
Sterrentocht
In het begin van de coronaperiode werd in het hele land een berentocht opgezet. Gezinnen gingen samen op pad om in hun dorp verschillende beren voor de ramen te ontdekken. 
Dit bracht de medewerkers van kindcentrum Meijel op het idee om tijdens de kerstvakantie een sterrentocht te organiseren voor heel Peel en Maas. De kinderen van Ingrid Welten uit 
Meijel hingen deze week een ster voor het raam en hopen dat de inwoners van Peel en Maas met hen meedoen. / Beeld: Jac Willekens
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Gemeente wil vergunning intrekken
Camperplaats op Baarloseweg betekent aantasting bedrijfsvoering 
paardenfokkerij
Een onafhankelijke deskundige is tot de conclusie gekomen dat de camperplaatsen van Onder en Eindt op 
de Baarloseweg in Helden de bedrijfsvoering van de buren, die een paardenhouderij hebben, aantast. 
Gemeente Peel en Maas heeft daarom besloten om de in 2017 verleende vergunning in te trekken. 
De initiatiefnemers Johan en Esther Peeters stellen enorm teleurgesteld te zijn in de gang van zaken. 
Zij gaan het besluit aanvechten bij de rechtbank.

Het echtpaar Peeters ging in 

augustus 2017 voor het eerst 

naar de gemeente met het plan 

om acht camperplaatsen bij haar 

aspergebedrijf te realiseren op haar 

perceel aan de Baarloseweg in 

Helden. De vergunning werd door de 

gemeente verleend, echter kwam er 

in de bezwaartermijn een zienswijze 

van de buurman binnen. “We hebben 

ons plan met alle buren besproken. 

Er waren toen geen bezwaren. Maar 

onze buurman heeft na het verlenen 

van de vergunning toch een bezwaar 

ingediend, omdat volgens hem 

de camperplaatsen te dicht bij de 

paardenstal op zijn terrein kwamen”, 

legt Johan Peeters uit. Volgens 

de buren ligt de camperplaats 

zo dicht op hun stal dat het hun 

bedrijfsvoering schaadt.

De bezwarencommissie stelde de 

paardenhouder in zijn gelijk en het 

college trok de vergunning in. Familie 

Peeters ging daartegen in beroep 

en kreeg gelijk. De gemeente is in 

beroep gegaan tegen het besluit dat 

de vergunning van rechtswege zou 

zijn verleend. De raad van State heeft 

de gemeente weer gelijk gegeven 

en verwees de zaak weer terug naar 

de rechtbank. De rechtbank vond 

dat de gemeente haar besluit om 

de vergunning te weigeren, moest 

motiveren en heeft de gemeente 

opgedragen een nieuw besluit te 

nemen op bezwaar.

“We zijn daarom per 1 oktober 

open kunnen gaan, omdat onze 

vergunning geldig was en de 

gemeente nog geen beslissing 

op bezwaar had genomen.” Het 

opengaan van de camperplaats heeft 

echter geleid tot pesterijen, legt 

Peeters uit. “We hebben aangifte 

gedaan van smaad en laster. De 

buren hadden namelijk, in de tijd dat 

we zaten te wachten op een besluit 

van de gemeente, meerdere keren 

borden in hun tuin geplaatst richting 

onze campinggasten. Daarop stond 

geschreven dat onze camperplaatsen 

illegaal waren. Daarnaast is de 

wijkagent nog meerdere keren 

bij de buren geweest omdat ze in 

de avond harde muziek draaiden 

en discolampen op de campers 

gericht waren. De buren willen ons 

treiteren.”

Lees verder op pagina 08
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Bouwplannen gemeenschapshuis in de afrondende fase

‘De Paort wordt het kloppende hart van Kessel’
De werkgroep MFA Kessel heeft onlangs haar plannen voor de verbou-
wing van De Paort in Kessel aan de wethouder gepresenteerd. Het was 
bedoeling om het project in november aan de inwoners van Kessel voor 
te leggen, maar corona gooide roet in het eten. Inmiddels zijn de bouw-
plannen in een vergevorderd stadium en hopen de leden van de werk-
groep in januari definitief naar de gemeente te stappen.

De werkgroep MFA Kessel werd opge

richt in 2016 nadat eerder uit een 

dorpsenquête bleek dat De Paort 

volgens de Kesselse inwoners niet 

meer van deze tijd is. Daarop werd 

een klankbordgroep van dertig men

sen gevormd die meedachten over de 

toekomst van het gemeenschapshuis. 

“Het huidige gebouw is veertig jaar 

oud, ouderwets en voldoet niet aan de 

eisen. Tot 2019 is er gekeken naar een 

mogelijke locatie. Uit een achttal loca

ties werd uiteindelijk besloten om niet 

te verhuizen maar de huidige locatie 

te gaan verbouwen. Het was de mooi

ste locatie, ligt centraal in het dorp, 

is goed bereikbaar en de goedkoop

ste oplossing”, legt Peter van de Pas, 

voorzitter van de werkgroep, uit.

Lening
Tot 2019 was het gebouw in beheer 

door een zelfstandige ondernemer, 

daarna heeft een nieuwe stichting 

het beheer overgenomen, waardoor 

het bouwplan in een stroomversnel

ling is geraakt. De klankbordgroep 

heeft gekeken naar de eisen van het 

gebouw, een architect is aangesteld 

en er is nagedacht over de financie

ring. “De gemeente zal onze hoofd

sponsor worden, daarnaast hebben 

we fondsen aangeschreven. Omdat 

we vanwege corona als stichting geen 

reserves hebben kunnen opbouwen, 

zijn we genoodzaakt een lening af te 

sluiten om de overige kosten van de 

verbouwing te kunnen betalen”, aldus 

André Sieben, voorzitter van de stich

ting MFA Kessel.

Transparant gebouw
De werkgroep wil een gemeenschaps

huis creëren met een open karakter. 

Daarom zet de architect in op een 

transparant gebouw met veel glas. 

“Voorheen vonden de inwoners van 

Kessel het jammer dat het pand met 

de rug naar de Maas is gekeerd. Door 

de glazen wanden staat het gezicht 

naar de Maas en naar het kasteel. 

Ook komt er een aanbouw van 300 

vierkante meter aan de kant van het 

kasteel, zodat we meer gebruikers 

kunnen faciliteren”, aldus Van der 

Pas. Sieben: “We willen het gemeen

schapshuis ook overdag laten bruisen 

in plaats van alleen ‘s avonds. Daarom 

bieden we ruimte voor dorpsont

moeting, de bibliotheek en het VVV

kantoor. De gedachte daarachter is 

dat de verschillende partijen elkaar 

kunnen versterken. De Paort wordt het 

kloppende hart van Kessel.”

Multifunctioneel gebruik
In het plan verdwijnt ook het bal

kon boven de grote zaal. “Die ruimte 

is altijd een handicap geweest voor 

de akoestiek in de zaal. We willen 

daarnaast dat de zaal voor meerdere 

doeleinden wordt gebruikt, het is van 

belang dat alle ruimtes in het gebouw 

straks echt multifunctioneel worden. 

Daarover hebben de huidige gebrui

kers ook instemming gehad. Daarnaast 

heeft er ook overleg met de potentiele 

gebruikers plaatsgevonden. Er is veel 

afstemming geweest. De Paort wordt 

van en voor de Kesselse gemeen

schap”, aldus Sieben.

De werkgroep MFA Kessel zoekt naar 

mogelijkheden om de plannen begin 

2021 aan de Kesselse bevolking te pre

senteren. Begin volgend jaar gaat de 

werkgroep ook met de definitieve plan

nen naar de gemeente. De wens is dat 

de vernieuwbouw na negen maanden 

is afgerond. Van de Pas: “We hopen dat 

de verbouwing na de zomer kan begin

nen. Het is een uitdaging. We leggen de 

lat hoog. Er hebben zich al verschillende 

vrijwilligers van jong tot oud aange

meld die willen helpen met de verbou

wing. Het enthousiasme is groot.” Voor 

de gebruikers wordt te zijner tijd indivi

dueel een oplossing gezocht om de tijd 

de overbruggen. “Enkele verenigingen 

uit andere dorpen hebben al ruimte 

aangeboden. En misschien kunnen ook 

clubs tijdelijk uitwijken naar KesselEik. 

Uiteraard vindt de verbouwing in delen 

plaats en hoeven de gebruikers niet de 

gehele verbouwing uit te wijken naar 

een andere plek.”

Tekst: Jeanine Hendriks

Wĳ  zĳ n op zoek naar een enthousiaste 
nieuwe collega die ons bedrĳ f komt 
versterken voor de functie van: 

De werkzaamheden bestaan uit alle voorkomende tractor 
werkzaamheden, van zaai tot oogst, in de akkerbouw en 
vollegrondsgroenten.

Wĳ  bieden een afwisselende en uitdagende baan met een prima 
passende beloning, in een prettige werksfeer binnen een enthousiast 
team. Als profi el hebben wĳ  het volgende voor ogen:

 Affi niteit met de agrarische 
sector en techniek

 Zelfstandig en in 
 teamverband kunnen werken
 Werkervaring als 

tractorchauffeur

 Flexibele inzet
 In bezit van rĳ bewĳ s B en T
 Collegiaal
 Op full- of parttime

 basis
 ZZP-ers ook mogelĳ k

ALLROUND
TRACTORCHAUFFEUR

Ben jĳ  diegene die wĳ  zoeken
en spreekt het je aan om met 
moderne machines in de 
buitenlucht te werken, aarzel 
niet en bel: 

 077 - 465 1772 

Of stuur / mail je sollicitatie naar: 
HERMANS
bodem | techniek | precisie
Oude Heldenseweg 8c, 
5993 RA, Maasbree 

 info@hermansloonbedrĳ f.nl

BEZORGERS 
GEZOCHT!

Handelstraat 17  5961 PV Horst

WERKZAAMHEDEN  Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE  Mail naar bezorgers@garcon.nl

VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Meijel buitengebied

Kessel buitengebied

Maasbree rondom Baarlosestraat 
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Tekort aan starterswoningen

Kesselse Kevin Steeghs peilt 
woonbehoefte van jongeren
De 24-jarige Kevin Steeghs woont nog bij zijn ouders in het buitengebied van Kessel, maar kijkt langzaam 
naar de mogelijkheden voor een eigen stekkie. Echter loopt hij tegen het probleem aan dat er in de 
gemeente Peel en Maas weinig betaalbare huur- en koopwoningen voor starters beschikbaar zijn. Daarom is 
hij een enquête gestart om de woningbehoefte onder jongeren te peilen en met de resultaten het gesprek met 
de gemeente aan te gaan.

“Het is voor jongeren in deze tijd 

moeilijk om een eigen woning te 

vinden, vooral als je alleen op zoek 

bent naar een huis. De verhouding 

tussen de huizenprijzen en het 

inkomen is scheef. Doordat onze 

inkomens minder hard stijgen dan de 

huizenprijzen wordt het steeds lastiger 

voor starters om een eerste huis te 

kopen. Mijn oma ging op haar 21e het 

huis uit. Welke jongere kan dit in deze 

tijd?”, vraagt Kevin Steeghs zich af. 

Nadat hij zijn vrienden hierover sprak, 

kwam het idee om een enquête op te 

zetten om de behoefte onder jongere 

te peilen. “Ik vind een plattelandsge

meente zoals Peel en Maas mooi en 

zou er graag blijven wonen. Maar door 

een woningtekort bestaat de kans dat 

de jongeren uit de gemeente  trekken. 

Ik wil samen met de gemeente 

 werken aan een toekomstbestendig 

Peel en Maas. Als er nu niets gebeurd 

bestaat de kans op een leegloop van 

de jeugd in Peel en Maas, het is vijf 

vóór twaalf.”

De enquête, die via Kevins Facebook 

te vinden is, is al bijna honderd keer 

ingevuld en daaruit komen tekenende 

signalen. “Uit de resultaten komt 

duidelijk naar voren wat de jongeren 

kunnen en willen betalen voor 

een huis. Als je die resultaten 

vergelijkt met het huizenaanbod 

op bijvoorbeeld Funda, dan zie je 

de knellende situatie.” Ook waar 

de jongeren willen wonen wordt 

inzichtelijk. Helden en Panningen 

zijn erg in trek, maar ook Kessel en 

Egchel doen het erg goed. In alle 

kernen is vraag naar woonruimte. 

“Dit tekent de situatie, dat er nu actie 

moet worden ondernomen.”

Kevin vraagt daarom de jeugd van 

Peel en Maas om de enquête zo veel 

mogelijk in te vullen. “Hoe meer 

jongeren de enquête invullen, hoe 

krachtiger het beeld wordt van het 

probleem. Samen met de gemeente 

wil ik naar de resultaten van de 

enquête kijken en een concreet aan 

oplossingen werken. Ik ben van het 

aanpakken in plaats van het klagen. 

Volgend jaar rond deze tijd zit ik 

hopelijk niet meer thuis.”

Werken aan een 
toekomstbestendig 
Peel en Maas

Tekst: Jeanine Hendriks

CNC plaatwerkers (M/V)
De CNC plaatwerker is verantwoordelijk voor het instellen en bedienen 
van machines (pons/lasermachine en/of afkantbanken) voor het produce-
ren van plaatwerkproducten. Het werk wordt uitgevoerd aan de hand van 
(summiere) werkopdrachten, gevarieerde tekeningen, stel-, instel-, bedie-
nings- en veiligheidsvoorschriften. Tevens voert de CNC plaatwerker eerste 
product- en procescontroles uit aan de hand van procescontrolevoorschrif-
ten, draagt zorg voor het reguliere 1e lijns onderhoud aan de machines en 
gereedschappen en lost storingen op.

Vereisten
Een teamspeler die in staat is accuraat en zelfstandig te werken met de 
volgende eigenschappen:
• Je hebt een MBO werk- en denkniveau met enige relevante ervaring; 
• Er wordt gewerkt in twee ploegendienst;
• We verwachten dat je creatief en oplossingsgericht bent, initiatief 

neemt en effi ciënt en pragmatisch werkt;
• Je straalt betrokkenheid en enthousiasme uit en hebt 

doorzettingsvermogen; je wilt jezelf ontwikkelen.

Addit is als precisie plaatwerkspecialist onderscheidend in het ontwerpen, 
ontwikkelen en produceren van plaatwerkproducten en het assembleren 
van uit plaatwerk samengestelde modules, apparaten en lichte machines 
voor opdrachtgevers welke actief zijn in zeer diverse markten.

Onze producten en mechatronische samenstellingen, waaraan hoge kwali-
teitseisen gesteld worden, zijn opgebouwd uit zowel enkelvoudige compo-
nenten als samengestelde producten met als basis dun plaatwerk (tot 3 mm 
dik) welke in enkelstuks en kleine series worden geproduceerd.

Onze bedrijfscultuur is no-nonsense, gedreven en vooruitstrevend. Addit is 
een succesvol bedrijf en maakt een continue groei door.

Ter versterking van onze CNC plaatwerkafdeling zijn wij op zoek naar:

Wat bieden wij?
• Een fulltime functie;
• Een professionele  werkomgeving; werken met de nieuwste technologieën;
• Uitstekende sfeer in een hecht team wat zelf verantwoordelijk is voor de 

inrichting en gang van zaken binnen de afdeling;
• Prima salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
• De mogelijkheid tot het volgen van erkende vakgerichte opleidingen;
• Wij bieden jou een veelzijdige en afwisselende loopbaan in een snel 

groeiende, internationale organisatie.

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan een sollicitatiebrief met CV naar:           
Mail: Jolanda Willemse, mailadres > jwi@addit.nl            
Brief: Addit BV t.a.v. Jolanda Willemse, Archimedesweg 2, 5928 PP  Venlo       

Verdere informatie over deze functies is te verkrijgen bij Lo Kurvers, tele-
foonnummer 077 320 34 05 of maak vrijblijvend een afspraak om eens te 
komen kijken.

WORD ONZE NIEUWE
MEUBEL/INTERIEURBOUWER

STUUR JE MOTIVATIE EN CV NAAR JENNY@VERHAEGH-BOUW.NL

VOOR MEER INFO:  WWW.VERHAEGHINTERIEUR.NL

WORD ONZE NIEUWE
MEUBEL/INTERIEURBOUWER

STUUR JE MOTIVATIE EN CV NAAR JENNY@VERHAEGH-BOUW.NL

VOOR MEER INFO:  WWW.VERHAEGHINTERIEUR.NL

WORD ONZE NIEUWE
MEUBEL/INTERIEURBOUWER

STUUR JE MOTIVATIE EN CV NAAR
JENNY@VERHAEGH-BOUW.NL VOOR MEER INFO: 

WWW.VERHAEGHINTERIEUR.NL

Meer zekerheid inkomsten Peel en Maas
Herijking gemeentefonds een jaar 
uitgesteld
Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer laten weten dat de invoering 
van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds is uitgesteld naar 1 januari 2023. De effecten van de 
herijking per gemeente worden pas in januari openbaar. Volgens Paul Sanders, wethouder van Peel en 
Maas, biedt uitstel meer zekerheid voor de inkomsten van volgend jaar.

Gemeenten ontvangen jaarlijks 

geld van het Rijk uit het gemeente

fonds. Hiermee betalen zij een deel 

van hun uitgaven. De jaarlijkse bij

drage aan gemeenten via dit fonds 

bedraagt zo’n 30 miljard euro en 

wordt vanaf 2023 anders verdeeld. 

De verwachting in het algemeen is 

dat grote gemeenten meer alge

mene uitkering zullen krijgen en 

kleine(re) gemeenten minder. “Nu is 

de invoering van de herijking uitge

steld tot 2023 en hebben we in elk 

geval ook in 2022 wat meer zeker

heid over onze inkomsten. Als het 

goed is worden in januari de effec

ten van de herijking per gemeente 

bekend en dan kunnen we pas zien 

of we een voor of nadeelgemeente 

zouden zijn”, aldus een woordvoer

der van de gemeente.

Wethouder Sanders geeft aan dat 

gemeente Peel en Maas al rekening 

gehouden heeft met deze herijking. 

“Maar het is natuurlijk prettig en 

goed dat we nu in ieder geval ook 

meer zekerheid hebben over onze 

inkomsten voor 2022. We zullen in 

januari zien wat de gevolgen voor 

ons vanaf 2023 zijn”, aldus de wet

houder.

In januari effecten 
bekend
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Samenwerking wordt voortgezet
GGD en huisarts vinden pilot thuiscoronatest 
geslaagd
De GGD Limburg-Noord en Frank van Kemenade, huisarts in Panningen, zijn tevreden over de pilot 
waarmee patiënten de mogelijkheid krijgen om thuis een coronatest af te nemen. Beide partijen gingen 
enkele weken geleden de samenwerking aan en zetten deze na een evaluatie nu voort vanwege het succes.

Sinds enkele weken kunnen men

sen die niet in staat zijn om naar 

een teststraat te komen, omdat ze 

bijvoorbeeld slecht ter been zijn of in 

een sociaal isolement verkeren, met 

hulp van de huisarts thuis de bemon

stering van het coronavirus afnemen. 

“Het thuistesten is niet bedoeld voor 

mensen die niet naar de teststraat 

willen komen of geen auto heb

ben. Er moeten echt zwaarwegende 

redenen zijn waarom zij een thuis

bemonstering nodig hebben. De 

huisarts kan dit beter beoordelen 

dan de GGD, omdat de huisarts de 

medische achtergrond en de nood

zaak van de patiënt kent. Hij neemt 

vervolgens contact op met de GGD, 

die de volgende dag aan huis komt 

om te testen”, legde een woordvoer

der van Veiligheidsregio Limburg

Noord aan de start van de pilot uit. 

Onlangs heeft er een evaluatie van 

de pilot plaatsgevonden. De GGD 

stelt dat de pilot goed is bevallen. 

“Er is incidenteel gebruikgemaakt 

van de mogelijkheid om thuis te 

bemonsteren. We zetten de samen

werking voort. Het thuistesten zit 

inmiddels bij ons in het programma 

en wordt nu gezien als ‘business 

as usual’”, aldus de woordvoerder. 

Frank van Kemenade, huisarts in 

Panningen, noemt het thuistesten 

ook een succes. “Het heeft positief 

uitgepakt voor de patiënten die niet 

in de mogelijkheid waren om naar 

een testlocatie te komen. Door thuis 

een monster af te nemen kunnen we 

toch iedere patiënt helpen.”

Tekst: Jeanine Hendriks

Kwekerij Litjens bv is een modern glastuinbouwbedrijf
met een teeltoppervlakte van 18,3 ha gele en rode paprika.

Ter versterking van ons team en verdere professionalisering
van ons bedrijf zijn wij voor onze locatie in Meterik op zoek naar:

ASSISTENT TEAMLEIDER LOGISTIEK (M/V)

Een fulltime baan met afwisselende taken en ruimte voor eigen initiatief. 
Ben jij diegene die ons team komt versterken?

