Nel Steeghs - Grutters †
Maasbree, Frank en Peet
Tim en Chantal
Luc en Maud, Vinz
Mark en Jill
Eggborough (UK), Robert en Lizy
Shannon en James
Rachel en Elliot
Maasbree, 8 juli 2022
Correspondentieadres;
Dr. Poelsstraat 7 5993 AE Maasbree
Wij hebben op woensdag 13 juli afscheid genomen van pap.
Peet Steeghs Uitvaartzorg

Met de speciale themaroute
‘Bevrijding van Limburg’ gaat
Limburg deel uitmaken van het
internationale wandelnetwerk.
Deze route loopt van Mesch tot
Mook, door heel Limburg, en staat
stil bij belangrijke plekken en verhalen over de eindfase van de oorlog. De Vector is een wegwijzer in

een serie van meerdere ‘Vectors
of Memory’, ontworpen door de
Amerikaanse architect Daniel
Libeskind. De vectoren markeren
belangrijke gebeurtenissen aan het
einde van de Tweede Wereldoorlog.
Bij de Vesting en Belfort Vossenberg
wordt niet alleen door de luistersteen het verhaal van David Mckellar

verteld, maar ook de daar liggende
kazematten en het Belfort hebben
een verhaal. Voorbeelden zijn het
verhaal over de realisatie van deze
kazematten en hun functie in de
Peelraamstelling en het verhaal hoe
geallieerden de weg door de Peel
vonden met behulp van een bewoner nabij de Vossenberg.
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Twan Smets en Ton Boots hekelen ‘roestbakken’
op plein in Maasbree
Ze zijn volgens de Maasbreese Twan Smets en Ton Boots een doorn in het oog: de ‘roestbakken’ op het plein in het dorp. De mannen zien liever groen
ervoor in de plaats. Maar de plantenbakken zijn volgens hen niet het grootste probleem in het dorp, de mannen vinden de leefbaarheid van het
dorp enorm achteruit gegaan en zien graag drastische veranderingen.

voor klimaatadaptatie en vergroening.
We staan graag open voor suggesties
hiervoor vanuit het dorp.”
Twan en Ton geven aan dat het nu tijd
is om als gemeenschap de misstranden
in het dorp aan te kaarten. “Een tevredenheidsonderzoek onder bewoners, gebruikers en bezoekers van het
gemeenschapshuis zou mogelijk wat
frustraties weg kunnen nemen en zelfs
kunnen leiden tot oplossingen.”

Waarderen

Wie op het Kennedyplein in Maasbree
zijn auto wil parkeren, moet eerst
rekening houden met grote bruine
plantenbakken die midden op het
plein zijn neergezet. Ze waren een
tijdje verdwenen vanwege de kermis, maar zijn inmiddels weer terug
van weggeweest. Dit tot onvrede
van Twan Smets en Ton Boots.
“Het Kennedyplein is nu weer
een aanfluiting. Er werden bomen
geplaatst in de ijzeren bakken, maar
na vier jaar groeit daar geen boom
meer in. De gemeente wilde het dorp
een modern tintje geven, maar dat is
mislukt. Op de banken zitten ook nooit
mensen. Ze zijn nu al vaal en vervuild
en dat nodigt niet bepaald uit om er te
gaan zitten”, legt Ton uit.
Volgens de mannen zijn de ‘roestbakken’ maar een klein onderdeel
van hun frustraties. Ze zien het hele
Kennedyplein als één grote mislukking
die de leefbaarheid in het dorp heeft
veranderd. Ton: “De afbraak van het
Kennedyplein is gestart rond de jaren
80 toen ons ‘Ermenhuuske’ is afgebroken en de Kennedyflat werd gerealiseerd. De verdere visuele afbraak
van ons dorp is later doorgezet met
de bouw van basisschool de Violier.
Het speelplein is op de verkeerde
plek gerealiseerd. Dat had men aan
de andere kant van de school moeten
maken. Elke gek kan het speelplein
betreden, omdat er geen omheining
is.”

Nieuwe bruidstuin
Twan is van mening dat op de plek
van de speelplaats een groen veld
gerealiseerd moet worden. Met het
verplaatsen van de openbare school is
daar volgens hem voldoende ruimte
voor. “Ik zie liever dat de voormalige tuin Van de Loo in de oude stijl

weer deels terugkomt. De kosten
hiervan kan men dan deels betalen
door de ‘roestbakken’ te verkopen
en de opbrengst hiervan te besteden aan een echte verfraaiing van
ons dorp.” Twan heeft al voor ogen
hoe dit eruitziet. “We maken het
gras weer groen met een waterpartij
met een kunstwerk dat verwijst naar
onze oude gemeente. Aan de linkerzijde en achterzijde herbouwen we in
gedeelten de oud stenen muur met
doorgangen, zitbankjes en rozenperkjes, en je kent Bree niet meer terug.
Op deze manier zou ook het oude
klooster weer deels haar oude glorie terugkrijgen. Natuurlijk mogen de
kastanjeboom en andere bomen (in
de grond) niet ontbreken. Plaats op de
scheiding van onze nieuwe bruidstuin
en het Kennedyplein (voor de trap)
over de volle breedte delen van de
oude kloostermuur en daarvoor een
rij leilinden. Zo creëren we een besloten tuin. Door het poten van leilinden
komt er ook nog meer groen in de
kern en ontnemen we verder het zicht
op de beide wangedrochten die er nu
staan.”
De heren zijn namelijk niet te spreken
over de bouw van de panden op het
plein. Twan: “Als je rondkijkt op het
Kennedyplein, zie je wel tien verschillende architecten aan het werk. Elk
pand heeft een andere bouwstijl. We
houden ons hart vast als we met deze
voorbeelden in gedachte kijken naar
de komende ontwikkeling van het
voormalige pand van bakkerij Werts.
Mogen we hier straks flat nummer
drie verwachten?” Ook over wooncomplex In den Clockenslagh zijn de heren
sceptisch. Twan: “In den Clockenslagh
is intern zo veranderd, dat de ruimtes
op cellenblokken lijken. Het Hofje zal
niet meer terugkeren, maar verwijder

wel de drie nutteloze ijzeren pijpen en
plaats er een echte kiosk waar optredens kunnen plaatsvinden.”

Vertrouwen
Het Hoes van Bree voldoet ook niet
aan de eisen van de gebruikers,
zegt Twan. “Zo zit er bijvoorbeeld
een trap in het gebouw, terwijl het
pand wordt gebruikt door ouderen
die niet mobiel zijn. Er is onherstelbare schade aangericht, omdat de
gemeenschap erop vertrouwd heeft
dat het goed zou komen. Wij vragen
ons af hoe de gemeente het zo ver
heeft laten komen. Het zou fijn zijn als
de gemeente eens echt onderzocht
waar er behoefte aan is binnen een
gemeenschap.”
Ook de kunst is volgens Ton ver te zoeken in het dorp. “Er zijn wel tweehonderd kunstwerken verdwenen tijdens
de fusie met de andere gemeentes en
ambtenaren weten niet waar de kunst
is gebleven. Het is telkens een gevecht
om de kunst te redden.” Ton is van
mening dat de veranderingen te wijten
zijn aan de onkunde van ambtenaren.
“Zij hebben te weinig kennis van kunst
en cultuur en maken misbruik van het
dorpsoverleg. Ambtenaren hebben
vaak totaal geen binding met het dorp
en denken dat zij als gemeente de baas
zijn over alles.”

Samenspraak
Gemeente Peel en Maas geeft aan
dat het Kennedyplein enkele jaren
geleden is ingericht in samenspraak
met een werkgroep, bestaande uit
verschillende vertegenwoordigers uit
het dorp. Gezien de vele functies die
op het plein landen, is gekozen voor
een functioneel plein. “Daardoor is er
weinig ruimte voor groen. Er is later
groen toegevoegd, door verplaats-

bare bakken op het plein te plaatsen.
Dit is gebeurd in afstemming met een
werkgroep van het dorp. Daar waar
er in het dorp Maasbree mogelijkheden zijn, willen we ruimte bieden

In een eerste reactie laat het
Dorpsoverleg Maasbree/Heerlyck
Bree weten dat ze het waardeert dat
inwoners van Maasbree zich bekommeren om de leefbaarheid van het
dorp. “Dat is iets wat het dorpsoverleg ook wil en doet”, aldus Bobby
Roefs van het Dorpsoverleg Maasbree.
“Op woensdag 20 juli organiseren
we een dorpsavond, waarin we met
zoveel mogelijk bewoners willen praten over de visie op de toekomst en
zaken die Maasbree graag zelf wil realiseren of gerealiseerd wil zien worden
in het dorp. In de toekomstvisie staat
de wens voor vergroening en behoud
van historische panden in het centrum
ook opgenomen. Het zou top zijn als
Twan en Ton met hun visie en ideeën
aansluiten, want alleen samen maken
we Maasbree ‘heerlyck.’”
Meer informatie over de dorpsavond
is te vinden op de Facebookpagina en
Instagrampagina en op
www.heerlyckbree.nl

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

Maasbree kan weer in
gesprek bij Heerlyck Bree Café
Dorpsoverleg Maasbree/Heerlyck Bree nodigt inwoners van
Maasbree uit voor een dorpsbijeenkomst op woensdagavond 20
juli. Dit Heerlyck Bree Café staat gepland van 20.00 tot 22.00 uur
bij De Vermaekerij aan de Baarlosestraat 2 in Maasbree.
In de afgelopen jaren is het dorpsoverleg bezig geweest met een
verdieping van de toekomstvisie die in 2015 is opgesteld door
betrokken inwoners van Bree.
De ideeën en input van een eerdere dorpsbijeenkomst zijn in
samenwerking met planbureau
LOS Stadomland verwerkt in een
concept plan in 2020. “In de visie
staan onder andere ideeën voor
een groenere inrichting van de
openbare ruimte, verkeersveiligheid en wonen. Centraal staat de
zogenaamde ‘hartlijn’, de centrale
lijn die dwars door het dorp loopt:
van Meulenveld tot en met de
Dorpstraat”, legt Paul Wijnen van
Dorpsoverleg Maasbree uit.
Door corona konden eerder
geplande bijeenkomsten om
deze visie te bespreken met het
dorp niet doorgaan. Deze winter
is daarom via stellingen op sociale media en via een flyer in de
brievenbus gevraagd om input te
leveren. Dat vond het dorpsoverleg
niet genoeg. Paul: “Als dorpsover-

leg willen we het gesprek aanjagen
en kijken waar de energie zit. We
willen samen met actieve inwoners aan de slag met ideeën die
het meeste leven in het dorp. Voor
veel zaken zoals woningbouw en
de openbare ruimte zijn we echter
ook afhankelijk van de gemeente,
die daar over gaat. We willen de
uitkomsten van de bijeenkomst
en de visie daarom meteen na
de zomervakantie ook aanbieden
aan wethouder Nijssen als vertegenwoordiger van het College van
B&W.”
Na een korte introductie van het
dorpsoverleg volgt een filmpje en
presentatie van actuele punten uit
de visie. Daarna gaan de deelnemers, ook met plattegronden van
Maasbree in de aanslag, met elkaar
in gesprek over aandachtspunten,
kansen en mogelijkheden voor
Maasbree. Bij de borrel is er een
mogelijkheid om na te praten.
De toekomstvisie is terug te vinden
op de website www.heerlyckbree.
nl onder het kopje Dorpsoverleg.
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Als je moeder sterft
en je vader lang geleden
hoop dan dat je hun liefde erft
want kind zijn is nu verleden.

'nne gôjje mins blieft altiëd laeve ...
vur altiëd oëtgepraòt

Jan Wijnen
Jan van Wiëne Sjeng

Nellie Heijnen-Hunnekens

lieve echtgenoot van

* Grashoek, 15 juli 1923

Annie Wijnen-Jacobs
5 Maasbree, 15 mei 1937

echtgenote van

Jan Heijnen †

c Venlo, 11 juli 2022

Molenhoek:
Madrid:
Helden:
Helden:

Vader, schoonvader en opa van
Maasbree:

Maasbree:
Maasbree:

† Panningen, 5 juli 2022

Johan en Heidi
Nicky en Ron, Vince
Danny en Jannie
Patty en Mart
Aimy en Randy
Jordy
Roel en Mieke
Wouter
Janne
Marc en Esther
Daantje en Rens
Jens

Marianne en Thei
Jo † en Karina
Lou en Henny
Pieter en Maria

Klein- en achterkleinkinderen
Correspondentieadres:
Gerst 22, 5988 JS Helden
De afscheidsdienst heeft zaterdag 9 juli
plaatsgevonden in de kerk van H. Lambertus te
Helden.

Molenstraat 21, 5993 CJ, Maasbree

Verdrietig, maar vooral heel dankbaar voor de 39 jaar
waarin je als lid hebt bijgedragen aan onze vereniging,
nemen wij afscheid van

Wij nemen als gezin in besloten kring afscheid van Jan.

Marianne Janssen - Lormans

Een dierbaar lid van de veteranen van MVC’19 en van
voetbalvereniging RKMVC’19 is er niet meer.

Panningen, 21 december 1949
† Kessel, 4 juli 2022

Jan Wijnen

Altijd op en top verzorgd, tekst vast,
kritische blik en eerlijke mening
we zullen je missen

‘Jan van Wiene Sjeng’
Zijn oprechte interesse in de voetbalclub en de leden
ervan, zijn vrolijke aard, altijd wel in voor een grap, blijven
we ons herinneren. 48 jaar vanaf de oprichting lid van de
veteranen en 73 jaar lid van de vereniging. Een grote vriend met
een rijk voetballeven.
Heel veel sterkte voor An, kinderen,
klein- en achterkleinkinderen

Toneelvereniging Spektakel Kessel

‘Hoije Jan’
De veteranen van MVC’19
Voetbalverening RKMVC’19

Dankbetuiging
Wij willen iedereen bedanken voor de blijken van medeleven
bij het overlijden van

Baarlo
Kessel
Maasbree

‘‘Samen zorgen voor een

Persoonlijk afscheid’’

t. 077 308 28 33
fienbosuitvaartzorg.nl

Peet Steeghs Uitvaartzorg

www.vooraltijdbijzonder.nl

Computerproblemen ?
Karel Heines Baarlo. Verdere info & tips:
karelheines.nl. 06 50 96 29 15.

Claudia van Haeﬀ |06-15156046

bob noten
uitvaartbegeleiding

met 24-uurs kamers

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl

Nelly van Rijt-Brummans
Kinderen en kleinkinderen
Panningen, juli 2022
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

Voor het spuiten van uw
verwarmingsradiatoren.
Evt. ophalen mogelijk. Tel nummer
06 42 84 74 11/077 466 34 52

Tijd over? Het HEP-busje is
dringend op zoek naar nieuwe
vrijwillig chauffeurs. Voor info bel
06 42 04 70 75

Voor al uw schilder- en texwerk
(binnen-buiten) . Bel Huub.
06 14 11 59 49. (Gratis advies
-prijsopgave)

24-uur
bereikbaar

eigen afscheidscentra

06 38 43 79 56

Adriaan van Rijt

begeleiden en ontzorgen
voor élke verzekering

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Zeshonderdste
schoolgroep in
Verkeerstuin
Koningslust
De Verkeerstuin in
Koningslust ontvangt op donderdag 21 juli de zeshonderdste schoolgroep sinds de
start in 2009. Wethouder
Machteld Beukema van de
gemeente Peel en Maas is om
12.45 uur aanwezig om daar
een feestelijk tintje aan te
geven. De wethouder zal
daarbij ook de recent
geplaatste overkapping van
de kantelauto officieel openen.
De Verkeerstuin is gevestigd op het Daelzicht-terrein
Savelberg, in en rond het
Flexgebouw in Koningslust.
Basisschoolleerlingen van groepen 5 tot en met 8 uit Noord- en
Midden-Limburg en NoordBrabant krijgen hier een hele
dag praktijkgericht verkeersonderwijs. Het motto is ‘Doen
is leren’, waarbij de aandacht
vooral uitgaat naar praktische
verkeersaspecten zoals fietsen
en fietstechniek, in een kantelauto over de kop gaan, rijden
in een scootmobiel en in een
verkeersquiz de kennis over verkeer testen.

T.k gevraagd land en tuinbouw
machines ploegen frees spitmachine
schudder hark maaier
bloter mesttank kipper tractor enz
06 19 07 69 59
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
Voor aardbeienplanten - groente
planten o.a. winterpreiplanten fruitbomen en klein fruit naar Thijs
Huys Langstraat 64, 5963NW HorstHegelsom tel.: 077 398 35 52
Optidee: voor persoonlijk advies, party
en/of bestelling: 06 48 55 07 30 en
www.optidee.nl/peggy-wismans
Droge, schone, verwarmde,
opslagbox.
Huren v.a. €75,-/mnd 30 kub.
Boedelopslag Beringe 06 21 27 15 02
GEZOCHT LEUKE OPPAS IN MAASBREE!
Voor Loy 4,5 en Jayd 2,5. Ben jij >15
jaar. Kun jij iedere zaterdag en in de
vakanties komen spelen/knutselen?
En wat goed betaald wordt! Bel
06 11 27 97 25 en maak kennis!”
Pruimen vanaf maandag 18 juli
Fruit bedrijf J v Horen kanaalstraat 56
Beringe

Wespenbestrijding Peel en Maas
Ook voor andere plaagdieren!

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

samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Constant Plaagdier Preventie
06 39 02 22 51 • Panningen
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Mirthe van Maris Koningslust
vooral veel met vrienden/vriendinnen afspreken en leuke dingen
doen. We wilden bijvoorbeeld een
weekendje bij iemand in de tuin
slapen, of naar een pretpark of
shoppen. De rest van de vakantie
ben ik waarschijnlijk aan het werk.

