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Peel en Maas

Koningsspelen
Maasbree
Basisschool De Violier in Maasbree trapte vrijdag 23 april de Koningsspelen af met enkele activiteiten binnen en een speurtocht buiten. Kinderen mochten samen met hun leraar
op zoek naar kroontjes die verspreid door Maasbree waren te vinden. Voor de meeste kinderen was dit vanwege de lockdown de eerste schoolactiviteit sinds een jaar.
/ Beeld: Jac Willekens

College Peel en Maas verwerpt klacht Stille Wille
Het College van B&W van de gemeente Peel en Maas heeft een klacht over de naleving van de coronamaatregelen op het park Stille Wille in Meijel en het gebrekkige communicatieproces hierover ongegrond
verklaard. Volgens burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo heeft de gemeente voldoende toezicht op
het park en reageert zij regelmatig genoeg op klachten.
Een bewoonster van het park diende
een klacht in omdat zij de burgemeester nalatig vond in de communicatie omtrent klachten over het
vakantiepark Stille Wille, waar veel
arbeidsmigranten (tijdelijk) wonen.
De klaagster stelde in de klacht dat
er door de gemeente niet altijd werd
gereageerd op e-mails en dat, als er
een antwoord kwam, het vaak lang
op zich liet wachten. “De plaatselijke
politiek heeft de door mij afgegeven
signalen over de situatie in het park
langdurig en structureel genegeerd”,

aldus de klaagster in het klachtenrapport. Daarnaast liet zij zich uit
over het gebrek aan gemeentelijke
controle en naleving van de coronamaatregelen op het park, waaronder
het niet nauwkeurig bijhouden van
een nachtregister om te controleren
hoeveel mensen er op het park verblijven. Hierdoor kan de GGD volgens
haar onmogelijk bron-en contactonderzoek uitvoeren.

Klachtencommissie
Deze klacht is behandeld door de

onafhankelijke klachtencommissie
van de gemeente. De
klachtencommissie was het eens met
de stelling dat de gemeente niet op
de juiste wijze heeft gereageerd op
de klachten omtrent dit onderwerp.
Indieners van een klacht hebben lang
moeten wachten op antwoorden,
aldus de commissie. Het advies
aan het college luidde dan ook
om de klacht over de gebrekkige
communicatie gegrond te verklaren.
“Hierbij hecht de commissie veel
gewicht aan de trage en moeizame

wijze waarop zij nadere informatie
van het bestuur heeft gekregen, en
aan het (toch wel) nonchalante en
gebrekkelijke gemeentelijke toezicht
op de naleving van coronaregels
in het park”, zo staat in het
adviesrapport beschreven.

Ongegrond
Burgemeester Delissen-van
Tongerlo is echter van mening
dat er voldoende communicatie
is geweest. “Wij zijn het er niet
mee eens en hebben de klacht
ongegrond verklaard. Er is regelmatig
controle geweest, voldoende
gecommuniceerd en we hebben
ons aan de termijnen van reageren
gehouden. Het is goed onderbouwd

en aantoonbaar dat de klacht
ongegrond is.” Wat betreft de
aantoonbaarheid wijst ze op een
rapport waarin de communicatie
van de gemeente over de klachten
beschreven staat vanaf 2013
tot heden. Ook wordt de klacht
ongegrond verklaard omdat volgens
de burgemeester het bijhouden
van een nachtregister in eerste
aanleg een verantwoordelijkheid is
van de verhuurder/parkbeheerder.
De gemeente en BSGW hebben
‘slechts’ een controlerende functie
om na te gaan of het nachtregister
structureel wordt bijgehouden.

Lees verder op pagina 02
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Tocht van 14 kilometer

Bulgaarse arbeidsmigrant rent voor Johan Cruijf
Foundation
De Bulgaarse Bojin Djinkov liep namens het Otto Workforceteam van
Mobile Home Park Maasbree mee tijdens De Cruyff Foundation run op
zondag 25 april. Hij rende in totaal 14 kilometer en haalde geld op om
kwetsbare kinderen de ruimte te geven om te sporten en te bewegen.
De Johan Cruyff Foundation steunt
en ontwikkelt sportactiviteiten voor
kinderen overal ter wereld. Omdat de
Cruyff Legacy 14K run in 2020 werd
afgelast en dit jaar wederom geen
evenement georganiseerd kon worden, werd dit jaar op zondag 25 april
een virtuele run opgezet.
Door middel van de eRoutes-app
was het mogelijk om als deelnemer
de Kids (1,4 kilometer), 5 kilometer
of 14 kilometer te lopen in je eigen
omgeving. Samen met zijn Bulgaarse
collega Ginka Lozanova, die zondag
het vliegtuig nam naar Sofia en in
haar geboortedorp 5 kilometer rende,
nam Bojin Djinkov deel aan het virtuele evenement. Hij liep een route
van 14 kilometer van station Horst via
Greenport richting MHP Maasbree.
Bojin en Ginka beide werknemers bij
DHL in Beringe zijn de enige arbeidsmigranten daar die aan het evenement deelnemen.

ik het boek van Chérif Ghemmour’s
over Johan Cruijff al gelezen en was
ik bezig met het lezen van zijn autobiografie. De voetballegende Cruijff
was de persoon die einde 1980 de
Bulgaarse voetballer Hristo Stoichkov
ontdekte en hem bij FC Barcelona uitnodigde. Een van de doelen van de
Cruyff Foundation is om de wensen
van Cruijff in leven te houden. Ik denk
dat de Foundation goed op weg is. Ik
ben van mening dat het altijd goed is
om kinderen in nood te helpen, ook
als ze een sport willen beoefenen.
Daarom heb ik mijn steentje bijgedragen.”

Steentje bijdragen

De Bulgaarse Bojin woont sinds februari 2020 in het Mobile Home Park
in Maasbree. Daarvoor woonde en
werkte hij in Engeland, maar de Brexit

“Vanuit Otto Workforce ontving ik
een bericht over de Cruyff Foundation
run. Voordat ik het bericht kreeg, had

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

Oplage 20.050 exemplaren
www.hallopeelenmaas.nl
Redactie

Het is goed
kinderen in nood
te helpen

zorgde ervoor dat hij naar Nederland
is verhuisd. “De mensen in Nederland
zijn vriendelijker en spreken duidelijker Engels. In vergelijking met
Bulgarije is in Nederland een uitstekende internationale treinverbinding.
Vanuit Venlo rijdt er een trein naar

Duitsland en in Maastricht een trein
naar België. In Bulgarije is er nog
steeds geen verbinding tussen de
hoofdstad Sofia en Skopje, de hoofdstad van Macedonië. Het ligt maar 250
kilometer uit elkaar. Ik hoop zeker nog
één jaar in Nederland te wonen. Als ik

uiteindelijk terugkeer naar mijn vaderland, zal ik de relaties tussen Bulgarije
en Nederland blijven ontwikkelen. Ik
wil Bulgarije aan de Nederlanders uitleggen, maar ook andersom.”
Beeld: Jac Willekens

Vervolg voorpagina

College Peel en Maas verwerpt klacht Stille Wille

Burgemeester Delissen-van Tongerlo
zegt dat de gemeente met voldoende
regelmaat op het recreatiepark aanwezig is om de naleving van de coronamaatregelen te controleren. Daarnaast
zegt ze zelf als zogeheten portefuillehouder ook weleens op het park
aanwezig te zijn geweest. Wanneer de
laatste keer is geweest, de datum of
maand kan ze zich niet heugen.

De burgemeester zegt de vrouw die de
klacht heeft ingediend telefonisch op
de hoogte te hebben gebracht over de
uitkomst van het besluit. Wat de reactie
was van de bewoonster van het park,
daar wilde de burgemeester zich niet
over uitlaten. Ze vond het niet relevant
om deze uitkomst te delen.
Volgens de burgemeester kan het communicatieproces over Stille Wille wel

beter. Ze geeft aan dat de gemeente
een communicatierichtlijn heeft opgesteld om dit proces te verbeteren.
De gemeente krijgt veel brieven en
vooral e-mails binnen met klachten.
Voorheen kwamen deze klachten via
allerlei lagen van de gemeente binnen.
Dit zorgde voor een onduidelijk overzicht. Daarnaast waren er veel verschillende personeelsleden bezig met

de klachten, dat kostte veel tijd aan
personeelskracht. “Voortaan zal er één
e-mailadres zijn waar de klachten heen
kunnen worden gestuurd om storing op
de lijn te voorkomen. Daarnaast zal er
één keer per maand een moment zijn
waarop de klachten omtrent het onderwerp Stille Wille zullen beantwoorden.”
Tekst: Roosje Delsing

077 208 32 01
redactie@hallopeelenmaas.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

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

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

Win-winregeling

Peel en Maas biedt ruimte voor verbetering 
woon- en leefklimaat én extra stallensloop
Gemeente Peel en Maas wil stimuleren dat varkens- of kippenstallen in de buurt van de kernen worden
gesloopt. Daarom wordt de ‘win-winregeling’ uitgebreid. De regeling zorgt ervoor dat, met de tien huidige win-winplannen meegerekend, er naar schatting bijna 30.000 vierkante meter stallen verdwijnt.
Peel en Maas hoopt met de uitbreiding van de regeling extra meters aan stallen weg te halen aan de rand
van de kernen.
De ‘win-winregeling’ houdt in dat
wie stopt met zijn intensieve veehouderij in de buurt van een kern,
in ruil daarvoor een nieuwe woning
mag realiseren. Voorwaarde is dat de
vergunning wordt ingetrokken en de
aanwezige stallen worden gesloopt.
De regeling maakt het gemakkelijker voor agrarische ondernemers om
hun bedrijf te beëindigen. De afgelopen jaren hebben tien intensieve
veehouderijen gebruik gemaakt van
deze regeling of zijn daar serieus
mee aan de slag.

“We zien veel agrarische ondernemers nadenken over het toekomstperspectief van hun intensieve
veehouderij, onder invloed van
strenger wordende regelgeving,
hoge investeringskosten en gebrek
aan bedrijfsopvolging. Sanering
kan voor hen een serieuze optie
zijn, al is het voor een ondernemer
niet gemakkelijk om die keuze te
maken”, licht wethouder Rob Wanten
(fysieke leefomgeving) toe. “We
bieden de ondernemer de ruimte
om die keuze te maken en hebben

daarom besloten om maximaal twintig extra win-winwoningen in te zetten tot 1 januari 2025.”
De ‘win-winregeling’ kan voor stallen in en rond kernen een oplossing
bieden. Op die manier wordt verloedering van het buitengebied of het
risico op ondermijnende activiteiten
in leegstaande stallen voorkomen.
Daarnaast zorgt het saneren van een
intensieve veehouderij voor een verbetering van het woon- en leefklimaat in de buurt.
Sloop is echter volgens Wanten

niet de enige optie: “Wij blijven net
als de afgelopen jaren samen met
ondernemers zoeken naar een oplossing die past bij hun situatie, zoals
bijvoorbeeld omschakeling naar een
paardenhouderij of naar maatschappelijke activiteiten.”
De uitbreiding van de ‘win-winregeling’ past binnen het Programma
Vitaal en Verbonden Buitengebied.
Het buitengebied van Peel en Maas
is erg divers en kent vele functies
die op korte afstand van elkaar
bestaan. Om te voorkomen dat die
functies elkaar in de weg zitten,
wil gemeente Peel en Maas zoveel
mogelijk maatwerk bieden. Cruciaal
daarbij is het gesprek tussen initiatiefnemers en hun omgeving.

2904 \ nieuws

03

Verdeelde meningen horeca Peel en Maas
over heropening terras
De horeca mag sinds woensdag 28 april weer gasten verwelkomen op het terras. Wel met de restrictie van een
beperkte opening tussen 12.00 en 18.00 uur. Wat vindt de horeca in Peel en Maas over de heropening en de
beperkingen die hieraan zijn verbonden?
Rudy Gommans, eigenaar van Grand
Café De Heere van Meijel en voorzitter Koninklijke Horeca Nederland
afdeling Peel en Maas is blij dat de
terrassen weer open mogen, alleen
is hij minder tevreden met een aantal belemmeringen, waaronder de
eindtijd van 18.00 uur. “Ik ben uiteraard blij dat er enige beweging is,
alleen vind ik het uiterst bedroevend
dat we maar van 12.00 tot 18.00 uur
open mogen.” Gommans vindt dat er
met twee maten wordt gemeten. “De
detailhandel krijgt ruimere openingstijden en daar wordt gekeken naar het
aantal vierkante meters, de avondklok
is eraf en in de horeca houden ze de
eindtijd heel strak. Daarnaast mag je,
als je met twee mensen thuis woont
ook nog eens twee in plaats van één
bezoeker ontvangen. Dat betekent dat
je met vier personen, binnen in huis,
aan tafel zit terwijl je hier in de buitenlucht op het terras maar met twee
mensen aan een tafel mag zitten.
Dat vind ik nogal onverklaarbaar en
teleurstellend.” De Heere van Meijel
heeft normaal gesproken twee terrassen van zestig personen, dus 120
zitplekken in totaal. Nu kan Gommans
maximaal 50 personen kwijt op het
terras. “Ik vind het argument achter de
huidige keuzes onvoldoende, of deze
ontbreekt zelfs. En de overheid ziet de
horeca nog steeds als het probleem en
niet als de oplossing, dat vind ik jammer. We mogen tenminste iets, maar
het is jammer dat de spelregels zo
zijn, dat het nog maar de vraag is hoe

leuk we het als horecabedrijf zelf gaan
vinden. Dat gaan we zien.”
Gommans heeft naar eigen zeggen
plek genoeg op zijn terras om de
anderhalvemetermaatregel te waarborgen. Voor terrassen waar dit niet
het geval is, mogen zogeheten kuchschermen worden gebruikt, waardoor je met tafels ook op minder dan
anderhalvemeter afstand van elkaar
mag zitten.
Bij uitbreiding van de bezoekersaantallen in de toekomst is Gommans nog
niet van plan om kuchschermen te
gaan gebruiken. “Dat gaat niet gebeuren. Wij zijn een horecazaak, die moet
sfeervol en gastvrij zijn, dat bereik je
niet hiermee. Aan dit soort oplossingen werk ik niet mee.”

Baron Frits
Sharon Janssen, eigenaresse van hotel
en restaurant Baron Frits in Kessel
voelde in eerste instantie blijdschap
toen ze hoorde dat de terrassen weer
open mochten. Alleen het moment
van euforie werd al snel minder toen
de beperkte openingstijden bekend
werden gemaakt. “Eerst denk je: yes,
we mogen eindelijk weer. En dan hoor
je de beperkingen, dat zorgt voor
gemengde gevoelens. Maar in het
algemeen overheersen de positieve
en blije gevoelens.”
Baron Frits heeft nu twintig terrastafels. Twee aan twee kunnen ze veertig
gasten kwijt, tenzij er meerdere mensen uit één gezin aan één tafel zitten,
dan is het maximum vijftig gasten.

Janssen heeft zin in de heropening, al
zorgen de weersvoorspellingen wel
voor onzekerheden. Waar het op de
openingsdag op woensdag nog zonnig
was en het kwik bijna de 20 graden
aantikte, staat er voor de komende
dagen bijna alleen maar regen voorspeld. “Gaat het ons nu echt gebeuren dat we straks nog een aantal
dagen niet open kunnen gaan, dachten we.” Janssen legt uit dat het terras
van Baron Frits zich beneden bij de
Maas bevindt. “Als het regent en het
waait, dan is het erg onstuimig aan
het water. Dan kunnen er geen gasten zitten en zijn we genoodzaakt om
nog even dicht te blijven. We beslissen
in de ochtend of we die dag opengaan. Gasten kunnen onze website en
socialmediakanalen in de gaten houden op deze dagen om te zien of we
eventueel toch onze deuren gesloten
houden.”

Centraal Baarlo
Café Centraal Baarlo was ondanks dat
de horeca haar deuren moest sluiten
de afgelopen maanden toch zeven
dagen per week open om drinken en
eten af te halen. Dit heeft voor
een ‘aanvulling op het pakket’
gezorgd, maar nu is eigenaar Jeroen
Elderhorst blij dat hij weer gasten op
het terras mag verwelkomen, ook al is
het voor zes uurtjes per dag.
Elderhorst: “Ik ben heel erg tevreden,
ondanks dat het maar zéér beperkt is.
Maar gezien de coronacijfers had ik
totaal niet verwacht dat we iets zou-

Weer in Peel en Maas

den mogen, dus ik ben hier al heel erg
blij mee. Het is natuurlijk een discussie
dat winkels later open mogen zijn en
wij maar tot 18.00 uur, dus de beperkende factor vind ik jammer. Maar in
het algemeen ben ik altijd heel optimistisch en nu dus ook.” Normaliter
heeft het café 130 à 140 zitplekken,
door de restricties kan Elderhorst 50
gasten kwijt op het terras. “We kunnen ongeveer een derde van de gasten kwijt, maar nogmaals: ik ben blij
dat we al iets kunnen.” En weer of
geen weer, de café-eigenaar is voorbereid op eventuele regenval. “We
hebben de luxe dat we een heel groot
plein hebben en plek voor een overdekt terras met grote parasols. Ook
hebben we gasheaters om het terras
warm te houden, dus we zijn voorbereid op goed en slecht weer.”