Voor de volledige vacature en mogelijkheid tot solliciteren bekijk onze website: 
www.kwekerij-litjensbv.nl of neem contact op met 
Nicole Litjens tel. 06-12042451 of nicole@litjensbv.nl

Kwekerij Litjens bv   Kempweg 16    5964 NE Meterik

Assemblage medewerkers (M/V)
De assemblage medewerker assembleert samengestelde producten, 
modules, apparaten en machines. Hierbij worden de diverse onderdelen 
gemonteerd tot een samengesteld product. Tevens voert de assemblage 
medewerker product-, proces- en eindcontroles uit aan de hand van de 
controlevoorschriften waarbij het werken volgens de ESD (Electro Static 
Discharge) normen en  assemblage instructies van belang is.

Vereisten
Een teamspeler die in staat is accuraat en zelfstandig te werken met de 
volgende eigenschappen:
• Je hebt een MBO werk- en denkniveau met enige relevante ervaring; 
• Je hebt kennis van de Duitse taal;
• We verwachten dat je creatief en oplossingsgericht bent, initiatief 

neemt en effi ciënt en pragmatisch werkt;
• Je straalt betrokkenheid en enthousiasme uit en hebt 

doorzettingsvermogen; je wilt jezelf ontwikkelen.

Addit is als precisie plaatwerkspecialist onderscheidend in het ontwerpen, 
ontwikkelen en produceren van plaatwerkproducten en het assembleren 
van uit plaatwerk samengestelde modules, apparaten en lichte machines 
voor opdrachtgevers welke actief zijn in zeer diverse markten.

Onze producten en mechatronische samenstellingen, waaraan hoge kwali-
teitseisen gesteld worden, zijn opgebouwd uit zowel enkelvoudige compo-
nenten als samengestelde producten met als basis dun plaatwerk (tot 3 mm 
dik) welke in enkelstuks en kleine series worden geproduceerd.

Onze bedrijfscultuur is no-nonsense, gedreven en vooruitstrevend. Addit is 
een succesvol bedrijf en maakt een continue groei door.

Ter versterking van onze montageafdeling zijn wij op zoek naar:

Wat bieden wij?
• Een fulltime functie;
• Een professionele  werkomgeving; werken met de nieuwste 

technologieën;
• Uitstekende sfeer in een hecht team wat zelf verantwoordelijk is voor de 

inrichting en gang van zaken binnen de afdeling;
• Prima salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
• De mogelijkheid tot het volgen van erkende vakgerichte opleidingen;
• Wij bieden jou een veelzijdige en afwisselende loopbaan in een snel 

groeiende, internationale organisatie.

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan een sollicitatiebrief met CV naar:           
Mail: Jolanda Willemse, mailadres > jwi@addit.nl            
Brief: Addit BV t.a.v. Jolanda Willemse, Archimedesweg 2, 5928 PP  Venlo       

Verdere informatie over deze functies is te verkrijgen bij Lo Kurvers, 
telefoonnummer 077 320 34 05 of maak vrijblijvend een afspraak om 
eens te komen kijken.
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Digitaal vergaderen en het 
gemis van persoonlijk contact 
Ook voor de politiek in Peel aan de Maas was 2020 een bewogen jaar. Niet in de laatste plaats omdat 
vergaderen voornamelijk digitaal plaatsvond en dit de vergaderstructuur niet altijd in de hand werkte. 
Hoogepunten waren er echter ook zeggen de fracties. Met name het vaststellen van de 
duurzaamheidsagenda, dat tijdens de lockdown het democratisch proces overeind is gebleven en het 
realiseren van een coronafonds voor verenigingen.

Vanwege de coronamaatregelen was 

fysiek vergaderen begin dit jaar niet 

meer mogelijk. Het was geen verras

sing dat dit voor iedereen wennen 

was. Microfoons die werden verge

ten uit te zetten en camera’s die niet 

werden aangezet, maar ook nadruk

kelijk ritselende papieren, ‘pengeklik’ 

en borrelnootjes zorgden de eerste 

keren voor ruis. Wat de raadsleden 

echter het meeste misten, was het 

fysiek bij elkaar zijn in de raadszaal. 

“Je mist heel veel informeel contact en 

de sfeer wordt daar niet gezelliger op. 

Na de vergadering hebben we nor

maal altijd een borrel waar de verga

dering nabesproken wordt, maar waar 

ook op persoonlijk vlak scheurtjes 

gelijmd worden. Daarnaast is verga

deren en debatteren voor de web

cam bijna niet te doen”, aldus Teun 

Heldens, fractievoorzitter van de VVD.

Digitaal vergaderen
Die mening deelt Sander Janssen, 

fractievoorzitter van Lokaal Peel en 

Maas. “Je mist met het digitale verga

deren een bepaalde dynamiek van de 

nonverbale communicatie. Het debat 

is er wel, maar niet scherp genoeg 

omdat de orde tijdens de vergadering 

anders bewaakt moet worden dan 

fysiek. Interrumperen is heel moeilijk. 

Wanneer je op het woord moet wach

ten is het momentum vaak voorbij.” 

Janssen vindt het een dieptepunt dat 

mensen elkaar door de coronacrisis 

niet tot moeilijk in het echt hebben 

kunnen ontmoeten, “en op die manier 

onze volk vertegenwoordigende rol 

kunnen pakken. Niet echt politiek 

maar wel een dieptepunt in de lokale 

democratie.”

Annigje Primowees, fractievoorzit

ter van PvdA/GroenLinks noemt de 

snelle reactie van het gemeentebe

stuur op de nood bij verenigingen door 

de coronacrisis één van de politieke 

hoogtepunten. “Dat is snel gegaan en 

redelijk ruimhartig. Of het genoeg zal 

blijken te zijn, is nog een vraag nu de 

crisis aanhoudt. Ook communiceert 

onze burgemeester uitstekend met 

de raadsleden en de bevolking over 

de maatregelen ten behoeve van het 

terugdringen van de epidemie.”

Duurzaamheidsagenda
De totstandkoming van de duurzaam

heidsagenda wordt door de politieke 

partijen zowel als en hoogte en 

dieptepunt ervaren. “Voor ons is het 

grootste politieke hoogtepunt dat we 

stappen hebben gezet op het ener

gievraagstuk. Er ligt een concept 

Regionale Energie Structuur (RES) en 

we hebben onze eigen duurzaam

heidsagenda eindelijk, met wat horten 

en stoten, vastgesteld”, vindt Janssen 

(Lokaal Peel en Maas).

Dat de gemeenteraad daar vier ver

gaderingen voor nodig heeft gehad, 

ziet John Timmermans, fractievoorzit

ter van het CDA, als een dieptepunt. 

“Duurzaamheidsontwikkeling vinden 

we belangrijk, maar we willen niet 

dat hierdoor het halve buitengebied 

wordt volgelegd met zonnepanelen 

en  windmolens. Dat zou verschrik

kelijk zijn voor de biodiversiteit, 

 voedselproductie, leefbaarheid en 

 toerisme. Daarom hebben we samen 

met andere partijen een flinke aan

scherping gemaakt in de voorwaarden 

voor zonnepanelen op landbouw

gronden.”

PvdA/GroenLinks vindt met name het 

verder invullen van de (RES) volgend 

jaar van belang. “Waar en hoe gaan 

we fossiele energie vervangen door 

andere vormen? Hoe kunnen we de 

mensen met een minder grote beurs 

helpen om in die transitie mee te 

laten gaan? Hoe voorkomen we dat 

‘rijke’ investeerders profiteren van 

windmolens en zonneweides in onze 

buitengebieden, zonder dat de inwo

ners van Peel en Maas hiervan mee 

kunnen profiteren?”, vraagt Annigje 

Primowees zich af.

Kritiek op vergaderstructuur
In augustus uitte Teun Heldens (VVD) 

nog kritiek op de manier van verga

deren tijdens de raadsvergaderingen. 

Hij vindt de Kadernotavergadering 

van 7 juli en het gevoerde debat een 

 politiek dieptepunt. “Enige positieve is 

dat iedereen hier zo van geschrokken 

is dat we de boel nu drastisch herzien 

hebben en dat mede daardoor het 

debat omtrent de begroting 2021 nog 

nooit zo goed bevallen is. We zien nu 

meer debat en meer initiatief vanuit 

de raad. Ook werken we tegenwoor

dig met hamerstukken en commissie

vergaderingen. Als in de commissie 

iedereen al concludeert dat het stuk 

akkoord is, kunnen we vijf aandoen

lijke verhaaltjes over hoe geweldig 

het voorstel wel niet is overslaan. 

Dit zorgt ervoor dat we meer tijd en 

aandacht hebben voor het bespreken 

van (vaak grote) onderwerpen waar

over verschil van mening bestaat en 

debat nodig is.” Het CDA is van mening 

dat door het digitale vergaderen nog 

niet de juiste ervaring is opgedaan 

met de nieuwe vergaderstructuur. 

Timmermans: “Hopen dat we komend 

jaar hier uitgebreider ervaring mee op 

kunnen doen door als het mogelijk is 

zoveel mogelijk fysiek te vergaderen.

Corona overwinnen
De politieke partijen van Peel en 

Maas hopen dat de coronapandemie 

in het nieuwe jaar zo snel mogelijk 

wordt overwonnen en de inwoners 

van Peel en Maas weer terug kunnen 

naar een normaal leven. “Maar het 

is ons  opgevallen dat het stilvallen 

van delen van de samenleving vanaf 

maart onder de ondernemers, vereni

gingen en inwoners voor creativiteit 

heeft gezorgd en er daardoor veel 

initiatieven zijn ontwikkeld die we de 

komende jaren zullen blijven zien”, 

vindt Timmermans (CDA).

Lassers (M/V)
De lasser is verantwoordelijk voor het samenstellen van verschillende 
halffabricaten en plaatwerkmodules door middel van hechten, lassen 
(MIG/MAG/TIG) en richten. Het werk wordt uitgevoerd aan de hand van 
(summiere) werkopdrachten, gevarieerde tekeningen, stel-, instel-, bedie-
nings- en veiligheidsvoorschriften. Tevens voert de lasser eerste product- en 
procescontroles uit aan de hand van procescontrolevoorschriften, draagt 
zorg voor het reguliere 1e lijns onderhoud aan de machines en gereed-
schappen en lost storingen op.

Vereisten
Een teamspeler die in staat is accuraat en zelfstandig te werken met de 
volgende eigenschappen:
• Je hebt een MBO werk- en denkniveau met enige relevante ervaring; 
• We verwachten dat je creatief en oplossingsgericht bent, 

initiatief neemt en effi ciënt en pragmatisch werkt;
• Je straalt betrokkenheid en enthousiasme uit en hebt 

doorzettingsvermogen; je wilt jezelf ontwikkelen.

Lasspecialist (M/V)
De lasspecialist is verantwoordelijk voor het opleiden, instrueren en 
begeleiden van de lassers op onze lasafdeling. In samenwerking met 
de engineeringafdeling worden lasinstructies opgesteld. De  las specialist 
werkt, naast de begeleiding van de lassers, zelf actief mee met name bij de 
opstart van nieuwe producten. De lasspecialist is verantwoordelijk voor de 
kwaliteit van het werk op de afdeling en adviseert de productieleider op 
het gebied van investeringen en het verbeteren van de werkprocessen.  

Vereisten
Een leider die in staat is accuraat en zelfstandig te werken met de volgen-
de eigenschappen:
• Je hebt een MBO werk- en denkniveau met ruime ervaring op het 

gebied van MIG/MAG/TIG lasprocessen op het gebied van dunne 
plaat; 

• Je hebt kennis van de Duitse en Engelse taal;
• We verwachten dat je creatief en oplossingsgericht bent, initiatief 

neemt en effi ciënt en pragmatisch werkt;
• Je straalt betrokkenheid en enthousiasme uit en hebt 

doorzettingsvermogen; je wilt jezelf ontwikkelen.

Addit is als precisie plaatwerkspecialist onderscheidend in het ontwerpen, 
ontwikkelen en produceren van plaatwerkproducten en het assembleren 
van uit plaatwerk samengestelde modules, apparaten en lichte machines 
voor opdrachtgevers welke actief zijn in zeer diverse markten.

Onze producten en mechatronische samenstellingen, waaraan hoge kwali-
teitseisen gesteld worden, zijn opgebouwd uit zowel enkelvoudige compo-
nenten als samengestelde producten met als basis dun plaatwerk (tot 3 mm 
dik) welke in enkelstuks en kleine series worden geproduceerd.

Onze bedrijfscultuur is no-nonsense, gedreven en vooruitstrevend. Addit is 
een succesvol bedrijf en maakt een continue groei door.

Ter versterking van onze lasafdeling zijn wij op zoek naar:

Wat bieden wij?
• Een fulltime functie;
• Een professionele  werkomgeving; werken met de nieuwste 

technologieën;
• Uitstekende sfeer in een hecht team wat zelf verantwoordelijk is voor de 

inrichting en gang van zaken binnen de afdeling;
• Prima salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
• De mogelijkheid tot het volgen van erkende vakgerichte opleidingen;
• Wij bieden jou een veelzijdige en afwisselende loopbaan in een snel 

groeiende, internationale organisatie.

Ben je geïnteresseerd?
Stuur dan een sollicitatiebrief met CV naar:           
Mail: Jolanda Willemse, mailadres > jwi@addit.nl            
Brief: Addit BV t.a.v. Jolanda Willemse, Archimedesweg 2, 5928 PP  Venlo       

Verdere informatie over deze functies is te verkrijgen bij Lo Kurvers, 
telefoonnummer 077 320 34 05 of maak vrijblijvend een afspraak om 
eens te komen kijken.
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Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

geeft zorgvuldig vorm aan 
een persoonlijk afscheid, 
zodat jullie met een goed 

gevoel kunnen terugkijken.

fi enbosuitvaartzorg.nl

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR 
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

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

Kitty en Twan: 077-3512798
uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Aandacht, 
rust, tijd én.... 

betaalbaarheid

THANATOPRAXIE

samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

www.janssenuitvaart.nl

Panningen

t. 077-3078642

Grubbenvors t
(077)  366 13 14
in fo@bobnoten .n l
www.bobnoten.n l

Peet Steeghs 
Uitvaartzorg

Maasbree
06 38 43 79 56

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl
fi enbosuitvaartzorg.nl

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR 
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

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

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit. 

Na alle fijne jaren die we samen met hem mochten
beleven hebben wij plots maar niet geheel onverwachts 
afscheid moeten nemen van

Lod Roeven
echtgenoot van 

Truus Roeven-Coopmans

Anita Lepsi-Roeven en Hans Lepsi
   Lotte en Imco
   Juno
Theo Roeven en Thea Roeven-Kurvers
   Linda en Dion
   Bas en Loni
Erick Roeven

Correspondentieadres: Heideweg 14, 5993 CN Maasbree 

Op donderdag 24 december nemen wij in besloten kring 
afscheid van Lod in het crematorium te Venlo-Blerick.

Een bijzonder woord van dank aan de medewerkers 
van de Zorggroep, locatie Broekstraat A2 Maasbree -
kleinschalig wonen. Dit voor de liefdevolle en goede 
verzorging van pap.

 25 april 1935             - Maasbree -  † 18 december 2020

‘Wasse in dien hârt bewaärs, raakse noëits miër kwiët’

†
Maaltijd van delen, laten we geven

Aandacht en warmte aan elkaar

Tijd en geduld, een stil gebaar

Woorden waarmee je voort kunt in het leven

Op 86-jarige leeftijd hebben we afscheid moeten nemen 
van onze broer, zwager en oom

Sjraar Peeters
* Beringe, 10 november 1934        † Venlo, 14 december 2020

 Egchel: Annie † en Jan † Gommans-Peeters

  Gonnie † Gommans-Koppen

 Maasbree: Lenie en Juup Vaessen-Peeters    

 Beringe: Ton † Peeters

 Egchel: Mia en Piet † Willems-Peeters

 Veldhoven: Louis † Peeters en Conny

 Beringe: Pieter † Peeters   

 Heythuysen: Joke en Jan Reijnen-Peeters

  Neven en nichten

Meijelseweg 49 5986 NH Beringe

Wij hebben zaterdag 19 december jl. in besloten kring afscheid 
genomen van Sjraar.

Iedereen bedankt voor alle gegeven aandacht en goede zorgen.

Na een kortstondig ziekbed is vredig ingeslapen  
onze broer, zwager en oom

Hay Thielen
* Sevenum, 29 juli 1950        † Helden, 19 december 2020

Wij zullen hem heel erg missen.

 Maasbree: Herm en Lea
 Helden: Cor † en Corry
 Egchel: Sraar en Martha
 Panningen: Henny en Wiel

  Neven en nichten

Correspondentieadres: Sraar Thielen 
Jacobusstraat 81, 5987 AK  Egchel

Op woensdag 23 december
heeft het afscheid met aansluitend 
de crematie plaatsgevonden.

Overleden 19 december 2020

Jan Ghielen
echtgenoot van

Elisabeth Ghielen-Wulms

Geboren 08-01-1932 te Koningslust
324 Rue Notre Dame

GOX 1CO Champlain Quebec Canada

We kunnen niet bij ons houden,
waar we van hielden.

Maar dat hij van ons hield,
dat houden we bij ons.

Jan Scheepers
Roggel, * 12 juli 1947 Venlo, † 19 december 2020

Lieve man, trotse papa en opa van

 Egchel: Henny Scheepers-Hillen

 Breda: Marcia en Armand
   Yannick, Olivia, Julius

 Apeldoorn: Joost en Arina
   Jinthe, Ruben

Correspondentieadres: 
Familie Scheepers, p.a. Fien Bos Uitvaartzorg
Patersstraat 52, 5981 TS Panningen

De afscheidsdienst vindt in besloten kring plaats.

MIEREN
RATTEN
MUIZEN
DUIVEN
WESPEN
VLIEGEN

HOUTWORM
ZILVERVISJES

 BEL: 06 55 81 85 77
VOOR BEDRIJF 

EN PARTICULIER

Wij zijn gespecialiseerd in: 
√ Vervaardigen van nieuwe gebitsprotheses 
√ Protheses op implantaten (klikgebit) 
√ Immediaat protheses (na het trekken van de tanden, noodgebit) 
√ Partieële en frame protheses (gedeeltelijk gebit) 
√ Rebasen (passend maken van de huidige gebitsprothese) 
√ Kroon en brugwerk

Verder bieden wij u: 
√ Geen verwijzing nodig van een tandarts
√ Vergoeding via uw zorgverzekeraar 
√ Reparaties klaar terwijl u wacht 
√ Het verhelpen van pijnplekken 
√ Vrijblijvend advies 
√ Eerste consult gratis 

 Geen verwijzing nodig van een tandarts

Kerkstraat 78, Panningen, 077 307 16 20

Nieuw in
Panningen

Wij bezorgen onze eigengeteelde 
aardappelen (Frieslanders) gratis 
bij u thuis. Min. 5 kg. Absoluut de 
lekkerste. Tevens uien te koop. 
Tel. 077 307 88 53.

Wij zoeken per januari voor ons huis 
in het buitengebied van Maasbree een 
poetshulp voor 2 dagen in de week. 
Welke dagen is bespreekbaar.
Bel of app....06 26 39 04 47.

Van Roy Kasseien Grashoek 
06 18 92 50 99 Historische bouwmat/
tuin/home/deko. Elke vr en za 917 u
Open dagen 26, 31 dec en 2,3 jan 
1017 u.

Voorlichting over borstvoeding.
Eerlijke handvaten voor een goede 
start. Lon’s Care Bloeinest

Opslag annex hobbyruimte +/- 
35 m2 gezocht in de buurt van Helden.
Graag tel. contact op 06 45 08 82 78.
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Ter herinnering aan onze lieve mam, oma, superoma

Mia Brummans-Simons
Kessel-Eik, * 9 oktober 1930

Panningen, † 21 december 2020

echtgenote van
Jeu Brummans †

lieve mam, trotse oma en superoma van

 Jos en Ans     
  Sharon 
  Kristel
 Annie en Leo
  Wendy en Bert, Mila, Lize, Dani
  Roy en Maud, Saar, Daan
 Nelly en Wiel
  Linda en Guido
  Remco
 Loes en Leon
  Ricky
  Remi en Femke

Correspondentieadres:
Rector Thomassenstraat 11B, 5987 AE Egchel

We nemen in besloten familiekring afscheid van mam, 
oma en superoma.

Een speciaal woord van dank aan Dokter Rozenberg, 
en alle medewerkers van De Groenling voor de fijne 
zorg aan mam.

Voor onze productielocatie Euroveen in Grubbenvorst zijn we op zoek naar een: 
 

MENGLIJN OPERATOR (FULLTIME)
 
Doel van de functie:
Jij zorgt voor het instellen en bedienen van de procesbesturing, welke vervolgens de 
receptuur van de diverse grondstoffen tot een teeltsubstraat mengt. Dit volgens de 
hoogste veiligheids- en kwaliteitsnormen.