Heb je een bijbaantje?
Ik werk nu ongeveer een halfjaar
bij de Jumbo in Panningen. Daar sta
ik bij het vers eiland (bij de vleeswaren en kaas). Ik werk daar echt
graag, ik vind het erg leuk om
mensen te helpen als ze een vraag
hebben. Ik sta daar in de keuken,
dus ik mag allemaal pizza’s maken
of broodjes, salades en borrelschalen. Het werk is daar echt geweldig. Ook de collega’s waar ik dan
mee moet werken zijn erg gezellig.

Wat doe je het liefst op een
vrijdag- of zaterdagavond?
Het liefst ga ik gewoon samen met
vrienden bij elkaar zitten en wat
drinken en het gewoon gezellig
maken. Met wie precies maakt me
niet zoveel uit. Ik kan het met bijna
iedereen wel goed vinden, dus dat
is niet zo’n probleem.

Wat is je favoriete dag?
Mijn favoriete dag is denk ik wel
zaterdag of zondag. Meestal moet
ik op zaterdag of zondag wel werken, maar dat maakt mij niet zo
veel uit, dat doe ik graag. Het leukste aan zaterdag is voor mij mijn
voetbalwedstrijd of in de avond
met vrienden zijn. Op zondag is dat
vooral het uitslapen en daarna met
het gezin wat doen.

Waar mag iemand jou zeker
voor wakker maken, en
waarom?

Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Mirthe van Maris
14 jaar
Het Bouwens
Koningslust

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou graag nog wel naar
Griekenland of Italië gaan. Gewoon
naar landen waar het mooi weer is,
maar ook waar ze leuke stadjes hebben, waar je kleren kan shoppen of
gewoon het dorpje kan bezoeken.
En dan natuurlijk ook waar ze een
zee hebben of een zwembad in de
buurt. Ik zou daar wel graag heen
willen met mijn vriendinnen, maar
met mijn familie lijkt dat mij ook erg
leuk.

Wat zou je doen als je de loterij
zou winnen?
Ik zou sowieso de helft op mijn
spaarrekening zetten, zodat ik dat
later kan besteden aan een huis,
mijn studie of mijn rijbewijs. En de
andere helft zou ik aan mijn familie
uitdelen, gewoon mee op vakantie
gaan of leuke dingen mee doen.

Wat deed je als kind het liefst?
Als kind zijnde sprak ik altijd op
woensdag en op vrijdag met mijn
beste vriendin af, dat deed ik het
liefst. Maar op de andere dagen
speelde ik soms met andere vriendjes/ vriendinnetjes of ging ik thuis
met mijn zusjes en broertje spelen.

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
De laatste foto die ik heb gemaakt,
was op school samen met mijn
beste vriendin. In deze situatie hadden we allebei geen zin meer in
school. Vooral omdat we les hadden
van onze minst favoriete docent.

Heb je een favoriete herinnering
aan de winter?

Hoe heb je je beste vriendin
ontmoet?

Nou, niet echt een favoriete herinnering, maar waar ik wel altijd van
hield, was met mijn broertje en zusjes sneeuwpoppen maken of sleeën.
En dan daarna voor de tv warme chocolademelk met slagroom drinken.

Ik heb eigenlijk wel meerdere beste
vriendinnen, maar degene waar
ik allerbeste mee bevriend ben, is
dan toch wel Jetske Versteegen.
Ik kwam vorig jaar bij haar in de
klas en meteen hadden we al een
klik. Dit jaar zaten we weer bij
elkaar in de klas waardoor we nog
closer zijn geworden. Als wij samen
zijn, kan je ons niet serieus nemen,
wij moeten overal om lachen, ook in
de klas moeten wij heel vaak lachen
om de meest onnozele dingen.

Wat is je grootste talent?
Ik heb eigenlijk geen idee, maar
ik doe graag voetbal en ben zeer
muzikaal. Ik ben daarnaast ook
redelijk goed met kinderen, ik wil
later ook voor de klas gaan staan.

Wat is je favoriete restaurant?
Ik denk dan toch dat dat wel het ABC
restaurant in Sevenum is. Daar kan je
namelijk van alles eten.

Het liefst word ik niet wakker
gemaakt en blijf ik gewoon lekker
lang doorslapen, maar als ik dan
echt iets moet kiezen, zou het denk
ik wel sushi zijn of om op vakantie
te gaan.

Wat was de laatste serie of film
die je leuk vond?
Ik kijk niet vaak films of series, ik
heb nooit het geduld om dat af te
kijken. Maar de laatste serie die ik
heb gekeken is Friends. Deze serie
vind ik persoonlijk echt geweldig.
Puur omdat er echt komische stukken in zitten en ik er echt om kan
lachen.

Wat is je favoriete herinnering
aan dit jaar?
Ik heb echt geen flauw idee, in dit
halfjaar heb ik echt heel veel leuke
dingen gedaan. Maar ik denk dat
de carnaval er toch dan net een
beetje uitsteekt. Ik hou echt van
carnaval, maar dit was de eerste
carnaval die ik niet in mijn dorp
vierde, maar samen met vrienden
ergens anders.

Heb je plannen voor de zomer
vakantie?
Wij gaan dit jaar helaas niet op
vakantie, maar ik ga waarschijnlijk

Hoi

Column

Beige

Daar in mijn zicht. Waar?
Nee. Maar echt daar.
Daar zat ik eerst te dromen over
werkelijkheden en sprookjes.
Daar zat ik dan te praten over
kleur en over de wind. Hier lig ik
dan. Ik verlang naar een ietsje
pietsje meer kleur. Ik verlang
naar een vleugje meer kleur
om in de verstrekte afstand nog
waar te mogen nemen. Want de
enige kleur die ik momenteel
ervaar is beige. Een doffe
kleur die mijn zicht beperkt.
En door de overheersing van de
hoeveelheid beige, maakt dat ik
de andere kleuren niet eens op
merk en volledig in hun kleur af
worden gedankt van hun kracht.
Daar lig ik dan. Niet meer
aanspreekbaar, want enkel focus
ik op geluid. Ik focus niet op
stemmen. Maar uitsluitend alles
om die toon heen. Ik kan me
blijven concentreren op hoe de
geluidsgolven mijn oren zacht
een afscherming bieden. Een
afscherming van de realiteit
misschien. Dus daar lig ik dan,
te realiseren dat beige een hele
mooie kleur is.
Wat heeft deze kleur mij
verkeerd gedaan? Daar lig
ik dan na te denken en mijn
focus te leggen op het gevoel
en de ervaring. Het besef, wat
langzaam maar zeker, op een
onzichtbare manier. Een weg
heeft weten te vinden, een
weg met als bereik... mij.
Toen ik daar lag, en mij besefte
dat beige mijn favoriete kleur
was, stond ik pas echt stil bij
de realiteit van mijn keuze.
Beige is ook maar een kleur.
En wie ben ik, om zonder enige
meetbare aanleiding, beige te
verafschuwen. Ik ben een beter
en krachtiger persoon voor mij
om daar te liggen. Om daar
te blijven liggen. En om dan
te omarmen, dat beige mijn
favoriete kleur is.

Wie ben ik,
om zonder
enige meetbare
aanleiding, beige te
verafschuwen

Tekst: Mirthe
Mirthe

08

gemeente

nieuws

week 28 / 14 juli 2022 / Informatie van en over de gemeente

Door hoge zomerse
temperaturen start
afvalinzameling eerder
De komende week wordt er warm weer voorspeld. Daarom starten we zo vroeg
mogelijk met het inzamelen van het afval. De inzameldienst komt mogelijk op een
ander tijdstip, dan dat u gewend bent, bij u langs.
• Zet uw container/afvalzakken zeker vóór 7.00 uur buiten (of de avond ervoor).
• Is uw container niet vol? Zet de container dan niet aan de weg, en sla een
inzamelbeurt over.

Omgevingsvisie Peel en Maas
vastgesteld

Inleveren van accu’s
van elektrische fietsen,
camera’s en mobiele telefoons
Een oude of kapotte fietsaccu, accu van een camera of mobiele telefoon hoort niet
in de restafval. Het is een krachtige energiebron waar schadelijke stoffen in zitten
voor mens, dier en milieu.

Ook de accu van de elektrische fiets, mobiele telefoon

Daarnaast zitten er in accu’s waardevolle
metalen
diebij
hergebruikt
worden.
en camera
hoort
het Klein kunnen
Chemisch
Afval.
Bijvoorbeeld koper voor nieuwe kranen, aluminium voor trappen en nikkel voor
brilmonturen. Het overgebleven materiaal is geschikt als asfalt.

www.afvalkalender.peelenmaas.nl

Lever de accu daarom in bij de winkel waar u hem gekocht heeft, of bij de milieustraat.
Dan weet u zeker dat het op een verantwoorde en duurzame manier wordt verwerkt.

Op 1 januari 2023 gaat de Omgevingswet in. Een onderdeel van deze nieuwe wet is
de omgevingsvisie. Elke gemeente stelt zo’n visie op, ook de gemeente Peel en Maas.
Op 5 juli 2022 heeft de gemeenteraad de Omgevingsvisie Peel en Maas vastgesteld.
In de omgevingsvisie geven we aan wat we belangrijk vinden in de omgeving waarin we wonen,
werken en recreëren. De visie gaat bijvoorbeeld over woningen, bedrijven, wegen, water,
bodem en lucht. En ook landschap, gezondheid, natuur en cultureel erfgoed.
Omgevingsvisie bekijken
U kunt de omgevingsvisie bekijken op www.omgevingsvisiepeelenmaas.nl.
Plan of idee
Heeft u als inwoner of ondernemer een plan? En heeft dit plan betrekking op de woon- en
leefomgeving? Dan is de omgevingsvisie in het bijzonder van belang. Aan de hand van de
omgevingsvisie beoordelen we plannen en ideeën die niet passen in het bestemmingsplan of
omgevingsplan. U kunt de visie gebruiken om uw plan te onderbouwen. Hoe u dat kunt doen,
leest u op de website.

Ook de accu van de elektrische fiets, mobiele telefoon
en camera hoort bij het Klein Chemisch Afval.

www.afvalkalender.peelenmaas.nl

Vragen
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de gemeente op telefoonnummer 077 - 306 6666
en vraag naar Bram Thijssen of Carla Duijf van Team Omgevingsontwikkeling.

Bekendmakingen

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

Straat/omschrijving

Beringe

Meijelseweg 40

Helden

Averbodestraat 49

Helden

Op de Lundert 26

Helden

Tarwe 9

Kessel

Heldenseweg 22

Kessel

Rijksweg 50

Maasbree

Arnoudstraat 6

Maasbree

Dorpstraat 6, 4A1 t/m 4C1

Maasbree

Rooth 85A

Maasbree

Tongerlose Pad 8

Meijel

Hagelkruisweg 38

Meijel

Kampsteeg 45

Meijel

Langstraat 18

Meijel

Simonshoeksebos Perceel D 1186

Panningen

Beekstraat 81

Panningen

Dr. Ariënsstraat 25C

Panningen

Dr. Ariënsstraat 31

Panningen

Scharenweg 26

Panningen

Zelen 27

Peel en Maas

Vaststelling Omgevingsvisie

Start erfbeplantingsproject 2022
Het erfbeplantingsproject voor het buitengebied is weer gestart. Bewoners van en
ondernemers in het buitengebied krijgen de mogelijkheid om hun erf te verfraaien met
bomen en struiken die van nature in Peel en Maas voorkomen. Meer bomen en struiken
verhogen de beleving en dragen bij aan de biodiversiteit. Erfbeplanting bestaat uit
groene stroken, houtsingels, kleine bosjes, waterpoeltjes, bomen op het erf, langs
wegen en paden of bij hoogstamboomgaarden. Een erf is de grond in het buitengebied
rondom een woning of bedrijf. Tuinontwerp valt dan ook niet onder erfbeplanting.
Aanmelden
Aanmelden voor het erfbeplantingsproject kan tot 1 september 2022. Let op: het budget
is beperkt, dus: op = op. Op de website Peel en Maas kunt u zich aanmelden voor het
erfbeplantingsproject. Kijk daarvoor op https://www.peelenmaas.nl/erfbeplanting
U kunt alleen meedoen als u voldoet aan de voorwaarden. Deze leest u op de website.
Vragen
Neem contact op met Arno Linssen als u vragen heeft of meer informatie wilt. Dit kan via
077 306 6666 of via mail: arno.linssen@peelenmaas.nl
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Veilig op vakantie
De vakantieperiode staat voor de deur. Veel Nederlanders hebben het afgelopen jaar
onbewust hun huis bewaakt doordat ze veel thuis waren. Nu we deze zomer weer op pad
gaan, valt die beveiliging weg. Gaat u deze zomer een dagje weg of op vakantie? Wees dan
extra alert en doe deuren goed op slot, ramen dicht en een lichtje aan. Doe alsof u thuis bent
en zorg voor een bewoonde indruk. Voorkom inbraak in uw woning door preventietips.
Slechts 5% houdt rekening met woninginbraak
Woninginbrekers zijn niet zo selectief als mensen soms denken. In ieder huis is er wel wat te
halen en ze kijken er vooral naar hoe makkelijk ze binnen kunnen komen. 90 procent van de
inbraken wordt gepleegd door een gelegenheidsinbreker die zijn slag slaat als de kans zich
voordoet. Het type huis en moment van de dag doen er voor deze criminelen niet toe.
Woninginbraak preventietips
Een goed beveiligde woning begint met goede sloten op deuren en ramen. Daarnaast helpen
tips en tricks ook tegen ongewenste indringers in de woning. Op www.peelenmaas.nl leest u
tips om woninginbraak

5 x Beringen 2022
“Onze” deelnemers uit Beringe gaan naar het
Grosses Treffen und Spiele in Behringen/Hainich (D).

Gemakkelijk en
Gemakkelijk
en snel
sneleen
eenberichtje
berichtjesturen
sturenvia
via
WhatsApp nummer
nummer 06
06--1804
18047445
7445

Gemeentebestuur Peel en Maas wenst de
deelnemers heel veel succes en plezier.

CDA Peel en Maas

WhatsApp

Wij
Wij beantwoorden
beantwoorden WhatsApp
WhatsAppberichten
berichten
maandag
t/m
vrijdag
maandag t/m vrijdagvan
van08.30
08.30tot
tot17.00
17.00uur
uur

Een positief perspectief
De kaderbrief van het college voor 2023 laat zien dat de financiële vooruitzichten van de gemeente Peel en
Maas rooskleurig zijn. Dit komt mede doordat er forsere uitkeringen vanuit het Rijk worden verwacht,
maar ook omdat er in Peel en Maas vanaf 2010 een goed financieel beleid is gevoerd. Het is belangrijk een
buffer te hebben voor de toekomst en tevens te kunnen investeren in onze elf dorpen. Investeren in goed
wonen, gezonde gemeenschappen, gezinsvriendelijkheid, veiligheid, duurzame leefomgeving, het weghalen van de hoogspanningslijnen in Kessel-Eik en Kessel, et cetera.
Waar we als gemeente echter alert
op moeten zijn, is dat de wereld
momenteel anders in elkaar zit dan
enkele jaren geleden. De afgelopen vier jaar is zoveel veranderd
in en rondom ons heen. Oorlog
in Oekraïne, corona, stikstofcrisis,

PvdA/GroenLinks Peel en Maas

lege en zijn benieuwd welke investeringen en plannen er het komende
jaar op de planning staan om uitgevoerd te worden.

Fractie

Meer ruimte voor natuurinclusieve landbouw

Op 28 juli hebben we als mensheid alles opgebruikt wat de aarde dit jaar kan leveren. De rest van het jaar
leven we op de pof. We zijn de aarde aan het uitputten. Dat gaat ten koste van bestaansmogelijkheden van
alles en iedereen.
In 1971 verbruikte de mensheid voor
het eerst meer dan de aarde kan
leveren. Kerstmis 1971, 25 december, was de datum waarop de koek
voor dat jaar op was. In 2000 lag die
datum op 1 oktober. Dit jaar bereiken we al op 28 juli het punt waarop
we als mensheid alles hebben opgebruikt wat de aarde dit jaar aan

energieschaarste, voedselprijzen,
inflatie, woningnood, personeelstekorten, oplopende brandstofprijzen,
et cetera. We moeten daar samen
een antwoord op hebben en dat is
een grote uitdaging. We kijken uit
naar de eerste begroting van dit col-

voedsel en grondstoffen kan produceren en wat de bossen en oceanen aan uitstoot kunnen opvangen.
Op dit moment leven we alsof we
over twee aardes beschikken. Dat is
ook de achtergrond van het stikstofprobleem. Het is een gevolg van de
keuze die we als samenleving hebben gemaakt om alle ruimte te geven

aan de markteconomie die drijft op
economische groei. In de landbouwsector is deze keuze genomen en/
of ondersteund door opeenvolgende
kabinetten, door belangenorganisaties van boeren, door banken, door
leveranciers van voer, kunstmest,
bestrijdingsmiddelen, tractoren, vloeren en melkrobots, door zuivelindus-

trie en door dierenartsenpraktijken.
Veel boeren moesten door deze keuze
intussen al afhaken en een steeds
kleiner aantal overblijvende boeren
werd gedwongen en/of verleid tot
steeds grootschaliger bedrijfsvoering. Deze schaalvergroting heeft een
negatieve uitwerking gehad op de
levenskwaliteit van mens en dier, op
de biodiversiteit, op de waterkwaliteit en op de kwaliteit van de lucht
die we inademen. Op de eerste plaats
zijn de boeren zelf en verder ook alle

andere burgers gebaat bij een omvorming van de landbouwsector naar
een kleinschaliger natuurinclusief ontwikkelingsmodel. Daarom pleiten wij
ervoor om als overheid (beleid) en als
consumenten (koopgedrag) in onze
gemeente te bevorderen dat boeren
een bestaan kunnen opbouwen met
kleinschalige natuurinclusieve landbouw en veeteelt.
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.
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raadsnieuws

week 28 / 14 juli 2022 / Informatie van en over de gemeente

Levendige laatste raadsvergadering voor zomerreces

Oppositie roert zich over monumenten,
energietoeslag en regels voor boeren
Wel of geen extra energietoeslag voor lage inkomens, discussie over de rol van de raad
in het monumentenbeleid, moties over stikstof en nog veel meer. Het was een lange,
maar levendige raadsvergadering vorige week dinsdag, met duidelijke politieke
meningsverschillen. Mede door de VVD, die haar nieuwe rol als oppositiepartij
nadrukkelijk pakt. Aan het einde van de laatste vergadering voor het zomerreces
zorgde een ludieke actie voor lachende gezichten.

wethouder Anget Mestrom (Lokaal Peel en Maas) zegde toe te onderzoeken of het
mogelijk is om maatwerk toe te passen met bijzondere bijstand voor personen die
aantoonbaar in de problemen raken, ook wanneer men buiten de 120% groep valt.
Op aandringen van PvdA/GroenLinks beloofde ze met publicaties ruime bekendheid te
geven aan deze mogelijkheid. PvdA/GroenLinks bracht haar motie uiteindelijk toch nog
in stemming, maar kreeg van geen van de andere fracties steun.