Tommies Bar
Tommies Bar in Panningen blijft voorlopig nog gesloten. Eigenaar Tommie
Wilms laat weten dat het voor hem
niet rendabel is om nu open te gaan.
Het café heeft normaal gesproken
zes à zeven terrastafels buiten staan

waaraan vier mensen per tafel kunnen
zitten. “Dit betekent wel dat iedereen dicht tegen elkaar aanzit”, zegt
Wilms. Het terrasoppervlakte is relatief gezien klein, dus wanneer hij met
de tafels de anderhalvemeterregel
moet waarborgen, zal hij slechts acht
personen kwijt kunnen op het terras.
Wilms: “Ik zou eventueel nog het terras kunnen uitbreiden aan de zijkant,
dat heb ik vorig jaar ook gedaan.
Alleen merkte ik dat de mensen daar
niet willen zitten, want er zit nog een
steegje tussen dat terrasgedeelte en
het café. De gasten willen graag aan
het café zitten.” Wilms zegt ook dat de
toegestane openingstijden niet aansluiten bij zijn doelgroep. “Ik moet het
echt hebben van de stapavonden, dus
in de middag komt de doelgroep hier
niet snel zitten. Ik blijf voorlopig nog
gesloten en ga het liefste pas weer
open als het is toegestaan om met
meer man aan een terrastafel te zitten
en als de horeca nog iets langer open
mag blijven, zodat het interessant is
voor mijn doelgroep.”
Tekst: Roosje Delsing

Hond overleefd woningbrand
in Helden niet
Bij een uitslaande brand op zondag 25 april in een woning aan de
Jacob Marisring in Helden heeft de hond het niet overleefd.
De bewoner en de twee kinderen bleven ongedeerd en waren
op tijd uit de woning.
De brand ontstond rond 05.30 uur
in de serre van de woning. Na
enige tijd sloeg de brand over naar
het dak en in het dakbeschot. De
naastgelegen woning bleef ongeschonden. De bewoners moesten
wel tijdelijk uit hun woning, maar

konden nadat de brand geblust was
weer terug. Omstreeks 06.00 uur
kon de brandweer inpakken en
huiswaarts keren. De oorzaak van
de brand was op dat moment nog
niet bekend. Een onderzoek zal uitwijzen wat de oorzaak was.

VAKGARAGE
PEETEN BV

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

Neerslag
Na een paar aangename lentedagen met temperaturen tot 18 graden, zakken we vanaf nu weer iets terug. Er is
wat minder invloed van hogedrukgebieden, waardoor er ook geregeld wat neerslag kan vallen. Vooral de nacht
naar zondag lijkt nat te verlopen met een slepende regenzone. Er is daarbij ook kans op een paar klappen
onweer, maar niet op grote schaal. De komende tijd houdt de stroming een voorkeur voor een noordelijke
richting, waardoor de aanvoer van koude polaire lucht hardnekkig blijft. Met maximaal 13 of 14 graden is het
voorlopig wel gedaan. Midden volgende week lijkt er zich een westelijke stroming in te stellen met aanhoudende
neerslagkansen. Dan stijgt de temperatuur voorzichtig iets. Een warme stabiele periode zit er zeker nog niet in
voorlopig. De foto is gemaakt op de Ondersteweg in Kessel vlakbij de Maas. / Tekst en beeld: Nicky de Bruijn

tel. 077 477 15 90

WIJ PLAATSEN
VAKKUNDIG ZELF
UW BADKAMER
EN TEGELWERK

Wij blijven op afspraak geopend
zodat we alle tijd voor u hebben
en U veilig kunnen helpen
OPEN: DO-VR 10.00 - 17.00 UUR EN ZA 10.00 - 15.00 UUR
VAN HÖVELLSTRAAT 21, HELDEN
T 077 307 54 40 M 06 27 33 59 79 WWW.VERKOO.NL
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Lintjesregen

Dertien lintjes uitgereikt in Peel en Maas

Dertien inwoners van Peel en Maas zijn maandag 26 april verrast met een Koninklijke onderscheiding. Drie inwoners werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
en tien tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De lintjes werden uitgereikt door burgemeester Wilma Delissen- van Tongerlo.

Jan Bouten, Panningen

Jan van Lier, Panningen

Jan Slaats, Meijel

Piet en Mariet Gielen-Peulen, Baarlo

Jan Bouten (70) uit Panningen werd benoemd
tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
voor onder meer zijn werk als centrum
manager van Stichting Centrum Management
Panningen. Bouten is sinds 1995 vrij
williger bij het Toeristisch Platform Peel
en Maas Part Groep en sinds 2009 voor
zitter en organisator van Stichting Christmas
Truckrun. Ook was hij kartrekker van de
Aspergeshopdag/ Smaak van Peel en Maas.
Verder zet hij zich in voor Retail Innovation
Centre en Retail Management Peel en Maas.

Ook dorpsgenoot Jan van Lier (71) is benoemd
tot Ridder. Hij was onder andere zes jaar
betrokken bij Sportclub Pareja als bestuurslid,
wedstrijdcommissaris en secretaris. Sinds 2004
is hij vrijwilliger bij LTC Maasbree waar hij
voorzitter van is. Van Lier was daarnaast ook
penningmeester van Bevo Handbalclub en is
nu nog penningmeester van Stichting Thyas en
voorzitter en penningmeester van cliëntenraad/
Stichting Beschermingsbewind Heel. Verder is hij
secretaris van vereniging van Oud Directeuren
van Rabobanken in Noord- en MiddenLimburg en bestuurslid van Coöperatie Sport
Peel en Maas u.a.

De derde ‘ridder’ is Jan Slaats (66) uit Meijel.
Slaats is in diverse functies betrokken bij
I.V.N. Meijel. Zo geeft hij rondleidingen
en lezingen, inventariseert hij bermen en
bossen en geeft hij cursussen. Daarnaast is hij
vrijwilliger bij Staatsbosbeheer en was hij lid
van de begeleidingscommissie Peelvenen. Jan
is lid van het Groenplatform en begeleidt de
schoolwerkdag in de natuur van basisschool
Den Doelhof. Ook organiseert hij in opdracht van
het I.V.N. overleggen met buurtverenigingen.
Daarnaast levert hij al jarenlang een bijdrage
aan het onderhoud van bos en poelen voor
I.V.N. Meijel.

Het echtpaar Gielen-Peulen uit Baarlo werd
samen verrast met een Koninklijke onderscheiding. Piet (80) en Mariet (78) zijn beide
betrokken bij de gemeenschap. Zo was Piet
onder andere voorzitter van buurtvereniging
‘t Kerkeveld en vrijwilliger bij vogelvereniging
Blerick. Hij is al sinds 1975 vrijwilliger bij carnavalsvereniging De Kook ‘59 en sinds 1999 secretaris van schutterij St. Urbanus in Grashoek.
Ook is hij bestuurslid van Vogelvereniging
Meijels Pracht. Mariet was bijna veertig jaar collectante voor KWF Kankerbestrijding. Ze was
hulpouder op basisschool De Kwistbeek en
bestuurslid van Dansgarde de Kook. Ze was mantelzorger voor haar beide ouders en is sinds 2002
vrijwilligster van Zorgcentrum Ter Borcht.

Til van den Heuvel-Schils, Baarlo

Jos Janssen, Helden

Thijs Joosten, Helden

Jac Neesen, Meijel

Til van den Heuvel-Schils (75) uit Baarlo
kreeg een lintje voor haar vrijwilligerswerk
voor onder andere tennisvereniging
Tonido (waar zij voorzitter van was),
het OLS in Baarlo, VVV Baarlo en
medezeggenschapsraad VVV Noord-Limburg.
Zij was ook voorzitter van Lionsclub Venlo
Bontamps, waar zij tevens erelid van is.
Momenteel is zij voorzitter van stichting
De Zonnebloem.

Jos Janssen (74) uit Helden werd ook benoemd
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij was
secretaris van hsv De Valsrooth en secretaris
van stichting Het Mortelsven. Sinds 2006 is
hij betrokken bij hsv De Ruisvoorn, onder
andere als bestuurslid en secretaris, sinds
2019 is hij vooriztter. Janssen is sinds 2015
voorzitter van KBO Panningen. Verder is hij
voorzitter van de cliëntenraad van Zorggroep
De Helpende Hand.

Ook Thijs Joosten (58) uit Helden kreeg bezoek
van de burgemeester. Joosten zet zich onder
andere in voor stichting Hart voor Peel en
Maas. Hij was bestuurslid van Jong Nederland
Limburg, waarbij hij actief betrokken was bij de
lokale afdeling, en van VVV Helden. Ook was hij
van 1999 tot 2009 voorzitter van Gezamenlijke
Buurten Helden Dorp. Nu is hij secretaris van
EHBO-vereniging Panningen, penningmeester
Stichting reanimatie en AED onderwijs Helden
e.o. en penningmeester van stichting Happy
Holiday.

Jac Neesen (78) uit Meijel is al vanaf 1970
vrijwilliger voor diverse stichtingen. Hij is
politieke ondersteuner van de PvdA-afdeling
Peel en Maas, vrijwilliger van FNV lokaal Regio
Venlo, secretaris van de stichting Veldkapellen
en wegkruisen en vrijwilliger van TWC de
Vélo. Ook is hij onder meer bestuurslid van
Ontwikkelingswerk Meijel en vrijwilliger bij
Amnesty Peel en Maas. Hij zit in de organisatie
van de jaarlijkse fietstochten van KBO Meijel en
vrijwilliger bij Zorgboerderij De Katsberg.
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John Smedts, Beringe

Ben Smets, Maasbree

Herman Stevens, Baarlo

Eric Zeelen, Kessel

Voor John Smedts (60) uit Beringe was er een
onderscheiding vanwege zijn werk voor voetbalclub BEVO. Hij was secretaris van de jeugdafdeling, lid van de jubileumcommissie, bestuurslid
en kartrekker van Beringe Buiten. Verder is
hij sinds 1991 lid van carnavalsvereniging
De Beringse Kuus, onder andere als voorzitter en
als lid van diverse commissies. Sinds 1999 is hij
lid van Mannenzanggroep Bon Apart in Beringe,
waarvoor hij onder meer betrokken was bij
Bon Apart Revue.

In Maasbree werd Ben Smets (75)
onderscheiden. Smets was van 1971 tot
1993 vrijwilliger bij het Rode Kruis, waar hij
onder meer de functie van penningmeester
vervulde. Hij was voorzitter van Jong
Nederland de Blokhut en voorzitter van
multifunctionele accommodatie Maasbree. Hij
geeft computerles voor de KBO en is vrijwilliger
bij carnavalsvereniging d’n Hab. Verder is hij
voorzitter van historische werkgroep De Brede
en secretaris van het dorpsoverleg.

Ook Herman Stevens (78) uit Baarlo heeft zich
voor veel verenigingen in zijn dorp ingezet.
Zo is hij al vanaf 1959 lid van VV Baarlo, waar
hij onder andere tweede penningmeester was
en zich met het archief bezighoudt. Hij was
secretaris van Trimclub De Kasteeltrappers,
secretaris en penningmeester van Stichting
Maatschappelijke Gezondheidszorg Baarlo
en secretaris en penningmeester van Groene
Kruis Baarlo. Hij was betrokken bij de
totstandkoming van het boek Le Grand Canal de
Nord en is secretaris voor KBO Baarlo en Jeu de
Boules Club Baarlo.

Eric Zeelen (54) uit Kessel is vanaf 1995
vrijwilliger bij VV Kessel. Hij is leider en trainer
van het seniorenelftal, gaf keeperstraining aan
de jeugd, is voorzitter van de sponsorcommissie
en voorzitter van de Vrienden van VV Kessel.
Ook is hij voorzitter van Kessel op zien bes
taege ALS.

Beeld: Stefan Koopmans

Open dagen bezoeken door coronamaatregelen niet mogelijk

Eindexamenleerlingen hebben moeite met
maken van studiekeuze
Vanwege de coronamaatregelen kunnen hogescholen en universiteiten geen open dagen houden.
Scholieren geven aan dat hierdoor het maken van een studiekeuze lastig is geworden. Jens van Dijk uit
Meijel en Veron Janssen uit Helden vertellen hoe zij een keuze hebben gemaakt.
Jens van Dijk uit Meijel doet dit jaar
havo-examen op het Peellandcollege
in Deurne en weet nog niet welke
vervolgstudie hij gaat doen. Hij twijfelt nog over een studie richting economie of techniek. “Mede door de
coronamaatregelen kom ik bijna niet
tot een definitieve studiekeuze. Ik
vind superveel dingen interessant. Er
zijn verschillende opleidingen waar
ik eigenlijk net te weinig informatie en gevoel bij heb om een definitieve keuze te maken.” Wel is Jens
ervan overtuigd in Noord-Brabant te
gaan studeren. “Ik wist altijd wel al
dat ik iets met cijfertjes wilde gaan
doen of iets technisch. Ik heb me er
nu echt in moeten verdiepen, zodat
er steeds meer opleidingen afvielen. Maar uiteindelijk kan je jezelf
gewoon niet genoeg verdiepen,
doordat je bijvoorbeeld niet naar
open dagen kan gaan. Dit maakt het
een stuk lastiger. Ik heb me door
middel van online open dagen, voorlichtingen en verschillende gesprek-

jes met de decaan voorbereid. De
decaan draaide volgens mij overuren.”
Toch geeft Jens aan het niet spannend te vinden aan een opleiding te
beginnen terwijl hij nog nooit een
bezoek aan de school heeft gebracht.
“Er zijn genoeg mensen die hun eerste opleiding toch anders vinden dan
gedacht, ook al hebben ze de school
bezocht. We zullen zien wat ervan
komt.”

Sfeer ontdekken
Veron Janssen uit Helden doet dit jaar
vwo-examen op het Bouwens van
der Boijecollege. Zij geeft ook aan
het in deze tijd erg lastig te vinden
om een studiekeuze te maken. “Dat
er geen open dagen en meeloopdagen op de universiteit georganiseerd
worden, maakt het erg lastig om een
school te kiezen die bij jou past. Er
worden natuurlijk wel online open
dagen georganiseerd, maar deze
bieden geen mogelijkheid om echt

de sfeer op de universiteit te ontdekken. Ik ken ook meerdere mensen
die zich hebben ingeschreven voor
een studie op een universiteit waar
ze nog nooit geweest zijn. Ik vind het
niet slim om mij in te schrijven voor
een school waar ik nog nooit ben
geweest en niet zoveel weet over
de inhoud van de opleiding. Dan zou
ik voor een tussenjaar kiezen en in
dat jaar meerdere scholen bezoeken
om te kijken welke bij mij past en
welke niet. Ik zou het namelijk zonde
vinden als ik een studie volg en er
later achter komen dat deze niet bij
mij past.”

Fijn gevoel
Veron wil biomedische wetenschappen aan de Radboud Universiteit in
Nijmegen gaan studeren. Ze bezocht
online de open dag. “Maar ik vond
dat ik hier niet zoveel mee opschoot.
Ik ben zelf gelukkig in de vierde al
meerdere keren naar de Radboud
Universiteit geweest om te kijken

hoe de school en stad eruitzien. Ook
is er een WhatsAppgroep met eindexamenleerlingen die dezelfde studie als ik willen gaan doen. Hierdoor
heb ik al meerdere contacten op de
Radboud Universiteit, wat mij een
fijn gevoel geeft als ik daar ook
daadwerkelijk naartoe ga. Daarnaast
heb ik vóór corona ook nog de universiteiten in Leiden en Maastricht
kunnen bezoeken. Een stage op
de pathologie afdeling van het
Laurentius Ziekenhuis in Roermond
heeft mij verschillende toepassingen
van het biomedisch werkveld laten
zien, waardoor ik er zeker van ben
geworden dat ik biomedische wetenschappen wil studeren. Ik wist al
erg lang dat ik de medische kant op
wilde, maar toch twijfelde ik tussen
meerdere studies. Ik twijfelde vooral
tussen geneeskunde, biologie en
biomedische wetenschappen, omdat
deze studies veel op elkaar lijken.”

Mentorles
Op het Bouwens zijn twee decanen
op school aanwezig die leerlingen
kunnen helpen met de studiekeuze.
Ook wordt er veel aandacht besteed

aan de studiekeuze tijdens een mentorles.

Goed beeld
Wouter Winter, decaan op het
Bouwens, stelt blij te zijn dat er
verschillende mogelijkheden zijn
om leerlingen toch te kunnen
informeren. “Leerlingen worden
begeleid tijdens LOB-lessen
(loopbaan- en oriëntatiebegeleiding),
waarin ze onderzoeken welke
opleiding en richting het beste
bij hun past. Vervolgens worden
ze geïnformeerd over de (online)
voorlichtingsmogelijkheden en
voeren ze gesprekken over hun
loopbaankeuzes.” Volgens Veron
heeft dat geholpen bij het maken
van een studiekeuze. “We moesten
vragenlijsten invullen over onder
andere interesses en vaardigheden,
waaruit dan een studierichting
kwam. Ook konden we verslagen
maken over open dagen en
meeloopdagen die we gevolgd
hadden. Dit gaf ook een goed beeld
over de studierichting die bij jou
past.”
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Ens kump d’n daag det we dig motte laote gaon.
Os verstánk zaet det ut good is,
maar in ós auge blinkt un traon.
‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

Geheel onverwacht is overleden mijn lieve man,
ozze pap, opa en super opa

077 308 28 33
06 30 921 961

Jac Geurts

regio Peel en Maas

fienbosuitvaartzorg.nl

* Baarlo, 5 juni 1944

† Maasbree, 22 april 2021

Lid van
Edele Eed-Broederschap van de Souvereine Orde
van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus

HAN-MARK
ARENDSE

echtgenoot van

Mia Geurts - Vullings

U I T VA A R T Z O R G

Lian en Bart
Rick en Josca
Kay en Sharon, Jade

T 077 - 2061585
www.arendseuitvaartzorg.nl

Geert en Bianca
Joyce
Soeterbeek 5B, 5991 EG Baarlo

samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

Wij hebben in kleine kring afscheid genomen van Jac.

Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Unne goije mins blieft altied laeve…

www.vooraltijdbijzonder.nl

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het
overlijden van Ere-lid van CV de Graasvraeters

Claudia van Haeﬀ |06-15156046

Jan Willems
Jan was 28 jaar lid en o.a. oud voorzitter van
CV de Graasvraeters
Wij wensen Piet, Wilma, kinderen en kleinkinderen
veel sterkte in deze moeilijke tijd.

echtgenoot van

Jet Luijten - Peeters
* Meijel, 11 mei 1955

† Meijel, 21 april 2021

Meijel

Jet Luijten - Peeters

Meijel

Marieke en Erik
Juliëtte, Pieter

Meijel

Corneeltje en Marcel
Rick, Sofie

Neerkant

Jetje en Maikel
Jackie, Charlie
Familie Luijten
Familie Peeters

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

Boy van Nisselroij

24-uur
bereikbaar

Dankbetuiging

Panningen, april 2021

begeleiden en ontzorgen
voor élke verzekering

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl. 06 5096 2915.
Optidee Adviseur Peggy
Wismans www.optidee.nl/peggywismans 06 4855 0730 optidee.
peggywismans@gmail.com
Te koop gevraagd landtuinbouwmachines
oa: Ploeg, frees, spitmachine, kieper,
mesttank, weidebloter, weidesleep,
schudder, hark, maaier, tractor enz enz
bel 06 1097 6959

Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade. Direct geld en
vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.
Schuren en lakken, andere kleur
of vermaken van tafels, stoelen
jderikx tel 06 1095 420
Schoonmaakster gezocht voor 2-3
uur per week in Panningen.
Tel 06 4149 9487

Voor aardbeienplanten,
groenteplanten o.a.: komkommers,
paprika en tomaten, fruitbomen en
kleinfruit naar Thijs Huys, Langstraat
64 Horst-Hegelsom. Tel.: 077 398 35 52.
Te Koop Geraniums ,Surfinia ,Bacopa,
Hanglobelia, Millionbells en vele
andere soorten Perkplanten
M Verhees, Egchelseweg 18,
Panningen

Per abuis is er een fout geslopen in de HALLO Peel en Maas van
donderdag 22 april.
In het artikel over de ‘short stay’
arbeidsmigranten wordt Sandy
Janssen aangehaald als lid van
Lokaal Peel en Maas, dit moet ech-

ter Sander Janssen zijn van Lokaal
Peel en Maas. Sandy Janssen is lid
van het CDA.

Uw medeleven in wat voor vorm dan ook was hartverwarmend.
Margo en Maurice
Julius, Victoria, Aemilia
Ira en Richard

eigen afscheidscentrum
vijf 24-uurs kamers

De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op maandag 26 april.

Rectificatie artikel ‘herziene
beleid arbeidsmigranten’

Wij willen iedereen bedanken die met ons meeleefde na het
overlijden van ‘ozze pap’, onze schoonvader en opa

uitvaartbegeleiding

Harrie Luijten

Bestuur en Leden
CV de Graasvraeters Graashook

geeft zorgvuldig vorm aan
een persoonlijk afscheid,
zodat jullie met een goed
gevoel kunnen terugkijken.

bob noten

Erg trots zijn wij op mijn lieve man, ons pap, onze lieve opa,
waarvan wij afscheid hebben moeten nemen.

Familie Luijten
‘t Raodhusj 19, 5768 AZ Meijel

t. 077-3078642

Baarlo
Kessel
Maasbree

Een man van weinig woorden
Altijd eerlijk
Respect voor jouw beslissing
Wij zullen doorgaan

Dankbetuiging
Dankbaar zijn wij voor het hartverwarmend medeleven dat wij
mochten ondervinden na het overlijden en bij het afscheid van

Annie Peeters-Coumans
Uw medeleven in welke vorm dan ook
geeft ons grote steun en troost.
Geert en Annie
Marlie
Ellen en Elmar
en oma’s kleinkinderen
Maasbree, april 2021

PvdA/GroenLinks vraagt om
opheldering over toename
crossmotoren in bossen
Door de coronacrisis wordt er veel meer gewandeld in de bossen
van Peel en Maas. PvdA/GroenLinks constateert echter dat er
steeds meer wordt gecrosst met motoren en quads in de bossen
van Peel en Maas. Volgens de politieke partij trekken de crossers
zich niets aan van de verordeningen die de gemeente eerder heeft
opgesteld en vraagt daarom het college om opheldering.
Volgens PvdA/GroenLinks leidt het
crossen door de bossen tot ergernis
bij wandelaars en wordt het leven
van dieren in de natuur verstoord.
Daarom wil de partij weten of door
het college het instrument van
handhaving ingezet om crossen in
de bossen te voorkomen? “Zo ja
hoe vaak? Zo nee, is het college
bereid om handhaving veelvuldiger
in te gaan zetten tegen het crossen?”

Ook vraagt PvdA/GroenLinks of het
college bereid is om in gemeentelijk publicaties voorlichting te
geven over het verbod op crossen
in de bossen, over de verstoring
van de natuur en rust van wandelaars die het crossen oplevert en
of het college naar oplossingen wil
zoeken, zoals het aanbieden van
een crossterrein, zodat motorcrossers toch hun hobby kunnen uitoefenen.
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Kermissen Maasbree en Egchel afgelast, Kesselse kermis
nog onzeker
Nadat de Heldense kermis dit jaar niet door kon gaan door de coronamaatregelen is er nu ook officieel
een streep gezet door de kermissen in Maasbree en Egchel, die in mei zouden plaatsvinden. De volgende
kermis binnen de gemeente is eind juni gepland in Kessel. Het is nu nog maar de vraag of deze editie wél
door kan gaan.
“Door de coronamaatregelen gaan
veel evenementen voorlopig niet
door. Onlangs presenteerde het
kabinet een openingsplan waarin,
onder voorbehoud, is aangegeven dat
evenementen op zijn vroegst en onder
voorwaarden vanaf 16 juni 2021 weer
zijn toegestaan”, zo laat de gemeente
weten op haar website. Dit heeft als
gevolg dat er een streep is gezet door
de kermissen in Helden, Maasbree
en Egchel. “Voor de kermissen die
later in het jaar gepland staan, wordt
per kermis bekeken wat er mogelijk
is en onder welke voorwaarden
een kermis door kan gaan”, aldus
de gemeente. De eerstvolgende
kermissen zijn in Kessel (26 tot en

met 29 juni) en Panningen (9 tot en
met 14 juli). Volgens kermismeester
Piet Ebisch moet eind mei duidelijk
zijn of de kermis in Kessel wel of niet
door kan gaan. “Vanaf mei mogen
we weer aanvragen indienen voor
evenementen, dus de komende
week ga ik direct de aanvraag voor
de kermis in Kessel doen. Aan het
einde van de maand mei hoor ik of
ik een vergunning krijg en zo ja, in
welke mate de kermis door kan gaan
en welke veiligheidsmaatregelen er
moeten worden getroffen. Ik hoop
in elk geval dat de gemeente zo snel
mogelijk iets laat weten, want de
kermisexploitanten moeten weten
waar ze aan toe zijn en ook de horeca

moet eventueel inkopen gaan doen.”
Volgens Ebisch zullen de exploitanten
het beslist financieel merken als de
kermis wel een vergunning krijgt
en de horeca bijvoorbeeld toch nog
maar tot 18.00 uur open mag zijn. “De
kermis- en horecavergunningen zijn
twee verschillende vergunningen. Ik
zeg altijd: de kermis is voor kinderen
en de horeca is een heel ander
publiek. De oudere kinderen van 15/16
jaar mogen feitelijk gezien nog niet
in de horeca komen, dus die gaan
toch nog naar de kermis. De oudere
mensen die normaal gesproken in de
avond nog naar de kermis gaan om
te gokken, dat zal minder zijn als de
horeca in de avond is gesloten. Ik zeg

altijd maar zo: als iets beperkt wordt,
dan kost het altijd geld.”

Tegenmoetkomingen
Voor de kermissen die wél doorgaan
dit jaar geldt dat de kermisexploitanten geen standgelden hoeven te
betalen, zo besliste het College van
Burgemeesters en Wethouders eerder
dit jaar. Ze hoeven alleen de stroomkosten te betalen. Op deze manier
wil het college de kermisexploitanten tegemoet komen. Volgens Ebisch
zitten er al genoeg exploitanten op
het randje van een faillissement. “Die
hebben nu niks, de kermis is hun
vaste baan. Ze hebben attracties en
die leveren nu niks meer op, die staan
nu stil in de loods.” Volgens de kermismeester kunnen de kermissen die in
Peel en Maas zijn afgelast niet zomaar
worden doorgeplaatst naar het najaar
(indien mogelijk), om alsnog een

inhaalslag te maken. “Stel dat je de
drie tot nu toe afgelaste kermissen
verplaatst, dan heb je later in het jaar
ineens teveel op een hoop. We hebben er nog zeven te gaan en dan moeten die drie er nog tussendoor, dat is
lastig te plannen. Daarnaast reizen de
exploitanten het hele jaar door van
het ene dorp of stad naar de andere
en hebben ze een vaste route die ze
afleggen. Dus als je het evenement
hier gaat verschuiven, dan komen ze
in de knoei omdat ze ergens anders
in het land al een kermis hadden
gepland. Ik denk wel dat z wanneer
een kermis niet doorgaat, ze proberen om ergens bij een andere kermis
ertussen te komen wanneer bijvoorbeeld een andere exploitant uitvalt.
Maar in principe zijn alle kermissen
het hele jaar stampvol geboekt en dus
is het verzetten ervan heel onwaarschijnlijk.”

Voorlopig ontwerp zorg-woongebouw Veersepad
Kessel gereed
Stichting Onze Toekomst, een woongroep bestaande uit twaalf Kesselse stellen en een weduwe, heeft een keuze gemaakt voor een voorlopig ontwerp van hun toekomstige zorg-woongebouw aan het Veersepad 13 in Kessel. Met de opdracht iets fraais te ontwikkelen volgens de visie van dit
gemeenschapsinitiatief ’samen leven, wonen en zorgen’ én input vanuit de omgeving, waren eerder twee architecten aan het werk gezet. De keuze
is onlangs gevallen op het ontwerp van Kern Architecten uit Roermond.

van auto’s. Hierdoor hoeven er weinig
geparkeerde auto’s op het voorterrein
te staan. Het is de bedoeling de karakteristieke witte muur en toegangspoort
net als zoveel mogelijk bestaande
bomen te behouden.

Afkeer

“Stichting Onze Toekomst is een groep
inwoners die anticipeert op het ouder
worden en dat graag met elkaar wil
doen, om zo lang mogelijk zelfstandig
te kunnen wonen”, aldus Sjors Fassotte
van de stichting. “Daarbij willen we
professionele ondersteuning zo lang
mogelijk buiten de deur houden. Met
oprechte aandacht en zorg voor elkaar,
willen we een prettige toekomst tegemoet gaan. Als je hier woont, loop je
makkelijk bij elkaar binnen, een praatje
maken, elkaar helpen waar nodig in
goede en ook wat mindere tijden. Daar
hoort onder andere een gezamenlijke ruimte en tuin bij. En een gebouw
waarin de mogelijkheden om samen
te zorgen voor en omzien naar elkaar,
optimaal zijn vormgegeven. Passend in
de omgeving. Dat brengt een verandering met zich mee. Daarbij beseffen
we ons dat we niet iedereen tevreden
zullen stellen.”

Uitstraling
Voordat Kern Architecten aan de slag
ging heeft het bureau eerst zorgvuldig
de context bekeken en geanalyseerd.
“Inclusief de opmerkingen die SOT
eerder in de gesprekken met omwonenden ophaalde. Met de vondsten
uit deze analyse zijn we het gebouw
met onder andere dertien wooneenheden gaan ontwerpen. Deze legt een
relatie tussen Villa Oeverberg, de kerk
en Kasteel Keverberg. Eén groot blok
past qua uitstraling niet op deze locatie en is ook voor het beeldbepalende
dorpsgezicht niet gewenst. Het ritme
van de omliggende bebouwing aan
het Veersepad en de grootte van het
kavel vraagt om een tweedeling van
het volume. De voorgestelde dakkappen versterken het beeld van twee
volumes. Daarnaast creëert het een
relatie met de dakkappen van de kerk
en het kasteel. En geeft het een gebor-

gen gevoel voor de bewoners, een
thuis”, aldus Ben Wolters namens Kern
Architecten.
Omdat samen leven en zorgen één
van de uitgangspunten is voor het
gemeenschapsinitiatief, is een gezamenlijk oppervlak gereserveerd voor
gemeenschappelijk gebruik. Wolters:
”De gezamenlijke ruimte verbindt
beide volumes en is onderdeel van
de plint van het gebouw. De entree
biedt direct laagdrempelig toegang tot
deze gezamenlijke onderdelen: woonkamer, keuken en overige ruimtes
waar gelegenheid is voor zorg, fitness,
vergaderen en verpozen. De gezamenlijke ruimte biedt toegang tot het
Maasterras en staat in verbinding met
het gemeenschappelijke terras aan de
voorzijde aan het Veersepad.”

Behandelkamer
Naast ruimte voor samen zijn en ont-

moeten en begroeten, is met het oog
op toekomstige noodzakelijke zorg
ruimte gemaakt voor een behandelkamer. Deze is ook als logeergelegenheid te gebruiken. Verder is er
ook een gezamenlijke klusruimte en
een grote ondergrondse gezamenlijke (parkeer-) garage met ruimte
voor elektrische auto’s voor het delen

Buren en omwonenden die al eerder
hun afkeer tegenover het plan uitte,
zijn niet te spreken over de plannen. “’Een gedrocht’, zoals één van
de straatgenoten het kernachtig heeft
omschreven. Nog groter en hoger dan
in onze stoutste dromen. Er blijft helemaal niets over van ons karakteristieke
dorpsgezicht. Met een bouwhoogte van
14 meter plus, torent het flatgebouw
voor SOT uit boven Veersepad en de
Maasboulevard. Het is zelfs hoger dan
het geheel gerestaureerde rijksmonument Villa Oeverberg. Deze realiteit
wordt net als de juiste verhoudingen
uiteraard niet getoond op de schetsen. Als SOT niet tot inkeer komt en de
gemeente voortzwabbert, dan zal uiteindelijk de rechter eraan te pas komen
en een streep door deze tekening zetten”, laat buurtbewoner Otto Planten
weten.
Het voorlopig ontwerp komt als beeldkwaliteitsplan samen met het verzoek
tot wijziging van het bestemmingsplan
waarschijnlijk in het tweede kwartaal
ter inzage te liggen. De gemeenteraad
beslist naar verwachting in het najaar
over het bestemmingsplan.

Garagebedrijf
W. Aarts

NOG VOLDOENDE
PROFIEL?
Verwen mama met onze bijzondere Moederdagbox!
Bestel nu via www.riajoosten-bestellen.nl

Kanaalstraat 80A | BERINGE
Tel.: 077 - 306 16 01

WWW.GARAGEAARTS.NL
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15-vragen aan

Lot Bos Beringe
ziekenhuis of met kleine kinderen te
werken.

Hoe ga jij om met de rare tijd
waar we nu in leven?
Ik vind deze tijd vooral saai. Je bent
veel thuis en ik zie mijn vriendinnen niet zo veel als ik zou willen.
Bijvoorbeeld op school of in de vrije
tijd. Ook is er weinig te doen, dus
een keer winkelen met vriendinnen,
mijn moeder of mijn tante kan nu
niet. Ik hoop dat deze rare tijd snel
voorbij is.

Heb je tips voor anderen nu
tijdens de coronacrisis?
Ik heb geen nieuwe tips. Maar ik
hoop dat als we ons allemaal aan
de maatregelen houden zodat we er
snel vanaf zijn, en daarna weer ons
normale leven kunnen oppakken.

Wat kies je? TikTok of Instagram?
Ik kies Instagram want TikTok is niet
zo mijn ding.

Wat was jouw leukste vakantie?

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Lot Bos
13 jaar
Beringe
Bouwens van der
Boijecollege

Welke sport is helemaal jouw
ding?
Nu zit ik op handballen. Het leuke
hieraan vind ik dat het een teamsport is, de trainingen en wedstrijden binnen zijn en dat we normaal
gesproken twee keer per week trainen en één keer per week een wedstrijd hebben. Ik vind het jammer dat
we door corona geen wedstrijden
kunnen spelen.

Wat is jouw grootste blunder?
Eigenlijk heb ik nog geen grote blunder gemaakt, maar die zal vast nog
wel een keer komen.

Wie of wat zou jij meenemen naar
een onbewoond eiland?

Wat is het lekkerste dat je ooit
hebt gegeten?

Ik zou mijn vriendinnen meenemen
naar een onbewoond eiland omdat
we dan in ieder geval veel lachen, en
samen leuke dingen kunnen doen.

Ik heb een keer biefstuk mogen
proeven bij mijn vader tijdens het
uiteten (toen het nog mocht voor
de corona) en dat vond ik zo lekker
dat ik deze helemaal opgegeten
heb en mijn vader niets meer
had. Sindsdien heb ik dit nu vaker
gegeten en vind ik het nog steeds
lekker.

Ben je ergens voor aan het sparen?
Ik ben nu aan het sparen voor een
nieuwe telefoon. Helaas zijn die erg
duur en moet ik nog even doorsparen.