Taken:
• Het instellen en bedienen van de menglijnen;
• Het produceren van de bulk substraten volgens receptuur;
• Kwaliteitscontrole en registratie; 
• Het verhelpen van kleine storingen;
• Het tijdig vullen meststofbunkers. 

Interne ontwikkelkansen:
Gezien de gezonde groei van ons bedrijf investeren wij graag in mensen die ons 
overtuigen op motivatie en ambitie. Zo bieden wij talent de kans om door te ontwikkelen 
richting de functie voorman of teamleider waarbij leidinggevende kwaliteiten zeker benut 
worden.

Voor deze functie is het belangrijk dat je flexibel bent ten aanzien van werktijden (seizoen 
twee ploegendiensten) en ben je woonachtig in de omgeving van Grubbenvorst.

Durf jij deze fulltime uitdaging aan? Stuur je C.V. en motivatie per mail t.a.v. Hugo Buitelaar 
naar aantrekkingskracht@ontwikkelwijzer.nl en vertel ons jouw ambitie.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Hugo Buitelaar: 06-14797000.

 www.kekkila-bvb.com / www.bvb-substrates.com 

Kekkilä-BVB is een van Europa’s grootste leveranciers en producenten 
van substraten. Met eigen merken en als private label producent zijn 

wij expert als het gaat om het produceren en leveren van substraten 
voor alles wat groeit en bloeit, zowel voor consumenten als voor 

professionele kwekers en telers. Wij hebben al meer dan 100 jaar 
ervaring en leveren onze producten aan meer dan 80 landen. We werken 

met meer dan 500 mensen in Nederland, Finland, Zweden, Duitsland, 
Estland en Spanje aan het optimaal beleveren van onze klanten.

Euroveen B.V. 
Californischeweg 10-B
5971 NV
Grubbenvorst

Weerbericht: Winterse buien
De komende kerst verloopt een stuk kouder dan de afgelopen dagen met overdag een graad of 6. In het 
begin van de week hadden we te maken met extreem zacht weer met temperaturen van een graad of 14. 
Zelfs in de nachten kwam het kwik bij lange na niet onder de 10 graden. Dit is normaal voor een 
zomernacht in juli. Met kerst kunnen er een paar winterse buien vallen met kans op hagel en natte sneeuw. 
Toch een beetje winters dus. Zondag gaat het vervolgens erg hard waaien door een groot 
lagedrukgebied boven Engeland. De wind waait dan uit het zuiden en er zijn zware windstoten mogelijk.  
/ Tekst en beeld: Nicky de Bruijn

Weer in Peel en MaasTijdelijke stop behandeling 
initiatieven huisvesting 
arbeidsmigranten verlengd
De tijdelijke stop op initiatieven voor huisvesting van arbeidsmi-
granten wordt verlengd tot 1 mei 2021. Dit heeft het College van 
B&W van gemeente Peel en Maas op 30 november besloten. Deze 
stop was in eerste instantie ingesteld tot 1 januari 2021. Vanwege 
de coronamaatregelen heeft het college meer tijd nodig om het 
beleid te evalueren.

Gemeente Peel en Maas wil het 

nieuwe beleid van april 2019 evalu

eren en daarin de aanbevelingen 

van het landelijke Aanjaagteam 

Bescherming Arbeidsmigranten 

meenemen. Dit team, onder lei

ding van Roemer, heeft een advies 

uitgebracht over het verbeteren 

van de werk en leefsituatie van 

arbeidsmigranten. “We willen een 

beeld krijgen van de gevolgen van 

en het werken met het nieuwe 

beleid. Hiervoor is het belangrijk 

om input op te halen bij verschil

lende partijen die met het beleid te 

maken hebben. Dit doen we door 

interviews te houden. Omdat fysiek 

bij elkaar komen vanwege de coro

namaatregelen niet mogelijk is 

hebben we voor de evaluatie meer 

tijd nodig. In het voorjaar van 2021 

leidt de evaluatie tot aanbevelin

gen over het beleid”, aldus een 

woordvoerder van de gemeente. 

Het evalueren van het beleid is al 

enige tijd geleden gestart. Zo heeft 

de gemeente al uitgebreid desk

research uitgevoerd. De feiten en 

cijfers rondom arbeidsmigranten 

zijn in beeld gebracht en vormen 

de basis voor de verdere evalu

atie. “Door nu een tijdelijke stop in 

te lassen, nemen we de tijd om de 

uitrol en de gevolgen van het huis

vestingsbeleid sinds 2019 te eva

lueren. Punten die we meenemen 

in de evaluatie zijn onder andere 

de gevolgen van het coronavirus, 

integratie en de draagkracht van 

voorzieningen. Verder wordt ook 

gekeken naar onderdelen zoals 

overlast, veiligheid en andere soci

ale aspecten. Naar aanleiding van 

deze evaluatie kijkt het college of 

bijsturing van het huisvestingsbe

leid nodig is.” In het voorjaar van 

2021 wordt dit verder bestuurlijk 

besproken.
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Voor onze tuinplantengroothandel zoeken wij een

ALLROUND MEDEWERKER
Ben jij gedreven en pro-actief, eentje die van aanpakken houdt?

Dan ben je bij ons van harte welkom!

Waar bestaat o.a. de functie uit?
• Je zorgt dat onze groothandel er altijd 

netjes en representatief uit ziet. 
• Je helpt klanten en leveranciers met het 

laden en lossen van bestellingen.
• Je verricht kassa werkzaamheden.
• Je beschikt over een goede fysiek, 

vanwege de te verrichten inspanningen

Wat verwachten wij?
• Je bent representatief en hebt affi niteit 

met tuinplanten.
• Je bent een teamplayer en kunt goed met 

mensen omgaan.
• Je beschikt over een goede beheersing 

van de Nederlandse taal. De beheersing                                                                                                           
van de Duitse taal een pre.

• Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit

Wij bieden
Een afwisselende functie in een enthousiast 
team met een informele werksfeer. 
Tegenover jouw inzet en prestaties staan 
een prima salaris en uitstekende secundaire 
arbeidsvoorwaarden.

Durf jij de uitdaging aan?
Dan ontvangen wij graag je motivatie met CV 
via rjeucken@garden-plant.nl 

Meer informatie?
Voor vragen en meer informatie over 
de functie kun je contact opnemen met 
Richard Jeucken op 077 396 11 55 of 
rjeucken@garden-plant.nl

Kortom een zeer afwisselende baan

WWW.GARDEN-PLANT.NL

Garden Plant BV is een groothandel 

gespecialiseerd in het leveren van een 

compleet assortiment tuinplanten 

naar tuincentra en hoveniersbedrijven 

binnen heel Europa.

Vervolg voorpagina

Camperplaats op Baarloseweg betekent breuk 
op bedrijfsvoering paardenfokkerij

Uiteindelijk heeft de gemeente vorige 

week een beslissing op het bezwaar 

van de paardenhouder genomen 

nadat een onafhankelijke deskun

dige heeft gekeken naar de mogelijke 

impact op de bedrijfsvoering van de 

paardenhouderij. Daaruit bleek dat de 

camperplaatsen zodanig de bedrijfs

voering aantast dat de paardenfokker 

zijn werk enorm moet aanpassen of 

zelfs moet stoppen. De paarden kun

nen namelijk niet tegen het geluid dat 

de camperplaats met zich meebrengt. 

Aan de hand van dit onderzoek wil de 

gemeente de verleende vergunning 

van familie Peeters intrekken.

Het besluit valt als een donderslag bij 

heldere hemel, laat Peeters weten. 

“Ik voel me in de steek gelaten door 

de gemeente. We zijn in shock en ik 

heb zelfs een traantje moeten laten. 

We hadden bij de rechtbank alles 

bewezen en zelf drie onafhanke

lijke deskundigen naar ons plan laten 

kijken. Zij stelden ons in het gelijk. 

De gemeente heeft nu onze rapporten 

naast zich neergelegd en een eigen 

onafhankelijke deskundige gezocht. 

Waarom laat de gemeente het van 

één partij afhangen? Daarnaast vra

gen we ons af of die deskundige wel 

onafhankelijk was. Zij was bekend met 

de paardenwereld en vertelde tijdens 

ons bezoek dat ze dacht als een paard. 

Ze is ook langer bij de buren geweest 

dan bij ons. Zal het een bekende zijn 

geweest?”, vraagt Peeters zich af.

De gemeente geeft aan beide par

tijen te hebben gevraagd om samen 

een onafhankelijke deskundige aan 

te wijzen. “Daartoe was men niet 

bereid. Daarom heeft de gemeente 

zelf een deskundige gezocht. De keuze 

voor deze deskundige is met partijen 

gedeeld. Partijen hebben deze des

kundige geaccepteerd en hebben ook 

beide hun medewerking verleend 

aan het onderzoek. Uitgangspunt was 

dat de deskundige wetenschappelijke 

autoriteit en ervaring heeft met gedrag 

van paarden en op die manier advies 

zou kunnen geven over de invloed van 

de campers en daaraan verbonden 

activiteiten voor de bedrijfsvoering 

van de naastgelegen paardenhou

derij”, laat een woordvoerder van de 

gemeente weten. “Verklaringen en 

rapporten van deskundigen in een 

eerdere fase zijn door partijen zelf 

ingebracht en gaven een tegenstrijdig 

beeld. Alle eerdere documenten en 

rapporten zijn door de gemeente aan 

de meest recente deskundige beschik

baar gesteld in het dossier en in die zin 

ook meegewogen.”

Dat de beslissing op bezwaar lan

ger heeft geduurd dan normaal is 

volgens de gemeente te wijten aan 

het onderzoek van de deskundige. 

“De gemeente heeft uiterste zorgvul

digheid betracht bij de uiteindelijke 

beslissing. Het inwinnen van deskun

dig advies maakt daar deel van uit. 

Door persoonlijke omstandigheden 

van de deskundige heeft haar rap

portage langer geduurd dan voorzien. 

Beide ondernemers zijn steeds op 

de hoogte gesteld van de voortgang 

hierin. Uit de reacties van partijen 

bleek ook begrip hiervoor. Als partijen 

dit proces achteraf toch als onjuist of 

onvoldoende hebben ervaren staat 

hier rechtsgang tegen open.”

De gemeente laat echter wel weten 

het vervelend te vinden dat de pro

cedure zo lang heeft geduurd. “Het 

heeft veel tijd, geld en energie gekost. 

Deze twee functies zijn naast elkaar 

mogelijk als men rekening houdt met 

elkaars belangen. Dat vergt van beide 

kanten een open houding. De eige

naar heeft nu twee mogelijkheden: of 

hij gaat in beroep bij de rechtbank of 

hij start een nieuwe procedure voor 

een nieuw plan”, aldus wethouder Rob 

Wanten.

Familie Peeters staat open voor een 

gesprek met de buren. “Dat hebben 

we al meerdere keren geprobeerd. We 

hebben zelfs aangegeven dat we de 

camperplaatsen ook een aantal meter 

naar achter willen plaatsen. Ook heb

ben we voorgesteld om er een stook

vrije en kindervrije camperplaats van 

te maken. Maar er valt niet te praten 

met de buren, zij willen niet meewer

ken.”

Een nieuw bestemmingsplan indie

nen ziet de familie Peeters dan ook 

niet zitten. “Dan volgt er weer een 

bezwaar van de buren. Daarnaast 

kost het ons weer geld om de proce

dure opnieuw te starten. Wij zijn van 

mening dat we sterk staan als we in 

beroep de beslissing van de gemeente 

opnieuw verweren. We krijgen ook 

een enorme boost van inwoners van 

het dorp die ons steunen. Iedereen 

ging ervan uit dat wij gelijk kregen. 

Als we het beroep winnen, dan geef ik 

wanneer het vanwege corona moge

lijk is, een gigantisch openingsfeest.”

De buren waren niet bereikbaar voor 

commentaar.

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks
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Boomkwekerij in Koningslust 
mag uitbreiden
Het College van B&W van gemeente Peel en Maas heeft het bestem-
mingsplan voor boomkwekerij Fleuren, gelegen aan de 
Maasbreeseweg in Koningslust, goedgekeurd. Met dit gewijzigde 
bestemmingsplan kan het bedrijf uitbreiden.

Met dit gewijzigde bestemmings

plan kan het bedrijf de werkfaci

liteiten verhuizen van Baarlo naar 

Koningslust. Denk hierbij aan het 

kantoor, de kantine en de werk

plaats. Het bouwvlak wordt ver

groot van ongeveer 1 hectare naar 

2,5 hectare. De totale ontwikkeling 

vindt in vier verschillende fases 

plaats, om voor een geleidelijke 

overgang te zorgen. Volgens de 

plannen moet het bedrijf binnen 

acht jaar compleet vanuit Baarlo 

zijn verhuisd naar Koningslust.

Rectificatie
Per abuis is er een fout geslopen in de HALLO Peel en Maas van 
donderdag 17 december. In het artikel over het verzoek tot open-
stellen van de N277 wegvak Kessel-Maasbree staat vermeld dat 
Sandy Janssen lid is van Lokaal Peel en Maas. Echter gaat het om 
Sandy Janssen van het CDA.
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De VVV-Venlo famm i e

Bezwaarmaker is volgens de provincie geen belanghebbende

Handhavingsverzoek tegen biomassacentrale 
afgewezen
Poppe Wijnsma uit Helden verzocht provincie Limburg handhavend op te treden tegen de 
biomassacentrale van Wijnen aan de Molenheg in Egchel. Wijnsma, die in september het verzoek 
indiende, stelt dat er toen sprake was van overtreding door de in werking stelling van de 
biomassacentrale zonder een vereiste natuurvergunning. Provincie Limburg vindt Wijnsma echter 
geen belanghebbende en wijst het verzoek af.

Volgens de provincie is Poppe 

Wijnsma geen belanghebbende in 

deze zaak en kan het handhavings

verzoek nietontvankelijk worden 

verklaard. ‘Om belanghebbende te 

kunnen zijn, dient het te beschermen 

gebied zich in de onmiddellijke nabij

heid van het gevestigde adres van de 

verzoeker te bevinden. Het dichtst

bijzijnde Natura 2000gebied bevindt 

zich op een hemelsbrede afstand van 

circa 6,5 kilometer van het adres van 

de verzoeker. Dit betreft het Natura 

2000gebied Leudal. Gezien deze 

afstand kan er niet gesteld worden 

dat het Natura 2000gebied in de 

onmiddellijke nabijheid van uw leef

omgeving ligt. Daar komt bij dat ver

zoeker geen zicht heeft op het Natura 

2000gebied. Tevens ligt het adres op 

ruim 700 meter van de betreffende 

inrichting’, laat provincie Limburg 

weten.

Overschrijding
Het is provincie Limburg bekend dat 

Wijnen Egchel Biomassa B.V. testwerk

zaamheden heeft uitgevoerd. Vanaf 

het moment dat de testwerkzaamhe

den zijn begonnen, heeft de provin

cie dit testproces gecontroleerd door 

middel van monitoring van onder 

andere het aantal testuren. Hiervan 

heeft Wijnen wekelijks een logboek 

aangeleverd. ‘Op basis van een opge

maakte Aeriusberekening hebben 

wij vervolgens geconstateerd dat er 

vanaf circa 300 uur aan testen sprake 

zou kunnen zijn van een toename 

van stikstofdepositie op één of meer 

stikstofgevoelige Natura 2000gebie

den. In de week van 2 tot 8 november 

is het maximale uren testdraaien op 

enig moment overschreden. Omdat 

de provincie onlangs een vergun

ning heeft afgegeven voor de inwer

king stellen van de centrale, bestaat 

er voor het college geen aanleiding 

meer tot bestuursrechtelijk handha

vend optreden.’

Wijnen dumpt fijnstof 
op mijn perceel

Poppe Wijnsma laat weten in 

beroep te gaan tegen het besluit 

van de provincie. “Ik ben het hier 

natuurlijk niet mee eens. Wijnen 

dumpt fijnstof op mijn perceel 

zonder toestemming en zonder 

vergunning. Dit kan ik aantonen op 

basis van de fijnstofmeter welke ik 

geïnstalleerd heb. De provincie haalt 

artikelen van het Burgerlijk Wetboek 

aan waaraan ik niet kan ontlenen 

dat mijn handhavingsverzoek niet

ontvankelijk is.”

Bezwaar natuurvergunning
Op 17 december heeft Coöperatie 

Mobilisation for the Environment 

een bezwaar ingediend tegen de 

natuurvergunning die de provincie 

onlangs heeft goedgekeurd. Volgens 

de milieuactivisten missen er belang

rijke cijfers over ammoniakemissie 

en de hoeveelheid energie die wordt 

opgewekt. Verder vraagt de coöpe

ratie zich af hoe bepaalde cijfers tot 

stand zijn gekomen en of die verdui

delijkt kunnen worden. ‘De getal

len in de aanvraag zijn in hoge mate 

tegenstrijdig, onduidelijk en deels 

waarschijnlijk onjuist. Het is ondui

delijk of de geproduceerde elektri

citeit alleen voor intern gebruik is of 

ook aan derden wordt geleverd. Hier 

is sprake van een sjoemelvergun

ning: op papier gaat de stikstofde

positie niet omhoog, in de praktijk 

gaat dit wel gebeuren door de 

driemaal hogere stikstofemissie per 

opgewekte hoeveelheid energie bij 

vervanging van gasstook door bio

massastook. Daarnaast ontbreekt een 

MERbeoordeling, de toename van 

depositie van stikstof, zwaveldioxide, 

waterstofchloride en hafnium is daar

door onopgemerkt gebleven.’

Poppe Wijnsma kan zich vinden in de 

zienswijze. “Op basis van deze ziens

wijze heeft de gemeente Peel en 

Maas voldoende aanknopingspunten 

om de bewoners van Peel en Maas te 

ondersteunen en bij de provincie een 

verzoek in te dienen om de vergun

ning aan Wijnen te weigeren. Ik ga bij 

de gemeente eisen dat ervoor wordt 

gezorgd dat Wijnen geen energie 

meer kan leveren aan derden en dat 

de bestaande aansluiting opgehe

ven dient te worden. Dus aansluiting 

opgraven en verwijderen. Dat is de 

enige manier om te controleren dat er 

niet aan derden geleverd wordt.”

Voldoende aanknopings- 
 punten voor gemeente 
Peel en Maas

Tekst: Jeanine Hendriks
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Wij zijn een bedrijf gespecialiseerd in horizontale en verticale transporten met 
de inzet van diverse type verreikers, mini-kranen, autolaadkranen en glasrobots. 
Scheepens werkt met bedrijven in vrijwel alle sectoren van de bouwwereld. 

Als uitbreiding op ons team zoeken wij een:

ASSISTENT VESTIGINGSLEIDER
verreikerverhuur- en transportbedrijf (fulltime)

Heb je ervaring als assistent vestigings leider in horizontaal en verticaal transport en ben 
je op zoek naar een nieuwe afwisselende uitdaging in een snel groeiend specialistisch 
logistiek bedrijf? En werk je graag in een innovatieve omgeving waar de sfeer collegiaal 
en informeel is? Dan hebben wij de functie voor jou!

Als assistent vestigingleider bij Scheepens zal je de leiding hebben over complexe 
kortstondige horizontale en verticale transporten, je bent verantwoordelijk voor een 
diversiteit aan administratieve afhandeling, en je geeft heldere instructies aan onze 
machinisten/chauffeurs.

Taken en verantwoordelijkheden
• Het reageren op offerteaanvragen van klanten en het maken van offertes
• Het onderhouden van veiligheids-, en kwaliteitssystemen
• De afhandeling van de facturatie
• Het verwerken van opdrachten van klanten
• Het voorbereiden van niet reguliere opdrachten voor uitvoering

(werkvoorbereiding, planning en werkuitgifte) in overleg met de planner.
• Het aanvragen van vergunningen en ontheffi ngen
• Het behandelen en afhandelen van schades met verzekeraars en klanten
• Het indirect leidinggeven aan personeel
• Het voeren van gesprekken met personeel of deze bijwonen
• Het onderhouden en uitbreiden van het klantenbestand

De ideale kandidaat
Wij zoeken iemand met dan wel een HBO opleiding technische bedrijfskunde of 
logistiek zonder of met enige ervaring, dan wel een MBO’er met praktijkervaring en het 
juiste werk- en denkniveau. Een aanpakkers- en samenwerkingsmentaliteit is een must. 
Daarnaast is kennis van de Duitse taal vereist en kun je goed met computersystemen 
omgaan. Je bent van nature stressbestendig en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit.

Wat bieden we jou?
Een afwisselende en uitdagende fulltime functie bij een prettig en groeiend 
specialistisch bedrijf, waaraan jij je actieve bijdrage kan leveren. Naast goede 
arbeidsvoorwaarden in de CAO, is er voldoende ruimte om jezelf te ontplooien en te 
ontwikkelen.