Een van de eerste agendapunten was zoals gebruikelijk de lijst met ingekomen stukken.
Raf Janssen (PvdA/GroenLinks) had enkele vragen over een brief van de werkgroep
veiligheid in Beringe over de vestiging van arbeidsmigranten in het gebied Kaumeshoek.
Janssen wilde weten of een van de in de brief genoemde aanvragen voldoet aan de
criteria van de gemeente, meer specifiek: of minstens 75% van de mensen werkzaam
is op het bedrijf dat om de huisvesting vraagt, en of 75% werkzaam is in Peel en Maas.
Hij vroeg ook om eerder geïnformeerd te worden over dergelijke initiatieven, zodat
raadsleden op de hoogte zijn als ze vragen hierover krijgen van inwoners. Zijn vragen
worden schriftelijk beantwoord.

Monumentenlijst
Het volgende agendapunt was ook vooral financieel-technisch van aard, maar leverde
toch ook een, af en toe scherpe, politieke discussie op. Het betrof de 1e zogeheten
‘Bijstellingsrapportage’. Daarin stelt het college enkele aanpassingen in de begroting
2022 voor, vanwege onvoorziene ontwikkelingen. Het gaat om een half miljoen euro, en
het college wil dat geld halen uit het positieve begrotingssaldo.
Naar aanleiding van een hogere post voor erfgoedbeleid kwam de VVD – sinds dit
voorjaar in de oppositie – met een motie. De partij ergert zich al langer aan het
jarenlange uitblijven van een monumentenlijst. In de motie roepen de liberalen het
college op om de raad te betrekken bij het proces om tot zo’n lijst te komen. De motie
werd de middag vóór de vergadering ingestuurd, en tot verbazing van de VVD-fractie
kwam diezelfde avond nog een bericht naar de raad van portefeuillehouder Machteld
Beukema (D66), waarin zij veel toezegt van wat in de motie staat.
VVD-woordvoerder Suzan Hermans was behoorlijk boos daarover omdat de motie
daarmee op een oneigenlijke manier ‘onschadelijk’ was gemaakt. PvdA/GroenLinks vond
het een ongelukkige situatie (‘toeval of niet’), en ook burgemeester Wilma Delissen vond
het desgevraagd vervelend dat het zo was gelopen.
Wethouder Beukema zélf was vanwege een corona-quarantaine niet aanwezig,
en haar collega Erik Nijssen (Lokaal Peel en Maas) naam voor haar de honneurs waar.
Hij verzekerde de raad dat het bericht van collega Beukema al in het college besproken
was vóórdat de motie bekend was.

Startersleningen
VVD-raadslid Kevin Steeghs vroeg kort het woord om te zeggen dat hij zijn in de vorige
vergadering aangehouden motie Startersleningen intrekt. De motie was bedoeld
als aansporing voor het verhogen van de maximale huizenprijs om voor zo’n lening
in aanmerking te komen. Inmiddels heeft de Provincie besloten gemeenten de
mogelijkheid te geven een lening te verstrekken voor huizen tot 280.000 euro, een
verhoging met 35.000 euro. Wethouder Wanten had destijds al te kennen gegeven een
provinciaal besluit snel over te nemen in een aangepaste gemeentelijke regeling. Al met
al voldoende voor Steeghs om de motie niet meer in te dienen.

Invloed raad
Het vervolg van de discussie ging over de invloed van de raad op het proces, dat moet
leiden tot die monumentenlijst. De VVD, die meer grip op het proces wil, wilde weten of
het college daarover de raad gaat ‘sonderen’ (hoe vindt de raad dat het gaat) of dat het
college de raad slechts gaat ‘informeren’. Vragen daarover aan Beukema’s vervanger
Nijssen zorgden voor de nodige irritatie, omdat Nijssens antwoorden niet duidelijk waren
en tot verwarring leidden. Na een schorsing, waarin Nijssen contact had met de thuis via
de livestream meekijkende wethouder Beukema, zei Nijssen uiteindelijk dat de raad zal
worden meegenomen in de stappen die tussentijds gezet worden. Daarmee was de VVD
tevreden en trok ze haar motie in.
De fractie PvdA/GroenLinks had nog een vraag naar aanleiding van de in de
Bijstellingsrapportage genoemde hogere energiekosten. Overweegt het college om na
afloop van het huidige energiecontact (eind dit jaar) in zee te gaan met Peelenergie,
de lokale duurzame energiecoöperatie? Wethouder Mestrom zegde toe dit te bekijken.
De bijstellingsrapportage met de voorgestelde dekking van het extra geld werd
uiteindelijk door de hele raad aangenomen.

Extra energietoeslag
Op de agenda stonden ook de zogeheten ‘Jaarstukken 2021’. Daarin legt het college
verantwoording af over het gevoerde beleid, in de vorm van een jaarverslag en de
jaarrekening. Het is een uitvoerig document dat zelden tot lange debatten leidt.
De jaarstukken 2021 laten een positief resultaat zien van € 859.000. Het college wil het
overgrote deel daarvan toevoegen aan de reserves.
Oppositiepartij PvdA/GroenLinks kwam daarop met een wijzigingsvoorstel. Zij wil
dat ruim de helft van het overschot wordt besteed aan een extra energietoeslag voor
huishoudens met een inkomen tussen de 120 en 130% van het sociaal minimum.
Deze groep valt namelijk ten onrechte buiten de landelijke regeling voor inkomens tót
120%, vindt PvdA/GroenLinks. De partij verwees ook naar andere gemeenten die dit al
doen.
De andere fracties voelden weinig voor zo’n algemene verruiming. Wél wilde een
raadsmeerderheid extra geld reserveren voor mensen buiten de 120%-groep die
aantoonbaar in de problemen komen door de gestegen energiekosten. Verantwoordelijk

Vooruitblik begroting
Normaal gesproken legt het college vóór de zomervakantie in een aparte vergadering
de zogeheten Kadernota aan de raad voor. Dat is een vooruitblik op de begroting voor
volgend jaar, met daarin alvast enkele voorgenomen beleidskeuzes. Die plannen worden
nader uitgewerkt in de begroting, die in november wordt gepresenteerd. Maar omdat het
nieuwe college er nog maar nét zit en nog geen uitgewerkt programma heeft, legt het nu
slechts een kaderbrief voor: een beperkt voorstel zonder nieuw beleid, met alleen een
doorkijk naar de financiële situatie van volgend jaar en de jaren erna.
Uit de kaderbrief blijkt dat Peel en Maas de komende jaren miljoenen euro’s overhoudt.
Dat overschot komt door voorzichtig financieel beleid én een hogere uitkering van het
Rijk uit het zogeheten gemeentefonds.
Het college schrijft desondanks dat voorzichtigheid geboden blijft. De hogere bedragen
uit het gemeentefonds kúnnen lager uitvallen als het tegen zit. Verder zijn er tal van
andere onzekere factoren die geld kunnen kosten, mede door de ontwikkelingen op het
wereldtoneel. Daarom stelt het college voor om straks bij de begroting een deel van de
overschotten toe te voegen aan de reserves.
De raad kon daar goed mee leven. Teun Heldens (VVD) stelde wel voor om met het
bespreken van beleidsvoornemens niet te wachten tot de begrotingsbehandeling.
Het leek hem goed als het college de raad daarover in september en oktober alvast
bijpraat, bij wijze van voorbereiding op de begrotingsdiscussie. Dat vonden de fracties
van PvdA/GroenLinks en D66 ook een goed idee. Wethouder Mestrom beloofde dat te
doen.
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Naar aanleiding van de kaderbrief had bij het onderdeel Spreekrecht Bernd Verhaeg van
het dorpsoverleg Kessel-Eik dringend aandacht gevraagd voor woningbouw in zijn dorp
mede in relatie tot leefbaarheid..
Klachtencommissie
De raad rondde ook het voorstel af met geactualiseerde regels voor de commissie
bezwaarschriften en klachten. Dat orgaan adviseert burgemeester en wethouders over
bezwaren tegen besluiten van vooral het college van B&W, maar ook van de raad en de
burgemeester. De commissie fungeert ook als klachtadviescommissie.
De (kleine) aanpassingen waren voor de raad geen probleem. VVD en PvdA/GroenLinks
kwamen wel met twee wijzigingsvoorstellen, na de kritische noten die vooral de VVDfractie in de commissievergadering al had gekraakt. Het eerste amendement houdt in
dat niet het college, maar de raad uiteindelijk beslist wie er in de klachtencommissie
komen. Dat is beter omdat de het raar is dat het college zélf de mensen werft die hun
besluiten moeten beoordelen, vinden de indieners. Het tweede wijzigingsvoorstel
bepaalt dat een minderheidsstandpunt openbaar blijft bij een advies van de commissie.
In het voorstel wordt dat juist, anders dan in sommige regiogemeenten, geschrapt.
Volgens Teun Heldens van de VVD is het openbaar maken van een minderheidsstandpunt
goed voor de transparantie.
Onafhankelijk
Burgemeester Delissen raadde de amendementen evenwel af. Ze benadrukte de
onafhankelijkheid en deskundigheid van de commissieleden en zei ook dat een verdeeld
advies onduidelijkheid geeft – iets wat de commissie zelf ook vindt.
Ook het CDA en Lokaal Peel en Maas vonden de wijzigingsvoorstellen niet nodig. Het gaat
goed zoals het nu gaat, zei CDA-fractievoorzitter John Timmermans. Hij vreest ook
dat de raad zich te veel werk op de hals haalt als ze de benoemingen naar zich toe zou
trekken. Verder bleek dat de afgelopen twaalf jaar slechts éénmaal een niet-unaniem
advies was gegeven met daarbij een minderheidsstandpunt.
Bij de stemming over de amendementen kreeg het voorstel over benoeming door de
raad slechts één stem bovenop die van de twee indienende partijen VVD en PvdA/
GroenLinks; het werd met 16 tegen 9 stemmen verworpen. Het amendement over het
handhaven van het minderheidsstandpunt kreeg steun van D66, maar dat was ook te
weinig: 15 tegen, tien vóór.
Tijdelijke units Groenling
Bij de afronding van het agendapunt Groenling/Ringoven, dat onder meer gaat over
de uitbreiding van de snel groeiende basisschool in Panningen, ging het vooral om
twee dingen. Eén: is de tijdelijke huisvesting van een aantal klassen waarvoor geen
plaats meer is in de te kleine school, goed geregeld? En twee: blijven de jeugdconsultatiebureaus in Meijel, Baarlo en Maasbree bestaan?
De Groenling was in de voorbereidende commissie ook al uitvoerig besproken, en de
onduidelijkheid over de tijdige tijdelijke huisvesting was destijds een belangrijk punt.
De afgelopen tijd hebben enkele klassen les gehad in de oude Rabobank, maar dat
contract loopt af. De raad was bang dat er misschien wel twee tijdelijke verhuizingen
nodig zijn totdat de uitbreiding van de Groenling (medio 2023) klaar is. Het college
kwam echter na de commissievergadering in juni met een verrassing: er kunnen al per
1 september drie tijdelijke units bij de school staan, sneller dan in het eerdere voorstel.
Dat kost wél € 50.000 bovenop de eerder begrote € 60.000. Dat komt doordat het
supersnel gerealiseerd moet worden én door de overspannen markt, schrijft het college.
De raad was blij met de gevonden oplossing. De VVD plaatste wel een kritische

www.peelenmaas.nl
kanttekening bij het tussentijds wijzigen van een raadsvoorstel. Dat mag eigenlijk niet
zonder dat het eerst in het presidium (de fractievoorzitters) is besproken.
Jeugdgezondheidzorg in de dorpen
Om de uitbreiding van de Groenling mogelijk te maken, is de Jeugdgezondheidszorg
in Panningen uit De Groenling vertrokken. De GGD beraadt zich binnenkort over de
vraag of ze de jeugdgezondheidzorg voor heel Peel en Maas wil concentreren op één
locatie (Panningen?), of dat ze – zoals nu – ook aanwezig wil blijven in Meijel, Baarlo en
Maasbree. Deze vraag speelt overigens ook in andere gemeenten in de regio. De raad wil
duidelijk het laatste, zo bleek wel uit de unanieme steun voor een VVD-motie met die
strekking. De motie draagt het college op niet mee te werken aan centralisatie, maar te
streven naar behoud van bureaus in de vier dorpen.
Omgevingsvisie
In de vergadering van vorige week werd ook de nieuwe Omgevingsvisie aangenomen.
Daarin staat in algemene bewoordingen welke gebiedstypen er zijn in de gemeente
(bebouwd gebied, beekdalen, open ontginningslandschap, bossen e.d.) en hoe de
gemeente daarmee wil omgaan. De Omgevingsvisie is nodig voor de Omgevingswet,
die mogelijk per 1 januari aanstaande ingaat. Die wet moet het minder ingewikkeld
maken om ruimtelijke plannen uit te voeren. De visie wordt in een later stadium concreet
uitgewerkt tot Omgevingsplannen.
Het college heeft ervoor gekozen om voor de visie alle bestaande beleid samen te
brengen en nog geen nieuw beleid in het stuk op te nemen. Komend najaar, zo is
afgesproken, gaat de raad aan de slag om het beleid te evalueren, en dan kunnen
eventueel nieuw beleid en kaders in de visie worden opgenomen, zo is de redenering.
Dat vond een raadsmeerderheid prima. PvdA/GroenLinks en VVD pleitten evenwel
ervoor de vaststelling uit te stellen tot ná deze najaarsdiscussie. Zo kunnen nieuwe
ontwikkelingen zoals de paardenhouderij en totaallandbouw worden meegenomen.
Maar dat is helemaal niet nodig, vond portefeuillehouder Rob Wanten (CDA). Hij noemde
de visie een ‘dynamisch’ stuk, een startdocument dat elk moment aangepast kan
worden. CDA, D66 en Lokaal Peel en Maas waren het met hem eens.
‘Landbouw beperkt’
De VVD had nóg een concreet probleem met het collegevoorstel: de mogelijkheden voor
agrariërs worden met deze visie beperkt, vindt ze. Woordvoerder Paul Sanders wees
op de zogeheten ‘bolle akkers’ die op een kaart staan ingetekend. Dat zijn eeuwenoude
landbouwgronden met een zekere cultuurhistorische waarde. De status van deze
gronden maakt het moeilijker om er andere dingen dan landbouw mee te doen.
Inspreekster Esther Peeters had eerder in de vergadering bij het onderdeel Spreekrecht
al ervoor gepleit de bolle akkers niet op te nemen in de visie. Peeters ligt in de clinch met
de gemeente over uitbreiding van haar camperplaats aan de Baarloseweg in Helden op
zo’n bolle akker. Ze noemde in haar betoog voorbeelden waar de gemeente aantasting
van bolle akkers (veelal door huizenbouw) wél had toegestaan.
Ook Frits Berben (PvdA/GroenLinks) erkende dat de bolle akkers een probleem zijn.
De VVD kwam met een amendement om de specifieke aanduidingen van deze oude
landbouwpercelen uit de Omgevingsvisie te halen en er in de discussie over de nieuwe
kaders, komend najaar, verder over te praten. Dat kreeg geen steun, ook niet van PvdA/
GroenLinks. Die partij vindt dat er in het najaar in breder verband over doorgepraat moet
worden. Bij de stemming over de Omgevingsvisie stemde een overgrote meerderheid
vóór, met alleen twee van de vijf VVD-raadsleden (Sanders en Hesen) tegen.
Stikstof-moties
De raad ging zonder verdere bespreking ook akkoord met drie, in de
commissievergadering van 21 juni al kort behandelde bestemmingsplannen (zie
Raadsnieuws in Hallo 26, 30 juni...): Marisstraat 40 Grashoek, Pratwinkel 4 in Baarlo en
Roode Eggeweg/Baarskampstraat in Kessel.
Aan het eind van de avond kwamen nog twee moties ter tafel die alles te maken
hebben met de landelijke stikstofdiscussie. De twee waren zo ongeveer elkaars
tegenpool. De ene, van CDA en VVD, roept de raad op een brief naar Maastricht
en Den Haag te sturen om te kiezen voor ‘reële oplossingen met perspectief voor
land- en tuinbouw’. In de andere motie kiezen PvdA/GroenLinks en D66 een heel
andere insteek. Zij roepen de raad op meer ruimte te geven aan kleinschalige,
natuur-inclusieve landbouw en géén steun te geven aan het verzet tegen de
stikstofmaatregelen. De motie van CDA en VVD haalde het (18 voor, 7 tegen), die van
PvdA/GroenLinks en D66 niet (10 voor, 15 tegen). Enkele raadsleden van Lokaal Peel en
Maas stemden bij beide moties vóór.
Rode zakdoek
De lange, laatste vergadering voor het zomerreces werd afgesloten met een vrolijke
noot.
CDA-raadslid Sandy Janssen had een ludiek cadeautje bedacht voor alle raadsleden die
vóór de CDA/VVD-stikstofmotie hadden gestemd: voor elk een exemplaar van de rode
zakdoek die inmiddels symbool staat voor de boerenprotesten. Maar er kwam een kink
in de kabel. ‘Ik had ze netjes op zaterdag besteld…,’ vertelde Janssen met een olijke blik
in zijn ogen, ‘…maar nu kreeg ik vandaag een bericht: Vanwege boerenprotesten is uw
verzending vertraagd.’ Er werd hartelijk om gelachen door zijn collega-raadsleden en op
de publieke tribune.
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Dorpsplein Maasbree is toe aan verfraaiing
Enkele inwoners van Maasbree vinden dat het dorpsplein er momenteel sober bijligt. Zij vinden dat er een gebrek is aan groen en de samenhang
van architectuur is ver te zoeken. Is het plein goed zoals het is of moet er verandering komen?
De gemeente heeft in samenwerking met een
werkgroep, bestaande uit verschillende vertegenwoordigers uit het dorp, de invulling van het
dorpsplein bepaald. Destijds is gekozen voor
een functioneel plein. Bewoners hebben toen
de mogelijkheid gekregen om hun mening te

geven. Achteraf is het lastig om het hele plein nog
om te gooien. Wel kunnen kleine aanpassingen worden gedaan, vinden enkele inwoners van Maasbree.
De bruine bloembakken op het plein dragen volgens
hen niet bij aan een mooi geheel. Omdat de bomen
niet in de volle grond zijn gepland, kunnen ze maar

enkele jaren mee. Zij zien liever een terugkeer van
de oude bruidstuin. Maar is dat wel zo makkelijk te
realiseren? En wat gaat dat kosten?
Dorpsplein Maasbree is toe aan verfraaiing.
Wat vindt u?

