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Muzikaal afscheid
De groepachters van basisschool de Groenling in Panningen kregen vrijdag 23 april een muzikaal afscheid. Al stagedivend verlieten zij de basisschool onder muzikale begeleiding
van Bennie en de Beuzelband. Op de speelplaats gaf zij een spectaculair optreden voor alle leerlingen van de Groenling. / Beeld: Jac Willekens

Preventief cameratoezicht
Pastoor Huijbenplein verlengd

Buitendijks getroffen boeren in Peel en Maas
willen overheidscompensatie

Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo heeft op donderdag 24 juni
preventief cameratoezicht ingesteld op het Pastoor Huijbenplein in
Panningen. Aanleiding voor dit cameratoezicht waren meerdere incidenten bij de Poolse supermarkt aan dit plein. In overleg met de politie
en het openbaar ministerie heeft de burgemeester besloten om het
cameratoezicht met twee weken te verlengen.

Boer Wim van den Eertwegh uit Kessel schat de schade van de waterramp voor zijn akker- en tuinbouwbedrijf op zo’n 450.000 euro. Dat hij geen overheidssteun krijgt omdat hij buitendijks woont, kan hij niet
begrijpen. Daarom heeft hij samen met collega-boeren uit de gemeente een verzoek ingediend bij het
Rijk voor een schaderegeling. “Het is onlogisch, dat mensen die binnendijks wonen wel een schadevergoeding krijgen, terwijl de dijken niet eens zijn doorgebroken”, aldus Wim.

Het cameratoezicht is ingesteld vanuit preventief oogpunt om herhaling
te voorkomen en de openbare orde
te beschermen. Het cameratoezicht
werd ingesteld voor een periode van
vier weken, in overleg is besloten het
cameratoezicht met twee weken te
verlengen. Dit betekent dat de camera’s blijven hangen tot en met donderdag 5 augustus. Op dat moment wordt
de noodzaak van het cameratoezicht
opnieuw bekeken. Naast het cameratoezicht, blijft de politie de situatie

bij de Poolse supermarkt in de gaten
houden.

Privacy
De camera’s hebben zicht op de voorzijde van de Poolse supermarkt en
de directe omgeving van het Pastoor
Huijbenplein rond de Poolse supermarkt. De privacy van de omwonenden en de omliggende panden is
gewaarborgd. Dit wil zeggen dat de
camera’s enkel beelden opnemen van
de openbare ruimte.

Wim woont buitendijks. De overheid heeft tegen hem en anderen
in het gebied gezegd dat je geen
vergoeding krijgt wanneer je buitendijks woont en het water hoog komt.
Kwestie van bedrijfsrisico, noemen
ze het. “De overheid zegt dat je er
rekening mee kunt houden dat de
Maas een keer komt. In de winter
houden we er rekening mee, maar
de Maas is zomers nog nooit zo hoog
geweest als de gewassen er staan,
dus in hoeverre kun je het bedrijfs-

risico noemen? We hebben dit bij de
politiek aangekaart, alleen zij kan
de regeling veranderen.” Tijdens de
waterrampen in 1993 en 1995 kreeg
Wim wel een vergoeding, maar
vanaf dat er dijken zijn gebouwd in
het waterbergend gebied hebben
zij die buitendijks hun bedrijf hebben, geen vergoeding meer gehad.
Onterecht, vindt Wim. “Daarop zijn
we nu aan het hameren en we
hebben een voorstel bij de landelijke politiek ingediend. Eerst bij de

gemeente Peel en Maas en daarna,
met behulp van de Limburgse Land
en Tuinbouwbond, gaat het de landelijke politiek in. Wij vinden dat
het niet in verhouding staat dat
mensen die binnendijks wonen een
vergoeding krijgen voor de evacuatie, terwijl het water daar niet is
doorgebroken en er geen schade is.
Terwijl wij zoveel (financiële) schade
hebben en niks krijgen. Ik hoop dat
de regeling verandert en we alsnog
een tegemoetkoming zien.”
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Hoogwater heeft grote gevolgen voor boeren

‘Onze hele hoofdoogst van dit jaar is weg’
Wim van den Eertwegh woont op Oyene 8a in Kessel en heeft hier aan huis een gemengd akker- en tuinbouwbedrijf en hij houdt koeien. Sinds 1993 heeft hij hier al vijf keer last gehad van overstromingen. Tijdens de
recente overstromingen kon hij zijn vee, machines en apparatuur veiligstellen, zijn gewassen echter niet.