Wat is het beste cadeau dat je ooit
hebt gekregen?
Dat vind ik een lastige vraag. Ik krijg
tegenwoordig vaak geld als cadeau
en dat is fijn. Dan kan ik tenminste
kopen wat ik wil en wanneer ik dit
wil. Dan denk ik toch dat geld mijn
beste cadeau is.

BEKIJK ONZE VACATURES EN

ONTDEK
WAT JIJ KAN

VERDIENEN
WERKENINLEISURE.NL

Wat kies je: als je schrikt leg je
een ei of je wordt altijd op straat
achtervolgd door een draaiorgel?
Ik kies als ik schrik dat ik een ei leg.
Dat is denk ik de beste oplossing
want van z’n draaiorgel word je ook
maar gek.

Wat is jouw droomberoep?
Mij lijkt het heel leuk om in een

Ik vind Kroatië een heel mooi
land. Hier ben ik al een paar keer
geweest. Het mooie aan Kroatië vind
ik de mooie heldere zee, de mooie
rots- en kiezelstranden en het zonnige weer.

Wat is het leukste spelletje dat je
ooit hebt gespeeld?
Gewoon kaarten. Dat doen we vaak
op vakantie en ik doe dat ook vaak
met mijn opa en oma.

Wat is de beste film of serie?
Ik ben nu de serie New Amsterdam
aan het kijken. Deze serie gaat over
een ziekenhuis en de binnenkomende patiënten. Ik vind dit leuk en
interessant om te zien hoe dit in zijn
werk gaat.

Wat doe je het allerliefst na
school?
Na school ga ik meestal thuis op
de bank chillen met Netflix op de
tv. Helaas kan dit niet altijd want ik
moet ook huiswerk maken.

UURLOON PER LEEFTIJD:
21 JAAR € 14,00
20 JAAR € 12,00
19 JAAR € 10,00
18 JAAR € 9,00
17 JAAR € 8,00
16 JAAR € 7,00
15 JAAR € 6,00
GENOEMDE SALARISSEN ZIJN INCL.
VAKANTIEGELD EN -RECHTEN.

Hoi

Column

Meivakantie
Over een paar dagen begint de
meivakantie weer voor het
zuiden van Nederland. Ik heb wel
weer zin in de vakantie. Er lijkt
misschien geen heel groot verschil te zitten tussen online les
hebben en vakantie, aangezien je
bij allebei toch vooral thuis zit en
in plaats van dat je elke dag naar
school moet ineens één, twee of
zes weken niks hebt. Maar toch
vind ik dat je het verschil ook nu
wel merkt als je vrij hebt.
Op vakantie gaan kan op dit
moment niet meer zo makkelijk als
andere jaren, dat weten we ondertussen wel. Hopelijk heeft iedereen
de komende twee weken wel wat
leuks te doen in plaats van naar het
buitenland gaan, of in ieder geval op
vakantie gaan. Misschien ben je van
plan wat daagjes in Nederland zelf
op vakantie te gaan. Ik denk dat ik
zelf vooral weer wat schilderijtjes ga
maken, want dat heb ik ook gedaan
toen we met Koningsdag vrij hadden en zoals ik al een keer eerder
heb verteld vind ik schilderen altijd
erg leuk. Ik had meteen vier schilderijtjes gemaakt, waaronder één op
basis van een filmpje dat je volgt.
Meestal gebruik ik acrylverf, maar
ik ben ook van plan om binnenkort
nog wat met waterverf te maken.
Daarbij schijnt de zon hopelijk af en
toe ook nog wat, dan is het namelijk
leuk om even naar buiten te gaan
om bijvoorbeeld eventueel ergens te
gaan wandelen. En tv kijken is altijd
ook nog een optie. Na de meivakantie mogen we weer wat vaker
naar school. In plaats van één keer
in de vier dagen wordt het dan als
het goed is om de dag. Dat zal vast
wel weer even wennen zijn. En dan
duurt het nog maar zo’n tien weken
voordat de zomervakantie alweer
begint.
Lisa Osinga

Boerderijwinkel de Vlegert,nu weer
fijne vastkokende aardappelen,diverse
groente en tomatenplanten Verlinden
Lorbaan 41b Grashoek
Ik zoek een viool. Bespeelbaar, voor
restauratie of decoratief. Heeft u er
een liggen? Tel: 06 3654 8524
m/v. Vrije tijd? Gepensioneerd?
affiniteit met auto’s? Landrover
Dream Holiday zoekt persoon voor
uitgifte luxe kampeerauto’s op ma/vrij
ochtend. www.landroverdreamholiday.
eu info@landroverdreamholiday.eu
Gezocht poetshulp 2 adressen
rond 8 uren, omgeving sevenum.
doirbans@hotmail.com
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

De bossen zijn voor iedereen
Doordat sinds corona winkels en horeca lange tijd gesloten waren, zijn de mensen veel meer activiteiten gaan ondernemen in de buitenlucht om
er toch even tussenuit te zijn. Zo wordt er door de coronacrisis veel meer gewandeld in de bossen van Peel en Maas, maar ook wordt er in de
bossen veel gecrost met motoren en quads.
De gemeente heeft eerder verordeningen opgesteld, de PvdA/GroenLinks constateerde dat
de crossers zich hier niets van aantrekken. Het
crossen zorgt volgens de partij voor ergernissen
bij wandelaars en het leven van de wilde dieren
wordt verstoord.
De natuur mag namelijk nooit de dupe worden
van recreatief gebruik. Het is toch te gek dat die-

ren verdreven worden, omdat de mens er zo nodig
moet recreëren en dan ook nog eens met motorvoertuigen.
Het bos is aan de andere kant natuurlijk voor iedereen. Als we met z’n allen zorgen dat we met respect voor elkaar en de natuur genieten van het bos,
dan kunnen we er zeker wel samen verblijven. Dus
als de mensen met motorische voertuigen rekening

houden met de wandelaars in het bos en niet te
hard rijden, dan moeten we ze accepteren. Het bos
is nu eenmaal een gebied waar de ruimte is om te
crossen met motorvoertuigen en de natuur moet
voor iedereen toegankelijk zijn.

TamTom

De bossen zijn voor iedereen. Wat vindt u?

Bespreking poll week 16

Lokale horeca moet betrokken worden bij proefevenementen in
de gemeente
Horecaondernemers in Breda hebben zich de afgelopen tijd boos gemaakt omdat er een groot koningsdagfeest met 10.000 bezoekers zou plaatsvinden in het centrum op 24 april, een zogenaamd Fieldlab proefevenement. Dat terwijl de lokale ondernemers niet hun terras of café mogen
openen.
Dat horecaondernemers boos zijn over het feit
dat ze niet betrokken zijn bij evenementen,
is te begrijpen. Aan de andere kant heeft de
evenementenbranche het ook zwaar. Zij kunnen
de opbrengsten van een proefevenement ook
goed gebruiken.
Mariëlle Van Heugten reageert op F acebook:
“Er zijn al een jaar lang wekelijks proef
evenementen: de massale demonstraties overal

in het land. Als degenen die gevaccineerd willen
worden hun inenting(en) hebben gehad (en dit
overleefd hebben), dan hebben zij weinig meer te
vrezen van de ‘niet-gevaccineerden’. Dus dat hele
test- en bewijs-gebeuren lijkt mij totaal overbodig.
Maar ik ben slechts een onafhankelijke
gedragswetenschapper.” Ook Nicky de Bruijn
ziet het niet zitten: “Alsjeblieft niet deze route!
De horeca moet gewoon open kunnen zonder

verplichte test of bewijs voor vaccinatie. Je gasten
vragen of ze klachten hebben moet genoeg zijn.
Anders ontstaat er een enorme tweedeling en
onnodige spanning tussen mensen en diegene zich
niet willen laten testen. Zo’n test kan bovendien
ook niet aantonen of je corona hebt of besmettelijk
bent voor anderen, maar het pakt wel je vrijheid af.
We moeten dit echt niet willen.”

Column

Links of rechts
hangend
Als u mijn vorige column gelezen heeft dan weet u dat we
onlangs verhuisd zijn. Zo’n
verhuizing vraagt om allerlei
transpiratie opwekkende
lichamelijke activiteiten waarmee ik me al jaren nauwelijks
nog heb ingelaten. Maar ook de
geestelijke druk kan hoog
oplopen bij zo’n verandering
van huisadres. En die geestelijke druk komt soms uit een
onverwachte hoek. Heeft u de
laatste jaren bijvoorbeeld wel
eens nagedacht over de plek en
de wijze waarop uw toiletrol is
opgehangen?

Ik wel. Toen ik de toiletrolhouder
in ons nieuwe huis wilde ophangen bleek dat deze, als gevolg van
Ingezonden brief
de inrichting van de badkamer,
enkel aan de linkerkant kon worden geplaatst. En dat was wennen
omdat ik me toen pas realiseerde
Nadat het bericht over Veersepad 13 verscheen, voorzien van enkele impressies, bekroop mij het gevoel
van de omliggende bebouwing aan
dat ik al mijn hele leven de rol aan
het Veersepad en de grootte van
dat we hier te maken krijgen met het gedrocht van Kessel. Waarom?
de rechterkant had hangen. Dat
het kavel vraagt om een tweedeling
Nu zijn de plannen als uitgewerkt
het geheim onderhandeld met de
leidde er vervolgens weer toe dat
van het volume. De voorgestelde
Allereerst wordt villa Laveaux afgevoorstel gelanceerd met uitgebreide dakkappen versterken het beeld
gemeente, tot uiteindelijk het SOT
ik geconfronteerd werd met de
broken. Een aderlating voor het
tekeningen. Maar een en ander is
het pand aankocht en dit in novemvraag hoe ik die rechts hangende
van twee volumes.” De dakkappen
dorpsgezicht van Kessel.
wel een beetje groot uitgevallen.
ber wereldkundig maakte. Een prinrollen altijd op had gehangen. Naar
zouden een relatie creëren met
Wellicht is deze villa niet in heel
Men spreekt nog steeds van een
cipe akkoord van de gemeente lag
voren of naar achteren afrollend?
de dakkappen van de kerk en het
goede staat, maar er waren volzorg- woongebouw passend in
er al sinds 5 juli 2019. Aangezien
Naar voren draait gemakkelijker
kasteel. Hoe ver moet je het zoeken.
doende liefhebbers die er iets
het dorpsgezicht. Daar kan ik me
de wethouder zelf geen keuze
maar heeft als nadeel dat, als je te
En zowaar, er ontstaat een gedrocht
moois van wilde maken. Door een
helemaal niet in vinden. Passend in
wilde maken is het voorgestelde
hard trekt de hele rol in een grote
van een gebouw (14 meter hoog),
interventie van de gemeente Peel
het dorpsgezicht zou, in mijn ogen,
plan (zorg- woongebouw) door de
krul op de vloer beland. En het lukt
dat het Kesselse Veersepad en de
en Maas werd hier een stokje voor
betekenen een veel kleiner volume
gemeenteraad goedgekeurd met
mij nooit om dat papier vervolgens
Maasboulevard geheel ontsiert.
gestoken. Geen kavelsplitsing was
en behoud van de bestaande villa.
één stem meerderheid. Hen is een
weer netjes en strak op te rollen.
Oordeel zelf en vorm uw mening.
mogelijk. Er mocht helemaal niets
rad voor ogen gedraaid met de zoge- Zelf zeggen ze: “Eén groot blok past
Het blijft na reconstructie toch een
aan het gebouw veranderen et
qua uitstraling niet op deze locatie
naamde zorg voor elkaar. Een ding
wat ongeregeld rolletje waarvan
cetera. Toen iedereen afgehouden
en is ook voor het beeldbepalende
is zeker, men wilde aan de Maas
het lastig velletjes afscheuren en
was kwam SOT in beeld. Zeker een
Ruud Holthuis
dorpsgezicht niet gewenst. Het ritme
wonen en nergens anders.
vouwen is.
half jaar voor verkoop werd er in
Een betrokken bewoner van Kessel
Laat je de rol daarentegen naar
achteren afrollen dan moet je vaak
De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan
toch wat harder trekken omdat het
zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die
velletje waar je aan trekt klem zit
elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.
tussen de rol en de muur. Trek je
te hard dan zit of sta je, afhankelijk
van je voorkeur voor staande dan
wel zittende reinigen van de achteruitgang, met één velletje in je
hand waarmee je niet zo veel kan
WIJ LOSSEN
HET OP!
WIJ LOSSEN
HET OP!
beginnen zonder je handen vuil te
Vanuit onze
in Roggel
laten wijlaten
elkewij
keukenwens
in
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elke keukenwens
in
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Veersepad 13 - Het gedrocht van Kessel
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Stilstaan bij 4 en 5 mei
Dit jaar maken we wederom 4 en 5 mei thuis mee. Er zijn geen
gezamenlijke herdenkingen en kransleggingen met publiek erbij.
We staan alleen, maar toch samen, stil bij beide dagen. Iedereen kan
meedoen; hang de vlag uit, leg bloemen bij een oorlogsmonument,
neem stilte in acht, bezoek de online Bevrijdingsfestivals en
maak de Vrijheidsmaaltijdsoep.

Lintjesregen
2021

Uitzending via Omroep Peel en Maas
Dinsdagavond 4 mei om 19.30 uur spreekt burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo alle
inwoners van Peel en Maas toe. De wethouders leggen kransen bij de oorlogsmonumenten
in Peel en Maas. Omroep Peel en Maas zendt de toespraak en de kransleggingen uit via de
televisiezender en sociale media.
Wat kunt u doen op 4 mei?
Kijk op televisie of online naar de Nationale Herdenking. U kunt ook thuis meedoen aan
de herdenking.

Van harte
gefeliciteerd!

• Vlag met ons mee
Hang op 4 mei, de hele dag, de Nederlandse vlag halfstok ter nagedachtenis van de
oorlogsslachtoffers.
• Leg een bloem bij een oorlogsmonument
Koop een bloem bij uw lokale bloemist en leg deze bij een oorlogsmonument bij u in
de buurt. Of leg via de oorlogsmonumentendatabase een digitale bloem bij een van de
4000 monumenten.
• 2 minuten stilte om 20.00 uur
Om 20.00 uur staan we in heel Nederland stil bij de oorlogsslachtoffers.
Wat kunt u doen op 5 mei?
Bezoek de online Bevrijdingsfestivals, volg het Vrijheidsvuur of maak de Vrijheidsmaaltijdsoep.
Bekijk de kookvideo en het recept op www.4en5mei.nl/vieren/vrijheidsmaaltijden bereid de
soep en deel ‘m met uw buren en vrienden. Zo staan we samen stil bij vrijheid!
• Vlag met ons mee
Om te laten zien dat we het samen doen, vragen wij iedereen om met ons mee te
vlaggen. Op 5 mei hijsen we de vlag naar de top om onze vrijheid te vieren en hoop uit
te stralen.
Meer informatie over 4 en 5 mei leest u op www.4en5mei.nl

Maandag 3 en vrijdag 7 mei

Wegwerkzaamheden Rozendaal
en Sevenumseweg Maasbree
Op maandag 3 mei en vrijdag 7 mei (schoolvakantie) is een weggedeelte van de Rozendaal
en Sevenumseweg Maasbree dicht.

De kruising Dörperfeldlaan tot over het viaduct is dan afgesloten. Er worden werkzaamheden
verricht aan de fietssuggestiestrook en de laatste laag asfalt wordt aangebracht.
Er staan verkeersregelaars die u omleiden en de weg wijzen.

4 mei

Oud papier inzameling Maasbree
De inzameling van oud papier in Maasbree van woensdag 5 mei
wordt verplaatst naar dinsdag 4 mei.

De wijziging is doorgevoerd op de online afvalkalender op onze website:
https://afvalkalender.peelenmaas.nl/

Bekendmakingen

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

Plaats/locatie

Straat/omschrijving

Baarlo
Baarlo
Grashoek
Grashoek
Helden
Helden
Helden
Kessel
Kessel
Kessel
Kessel
Kessel
Koningslust
Koningslust
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Meijel
Meijel
Meijel
Meijel
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen

Napoleonsbaan Noord 4
Op den Bosch 5A
Helenaveenseweg 5
Vliegertsdijk 14
Baarloseweg 6
Baarloseweg 37
Weidebos perceel G 7700
Baarloseweg 12
Karreweg-Noord 10
Karreweg-Zuid 24
Molengaerde perceel E 1497 en E 1494
Veldweg 4
Meester Caelersstraat 3
Poorterweg 52
Broekstraat 81
Dorpstraat 20
Uitbreiding Traffic Port
Banmolen 17
Donk 7
Meester Jochemsstraat 5
Schoolstraat 8B
Everlopad 4
Everlopad 8A
Loo 3
Raadhuisplein 6
Schoolstraat 29
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Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
Postbus 7088, 5980 AB Panningen
5981 CC Panningen
077 - 306 66 66

info@peelenmaas.nl
06 - 1804 7445

www.peelenmaas.nl

Erfbeplantingproject van start

In den Bosch Maasbree

Het erfbeplantingsproject voor het buitengebied in Peel en Maas gaat weer van start.
Bewoners in het buitengebied krijgen de mogelijkheid om hun erf te verfraaien met
inheemse bomen en struiken.

Aannemer/projectontwikkelaar
gezocht voor starterswoningen

Doel
Het buitengebied verfraaien met bomen en struiken die hier van oudsher aanwezig waren.
Het project zorgt ook voor vergroening van het buitengebied. Meer bomen en struiken verhogen
de beleving en dragen ook bij aan de biodiversiteit.

De zoektocht naar een aannemer/projectontwikkelaar voor de bouw van de
6 starterswoningen in het project In den Bosch Maasbree is gestart. In de kavelwinkel
op onze website staan de voorwaarden voor de inschrijving. Voor meer informatie kijk
op www.peelenmaas.nl > zoekterm “kavelwinkel” > In den Bosch Maasbree.