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.
“Gelukzoekers linea direct retour sturen, alleen
vluchtelingen opvangen uit daadwerkelijke oorlogsgebieden, bij crimineel of misdadig gedrag tijdens
procedure geen proces afwachten maar ook linea
direct retour, nul tolerantie.”
Miranda Berkers spreekt met hardere woorden over
de asielzoekers. Een tweede aanmeldpunt vindt zij
niet nodig. “Vervelende asielzoekers die hier zich
niet aan de regels houden naar land terugsturen.
En dat zijn er veel, vooral mannen, die hun vrouw
thuis laten stikken en hier de boel verzieken en

vrouwen lastigvallen, eruit gooien die troep.”
Emile Neessen en Marye Steeghs vinden dat
Nederland niet kan blijven helpen en dat het land
vol genoeg is. Emile: “We moeten eerst maar eens
zorgen dat we onze eigen mensen aan een huis
kunnen helpen.” Marye: “We zijn toch één Europa,
dus laat de rest ook maar eens iets doen in plaats
van dat wij als klein landje altijd weer haantje de
voorste moeten zijn.”

Ingezonden brief

De gemeenteraad van Peel en Maas heeft de toekomst
de rug toegekeerd
Dinsdag 5 juli stemde een meerderheid van de raad voor een motie om een brief te schrijven aan Kabinet
en Gedeputeerde Staten, waarin de boeren worden gesteund in hun afwijzing van het nieuwe stikstofbeleid van de Rijksoverheid. Dient de gemeenteraad daarmee het algemeen belang, of juist het kortetermijnbelang van de agrariërs en hun toeleveringsbedrijven? Het laatste is het geval.
ammoniak, fosfaat en methaan
en het buitensporige gebruik van
pesticiden en diergeneesmiddelen,
zijn de omstandigheden om vee te
houden en gewassen te verbouwen
steeds moeilijker geworden en zijn
natuurgebieden, het grondwater en
de leefomgeving en gezondheid van
burgers aangetast. De burgers beta-

Immers geen enkele EU-lidstaat
heeft door de landbouw en de daarmee gepaard gaande enorme hoeveelheid mest, minder biodiversiteit
dan Nederland. Intensieve landbouw
en veeteelt hebben geleid tot monotone kavels met gras of voedermaïs.
Door verarming van de landbouwgrond, een enorme uitstoot van

len de tol: toename van (chronische)
luchtwegaandoeningen, aanzienlijke
kosten voor zuivering van (drink)
water en voor herstel van bos en
heide en een stijgende woningnood
door de stagnatie in vergunning uitgifte voor woningbouw.
In plaats van zich te verzetten tegen
beleid van de Rijksoverheid (en de

EU) dat een wezenlijke daling van
het gebruik en de uitstoot van schadelijke stoffen voorstaat en voorsorteert op een leefbare toekomst voor
iedere burger, zouden de politieke
ambtsdragers dan ook beter pleiten
voor een omvorming van de agrarische sector naar een duurzame
productiewijze. Een dergelijk pleidooi zou wél het algemeen belang
dienen.

André Vermeulen

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.

Lokaal Peel&Maas

Een financieel solide basis voor Peel en Maas

In de raadsvergadering van dinsdag 5 juli hebben we een aantal belangrijke financiële stukken behandeld: de jaarrekening, de berap (ofwel bijstellingsrapportage) en de kaderbrief.
De jaarrekening laat een positief
resultaat zien van 859.000 euro.
De jaarrekening is een concreet overzicht van inkomsten en uitgaven van
de gemeente. Er zijn projecten bij
die meer kosten dan begroot, maar
ook projecten en activiteiten die
meer geld opleveren, of die minder kosten dan begroot. Zo moest
er meer geld naar jeugdzorg, maar
is minder uitgegeven aan afval.
Een gedeelte van die 859.000 euro
is toebedeeld aan een aantal uitga-

ven (zoals snoeien van bomen) en
ook wordt een gedeelte toegevoegd
aan de Reserve Egalisatie afval.
491.000 euro wordt toegevoegd aan
de Algemene Reserve, ofwel zetten we even aan de kant. De halfjaarlijkse berap gaat over inkomsten
en uitgaven waardoor de begroting
tussentijds moet worden aangepast.
Zo is er extra geld uitgegeven aan
elektriciteit en gas, ook aan extra
ruimte voor huisvesting van basisschoolleerlingen in Panningen, maar

heeft Peel en Maas ook extra geld
gekregen door herverdeling van
gelden in de regio voor beschermd
wonen en maatschappelijke opvang.
Deze gelden worden rechtstreeks
ingezet voor nog beter leveren van
zorg in de gemeente. Tenslotte
de kaderbrief 2023. In de kaderbrief staan dit jaar alleen financiële
kaders, dit omdat recent het coalitieakkoord tot stand is gekomen.
Daarin is de inhoudelijke koers
voor Peel en Maas beschreven.

Column

Vakantie!

Bespreking poll week 27

Op de stelling wordt verschillend gereageerd.
De een vindt het meer dan logisch dat hulpbehoevende medemensen niet buiten moeten slapen
en de andere geeft aan dat er in Nederland een
ander beleid gevoerd moet worden. Marloes van
Hal is stellig. “Het lijkt me duidelijk dat je hulpbehoevende medemensen niet buiten laat slapen.
Ik nodig iedereen met commentaar van harte uit
een keertje met deze mensen te ruilen.”
Joep Maessen is van mening dat er een strenger en sneller beleid ingevoerd moet worden.

LeesvanHees

Elke gemeente in Nederland krijgt
geld van Den Haag: ‘De Algemene
uitkering’. Elk jaar is de vraag hoeveel? Vanwege de maatschappelijke omstandigheden houdt Peel en
Maas komend jaar extra rekening
met inflatie. De Algemene Reserve
wordt aangevuld. Door middel van
raadsbesluiten wordt geld uit reserves zorgvuldig uitgegeven aan de
diverse projecten. Dit jaar is wel een
bewogen jaar. Maar gelukkig staat
Peel en Maas er met een weloverwogen financiële basis goed voor.
Fractie

Zo. Waar veel lezers op dit
moment ongetwijfeld reikhalzend uitkijken naar hun naderende en welverdiende
vakantie, zit die van mij er al
op. Vanuit het mooiste festival
van Nederland, naar de rust
van het gebied rond de Duitse
Moezel, om via de dorpskermis
uiteindelijk af te sluiten op de
jaarlijkse zeskamp: we hebben
ons in ieder geval niet verveeld.
Voordat mijn vrouw en ik kinderen
hadden, was het als vanzelfsprekend dat we samen op stap gingen.
Tegenwoordig is het regelen van
oppas en de planning die daarbij
komt kijken vaak een heel gedoe,
waardoor één van de twee thuisblijft. Zo ook tijdens Jera On Air,
waar drie dagen lang 10.000 bezoekers genoten van het beste op het
gebied van alternatieve muziek op
het mooiste festival van Nederland.
Waar ik zelf geen seconde miste –
oké, toegegeven: op de derde dag
was de batterij nét iets te vroeg
leeg en hing ik nog voor het donker
werd thuis boven het toilet - was
mijn vrouw alleen op vrijdag van
de partij. Het maakte de daaropvolgende week in het Duitse Cochem
des te mooier. Daar genoten we met
z’n vieren van de omgeving en de
rust. De streek rond rivier de Moezel
staat wellicht bekend als ‘seniorenbestemming’ en ja, we haalden de
gemiddelde leeftijd inderdaad drastisch omlaag, maar ook de kinderen
vermaakten zich er opperbest. In de
speeltuin op het park maakten ze
vriendjes, het beklimmen én oversteken van de gigantische Geierlay
hangbrug maakte indruk en in het
pretpark konden ze hun lol niet op.
Het contrast met de moshpits op Jera
On Air kon bijna niet groter, maar
van beide werd met volle teugen
genoten. Na de dorpskermis, waar
ik bijkans dol werd van het kijken
naar de draaimolen, stond er ook
nog een bezoekje aan de dierentuin
van Duisburg op het programma. De
oudste raakt bijna een week later
nog niet uitgepraat over de dolfijnen
in het dolfinarium. Het werd deze
vakantie eens te meer duidelijk: activiteiten met het hele gezin blijven
toch het allerleukst. Al vermaakte ik
me op de allerlaatste dag ook uitstekend als één van de presentatoren
van de dorpszeskamp. Dat de gratis
drank daar ook debet aan was, staat
buiten kijf. Misschien maar goed dat
ze daar niet bij waren.

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.

Jelle
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Geplukt

Eef de Bruijn Panningen
Deze van oorsprong Zeeuw is wars tegen de huidige maatschappij. Zowel op medisch gebied als op milieugebied gelooft hij niet in de huidige
samenleving. Volgens hem is er verandering nodig en daar zet hij zich voor in. Deze week wordt Eef de Bruijn (68) uit Panningen geplukt.

astrologie heen en daarom wil ik me
ook hierin verdiepen. Het is voor mijn
vrouw ook leuk als ik weet hoe het
werkt.”

Samenleving

Zijn afkeer tegen de huidige maatschappij begon vanaf de start van
de coronacrisis. Massaal haalde
de bevolking een vaccinatie om
immuun te worden tegen het coronavirus. Ondanks discussies met
zijn drie kinderen bleef Eef bij zijn
standpunt en sloot hij zich niet aan
bij de grote meute. “Mijn kinderen hebben er een andere mening
over en praten erover is moeilijk.
Ik vind dat ik geen prik nodig heb.
Zelf heb ik corona gehad en zes
dagen in het ziekenhuis gelegen,
maar ik heb het overleefd. Artsen
vroegen of ik daarna nog een prik
ging halen. Ik zei ‘nee’, want ik heb
zelf immuniteit opgebouwd door
het virus te krijgen. Dat is de beste
immuniteit die er is.” Vanwege het
coronavirus heeft Eef momenteel
nog wat concentratieproblemen,
lange stukken met de auto rijden
vermijdt hij nu nog. “Wij bezoeken
mijn kinderen in Zeeland met de

trein. Gelukkig is openbaar vervoer
een uitkomst.”
Twee jaar geleden verhuisde Eef
namelijk naar Panningen vanwege
de liefde. Zijn vrouw is afkomstig
uit Horn, en omdat haar familie in
Limburg woont, besloot het stel om
in Panningen een woning te zoeken.
Met de verhuizing is Eef nog steeds
blij. “Mijn vrouw is helemaal opgefleurd en dat vind ik belangrijk. We
kennen elkaar al van 2002. Omdat
mijn kinderen toen nog jonger waren,
is mijn vrouw bij mij komen wonen in
Zeeland, en verlangde ze jaren terug
naar de plek waar zij haar wortels
heeft. Het moment om te verhuizen
kwam toen ik met pensioen ging, nu
ruim twee jaar geleden.”

Elektromonteur
Veertig jaar werkte Eef als elektromonteur, waaronder twintig jaar op
de scheepswerf op de Schelde. Ook
werkte hij bij Fabricom en had hij

een baan bij de vuilverbranding in
Roosendaal. Zijn carrière als elektromonteur veranderde vanwege een
auto-ongeluk waar hij een whiplash
aan overhield. “Ik was op den duur
niet meer productief genoeg, maar
stilzitten was niets voor mij. Toen
ben ik gaan werken in een tweedehands boekenwinkel als vrijwilliger.
Uiteindelijk heb ik na een poos vrijwilligerswerk te doen op een middelbare
school in Middelburg daar een baantje
gekregen waar ik lesassistent was bij
de O&O les. Ik mocht de kinderen helpen met zagen en boren en regelde
de materialen voor de les. Het was
leuk om met vooral brugklassers te
werken. Nu ik met pensioen ben, zit ik
dagelijks achter mijn computer om me
te verdiepen in alle thema’s die nu in
de wereld spelen. Soms zit mijn hoofd
te vol en ga ik even met de hond naar
buiten. Met mijn vrouw praat ik niet
te veel over wat ik hoor via het internet over de misstanden in de huidige

samenleving. Dat levert discussies op,
omdat ze vindt dat we moeten bouwen aan een nieuwe samenleving
vanuit liefde en verbinding. Ze trekt
gelukkig wel af en toe aan de rem,
waardoor ik een stapje terugzet.”
Eef en zijn vrouw ontmoette elkaar in
Tegelen bij een bluesavond, legt Eef
uit. “Ik ging destijds meer op stap,
omdat ik was gescheiden. Tijdens een
stapavond ontmoette ik twee vrouwen uit Tegelen die me uitnodigde
voor een bluesavond in het dorp.
Daar ontmoette ik mijn vrouw. Ze wil
ook naar een nieuwe samenleving toe
en vindt dat ook de enige mogelijkheid, daarnaast is ze geïnteresseerd
in astrologie. Om te begrijpen hoe dat
werkt, ben ik momenteel bezig met
een webinar.” Volgens Eef is door de
astrologie al jaren geleden voorspeld
dat er een coronacrisis en stikstofprobleem zou aankomen. “Aan de
standen van de sterren hebben ze
dit kunnen lezen. Je kan moeilijk om
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ROUTE
POËZIE IN DE VENLOSE BINNENSTAD

Oplossing vorige week:
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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GEDICHTEN

Wat is leuker dan slenteren door een stad
en je laten verrassen door onverwachte
plekjes? Ontdek de mooiste gedichten
en de Venlose binnenstad met de
Gedichtenroute!

venloverwelkomt.nl/gedichtenroute

Eef is van mening dat het Kabinet de
huidige samenleving kapotmaakt.
Hij ziet meer in een samenleving
waarbij de gemeenschap beslissingen
maakt. Dit aan de hand van het boek
van Bob de Wit die een society 4.0
aanbeveelt. “We willen lokaal samenwerken, zaken delen, waar alles van
iedereen is en geld uiteindelijk liefst
geen rol meer speelt. Je plukt het
beste uit je omgeving en zorgt voor
verbinding met elkaar. In die samenleving gooien we het plastic eruit en
gaan we echt op zoek naar duurzame
bronnen. Windmolens zijn bijvoorbeeld vervuilend, omdat de wieken gemaakt zijn van plastic en ze
na vijftien jaar worden afgebroken.
Zonnepanelen zijn ook niet recyclebaar. Er zou meer onderzoek moeten
gaan naar de ontdekking van Tesla.
Hij sprak over vrije energie die in de
atmosfeer zit. Dan krijg je 100 procent
schone energie. Een andere optie is
waterstof, omdat je water krijgt als
je de stof verbrand.” Voedsel haalt
de samenleving uit eigen tuin. “In de
moestuinen verbouwen we verschillende gewassen en niet zoals gebruikelijk één gewas. Dat is beter voor de
grond.”

Waarheid
Om zijn ideeën te delen met anderen, is Eef lid van een Telegramgroep
met gelijkgestemden. “Ik probeer mijn
hoofd koel te houden, maar ik zie dingen gebeuren in Nederland die niet
kunnen. Ik vind dat de waarheid naar
boven moet komen. Door gekleurde
staatstelevisie worden burgers dom
gehouden. Daarom volg ik al een
tijdje BlackBoxTV, een onafhankelijke
omroep. De Telegramgroep krijgt ook
steeds meer volgers, het verspreidt
zich als een olievlek. Ik kan niet tegen
onrechtvaardigheid en wanneer ik de
kans krijg, ga ik er tegenin.”
Tekst en beeld: Jeanine Hendriks
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Succesvolle viswedstrijd
Wat doen onze Transportplanners?
De Transportplanners van AB Texel
zorgen er dagelijks voor dat er een
efficiënte planning wordt gemaakt voor
het transport van agrarische producten,
zoals (poot)aardappelen, uiten, erwten en
suikerbieten. Als Junior Transportplanner
ga je dit team ondersteunen en leer je

Vacature: Junior
Transportplanner
Locatie: Broekhuizenvorst

gaandeweg alles over dit mooie vak.
Wat verwachten we van jou?
Het enige wat we van jou verwachten
is dat je gemotiveerd bent, zin hebt in
een nieuwe uitdaging én niet bang bent
om vragen te stellen. Wil je deze baan
combineren met een opleiding? Dat is

Is het jouw droom om aan de slag
te gaan als Transportplanner, maar
beschik je (nog) niet over een afgeronde
opleiding en/of relevante werkervaring?
Dan hebben wij leuk nieuws! Bij AB
bieden wij nieuw talent namelijk graag
de kans om hun dromen waar te
maken. Daarom kun je bij ons aan de
slag als Junior Transportplanner. Onze
ervaren collega’s staan klaar om jou alle
kneepjes van het vak te leren!