Nadat hij lijdzaam had toegekeken hoe het water omhoogkwam,
bleef er nadat het water zakte een
dikke laag blubber achter. Het slib
zat overal tussen zijn geruïneerde
gewassen. De schade is enorm.
“Door het water is een totaaloppervlakte van 53 hectare, oftewel
106 voetbalvelden, weg. Er zit een
dikke laag slib op en dat wordt
rot. Het is niet meer bruikbaar.”
Een derde van onze gronden is
onder water gelopen”, zegt Wim.
“In de winter gebeurt dit ook weleens, dan overstroomt de Maas
vaker. Maar daar houden we in die
periode rekening mee. Er staan dan
geen gewassen buiten, dus dan is
er geen schade. Maar nu stonden
er allemaal gewassen en we hadden al vele kosten gemaakt. Er is
geplant, alles was gegroeid en we
hoefden het alleen nog maar te
oogsten”. Voor Wim is het moeilijk
te beseffen wat hem is overkomen.

“Onze hele hoofdoogst van dit jaar
is weg. Daarnaast kun je ook geen
nieuwe gewassen meer telen, want
de zomer is al bijna voorbij. Dat is
een groot probleem. De gemiste
omzet schat ik op 450.000 euro.
We hebben een buffer, maar je
moet er lang voor werken om die
schat weer bij te vullen.” Wim vindt
het spijtig dat er, zoals hij het zegt,
in de media veel wordt bericht over
de horecagedupeerden maar niet
over de boeren. “De horeca is tastbaar voor mensen, de boeren niet.
Dat vinden zij te weinig nieuwswaarde hebben, terwijl er zo veel
boeren problemen hebben door
het hoge water. De schade tussen
Kessel en Venlo is enorm en loopt
op in de miljoenen. Daar zou wat
meer aandacht naar mogen gaan.”

Tekst: Roosje Delsing

‘Het voelt als verlies van een goede vriend’
Johnny van Rhee is een tuinder op hobbymatig niveau. Hij heeft een woning en een behoorlijk oppervlakte
aan moestuin, gelegen voor restaurant Maes 21 in Baarlo. Of zoals hij het zelf zegt: hij ‘had’ een grote moestuin, want door de Maas is alles kapotgemaakt.
“Van asperges tot rode kolen en prei,
ik had zo’n veertig tot zestig verschillende groentes”, zegt Johnny. “Het is
een uit de hand gelopen hobby, want
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ik heb ook nog gewoon een ‘normale’
baan’. Of misschien is passie een beter
woord. Maar ik denk dat dit het was.”
Johnny’s gehele moestuin stond onder
water, al zijn grond is kapot gegaan.
“Alle jonge planten staken er net
met hun kopjes bovenuit. Nu is alles
weg. Ik heb ontzettend veel onkosten gemaakt die je niet verzekerd
krijgt. Geestelijk gezien heeft het een
grote impact op mij, veel groter dan
ik dacht. Ik heb een hele zware tijd
op dit moment. Met de Maas die alles
meenam, kwam alles wat ik als verloren had beschouwd in mijn leven,
zoals overlijdens, weer naar boven.
Heel gek. Spullen zoals een bankstel bijvoorbeeld, die koop je weer
opnieuw. Maar die tuin komt niet
zomaar terug en dat is iets heel pijnlijks. Het slib is vergiftigd, we mogen

er niet uit eten. En dit gebeurt nu net
in de tijd dat je de eerste plantjes kan
gaan oogsten en de nieuwe plantjes
voor de winter kon poten. We wonen
hier en kijken constant tegen de
schade aan. Dit was eigenlijk ook
mijn pensioen dat ik op aan het bouwen was. Maar er is zoveel kapotgegaan, dat kan ik niet meer opbouwen.
En wie garandeert mij dat het volgend
jaar of over een jaar of drie niet nog
eens gebeurt? De financiële schade
bedraagt zo’n 20.000 euro, misschien
nog wel iets meer. Maar hiermee heb
ik minder moeite. Dat alles weg is,
vind ik veel erger. Het is geen sterfgeval, zo wil ik het niet noemen. Maar
het voelt wel als het verlies van een
goede vriend.”
Tekst: Roosje Delsing