Aanmelden
Kan alléén van 1 mei tot 1 september 2021. Let op: het budget is beperkt. Kijk op onze website
voor meer informatie. www.peelenmaas.nl zoekterm “erfbeplanting”.

Heeft u belangstelling en/of vragen over dit project, stuur dan een e-mail naar
charon.hillen@peelenmaas.nl of neem contact op met het
Klant Contact Centrum 077 - 306 6666.

Vragen?
Neem dan contact op met Arno Linssen, bereikbaar via 077 306 66 66 of stuur een e-mail naar
arno.linssen@peelenmaas.nl

Senioren en
Veiligheidsmaand

Samen zorgen we ervoor dat criminaliteit niet loont. Daarom staat deze maand in
het teken van senioren en veiligheid. Onder de slogan ‘Maak het oplichters niet te
makkelijk’ wordt er aandacht besteed aan verschillende vormen van criminaliteit:
meekijken bij pinnen, babbeltrucs, hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld WhatsApp),
phishing, spoofing en online veiligheid.

8 oktober 2021

Onthulling oorlogsmonument
Everlo

In Panningen staat het Everlo-monument met daarop 92 namen van Heldense slachtoffers
van de Tweede Wereldoorlog. Uit onderzoek is gebleken dat er namen ontbreken op het
monument. Daarom heeft kunstenaar Maarten Fleuren een passend ontwerp gemaakt
voor deze aanvulling. Naar verwachting is de onthulling op 8 oktober 2021.

Al deze onderwerpen worden in een brochure toegelicht. Wilt u deze brochure online
bekijken? Kijk dan op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/senioren-en-veiligheid >
Documenten > Vrijwilligersbrochure Senioren en Veiligheid.

8 oktober 1950
In de voorbereiding is er gestreefd naar het plaatsen van de uitbreiding vóór de
dodenherdenking van 4 mei 2021. Nu het onzeker is welke coronamaatregelen op die dag
gelden en het wenselijke is dat we de onthulling van het aanvullende monument met de nodige
zorgvuldigheid willen doen, is de onthulling naar verwachting op 8 oktober 2021. Deze datum
is niet zomaar gekozen. Het sluit aan op de dag dat in 1950 het oorspronkelijke monument
is onthuld, zes jaar nadat de kerkrazzia in de dorpen van de gemeente Peel en Maas heeft
plaatsgevonden.
Onderzoek naar ontbrekende namen
Uit onderzoek is eerder gebleken dat er mogelijk Heldenaren zijn die niet op het monument
vermeld staan. Hierbij is gekeken naar overleden personen geboren of (tijdelijk) woonachtig
in de voormalige gemeente Helden, omgekomen door oorlogsgeweld voor, tijdens of na de
Tweede Wereldoorlog. In maart 2021 is er een oproep gedaan om te komen tot een complete
lijst. Deze oproep heeft geleid tot een aanvulling in het aantal namen en in verhalen. In totaal
blijken er nu nog 24 namen te ontbreken op het monument.
Uitbreiding monument
Maarten Fleuren, een kunstenaar met ervaring op het gebied van (graf)monumenten heeft een
passend ontwerp gemaakt voor de aanvulling van de namen op het monument. Dit ontwerp
is op advies van de initiatiefnemers, een vertegenwoordiger van de buurtvereniging, van het
4-meicomité en van de gemeentelijke Adviescommissie Ruimtelijke kwaliteit voorgelegd aan
het college van burgemeester en wethouders. Het ontwerp is akkoord en wordt uitgewerkt in
productietekeningen.
Heeft u vragen?
U kunt meer informatie over het onderzoek en over de oorlogsslachtoffers vinden op de website
van Heemkundevereniging Helden: www.moennik.nl/oorlog-40-45-1/
Als u vragen heeft over het project, dan kunt u zich melden bij de initiatiefnemers
Piet Gommans of Jos Keijmes. Zij zijn bereikbaar via de e-mailadressen
linsepierke@gmail.com of keijmes@ziggo.nl
U kunt ook bellen via 077 – 307 41 50, Piet Gommans of 077 – 306 11 55, Jos Keijmes.
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week 17 / 29 april 2021 / Informatie van en over de gemeente

Raadsvoorstellen alle aangenomen
Van de meeste onderwerpen die tijdens de online raadsvergadering op dinsdag 20 april
aan de orde kwamen, waren de standpunten al wel duidelijk, vanwege de behandeling
in de commissievergadering. Vooral over het beleid huisvesting van arbeidsmigranten,
een actueel en veelbesproken onderwerp, werd flink gediscussieerd. Bij de stemming
werden uiteindelijk alle raadsvoorstellen aangenomen. In het voorgestelde beleid over
de huisvesting van arbeidsmigranten bracht de raad nog wel enkele wijzigingen aan.
Vragen over brand Stille Wille
Nadat ze de vergadering had geopend gaf de voorzitter, burgemeester Wilma Delissen,
het woord aan raadslid Frits Berben van PvdA/GroenLinks. Zijn fractie had een aantal vragen
over de recente brand op camping Stille Wille in Meijel. PvdA/GroenLinks was ter ore gekomen
dat de afgebrande vakantiewoning bewoond zou zijn door illegale arbeidsmigranten. De fractie
wilde onder meer weten of de oorzaak van de brand bekend is.
Burgemeester Wilma Delissen, portefeuillehouder openbare orde en veiligheid, kon de
raad geruststellen: er waren geen slachtoffers gevallen en er was alleen materiële schade.
De vakantiewoning, eigendom van een inwoner van Meijel, stond al langere tijd leeg en was
”aan het einde van de levensduur”. De eigenaar en de uitbater van camping Stille Wille zijn
verantwoordelijk voor de verdere afhandeling.
Fractievoorzitter Teun Heldens van de VVD stelde voor het agendapunt Toekomst van de pilot
Hulp bij het huishouden niet te behandelen. Aanleiding was een zeer recent verschenen brief
van het ministerie van VWS over de afdracht en verrekening van de btw over de factuur voor
Hulp in de huishouding, zodra dat overgaat in een dorpsvoorziening. Behalve AndersNu zagen
alle partijen dit niet als nieuwe informatie en steunden het voorstel niet, zodat het onderwerp
op de agenda bleef staan.
Hamerstukken
Voorzitter Wilma Delissen liet weten dat er geen mededelingen waren en dat niemand zich
had gemeld voor het spreekrecht. Daarna konden de zogenoemde hamerstukken worden
afgewerkt. Over het bestemmingsplan De Groene Pijl Beringe legde Peter Craenmehr
een stemverklaring af, waarin hij zijn medeleven uitte aan de inspreker. Desondanks
werd het voorstel unaniem aangenomen, waarmee het mogelijk wordt 12 starters- en
levensloopbestendige woningen te bouwen. Nadat de raad ook had ingestemd met de
gewijzigde statuten van stichting Prisma, kwamen de zogenoemde bespreekstukken aan
de orde.

Ontwerpen De Groen Pijl Beringe
Huisvesting arbeidsmigranten
Het eerste van die agendapunten was de evaluatie van het beleid huisvesting arbeidsmigranten
short stay 2019. Namens Lokaal Peel en Maas kreeg fractievoorzitter Sander Janssen als eerste
het woord. Zijn fractie kon zich in de basis vinden in het voorstel. Er zijn ”diverse regionale,
provinciale en landelijke ontwikkelingen meegenomen in dit herijkte beleid. Al met al komt
dit de kwaliteit van de huisvesting van en de behandeling van arbeidsmigranten ten goede.”
Wel stelde zijn fractie drie amendementen en een motie voor.
Met het eerste amendement wilde Lokaal Peel en Maas de pilot voor de huisvesting van
maximaal 400 arbeidsmigranten schrappen uit het beleid. Het tweede amendement behelsde
dat het college huisvestingsinitiatieven vanaf 80 personen op één locatie voortaan aan de
gemeenteraad moet voorleggen. Het derde amendement hield in dat het college de meldplicht
omzet in een verhuurdersvergunning zodra dit wettelijk kan. Met de motie vroeg Lokaal Peel en
Maas het college de kaders te scheppen om een omgevingsfonds in te stellen. Met de middelen
in dit fonds, dat wordt gevuld door huisvesters van arbeidsmigranten, kunnen voorzieningen
of maatregelen worden betaald die goed zijn voor de leefbaarheid van de omgeving van
huisvestingsinitiatieven.
Namens PvdA/GroenLinks reageerde Annigje Primowees op de amendementen en de motie.
”In de loop van de jaren is de huisvesting van arbeidsmigranten weliswaar verbeterd […]
maar dit neemt niet weg dat dit wat onze fractie betreft een onwenselijke ontwikkeling is.”
PvdA/GroenLinks vindt het jammer dat de aanbevelingen van de commissie Roemer niet in