AD 29_Wervingscampagne.indd 1

natuurlijk geen probleem. Bij AB vinden
we het juist goed als collega’s zichzelf
verder ontwikkelen.
Interesse? Stuur dan je cv en motivatie
naar hr@abtexel.nl.
Wil je eerst nog wat meer weten?
Neem dan contact op met Lisanne
Nauta via 088 - 94 35 058 of bekijk de
volledige vacature op
www.abtexelgroup.work.

23/06/2022 10:31

Paul Thijssen wint negende
wedstrijd Hengelsport
vereniging Helden
Hengelsportvereniging De Ruisvoorn uit Helden organiseerde
op zaterdag 9 juli een viswedstrijd. De wedstrijd was alweer de
negende wedstrijd van dit seizoen en vond plaats aan de
Noordervaart in plaats van de Breeërpeel in Helden.
Paul Thijssen mocht zich die dag winnaar noemen.
Na de loting gingen de deelnemers om 14.00 aan de slag voor de
‘Bouten financiële diensten’ prijzen. De vangst werd om 17.00 uur
gewogen. Paul Thijssen bleek
775 gram uit het water gehengeld te hebben en vestigde zichzelf daarmee op de eerste plaats.
Met een klein verschil eindigde
Huub Maessen op de tweede
plaats. Hij ving 750 gram vis uit

het water. Ook het verschil tussen
de nummer drie en vier was klein.
Cor van der Weide wist zichzelf
nog net op het podium te plaatsen met een vangst van 575 gram.
Math Verhaegh eindigde op een
vierde plek met een vangst van
550 gram. De top-5 werd gecompleteerd door Peter Peeters en
Jos Janssen die beiden 450 gram
vingen.

Eéndaags VIS-event

Zomer VISkaravaan in Meijel
In heel Nederland vinden in de zomer ééndaagse VIS-events
plaats. Overal zijn activiteiten als het maken van een vissentuigje, het leren behandelen en juist onthaken van een gevangen vis, het leren werpen en zelf een visje vangen. Op dinsdag 26
juli vindt ook in Meijel een VIS-event plaats.
Kinderen van 8 tot en met 14
jaar zijn die dag tussen 09.30 en
14.30 uur van harte welkom bij
visvijver De Donk, Donkersveld
24 in Meijel. De activiteiten zijn
niet tijdgebonden, dus inloop
is op elk moment van de dag
mogelijk. Wel is aanmelding
vooraf verplicht. De organisatie
zorgt voor hengels, aas en voer.
Alle deelnemende kinderen gaan

naar huis met een rijk gevulde
goodiebag en maken kans op
een gratis hengel.

Info
Kijk voor meer informatie en
aanmelding op www.stekkie.nl
De deelname is beperkt tot maximaal 75 kinderen.

In vier dagen de Peel door

Bijzonder Mobiel 4 Daagse:
handbiken op grens Brabant
en Limburg
Handbikers kunnen vanaf dinsdag 26 juli vier dagen lang door
de Peel bewegen tijdens de Bijzonder Mobiel 4 Daagse.
Ook deelnemers met een scootmobiel of een aangepast
vervoermiddel zijn welkom op dit evenement voor mensen met
een bewegingsbeperking. De nadruk ligt op het meedoen,
niet op de prestatie.
De vierdaagse wil mensen met
een bewegingsbeperking de
kans geven recreatief te bewegen. De vier landelijke routes
door de Peel, op de grens van
Brabant en Limburg, nodigen
daartoe uit. Behalve routes van
30 kilometer zijn er dit jaar ook
routes van 15 kilometer. Alle
routes gaan over veilige, zoveel
mogelijk egaal verharde wegen
en zijn minimaal twee rolstoelen breed. Aan de routes liggen
verschillende horecagelegenheden.

D’n Binger
Tijdens de vierdaagse is het bij
start en aankomst bij gemeen-

schapshuis D’n Binger in Meijel
een levendig komen en gaan,
met (live) muziek, vertier voor
kinderen en versnaperingen voor
de deelnemers.

Info
Inschrijven kan aan de kassa.
In de regio zijn verschillende
aangepaste overnachtingsmogelijkheden. De Bijzonder Mobiel
4 Daagse biedt voor groepen
hulpmiddelenvervoer- en opslag
tijdens de vierdaagse.
Kijk voor praktische informatie over de tocht, de inschrijving
en de servicemogelijkheden op
www.bijzondermobiel4daagse.nl
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Enige elftal uit Nederland

45e Fiets4Daagse De Peel
van start op 26 juli

Meiden onder 19 VV Baarlo
naar Denemarken
De meiden onder 19 van VV Baarlo reizen zondag 24 juli af naar het noorden van Denemarken om deel te
nemen aan Dana Cup 2022, één van de grootste jeugdvoetbaltoernooien in de wereld. In een deelnemersveld
van ruim achthonderd elftallen zijn de Baarlose meiden het enige elftal uit Nederland.

Nadat corona twee jaar roet in het
eten gooide, kunnen de Baarlose meiden nu dan toch eindelijk de koffers
pakken. Achttien meiden, drie trainers
en negen ouders vertrekken zondag
24 juli met de bus naar Denemarken.
Nog zes ouders reizen de groep zelf
achterna. De meiden van Baarlo spelen in de poulefase tegen drie Noorse
tegenstanders: Fram IL, Nymark IL en
Volda TI. Ongeacht de resultaten in
de poulefase staat minimaal nog één
extra wedstrijd gepland. Het elftal

neemt zonder hooggespannen verwachtingen deel aan de Dana Cup
en wil vooral een succesvolle periode bij de meiden graag goed afsluiten. Als MO17-1 werd VV Baarlo in het
najaar van 2019 overtuigend kampioen in de 2e klasse. Afgelopen seizoen
werd het elftal als MO19-1 zowel in
de najaars- als in de voorjaarscompetitie kampioen in de 1e klasse, het
op één na hoogst mogelijk niveau
voor meiden in deze leeftijdscategorie. Volgend seizoen blijft een aantal
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meiden nog bij de jeugd voetballen,
maar de helft van het elftal gaat door
naar de vrouwen senioren. Nog één
keer willen de meiden samen zijn,
lekker voetballen en met een goed
gevoel het seizoen en de coronaperiode afsluiten. Meer informatie is te
vinden op
www.vvbaarlo.nl/danacup, waarop
tijdens het toernooi ook een dagboek
wordt bijgehouden.

De 45e editie van de Fiets4Daagse De Peel start op dinsdag 26 juli.
Tijdens deze vier dagen wordt er gefietst door de bosrijke natuurgebieden rond het Limburgse- en Brabantse Peelgebied, de
Meijerij, de Limburgse Maas valleien en de Brabantse Kempen.
Deelnemers hebben de keuze uit routes van 30, 45 en 60 kilometer
per dag.
Tijdens de fietstocht zijn er
dagelijks controleposten en
bezienswaardigheden opgenomen. De 30 kilometer wordt
zoveel mogelijk apart gehouden van de 45 en 60 kilometer
route in verband met de veiligheid. Terwijl de organisatie
u ergens onderweg dagelijkse
een traktatie aanbiedt, is op de
30 kilometer route een fotoquiz
opgenomen en zijn er kinderspellen bij de controleposten
waar gestreden wordt in drie
leeftijdscategorieën. Op de donderdag wordt er een springkussen en een groot spellenterrein
voor de jeugd bij D’n Binger
opgezet. De 45 en 60 kilometer
zijn met een routequiz verrijkt.
Bij de quizzen zijn verschillende
prijzen te winnen. Dagelijks is
er livemuziek op de startlocatie,
waar ook de dag kan worden
afgesloten na de fietstocht.
Op dinsdag 26 juli kan er inge-

schreven worden, per dag of
voor vier dagen. Inschrijven en
starten is mogelijk op één van
de vier startlocaties: Meijel,
Deurne, Stiphout, Weert.
Zalencentrum D’n Binger zal in
Meijel fungeren als startlocatie. Elke dag kan van 09.00 tot
13.00 uur gestart worden terwijl de eindcontrole sluit om
17.00 uur. Zowel het stallen van
de fiets in de fietsenstalling als
het parkeren van de auto is gratis. Iedere deelnemer die vier
dagen meefietst, krijgt een herinneringsmedaille. De slotmanifestatie begint op vrijdag 29 juli
om 16.00 uur in d’n Binger. Deze
bestaat uit prijsuitreikingen van
de kinderspelen, een fotoquiz,
een routequiz en een gratis loterij voor alle deelnemers.
Meer informatie is te vinden op
www.fiets4daagsedepeel.nl

Tekst: VV Baarlo

Wij zijn een groothandel in groente en fruit met
dagelijkse aanvoer van verse producten door middel
van eigen vervoer. In verband met onze groeiende
klantenkring zijn wij op zoek naar ervaren

Loodsmedewerk(st)ers
Groente en Fruit
die ons team kunnen komen versterken.

Functieprofiel
In de functie van Loodsmedewerk(st)er ben je
verantwoordelijk voor het lezen en picken van de orders en
deze klaarzetten voor levering. Daarnaast help je met het
laden en lossen van de vrachtwagens, de bevoorrading
van de koeling en verdere voorkomende werkzaamheden.
Eisen
Voor de functie van Loodsmedewerk(st)er is het van belang
dat je Nederlands kunt lezen en schrijven. Daarnaast heb
je ervaring met de EPT en/of heftruck, ervaring met het
laden en lossen van vrachten en kennis en ervaring met
groente en fruit.

Ellen Snijkers en Liesbeth Ludin
vallen in de prijzen
PSV de Cavaliers Helden mocht in het weekend van zaterdag 9 juli en zondag 10 juli meedoen aan een
dressuurwedstrijd in Geldrop en een springcompetitie bij de Peelbergen in Kronenberg. Zaterdag 9 juli
behaalde Ellen Snijkers een derde prijs met Zamorra in de klasse M2 tijden outdoor Geldrop. Zondag 10 juli
haalde Liesbeth Ludin een achtste prijs in het 1.10 meter springen met haar paard Elroy tijdens de
Peelbergencompetitie in Kronenberg.

Aanstelling
Het betreft een structurele fulltime baan voor 38 uur in
de week. Je werktijden zijn in overleg maar gewoon
in dagdienst. Bij gebleken geschiktheid ligt een vaste
aanstelling in het verschiet. Beloning conform CAO
Groothandel in Groenten en Fruit.
Meer weten en solliciteren
Wil je meer weten over deze vacature, neem dan contact
met ons op: telefoon 077 - 38 23 331. Je kunt ook een
e-mail sturen naar info@impexheemskerk.nl
Sollicitaties ontvangen wij graag op
e-mail info@impexheemskerk.nl of per post:
Venrayseweg 120a, 5928 RH Venlo.
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Jongens tegen de meisjes

Stichting 10R Events Meijel organiseert
spelavond
Stichting Tiener Events Meijel (STEM) organiseert op zaterdag 16 juli een spelavond in Jongerencentrum SJIK
in Meijel. De avond wordt gevuld met muziek en het spel ‘jongens tegen de meisjes’. Naast de jeugd van de
brugklas tot en met 16 jaar, zijn ook kinderen uit groep 8 welkom om alvast kennis te maken met de activiteiten van SJIK. Daarnaast zijn ook vrienden, vriendinnen en/of klasgenoten uit de regio Helden, Deurne en
Heythuysen uitgenodigd.
De spelavond begint vanaf 19.30 tot
23.00 uur. Er wordt een open deur
beleid gehanteerd zodat de jeugd
ondertussen een frietje kan eten of
luchtje kan scheppen. De kinderen

kunnen zelf de muziek bepalen. Ook
is er spelbegeleiding aanwezig. Voor
de ouders is het belangrijk om met
hun kinderen af te spreken wat ze
wel of niet mogen. Buiten de locatie

SJIK kan er geen verantwoordelijkheid gedragen worden voor ze. Voor
eventuele vragen kun je mailen naar
info@10reventsmeijel.nl

Diensten en producten geveild

Fanfare en Drumband Semper Avanti
organiseren veiling in Grashoek
Fanfare en Drumband Semper Avanti organiseren op zondag 17 juli een grote diensten- en productenveiling
in Grashoek. Een kleine honderd lokale bedrijven hebben diensten en producten hiervoor beschikbaar gesteld
die opgenomen zijn in een veilingcatalogus en huis aan huis en op andere plekken binnen de gemeente Peel en
Maas worden verspreid.
Maar liefst veertig kavels zullen in de
veiling worden gebracht, denk daarbij
aan een volledig verzorgde koffietafel
voor veertig personen, een op maat
gemaakt carnavalskostuum, een diner
met alles erop en eraan of bijvoor-

beeld een hederahaag van 20 meter.
Zelfs Sinterklaas en zijn Pieten hebben in het Grote Boek een plek vrijgemaakt in november of december voor
een huisbezoek aan de hoogste bieder. Op de veiling zal ook een replica

van de Gouden Helm aan bod komen
die is gemaakt door een wapensmid
en verguld met bladgoud. De middag
begint om 14.00 uur in de Ankerplaats.
Voor de muzikale noot zorgt DJ Kesey
met zijn vinyl-collectie.

Gastspreker aanwezig

Alzheimer Café in Egchel
Het Alzheimer Café opent haar deuren weer op dinsdag 19 juli in
gemeenschapshuis ’t Erf te Egchel. Het thema van de avond is
ditmaal pijn en dementie. Gastspreker is Hanneke van Herk,
klinisch geriater bij VieCuri.
Mensen met dementie kunnen pijn
vaak niet meer op de juiste wijze
aangeven of uiten. Daardoor worden signalen niet altijd opgemerkt
door mantelzorgers of verzorgenden. Deze pijn kan zelfs de oorzaak zijn van ‘onbegrepen gedrag’.
Daar weet men dan niet goed raad
mee, waardoor niet de juiste hulp
of medicatie kan worden geboden.
Een Alzheimer Café is een ontmoetingsplek in de buurt voor mensen

met een vorm van dementie, hun
partners, familieleden, vrienden
en andere belangstellenden. De
bijeenkomsten bieden niet alleen
(praktische) informatie over leven
met dementie, maar ook gezelligheid en sociaal contact. Het
Alzheimer Café in Egchel begint om
19.30 uur en duurt tot 21.30 uur.
Inloop vanaf 19.00 uur. De toegang
is gratis, aanmelden is niet nodig.

Uitgebreide demonstratie

Bijwonen politiehonden
training in Baarlo
VVV Baarlo biedt dinsdag 19 juli de mogelijkheid tot het bijwonen van een politiehondentraining. Na een welkomstwoord
begint een uitgebreide demonstratie met politiehonden met
opdrachten. Telkens is er uitleg over de oefening die wordt
gedaan.
De training duurt van 19.00 tot
21.00 uur. Kaarten zijn te koop bij
VVV Baarlo op Grotestraat 16a.
Deelnemers ontvangen na aan-

melding de routebeschrijving. In
de pauze zijn consumpties verkrijgbaar tegen een kleine vergoeding.

45-jarig bestaan

Tweede editie van Show It
in D’n Binger
De tweede editie van ‘Show It’ vindt op zondag 17 juli plaats in
gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel. Verschillende teams en
groepen van de Majorette- en Dansclub nemen deel aan de
uitvoering. Ter ere van het 45-jarig bestaan van MD wordt er
een reis door de tijd gemaakt.
De voorstelling ‘Show It’ begint
om 15.30 uur. De zaal is geopend
vanaf 15.15 uur. De entreekaartjes kunnen worden gekocht in
de lessen of bij Woninginrichting
Verstappen, van woensdag tot en

met zaterdag, tijdens openingstijden van de winkel. Kinderen
tot 12 jaar hebben gratis entree.
De voorstelling loopt rond
17.30 uur weer tot een einde.
Iedereen is welkom.

Vragen over rookmelders

Voorlichtingsbijeenkomst
over brandveiligheid
SeniorenVereniging Kepèl organiseert donderdagmiddag
28 juli, in samenwerking met Brandweer Limburg-Noord, een
voorlichtingsbijeenkomst over brandveiligheid in en om het
huis. De bijeenkomst wordt gehouden in gemeenschapshuis In
Kepèl en duurt van 13.30 tot 16.30 uur.
Ongeveer 75 procent van de
huishoudens in de regio heeft
een werkende rookmelder in
huis. Toch kan de nieuwe rookmelderplicht, die 1 juli is ingegaan, nog tot vragen leiden: heb
ik wel v oldoende rookmelders?
Waar kan ik deze het beste
ophangen? Hoe onderhoud ik
mijn rookmelders, zodat ik altijd

op ze kan vertrouwen? Wat betekent de nieuwe rookmelderplicht
voor mij? Deze en andere vragen
worden beantwoord op deze bijeenkomst. De toegang is gratis
en ook niet-leden zijn welkom.
Kijk voor meer informatie en
aanmelding op
www.seniorenverenigingkepel.nl
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Zoek je nog een bijbaantje?
Lijkt jou het leuk om aardbeienplanten
te planten en wat vakantiegeld te
verdienen? Dan zijn wij op zoek naar jou!
De aardbeienplanting vindt plaats van
zaterdag 23 juli tot en met maandag
1 augustus en daar hebben we nog een
paar extra handen bij nodig.