Lijkt deze functie je interessant? 
Mail dan je sollicitatiebrief en CV naar Dirk Scheepens, info@scheepens.info

Scheepens Verreikers • Rouwkuilenweg 27 Ysselsteyn • Tel: 06 45 49 02 96
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Vacature

Software Engineer
VALUE
ADDING
TECHNOLOGY

Wil jij besturingsprogramma’s  
beheren en programmeren? 

Verdiep je in de software van onze recycling 
en geldvernietingingsmachines met deze 
veelzijdige functie. 
 
Meer weten over deze vacature?

T + 31 77 354 33 34 
jobs@royaldutchkusters.com 
www.royaldutchkusters.com

OLS Meijel verplaatst 
naar 2022 
De organisatie van OLS Meijel heeft besloten om het OLS 2021 te 
verplaatsen naar 2022. Het besluit is genomen in nauw overleg 
met de gemeente Peel en Maas, de OLS-Federatie en 
Veiligheidsregio Limburg Noord. 

Volgens de organisatie vergt het 

veel tijd en inspanning van de vele 

betrokkenen om de voorbereidin

gen en de opbouw van een OLS 

te doen. Door het coronavirus, de 

maatregelen en de gevolgen is het 

voortraject niet mogelijk; bijeen

komsten kunnen niet plaatsvinden, 

uiteenlopende voorbereidingen 

stagneren en de aanvraag voor de 

evenementenvergunning wordt 

niet in behandeling genomen. 

“Momenteel geldt een lockdown tot 

19 januari 2021. Daarna blijven de 

coronabasisregels, zoals de ander

halvemetermaatregel, voorlopig 

gelden. Tienduizenden schutters en 

bezoekers komen naar een OLS en 

dat is niet haalbaar. Daarom kun

nen wij niet anders dan het OLS 

naar zondag 3 juli 2022 verplaat

sen. Zo zorgen we nu voor duide

lijkheid in deze onzekere tijden 

voor onze deelnemers, vrij willigers 

en OLSpartners. Wij nemen als 

organisatie onze verantwoordelijk

heid, ook omdat de gezondheid 

voor alles gaat”, laat de organisatie 

weten. Toch was het geen makke

lijke beslissing. ”Het besluit om het 

OLS te verplaatsen naar 2022 heb

ben we met teleurstelling en pijn in 

het hart genomen. Het is een zwaar 

besluit. Maar wij willen hoe dan ook 

in Meijel een mooi, traditioneel OLS 

organiseren. Een OLS om allemaal 

samen trots op te zijn. Het is een 

feest van tradities dat tienduizenden 

mensen bij elkaar brengt. Een feest 

dat zorgt voor verbinding en ver

broedering. Dat hebben we meer 

dan ooit nodig. Daar gaan wij voor.”

College verleent vergunning
Huisvesting arbeids-
migranten in Grashoek
Het College van B&W van gemeente Peel en Maas ontving op 6 april 
een aanvraag voor de verlening van een omgevingsvergunning 
voor de huisvesting van tachtig arbeidsmigranten aan de Lorbaan 
in Grashoek. Deze maand heeft het college deze vergunning defini-
tief verleend.

De gewenste ontwikkeling vol

gens de aanvraag bestaat uit de 

bouw van huisvesting voor tach

tig arbeidsmigranten, plus de 

aanleg van een parkeerplaats en 

recreatieterrein of sportveld. Een 

bestaande schuur zal in de nieuwe 

situatie fungeren als fietsenstalling 

en opslag. Het ontwerp heeft ter 

inzage gelegen van 24 september 

tot en met 4 november. Er zijn geen 

zienswijzen ingediend. Het college 

geeft aan dat de aanvragers het 

plan met de direct omwonenden 

heeft besproken. Op basis hiervan 

werd de aanvraag goedgekeurd.

Vragen VVD
Rijk stelt geld beschikbaar 
voor jongeren in coronatijd
Vanwege de coronamaatregelen moeten jongeren op relatief veel 
leefgebieden inleveren, terwijl ze meestal niet tot de risicogroep 
behoren. In de gezondheidszorg zijn de meldingen van jongeren 
met mentale problemen als eenzaamheid, angst en depressie 
significant hoger dan normaal. De overheid stelt daarom een 
bedrag beschikbaar om jongeren perspectief te bieden. De VVD 
Peel en Maas vraagt zich af hoe de gemeente Peel en Maas dit 
bedrag gaat inzetten.

58,5 miljoen euro, dat is de totale 

som dat het kabinet beschikbaar 

stelt om jongeren en jongvolwas

senen tot 27 jaar perspectief te 

bieden, zo werd op woensdag 

8 december bekend. Per gemeente 

komt dit neer op ongeveer 

10.000 euro. Een aantal gemeenten 

heeft plannen om sport, cultuur 

en muziekactiviteiten te faciliteren. 

Daarbij wordt er rekening gehou

den met de huidige beperkingen.

De VVD wil weten of het college 

van Peel en Maas op de hoogte 

is van de regeling en wanneer 

het bedrag voor de gemeente 

beschikbaar komt. ‘Het is belangrijk 

dat jongeren, ook in deze donkere 

wintermaanden, actief en met 

elkaar in contact blijven. Dat is 

bevorderlijk voor zowel de fysieke 

als de mentale gezondheid’, 

schrijft de VVD. ‘Op welke manier 

is het college van plan het bedrag 

in te zetten om jongeren en 

jongvolwassenen perspectief te 

bieden? Op welke wijze wordt 

de doelgroep hierbij betrokken?’, 

vraagt de partij zich af.
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Bespreking poll week 51

Nederland zit sinds de nacht van maandag 14 december compleet op slot. Het kabinet hoopt de stijgende lijn coronabesmettingen hiermee 
tegen te gaan. In veel andere landen is er ook sprake van een avondklok, maar premier Rutte gaat nog niet zo ver. In België mag bijvoorbeeld 
van middernacht tot 05.00 uur niemand meer op straat zijn, zelfs niet tijdens Oud en Nieuw. Zou een avondklok voor Nederland ook een optie 
kunnen zijn?

HALLO Peel en Maas stelde deze vraag op 

haar Facebook pagina, waar de discussie er 

soms fel aan toe ging. De meerderheid lijkt 

echter geen voorstander te zijn van een 

avondklok. “Nee, geen avondklok”, schrijft 

Susanne Jacobs. “Dat zou betekenen dat we 

met de jaarwisseling nog niet eens meer 

terug naar huis kunnen als we bij vrienden 

(twee personen) zijn geweest.” Hetty Peetersvan 

de Vondervoort vindt alle maatregelen tot nu toe 

al overbodig: “Het is al erg genoeg zo!”

Er zijn ook enkele voorzichtige voorstanders. 

Danny Verhage ziet het als een mogelijke 

optie, “maar de handhaving zal niet lukken”. 

Bennie Vaasen, die momenteel in het buiten

land zit, ziet het als een goed idee. “Wanneer je 

de avondklok afzet tegen vrijheid is het wellicht 

onzin, wanneer je de avondklok afzet tegen de 

dood niet.”

Op maandag 21 december liet minister 

Ferd Grapperhaus (Veiligheid) weten dat een 

avondklok nog niet op tafel ligt.

Dit jaar vonden raadsvergaderingen voornamelijk digitaal plaats. Het was geen verrassing dat dit voor iedereen wennen was. Raadsleden 
geven aan het fysiek bij elkaar zijn in de raadszaal te missen. Echter verlopen digitale vergaderingen wel sneller, omdat er niet eindeloos 
gedebatteerd wordt. De raadsvergaderingen worden nu zelfs veel meer bekeken.

Het vergaderen via de computer wordt door 

de meeste raadsleden als onprettig, maar 

noodzakelijk ervaren. Het debat is er wel, 

maar niet scherp genoeg omdat de orde 

tijdens de vergadering anders bewaakt moet 

worden dan fysiek, stellen de raadsleden. 

“Je mist heel veel informeel contact en de 

sfeer wordt daar niet gezelliger op. Na de 

vergadering hebben we normaal altijd een 

borrel waar de vergadering nabesproken wordt, 

maar waar ook op persoonlijk vlak scheurtjes 

gelijmd worden. Daarnaast is vergaderen en 

debatteren voor de webcam bijna niet te doen”, 

aldus Teun Heldens, fractievoorzitter van de 

VVD. Daarentegen heeft de kwaliteit van de 

besluitvorming waarschijnlijk niet onder het 

digitaal vergaderen geleden. De vergaderingen 

worden nu zelfs meer bekeken, omdat ze digitaal 

plaatsvinden. De drempel wordt daardoor 

misschien lager om het debat te volgen. Komt 

dat doordat de eindeloze discussie worden 

weggelaten? De verhalen over hoe geweldig 

een voorstel is worden nu kort maar krachtig 

gehouden.

Digitale raadsvergaderingen worden de toekomst. 

Wat vindt u?

Digitale raadsvergaderingen 
worden de toekomst

Avondklok kan per direct ingaan

eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaasPoll

Column
Bullshit
Wist u dat er op internet sites te 
vinden zijn met behulp waar-
van je willekeurige stukken zin 
aan elkaar kunt plakken die erg 
gewichtig klinken, maar niets 
betekenen. Eén van die sites 
heet bullshitgenerator.com

Dat levert zinnen op als: het 

management stuurt de definitie 

van structurele organisatieonder

delen waarbij de synergie met 

de werkgroepen winwinsituaties 

 creëert. Of: kennismanagement 

dient te focussen op het aftimme

ren van in elkaar grijpende ‘supply 

chain’ processen waarbij de inter

face van de systeemintegratie een 

win win situatie creëert.

Ik verdenk overheidsinstanties 

of reclamebureaus er wel eens 

van dat ze deze sites veelvuldig 

gebruiken. Ook bepaalde woor

den worden gebruikt om indruk 

te maken. Ineens duikt een woord 

overal op. ‘Steakholders’ is zo’n 

woord of ‘significant’. Eén of andere 

hotemetoot gebruikt dat woord 

op tv. Vervolgens doen andere 

hote metoten dat ook en voor je 

het weet gebruikt iedereen het. 

Niet omdat het relevant is maar 

gewoon om indruk te maken. 

Vaak weet de gebruiker niet eens 

wat het betekent. Ik moet dan 

altijd aan het woordje ‘epibreren’ 

denken. Dat woord bestaat niet 

maar Simon Carmiggelt gebruikt 

het in een verhaaltje waarin 

iemand wordt afgescheept.

Diegene wacht al lang op een 

 antwoord van zijn gemeente. 

De ambtenaar maakt zich ervan af 

met: “Het is bijna gereed. We moe

ten het alleen nog even epibreren.” 

Waarmee de vragensteller niets 

wijzer is geworden maar wel met 

een tevreden gevoel huiswaarts 

keert. Voordeel is dat je dit woord 

in allerlei situaties kan gebruiken. 

Juist omdat het niets betekent.

Dus, mocht u nou eens ergens een 

verhaal moeten houden en wilt 

u indruk maken dan kan ik u zo’n 

site als bullshitgenerator.com van 

harte aanbevelen. Zet wat stukken 

zin aan elkaar, gooi er wat woor

den doorheen die op dat moment 

in de mode zijn en klaar is Kees. 

Als afsluitende zin lijkt het me 

goed om, voordat u hiermee in 

de praktijk aan de slag gaat, een 

en ander eerst nog eens grondig 

te epibreren.” Ik denk dat instem

mend applaus en geknik vanuit de 

zaal uw deel zal zijn.

Tom van Bakel

TamTom

MollKunstgebit.nl

Met een glimlach goed kauwen!

Bel voor een afspraak 077 35 153 21

Persberichten voor de uitgave van 

donderdag 7 januari graag aanleveren

vóór maandag 4 januari 17.00 uur via

redactie@hallopeelenmaas.nl en 

advertenties vóór dinsdag 5 januari 16.00 uur

via advertentie@hallopeelenmaas.nl

In week 53

verschijnt er geen HALLO.

De eerste HALLO

van 2021 verschijnt

op donderdag

7 januari.

Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96 
info@heikevastgoed.nl

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw 
tekst opgeven.

Hoe viert 
u Oud en 
Nieuw? 
Oud en Nieuw mogen we dit jaar misschien 
niet zo uitbundig vieren als anders, maar 
dat wil niet zeggen dat het geen feest kan 
worden. De redactie van HALLO is dan ook 
heel benieuwd naar hoe u Oud en Nieuw dit 
jaar viert. Gaat u, coronaproof, oliebollen 
bakken voor de hele buurt? Of gaat u om 
00.00 uur met een ‘sterretje’ in de ene en 
een glas champagne in de andere hand 
proosten op het nieuwe jaar? Of misschien 
gaat u in uw eentje een nieuwjaarsduik 
maken. Stuur ons uw Oud en Nieuw-foto’s 
en wie weet krijgen deze een plekje in de 
eerste editie van 2021! Mailen kan naar 
redactie@hallopeelenmaas.nl
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Heierhof 17 
Tangbroek 4
Veldstraat 34 en 36
De Oude Kooien 2 
Ontwerp Bestemmingsplan “De Groene Pijl” 
Linskesweg 44
Lorbaan 16, 16A en 16B 
Venweg 7
Jacob van Marisring 47 
Zandberg 1A
de Schietroede 1 
Haagweg 58 
Hout 1A 
Veersepad 50 
Molenhuizen 5 
Rooth 69a 
Wattstraat 12 
Kurversweg (ong.)
Haagveld 9
Laatberghof 1 en 3 
Loosteeg 19 
Nobisstraat 12 
Raadhuisstraat 186 
Delegatie- en mandaatbesluit BsGW
Legesverordening 2021 
Uitvoeringsregeling subsidiëring van verenigingen en 
vrijwilligersorganisaties 2021
Verordening forensenbelasting 2021
Verordening reinigingsheffingen  2021
Verordening rioolheffing  2021
Verordening verblijfsbelasting 2021 
Verordening waterverblijfsbelasting 2021
Verordening lijkbezorgingsrechten 2021
Verordening marktgeld 2021
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2021 
Verordening reclamebelasting 2021

Plaats/locatie Straat/omschrijving

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.

week 52 / 24 december 2020 / Informatie van en over de gemeente

Het gemeentebestuur van Peel en Maas 
wenst iedereen fi jne feestdagen en een 
goed en gezond 2021!

Huis van de Gemeente
Openingstijden tijdens 
feestdagen
• Zaterdag 26 december gesloten 
• Donderdag 31 december geopend tot 13.00 uur 
• Vrijdag 1 januari én zaterdag 2 januari gesloten

Paspoort of identiteitskaart 
aanvragen
Vanaf 30 december 16.00 uur tot en met 4 januari 9.00 uur kunt u geen paspoort en/of 
identiteitskaart aanvragen. Dit geldt ook voor een spoedaanvraag. 

Heeft u met spoed een paspoort nodig? Kijk op de website van de Rijksoverheid voor 
meer informatie www.defensie.nl/onderwerpen/noodpaspoort

Allleen noodzakelijk
Milieupark
Kom alleen naar het Milieupark als het echt noodzakelijk is! 
Zaterdag 26 december én vrijdag 1 januari, is het Milieupark gesloten.

Door de lockdown
Inleveren van  
kerstbomen uitgesteld
Door de lockdown moeten we de inzameling van kerstbomen op 9 januari uitstellen.

Wij informeren u zo snel mogelijk over de nieuwe datum. Bewaar uw kerstboom zolang in 
de tuin. Dank voor uw begrip!

Online bekijken en printen
Afvalkalender 2021
De Afvalkalender 2021 wordt niet huis aan huis bezorgd. U kunt deze wel online 
bekijken, printen én toevoegen aan uw digitale agenda.  

Hoe doet u dat? 
Ga naar www.peelenmaas.nl klik op de “tegel” Afval en ga naar Afvalkalender. Vul hier 
uw postcode en huisnummer in. Met een paar klikken voegt u alle data toe aan uw eigen 
digitale agenda. 

Toch behoefte aan een papieren afvalkalender? 
Stuur een mail naar info.afval@peelenmaas.nl met uw adres, postcode en woonplaats. 
Of bel het Klant Contact Centrum 077-306 66 66.

Afvalinzameling
De inzameling van vrijdag 1 januari (Nieuwjaarsdag) verschuift 
naar zaterdag 2 januari. 

Kijk voor de online afvalkalender op onze website: http://afvalkalender.peelenmaas.nl

nieuwsgemeentegemeente
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nieuwsgemeentegemeente
Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1 Postbus 7088, 5980 AB Panningen  info@peelenmaas.nl
5981 CC Panningen     077 - 306 66 66  06 - 12 36 09 04 www.peelenmaas.nl

IEDEREEN  DOET
Steeds meer Nederlanders doen wat voor het klimaat
Kijk wat jij voor het klimaat kan doen op I EDEREEN DOETWAT.N LIEDEREEN  DOET

Steeds meer Nederlanders doen wat voor het klimaat
Kijk wat jij voor het klimaat kan doen op I EDEREEN DOETWAT.N L

Peel en Maas geeft je energie

Beleef Samen Duurzaamheid!
Uiterlijk in 2050 wil Peel en Maas helemaal energieneutraal zijn en alle energie 
duurzaam opwekken. We wekken dan net zoveel energie op als we gebruiken. En dat 
doen we op een duurzame manier: op een manier die goed is voor het milieu.

Samen met en voor u
Zoals we in Peel en Maas gewend zijn, stimuleren we initiatieven vanuit inwoners. Hoe groot 
en/of klein ook. Juist op het gebied van duurzaamheid is er voor iedereen een rol weggelegd. 
Veel inwoners van Peel en maas zijn al bezig met de veranderingen op het gebied van 
duurzaamheid. Of het nu gaat om zonnepanelen, het scheiden van afval, het “redden” van 
een maaltijd of door samen initiatieven te ontwikkelen om verspilling tegen te gaan. 

Met de campagne Iedereen Doet Wat! proberen we u mee te nemen in de mogelijkheden 
die er zijn om zelf duurzaam te zijn/worden. Heeft u een goed voorbeeld? Deel deze dan 
met ons via info@peelenmaas.nl onder vermelding van Iedereen Doet Wat! Zodat we uw 
idee met onze inwoners kunnen delen als voorbeeld. 

Vincent van Goghstraat in Baarlo
Burgemeester 
sluit drugspand
Burgemeester Delissen-van Tongerlo heeft op 21 december 2020 een drugspand 
aan de Vincent van Goghstraat in Baarlo voor drie maanden gesloten.
De politie heeft begin september het pand doorzocht omdat in een 
strafrechtelijk onderzoek informatie naar voren was gekomen dat er 
vermoedelijk hennep geknipt/verwerkt werd in het pand. Op de locatie is een 
hennepkwekerij met 208 volwassen hennepplanten aangetroffen. Vermoedelijk 
was de kwekerij al enige tijd in gebruik. De woning blijft gesloten tot 21 maart 
2021. 

Waarom sluit de burgemeester drugspanden?
Inwoners van Peel en Maas moeten zich veilig kunnen voelen in hun straten, wijken, 
dorpen en buitengebied. De productie en handel in drugs is een onwenselijke situatie, 
die ernstige gevolgen kan hebben voor de openbare orde en veiligheid. Met de 
sluiting wordt de openbare orde, de aantasting van het woongenot en de bedreiging 
van de leefbaarheid voor de omgeving hersteld en het gevaar voor de veiligheid en 
gezondheid beëindigd.

Meewerken aan het terugdringen van drugspanden?
Aan de buitenkant kunt u niet altijd zien wat er in een pand gebeurt. Toch zijn er 
signalen die kunnen wijzen op de aanwezigheid van een drugslab of hennepkwekerij:
• afgeplakte ramen en deuren die altijd dicht zijn;
• (dichte) rolluiken waar geen logische aanleiding voor is;
• roosters op opmerkelijke plekken aan de gevel of het dak;
• het pand maakt een verlaten indruk: er is zelden iemand of een korte tijd en/of op 

een vast tijdstip;
• geur, stankoverlast;
• wateroverlast of vochtproblemen;
• condens op de ramen;
• kunstlicht (gloed van felle lampen) en/of licht in een ruimte dat altijd blijft branden;
• installatie camera’s of beveiliging;
• zoemend of ronkend geluid (van ventilatoren);
• illegale aftap van elektriciteit, buiten de meter om.

Meld verdachte situaties altijd
Drugspanden, wietzolders drugslabs zijn overal. Op het platteland en in woonwijken. 
In een buurt waar drugs wordt geteeld, lopen ook de buurtbewoners gevaar. 
Vermoedt u een hennepkwekerij of xtc-lab in uw omgeving of een andere verdachte 
situatie? Of herkent u één of meerdere signalen? Blijf er niet mee lopen maar meld 
wat u weet bij de gemeente. Ook als u twijfelt. U kunt contact opnemen met  de 
adviseurs Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente, tel. 077-306 66 66. Wilt u 
liever anoniem blijven? Stuur dan een e-mail: iserietsnietpluis@peelenmaas.nl of vul 
het tipformulier in op onze gemeentelijke website. 