zijn geheel zijn overgenomen. ”Dat zou een kans geweest zijn om een einde te maken aan de
door ons zeer ongewenste situatie dat de werkgever ook huisbaas is. Wij zijn van mening dat
wie werkt fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden moet hebben, fatsoenlijke betaling moet krijgen
en zeggenschap moet kunnen hebben over waar en hoe er fatsoenlijk gewoond kan worden.”
De fractie PvdA/GroenLinks vindt het aangepaste beleid een te kleine stap om het te kunnen
steunen, maar konden zich wel vinden in de motie en de amendementen. Een verzoek van
Annigje Primowees om de grens waarbij initiatieven worden voorgelegd aan de raad terug te
brengen van 80 arbeidsmigranten naar 40 werd niet ingewilligd, zo liet Sander Janssen weten.
Peter Craenmehr was een stuk kritischer over het beleid, en kondigde aan het raadsvoorstel en
de amendementen en motie niet te steunen. Hij constateerde ”dat we als raad wederom veel
te laat, en veel te beperkt zijn voorgelicht en bijgepraat door onze portefeuillehouder.” In de
tweede termijn sprak Peter Craenmehr zelfs van een Poolse landdag. ”Het voorstel moet terug
naar het college, schrijf maar een nieuw voorstel waar alle vragen en opmerkingen in verwerkt
worden.”
Een reactie die de nodige irritatie opriep bij Teun Heldens. ”Het college komt met een voorstel,
wat de heer Craenmehr twee weken geleden nog fantastisch vond, waar hij niet eens meer over
wilde debatteren en waar hij direct mee in kon stemmen. Nu bespreken we het en vindt ’ie het
allemaal belachelijk. […] De raad neemt hier gewoon haar rol.”
Fractievoorzitter John Timmermans van het CDA zei dat zijn fractie de koerswijziging naar
de kleinschaliger locaties goed vindt. ”De menselijke maat past nadrukkelijk bij het CDAgedachtegoed en sluit beter aan bij de wensen van de mensen om ons heen.” Het CDA stelde
voor om het beleid jaarlijks te evalueren en om de verantwoordelijkheid voor de communicatie
over initiatieven deels bij de gemeente neer te leggen. Verder wilde het CDA weten hoe wordt
omgegaan met de boeteclausule over de maatschappelijke verantwoording die in het beleid is
opgenomen.
Het amendement om de pilot voor locaties tot 400 personen te schrappen kon het CDA steunen.
”We hebben twee jaar geleden de kans gegeven om drie van dit soort pilot op te zetten en
blijkbaar is voor de derde geen belangstelling.”
Het amendement om initiatieven voor meer dan 80 personen voor te leggen aan de raad kon
niet rekenen op de steun van het CDA, net als dat om de verhuurdervergunning te verplichten,
zo liet raadslid Sandy Janssen weten. Zijn collega Angela van Roy stelde namens het CDA voor
om de motie over het instellen van een omgevingsfonds op een later moment te behandelen.
Teun Heldens reageerde namens de VVD door aan te geven dat het om meer dan een evaluatie
gaat. ”Het is een aanscherping op het beleid naar aanleiding van een evaluatie. […] Goeie
fatsoenlijke huisvesting is van groot belang voor de mensen die hier komen werken en dat red
je alleen met reguleren. […] Wij vinden het alleen maar te prijzen dat het college vorig jaar een
stop voor reflectie en verbetering heeft ingelast.”
De VVD kan zich vinden in het nieuwe beleid, omdat het recht doet aan de belangen van alle
betrokkenen en omdat een norm is vastgelegd, waarbij 75% van de plaatsen gedurende
minimaal vier maanden bestemd moet zijn voor eigen medewerkers. Wel vroeg de VVD een
toezegging van het college om de vergunning daadwerkelijk in te trekken als een huisvester
niet blijkt te voldoen. In een reactie liet wethouder Paul Sanders weten dat een huisvester die
niet voldoet natuurlijk de mogelijkheid krijgt om te corrigeren of motiveren, ”maar als dat niet
bevredigend is dan wordt de vergunning ingetrokken.”
Over het tweede amendement had Teun Heldens een vraag aan de indiener Sander Janssen
van Lokaal Peel en Maas en aan de portefeuillehouder Paul Sanders, namelijk of toetsing door
de raad tot een andere afweging zou leiden. ”Waar zit dan de ruimte voor interpretatie? Ik vraag
dat met Peelweg 40 in het achterhoofd, waarbij de raad tot twee maal toe nee zei maar de Raad
van State ons als raad terugfloot.”
Sander Janssen legde uit dat zijn fractie vooral ruimte ziet in de specifieke aspecten die van
belang kunnen zijn bij een aanvraag. ”Want die zijn niet hard gemaakt.” Lokaal Peel en Maas
wil daarover graag van gedachten wisselen met het college, omdat de partij ruimte ziet voor de
invulling van een anterieure overeenkomst.
Wethouder Paul Sanders ging in een reactie in op de vragen van de raad. Het verzoek van
het CDA om jaarlijks te evalueren is wat veel gevraagd volgens de portefeuillehouder.
”Tweejaarlijks lijkt ons eigenlijk een beter idee omdat we verwachten […] dat we een aantal van
de zaken die door Roemer zijn opgevoerd na twee jaar terug gaan vinden in regelgeving.”
De communicatie over dit onderwerp ligt bij de initiatiefnemer, aldus Paul Sanders, ondanks
dat de omgeving soms verwacht dat de gemeente hierin ook een rol speelt. ”Het probleem is
ook dat wij niet alles mogen delen.” De gemeente mag een anterieure overeenkomst waarin
afspraken staan niet delen met de omgeving. De initiatiefnemer mag dat wel.
Over het amendement om de pilot voor locaties tot 400 personen te schrappen gaf Paul
Sanders aan dat er geen aanvragen liggen of op korte termijn verwacht worden, en dat het
aan de raad is om hierover te beslissen. ”Schrappen zou er wel toe kunnen leiden dat er in de
toekomst misschien meer aanvragen komen voor meerdere kleine locaties.”
In het beleid is het begrip draagkracht niet heel specifiek omschreven. Dat zou dus ruimte
bieden voor de raad, maar er kleven wel juridische bezwaren aan. ”Als iemand voldoet aan het
beleid dan kan, á la Peelweg 40, een vergunning afdwingbaar worden.”
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Paul Sanders zegde verder toe serieus te willen kijken naar de mogelijkheid om een
verhuurdersvergunning op te nemen in het beleid. ”We hebben wel een slag om de arm gehouden
want we weten nog niet zeker hoe die verhuurdervergunning eruit gaat zien.” Een verplichting zou
daarom een te groot risico inhouden, aldus de portefeuillehouder.
Over de motie om een omgevingsfonds in te stellen ten slotte zei Paul Sanders dat het college
daar al eerder naar had gekeken maar dat het toen niet mogelijk bleek te zijn. Een anterieure
overeenkomst is een goed alternatief, alleen kleven daar ook nadelen aan. Daarom is het college
volgens Paul Sanders bereid nog eens te kijken naar de mogelijkheid voor een omgevingsfonds.
”We willen het best onderzoeken, maar we kunnen het niet toezeggen”.
Na de reactie van de portefeuillehouder volgde een levendige discussie, waarbij de partijen hun
standpunten nog eens toelichtten en argumenten uitwisselden. Tijdens een schorsing die volgde
konden de fracties overleggen, als voorbereiding op de stemming over dit onderwerp.
Het CDA bleek toch nog bedenkingen te hebben bij de amendementen over de grens van
80 personen en de verhuurdersvergunning en kon zich ook niet vinden in de motie. ”We willen
eerst graag de juridische consequenties overzien.” aldus John Timmermans. PvdA/GroenLinks kon
instemmen met de amendementen en de motie, maar stemde tegen het beleid. Of zoals Annigje
Primowees het verwoordde: ”Het beleid wordt niet goed, maar minder slecht.” AndersNu was zoals
aangekondigd zowel tegen het beleid zelf als tegen de amendementen en de motie. De VVD was
daarentegen overwegend positief, behalve over de motie over de verhuurdersvergunning. ”Wil niet
zeggen dat we ertegen zijn, maar er is nu nog geen wettelijk kader.”
Lokaal Peel en Maas ten slotte was vanzelfsprekend voor de amendementen en motie.
Uitzondering was Joep Hermans, die daarom een stemverklaring aflegde. Kern van zijn betoog
was dat hij ervaart dat er door de huisvesting van arbeidsmigranten te veel druk ontstaat op de
omgeving.
Bij de stemming bleek alleen voor het amendement over de verhuurdersvergunning geen
meerderheid in de raad te zijn. Dit betekent dat de andere amendementen, het voorstel voor het
nieuwe beleid en de motie werden aangenomen.
Financiering projecten Regiodeal en Investeringsagenda
Het volgende onderwerp op de agenda was de financiering van projecten voor eerste tranche
van de Regiodeal en de eerste projectenveloppe Investeringsagenda. In het raadsvoorstel staan
de projecten die het college heeft geselecteerd. De investeringen zijn bedoeld om de sociale en
economisch structuur van Peel en Maas en de regio te verbeteren en een positieve bijdrage te
leveren aan het welzijn in Peel en Maas. Alles fracties waren in beginsel positief over het voorstel,
met uitzondering van AndersNu. Peter Craenmehr kreeg als eerste het woord en uitte zijn
teleurstelling. ”Een voorstel waar we helemaal niets meer over te zeggen hebben. […] Ik kan hier
geen nee tegen zeggen want het geld is toch al uitgegeven. Maar ik doe het toch, al is het maar om
een signaal af te geven.”
Jeanne Hesen van de VVD was een stuk positiever. ”De doelen kunnen wij onderschrijven als VVD.
[…] Stimulering van innovaties in agrarische sector is goed voor onze plattelandsgemeente. […]
Wellicht dat dit ook voor hoogwaardige arbeidsplaatsen in onze regio kan zorgen.”
Raadslid Tiny Valckx van Lokaal Peel en Maas zag ook dat de raad in dit traject tot nu toe geen
grote rol heeft gespeeld. Maar, zo zei ze, ”we gaan ervan uit dat we bij de tweede tranche eerder in
het proces betrokken worden.”
Namens het CDA reageerde Sandy Janssen instemmend op het voorstel. ”Volgens ons is de kern
een investering in onze toekomst. Dit doen we samen met onze buurgemeenten. […] Alleen wat
ons dit nooit gelukt.”
Annigje Primowees van PvdA/GroenLinks vond ook dat de raad eerder betrokken zou moeten
worden. De raad geeft nu kaders op hoofdlijnen, maar over de concrete invulling is geen politieke
discussie gevoerd. ”Dat is lastig en dat is moeilijk en dat wordt misschien wel een discussie, maar
die is wel noodzakelijk om te bepalen waar hebben we het nu over.”
Burgemeester Wilma Delissen liet in een reactie weten ”blij te zijn dat de doelstellingen in zijn
algemeenheid onderschreven worden.” Ze maakte een voorzichtige vergelijking met Brainport
Eindhoven. ”Als zij niet gezamenlijk met al die gemeentes de schouders eronder hadden gezet,
was Brainport niet die internationale kartrekker geworden die het nu geworden is. En wij hebben
ook op een aantal vlakken best een grote aantrekkingskracht. En hoe mooi is het als we daar de
handen voor ineen slaan.”
Verder gaf burgemeester Delissen de raad complimenten, omdat mede op initiatief van onze raad
op 19 mei een gezamenlijke bijeenkomst voor de raden in de regio wordt georganiseerd over dit
onderwerp. ”Ik ben in ieder geval blij dat u op hoofdlijnen dit beleid ondersteunt maar we zullen
goede afstemming moeten hebben over zijn dit nou de projecten waarin we gaan investeren.”
Portefeuillehouder Rob Wanten ging in zijn reactie op de bijdragen van de fracties nog specifiek
in op de opmerking van AndersNu. Hij maakte bezwaar tegen de opmerking dat de raad alleen
maar zou mogen tekenen bij het kruisje. ”We hebben juist dit proces ingestoken […] om u een
projectenportefeuille voor te stellen waar u nog ja of nee tegen kunt zeggen. Het is niet zo dat het
geld al uitgegeven is.”
Bij de stemming bleek alleen AndersNu tegen het voorstel te zijn, waarmee het was aangenomen.
Toekomst Hulp bij het huishouden
De Hulp bij het huishouden was het volgende onderwerp op de agenda. Het raadsvoorstel houdt
in dat de pilot wordt voortgezet als dorpsvoorziening, met een maatwerkvoorziening via de
gemeente als vangnet.
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De VVD is fel tegenstander van het voorstel, zoals al eerder was gebleken. Raadslid
Karin Jacobs lichtte het standpunt van haar partij nog eens toe. ”Deze zelfbedachte
dorpsvoorziening is een constructie die juridisch niet houdbaar is, zo geven de aanbieders van
de huishoudelijke hulp aan. […] Door deze constructie moeten we bovendien belasting gaan
betalen voor hulp bij het huishouden. […] We spekken dus onnodig de belastingdienst en onze
inwoners krijgen daar niks voor terug.”
PvdA/GroenLinks is daarentegen juist fervent voorstander van de doorontwikkeling.
”Belangrijk en helemaal in lijn met de kaderstelling die ook door de fractie van de vorige
spreekster is vastgesteld” aldus Raf Janssen. Maar hij erkende wel dat de wetgeving achter
de ontwikkelingen aan hinkt. In Den Haag is grote waardering voor het inhoudelijke proces,
”maar men zet niet de volgende stap om ook de wetgeving aan te passen.”
Namens het CDA reageerde Lon Caelers op het voorstel, die deze ontwikkeling ziet als een
mogelijkheid waardoor mensen een beroep kunnen doen op betaalbare ondersteuning
waarmee ze langer zelfstandig kunnen blijven. ”De doorontwikkeling naar een
dorpsvoorziening past dan ook prima in onze visie.” Namens haar fractie sprak ze uit er alle
vertrouwen in te hebben dat het goed komt.
Woorden die weerklank vonden bij raadslid Saskia Vervoort van Lokaal Peel en Maas. ”Wij zijn
er hartstikke trots op dat er op basis van zelfsturing, inwoners van onze gemeente samen
de schouders eronder willen zetten om hulp bij de houding een groot succes te maken.”
Haar fractie houdt het btw-vraagstuk in de gaten en zal zo nodig stappen zetten om dit in Den
Haag verder onder de aandacht te brengen.
Peter Craenmehr herhaalde zijn standpunt over dit onderwerp: ”Mensen die hulp nodig
hebben moeten die ook krijgen.” Hij vroeg zich af waarom iets dat goed loopt moet
veranderen, en complimenteerde de vrijwilligers voor hun goede werk. ”Dorpsondersteuners
moeten zich niet gaan bezighouden met de financiële afwikkeling van zorg. Laat dat aan de
professionals over.”
Portefeuillehouder Anget Mestrom bedankte de raad voor de lovende woorden aan
de gemeenschappen en de ambtelijke organisatie voor het vele werk dat is verzet.
Ze bestreed dat er geen juridische onderbouwing zou zijn: ”De gemeente behoudt een WMO
maatwerkvoorziening. […] En de juridische houdbaarheid van deze subsidiebeschikking
aan dit burgerinitiatief kent een juridische grondslag in de uitvoeringsregeling hulp bij het
huishouden onder regie van vitale gemeenschappen.”
Voordat het raadsvoorstel in stemming werd gebracht, nam raadslid Geert Segers van de VVD
in een persoonlijke stemverklaring nadrukkelijk en volledig afstand van het voorstel. Wat Raf
Janssen de reactie ontlokte om daar afstand van te nemen. Bij de stemming bleek dat het
voorstel met 21 stemmen voor en 6 tegen was aangenomen.
Kloosterstraat
Het voorlaatste onderwerp van deze raadsvergadering was de Kredietaanvraag voor de
vernieuwbouw van het kindcentrum aan de Kloosterstraat in Helden.
Peter Craenmehr van AndersNu gaf aan het voorstel te zullen steunen. ”Nut en noodzaak zijn
voor mij voldoende aangetoond.”
Ook Lokaal Peel en Maas was blij met het voorstel, maar Joep Hermans had wel wat vragen
over de verkeersveiligheid en in hoeverre de provincie erbij betrokken is. ”Er zijn behoorlijk
wat cruciale verkeersknelpunten voor de schoolgaande jeugd. […] Alle zeilen moeten worden
bijgezet” zo zei hij. In een reactie gaf zijn naamgenoot portefeuillehouder Wim Hermans aan
de verkeersveiligheid ook voor het college van groot belang is, reden om het verkeerskundig
onderzoek te laten uitvoeren. ”Een aantal aanbevelingen […] zijn in het plan nu als uitvoering
al meegenomen. […] Andere ingrepen […] maken deel uit van een raadsvoorstel dat begin
2022 voor zal liggen”.
Raf Janssen van PvdA/GroenLinks zei dat zijn fractie geen andere mogelijkheid zag dan tegen
te stemmen. ”Ons voorstel om een nieuwe school te bouwen wordt niet onderzocht omdat we
acht jaar geleden die keuze gemaakt hebben. […] Verder hebben we begrepen dat een aantal
dorpen nu wat langer op vernieuwing van hun school moeten wachten, vanwege onder andere
ook dit voorstel.”
Het standpunt van het CDA werd verwoord door Lon Caelers, die aangaf dat er wat haar fractie
betreft alles aan gedaan is om het ontwerp betaalbaar te houden. ”Belangrijk is dat er nu een
snelle start gemaakt gaat worden gezien de slechte staat van de huidige school. Uiteraard
moet er voldoende aandacht zijn voor de verkeerveiligheid in en rondom de omgeving van de
school.”
De VVD liet bij monde van Karin Jacobs weten dat wat hen betreft zo snel mogelijk begonnen
moet worden met de bouw van de school. Dus ik zou zeggen snel die schop in de grond en
allen heel veel succes!”
Na deze uiteenzettingen was het geen verrassing dat het raadsvoorstel werd aangenomen,
met 24 stemmen voor en 3 tegen.
Voordat de raadsvergadering werd afgesloten, werd nog een laatste motie in stemming
gebracht. Hierin werd het college opgeroepen er bij de regering op aan te dringen de
beslissing om de termijn voor borstkankeronderzoek te verlengen van twee naar drie jaar
terug te draaien. Deze motie, ingediend door de VVD, AndersNu en Lokaal Peel en Maas, werd
unaniem aangenomen. Voorzitter Wilma Delissen sloot daarna de vergadering af, met de hoop
elkaar snel weer te ontmoeten in het Huis van de gemeente.
De volgende raadsvergadering vindt plaats op 18 mei.

14

politiek \ 2904

CDA Peel en Maas

Zorgen voor elkaar, door elkaar
Het CDA ziet graag dat mensen zo lang mogelijk comfortabel kunnen
wonen in hun eigen omgeving. Daar waar je bent geworteld. Wij denken
dit te kunnen bereiken door gemeenschappen zelf meer verantwoordelijkheid te geven. Verantwoordelijkheid over wat mensen nodig hebben,
op welke manier hier het beste invulling aan gegeven kan worden en
welke inspanning mensen hiervoor willen leveren. We hebben dan ook
‘ja’ gezegd tegen het raadsvoorstel ‘Toekomst Hulp bij het huishouden’.
Hierdoor kunnen tien dorpen in Peel
en Maas zelf de hulp in het huishouden
regelen. De gemeente ondersteunt dat
met subsidie. Het al dan niet deel-

PvdA/GroenLinks

nemen van dorpen aan deze zogenaamde dorpsvoorziening is een vrije
keuze geweest. Het is een stap, waarbij de regie niet meer bij de gemeente

VVD Peel en Maas

participatie. Of beter gezegd, ze
doen aan zelfsturing. Dat gaat nog
een stap verder dan participatie.
Het woord participatie wordt vooral
gebruikt als burgers meedoen met
taken die uitgevoerd worden onder
de uiteindelijke verantwoordelijk-

heid van de overheid. Zelfsturing
wil zeggen dat de dorpsgemeenschappen taken oppakken die van
het dorp zelf zijn. De overheid mag
daarbij desgevraagd helpen, maar
verantwoordelijkheid en eigenaarschap berusten bij de gemeenschap.

Gemeenten krijgen jaarlijks geld om
mensen te helpen zo lang mogelijk
thuis te blijven wonen. Dat gaat via
de ‘Wet maatschappelijke ondersteuning’ (Wmo). Deze wet biedt twee
mogelijkheden om hulp bij het huis-

houden in te kopen: via een ‘maatwerkvoorziening’ of een ‘algemene
voorziening’. Peel en Maas heeft zélf
een derde optie bedacht: een ‘dorpsvoorziening’. Maar omdat dit niet past
binnen de wet, moet de gemeente

Een treffend voorbeeld van zelfsturing is Hulp bij het Huishouden.
Dorpen maken van deze hulp een
dorpsvoorziening: de dorpsgemeenschappen organiseren zelf de hulp
die mensen in het dorp nodig hebben om zelfstandig te kunnen blijven
wonen. Peel en Maas loopt hiermee
ver voorop in Nederland. De minister
van zorg vindt het geweldig. Maar
het Kabinet is nog niet bereid de
stap te zetten die bij deze loftuiting
hoort, namelijk de wet zo aanpas-

sen dat gemeenschappen niet met
wettelijke belemmeringen en extra
kosten geconfronteerd worden als
ze de verantwoordelijkheid voor de
eigen gemeenschap zelf ter hand
nemen. Vanuit Peel en Maas moeten
we bij de Tweede Kamer erop blijven
aandringen dat dergelijke wettelijke
belemmeringen voor zelfsturing worden opgeruimd.

jaarlijks bijna drie ton belasting gaan
betalen voor de huishoudelijke hulp.
De VVD heeft tegen deze zelfbedachte
constructie gestemd: we gooien onnodig belastinggeld weg. Onnodig, want
uit de evaluatie blijkt dat de inwoners
op dit moment zeer tevreden zijn. De
gemeente werkt namelijk ook nu al
samen met de dorpsondersteuners en
dorpsoverleggen bij het inkopen van
de huishoudelijke hulp. De zorgaanbieders zijn bovendien bang dat de nieuwe

constructie niet juridisch houdbaar is.
Zij hebben hun zorgen gedeeld met
de gemeenteraad. Ondanks de kritiek
heeft een meerderheid van CDA, Lokaal
Peel en Maas, en PvdA/GroenLinks
voor het voorstel gestemd. Die drie ton
per jaar zijn we dus kwijt: het gaat niet
naar huishoudelijke hulp, maar naar de
Belastingdienst. Zonde van het geld.

Annigje Primowees, Frits Berben,
Raf Janssen, raadsleden

Jolanda Janssen en Karin Jacobs,
burgerraadslid en raadslid

De omgeving van huisvesting arbeidsmigranten
Je hebt van die mensen die hun vaderland verlaten om in andere landen
zoals Nederland het werk te verrichten wat de Nederlanders niet willen
of kunnen of waar we simpelweg te weinig handjes voor hebben. Vaak
komen ze in bepaalde seizoenen om de agrarische ondernemers in Peel
en Maas uit de brand te helpen. Ze worden ook wel arbeidsmigranten of
internationale werknemers genoemd. Wij noemen ze liever mensen.
Mensen die een fatsoenlijk dak boven hun hoofd verdienen en mensen die
onderdeel uitmaken van de samenleving van Peel en Maas.
Op 20 april is het vernieuwde beleid
huisvesting shortstay arbeidsmigranten door de gemeenteraad vastge-

Kinderraad

Vivian Moonen en Lon Caelers-Bos

Betalen voor huishoudelijke hulp
Peel en Maas moet vanaf 2022 belasting gaan betalen voor huishoudelijke
hulp. Dit komt doordat de gemeente zelf een andere financiële constructie
heeft bedacht. We gaan de Belastingdienst jaarlijks spekken met bijna
300.000 euro, tegenover 0 euro nu. De VVD vindt het weggegooid belastinggeld en stemde tegen dit voorstel.

Lokaal Peel&Maas

soonlijk contact met iemand die weet
wat er speelt en verschillende (zorg)
vragen samen kan brengen. Zo zetten we weer een stapje dichterbij de
zorgvrager. We gaan nieuwe wegen
bewandelen om invulling te geven aan
de zorg voor elkaar. Anders dan anders
en met nog vele hobbels te nemen,
maar op platgelopen paden, bloeien
zelden de mooiste bloemen.

Dorpen schrijven geschiedenis met hulp bij het huishouden

In 2013 hield de Koning zijn eerste troonrede. Hij sprak enthousiast over de participatiesamenleving. Dat
is een samenleving waarin iedereen die dat kan, verantwoordelijkheid neemt voor, en actief bijdraagt aan
zijn of haar eigen leven en omgeving. Dat idee wordt onder meer uitgewerkt in het ‘uitdaagrecht’. Dat wil
zeggen dat burgers het recht krijgen om taken die de overheid nu doet, over te nemen. In Den Haag denkt
men erover om dat recht vast te leggen in een wet.
Hoe dat moet weet men nog niet.
Dus er wordt vooral over gepraat.
Intussen brengen de dorpsgemeenschappen in Peel en Maas de participatiesamenleving al meer dan
twintig jaar in praktijk. Ze praten
niet over participatie, maar ze doen

ligt (dit noemen we een algemene
voorziening), maar het eigenaarschap,
de regie en uitvoering in handen zijn
van groepen burgers. Een dorpsvoorziening. Dorpsgenoten spannen zich in
om gezamenlijk, voor elkaar, de juiste
zorg te leveren. Op dit moment nog
alleen voor hulp in de huishouding,
maar in de toekomst misschien voor
meer zorgvragen. Dorpsondersteuners
zijn de spin het web en gaan gesprekken met inwoners aan. Een stukje per-

steld. In de basis konden wij ons prima
vinden in het voorstel. Tijdens de vergadering hebben wij wel drie wijzigin-

gen (amendementen) op het beleid/
raadsvoorstel en een motie ingebracht.
Al deze zaken hadden betrekking op
de eventuele belasting voor de omgeving van de locaties waar deze mensen gehuisvest worden. Wij hebben
het voorstel gedaan om de nog resterende pilot voor het huisvesten van
vierhonderd personen te schrappen.
Verder moeten huisvestingsinitiatieven boven de tachtig personen nu voor
instemming langs de gemeenteraad

zodat wij kunnen aangeven of we de
overwegingen van het college volgen of dat we graag ook nog andere
criteria terug willen zijn. Ook gaat het
College van B&W aan de slag met de
kaders voor een omgevingsfonds om
gevoelens van bijvoorbeeld verkeersonveiligheid weg te nemen. Helaas
heeft ons amendement voor een verhuurdersvergunning het niet gehaald.

voorstellen zijn samengevoegd,
omdat dit bijna dezelfde voorstellen waren. De wethouders hebben
vooral gelet op de kosten, of iedereen het kan gebruiken, of het toegankelijk is voor iedereen, enzovoort.
Het gaat om de volgende voorstellen:
spelletjes voor ouderen van IKC De
Kemp in Egchel, schoonmaaktocht/
challenge van De Omnibus in Baarlo
en De Liaan in Helden, speeltoestellen voor kinderen met een beperking
van Leef in Kessel en De favoRIET in
Panningen, aanleggen van moestuin-

tjes bij basisscholen van De Violier
in Maasbree en het blotevoetenpad
en de wensput van Den Doelhof in
Meijel. Deze voorstellen worden nu
verder uitgewerkt voor de volgende
vergadering op 2 juni. Uiteindelijk
wordt er een voorstel gekozen dat
ook echt wordt uitgevoerd, hier gaan
de kinderraadsleden in de vergadering over praten en stemmen.
Spannend!