Elies van Doorn 25 jaar regisseur
Toneelvereniging C.O.M. (Culturele Ontspanning Meijel) heeft Elies van Doorn gehuldigd vanwege haar
25-jarig jubileum als regisseur. Op 1 juni 1997 is Elies begonnen met regisseren, in de afgelopen 25 jaar
heeft ze 33 toneelverenigingen geregisseerd en sinds 2018 is ze aan de C.O.M. in Meijel verbonden. De productie van dit jaar ‘Are You Being Served?’ is de 75e productie die onder haar leiding zal plaatsvinden.
Door de voorzitter, Erwin van den Beuken, heeft ze namens Toneelhuis Limburg het zilveren insigne opgespeld gekregen en de bijbehorende oorkonde ontvangen. En namens de vereniging heeft ze een speciaal
gemaakt glaskunstwerk gekregen met als titel: 25 jaar passie voor regie, met een lach en een traan.

Iets voor jou?
App je naam naar 06 40 91 18 62 (Liesbeth),
dan nemen wij contact met je op.

Lemmen Aardbeien
W W W. L E M M E N A A R D B E I E N . N L

Twan van Nellegraad te gast
in bibliotheek Maasbree
Twan Smets (’Twan van Nellegraad’) is donderdag 21 juli te gast in de bibliotheek in Maasbree. In het kader
van het jaarthema van de bibliotheek ‘geluk’, schetst Smets met verhalen en anekdotes een beeld van zijn jeugd
en het eenvoudige plattelandsleven rondom café Halfweg. Daar groeide hij op in het gezin van Nellegraad.
Smets schreef er een boek over:
‘Neet te gluive’. Hij trakteert de aanwezigen op een avond, waarbij je je

steeds weer afvraagt of je dit nu moet
‘gluive’ of niet. Tevens licht Smets een
tipje van de sluier van zijn nieuwe

boek op. Aanmelden via w
 ww.debibliotheekmaasenpeel.op-shop.nl of
aan de balie van de bibliotheek.

Ideale gelegenheid voor verzamelaars

Verzamelaarsbeurs in D’n Binger
Verzamelaarsvereniging De Peelstreek uit Meijel houdt zondag 17 juli weer haar maandelijkse ruilbeurs in
gemeenschapshuis D’n Binger, Alexanderplein 2 in Meijel. De ruilbeurs duurt van 09.00 uur tot 12.30 uur.
De beurs is een ideale gelegenheid
voor verzamelaars om hun collectie uit
te breiden of aan te vullen. Op verzamelgebied is van alles te vinden,

zoals postzegels, munten, pennen,
bidprentjes, geboortekaartjes, ansichtkaarten, bankbiljetten, suikerzakjes,
Pokéemons en voetbalplaatjes. Zoals

altijd zijn veel tafels gereserveerd
voor ruilers. Kinderen hebben gratis
toegang.

Odilia-octaaf in Baarlo
Het Odilia-octaaf in de parochie Heilige Petrus in Baarlo heeft met de Heilige Odiliaviering een traditie van
meer dan 120 jaar. Dit jaar begint de viering op zondag 17 juli om 09.30 uur met een mis en eindigt het zondag
24 juli om 15.00 uur met het lof.
Deze Heilige Odiliaviering stamt uit de
tijd van keizer Napoleon. Hij gaf bevel
tot opheffing van de kloosters en dus
ook dat van de Kruisheren in Venlo.
Een kruisheer nam de relikwieën van
het Heilig Kruis en van de Heilige
Odilia mee naar een oom in Baarlo,
die tevens pastoor was. Pastoor
Creemers (1850-1869) zorgde vervol-

gens voor een grote bloei van de verering van Odilia. De bedevaartgangers
komen uit de omgeving van Peel en
Maas en zelfs uit Duitsland. De twee
grote thema’s van de devotie zijn
het bidden om bescherming tegen of
genezing van oogkwalen en een juiste
kijk op een turbulente en steeds veranderende wereld. De Heilige Odilia

leefde in de vierde eeuw. Ze heeft de
christelijke boodschap heldhaftig uitgedragen en er zelfs haar leven voor
gegeven. Odilia heeft daardoor velen
tot geloof gebracht en ze is een goede
voorspreekster geweest. Dat kan ze
ook nu nog zijn voor de pelgrims die
hun weg vinden naar het Odilia-octaaf
in Baarlo.

Beringse fanfare en Kapela Pohoda
bij Muziek onder de Toren
In de zomermaanden organiseert de werkgroep Cultuur in Hartje Peel en Maas wekelijks een muziekoptreden
onder de noemer Muziek onder de Toren. Zondag 16 juli zijn er optredens van achtereenvolgens Fanfare Sint
Jozef uit Beringe en Kapela Pohoda uit Panningen e.o.
De optredens vinden plaats onder
de Toren op het Raadhuisplein in
Panningen. Ze beginnen om 13.30 uur

en eindigen om 16.45 uur. Bij slecht
weer kunnen de optredens worden afgelast. Kijk daarvoor op de

Facebookpagina van Muziek onder de
Toren.

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 Horst aan de 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 Horst aan de
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,

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
Horst aan de 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@hallohorstaandemaas.nl
of bel met 077 208 32 01.

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

T 077 208 32 01 • www.hallohorstaandemaas.nl
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Schouwspel nabij kasteelweide

Historische wasdemonstratie
bij De Sprunk in Baarlo
Jaarlijks vindt bij De Sprunk, in het centrum van Baarlo, nabij de
kasteelweide een historisch schouwspel plaats. Ditmaal is dat op
zondag 17 juli tussen 13.30 en 16.00 uur.

5xBeringen verbroederingsfeest
Het driejaarlijkse treffen tussen zeven Europese dorpen met de naam Beringe of een variant daarop, staat
weer voor de deur. Op vrijdag 15 juli vertrekt Beringe (Peel en Maas) met het sportteam en zijn supporters
naar Beringen Hainich in Duitsland voor de 5xBeringen zeskamp.
De sportploeg bestaat uit twintig personen vanaf 16 jaar die al twee maanden tweewekelijks trainen om zo goed
mogelijk voor de dag te komen. Het
meest bijzondere van dit evenement
zijn de grensoverschrijdende vriendschappen. Vriendschappen die al
lang geleden zijn ontstaan, maar ook
nieuwe vriendschappen en contacten
die worden gelegd. Voorafgaand aan

elk groot treffen vindt ook een schoolproject plaats. De leerlingen van basisschool Onder de Linden hebben dit
jaar kennisgemaakt met 5xBeringen
tijdens enkele evenementen en uitjes.
Zo stond Koningsdag in het teken van
de zeskamp, met nieuwe toepasselijke oranje shirts met het opschrift
‘Beringe kleurt’. Het schoolproject
wordt vrijdag 15 juli om 08.30 uur

officieel afgesloten op het kerkplein.
Rond de klok van 09.00 uur zwaaien
de kinderen en de Beringse thuisblijvers het team en de supporters uit.
Iedereen die nieuwsgierig is naar de
resultaten van het schoolproject en
het team succes wil wensen, is vrijdagochtend om 08.30 uur welkom op
het kerkplein.

Meijel bereidt zich voor op het volgende
evenement: Summer Kick-Off
Festival Summer Kick-of vindt op vrijdag 22 en zaterdag 23 juli plaats in Meijel. Dit keer zijn er niet één maar
twee podia. Het thema van dit festivalweekend is dit jaar: ¡Viva la MexiSKO!. Tussen de festiviteiten door
worden er verschillende activiteiten georganiseerd zoals een volleybaltoernooi en dj-contest.

Het woord ‘sprunk’ is afkomstig
van (water)sprong, een spontane
waterbron. Deze waterbronnen
geven helder water. Aanvankelijk
was deze sprunk een drenkplaats
voor het vee dat in de zomer in
groten getale vanuit het dorp naar
de weiden langs de Maas werd
gevoerd. Later is deze bron met
haar helder water dienst gaan doen
als wasplaats. Hier kwamen in
vroeger dagen de vrouwen van het
dorp bijeen met hun was, geladen
in manden of los op een kruiwa-

gen. De was werd gespoeld in de
bron, en gebleekt op het grasveldje
rond De Sprunk (‘de bleyckerije’).
Terwijl de was lag te drogen of te
bleken, was er tijd om de nodige
roddels uit te wisselen. Om deze
traditie levend te houden speelt
een aantal dames in historische
klederdracht, voorzien van kruiwagens en rieten manden vol wasgoed, dit hele spektakel na. Tijdens
de gratis te aanschouwen wasdemonstratie is de nabijgelegen
watermolen geopend.

Op vrijdag wordt er afgetrapt met de
18+ Foute Fiësta onder leiding van de
Neerkantse dj Walliezz en Meijelse
Tuan Stex. De tickets voor deze avond
zijn online verkrijgbaar. Het volleybaltoernooi vindt op zaterdag plaats van
11.00 tot 16.00 uur, waarbij teams vanaf
vier deelnemers in de 18+ en 18- poule
strijden voor de winst. Inschrijven kan

tot vrijdag 15 juli. Tijdens het volleybaltoernooi vindt er nog een strijd plaats:
namelijk de dj-contest. Hier mogen
lokale dj’s het tegen elkaar opnemen
en wint de beste dj een plek op de
mainstage volgend jaar. De inschrijvingen zijn nog geopend. Op zaterdagavond barst het 14+ feest los en zullen
The Boy Next Door, bekend van hits

als Whenever (samen met Kris Kross
Amsterdam), Barry Fest (Ferry de roze
flamingo) samen met zijn Surinaamse
MC, De Mike, Praia del Sol, Ravish en
Mr. Cool de muziek op de mainstage
verzorgen. Op de tweede stage, de
Rambaan, wordt er techno en house
gedraaid. De tickets voor deze avond
zijn online verkrijgbaar.

Open Air Concert Méél Voices
Ter afsluiting van het muzikale seizoen verzorgt het Meijels Mannenkoor, met de roepnaam Méél Voices,
woensdag 20 juli een Open Air Concert. Plaats van handeling is het binnenterras van de Heere van Meijel,
Dorpsstraat 19 in Meijel.
Het koor brengt deze avond een luchtig programma ten gehore, begeleid
en gedirigeerd door Sylvia Berghs.
Het concert is ook een gelegenheid om
kennis te maken met mannenkoormu-

ziek en te beleven hoe gezond zingen
kan zijn. Aanvang van het concert is
om 18.30 uur. De toegang is gratis.
Het Meijels mannenkoor repeteert elke
woensdagavond van 19.45 tot 22.00 uur

in gemeenschapshuis D’n Binger. Na de
zomervakantie start de repetitie op
woensdag 31 augustus vanaf 19.45 uur
in D’n Binger. Voor meer koorinformatie zie www.meijelsmannenkoor.nl

WORD BEZORGER
EEN LEUKE BIJBAAN
WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS
VOOR DE VOLGENDE ROUTES
MEIJEL RONDOM IN HET NEERVELT
HELDEN RONDOM AKKERVELD
BAARLO RONDOM
GRAAF VAN KESSELSTRAAT
MAASBREE RONDOM DORPSTRAAT
KESSEL RONDOM VEERSEPAD

Openingsconcert Orgelfestival
Limburg in Panningen
WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE

Mail naar bezorgers@garcon.nl

Het 10-jarig jubileum van Orgelkring Peel en Maas is voor de Stichting SOL (Samenwerkende
Orgelvrienden Limburg) reden geweest om aan de Orgelkring Peel en Maas het openingsconcert van het
Orgelfestival Limburg op vrijdag 8 juli toe te kennen. Daarvoor waren organist Hayo Boerema en het koor
Laurens Collegium uit Rotterdam uitgenodigd om gezamenlijk een speciaal programma uit te voeren.
Beeld: Jac Willekens
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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 17 juli
H. Mis 9.30 uur
Woensdag 20 juli
H. Mis 9.00 uur

Parochie Egchel

Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530

Cluster MKBE

Kerkdiensten
Zondag 17 juli
geen H. Mis
Zondag 24 juli
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Willem van Gend
(b.g.v. verjaardag).

Parochie Grashoek

Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg
06 48 53 14 21
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 16 juli
H.Mis 19.00 uur t.i.v. Henny CuijpersKurvers {jaardienst}
Zaterdag 23 juli
H.Mis 19.00 uur t.i.v. Overleden leden
van gemengd koor Bel Canto in coronatijd. Deze viering zal muzikaal
opgeluisterd worden door het koor Bel
Canto

Parochie Helden

Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3, 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl

het opsteken van een kaarsje, een
gebed of een moment van bezinning.
De H. Aldegundis is beschermheilige
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973 tegen ernstige
Pastorie Dorpstraat 31, 077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl Parochie Kessel
www.parochiemaasbree.nl
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Kerkdiensten
Iet Dings-Bovendeerdt
Zondag 17 juli
077 462 18 60, 06 24 21 61 06
H. Mis: 11.00 uur
Kerkdiensten
Lector: Dhr. Jacques Bouten
Zaterdag 16 juli
Intenties: Overleden ouders Tinus
19.15 uur H. Mis. Voor onze parochie.
Hendrix en Mina Hendrix-Hermans
en kinderen.
Parochie Baarlo
Mededelingen
Misintenties NL31RABO0103903860
Openstelling Aldegundiskapel
Pastorie Markt 3, 077 477 12 75
De Aldegundiskapel in onze parokapelaan@parochiebaarlo.nl
chiekerk is dagelijks geopend voor www.parochiebaarlo.nl

Eerste fase
historisch
kunstwerk
in Baarlo
onthuld

Het eerste element van het
Baarlose kunstwerk ‘Vooruit
naar het verleden’, gemaakt
door beeldhouwer Hans
Reijnders, is op zaterdag 9 juli
officieel onthuld. Deze gebeurtenis werd muzikaal omlijst door
fanfare Eendracht en Leon
Vestjens. Het historisch kunstwerk is een herinnering aan de
rijke historie van Baarlo en
wordt in een aantal fases op de
driehoek MarkstraatMaasstraat opgebouwd.
Medio zomer 2024 zal het kunstwerk voltooid zijn.
/ Beeld: Frank Gijpmans

Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
OVERLEDEN: Nellie HeijnenHunnekens, 98 jaar
Zondag 17 juli
H. Mis 10.00 uur t.i.v. Lucie HermkesKartner (b.g.v. verj);

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 16 juli
H. Mis 17.30 uur
Zaterdag 23 juli
Geen H. Mis

Parochie Meijel
Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl

Kerkdiensten
Zondag 17 juli
9.30 uur H. Mis en ogenzegening.
Opening Odilia-octaaf.
Overleden ouders Mathias Peeters en
Maria Peeters-Geurts, zoon Harry en
zoon Jan.
Cor Driessen en Ietje Driessen-Hamans
v.w. Huwelijksdag.
Overleden ouders Jeu en Mien BoutenWijnhoven, Arn en Maria.
Woensdag 20 juli
15.00 uur Odilia-Lof en ogenzegening.
Donderdag 21 juli
9.00 uur H. Mis en ogenzegening.
Zondag 24 juli
9.30 uur H. Mis en ogenzegening.
Sluiting Odilia-octaaf.

Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zondag 17 juli
H. Mis 11.00 uur met Herenkoor uit
Dankbaarheid
Maandag 18 juli
18.30 uur H. Aanbidding (dagkapel)
en 19.00 uur H. Rozenkrans
Dinsdag 19 juli
H. Mis 09.00 uur (dagkapel). Aansl.
koffiedrinken
Donderdag 21 juli
H. Mis 09.00 uur (dagkapel) aansl.
Aanbidding

Parochie Panningen

Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- en woensdag-ochtend
van 08.30 uur tot 11.30 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 16 juli
H. Mis 19.00 uur t.i.v. zeswekendienst
Jan Kessels;

Medelingen
Zondag 17 tot en met zondag 24 juli
2022 is er in de kerk van Baarlo
de jaarlijkse ogenzegening van de H.
Odilia.
De H. Odilia wordt aangeroepen voor
alle kwalen van de ogen.

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.

Zondag 17 juli
H. Mis in missiehuis om 10.30 uur
Woensdag 20 juli
H. Mis om 9.00 uur in de dagkapel

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

Pastoor-deken
W. Varela
077 398 14 16
Maasbree/Baarlo/Kessel/
Kessel-Eik
Kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kerkbestuur
Secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com
Ziekenzalving
06 55 40 80 23
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Overwaarde
huis opnemen?
Ben je in het bezit van een huis met overwaarde?
Zou je dit geld graag ‘uit de stenen’ willen halen,
bijvoorbeeld voor het verduurzamen of aanpassen van
je woning, voor een grote uitgave ineens of een maandelijkse
aanvulling van je pensioen?
Het verduurzamen of verbouwen van je woning
Met de oplopende energieprijzen en de nieuwe eisen van de overheid
waar jouw woning in de toekomst aan moet voldoen is voor veel
woningeigenaren het verduurzamen van de woning prioriteit nummer
1. Met bijvoorbeeld goede isolatie en zonnepanelen kun je al snel flink
besparen op jouw energierekening.
Overwaarde gebruiken voor meer pensioeninkomen en
een besparing op je maandlasten
Er zijn momenteel veel speciale regelingen om je overwaarde op te
nemen als je al met pensioen bent of binnen 10 jaar van je pensioen
zit. Hiermee kun je de maandlasten van je hypotheek flink verlagen,
je inkomen aanvullen of eenmalig iets schenken aan je kinderen of
kleinkinderen.
Naast bovenstaande opties zijn er nog tientallen andere redenen om
je overwaarde op te nemen. Je bent helemaal vrij om de opgenomen
overwaarde uit te geven zoals je zelf wenst. Het is immers jouw eigen
vermogen!
Het is erg belangrijk om de opgenomen overwaarde in de juiste hypotheek
constructie te zetten. Daarom nodigen we je graag uit voor een vrijblijvend
en kosteloos advies gesprek om dit te bespreken.
Graag bespreken wij de mogelijkheden bij jou thuis of op ons kantoor.