Meer informatie?
Lees onze folder ‘ondermijnende criminaliteit’ op www.peelenmaas.nl, bekijk de website 
van de Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC) www.riec.nl voor bestrijding van 
ondermijnende criminaliteit en op de website van de politie www.politie.nl.

gemeentegemeente

#kempencreëert

Kempen creëert

creatieve ideëen
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Meerderheid raad akkoord met duurzaamheidsambities 
Duurzaamheid steeds nadrukkelijker op lokale politieke agenda
Milieu en duurzaamheid bepalen niet alleen landelijk, maar ook op gemeentelijk niveau 
steeds meer de agenda. Dat bleek eens te meer tijdens de raadsvergadering van vorige 
week dinsdag. Daar stemde de raad in meerderheid in met de Duurzaamheidsagenda, 
maar ook veel andere onderwerpen hadden raakvlakken met deze thema’s. Tot 
uitvoerige discussies leidde dat nu niet, maar op een aantal punten werden de politieke 
meningsverschillen hierover wel weer duidelijk.

De vergadering die, zoals de laatste tijd gebruikelijk, online plaatsvond, kende door technische 
problemen een valse start. Ruim een uur later dan gepland kon burgemeester Delissen de  
vergadering vanuit het Huis van de Gemeente alsnog openen. De raadsleden waren thuis, 
maar virtueel aanwezig via de camera van hun laptop of pc. 

Zonneparken
Na drie eerdere besprekingen werd vorige week eindelijk de zogeheten ‘Duurzaamheidagenda’ 
door de raad goedgekeurd. In het stuk zijn uitgangspunten en doelstellingen geformuleerd 
voor de duurzaamheidsambities van de gemeente. Daarbij gaat het om onderwerpen als 
energieneutraal, circulaire economie en klimaatadaptatie. Bij de eerste behandeling in 
februari stuurde de raad het voorstel terug naar het college: het was te vaag en het college 
moest meer ‘focus’ aanbrengen. Het college kwam in september met een stuk dat een 
meerderheid van de raad beter beviel. De discussie daarna ging vooral nog over de precieze 
voorwaarden voor de opwekking van zonne-energie. 

Uiteindelijk werd er vorige week een breed gedragen wijzigingsvoorstel aangenomen, 
ingediend door alle fracties behalve de VVD. Zonnepanelen zijn voortaan toegestaan 
als nevenactiviteit op agrarische bouwblokken of als onderdeel van een bedrijfs-
beëindigingsplan. Bij landbouwgrond mag het alleen als er al een goed elektriciteitsnetwerk 
ligt én het gecombineerd wordt met landbouw of veeteelt, én als het zonnepark mooi groen 
wordt gecamoufleerd. Bovendien mogen er in het buitengebied in totaal maar op 60 hectare 
landbouwgrond zonneweides komen, en moet minimaal 50% van het project in lokaal 
coöperatief eigendom zijn. Bij de stemming was alleen VVD tegen. Volgens die partij moet er 
helemáál geen landbouwgrond ‘opgeofferd’ worden voor zonneweides.

Alleen lokale initiatieven
Voordat het wijzigingsvoorstel werd aangenomen was er ook nog discussie over de zinsnede 
in het amendement waarin staat dat voortaan alleen nog lokale duurzaamheidsinitiatieven 
in behandeling worden genomen. Dat vond de VVD ‘protectionisme’ en ook niet realistisch: 
de liberalen vinden dat je voor grote investeringen ook kapitaalkrachtige partijen nodig hebt. 
Portefeuillehouder Paul Sanders (VVD) voegde daar nog aan toe dat 100% lokaal initiatief 
juridisch niet kan: ‘Iedereen moet een kans krijgen. Ik ziet het als een streven, we kunnen het 
niet opleggen.’

De (door het amendement aangepaste) Duurzaamheidsagenda kreeg uiteindelijk de steun van 
alle partijen, behalve die van de VVD. Ook PvdA/GroenLinks ging dus akkoord. Die partij mist 
weliswaar  ‘geestdrift’ in het collegevoorstel, ‘maar beter iets dan niets’. Nu dit beleidsstuk is 
aangenomen komt het de komende jaren aan op de concrete vertaling naar acties.

Biomassacentrale
De Duurzaamheidsagenda leverde ook nog enkele moties op. Een VVD-PvdA/GroenLinks-
motie roept het college op om te onderzoeken welke mogelijkheden de gemeente heeft 
om kleinere biomassacentrales te verbieden. Aanleiding zijn de protesten van inwoners in 
Helden, Panningen en Egchel tegen de pas gestarte biomassacentrale van Wijnen in Egchel.  
Wethouder Sanders herhaalde wat hij daarover al eerder heeft gezegd, namelijk dat de 
gemeente die centrale niet kán verbieden. Na aandringen vanuit de raad beloofde hij wel met 
een uitvoeriger uitleg hierover bij de raad terug te komen. VVD en PvdA/GroenLinks trokken 

daarop hun motie in. “We zullen op basis van die rapportage verder kijken of er misschien tóch 
creatieve mogelijkheden zijn om het te verbieden’, zei Raf Janssen, en de VVD kon zich ook 
daarin vinden.
Daarna volgden nog twee moties, beide over het verbeteren van de luchtkwaliteit in Peel en 
Maas.

De eerste kwam van PvdA/GroenLinks en AndersNu. Die partijen willen dat het college uiterlijk 
in het tweede kwartaal van volgend jaar met een voorstel komt om de intensieve veehouderij 
in te perken. Die zien zij als een belangrijke veroorzaker van luchtvervuiling. 

CDA en VVD reageerden fel op de motie. Volgens CDA-voorman John Timmermans is het veel 
te gemakkelijk de hele IV-sector de schuld te geven. Bovendien komt veel luchtvervuiling van 
buiten Peel en Maas. Teun Heldens (VVD) vond de motie ‘kortzichtig’ en wees op het grote 
belang van de sector voor de lokale werkgelegenheid. ‘Je kunt niet één sector laten bloeden, 
dat is onacceptabel.’

Mede-indiener Peter Craenmehr erkende dat het probleem breder is dan Peel en Maas, 
‘maar we  kunnen hiér, in Peel en Maas, alvast winst behalen.’ Dat vond Raf Janssen (PvdA/
GroenLinks) ook. Hij vond de reactie van VVD en CDA ‘tekenend’: ‘Ja, er komt ook veel 
vervuiling van buiten Peel en Maas. Maar dat neemt niet weg dat wij alvast in actie kunnen 
komen. De komende decennia zal dat sowieso nodig zijn.’ Bij de stemming kreeg de motie 
geen steun van de andere partijen. 

Schone Lucht Akkoord
Bij de derde motie bij het agendapunt Duurzaamheidsnota, ook ingediend door PvdA/
GroenLinks en AndersNu, lagen de meningen minder ver uiteen. In de motie wordt het college 
opgeroepen om het zogeheten ‘Schone Lucht Akkoord’ te tekenen. Dat akkoord tussen 
minister, provincies en gemeenten bevat maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. 
Leudal, Nederweert en Horst aan de Maas hebben al getekend. 

Het CDA vond het lastig te overzien welke consequenties het tekenen van dat akkoord heeft. 
Wethouder Rob Wanten (CDA) zei namens het college druk bezig te zijn om dat uit te zoeken. 
Na aandringen vanuit de raad zegde hij toe uiterlijk eind maart hierop terug te komen bij 
de raad. Daarop trokken PvdA/GroenLinks de motie in, maar ‘hij blijft in het vet’, zei PvdA/
GroenLinks-fractievoorzitter Annigje Primowees.

Steun voor SIF en sociale werkplaats 
De volgende twee agendapunten (NLW, SIF en gemeentelijke belastingtarieven) namen 
aanzienlijk minder tijd in beslag, mede omdat ze ook in de commissievergadering van 
november al besproken waren (zie het Raadsnieuws in de Hallo van week 49).

Het toekomstplan voor NLW, de sociale werkvoorziening van Peel en Maas, Horst aan de 
Maas en Venray kreeg toen al brede steun. De sociale werkplaatsen in het hele land zouden 
van Den Haag langzaam moeten worden afgebouwd, maar college én raad zijn tegen zo’n 
‘uitsterfconstructie’: ze zien de beschermde werkplaatsen als een waardevolle voorziening die 
best geld mag kosten. Wel wilden enkele fracties nog de mening van de Ondernemingsraad 
weten. Die zat nu ook bij de stukken: de OR is ook positief over het toekomstplan. Toen 
portefeuillehouder Wim Hermans (CDA) benadrukte dat de drie gemeenten een stevige vinger 
in de pap zullen houden en dat de raden bij de toekomstige ontwikkelingen van de NLW 
betrokken blijven, kreeg het voorstel de unanieme steun van de raad. 

Dat gold ook voor het het bestemmingsplan voor de transformatie van het SIF-fabrieksgebouw 
in Panningen. Eigenaar Rendiz gaat daarin een crematorium, een evenementenlocatie en 
een ruimte voor educatie en bedrijfspresentaties maken. De hele raad was vorige keer al 
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Meerderheid raad akkoord met duurzaamheidsambities 
Duurzaamheid steeds nadrukkelijker op lokale politieke agenda
Milieu en duurzaamheid bepalen niet alleen landelijk, maar ook op gemeentelijk niveau 
steeds meer de agenda. Dat bleek eens te meer tijdens de raadsvergadering van vorige 
week dinsdag. Daar stemde de raad in meerderheid in met de Duurzaamheidsagenda, 
maar ook veel andere onderwerpen hadden raakvlakken met deze thema’s. Tot 
uitvoerige discussies leidde dat nu niet, maar op een aantal punten werden de politieke 
meningsverschillen hierover wel weer duidelijk.

De vergadering die, zoals de laatste tijd gebruikelijk, online plaatsvond, kende door technische 
problemen een valse start. Ruim een uur later dan gepland kon burgemeester Delissen de  
vergadering vanuit het Huis van de Gemeente alsnog openen. De raadsleden waren thuis, 
maar virtueel aanwezig via de camera van hun laptop of pc. 

Zonneparken
Na drie eerdere besprekingen werd vorige week eindelijk de zogeheten ‘Duurzaamheidagenda’ 
door de raad goedgekeurd. In het stuk zijn uitgangspunten en doelstellingen geformuleerd 
voor de duurzaamheidsambities van de gemeente. Daarbij gaat het om onderwerpen als 
energieneutraal, circulaire economie en klimaatadaptatie. Bij de eerste behandeling in 
februari stuurde de raad het voorstel terug naar het college: het was te vaag en het college 
moest meer ‘focus’ aanbrengen. Het college kwam in september met een stuk dat een 
meerderheid van de raad beter beviel. De discussie daarna ging vooral nog over de precieze 
voorwaarden voor de opwekking van zonne-energie. 

Uiteindelijk werd er vorige week een breed gedragen wijzigingsvoorstel aangenomen, 
ingediend door alle fracties behalve de VVD. Zonnepanelen zijn voortaan toegestaan 
als nevenactiviteit op agrarische bouwblokken of als onderdeel van een bedrijfs-
beëindigingsplan. Bij landbouwgrond mag het alleen als er al een goed elektriciteitsnetwerk 
ligt én het gecombineerd wordt met landbouw of veeteelt, én als het zonnepark mooi groen 
wordt gecamoufleerd. Bovendien mogen er in het buitengebied in totaal maar op 60 hectare 
landbouwgrond zonneweides komen, en moet minimaal 50% van het project in lokaal 
coöperatief eigendom zijn. Bij de stemming was alleen VVD tegen. Volgens die partij moet er 
helemáál geen landbouwgrond ‘opgeofferd’ worden voor zonneweides.

Alleen lokale initiatieven
Voordat het wijzigingsvoorstel werd aangenomen was er ook nog discussie over de zinsnede 
in het amendement waarin staat dat voortaan alleen nog lokale duurzaamheidsinitiatieven 
in behandeling worden genomen. Dat vond de VVD ‘protectionisme’ en ook niet realistisch: 
de liberalen vinden dat je voor grote investeringen ook kapitaalkrachtige partijen nodig hebt. 
Portefeuillehouder Paul Sanders (VVD) voegde daar nog aan toe dat 100% lokaal initiatief 
juridisch niet kan: ‘Iedereen moet een kans krijgen. Ik ziet het als een streven, we kunnen het 
niet opleggen.’

De (door het amendement aangepaste) Duurzaamheidsagenda kreeg uiteindelijk de steun van 
alle partijen, behalve die van de VVD. Ook PvdA/GroenLinks ging dus akkoord. Die partij mist 
weliswaar  ‘geestdrift’ in het collegevoorstel, ‘maar beter iets dan niets’. Nu dit beleidsstuk is 
aangenomen komt het de komende jaren aan op de concrete vertaling naar acties.

Biomassacentrale
De Duurzaamheidsagenda leverde ook nog enkele moties op. Een VVD-PvdA/GroenLinks-
motie roept het college op om te onderzoeken welke mogelijkheden de gemeente heeft 
om kleinere biomassacentrales te verbieden. Aanleiding zijn de protesten van inwoners in 
Helden, Panningen en Egchel tegen de pas gestarte biomassacentrale van Wijnen in Egchel.  
Wethouder Sanders herhaalde wat hij daarover al eerder heeft gezegd, namelijk dat de 
gemeente die centrale niet kán verbieden. Na aandringen vanuit de raad beloofde hij wel met 
een uitvoeriger uitleg hierover bij de raad terug te komen. VVD en PvdA/GroenLinks trokken 

daarop hun motie in. “We zullen op basis van die rapportage verder kijken of er misschien tóch 
creatieve mogelijkheden zijn om het te verbieden’, zei Raf Janssen, en de VVD kon zich ook 
daarin vinden.
Daarna volgden nog twee moties, beide over het verbeteren van de luchtkwaliteit in Peel en 
Maas.

De eerste kwam van PvdA/GroenLinks en AndersNu. Die partijen willen dat het college uiterlijk 
in het tweede kwartaal van volgend jaar met een voorstel komt om de intensieve veehouderij 
in te perken. Die zien zij als een belangrijke veroorzaker van luchtvervuiling. 

CDA en VVD reageerden fel op de motie. Volgens CDA-voorman John Timmermans is het veel 
te gemakkelijk de hele IV-sector de schuld te geven. Bovendien komt veel luchtvervuiling van 
buiten Peel en Maas. Teun Heldens (VVD) vond de motie ‘kortzichtig’ en wees op het grote 
belang van de sector voor de lokale werkgelegenheid. ‘Je kunt niet één sector laten bloeden, 
dat is onacceptabel.’

Mede-indiener Peter Craenmehr erkende dat het probleem breder is dan Peel en Maas, 
‘maar we  kunnen hiér, in Peel en Maas, alvast winst behalen.’ Dat vond Raf Janssen (PvdA/
GroenLinks) ook. Hij vond de reactie van VVD en CDA ‘tekenend’: ‘Ja, er komt ook veel 
vervuiling van buiten Peel en Maas. Maar dat neemt niet weg dat wij alvast in actie kunnen 
komen. De komende decennia zal dat sowieso nodig zijn.’ Bij de stemming kreeg de motie 
geen steun van de andere partijen. 

Schone Lucht Akkoord
Bij de derde motie bij het agendapunt Duurzaamheidsnota, ook ingediend door PvdA/
GroenLinks en AndersNu, lagen de meningen minder ver uiteen. In de motie wordt het college 
opgeroepen om het zogeheten ‘Schone Lucht Akkoord’ te tekenen. Dat akkoord tussen 
minister, provincies en gemeenten bevat maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. 
Leudal, Nederweert en Horst aan de Maas hebben al getekend. 

Het CDA vond het lastig te overzien welke consequenties het tekenen van dat akkoord heeft. 
Wethouder Rob Wanten (CDA) zei namens het college druk bezig te zijn om dat uit te zoeken. 
Na aandringen vanuit de raad zegde hij toe uiterlijk eind maart hierop terug te komen bij 
de raad. Daarop trokken PvdA/GroenLinks de motie in, maar ‘hij blijft in het vet’, zei PvdA/
GroenLinks-fractievoorzitter Annigje Primowees.

Steun voor SIF en sociale werkplaats 
De volgende twee agendapunten (NLW, SIF en gemeentelijke belastingtarieven) namen 
aanzienlijk minder tijd in beslag, mede omdat ze ook in de commissievergadering van 
november al besproken waren (zie het Raadsnieuws in de Hallo van week 49).

Het toekomstplan voor NLW, de sociale werkvoorziening van Peel en Maas, Horst aan de 
Maas en Venray kreeg toen al brede steun. De sociale werkplaatsen in het hele land zouden 
van Den Haag langzaam moeten worden afgebouwd, maar college én raad zijn tegen zo’n 
‘uitsterfconstructie’: ze zien de beschermde werkplaatsen als een waardevolle voorziening die 
best geld mag kosten. Wel wilden enkele fracties nog de mening van de Ondernemingsraad 
weten. Die zat nu ook bij de stukken: de OR is ook positief over het toekomstplan. Toen 
portefeuillehouder Wim Hermans (CDA) benadrukte dat de drie gemeenten een stevige vinger 
in de pap zullen houden en dat de raden bij de toekomstige ontwikkelingen van de NLW 
betrokken blijven, kreeg het voorstel de unanieme steun van de raad. 

Dat gold ook voor het het bestemmingsplan voor de transformatie van het SIF-fabrieksgebouw 
in Panningen. Eigenaar Rendiz gaat daarin een crematorium, een evenementenlocatie en 
een ruimte voor educatie en bedrijfspresentaties maken. De hele raad was vorige keer al 
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enthousiast, ook vanwege de duurzame aanpak. Er waren alleen nog wat vragen over te grote 
verkeersdrukte en eventuele concurrentie voor DOK6. Volgens het college is daarvan geen 
sprake, zodat ook dit voorstel vlot akkoord werd bevonden.

Een ruime meerderheid ging ook akkoord met de in eerdere vergaderingen al besproken 
aangepaste gemeentelijke tarieven en belastingen voor 2021. Alleen de fractie PvdA/
GroenLinks stemde tegen, onder meer omdat ze zich niet kunnen vinden in de nieuwe tarieven 
voor het milieupark.

Slinkende reserves
Het laatste agendapunt betrof de 2e zogeheten ‘Bijstellingsrapportage 2020’. Daarmee kan het 
college tussentijds, vanwege onverwachte ontwikkelingen, een begroting bijstellen. Ditmaal 
gaat het om een extra tekort van bijna 363.000 euro, dat wat het college betreft gedekt wordt 
uit de Algemene Reserve.  

Hoewel Peel en Maas nog een behoorlijk reserve heeft, bleken diverse fracties toch enigszins 
ongerust (PvdA/GroenLinks nog het meest) over de afname van het reservesaldo. Wethouder 
van Financiën Paul Sanders begrijpt dat wel, maar ‘je bouwt juist reserves op voor als het niet 
zo goed gaat. We kunnen dat verwerken, daar is een reserve voor.’ Hij zei de reserves graag 
weer te willen opbouwen, ‘maar we hebben niet alles in de hand’ voegde hij toe, verwijzend 
naar de corona-crisis. 

Uiteindelijk wilde niemand in de raad dwarsliggen en werd de bijstellingsrapportage akkoord 
bevonden.

Tractoren op Midden Peelweg
Aan het einde van de vergadering kwamen werden nog drie moties ‘vreemd aan de dag’ 
ingediend. Dat zijn motie die geen relatie hebben met een van de agendapunten.
De eerste, van VVD, AndersNu en CDA, bepleit de openstelling van de Midden Peelweg tussen 
Kessel en Maasbree voor landbouwverkeer. Dat mag daar nu niet komen omdat ze geen 
kenteken hebben en er tot voor kort geen afslag was. Gevolg: veel overlast van o.m. tractoren 
in Helden en Baarlo. Eerdere pogingen van de gemeente bij de Provincie (de wegbeheerder) 

om landbouwverkeer toe te laten, waren gestrand. Maar omdat er inmiddels wél een afslag 
is (naar de Zandberg richting Helden) en er per 1 januari een kentekenplicht komt voor 
landbouwvoertuigen, vindt een ruime raadsmeerderheid en ook portefeuillehouder Paul 
Sanders het een nieuwe poging waard. 
Een tweede motie (van VVD en AndersNu) kreeg de steun van de héle raad. De motie heeft 
te maken met de financiële problemen bij veel inwoners en ondernemers als gevolg van de 
corona-crisis. De twee partijen die de motie opstelden zien graag dat bijstandsgerechtigden 
die giften krijgen van familie en vrienden, daarvoor niet gekort worden op hun uitkering. 
Volgens wethouder Wim Hermans ligt dat door landelijke wetgeving best ingewikkeld, maar 
na aandringen van de hele raad zegde hij toe om te onderzoeken of het toch kan. Binnen drie 
maanden moet hij hierover bij de raad terugkomen. 