Sander Janssen en Henk Boots

Mediakids maken voorstellen bekend
Op 23 april waren er opnames
voor Omroep P&M voor het
tv-programma dat we maken.
Dit keer gingen we de voorstellen bekendmaken die door zijn
naar de volgende ronde.
De wethouders Roos, Yfke, Ries,
Demi, en Feau hebben uit alle voorstellen vijf voorstellen gekozen. Wij
(de mediakids) hebben de kinderen uit de kinderraad op de scholen
verrast. We hadden oorkondes en
confetti meegenomen. Sommige

Mediakids, Madeleine journalist &
Gijs fotograaf

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

Anouk Timmermans Beringe
Deze vrolijke en creatieve dame woont samen met haar man Tim (42), zoon Tren (10) en hondje Bowie in
haar geliefde Beringe. Anouk houdt van het knusse dorpje en van het feit dat haar enorme familie bijna
helemaal in de gemeente Peel en Maas woont. Deze week wordt Anouk Timmermans (35) geplukt.

Ze is in Venlo geboren, maar puur
en alleen omdat zich hier toevallig het ziekenhuis bevond. Vanuit
daar is Anouk linea recta naar
Beringe gebracht en er vervolgens
ook nooit meer weggegaan. Ze
houdt van de rust in het dorp en
het ons-kent-onsgevoel. Daanaast
woont bijna haar hele familie in
Peel en Maas. “En dat zijn er nogal
wat. Mijn moeder is de jongste
van dertien kinderen, dus je kunt
nagaan hoeveel neven en nichten ik heb, die ook weer kinderen
en kleinkinderen hebben. Alleen
al aan die kant van de familie zijn
we met meer dan negentig man
en bijna iedereen woont hier in
de gemeente. Dat is ontzettend
gezellig; er is altijd wel iemand in
de buurt die ik kan bellen voor een
kopje koffie.”

Kapper
Anouk groeide op in het dorp en ging
naar het vmbo aan het Bouwens
van der Boijecollege. Vanuit daar
ging ze naar de kappersopleiding in
Roermond. “Het was een hele leuke
opleiding met een praktijkruimte aan
school. Dit betekende dat we veel op
‘echte’ mensen moesten oefenen in
plaats van op de zogeheten kappershoofden. Dus als het mis ging, dan
was het heel confronterend”, lacht
Anouk. Ze werkte een half jaar in een
kapsalon en ging aan de slag als kapster aan huis. Toch gooide ze al snel
de handdoek in de ring. Haar droombaan bleek in de praktijk toch niet zo
leuk te zijn als verwacht. “De gesprekken met de klanten vond ik erg vermoeiend. Altijd hetzelfde riedeltje
over het weer en dan heb je ook nog
mensen die alle lief en leed met je

Puzzel

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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delen. Ik kon er niet meer tegen en
ben op zoek gegaan naar iets anders.”

Reuma
Na haar werk als kapster heeft ze
nog bij de Gebra kwekerij in Beringe
gewerkt, een schoenenwinkel en bij
het distributiecentrum van de Lidl.
Zo’n 4,5 jaar geleden startte ze als
logistiek medewerker bij Center Parcs
en daar had ze eindelijk echt haar plek
gevonden. “Het was een fantastische
baan. Het was mijn taak om ervoor
te zorgen dat alle spullen bevoorraad waren en de meubels in goede
staat in de huisjes aanwezig waren.”
Hoewel Anouk het reuze naar haar
zin had, kreeg ze twee jaar geleden
steeds meer last van vermoeidheidsen pijnklachten, waar ze al sinds haar
14e mee sukkelde. Na vele onderzoeken werd Anouk doorgestuurd naar de

reumatoloog en ze bleek Fibromyalgie
te hebben, ook wel reuma in de weke
delen genoemd. Voor Anouk was
het een opluchting dat het eindelijk
bekend werd wat er aan de hand was.
“Ik probeer nu zo goed mogelijk te
leven met de ziekte. Ik heb standaard
pijn in mijn knie, vingers en schouders. Verder is het elke dag anders.
Ik weet dat ik goed naar mijn lichaam
moet luisteren en op tijd moet rusten. Als ik ‘s middags met mijn zoon
naar de speeltuin ga, weet ik dat ik
het ‘s avonds rustig aan moet doen.”
Haar baan bij Center Parks kan ze niet
meer uitvoeren en samen met het
UWV gaat ze nu op zoek naar ander
passend werk.

29 augustus of 30 augustus zetten,
het is net wat jij wilt.’ We hebben het
gewoon op 29 augustus laten staan,
want dat was de tijd zoals het werkelijk was. Maar het was echt een
van de gekste vragen die ik ooit hebt
gehoord.”

Creatief

Muziek is altijd een groot onderdeel
van Anouk haar leven geweest, zo
heeft ze 23 jaar in de slagwerkgroep
van Beringe gezeten, die nu in
de coronaperiode, mede door
ledenverlies, is opgeheven.
“We speelden er met drie generaties,
mijn moeder, Tren en ik. Het was een
geweldige tijd en ons laatste optreden
was supergaaf en groots. Dat was
een optreden tijdens 5x Beringen.
Familie
We stonden als band met een zanger
Anouk haar grote steun en toeverlaat
en zangeres op het podium en het
is haar man Tim. Het stel is al bijna
hele dorp was er, inclusief de Beringse
zeventien jaar samen en dit jaar zijn
mensen uit andere landen. Het was
ze elf jaar getrouwd. Toen Anouk nog
één groot feest. Daarna is de groep
een tiener was van nét 18, leerde ze
Tim, ook een ‘echte’ Beringenaar, ken- opgeheven, dus je kunt wel stellen dat
nen. “Hij kwam ook uit het dorp maar we op ons hoogtepunt zijn gestopt.”
hij was een poos vrijwillig bij het leger Nu ze niet meer in de band zit, houdt
Anouk zich bezig met andere hobby’s,
gegaan, dus ik had hem een hele
die ze ook goed kan verrichten in
tijd niet meer gezien. Toen hij terug
deze coronatijden. Daarnaast gaat ze
was, kwam ik hem tegen tijdens een
graag met haar gezin wandelen en
uitgaansavond in discotheek Apollo
bezoekt ze graag kastelen. “We zijn al
in Helden. Ik hoorde hem ineens
vaker naar Limbricht in Zuid-Limburg
vanaf een afstand heel hard roepen:
geweest, daar is het ontzettend mooi
‘Hee Truijen’, dat is mijn meisjes
en je kunt er prachtig wandelen.”
naam. En ik dacht: o nee hè, dat is
Anouk gaat ook graag naar het
die van Timmermans, want die hadbuitenland op vakantie. Zodra het
den toen geen hele goede naam hier
weer kan gaat ze het liefste naar
in het dorp.” Toch raakten Anouk met
Oostenrijk. Maar voor dit jaar heeft ze
Tim aan de praat en na maanden van
toch maar één weekje zomervakantie
kletsen, kregen ze tijdens carnaval
in Volendam geboekt. “Ach, als het
2004 officieel een relatie. “Na twee
jaar hebben we het huis gekocht waar in Nederland lekker weer is, dan
is dat ook prima. Ik ben al vaker in
we nog steeds in wonen en zes jaar
Nederland op vakantie geweest en
later werd onze zoon Tren geboren.”
dan was het gewoon ontzettend
Volgens Anouk was het een bijzonheet. Ik heb weleens tijdens zo’n
dere dag. Niet omdat ze in de eerste
vakantie een foto naar mijn nichtje
plaats een spoedkeizersnee kreeg,
gestuurd en zij antwoordde: huh,
maar omdat de arts na de geboorte
ben jij op vakantie in Afrika? Maar ik
met een ietwat aparte vraag naar
Anouk toe kwam. “De arts zei: ‘de klok stond gewoon op de Hunnebedden in
Drenthe.”
die hier in de ruimte hangt, loopt een
beetje voor, daar is het één minuut
over twaalf en op mijn horloge is het
één minuut voor twaalf. Dus je mag
Tekst en beeld: Roosje Delsing
kiezen: wil je de geboortedatum op
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Playoffs aan zijden draadje

Onnodige nederlaag Bevo tegen
landskampioen
Handbalvereniging Herpertz Bevo HC uit Panningen heeft zaterdag 24 april de topper tegen landskampioen
Green Park Aalsmeer in Aalsmeer met 35-33 verloren. Bij de rust leidde de Panningse ploeg met 17-15. Door
deze nederlaag hangt deelname aan de kampioensplayoffs aan een zijden draadje
De teleurstelling aan Panningse
zijde was groot na afloop. Vooral
het bizarre scoreverloop kwam hard
aan. Een gemotiveerd Herpertz
Bevo Hc startte furieus. Aanvallend
werd er veel gescoord en defensief
werden nauwelijks fouten gemaakt.
Halverwege de eerste helft was
Herpertz Bevo Hc uitgelopen tot
12-5. Er leek geen vuiltje aan de
lucht. Tien minuten voor rust had
Herpertz Bevo Hc een voorsprong
van 15-8. Herpertz Bevo Hc had
de wedstrijd onder controle. Toch
kon de thuisclub voor rust nog
terugkomen tot 17-15. Na rust was
Herpertz Bevo HC nog lang de betere
ploeg. Halverwege de tweede
helft leidde de Panningse ploeg
nog comfortabel met 22-18. Green
Park Aalsmeer was echter nog niet

verslagen. De landskampioen begon
fouten van de Panningse ploeg af
te straffen en Herpertz Bevo Hc
raakte een beetje van de kook door
tijdstraffen.

Beloning bleef uit
Halverwege die tweede helft kwam
de landskampoen voor het eerst
met 25-23 op voorsprong. Zeven
minuten voor tijd kwam Herpertz
Bevo Hc op 31-30, maar in de
slotfase sloeg GreenPark Aalsmeer
toe en won de landskampioen
met 35-33 deze titanenstrijd. De
nederlaag kwam als een mokerslag
binnen bij de Panningse ploeg.
De ploeg had geknokt maar de
beloning bleef uit. Met nog vier
wedstrijden te gaan zijn de kansen
op de landstitel geslonken. Herpertz

Bevo HC moet de laatste vier
wedstrijden allemaal winnen en
moet hopen op misstappen van
GreenPark Aalsmeer. Jeroen van den
Beucken was in Aalsmeer met 12
doelpunten. Ook Niek Jordens (7),
Nick de Kuuyper (6) en Guus van den
Heuvel (5) schoten veel raak.

In tentoonstelling

Heldens jongetje brengt
waardevol stuk porselein aan
Museum Peel en Maas
De Heldense Faas heeft afgelopen week tijdens het graven in zijn
tuin een stuk porselein gevonden dat zo’n 100 jaar oud blijkt te zijn.
De jongen heeft het gevonden porseleinen voorwerp tijdens de
Nationale Musuemweek bij het Museum Peel en Maas aangeboden,
waar het zal worden tentoongesteld.

Handbalwonder
Eerstvolgende wedstrijd is op zondag 9 mei om 14.30 uur thuis tegen
Hurry Up. Daarna moet de ploeg op
bezoek in Volendam. Ten slotte volgen dan nog thuiswedstrijden tegen
Hurry Up en Kermit Lions. Herpertz
Bevo heeft een handbalwonder
nodig.
Tekst: Mat Nellen,
handbalvereniging Herpertz Bevo

Samenwerking

Voetbalverenigingen organiseren
‘girls-only’ training
Om het meidenvoetbal in de regio verder te promoten, hebben vier clubs onlangs besloten meer te gaan
samenwerken. VV Baarlo, VV Helden en MVC’19 hebben al samen om tafel gezeten, een volgende keer
schuift ook VV Kessel aan. Een eerste wapenfeit van de samenwerking is een ‘girls-only’ training op
zondag 13 juni.
Meiden tussen 5 en 18 jaar kunnen zich aanmelden om een paar
uurtjes te trainen onder leiding
van onder andere Ellen van Bergen
(voormalig international), Maurice
Graeff (voormalig VVV Venlo)
en speelsters van de dames van
Borussia Mönchengladbach. De
gasttrainers en trainsters worden
ondersteund door dames en trai-

ners van alle vier de verenigingen.
Indien de coronamaatregelen het
toelaten wordt aansluitend aan de
training een wedstrijd gespeeld
tussen een regioteam MO17 en een
nog nader bekend te maken tegenstander.
VV Baarlo is gastheer van de training en de wedstrijd, alle meiden
zijn dus welkom op zondag 13 juni

op Sportpark De Meeren in Baarlo.
De training start rond 11.00 uur en
eindigt tegen de klok van 13.00 uur.
Deelname is gratis en je hoeft geen
lid te zijn van een voetbalclub.

Aanmelden kan via
www.vvbaarlo.nl/aanmeldengirlsonly

Vacature
COMMISSIE VAN TOEZICHT P.I. Zuid-Oost, Ter Peel te Evertsoord
De Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting (P.I.) Ter Peel is op zoek naar een nieuw lid, te weten een

deskundige uit de kring van het
maatschappelijk werk
Belangstelling voor deze bijzondere functie?
Op de site www.commissiesvantoezicht.nl kunt u veel informatie vinden. Nog andere vragen, dan kunt
u contact opnemen met het secretariaat van de commissie van toezicht, mw. P. van Kaam-Wolfswinkel,
telefoon 088-3612222.
Uw schriftelijke reactie met curriculum vitae kunt u tot uiterlijk 1 mei 2021 inzenden,
secretariaat commissies van toezicht, t.a.v. mw. P. van Kaam-Wolfswinkel, Postbus 950, 6040 AZ Roermond
of per e-mail: p.van.kaam-wolfswinkel@rechtspraak.nl.

Voorzitter Henk van Dijck nam de
porseleinen scherf in ontvangst.
Hij beloofde dat het voorwerp een
mooi plekje in het museum krijgt,
met name omdat hij onder de
indruk is van ‘de nieuwsgierigheid
van een jong mens in het waarom
en wat’. Een woordvoerder van het
museum laat weten: “Het feit dat
een kind beseft dat een door hem
opgegraven object waardevol is
en hij het aan het museum aan wil

bieden vinden wij fantastisch. Dit
circa honderd jaar oude voorwerp
vertelt iets over de lokale geschiedenis van Peel en Maas en haar
vroegere bewoners en dus over
jou. We willen kinderen dan ook
oproepen het voorbeeld van Faas
te volgen.” Vind je een voorwerp in
de tuin, op zolder of ergens anders,
dan kun je een mailtje sturen naar
info@museumpeelenmaas.nl

Hermans Suikermais
BV is gespecialiseerd
in de teelt, verwerking
en handel van verse
suikermais.
Wij zijn op zoek naar een

Schoolverlater
17-22 jaar - met tractorrijbewijs

die in de periode van eind mei tot begin september zin heeft in
een baan met grote diversiteit in werkzaamheden. Vind jij het
leuk om allerlei hand en spandiensten te verrichten bij ons
mooie bedrijf, dan zijn we op zoek naar jou!
Functieomschrijving
• Gewasverzorging
• Oogstwerkzaamheden
• Werkzaamheden bij de verwerking van suikermais
• Veeverzorging
• Allround werkzaamheden rondom het bedrijf
Ben je enthousiast geworden of wil je meer weten?
Neem dan contact op met Marijke Smedts 077-462 9325 of
stuur een mail naar marijke@mielies.nl.
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Een jaar corona door de ogen van...

Marcel Timmermans Helden
Corona raakt ons allemaal. Het zijn onzekere tijden voor iedereen en zeker ook voor ondernemers. Want
hoe komen zij uit deze coronacrisis? Deze rubriek kijkt met hen terug op een jaar corona en blikt vooruit
naar een hoopvolle toekomst. Deze keer Marcel Timmermans, directeur van De Heldense Bossen in
Helden.

het beste leken te zijn. Echter dat
wil niet zeggen dat het later de
beste beslissingen zijn geweest.
Echter zijn wij altijd positief blijven
denken en positief blijven kijken.
Met de informatie die we op dat
moment hadden, hebben we de
juiste beslissingen gemaakt. We
hebben nergens spijt van gehad.
Camping De Heldense Bossen staat
er positief voor en dat zal ook
zeker zo blijven. De komende jaren
zullen er investeringen gedaan
worden waar niet alleen het bedrijf
De Heldense Bossen sterker van
wordt, maar ook een positieve
impuls is voor de hele gemeenschap
van Peel en Maas.