Martens Financieel Advies B.V.
Goltziusstraat 35

tel: 040-298 88 70

5911 AT Venlo

Email: Info@martensadvies.nl

www.martensadvies.nl
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natuur

Tijd voor ontspanning

Wandelen tussen de Peel en de Maas
De gemeente Peel en Maas is een goede gemeente om lekker op pad

te gaan. De vele wandel- en fietsroutes gaan door veel groen, langs de

De zomer is bij uitstek de periode om er lekker op uit te gaan.

Maas, door de dorpen en bieden geweldig uitzicht op de vele kastelen,

Op vakantie of een dagje weg met je gezin, familie of vrienden.

rijksmonumenten en historie die Peel en Maas rijk is. Welke gebieden zijn

Kijk hierbij zeker ook eens naar je eigen omgeving. In Peel en Maas

de moeite waard?

is van alles te doen en te beleven. Op en aan de Maas en in de Peel
bijvoorbeeld, maar ook in de elf dorpen die Peel en Maas rijk is.

Aanvankelijk waren die dennen bedoeld om te kunnen gebruiken in de steenkoolmijnen
bij Luik. Via het Afwateringskanaal werd het hout verscheept naar de Belgische stad.

Een overgebleven stuifzandduin is De Koeberg in de Heldense Bossen bij Helden. Het is

klonk toen regelmatig de oproep ‘koop

een populaire plek voor kinderen om te spelen.

lokaal’. Wat mij betreft blijven we deze

waardering voor het lokale vasthouden.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog speelden de bossen een belangrijke rol. Toen in 1944 de

Het past perfect bij de Cittaslow-

geallieerden in aantocht waren, verwachtte het zuiden van Nederland een snelle bevrijding.

gemeente die we zijn. Cittaslow is hét

Het verzet maakte zich op om de geallieerden te helpen. De bospartizanen van Baarlo

keurmerk voor kwaliteit van leven.

waren zo’n groep verzetsmensen. Ze organiseerden acties in de bossen van de Kesselse

Wat daar ook bij hoort, is jezelf een

Bergen, overvielen Duitse militairen om aan wapens te komen en namen meer dan dertig

moment van rust gunnen. Je even

Duitsers als krijgsgevangene. Die hielden ze vast in een kamp in de bossen. Toen het

terugtrekken uit de waan van de dag en

gebied uiteindelijk bevrijd was, werden de gevangenen overgeleverd aan de bevrijders.

tijd maken voor ontspanning. In Peel en

In diezelfde oorlogsperiode was in Helden een militair onderduikerskamp gevestigd,

Maas is daar volop ruimte voor. Neem

genaamd Bovensbos. Geïnspireerd door de April-Meistaking werd ook in Limburg

nu bijvoorbeeld de vele natuurgebieden

het werk neergelegd en steeg het aantal onderduikers enorm. In het Bovensbos in

die deze gemeente rijk is, zoals de

Helden startte een Venlose sergeant het kamp Vrij Nederland. Dat werd bewoond

Groote Peel, de Heldense Bossen, de
Musschenberg en Vlakbroek. Hier

kun je er heerlijk op uit trekken voor

D e vo

een wandeling en na een periode van

g V E E N)
: Stichtin
to
o
(F
l
e
e
t in de P
gelkijkhu

hard werken of studeren je hoofd leeg

langs de Heldense Bossen.

Verheven Peelgebied en Struinpad Meijel, Grashoek

Wilma Delissen-van Tongerlo

Het Verheven Peelgebied is een natuurgebied in de Peel dat zich kenmerkt
door de hoogveen-moerasnatuur. Het is de enige plek in Nederland waar

Burgemeester van Peel en Maas

twee waterscheidingen loodrecht op elkaar staan.

Wil je meer weten over Cittaslow?

Kijk op www.peelenmaas.nl en klik op

Stichting VEEN uit Meijel, dat zich inzet voor het behoud van het peellandschap, heeft

het Cittaslow-logo.

in twee grondwatermeters geplaatst in het hoogste en het laagste punt van dit gebied.
Het laagste punt ligt in Meijel aan Molenbaan 35 in veengebied ’t Molentje. De ene

Rubriekenoverzicht
eten en drinken

actief

(rechter) meter geeft daar de stand van het regenwater aan dat de grond intrekt en

blijft staan op een ondoorlatende laag grond op 1,5 meter diepte. De linker meter geeft
de hoogte van het grondwater aan ónder die ondoorlatende laag. De tweede meter

shoppen

natuur

kunst & cultuur

Voor een actieve vakantie

Bij een zomer in Peel en

De natuur is in

In Peel en Maas is de

Voor jong en oud is er

in een restaurant of

plek. Huur een fiets,

ook een dagje winkelen.

aanwezig, maar vooral

te vinden. De Knopen

Maas. De jeugd leeft zich

specialiteiten, zoals

aardbeien, te proeven.

is Peel en Maas de juiste
ga met de huifkar mee,
speel een potje golf,

ga lekker watersporten,
neem een frisse duik of

trek de wandelschoenen
aan en verken één van

de vele wandelroutes in
Peel en Maas.

Maas hoort natuurlijk
Wat is er leuker dan

struinen langs winkeltjes,
markten en braderieën

om zo lokale boetiekjes

te ontdekken? In de hele
gemeente zijn diverse

winkelgelegenheden te

kunst gewoon op straat

Peel en Maas alom

van Tajiri in Baarlo,

zeer divers.

Van de oevers van de

Maas in Baarlo en Kessel
tot de Peel in Meijel en
al het moois wat daar
tussenin zit.

vinden. Wekelijks zijn er

markten in Panningen en

de turfsteker in het

vernieuwde centrum van
Meijel en de shoppers

in Panningen. Ook is het
leuk om in Peel en Maas
een van de musea te
bezoeken.

ligt op het hoogste punt aan de Helenaveenseweg 97 in Grashoek in stuifzandgebied

de Marisberg. Deze ligt 2 kilometer noordelijker en ligt 5 meter hoger dan ’t Molentje.

eropuit

Genieten van een

Vergeet ook niet de lokale

Het regenwater zakt daar de grond in en komt vele jaren later als kwelwater in ’t
Molentje naar boven.

Het veenmoeras in de Peel is daarnaast een verblijfplaats van veel water- en

veel te doen in Peel en
uit in de speeltuin of

het zwembad en samen

moerasvogels, die vanuit een speciale vogelkijkhut te bekijken zijn. Deze hut en

Het Verheven Pe
elgebied

de beide grondwatermeters liggen aan het ruim 13 kilometer lange Verheven Peel

Struinpad, dat in 2016 door VEEN is aangelegd. Het pad gaat dwars door akkers, bossen

neem je de fiets voor

en veenweilanden die het domein zijn van weidevogels als de wulp, grutto en kievit.

langs een van de vele

Meijel of de Helenaveenseweg in Grashoek, maar er kan ook elders worden gestart op

Peel en Maas. Wat dacht

waterdichte schoenen te dragen.

een rit door de Peel of

De startpunten van het Struinpad zijn bij de beide watermeters aan de Molenbaan in

bezienswaardigheden in

het pad. Omdat sommige stukken op het pad drassig kunnen zijn, wordt aangeraden

je van een bezoek aan

Dubbroek Maasbree, Baarlo

één van de kastelen die

In de oude Maasbedding tussen Maasbree, Baarlo en Hout-Blerick (gemeente

de gemeente rijk is?

Meijel. Een groot voordeel:
overal gratis parkeren.

Venlo) ligt het Dubbroek. Dit gebied is 148 hectare groot en wordt beschermd door
Stichting het Limburgs Landschap.

Het Dubbroek is voornamelijk bedekt met elzenbroekbos, populieren op de laagste

Colofon

delen en eiken, berken en naaldbomen op de hogere delen. Verspreid liggen er nog
enkele graslandpercelen en open water. De Springbeek ontspringt in het Dubbroek.
Tijdens de zomer zijn er volgens de stichting zeldzame plantensoorten te vinden,

ZOMER in Peel en Maas is een gratis uitgave van Kempen Media en is op donderdag 14 juli 2022 gratis verspreid via nieuwsblad HALLO Peel en Maas. Daarnaast ligt de

zoals de dotterbloem en holpijp. Er zijn achttien soorten dagvlinders, elf soorten

zomerkrant gedurende de zomerperiode tot en met 31 augustus bij diverse recreatie- en horecagelegenheden in Peel en Maas.

Kempen Media

Handelstraat 17, 5961 PV Horst
077 208 32 00

info@kempencreeert.nl

werd doodgeschoten. De onderduikers konden op het nippertje ontkomen en werden

ondergebracht bij particulieren. Ter herinnering aan dit kamp werd aan Bovensbos in

wandel- en fietsroutes. Onder andere de fietsknooppunten 56, 65 en 24 gaan door en

Maak er samen een mooie zomer van.

restaurants en cafés.

werd verraden door de NSB-groepsleider uit Meijel, die daarop door de kampleiding

Vanaf het vakantiepark De Heldense Bossen, tevens informatiepunt, vertrekken diverse

Maas.

tal van leuke terrasjes,

door zo’n vijftig onderduikers, bestaande uit ex-militairen en burgers. Het kamp

1993 een monument onthuld.

maken. Beleef de ruimte in Peel en

In Peel en Maas zijn

Kesselse Bergen één geheel. Via een schenking in 2015 kreeg Stichting het

In de jaren twintig en dertig werden naaldbomen aangeplant op de stuifzandduinen.

omgeving meer gaan waarderen. Ook

glas wijn of lekker pilsje.

bosgebied van zo’n 500 hectare. Samen met de Heldense Bossen vormen de

bijzonder stukje natuur.

In de coronaperiode zijn we onze eigen

het genot van een goed

Ten westen van Baarlo en ten zuid-oosten van Helden ligt een uitgestrekt

natuurgebieden kenmerken zich door stuifzandheuvels en zijn daarmee een

wandelpaden en ruiterroutes. Te veel om op te noemen.

gezellig bijkletsen onder

Heldense Bossen en Kesselse Bergen
Baarlo, Kessel en Helden

Limburgs Landschap 0,55 hectare bos van de Kesselse Bergen in bezit. Beide

We hebben winkels, horeca, een bioscoop, musea, ijssalons, fiets- en

gastronomisch diner
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Fotografie en beeldredactie
Jac Willekens

Verspreiding & bezorging
Garçon

bezorgservice@garcon.nl

sprinkhanen en zoogdieren als de das, wezel, eekhoorn en waterspitsmuis te vinden.
Vanaf bushalte Rooth in Maasbree, bij restaurant Boszicht, is het Dubbroek goed te

Bij het vervaardigen van de gratis vakantiekrant is uiterste zorgvuldigheid betracht.

bereiken voor wandelaars. Ook zijn er diverse parkeerplaatsen in de buurt. Het gebied

Aan de inhoud en vormgeving van deze krant kunnen geen rechten worden ontleend.

is vrij toegankelijk op de wegen en paden. Er lopen diverse regionale fietsroutes, een

Kempen Media is niet aansprakelijk voor eventuele fouten. Kempen Media behoudt

anwb-wandelroute en een witte wandelroute van 3,5 kilometer.

zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht conform
artikel 15 lid 1 sub 4 van de auteurswet als het databankrecht voor.

rgebied Dubbroek
Ingang richting natuu

Bronnen: stichting VEEN, Peelgeluk, Stichting het Limburgs Landschap
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Mo[nu]ment

in Peel en Maas

Lekker toeren langs de mooiste, vaak minder beschreven, plekjes in Peel en Maas. Om gewoon te

1

genieten van de omgeving of een monument te spotten. De mo[nu]mentenroute in zijn geheel is

4

55,5 kilometer lang en duurt ongeveer drie uur met de fiets. Geniet van Peel en Maas, haar niet
alledaagse momenten en de monumenten. Veel plezier.

3

2
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’Weer naar festivals kunnen
gaan: dat voelt als thuiskomen’
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Naast een parttime baan bij een uitzendbureau en werkzaamheden als

lifestyle coach, brengt de Panningse Tessie Wulms (23) een groot gedeelte

van haar tijd door op festivals. Hardstyle festivals zijn haar favoriet en ook
deze festivalzomer trekt ze haar festivalschoenen uit de kast.

De festivalzomer is weer in volle gang

en daar is festivalganger Tessie Wulms
uit Panningen maar al te blij mee.

2

Het was af en toe pittig, toen dit niet
kon”, zegt de 23-jarige.

“Ik vind het geweldig. Het voelt als

De tel kwijt

geweest. Alsof alles weer door is

bezocht. De tel is ze inmiddels kwijt.

Prijskaartje

en hardcore festivals. “Ik ben laatst

de festivals voor de coronatijd zijn

thuiskomen, alsof corona er niet is

gegaan en er niks is gebeurd. Ik geniet
twee keer zoveel van festivals, omdat
het niet zo vanzelfsprekend is als
vroeger”, geeft Tessie aan.

Door de maatregelen vanwege
het coronavirus hebben de

afgelopen twee jaar geen tot weinig
evenementen plaatsgevonden.

Ondanks dat Tessie zich zonder
festivals alsnog heeft kunnen

vermaken, was het af en toe pittig.

“Naar festivals gaan is iets waar je je
blijheidsmomenten, ontspanning en
gezelligheid met vrienden uithaalt.

Het is een plek om vrienden te maken.

1

Tessie heeft al behoorlijk veel festivals
Tessie gaat het liefst naar hardstyle

naar Defqon.1, Masters of Hardcore,

Shockerz en Intents festival geweest.

Mensen hebben een bepaalde mening
over de deze festivals, maar die type

festivals zijn veel meer dan alleen harde
muziek. Het is ook de aankleding, de

sfeer en alles eromheen wat het zo leuk
maakt. Festivals zijn anders dan een
stapavond. Mensen gaan er naartoe

voor een doel. Het is één grote familie
eigenlijk. Iedereen is blij en aan het

genieten, dat is het leuke eraan”, zegt
de Panningse.

De festivals van nu in vergelijking met

bezoekt Tessie verschillende

niet meer volledig hetzelfde, geeft

naar Solar in Roermond en Decibel

Tessie aan. “De prijzen zijn duurder
geworden, zowel de tickets als de
munten. Voorheen ging ik iedere

maand wel één of twee keer naar een
festival. Ik had het er toen voor over.
Ik ben nu meer bezig met sparen en

daardoor denk ik sneller na of ik mijn
geld niet eerder aan iets anders uit

wil geven. Het scheelt nu dat ik nog

veel tickets tegoed had van twee jaar

geleden, door de coronacancelingen.”
Samen met een vast groepje vrienden

festivals. “Over een paar weken ga ik

R E IN E T

in Hilvarenbeek. Daarnaast ga ik in

december nog naar Thunderdome in

de Jaarbeurs in Utrecht”, zegt Tessie.
Of corona weer roet in het eten gaat

gooien, blijft de vraag. “Ik sta er niet
van te kijken als dat het geval is,

maar je weet het nooit. Het is heel
onvoorspelbaar.”

A Panningen
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Aan de Koeberg 3, Helden

Wilhelminaplein 1, Panningen

museumpeelenmaas.nl
peelenmaas.nl
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Cultuur en natuur in Engelse landschapstuin van Henk en Marian

Een tuintje in het hart
Wat ooit begon als een weiland, eindigde in een grote natuurtuin. Henk (80) en Marian (77) Bruijnen

natuurmens geweest, Marian is er in de loop der

ze bezitten. Inmiddels is de tuin uitgegroeid tot een Engelse landschapstuin waar ze volop de hobby

planten is er bij Henk als het ware met de paplepel

uit Baarlo zijn in 1982 van start gegaan met het planten van een aantal bomen op het stuk grond dat
tuinieren uitoefenen, en dat in hartje Baarlo.

zeven dagen per week mee bezig. “Wij zijn eigenlijk

het vieren van een verjaardag, samen komen met

“Henk is iedere dag aanwezig. Ik moet daarnaast

vrienden of om volledig tot rust te komen. Het

perceel bevindt zich op een locatie in Baarlo, los van
het woonhuis van de twee. Volgens Henk is de tuin
vergelijkbaar met een typische Engelse tuin. Het is

altijd aan werk. Iedere dag een paar uur”, zegt Henk.
het huishouden ook nog draaiende zien te houden”,
voegt Marian daar aan toe. De arbeid in de tuin
houdt de Baarlose Henk en Marian fit.

een mengsel van cultuur en natuur, dat je volgens

Met de tuinschep erbij ingegoten

een bosrijk gedeelte waar veel bomen, planten en

drogisterij in Sevenum. Na enige tijd hebben ze

Henk als park kunt beschouwen. De tuin bestaat

bamboe groeien. Ook ontbreekt de tuin niet aan

talloze kleurrijke bloemen, een berg met uitkijkpunt,
een tuinhuisje en een zelf uitgegraven vijver. Het

onderhouden van een tuin met een oppervlakte van

1 hectare doe je niet zomaar. Henk en Marian zijn er

ingegoten. “Mijn moeder ging vroeger een paar keer
per jaar langs bij de botanische tuin Jochumhof

De tuin: voor Henk en Marian Bruijnen uit Baarlo is
het de plek voor het drinken van een kopje koffie,

jaren ingegroeid, geeft ze aan. De liefde voor

Voorheen waren Henk en Marian eigenaren van een

in Steyl. Dan kwam ze vervolgens terug met een

tas vol gekke planten.” Daarnaast heeft Henk veel

kennis opgedaan over de planten door het lezen van
boeken. “Aan het blad en de vorm van de plant kan
ik zien wat voor soort het is. De namen onthoud
ik daarentegen niet”, vertelt Henk. Tijdens een

wandeling door de tuin wijst Henk op een plant,
een giftige plant welteverstaan. ”Dit is pijlkruid.
Daar werden vroeger de romeinen mee
vergiftigd.”

de zaak verkocht en zijn

ze zich in de pensioentijd
meer gaan focussen op
het opbouwen van de

tuin. Henk is altijd een

Gras is niet groener
bij de buren

In de bloei
der jaren

bezig. Er zijn

van 1 hectare groot heeft een

wat gemakken voorzien.

veel planten

De tuin van een oppervlakte

behoorlijke waarde. “Als je van
tevoren op gaat tellen hoeveel
geld het je gaat kosten, dan

begin je er niet aan. Voor een
plant ben je zo een tientje

kwijt. Ieder plantje dat we hier
hebben staan, hebben we zelf
gekocht”, zegt de 80-jarige
Henk. Je kan al raden wat

Henk en Marian jaarlijks als

verjaardagscadeau ontvangen.
Toch is de tuin volgens Marian
inmiddels wel vol genoeg.
“We hebben nu meer dan

genoeg planten. Ik moet Henk
ook tegenhouden anders blijf
hij maar aan het poten.” Het

stel heeft in de afgelopen jaren
heel Nederland afgereisd voor

planten. “Naar het tuincentrum
gaan is een uitje”, geeft Marian

aan. Hoeveel planten er precies
in de gehele tuin staan, is

moeilijk te zeggen. Op een

klein deel staan al meer dan

honderd verschillende planten,
volgens Henk.