Beleid ‘herijken’
Als laatste besprak de raad nog een derde motie ‘vreemd aan de dag’ van PvdA/GroenLinks en 
AndersNu. Die twee partijen vinden dat, onder meer vanwege de coronacrisis en de urgente 
milieuproblematiek, de gemeente haar in 2017 en 2018 vastgestelde beleid op de zogenaamde 
‘thema’s’ uit de begroting (Ruimte, Sociaal Domein, Vitale Gemeenschappen, Economie, 
Integrale Veiligheid en Bestuur, Communicatie en Dienstverlening), opnieuw onder de loep 
moet nemen (‘herijken’). Daarvoor is ook een brede maatschappelijke dialoog nodig, vinden 
ze. PvdA/GroenLinks-fractievoorzitter Annigje Primowees zei in haar toelichting dat ze in 
de begrotingsvergadering van november deze wens ook bij een aantal andere fracties had 
gehoord. Het college had toen een dergelijke herijking weliswaar min of meer toegezegd, maar 
ze wilde het met deze motie concreter maken. In het eerste kwartaal van volgend jaar moet 
er een voorstel komen over hoe burgemeester en wethouders dit wil aanpakken, vonden de 
indieners van de motie.

Het college, bij monde van burgemeester Wilma Delissen, bleek mee te willen denken. Volgens 
eerder gemaakte afspraken zou de herijking van de kaderstellingen pas in 2022 gebeuren, 
maar Delissen stelde voor om het gesprek hierover te vervroegen naar de tweede helft van 
volgend jaar. Dat is dus niet zo snel als de motie vraagt (‘Het is nu alle hens aan dek’, zei 
Delissen), maar door het iets later te doen kan ook het effect van de coronacrisis worden 
meegenomen. Die toezegging was voor de indieners voldoende om de motie in te trekken.

gemeentegemeente
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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. 

Fijne Kerstdagen en een gezond 2021

Hulp bij huishouding

Met de kerstdagen en de jaarwisseling voor de deur, staan we samen 
voor een nieuwe beproeving. Deze feestdagen zullen anders zijn dan 
anders. Eigenlijk zoals alles dit jaar anders is. Het is en blijft heel belang-
rijk ons samen te houden aan de richtlijnen. Alleen zo komen we door 
deze moeilijke tijd. Uiteindelijk komt er zeker een einde aan deze crisis, 
maar voor velen komen nog moeilijke en donkere maanden. Hou vol.

Extra moeilijk zal het dit jaar zijn voor 

de alleenstaanden, de mensen die 

eenzaam zijn en de mensen die dit 

jaar door corona of door een andere 

reden iemand zijn verloren. Maar 

denk ook aan de mensen in de zorg, 

horeca, het MKB, bedrijfsleven en ver

enigingen. Wij hopen en duimen voor 

iedereen die het moeilijk heeft. Wij 

wensen iedereen, ondanks de crisis en 

moeilijkheden, een fijne kerst en een 

gezond 2021. Let een beetje op elkaar.

Fractie

Een jaar geleden, in december 2019, heeft de VVD fractie tegen 
het afschuiven van de gemeentelijke WMO taak naar de dorpen 
gestemd. De VVD was om een aantal redenen tegen de pilot hulp 
bij huishouding. 

De belangrijkste reden 

was de inkomens, en 

vermogensafhankelijke bijdrage 

die in de kernen gehanteerd 

wordt. Het is voor VVD volstrekt 

onacceptabel dat enkele 

hulpvragers onevenredig geraakt 

worden. Hulp is er voor iedereen 

en wat ons betreft onder 

dezelfde condities.

De VVD is dan ook blij dat 

de gemeenteraad dinsdag 

15 december besloten heeft 

dat iedere inwoner van Peel en 

Maas onder dezelfde condities 

een gelijke bijdrage betaalt 

voor de hulp bij huishouding. 

Het doet de VVD dan ook goed 

dat één jaar na invoering iedere 

fractie uiteindelijk hiermee 

heeft kunnen instemmen. Eerst 

stonden we alleen en daarom 

zijn we blij dat nu ook de andere 

partijen hebben ingestemd. 

Hiermee wordt rechtgedaan 

aan de landelijke richtlijn: een 

maximale WMO bijdrage van 

19 euro per maand voor ieder 

huishouden. Mede namens de 

fractie fijne feestdagen en een 

gezond 2021.

Jolanda Janssen,  

burgerraadslid

CDA Peel en Maas

VVD Peel en Maas
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Kijk voor de oplossing 

volgende week  

in de HALLO.

Oplossing vorige week:
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Puzzel

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en  kolommen 
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.

Vanuit Damascus kwam deze Syrische vrouw vier jaar geleden naar Nederland. In een korte tijd heeft zij met haar familie Nederlands geleerd 
en nu helpt ze andere nieuwe inwoners als tolk. Deze week wordt de 37-jarige Haifaa Doghmosh uit Kessel geplukt.

Door de burgeroorlog die al jaren 

in Syrië speelt, had de familie van 

Haifaa geen andere keuze meer, 

ze moesten vluchten om een toe

komst voor hun kinderen op te 

bouwen. “Mijn man en eerste zoon 

kwamen vijf jaar geleden hier

heen”, begint Haifaa, “daarna, na 

één tot 1,5 jaar, kwam ik met mijn 

twee andere zonen met het vlieg

tuig hierheen.” Het leven in Syrië 

voor de oorlog was goed, maar 

door de oorlog kwam hun hele 

leven op zijn kop te staan. De auto

ritaire overheid staat internationaal 

bekend voor zijn vele schendingen 

van mensenrechten en oorlogsmis

daden. Er is in Syrië geen vrijheid 

van meningsuiting. “We hadden 

een goed leven in Damascus. We 

hadden een eigen huis en eigen 

werk, maar door de oorlog kwa

men rare mensen aan de macht. 

Het is er niet veilig, er zijn overal 

soldaten. Ze hebben mijn man 

zonder reden geslagen. Hij had 

toen problemen met zijn knie en 

hij bleef ongeveer een week in 

het ziekenhuis omdat hij amper kon 

bewegen. Daarna zat hij nog een 

paar weken thuis. Hij ging snel weg 

uit Syrië, want ze zochten hem nog 

steeds.”

Welkom
Vanaf 2014 zijn veel Syrische inwoners 

uit hun land gevlucht. De meesten 

naar buurlanden, zoals Turkije en 

Libanon, maar ook in Europa was de 

toestroom niet onopvallend. Dat leidde 

soms tot veel opspraak. Haifaas man 

Bashir vertelt dat zij zich gelukkig erg 

welkom voelden. “Nederland is beter 

dan bijvoorbeeld Duitsland, denk ik. 

Duitsland heeft veel discriminatie. Hier 

zien we het amper. Het is er wel, maar 

weinig. We verblijven hier al vijf jaar 

en hebben nooit een probleem gehad 

met de buren, of andere mensen. Dat 

is heel mooi.” Soms hebben ze contact 

met andere families die nu in andere 

landen verblijven. “Mijn nichtje woont 

in Duitsland”, vertelt Haifaa, “ze draagt 

ook een hoofddoek en daar gaat het 

niet zo goed. Ze kan daar niet alleen 

naar buiten. Maar hier zijn de mensen 

aardig.” Nederland is volgens het stel 

een veel betere plek om een toekomst 

te bouwen voor hun kinderen, met 

betere scholen en universiteiten dan 

Syrië. In Nederland zijn de mensen 

ook vriendelijker, vindt het gezin. 

“Als je tegen iemand op straat hallo of 

hoi zegt, dan lachen ze altijd.”

Nederlandse taal
Sinds ze in Nederland woont heeft 

Haifaa hard gewerkt om Nederlands 

te leren. Die hulp die ze daar bij kreeg, 

wil ze nu teruggeven. “Toen ik hier 

begon was ik bijna helemaal alleen. 

Ik heb geluk gehad dat heel veel 

Nederlandse en Arabische mensen mij 

hebben geholpen. Toen heb ik gezegd, 

als ik hier iets leer, wil ik ook iets 

geven. Ik vroeg aan mijn contactper

soon of ik op een manier in contact kon 

komen met de Nederlandse mensen. 

‘Geen probleem, misschien bij de oude

ren hier’, zei ze. Dat is goed voor mijn 

Nederlands, want oude mensen kunnen 

meestal geen Engels. Dus ik heb hard 

gewerkt, samen met mijn school en 

mijn goede docent om Nederlands te 

leren. Nu ben ik samen met mijn man 

tolk, vrijwillig, voor de nieuwe men

sen die hier komen. Ik help ze graag.” 

Een voorbeeld hiervan is het verta

len van brieven van het Nederlands 

naar Arabisch, voor degenen die geen 

Nederlands of Engels kunnen. “Het is 

ook goed voor mijn eigen taal, je leert 

ook een beetje van hen, en het is goed 

voor mijn sociale contacten.”

Het is opmerkelijk hoe goed het 

gezin de nieuwe taal al onder de 

knie heeft. “Het eerste jaar dat we 

hier waren hadden we een regel in 

het huis. Elke zaterdag en zondag 

mochten we alleen Nederlands 

praten. Als iemand Arabisch praat, 

dan krijgen ze een boete. Er is ook 

een periode geweest, waarbij overal 

waar je liep, op de muren, op de 

deur, boven de televisie, blaadjes 

hingen met woorden, zinnen en 

grammatica. We hadden ook een 

‘spelletje’. Als ik iets nodig had van 

boven, en ik vroeg het aan mijn 

zoon, dan zegt hij ‘nee, je moet het 

in het Nederlands vragen. En als het 

geen goede zin is, dan ga ik niet’. 

Als mijn kinderen gingen slapen, 

dan bleef ik met mijn man nieuwe 

woorden schrijven en herhalen.” 

In een Limburgs dorp als Kessel kom 

je ook wel eens in aanraking met 

het lokale dialect, zou zoiets lastig 

zijn voor buitenlanders? “Ja!”, roepen 

ze lachend uit, “sommige woorden 

kan ik verstaan, omdat ik met oude 

mensen heb gewerkt, maar ik kan het 

niet spreken. Hier zeggen ze ‘straot’ 

en ‘sjoel’. Dat is veel moeilijker dan 

gewoon Nederlands.” Het leren van 

de taal is voor Haifaa ook een hobby, 

omdat ze graag veel leest. “Nu zijn 

het nog alleen kinderboeken, maar 

ik wil graag snel leren, zodat ik meer 

kan lezen. Daarnaast hou ik ook van 

wandelen.”

Toekomst
Haifaa en haar man hebben drie 

zoons, die al erg goed geïntegreerd 

zijn in Nederland. De oudste zoon, 

Obada, zit in het derde jaar van de 

middelbare school. Zijn ambities 

zijn groot. “Als hij klaar is met de 

middelbare school wil hij IT doen bij 

defensie of een kappersopleiding en 

ook nog een automonteursopleiding 

volgen.” Daarnaast heeft hij nog 

interesse in fotografie en sport. 

De middelste zoon, Mohammed, 

zit nog in de brugklas: “Hij denkt 

nog niet zoveel aan de toekomst. 

Hij probeert gewoon goede punten 

te halen. Mohammed vindt het 

leuk om dingen te maken, dus 

misschien gaat hij iets met techniek 

doen.” De jongste zoon, Omar, zit 

in groep 7 van de basisschool. Hij 

is erg geïnteresseerd in ICT. “Onze 

kinderen zijn de toekomst, daarom 

zijn we hier. Nederland is prima. We 

kunnen ook niet meer terug naar 

Syrië, zolang de gekke president daar 

blijft.”

Hier zijn de mensen 
heel aardig

Tekst en beeld: Koen van Meijel

Haifaa Doghmosh Kessel
Geplukt
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Hoofdtrainer Meijel een 
jaartje langer bij club
Het contract van hoofdtrainer Ton van Dijk is verlengd door 
voetbalvereniging RKMSV. Hij blijft de leider van de herenselectie 
uit Meijel tot 2022.

Van Dijk zal dan zijn vijfde sei

zoen ingaan bij de vierdeklasser 

uit Meijel. Beide partijen kijken 

volgens de sportclub terug op 

een prima samenwerking. “Ton is 

met zijn ervaring, duidelijke com

municatie en betrokkenheid met 

technisch (jeugd)kader en spelers

groep een belangrijke spil in het 

technische plan dat RKMSV voor 

ogen heeft. RKMSV heeft dan ook 

het volste vertrouwen in de ver

nieuwde samenwerking en wenst 

Ton veel succes in een hope

lijk corona vrij seizoen”, aldus de 

Meijelse club.

Terugkeer
Naard Vaes nieuwe 
hoofdtrainer SV Panningen
Naard Vaes is de nieuwe hoofdtrainer van voetbalvereniging SV 
Panningen. Voor SV Panningen geen onbekende, want hij keert 
terug bij zijn oude club. 

Vaes was eerst hoofdtrainer in 

NederweertEind bij de Eindse 

Boys. Hiervoor heeft hij trainers

werk verricht bij RKESV in Ell en 

is hij assistent geweest bij SV 

Laar in Weert. Vaes is geboren in 

Nederweert en woont al een tijdje 

in Weert waar hij voor de zaterdag

veteranen speelt. De nieuwe coach 

van SV Panningen speelde enkele 

seizoenen voor de Panningse voet

balclub. William van Moorsel was 

hiervoor trainer bij Panningen. Hij 

kondigde een tijdje geleden zijn 

vertrek aan. 

Jubilarissen bij fanfare St. Aldegondis
De jubilarissen van fanfare St. Aldegondis van Maasbree hebben onlangs een coronaproof bezoekje gehad van 
een delegatie van het bestuur vanwege hun jubileum. Zes jubilarissen kregen de oorkonde, de versierselen en 
de bloemen thuis overhandigd. Wiel, Huub en Jan zijn ieder zestig jaar lid en elke vrijdag muzikaal actief op de 
repetitie. Frank vierde zijn 20-jarig lidmaatschap en Lisanne en Jonas hun 10-jarig lidmaatschap. 

Spreid je
feestboodschappen

en een gelukkig en gezond nieuwjaar!

JUMBO Maasbree, Meijel en Panningen
wensen u feestelijke kerstdagen

en een gelukkig en gezond nieuwjaar!

ADVERTENTIE WEEK 52

www.leendersplants.nl  |  info@leendersplants.nl

Wil je starten met een nieuwe uitdaging, zoek jij een afwisselende baan
en werk je graag met een natuurproduct?

Wij zijn op zoek naar een

Medewerker Medewerker 
tuinplantenkwekerijtuinplantenkwekerij (fulltime of parttime)

Als medewerk(st)er kwekerij ben je medeverantwoordelijk voor werkzaamheden 
op de kwekerij.

Activiteiten:
• Verzorging, onderhoud en snoeien
• Oppotten en verzendklaar maken
• Werken met heftruck en div. andere machines
• Aansturen van seizoen medewerkers
• Alle voorkomende werkzaamheden

Wij vragen voor deze functie:
• MBO of HBO werk en denkniveau
• Enthousiaste, betrokken en flexibele houding, geen 8 tot 5 mentaliteit.
• We bieden je een leuke afwisselende baan in een professioneel 

hardwerkend en gezellig team.

Ben je gemotiveerd en heb je interesse om in een 
bloeiende sector werkzaam te zijn reageer dan snel.
Wil je meer weten neem dan telefonisch contact
op met Mark Leenders 06 51 98 90 98

Voor een impressie van ons bedrijf 
zie de website of maak een afspraak.
Je kunt schriftelijk reageren per mail.
Stuur je CV en/of diploma’s mee 
voor 16 januari 2021.

verenigingen \ 2412 

Toch boerenbruiloft in Kessel
In Kessel wordt er in het nieuwe jaar een Kinjerboerebroelof georganiseerd. Omdat alles is afgelast rondom 
carnaval vond een aantal kinderen het jammer als er niets werd georganiseerd en kwam met dit idee.

Deze Kinjerboerebroelof vindt online 

plaats. Het uitkomen van een bruids

paar vindt plaats op vrijdag 29 januari 

en de trouwceremonie op zondag 14 

februari. Stichting Boerebroelof Kessel 

neemt de organisatie van deze brui

loft op zich. Het enige wat volgens de 

organisatie nodig is, is een groep kin

deren die mee wilt doen. Kinderen uit 

groep 6 en 7 kunnen meedoen. Voor 

meer informatie, mail dan naar info@

boerebroelofkessel.nl
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Ze zette zich nag efkes tegeover ein. Mergevreug zulle ze allebei ‘nne angere kank oetgaon. Die gedachte dao aan is has neet te hebbe. Hoe mót 
hae opaan? Gans allein. En det mèt de kersdaag. Op ‘nne gans vrémde plak, ouch det nag.

De lobby van ‘t vief sterre hotel lüpt 

langzaam leeg. Nao ‘t oetgebreid 

kersdinee zote der nag aardig get 

minse veur ‘nne koffie of likeur. 

Allemaol inne zonnigse kleier. 

De pianist waas al ierder oetgesjeid 

mèt sjpeule.

De lóch is nou um te sjnië. En kiek 

heur dao zitte, die haed verdomme 

nurges las van. Idders kier makt ze 

heure wiesvinger naat aane luppe 

as ze ein bladzijde umsjleit vanne 

Glossy, hoe der veul van oppe glaze 

taofel ligge.

De duuster eike lambrizering net wie 

de dónkerbroene plefongbelkskes 

make det hae zich opgesjlote 

vult. En dan die sjemerlampe die 

mer sjaemel leech aafgaeve. Die 

leechcirkels drökke um nag deper 

in ziene proos van dónkergreun 

velour. De aoj in olieverf gesjilderde 

portrette aane moor. Génne lach te 

bespeure. De more kómme op um 

aaf. Kiek heur dao zitte, glanspantys 

ónger de rok dae umhoëg kruupt 

mer net niks vrej guft. Neet kieke.

Vief sterre hotel, mèt de kersdaag. 

Deur mer degelijk en passend veur 

de missie die hae zich bedach hej 

veur dees daag. Net wie ‘t kersdinee 

det ze achter de rök hebbe. Tösse de 

amuse, de soep enne petatte hej hae 

zien duuëske mèt briljante gezatte 

rink oet de binnetes gehald en waas 

oppe kneen gegaon veur heur. De 

champagnefles op ies sjtóng inne 

keuler oppe taofel. Niks kós mier fout 

gaon. Vandaag ging hae heur hank 

vraoge, de verlovingsrink aan heure 

rinkvinger sjuufe. Want det jaore 

lank aan en oet en allein vriensjap, 

det mós mer esd aafgelaupe zien.

De ganse daag ware ze ónger 

‘t wintjerzunke door de stad 

geslenterd, van terras veur ‘nne latte 

nao ‘t volgende veur ein wit wienke 

en wier veur nag es koffie, ónger 

verwerminslampe gebroekde ze ‘nne 

lichte lunch. Det duuëske borde um 

aaf en toe richtig in zien binnetes. 

Alles op ziene tied. Waas ‘t mer vort 

aovend.

Nou zien de roete pikzjwart. Hae 

vreug zich ‘nne gin tonic. Aemes 

haed um ziene borskas opegerete, 

mèt ein petattemetske aan zien 

hert gepulkt, ziene aom zit hoëg 

en ‘t aete sjtut um op. Tegeover zit 

Anna, ónaangedaon. Wat ze nag veur 

ein half oor truuk tege um gezag 

haed, echo’t in ziene kop.

‘Ich wil merge wier reize, zónger 

dich. Ich vraog dich um mich los te 

laote en mich mien vrejheid truuk 

te gaeve. Ich heb veul mier ruumte 

nuddig as des dich mich kéns gaeve. 

En die krieg ich noejts bej dich. 

Natuurlijk blieve wae gooj vriende 

mer mier ouch neet. Noejts mier’.

Asof hae wie ‘nne televisie zoemer 

oetgezat woort. Hae drinkt ziene gin 

tonic en bestelt metanpassant eine 

twédde bej de ober. Staart inne ope 

haard hoe nag get sintels ligge te 

gleuje. Meuj mer nag neet bédmeuj 

kiekt hae op en merkt det idderein 

wég is. Anna is der ouch neet mier. 

Zónger get te zegge vertrokke. Des 

mich get nets, naeve heur gaon ligge 

in heur sjieke suitte, kan gaar neet. 

Hae zou heur get aan kénne doon.