Welk initiatief/actie in het
afgelopen coronajaar sprak je
het meest aan?
De samenhorigheid. Tussen
medewerkers, maar ook tussen alle
mensen onderling, waarbij iedereen
elkaar respecteerde. Met elkaar
kwamen we er wel, dat is ons goed
bij gebleven

Wat hebben jullie geleerd van
het afgelopen jaar?
Wat we geleerd hebben is dat we
vooral respect voor elkaar moeten
hebben en open moeten staan voor
elkaar. Samen komen we er wel.

Welke maatregel mag in de
toekomst blijven?
Eigenlijk zou ik hopen dat er geen
enkele maatregel meer nodig is en
dat iedereen weer kan doen en laten
wat hij zelf wil. Wat ik wel hoop is
dat mensen gemerkt hebben dat
het naastencontact erg belangrijk is.
Velen hebben dat ook gemist tijdens
bijvoorbeeld de lockdown of bij het
bepreken van het aantal gasten
thuis en dat men dat nu ook meer
zal waarderen, dat dat allemaal niet
meer nodig hoeft te zijn (hopelijk)
op korte termijn. Dus niet meer zo
snel naar grote evenementen, maar
meer één op één contact met elkaar.
Samenhorigheid, samen zijn en
gezelligheid.

Vat 2020 samen:
2020 is een jaar van onzekerheden
geweest met iedere keer opnieuw
sterk wisselende onzekerheden.
Vooruitkijken was niet mogelijk,
laat staan hierop anticiperen.
Nu is voor ons als recreatiebedrijf
het voorjaarsseizoen erg tegen
gevallen qua omzet, maar het

zomerseizoen heeft het wel
een klein beetje goed gemaakt.
Aan de andere kant zijn er veel
kosten gemaakt en zijn veel zaken
niet door kunnen gaan, waar al
investeringen in waren gedaan.
Overal is het niet zo’n goed jaar
geweest en we hopen dan ook
dit niet nog eens mee te maken.

Wij hebben gelukkig een positiever
kijk op 2021.

Wat zou je overdoen (of misschien
wat zou je anders doen)?

Samen
komen we er wel.

Dat is wel lastig aan te geven.
We hebben afgelopen jaar
beslissingen genomen die op dat
moment het beste waren en ook

Deze pagina is mede mogelijk gemaakt door:

Kempen creëert

lokale verbinding
#kempencreëert

Mijn coronaheld

Onder
nemers
De buurjongen die
boodschappen doet voor
zijn oudere buurvrouw, het
zangkoor dat een
balkonconcert geeft of de
klas die haar zieke juf een
hart onder de riem steekt:
coronahelden zijn er in alle
soorten en maten.
Marcel Timmermans,
directeur van de Heldense
Bossen, vindt iedereen
helden in deze coronatijden,
maar met name
ondernemers.
Marcel: “Corona is voor iedereen een geheel ‘nieuw’ fenomeen. Een fenomeen waar
niemand rekening mee heeft
gehouden. Wat dat betreft
heeft iedereen, de een meer
dan de ander, zich weten aan
te passen. Voor sommige
mensen, met name ondernemers was het echter wel
heel erg aanpassen, omdat
hun onderneming in een keer
geheel of gedeeltelijk gesloten
moest worden.
Ik hoop dat iedereen deze
pandemie te boven komt en
dat we er ook sterker, slimmer,
innovatiever en wijzer van
worden, zodat we het in de
toekomst wat beter voor
elkaar hebben. Daarnaast ben
ik ook blij dat de aandacht
voor de medemens weer
aandacht heeft gekregen.
Laten we vooral met elkaar
en voor elkaar klaar staan.
Denk ook een beetje aan
de ander en geef deze dan
ook de aandacht die hij of zij
nodig heeft. Van ondernemer
tot ouders, van kinderen tot
en opa’s en oma’s en van
collega’s tot jezelf.”
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Lokale held

AspergeGilde zet vrijwilliger
in het zonnetje
Het AspergeGilde Peel en Maas heeft Geert Peeten op zaterdag
24 april in het zonnetje gezet. Hij werd uitgeroepen tot lokale
held vanwege zijn jarenlange vrijwilliger inzet voor Zwembad
Kessel.

Gratis jeugdactiviteit bij Kasteel
De Keverberg in meivakantie
In de meivakantie organiseert Kasteel De Keverberg in Kessel een gratis activiteit voor de jeugd, namelijk het
zoeken naar een schat met een ‘echte’ schatkaart.

De deuren van het kasteel moeten nog even dicht blijven, dus hebben medewerkers van Kasteel De
Keverberg een jeugdactiviteit bedacht
die de kinderen in de kasteeltuin kun-

nen uitvoeren, die wel toegankelijk is.
De gratis schatkaart met opdrachten
kunnen de kinderen ophalen bij de
horecamedewerkers en op deze zelfde
plek weer inleveren voor een beloning

als ze de schat hebben gevonden.
Reserveren voor deze activiteit is niet
nodig.

Boek over de Peel uitgebracht
Zeven auteurs, waaronder drie Meijelnaren, hebben via de Stichting VEEN het boek Heel de Peel uitgebracht
over het desbetreffende hoogveen-moerasgebied. Daarbij komen ook de kleinere Peelrestanten aan bod.
Met een oude tractor en huifkar kwam het AspergeGilde
Geert Peeten verrassen. Het
AspergeGilde roept iedere twee
weken een lokale held uit als
alternatief voor de opening van
het aspergeseizoen. De lokale
helden krijgen een asperge-

pakket overhandigd met onder
andere een strippenkaart waarmee ze bij lokale horeca kunnen
genieten van aspergegerechtjes.
Vanaf het begin van Zwembad
Kessel is Peeten betrokken bij het
zwembad.

In dit boek schrijven zeven auteurs,
waaronder Piet Blankers, Jan
Slaags en Jos Pouls uit Meijel, over
hun diverse disciplines: geologie,
geografie, archeologie, flora en
fauna, ontginningsgeschiedenis en
cultuurhistorie. Speciale aandacht
is er voor de huidige bedreigingen
van de Peelnatuur en de plannen
voor natuurontwikkeling, gericht op
hoogveenherstel. Daarbij wordt niet
alleen aandacht besteed aan de twee
grote Peelreservaten de Groote Peel

en de Verheven Peel, maar ook aan
de vele kleinere Peelrestanten.
De ruim vierhonderd pagina’s, waar
de schrijvers drie jaar aan gewerkt
hebben, worden geïllustreerd met
talrijke kaarten, tabellen, grafieken
en foto’s. “Stichting VEEN heeft drie
doelen: we kopen gronden om de
Peel te verbeteren, we zorgen dat
wandelen in de Peel mogelijk is en
we informeren mensen over het
gebied. En dat laatste doen we met
het boek”, aldus Piet Blankers.

Het eerste exemplaar van dit boek
is inmiddels aangeboden aan de
bekende schrijver en oud-politicus
Jan Terlouw, die daarmee zijn steun
wil uitspreken voor het mooie
initiatief van stichting VEEN. Op
vrijdag 30 april om 19.30 uur wordt
het boek door Herman Peeters en
Piet Blankers gepresenteerd in een
uitzending van het Cultuurcentrum in
Deurne.

Koningsdag in Meijel
Ondanks dat corona het niet toelaat om een feest te vieren tijdens de verjaardag van onze Koning, kleurde
Meijel toch oranje dinsdag 27 april. De Nederlandse vlaggen, slingers oranje truitjes en ballonnen werden
van de zolder gehaald om deze dag toch feestelijk te maken.
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Coronamaatregelen

LET OP: Het aantal kerkgangers
is beperkt tot 30. Kijk bij de
kerkberichten van uw parochie
naar wat daar staat: tele
fonische aanmelding of aanmeldbriefjes. Staat daar niets,
dan zal het aantal kerkgangers
wel onder de 30 blijven.
Met ziekteverschijnselen: blijf
thuis! Houdt in de kerk 1.5 meter
afstand. Draag een mondkapje
bij het naar uw plaats gaan en
weer naar buiten lopen.
De zondagse H. Mis op TV is op
NPO2 om 10.00 uur. Blijf gezond!

Steun

Als u vw de coronacrisis, waar
ook uw parochie keihard de
financiële gevolgen van ondervindt, een extra gift als kerkbijdrage wilt overmaken, dan
wordt dat bijzonder gewaardeerd. Een enveloppe in de bus
kan ook. Misschien ook omdat u
al een tijd de collecte hebt
gemist?! Heel hartelijk dank.

Parochie Beringe

Misintenties
NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens het
parochiespreekuur op dinsdagochtend.

Ook bij kapelaan Roger Maenen
tel. 077 466 18 50 of per email
roger.maenen@ziggo.nl.
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur
in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 2 mei
H. Mis om 9.30 uur
Woensdag 5 mei
H. Mis 9.00 uur (grote kerk, zij-altaar
St.Jozef)

Parochie Egchel

Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Overleden
Pierre Bongers, 100 jaar
Kerkdiensten
Zondag 2 mei
Geen H. Mis
Zondag 9 mei
H. Mis 11.00 uur

Parochie Grashoek

Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg, 077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 1 mei
H.Mis 19.00 uur. Geen misintentie
Max. 30 pers. Telling bij binnenkomst

Cluster MKBE

de basisscholen het Sacrament van het
Heilig Vormsel ontvangen in de viering
van 18.30 uur en 19.30 uur. Willen de
Parochie Maasbree
ouders van leerlingen op andere schoMisintenties
len, die zich nog niet hebben aangeNL58RABO0131001973
meld, contact opnemen met kapelaan
Pastorie Dorpstraat 4
te Boekhorst – telefoon 477 12 75.
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl Openstelling Aldegundiskapel
De Aldegundiskapel in onze
www.parochiemaasbree.nl
parochiekerk is dagelijks geopend voor
Kerkdiensten
het opsteken van een kaarsje, een
Zondag 2 mei
gebed of een moment van bezinning.
H. Mis: 11.00 uur
Lector: Mevr. Marlies Steijvers
Intenties: Petronella Vaessen. Maria Parochie Kessel
Peeters en overl. familie PeetersGezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Hermans-Haenen.
Iet Dings-Bovendeerdt
Mededelingen
077 462 18 60
Overleden
06 24 21 61 06
Dien Hermans-Joosten,
Kerkdiensten
Zorgcentrum Vincent Depaul,
Zaterdag 1 mei
Panningen.
19.15 uur H. Mis.
91 jaar.
Jaardienst Nol en Mien JacobsViering Eerste H. Communie
Benders.
Zondag 30 mei ontvangen de kinJaardienst ouders Sieben-Peeters.
deren van groep 4 van de basisMededelingen
scholen
Wegens de maatregelen van het corovoor het eerst de h. communie tijnavirus is de Vormselviering van de
dens de vieringen om 9.00 uur en
basisscholen verplaatst naar vrijdag
11.00 uur.
18 juni.
Wijziging datum Vormsel
Er mogen maar 30 personen in de H.
Donderdag 24 juni zullen de
Missen aanwezig zijn.
meisjes en jongens van groep 8 van U kunt zich daarvoor opgeven bij: Arno

Parochie Helden

Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 2 mei
H. Mis 10.00 uur t.i.v. de parochie; Aanmelden 077 307 14 88 of
06 21 20 21 18
Kerk open voor gebed en aanbidding
van 13.00-15.00 uur
Vrijdag 7 mei
De H. Communie wordt thuisgebracht

Parochie Koningslust

Misintenties
NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 1 mei
H. Mis 17.30 uur
Zaterdag 8 mei
Geen H. Mis

Parochie Meijel

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

Houwen tel. 06 55 17 70 46 of bij
Iet Dings tel. 06 24 21 61 06
Voor de pastorale zorg kunt u terecht
bij pastoor-deken W. Varela
Tel. 3981416, of kapelaan H. te
Boekhorst (zie parochie Baarlo)
Ziekenzalving: 06 55 40 80 23

Parochie Baarlo

Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 2 mei
9.30 uur H. Mis.
Jaardienst overleden bestuursleden
Stichting Winters van den Speulhof.
Jaardienst Anny van Wijlick-Fleuren
Voor een bijzondere intentie.
Donderdag 6 mei
9.00 uur H. Mis.
Mededelingen
Wegens de maatregelen van het coronavirus is de Vormselviering van de
basisscholen verplaatst naar donderdag 17 juni.
Er mogen maar 30 mensen in de kerk.
U kunt zich daarvoor opgeven.
Tel. 477 12 75 of per mail:
kapelaan@parochiebaarlo.nl

Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zondag 2 mei
H. Mis 11.00 uur – 5de zondag van
Pasen/Maria-Meimaand. Geen
Misintenties. Max. 30 aanwezigen. AANMELDBRIEFJE noodzakelijk.
Verkrijgbaar vanaf: ma. 26 april, prikbord kerk
Maandag 3 mei
H. Mis in Ommel 10.00 uur.
Aanmeldbriefje nodig (max. 30).
Verkrijgbaar prikbord kerk van Meijel,
vanaf ma. 26 april. Geen gezamenlijk
programma (ieder op eigen gelegenheid).
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans – Telling bij binnenkomst
Dinsdag 4 mei
H. Mis 09.00 uur –Telling bij binnenkomst
Donderdag 6 mei
H. Mis 09.00 uur –Telling bij binnenkomst

Parochie Panningen

Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag-, woensdag- en vrijdag
ochtend van 08.30 uur tot 11.30 uur.

Bij binnenkomst in de kerk kunt u uw
handen desinfecteren en de voorgeschreven afstand in acht nemen. Als
u verkoudheidsklachten heeft, blijft u
dan thuis.

Parochie Kessel-Eik

Misintenties
NL41RABO0125300522
Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkens
06 30 10 30 13
Kerkdiensten
Zaterdag 1 mei
18.00 uur H. Mis.
Voor onze eigen parochie.
Zaterdag 15 mei
18.00 uur H. Mis.
Voor onze eigen parochie.
Mededelingen
De misintenties kunnen tot nader
bericht worden doorgegeven aan Tjeu
Stemkens. Ook voor verdere informatie binnen de kerk.
De bestelde H. Missen die vanwege
de Corona- lockdown niet zijn doorgegaan, kunnen opnieuw worden aangemeld, op de datum welke de familie
dit wenst.
Ondanks de beperkte mogelijkheden
van het houden van kerkdiensten e.d.
tijdens de Coronatijd gaan de kosten
van vaste lasten (energie, verzeke-

Kerkdiensten
Zaterdag 1 mei
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Piet Janssen
en To Janssen-van der Linden en
zoon Sjraar; Wiel en Nellie BerdenPeeters, overleden familie en
priesterroepingen
Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel

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

ringen, kosten advertentie, kosten
priesters e.d.) gewoon door. Mogen
wij u vragen om een bijdrage in de
vorm van gezinsbijdrage of anderszins ten behoeve van de eigen
exploitatie. Door het wegvallen
van de Fancy Fair in 2020 is er een
financieel gat ontstaan en dit wordt
financieel niet gesteund door het
Bisdom of de overheid. Bij voorbaat
dank.
Wij wensen de familie van Loes
Timmermans- Timmermans veel
sterkte toe wegens het overlijden
van uw vrouw, jullie mam, schoonmoeder en oma.

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

Nieuwe zorgrobot Maatje in Huis van Morgen
In het Huis van Morgen, een demonstratiewoning te Panningen, is sinds kort een nieuwe zorgrobot te bewonderen: Maatje. Deze robot is een vorm van nieuwe zorgtechnologie en is bedoeld als hulpmiddel om mensen
langer zelfstandig te laten wonen.
Zorgrobot Maatje kan mensen herinneren om hun medicijnen in te
nemen, een kort gesprekje met ze

voeren en zelfs een dansje of spel met
ze doen. Maatje is ontwikkeld door het
bedrijf Smartrobot Solutions en moet

eraan bijdragen om mensen te ondersteunen en te helpen om langer op
hun eigen benen te staan. De robot,

die eruit ziet als een klein mens, kan
bewegen en zijn ogen tonen emoties.
Zorgverleners en mantelzorgers kunnen de robot ‘vullen’ met afspraken,
die Maatje op het juiste moment uitspreekt. Op deze manier weet degene
die de zorg nodig heeft wanneer de

dokter langskomt of wanneer het tijd
is om te eten. Zo ondersteunt Maatje
in de zorgverlening en biedt hij structuur in de dagelijkse bezigheden. Voor
meer informatie mail naar secretariaat@huisvanmorgen.nu
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1400
T/PM

899,-

4K

ULTRA HD

4K

1599,-

1097,-

497,-

Wasmachine

4K QLED TV

4K UHD TV

WW8BM642OBW/EN
• QuickDrive technologie • Ecobubble technologie
• Stille, zuinige koolborstelloze motor

QE65Q77TALXXN
• Active Voice Amplifier • Smart TV
• Quantum HDR

49NANO816NA
• NanoCell • WebOS besturingssysteem
• Meegeleverde Magic Remote

Stofzuiger

Epilator
SILK-EPIL 5-541 WET & DRY LEGS & BODY
• Ladyshave en epilator in één
• Ook onder de douche te gebruiken

OP=OP!

DESKJET THERMAL
INKJET 2724
• All-in-one inkjet printer
• Wifi, USB, Bluetooth

189,-

79,95

167,-

67,OP=OP!

Printer

COMPACT C1 ECOLINE
• Actieradius 9 meter
• 550 watt vermogen
• AirClean filtersysteem

129,95
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SMART

799,-

587,-
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QLED

ULTRA HD

SMART
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OP=OP!

57,OP=OP!
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Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.
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Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst
Shop 24/7 online | www.eptummers.nl
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