Inmiddels is de tuin van heel
Wat begon met het aanleggen
van een omsingeling van

bomen, eindigde in een tuin

met een zelf gegraven vijver
en tuinhuis. In de vijver

zwemmen schildpadden,

waterhoendjes en vissen.
“We hebben de vijver uit

in de loop van
de jaren ook

kapot gegaan.

De grond is niet
altijd geschikt.

Na een paar jaar

verpieteren de planten en

ontstaan er weer nieuwe”,
legt het stel uit.

laten graven, omdat we

Achter de geraniums

zat. De Kwisbeek loopt

een favoriet plekje in de

wisten dat hier kwelwater
hier achter”, zegt Henk.
Daarnaast staat er een

tuinhuis met een stroom- en
wateraansluiting. De tuin

heeft in de loop van de tijd

heel wat moeten doorstaan.
“Het was voorheen veel

mooier. Nu is het wat meer

een wildernis. Het onderhoud
vereist veel werk. Dat werk
wordt onderschat, je moet

veel snoeien anders gaat alles
kapot. We hebben een grote

boom in onze tuin staan waar
een speciale ploeg voor moet
komen om deze te snoeien.

Daar zijn ze twee dagen mee

Henk en Marian hebben ook
tuin, namelijk het plekje op
de berg. “Je kijkt zo naar

beneden over de tuin heen.”
Voorlopig hoeft het nog

niet, maar tegen de tijd dat

Henk en Marian écht achter
de geraniums moeten gaan

zitten, hebben ze al iemand
in het vizier die de tuin en

de bijbehorende arbeid kan

overnemen. Dit is kleinzoon

LUNCH - PATISSERIE - DINER - BORREL

Jordy. “Hij heeft groene

vingers en heeft al voor ogen
om samen met zijn vriendin

een woning te bouwen hier op
het erf.”

Raadhuisstraat 11 - 5981 BA Panningen

Reserveer via 077-737 0031 - info@restaurant-e11f.nl
Voor afhaal gerechten, kunt u makkelijk online uw bestelling doen
op onze website; www.restaurant-e11f.nl
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ZomerSpellen
BattlePong
Waar: Speel het spel buiten.
Nodig: tafel, waterpistolen,

pingpongballen, plastic bekertjes.
Voor: 6 jaar en ouder.

Tijdsduur: 30 minuten.

Opstelling: in een rij achter elkaar.
Aantal: niet van toepassing.
Aard van het spel: mikken.

Plaats een tafel in de lengte van het speelterrein. Op het eind van de tafel plaats
je een paar omgekeerde bekertjes. Op elk bekertje leg je een pingpongballetje.

De spelers gaan in een rij achter de tafel staan en proberen om beurten met een
waterpistool de pingpongballetjes van de bekertjes te schieten. Wie kan er goed
mikken?

WaterLimbo
Waar: Speel het spel buiten.

Nodig: waterslang, eventueel nog andere
watersproeiers, muziek.
Voor: 6 jaar en ouder.

Tijdsduur: 30 minuten.

Opstelling: niet van toepassing.
Aantal: niet van toepassing.

Aard van het spel: vrij bewegen op muziek.
De spelers hebben badkleding aan en proberen onder de straal water uit een

tuinslang door te limbodansen. Bij deze Zuid-Amerikaanse dans, waarbij men met

een achterwaarts gebogen lichaam onder een lat door danst, is het gebruikelijk dat
die lat steeds wat lager wordt gelegd. Naast de waterstraal kunnen er ook andere
watersproeiers worden aangezet, zodat er een echt waterfeest ontstaat. Limbomuziek hoort er natuurlijk ook bij.

Luciferschieten
Waar: Speel het spel buiten.

Nodig: lucifers, rietjes, bakjes met water.
Voor: 7 tot en met 10 jaar.
Tijdsduur: 10 minuten.

Opstelling: niet van toepassing.

Aantal: wordt individueel gespeeld.
Aard van het spel: behendigheid.

Een onschuldig, maar leuk schietspelletje. Elke speler krijgt een rietje en tien

lucifers. Het rietje wordt gebruikt om de lucifers af te schieten naar een bakje met
water. Hoe kleiner het bakje, hoe moeilijker het is om de lucifers in het water te
schieten.

Waterballon handbal
Waar: Speel het spel buiten.
Nodig: ballonnen, water.

Voor: 6 tot en met 10 jaar.
Tijdsduur: 10 minuten.

Opstelling: in twee rijen tegenover elkaar.
Aantal: niet van toepassing.
Aard van het spel: actief

Twee teams gaan in twee rijen tegenover elkaar staan, ongeveer twee meter van

elkaar af. De deelnemers van elke ploeg hebben een eigen kleur ballon en vullen

die met water. De spelers moeten proberen om hun ballon achter de spelers van de
tegenpartij op de grond terecht te laten komen.

Bron: SamenSpelenboekje Jong Nederland Limburg

Voorleesverhaal

Het zandkasteel
Maartje is vandaag alleen met opa op stap. Ze gaan een dagje naar de
zee. Ze zijn net op de trein gestapt. Daar mag Maartje van opa bij het

raampje zitten. Wat gaat die trein snel zeg! Bomen, huizen, koeien in de

wei: alles flitst voorbij. Maartje houdt haar treinkaartje stevig vast. Als de

treinconducteur komt, moet ze het kaartje aan hem geven. En jawel hoor,
daar komt de conducteur net aan.

“En, waar gaat de reis heen”, vraagt hij, terwijl hij hun kaartjes

controleert. “We gaan vandaag naar het strand, toch Maartje?”, zegt

opa. Maartje knikt verlegen. “Dan hoop ik maar dat er geen haaien
zijn vandaag”, lacht de conducteur. Maartje kijkt opa met grote ogen
aan.“Hij maakt maar een grapje”, stelt opa haar gerust. “Bovendien lusten
haaien helemaal geen kleine meisjes.” “En lusten ze ook geen opa’s?”,
vraagt Maartje bezorgd. Opa schudt zijn hoofd. “Nee hoor, ook geen
opa’s.”
Even later rijden ze het station binnen. Ze stappen uit en aan de hand
van opa huppelt Maartje over het perron. De tas op haar rug huppelt
vrolijk mee. En dan zijn ze eindelijk bij het strand. Voor hen ligt het grote
witte strand en daarachter is alleen maar water. In de verte zijn een paar
bootjes te zien. “Mag ik mijn schoenen uitdoen?”, vraagt Maartje aan opa.
“Natuurlijk”, zegt opa en helpt haar met het losmaken van de riempjes
van haar sandalen. Maartje rent het strand op. Oeh, wat kriebelt het
zand tussen haar blote tenen. Ook opa heeft zijn schoenen uitgedaan en
de pijpen van zijn broek opgerold. Voorzichtig steekt hij zijn grote teen
in het water. “Dat is koud!”, roept hij uit en hinkt op een been over het
strand. Maartje giechelt. Gekke opa, hij maakt natuurlijk weer een grapje.
Met beide voeten tegelijk springt ze in de zee. Maar opa maakte helemaal
geen grapje. Het water is echt koud. Snel gaat ze weer op het warme zand
staan. Dan ziet ze een grappig diertje bij het water lopen. Het is rond en
plat en met zijn twee voorste pootjes maakt hij knipbewegingen in de
richting van Maartjes tenen. Vlug doet ze een stapje achteruit. “Wat is
dat?”, vraagt ze. “Dat is een krab”, legt opa uit, “die wonen in de zee.”
Een golf spoelt over de krab heen en hij belandt op zijn rug. Spartelend
met zijn pootjes weet hij zich dan weer om te draaien en scharrelt weer
verder langs het water.
“We kunnen niet gaan zwemmen vandaag”, zegt opa, “maar we kunnen
wel iets anders doen: een zandkasteel maken.”
“Ja, dat is leuk!” Enthousiast klapt Maartje in haar handen. Opa haalt een
emmer en twee schepjes tevoorschijn uit de rugzak. Maartje schept het
zand in de emmer en opa bouwt de toren. Hij wordt bijna net zo hoog als
Maartje. Er omheen staan allemaal kleine torentjes. Met een stokje tekent
opa raampjes op de toren. Want de ridders en jonkvrouwen die in het
zandkasteel wonen moeten natuurlijk wel naar buiten kunnen kijken.
“Ga jij nog wat schelpjes zoeken om het kasteel mee te versieren?”,
vraagt opa dan. Maartje knikt. Maar dan… woesj! Een grote golf
spoelt het kasteel weg. Beteuterd kijkt Maartje naar de hoop
modder. “Geen probleem, we maken gewoon een nieuwe”, zegt opa.
“Maar misschien moeten we hem ergens anders op bouwen.” Hij kijkt om
zich heen. “Ik weet het”, roept Maartje uit. “We bouwen het kasteel op
jouw buik. En als er dan een golf komt, dan kun je gewoon wegschuiven.”
Goed idee, vindt opa. Hij gaat op zijn rug liggen en al snel heeft
Maartje de eerste toren op zijn buik gemaakt. Ze wil net aan de tweede
toren beginnen als er een grote golf aankomt. Net op tijd kan Maartje
wegspringen, maar die arme opa krijgt het water allemaal over zich heen.
Spartelend met zijn armen en benen komt hij weer tevoorschijn.
“Oh opa”, lacht Maartje, “nu lijk je net op een krab!”

Voor 2-3 smooth

ie s

Ingred iënten:
4 kiw i’s
4 si naasappels
3 bananen
ap
1 eetle pel citroens
elk
em
rn
250 ml ka

Bereid ing sw ijze:
n. S nij ze
en pel de banane
• Sc hi l de kiw i’s
n blender
ee
in
ze
e
en do
in grote st ukken
verse
appels (of gebruik
• Pers de si naas
nder
ble
de
in
t sa p ook
jus) en sc henk he
a
ss
ma
de
t een glad
• Pureer alles to
ap toe
lk en het citroens
me
de
n
• Voeg da
er
en mix nog een ke

ge glazen
smoothies in ho
Tip: Sc henk de
rtje
t een rietje en pa
en serveer ze me
si naasappel.

Cheers!

Moppentrommel
Bas en Pieter zitten samen op een bankje
te genieten van een ijsje.

“Bah”, zegt Bas op eens.
“Er zit een vlieg op mijn ijs.”
“Oh”, antwoordt Pieter.
“Zeker een liefhebber van de wintersport!”

Waarom vliegen vogels in de winter naar het Zuiden?
Antwoord: Het is te ver om te lopen!

Twee koeien staan in de wei.

Zegt de ene koe tegen de andere:

“Het tocht hier. Mag het hek dicht?”
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De Vlakbroekroute

Als natuur- en streekkenner Ton van Reen
(ook verdienstelijk schrijver) zegt dat de

Vlakbroekroute meer dan de moeite waard is
om te bezoeken, dan kunnen we aannemen
dat hij het bij het rechte eind heeft.

Onze redacteur was echter nog nooit in

het Koningsluster natuurgebied geweest.

Tijd om de wandelschoenen onder te binden en de reis
naar Koningslust te ondernemen.
Het

De route
Lengte 4 kilometer

Start Poorterweg 52

		Koningslust
Parkeren bij de kerk
Geopend altijd
Knooppunten 38, 37, 33, 34,
		 49, 41, 48, 40,
		 36 en 35

schijnt dat de
route door

het buitengebied van Koningslust
op een zonovergoten zaterdag of
zondag aardig vol kan lopen met

Kijk wel even naar de bordjes die bij

de paarden hangen, want ze hebben

last van hoefbevangenheid en mogen
niet alles eten. Knuffelen en aaien
kan wel gewoon.

De route leidt de wandelaar langs

bezoekers. Op een wel warme, maar

uitgestrekte weilanden, de Everlose

dat reuze mee. Bij het Vlakbroekpark

velden vol planten en bloemen

niet zo zonnige zondagochtend valt

aan het begin van de route zijn geen
andere mensen te bespeuren. Er zijn

genoeg picknicktafels voor het geval

het wel een populair tijdstip zou zijn.

beek, een soort moerasgebiedje,
die voor bijen als de hemel moet
voelen en perfecte plekjes voor
een picknick. Niet alleen bij de

picknicktafels in het park, maar ook

Kunstsnuiven aan de Maas
Museum Peel en Maas in Helden
Museum Peel en Maas in Helden biedt een leuk uitstapje voor het hele gezin! Van de Romeinen

de diverse grasvelden (soms door

of het gezin dat een gezellige, rustige

De geschiedenis komt tot leven. Voor kinderen is er de spannende speurtocht. Hoogtepunt is de

lenen zich uitstekend voor een

De 4 kilometer die de route meet,

en de Tweede Wereldoorlog, tot de industrialisatie en het recente leven in de jaren vijftig.
nabootsing van de aardbeving uit 1992. Je wordt flink door elkaar geschud, als je durft!

Je beleeft de fraaie tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog. Zo hoor je bommenwerpers overvliegen,

bomen beschermd van de zon)

familie-uitje in het weekend of een
dagje in de zomervakantie.

Op verschillende plekken wordt

volg je de WOII-speurtocht en ga je decoderen. Kun jij de code kraken? Open dan het slot van de

met informatiebordjes nog wat meer

verschillende nieuwe exposities gericht op Peel en Maas in de vorige eeuw. Dankzij veel historisch foto

van de route. Een mooie én educatieve

mysterieuze, stoere WOII-kist. Wie weet is er een leuk presentje in de kist verstopt... Op onze zolder zijn
materiaal, korte teksten en filmpjes, interactieve touchscreens en activiteiten voor de jeugd kom je meer te
weten over de historische tramlijnen, de beugelsport, de Limburgse mijnen en ambachtelijke beroepen als

timmerman en smid. Neem daarnaast plaats in ons naoorlogse school en maak een selfie. Sluit het bezoek
aan het museum af met een kopje koffie en een stuk heerlijke Limburgse vlaai in de Gasterie!

Museum Peel & Maas, Aan de Koeberg 3, 5988 NE Helden, www.museumpeelenmaas.nl

uitleg gegeven over bepaalde facetten
route dus.

Het rondje is niet bedoeld voor

de hardcore-wandelaar die aan

het trainen is voor de Nijmeegse

Vierdaagse (daar is de afstand te

kort voor), maar voor de liefhebber

ochtend wil beleven in de natuur.

gaat over goed begaanbare paden,

waardoor stevige wandelschoenen niet
eens per se nodig zijn. Overigens zijn

Voor een
breed assortiment
(boeren) kazen,
zelfgebrande noten,
chocola en
cadeaus

die wel aan te raden, want modder
(na regen) en hobbels in het pad
komen geregeld voor.

De route is zeker een aanrader en is

altijd te bewandelen. Starten kan vanaf
verschillende punten. Het ’officiële’
startpunt is in het dorp zelf bij het
Vlakbroekpark.

Graag tot ziens!
Gaby, Anita
en team heten
jullie van harte
welkom

Kaas & Zo Kepèl | Huijbenplein 11 | 5981 BH Panningen
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Pluk
Je eigen
blauwe bessen

Geniet van vers blauwe bessengebak, lekkere producten
en koop of pluk zelf je eigen blauwe bessen.
Naast een winkel met heerlijke blauwe bessenproducten, die je direct
kunt nuttigen op het gezellige terras,
kun je ook genieten van een heerlijke lunch.
Kijk op www.blauwebessenland.nl
voor meer informatie en onze openingstijden

Dorperpeelweg 1, 5966PM America.

Oorlogsmuseum

Oorlog in de Peel
is vernieuwd en geopend
vanaf 5 mei
Prachtig museum met levensechte diorama’s die een zeer
realistisch beeld geven van de oorlogsjaren rondom de Peel.
Omvat o.a. een zeer uitgebreide wapencollectie
en vele authentieke uniformen, gebruiksartikelen
en documenten uit de jaren 40-45.

Openingstijden
woensdag van 19.00 tot 22.00 uur
zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur
zondag van 10.00 tot 17.00 uur

Swolgensedijk 13
5962 NP Melderslo
info@oorlogindepeel.nl
06 - 220 643 58

Tel. 06- 392 392 65

Lekkere
specialiteiten
uit eigen regio
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