Nurges mier bejhure. Naemes nao de 

auge kieke. Niks mótte. Langzaam 

drinkt hae van ziene gin tonic wies 

det um de iesblükskes tege de teng 

klatse. Hae zet ut glaas mèt ‘nne 

helle klap oppe taofel en sjteit op. De 

lobby is leeg, naemes mier achter de 

bar. Hae aarzelt, Hoe opaan? Eigelijk 

vult hae zich un bietje good. Hae 

hoof nag neet nao bed. Zoeveul geld 

veur dae iesknien, veul geld veur 

det kersdinee, zien deurverdinde 

cente, wég. Hae hej heur over de 

taofel mótte trékke en dao in dae 

sjieke aetzaal, ónger de auge van al 

die sjieke minse mótte nimme. Hae 

dinkt altied iers aan anger minse.

Veurzichtig lupt hae ut duuster 

hotelterras op. De lampe borre neet 

mier. Tösse de buim aan rank sjemert 

get, dao is ein leechte vlek te zeen. 

Dónderbej zuut hae det ‘t un vrouw 

is, op nexe veut. De haor hangt veur 

‘t gezich en de erm haed ze um ‘nne 

overhangende tak gesjlage. Hae lupt 

doënderbej. De vrouw kiekt neet op. 

Ze kiekt nao ónger, dao strumt un 

beekske. Hae knielt. Der laupe dieke 

traone over heur gezich. Hae huurt ‘t 

klein geluid van det water dao ónger 

mer zuut niks. ‘T tallud sjteit vol 

hoëg graas.

Wie vanzelf makt hae zien 

sjoonreme los en trékt zich zien zük 

oet. Nou zien ze allebei op bloëte 

veut. Hae pakt heur hank en zoë 

sjtaon ze dao naeve ein sjtilzwiegend 

te kieke. ‘De mós drükke, zoe hel as 

se kéns dien veut inne aerd drükke, 

iddere tiën apart wies det se veuls 

det de aerd dich dreugt. En nou, aom 

hale. Hiel deep, zoë deep as se kéns. 

Laot die lóch door dich haen struime 

wies aan dien veut en veul wie ze 

door de aerd waere opgevange. 

Al dien verdreet verdwient inne 

aerd. Laot ‘t mer gebeure. Aom det 

maonleech in en aom dien traone de 

aerd in’.

Hae vult zich onnoemlijk licht waere. 

Zoemer, oet ‘t niks sjleit hae ziene 

erm um de taille van dees vrémde 

vrouw. Die gaar neet vrémd aanvult. 

‘Haoj mich good vas’. Hae lüt zich 

valle in ‘t graas en zuu guf mèt. 

Gans vanzelf rolle ze de helling 

aaf. ‘Roop, de mós rope. Zoë hel 

asse kéns’. Same rope ze de gekste 

dinger: peterselie, paternoster, 

Kampherfoeli, tintenkiller, 

olleke bolleke reubesolleke, 

hottentottententoonstelling, 

snottebellamargarinata, mot j’ens 

wat ore. Lachend loge ze dao in ut 

graas. De erm nag stiëds umein.

Hae kós neet gluive det hae dit hej 

gedaon. De vrouw naeve um lachde. 

Hae wooj gaer zegge wie sjoën det 

ze waas. Mesjien hej ze det al teveul 

gehuurd van mansluu en hej heur 

det wel hej gebrach op deze plak. 

Mèt kersmis nag wel.

Ann Philipssen

Kersmis van niks
Kerstverhaal

Column
Feestdagen 
2020
Een half uur voor de deadline, 
ik ben onderweg naar huis. 
De zon laat zich nog even van 
haar mooiste kant zien en 
kleurt de hemel goud. Het is 
een week geleden dat bekend 
werd gemaakt hoe de feestda-
gen van dit jaar eruit gaan zien 
voor ons allemaal. Feestdagen 
zonder dat gouden randje waar 
we ons allemaal op verheugd 
hadden. Ik laat het onwerke-
lijke contrast van dit moment 
op me inwerken, nog even is 
alles ongewis.

Feestdagen en familie zijn voor 

mij onlosmakelijk aan elkaar ver

bonden. Even tijd voor elkaar, 

waar dat de rest van het jaar er 

niet altijd voldoende van komt. 

Gezellig tafelen, kletsen en spelle

tjes spelen is voor mij de ultieme 

kerst. Vaak met veel ooms, tantes, 

nichtjes en neefjes. Een traditie 

die aan de ene kant heilig is, maar 

waar ik ook wel eens aan wilde 

ontsnappen. Want kerst was van 

de eerste tot de laatste minuut 

volgepland en dat voelt dan niet 

altijd zo ontspannen als je zou 

willen.

De laatste jaren lukte het ons om 

de Eerste Kerstdag vrij te houden. 

Tradities gingen overboord, deze 

dag moest draaien om samen 

zijn als gezin. Geen chique kerst

diners, maar ieder zijn favoriete 

kostje. De hele dag in de pyjama, 

mierzoete kerstfilms kijken en 

spellen. Eigenlijk, bedenk ik me, 

krijgen we dit jaar dus een onver

wacht cadeautje. Deze hele kerst 

draait om ons gezin, niet alleen 

die ene dag. Fijn in deze roe

rige tijden, waarin alles in rap 

tempo  verandert. En natuurlijk 

zal ik iedereen missen, maar daar 

bedenk ik wel weer iets op. Het 

kaarsjes ritueel is dit jaar voor 

iedereen, niet alleen voor dege

nen die alleen in gedachten nog 

bij ons zijn. Elke dag zal ik de 

kaarsjes aansteken, en mijn dank 

uitspreken voor iedereen die mijn 

leven dat gouden randje geeft.

Ben lief voor elkaar, bel, en 

stuur dit jaar dat kaartje toch 

maar. Dan zijn we in gedachten 

 verbonden. En hopelijk mag vol

gend jaar dan weer ouderwets 

samen.

Karin Raeijmaeckers-Lemmen

Karin vertelt

2412 \ kerstmis
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Naam Wieteke Ottenheijm

Leeftijd 13 jaar

Woonplaats Baarlo

School Blariacum

Heb je een bijbaantje?
In de zomer werk ik bij een fruitboer 

bij ons in het dorp, met een paar 

vriendinnen gaan we dan peren 

plukken en dunnen, dat is erg 

gezellig. Daarbij ga ik af en toe met 

mijn vriendin oppassen.

Wat heb je liever: iedereen hoort 
wat jij denkt, of jij hoort wat 
iedereen denkt?
Ik zou kiezen dat ik kan horen wat 

iedereen denkt, want ik zou wel 

willen weten wat mensen over mij 

denken.

Hoe breng jij het liefst een 
regenachtige dag door?
Mijn ideale regenachtige dag is 

lekker met mijn vriendinnen of 

familie op de bank een Netflix

film kijken. Met iets lekkers erbij 

natuurlijk. Op Netflix kijk ik veel 

films, maar ook series. Een film 

die ik erg leuk vind is ‘The Kissing 

Booth’, omdat hier veel leuke dingen 

in gebeuren. Er is laatst ook al een 

deel twee van gemaakt, die heb 

ik inmiddels al twee keer gezien. 

Een serie die ik erg leuk vond was 

‘Pretty Little Liars’, ik heb deze serie 

ongeveer één jaar geleden gekeken. 

Ik vond hem erg leuk, omdat er 

spannende en leuke dingen allemaal 

door elkaar gebeurden.

Welke superkracht zou je 
willen hebben?
Ik zou wel graag een superkracht 

willen hebben, en dat is dat ik kon 

vliegen. Dat lijkt me namelijk heel 

cool om te kunnen.

Wat vind je het leukste aan 
jezelf?
Het leukst aan mezelf vind ik dat ik 

altijd vrolijk ben en dat ik met mijn 

vriendinnen en familie veel lol kan 

maken. Dat maakt het ook altijd 

heel gezellig.

Aan welk liedje heb je een 
speciale herinnering?
Er is eigenlijk geen liedje waar ik 

een speciale herinnering aan heb, 

maar er zijn wel een paar liedjes 

die ik heel leuk vind, zoals het 

liedje ‘Jerusalema’. Dit liedje kwam 

laatst ook in het nieuws omdat 

er veel op gedanst werd door 

zorgmedewerkers tijdens corona. 

Er zijn ook veel liedjes waar je 

goed op mee kan zingen, die ik 

heel leuk vind, vooral popliedjes. 

Ik vind vooral de top 40 leuk, want 

dat zijn allemaal vrolijke liedjes 

die in je hoofd blijven zitten. 

Ook kent iedereen hier de tekst 

van. Ik luister ook vaak liedjes op 

Spotify.

Wat is je favoriete drankje?
Mijn favoriete drankje is ice tea 

green, dat is ice tea met groene thee 

smaak. Ik vind het zo lekker omdat 

daar geen prik op zit en het is niet 

te zoet.

Waar dagdroom je het meest 
over?
Ik dagdroom er vaak over dat het 

zomer is en dat ik lekker met mijn 

vriendinnen in het zwembad lig. 

Ik maak dan lekkere ijskoffie en 

we maken een hoop lol met z’n 

allen.

Welke sport is helemaal niet 
jouw ding?
Ik vind hockey niet heel leuk, 

omdat ik niet heel goed met 

een hockeystick om kan gaan. 

Voetballen vind ik wel een hele 

leuke sport, dit doe ik elke week. 

Ik zit nu al ongeveer vier jaar op 

voetbal en ik vind het nog altijd 

heel leuk. Ik ben begonnen in 

groep 6, toen heb ik ook nieuwe 

vriendinnen leren kennen bij 

de voetbalclub. Ik begon in een 

gemixt team, maar nu zit ik in een 

meidenteam. Ik speel meestal 

in de verdediging, maar ik zou 

het ook wel leuk vinden om een 

keertje voorin te voetballen. Ik zit 

in een team met ongeveer zestien 

meiden en ik vind de training 

altijd heel gezellig, maar winnen 

met een wedstrijd is natuurlijk het 

leukst.

Waar maak jij je zorgen over?
Gelukkig heb ik niet veel dingen 

waar ik me zorgen over maak, 

maar als ik me zorgen maak gaat 

het meestal over cijfers van school, 

omdat ik natuurlijk altijd hoop dat 

deze goed zijn. Als ik dit schooljaar 

afgerond heb met goede cijfers 

ben ik dan ook best trots op 

mezelf.

Hoe treft de coronacrisis jou?
De coronacrisis zorgt ervoor dat 

ik niet naar leuke feesten zoals 

verjaardagen, carnaval, of de kermis 

kan, dat vind ik erg jammer. En ook 

is de school nu weer dicht en heb ik 

online les. Maar ik denk dat andere 

mensen het er moeilijker mee 

hebben, want voor mij is het virus 

niet levensbedreigend.

Zou je je woonplaats ooit 
verlaten? Waarom wel/niet?
Ik zou mijn woonplaats niet verlaten, 

omdat ik Baarlo een leuk dorpje 

vind en al mijn familie en de 

meeste vrienden er wonen. Ik zou 

het jammer vinden om hier weg te 

gaan.

Waarvan word jij enthousiast?
Ik word enthousiast van leuke 

gelegenheden zoals kerst, carnaval 

en sinterklaas. Maar ook van 

cadeautjes of uitjes met vrienden 

en familie. Helaas kunnen veel 

van deze dingen, zoals sinterklaas 

en kerst, en de meeste uitjes, niet 

doorgaan zoals andere jaren.

Wat is je favoriete toetje?
Mijn favoriete toetje is ijs en dan 

het liefst smaken zoals stracciatella 

en vanille, dat vind ik echt heerlijk. 

Maar ook vind ik crème brûlée en 

chocolademousse hele lekkere 

toetjes.

Hoe verras jij iemand het liefst?
Ik verras iemand het liefst met een 

leuk zelfgeschreven kaartje en een 

origineel cadeautje.

Tekst: Lisa Osinga

Wieteke Ottenheijm Baarlo
15-vragen aan

jongeren \ 2412 

Column
Passie

Hoi

Dat vind je tegenwoordig 
gewoon op straat en zelfs in de 
supermarkt. Je kunt het zelfs 
kopen. Zo heb je bijvoorbeeld 
een brood met passie maar 
ook een rekendocent met 
passie voor cijfers en voor het 
solliciteren in een supermarkt 
moet je passie hebben voor 
klanten. Waar ligt jouw 
passie?

Volgens het woordenboek 

betekent passie: hartstocht, drift, 

hartstochtelijke liefhebberij. 

Dat lijkt mij niet iets wat je 

kunt kopen of bestellen. In veel 

reclames, sollicitaties en andere 

gesprekken waarin mensen iets 

willen verkopen, komen vroeg of 

laat passies aan de orde. Passie 

geeft je ook een zekere status. 

‘Ik heb een passie voor muziek 

maken’ klinkt toch anders dan 

‘ik maak graag muziek’. Nu 

passie is uitgegroeid tot iets 

commercieels, gaat het te ver. 

Daarmee wil ik niet zeggen dat 

het brood met passie vanaf nu 

niet meer lekker is en dat de 

mensen met een passie voor 

zingen niet goed kunnen zingen, 

maar laten we terug gaan naar de 

basis van het woord hartstocht, 

liefhebberij. En dat stop je niet 

in je eten of reclameslogan. Oh 

ja, en dan nog even over het 

soort passie wat we niet kopen, 

maar blijkbaar toch moeten 

hebben. Waar ligt jouw passie? 

Tegenwoordig is voor een hobby 

geen tijd meer, maar een passie 

moeten we allemaal hebben. 

Wat ik al zei: het geeft je een 

statusgevoel. Nou, bij mij niet 

hoor. Ik luister al niet meer als 

het woord passie voorbijkomt. 

Ik hoef niet belangrijk over te 

komen, dan maar geen status. 

Kinderen van 14 tot 18 hebben 

een Passi. Ze gaan met Passi naar 

school, gaan opstap met Passi, 

shoppen met Passi en betalen 

zelfs met Passi. Al moet er dan 

wel genoeg geld op staan.

Ik luister al niet 
meer als het woord 
passie voorbijkomt

 

Lotte Thijssen



21

Oproep voor 
nieuwe 
kerststallen-
route in 
Meijel
Pierre Verhees uit Meijel wil 
in 2021 graag een uitge-
breide kerststallenroute 
organiseren in zijn dorp. 
Hiervoor roept hij mede-
inwoners op tot een stukje 
creativiteit.

“Ik heb nu een kerststal in 

de voortuin staan met een 

verrassing voor de kinderen. 

Dit slaat goed aan bij families 

met kinderen die een 

wandelingetje maken door 

Meijel.” Voor 2021 zou Pierre 

er graag een hele wandelroute 

van willen maken. “Iedereen 

staat vrij om een kerststal 

naar eigen idee te maken. 

De bedoeling is dat dit een 

jaarlijks terugkerend item 

wordt.” Geïnteresseerden voor 

de kerststallenroute van 2021 

kunnen voor meer informatie 

contact opnemen met Pierre 

via pierreantoinette@ziggo.nl

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

Onze dienstverlening gaat 
gewoon door!

Helaas is het niet anders... Nederland is weer grotendeels op 
slot tot 19 januari.  Hoe ga jij daar mee om?
Weet dat de dienstverlening door Vorkmeer ook tijdens deze 
lockdown gewoon door blijft gaan!

Dus, heb je een vraag? Of maak je je ergens zorgen over? 
Neem dan gerust contact op met een maatschappelijk werker via 
telefoonnummer 077-307 7350. Of mail naar amw@vorkmeer.nl. 
Wij bieden jou graag een luisterend oor in deze bizarre tijd. 

Heb je een advies nodig van de Wegwijzer medewerkers?
Ook zij staan gewoon voor je klaar in het Huis van de Gemeente 
van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
De eerstvolgende avondopenstelling is op maandag 4 januari 2021 
van 17.00 tot 19.00 uur.

Er gelden wel enkele regels als je op bezoek komt bij de Wegwijzer:
• Blijf a.u.b. buiten wachten totdat de portier van de gemeente je 

binnenlaat.
• In het Huis van de Gemeente is het dragen van een mondkapje 

verplicht.
• Bij binnenkomst a.u.b. je handen ontsmetten. 
• Alvast bedankt!

Je kunt de Wegwijzer ook telefonisch bereiken via 077-308 2565. 
Of mail naar wegwijzer@vorkmeer.nl

Vorkmeer is er voor jou...ook nu!

Gemeenschapshuis De Ankerplaats is gered
De bewoners van Grashoek hing onlangs een sluiting van hun gemeen-
schapshuis boven het hoofd, omdat voorzitter Miranda Gommans haar 
taken wilden neerleggen en er zich geen nieuwe voorzitter had gemeld. 
Echter hebben zich inmiddels na een dringende oproep drie nieuwe 
bestuursleden aangemeld en kan gesteld worden dat gemeenschapshuis 
De Ankerplaats is gered.

Onlangs deed Miranda Gommans de 

noodkreet dat de Ankerplaats defini

tief zou sluiten als er zich geen nieuwe 

bestuursleden zouden melden. Zijzelf en 

twee andere bestuursleden kondigden 

aan te willen stoppen. De twee overge

bleven bestuursleden Hans Cuijpers en 

Jack Verkennis wilden de taken niet met 

tweeën blijven voortzetten. Het voort

bestaan van het gemeenschapshuis 

is nu gered door Hilde Oomen, Maud 

Cuijpers en Nienke Cuijpers. Miranda’s 

oproep via Facebook zetten de dames 

aan het denken. “Ik was al van plan 

om ergens in een bestuur te gaan in 

Grashoek, dit kwam voor mij als een 

roeping. Ik was dus meteen enthousi

ast. Miranda en ik hebben kennisge

maakt onder het genot van een bakje 

koffie en hierdoor is mijn enthousiasme 

alleen maar gegroeid. Inmiddels heb ik 

ook kennisgemaakt met de rest van het 

bestuur en dat voelde goed”, laat Hilde 

Oomen weten, die onlangs in Grashoek 

is komen wonen. Maud en Nienke 

Cuijpers wilden het gemeenschaps

huis redden, omdat ze zelf gebruiker 

zijn. “Ik wil niet het risico lopen dat ons 

gemeenschapshuis moet sluiten. Gezien 

het tekort aan aanmeldingen heb ik 

besloten om me hiervoor in te zetten, 

zodat de continuïteit van de Ankerplaats 

gewaarborgd blijft. Met de nieuwe 

bestuursleden hoop ik de Ankerplaats 

een goede toekomst te kunnen bieden 

met een vernieuwende frisse input’, 

aldus Maud. Nienke: “Wat jong bloed in 

het bestuur is naar mijn mening zeker 

niet verkeerd. Het leek me een hele 

leuke, nieuwe uitdaging. Ik hoop veel 

te leren van mijn taak als bestuurs

lid.” Miranda Gommans blijft voorlopig 

in beeld om haar bijdrage te leveren 

om de nieuwe bestuursleden wegwijs 

te maken. “Er moet mij van mijn hart 

dat ik toch wel teleurgesteld ben in de 

betrokkenheid van de gebruikers en 

inwoners van Grashoek. Ik had gehoopt 

dat onze noodoproep meer mensen 

aan het denken had gezet. Gelukkig zijn 

Hilde, Maud en Nienke wel opgestaan 

om het bestuur aan te vullen en deze 

uitdagende taak op zich te nemen, daar 

ben ik blij mee.”

Voor onze productielocatie Euroveen in Grubbenvorst zijn we op zoek naar een: 
 

SHOVELMACHINIST (FULLTIME)
 
Doel van de functie:
Jij zorgt ervoor dat het productieproces soepel verloopt door middel van het tijdig vullen 
van de voorraadbunkers en het voorzien van de menglijnen met de juiste grondstoffen.

Taken:
•  Opslag van grondstoffen;
•  Samenstellen van halffabricaten; 
•  Vullen van de voorraad- en doseerbunkers en laden van vrachtwagens. 

Interne ontwikkelkansen:
Gezien de gezonde groei van ons bedrijf investeren wij graag in mensen die ons 
overtuigen op motivatie en ambitie. Heb jij de drive om jezelf breder te ontwikkelen? 
Wij zijn bereid om je zowel aan de shovel als de operator kant op te leiden tot allround 
specialist.

Voor deze functie is het belangrijk dat je flexibel bent ten aanzien van werktijden (seizoen 
twee ploegendiensten) en ben je woonachtig in de omgeving van Grubbenvorst.

Durf jij deze fulltime uitdaging aan? Stuur je C.V. en motivatie per mail t.a.v. Hugo Buitelaar 
naar aantrekkingskracht@ontwikkelwijzer.nl en vertel ons jouw ambitie.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Hugo Buitelaar: 06-14797000.

 www.kekkila-bvb.com / www.bvb-substrates.com 

Kekkilä-BVB is een van Europa’s grootste leveranciers en producenten 
van substraten. Met eigen merken en als private label producent zijn 

wij expert als het gaat om het produceren en leveren van substraten 
voor alles wat groeit en bloeit, zowel voor consumenten als voor 

professionele kwekers en telers. Wij hebben al meer dan 100 jaar 
ervaring en leveren onze producten aan meer dan 80 landen. We werken 

met meer dan 500 mensen in Nederland, Finland, Zweden, Duitsland, 
Estland en Spanje aan het optimaal beleveren van onze klanten.

Euroveen B.V. 
Californischeweg 10-B
5971 NV
Grubbenvorst

Drie verhalen van bijzondere bomen verwerkt in route fietstocht 
De IVN-afdelingen van Helden, Meijel, Baarlo en Maasbree riepen ongeveer een maand geleden inwoners op 
om verhalen van bijzondere bomen in te zenden. Dit om een fietstocht in het kader van het Bomenfestival 
samen te stellen. Er zijn drie verhalen binnengekomen die worden gebruikt voor de route.

“We hebben een aantal leuke reac

ties ontvangen”, vertelt Ria Nabben 

namens IVNHelden. “We hadden 

eigenlijk gehoopt op meer, maar het 

is ook erg lastig in te schatten. De 

inzendingen die we hebben gekre

gen zijn wel heel erg leuk.” Het idee 

achter de fietstocht is om een route uit 

te stippelen waarbij aandacht wordt 

gegeven aan deze bijzondere bomen. 

“Zoals een boom aan huis, dat bijvoor

beeld door een familielid ter eren aan 

een lid is gepoot.”

Het Bomenfestival is een initiatief van 

IVN, waarbij over heel Limburg het 

hele jaar door activiteiten plaatsvin

den. De vijf regio’s van de provincie 

geven steeds het stokje aan elkaar 

over, als een soort estafette. Op 17 

maart, Nationale Boomfeestdag, gaat 

het Bomenfestival van start, maar pas 

in september is de fietstocht van de 

regio MiddenLimburg aan de beurt. 

“We willen het belang van bomen in 

de spotlight brengen. Bomen zijn veel 

belangrijker dan de meeste mensen 

denken. Het is zo jammer dat overal 

bomen worden gekapt, bijvoorbeeld 

als ze voor overlast zorgen in de herfst 

vanwege vallende bladeren. Het is 

juist belangrijk voor de kringloop van 

de natuur en het biedt een schuil

plaats aan kleinere dieren zoals egels.”

De reeds ingezonden verhalen wor

den opgenomen in de fietsroute. In 

eerste instantie konden tot 15 decem

ber bomen worden aangemeld, maar 

IVN geeft aan dat nieuwe verhalen 

nog steeds welkom zijn. Inwoners van 

Peel en Maas kunnen een boom met 

een bijzondere achtergrond aanmel

den, met daarbij: Waar staat de boom? 

Wanneer is hij geplant? Bij welke gele

genheid of om welke reden? Deze ver

halen kunnen worden gestuurd naar 

pr@ivnhelden.nl

Tekst: Koen van Meijel

2412 \ cultuur
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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 

kerk bestuur@vincentiusparochies.nl

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

Kerkberichten
Vincentiusparochies

Coronamaatregelen 
LET OP 
Het aantal kerkgangers is beperkt 
tot 30. Kijk bij de kerkberich-
ten van uw parochie naar wat 
daar: telefonische aanmelding 
of aanmeldbriefjes. Staat daar 
niets, dan zal het aantal kerk-
gangers wel onder de 30 blijven. 
Misintenties waar veel mensen 
voor komen kunnen we nu niet 
aannemen. Met ziekteverschijn-
selen: blijf thuis! Houdt in de kerk 
1½ meter afstand. Een mond-
kapje wordt dringend aanbevo-
len. De zondagse H.Mis op TV is 
op NPO2 om 10.00 uur. 
Wij wensen iedereen een 
goed, gelukkig en gezond 
NIEUWJAAR 2021!
STEUN 
Als u vw de coronacrisis, waar 
ook uw parochie keihard de 
financiële gevolgen van onder-
vindt, een extra gift als kerk-
bijdrage wilt overmaken, dan 
wordt dat bijzonder gewaar-
deerd. Een enveloppe in de bus 
kan ook. Misschien ook omdat 
u al een tijdje de collecte hebt 
gemist?! Heel hartelijk dank

Parochie Beringe
Misintenties 

NL21RABO 0141939583

Een H. Mis opgeven kan tijdens 

het parochiespreekuur op dins

dagochtend. Ook bij kapelaan 

Roger Maenen tel. 0774661850 of 

per email roger.maenen@ziggo.nl.

Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot 

11.30 uur in de sacristie.

Kerkdiensten
Zondag 27 december
H. Mis 09.30 uur. H. Familie. Telling bij 

binnenkomst

Vrijdag 1 januari
H. Mis 09.30 uur. Nieuwjaar. Telling bij 

binnenkomst

Zondag 3 januari
H. Mis 09.30 uur. Driekoningen. Telling 

bij binnenkomst

Woensdag 6 januari
H. Mis 09.00 uur (grote kerk, zijaltaar 

St.Jozef)

Zondag 10 januari
H. Mis 09.30 uur. Driekoningen. Telling 

bij binnenkomst

Parochie Egchel 
Misintenties
NL83 RABO 0120795086

G. Sillekens Eemsestraat 12, 

077 307 95 30 

Kerkdiensten
Zondag 27 december Geen H. Mis

Vrijdag 1 januari
H. Mis Nieuwjaar 11.00 uur t.i.v. pas

toor Giel Peeters (sterfdag);

Zondag 3 januari 
Geen H. Mis

Zondag 10 januari
H. Mis 11.00 uur

Parochie Grashoek
Misintenties
NL24 RABO 0141910526

A. Cruijsberg, 077 307 52 93

Spreekuur
In kerk entree, maandag 11.0012.00 uur.

Kerkdiensten
Zondag 27 december
H.Mis 11.00 uur t.i.v. Wiel Spreeuwen

berg (jaardienst), Tinus Spreeuwenberg 

en Theodora Schoeber. Aanmeldbriefje 

noodzakelijk

12.30 uur H. Doopsel van Lina Stemkens

Donderdag 31 december
H.Mis 18.00 uur t.i.v. de overledenen 

in het afgelopen kalenderjaar:

Wim Mesman, Lies PeetersMartin, 

Frans Reinders, Sjraar Hunnekens

Zaterdag 2 januari 2021
H.Mis 19.00 uur t.i.v. Gods zegen voor 

het nieuwe jaar.

Zondag 10 januari
H.Mis 11.00 uur t.i.v. Mie Willems

Kessels (jaardienst)

Parochie Helden
Misintenties
NL61 RABO 0120795094 

pastorie Rochusplein 3

077 307 14 88

kerkbestuurhelden@home.nl 

Spreekuur 
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.

Kerkdiensten
Zondag 27 december
H. Mis 10.00 uur – H. Familie t.i.v. col

lecte tekstboekjes; max 30

Vrijdag 1 januari
H. Mis Nieuwjaar 10.00 uur – uit dank

baarheid en om Gods zegen over 2021; 

max 30

Zondag 3 januari
H. Mis 10.00 uur t.i.v. Anna Janssen 

(jaardienst); Giel van Lier en Leen van 

Liervd Hurk (jaardienst); max 30 tel. 

opgave 077 3071488 of 06 21202118

Zondag 10 januari
H. Mis 10.00 uur; max 30 tel. opgave 

077 3071488 of 06 21202118

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
Donderdag 31 december
H. Mis 17.30 uur Oudjaar – uit dank

baarheid

Zaterdag 2 januari
H. Mis 17.30 uur Driekoningen

Zaterdag 9 januari Geen H. Mis

Parochie Meijel
Misintenties
NL16 RABO 0133405613

Pastorie Kerkstraat 5, 077 466 18 50

www.parochiemeijel.nl

Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en 

donderdag van 11.00 tot 12.00 uur

joke.holscher@gmail.com

Kerkdiensten
Donderdag 31 december
H. Mis Oud jaar 19.00 uur. Geen 

misintenties. Max. 30 aanwezigen. 

AANMELDBRIEFJE nodig. Verkrijgbaar: 

vanaf ma. 28/12, prikbord kerk. Geen 

‘Herberg’ bijeenkomst erna.

Vrijdag 1 januari
H. Mis Nieuwjaar 11.00 uur. 

Geen misintenties. Max. 30 

aanwezigen. AANMELDBRIEFJE nodig. 

Verkrijgbaar: vanaf ma. 28/12, 

prikbord kerk. Geen ‘Peelneutje’erna.

Zondag 3 januari
H. Mis Driekoningen 11.00 uur. 

geen misintenties. Max. 30 

aanwezigen. AANMELDBRIEFJE nodig. 

Verkrijgbaar: vanaf ma. 28/12, 

prikbord kerk.

Maandag 4 januari
18.30 uur Stille aanbidding

19.00 uur Rozenkrans  Telling bij 

binnenkomst

Dinsdag 5 januari
H. Mis 9.00 uur  Telling bij binnenkomst

Donderdag 7 januari
H. Mis 9.00 uur  Telling bij 

binnenkomst

Zaterdag 9 januari
H. Mis 19.00 uur. geen misinten ties. 

Max. 30 aanwezigen. AANMELD

BRIEFJE nodig. Verkrijgbaar: vanaf 

ma. 04/01, prikbord kerk.

Parochie Panningen
Misintenties
NL44 RABO 0141900660 

Parochiecentrum Wilhelminastraat 14

077 307 13 88 

info@parochiecentrumpanningen.nl

Open maandag, woensdag en 

vrijdagochtend van 08.3011.30 uur.

Kerkdiensten
Zondag 27 december 
H. Mis 10.00 uur H. Familie

Dinsdag en Woensdag
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel

Donderdag 31 december
H. Mis 19.00 uur Oud jaar t.i.v. om 

heil en zegen

Zaterdag 2 januari 
H. Mis 19.00 uur Driekoningen t.i.v. 

Piet Janssen en To Janssenvan der 

Linden en zoon Sjraar

Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel

Zaterdag 9 januari 
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Joke Goes

service \ 2412 

Wij wensen u 
fijne feestdagen 
en een gelukkig 
2021!

Hoeijmakers Groep
Baarskampstraat 11
5995 AS KESSEL
T 077 - 358 67 00
E info@hoeijmakers.nl
I www.hoeijmakers.nl

Muzikale 
kerstgroet 
aan de deur
De leden van 
Muziekvereniging Kessel 
gaan op kerstavond 25 
december om 18.15 uur voor 
hun eigen deur in Kessel en 
Kessel-Eik een drietal korte 
kerstliedjes spelen. Door het 
hele dorp klinken dan de 
klanken van ‘Stille Nacht’, 
‘Heilige Nacht’, Jingle Bells 
en ‘We wish you a merry 
christmas’.

De muziekverenging wil op die 

manier bijdragen aan het gevoel 

van saamhorigheid en de men

sen in het dorp wat extra kerst

sfeer brengen. “Kerst vieren we 

dit jaar klein en intiem. De don

kere dagen vragen om warmte 

op een andere manier. Voor ons 

als muziekvereniging bete

kent dit natuurlijk muziek, want 

muziek verbindt, muziek brengt 

troost, muziek zorgt voor een 

glimlach op je gezicht, muziek is 

onmisbaar.”
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Administrator (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

Cluster MKBE

Parochie Maasbree
Misintenties
NL58RABO0131001973

Pastorie Dorpstraat 4

077 465 12 19

par.aldegundismaasbree@hetnet.nl

www.parochiemaasbree.nl

Kerkdiensten
Donderdag 24 december
Geen Nachtmis

Vrijdag 25 december 
– Hoogfeest van Kerstmis
H. Mis: 11.00 uur

Lector: Mevr. Elly Gooren

Intenties: Jan Grubben en Nelly 

GrubbenVerheijen. Jaardienst 

Christien Lenders en Frans Lenders, 

Harrie Lenders en overl. ouders 

LendersBartels. Overl. ouders 

Gielenvan den Berg. Jaardienst 

Antoon Grubben en zoon Geert 

Grubben. Jèèr Peeters. Voor de 

intenties van de Mariakapel op het 

kerkhof.

Zaterdag 26 december 
– 2e Kerstdag
H. Mis: 11.00 uur

Lector: Mevr. Toos Leijsten

Intenties: Zie 1e Kerstdag

Zondag 27 december
H. Mis: 11.00 uur

Lector: Mevr. Marianne Verhappen

Intenties: Zie 1e Kerstdag

Donderdag 31 december
H. Mis: 18.00 uur: Oudejaarsviering

Lector: Mevr. Marlies Steijvers

In deze viering gedenken we alle 

parochianen die in het afgelopen 

jaar 2020 zijn overleden. 

Mededelingen
Spreiden kerkbezoek
Omdat slechts een beperkt aantal 

parochianen (30) in de kerk 

aanwezig mag zijn, wordt tijdens de 

vieringen van 1e en 2e kerstdag en 

zondag 27 december voor alle intenties 

gebeden.

Voor het bijwonen van een van 

deze diensten is het wenselijk, 

dat u zich aanmeldt bij de pastorie of 

via mail: par.aldegundismaasbree@

hetnet.nl

Bezoek kerk
Op 1e en 2e Kerstdag en zondag 

27 december is de kerk tot 16.00 uur 

geopend voor een persoonlijk gebed 

of bezoekje aan de kerstgroep. 

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage 
NL39RABO0125305311

Iet DingsBovendeerdt

077 462 18 60 

06 24 21 61 06

Kerkdiensten
Vrijdag 25 december
13.00 uur Voor Pastoor Louis Verhaag.

Zaterdag 26 december
9.30 uur H. Mis. Tweede Kerstdag.

Jung, Wies en Piet Schatorie, Jac en 

Nellie JacobsSchatorie, Ed Beerens en 

voor Tiny BootsSchatorie.

Vrijdag 1 januari
11.00 uur H. Mis. Nieuwjaar.

Voor de parochie.

Zaterdag 2 januari
19.15 uur H. Mis. Voor de parochie.

Mededelingen:
De kerk in Kessel is geopend op 

24 december van 15.00 tot 18.00 uur.

25 december Kerstdag van 10.00 

tot 16.00 uur

27 december van 10.00 tot 16.00 uur.

De peuter en kleuterdienst is dit jaar 

in een andere vorm.

Door de werkgroep is een Kerst

speurtocht uitgezet voor de kinderen.

Dit jaar geen dienst in de Kerk voor 

de kinderen, maar na afloop van de 

kerstspeurtocht is het eindpunt in de 

kerk bij de kerststal.

De kinderen mogen een kaarsje 

aansteken en hun knutselstukje 

hier in de grote boom hangen. 

Mochten er kinderen zijn die geen 

Kerstspeurtocht folder hebben 

ontvangen dan dit even melden.

Zaterdag 212021 om 19.15 H, Mis 

voor onze Parochie

Er mogen maar 30 personen in de 

H. Missen aanwezig zijn.

U kunt zich daarvoor opgeven bij: 

Arno Houwen tel. 06 55 17 70 46 of 

bij 

Iet Dings tel. 06 24 21 61 06

De Kerk in Kessel Eik heeft geen 

openstelling vanwege de corona .

De mensen van Kessel Eik zijn 

welkom in Kessel om de kerk/

kerststal te bezoeken.

Voor de pastorale zorg kunt u terecht 

bij pastoordeken W. Varela

Tel. 3981416, of kapelaan H. te 

Boekhorst (zie parochie Baarlo)

Ziekenzalving: 06 55 40 80 23

Parochie Baarlo
Misintenties
NL31RABO0103903860

Pastorie Markt 3

077 477 12 75

kapelaan@parochiebaarlo.nl

www.parochiebaarlo.nl

Kerkdiensten
De diensten op kerstavond 

24 december vervallen. Wel kunt 

u via omroep penm de Nachtmis 

volgen om 23.00 uur in de 

Lambertuskerk te Horst, en op 

25 december eveneens via penm de 

Mis in Baarlo om 9.30 uur. Overdag 

op beide kerstdagen zal de kerk 

geopend zijn.

Zaterdag 2 januari
18.00 uur Voor de parochie.

Mededelingen
Het einde van het  jaar 2020 

komt in zicht, mogen we jul

lie aan KERKBIJDRAGE voor onze 

eigen parochie kerk herinneren. 

Hiervoor hartelijk dank.

Jong Nederland bouwt al jaren de 

kerstal op in de kerk, v.w. de corona 

maatregelen word de kerstal dit 

jaar beperkt op gebouwd. (Hopelijk 

kan in 2021 weer met meerdere 

personen bij elkaar de kerstal op 

gebouwd worden.)

Voorlopig is er de 1ste en de 

3de zaterdag van de maand om 

18.00 uur de H. Mis in Kessel

Eik. De vervangende kapelaan Te 

Boekhorst verzorgt in meerdere 

parochies de H.Mis.

De bestelde H.Missen die v.w. 

corona niet door zijn gegaan, 

kunnen weer op nieuw aangemeld 

worden.

Misintenties 27,50

Bankno. NL41 Rabo 0125300522

Opgave bij Loes Timmermans 

0774621678

Vrijdag 25 december
9.30 uur H. Mis. Hoogfeest van 

Kerstmis

Frits, Wiel en An Peeters. Jaardienst 

Pierre Lenders en Tiny Lenders

Beurskens, zoon Hay Lenders en 

schoonzoon Dieter Lantermann. 

Mien JanssenHunnekens

Zondag 27 december
9.30 uur H. Mis. H. Familie

Voor de weldoeners van de kapel van 

de Heilige Familie

Vrijdag 25 December Eerste 
Kerstdag 9.30 uur H. Mis.

Voor Frits, Wiel en An Peeters.

Jaardienst Pierre Lenders en Tiny 

LendersBeurskens, zoon Hay en 

schoonzoon Dieter Lantermann. Mien 

JanssenHunnekens.

Zondag 27 december
9.30 uur H. Mis.

Voor de weldoeners van de kapel van 

de H. Familie.

Mededelingen:
Er mogen maar 30 mensen in de 

kerk. U kunt zich daarvoor opgeven. 

Tel. 477.1275 of per mail: 

kapelaan@parochiebaarlo.nl

Bij binnenkomst in de kerk kunt u uw 

handen desinfecteren en de voorge

schreven afstand in acht nemen. Als u 

verkoudheidsklachten heeft, blijft u 

dan thuis. 

Parochie Kessel-Eik
Misintenties
NL41RABO0125300522

L. Timmermans

077 462 16 78

Kerkdiensten
De nachtmis vervalt. In plaats daarvan 

zal er een h. Mis zijn op 26 decem

ber om 11.00 uur; Uit dankbaarheid 

voor Pastoor Verhaag en Pastoor 

Schoenmakers.

Wij wensen 
iedereen 
fijne feestdagen 
en een 
gelukkig en 
vooral gezond 
nieuwjaar!

www.chrisschreurs.nl
Lindelaan 40  Kessel-Eik • Tel: (077) 462 16 89

Op 31 december 2020 sluiten wij
de deuren van ons garagebedrijf

Wij willen iedereen bedanken die bij ons 
de afgelopen 54 jaar klant of relatie is geweest!

Wij wensen iedereen een veilig en gezond 2021

Chris en Lies, Jolanda, Petra
Schreurs
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Shop online: www.eptummers.nl

WASMACHINE WAU28T95NL
• BODEMPRIJS & AFHAALPRIJS (OP AFSPRAAK)
• A+++-30%  • 9 KG vulgewicht  • 1400 tpm

• SpeedPerfect  
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ULTRA HD

NORMAAL 999,-
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WIJ ZIJN OPEN!WIJ ZIJN OPEN!
VIA ONLINE CHAT, TELEFOON EN VIDEOSHOPPING!VIA ONLINE CHAT, TELEFOON EN VIDEOSHOPPING!

OOK VOOR AFHAAL OOK VOOR AFHAAL (OP AFSPRAAK)(OP AFSPRAAK) EN BEZORGING! EN BEZORGING!

Bestel telefonisch: 085-105 4444

4K TV 65PUS7354/12
• BODEMPRIJS & AFHAALPRIJS (OP AFSPRAAK)
• 65" (165 cm)  • Ultra HD 4K   • Driezijdig Ambilight

497497
nunu

nunu 677
NORMAAL 729,-

32%32%

Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst
Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

• BODEMPRIJS & AFHAALPRIJS (OP AFSPRAAK)
• A+++-30%  • 9 KG vulgewicht  • 1400 tpm

• SpeedPerfect  

4K TV 65PUS7354/12
• BODEMPRIJS & AFHAALPRIJS (OP AFSPRAAK)
• 65" (165 cm)  • Ultra HD 4K   • Driezijdig Ambilight

677677

Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst
Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

GRANDIOZE EINDEJAARS

UITVERKOOP!
ONDERHANDEL ZELF MET ONZE VERKOPERS OVER JE PRIJS!

Over de prijzen in deze advertentie hoeft niet meer te worden onderhandeld, deze producten staan al superscherp geprijsd voor je klaar!

Bezorgkosten: 25,-Bezorgkosten: 25,-

Bezorgkosten: 25,-Bezorgkosten: 25,-