Meedoen is
belangrijker
dan winnen
De Bijzonder Mobiel 4 Daagse (BM4D) mocht
dit jaar, na een afgelaste editie in 2020, weer
doorgaan. Van dinsdag 27 tot en met vrijdag
30 juli leggen handbikers vier dagen lang,
30 kilometer per dag af langs uitgezette routes
door de Peel. Ook mensen met een scootmobiel
of handbike met elektrische ondersteuning
mogen deelnemen. Gemeenschapshuis
D’n Binger in Meijel is het gezamenlijke vertrekpunt. In 2019 werd de eerste editie gehouden van de BM4D. Deze jonge vierdaagse is
erop gericht om mensen met een bewegingsbeperking de kans te geven recreatief te bewegen. Er zijn vier landelijke routes door de Peel,
op de grens van Brabant en Limburg, uitgezet.
De BM4D hoopt mensen te stimuleren om hun
grenzen te verleggen. “De nadruk ligt op het
meedoen, niet op de prestatie”, aldus de organisatie. / Beeld: Jac Willekens
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‘Voor de rest van het jaar heb ik geen
werk en inkomsten meer’
John Rooyakkers heeft Op de Heuvel in Baarlo glastuinbouw, vollegrondtuinbouw en een groente- en fruitboerderij. Zijn machines heeft hij kunnen verplaatsen voor het hoge water zijn terrein bereikte. Maar de
gewassen heeft hij niet kunnen redden. “De bonen kan ik niet uittrekken en opnieuw poten”, zegt John.

De schade door het hoge water:
4,5 hectare aan gewassen en grond.
“Omdat we verschillende gewassen
telen, hebben we ook te maken met
verschillende oogsttijdstippen. Er stonden diverse groenten te groeien, zodat
ik het werk kon verdelen over het
gehele jaar. Want je zit met het groeiseizoen, met een cyclus die zich maar
één keer per jaar voordoet. De snijbonen die bijna oogstklaar waren en
waardoor ik werk heb in augustus,
september en oktober, zijn allemaal
weg. Ook kan ik geen kolen zoals boerenkool meer bestellen om te planten,
die mij in de wintermaanden werk
bezorgen. Het duurt namelijk zes à

zeven weken voordat de plantenteler dit op orde heeft. Dit betekent dat
ik ze pas in september krijg en dat is
veel te laat. Eigenlijk kun je stellen dat
ik voor de rest van het jaar geen werk
en inkomsten meer heb. De aardappelen die ik in mijn eigen groentewinkel zou gaan verkopen zijn met vocht
vergeven en verloren gegaan, net
zoals de pompoenen en courgettes.
Nu koop ik ook in bij collega-tuinders
en dit verkoop ik in mijn winkel, maar
mijn eigen producten, waarmee ik mij
onderscheid, die kan ik nu niet in mijn
winkel verkopen.”
John heeft het zwaar en zegt dat er
maar weinig woorden zijn die kun-

nen omschrijven hoe hij zich voelt.
“Ik voel mij lichamelijk en geestelijk
uitgeput. Het opruimen vreet energie. Naar schatting loop ik 20.000 à
30.000 euro mis. Ik krijg wat hulp van
mensen die een bedrag schenken en
dat is geweldig. Of we van de overheid nog iets mogen verwachten, dat
is onduidelijk. De overheid verwacht
van mij dat ik in de toekomst investeer
in energievormen om milieuvriendelijker te werken, daar moet je een buffer
voor hebben. Die plannen schieten er
nu bij in en moet ik opschuiven, want
dit nu heeft prioriteit.”
Tekst: Roosje Delsing

Lavendelvelden vernield door hoogwater
In samenwerking met gemeente Peel en Maas onderhouden de Sjoefelaers al tien jaar de lavendelvelden
in Baarlo. Het hoogwater van de Maas heeft echter de lavendelvelden vernield, waardoor het werk van
de vrijwilligers momenteel stilligt.

De Sjoefelaers is een groep vrijwilligers die is ontstaan uit de
onderhoudsgroep Veldkruisen
en Kapellen van de Historische
Werkgroep de Borcht Baarlo.
De groep bestaat momenteel uit

zeven personen in de leeftijd van
71 tot 85 jaar. Het hoogwater heeft
er nu voor gezorgd dat de ouderen
tijdelijk een nieuwe hobby moeten gaan zoeken. “De lavendel aan
de Maas moeten we waarschijnlijk

als verloren beschouwen. Indien
nodig zullen we in het najaar
voor nieuwe aanplant zorgen”,
aldus Jacques Gerards, namens
De Sjoefelaers.

Springen
Springen voor het goede doel, dat is waar het jaarlijks terugkerend
springkussenfestijn in het centrum van Panningen voor staat.
Op maandagmiddag 26 juli was het weer zover. Lokale ondernemers
sponsoren de springkussens waardoor kinderen voor een klein
bedrag kaartjes kopen. De opbrengst gaat naar het goede doel.
Dit jaar is dat Stichting Gehandicaptensport ‘Doe je mee’. “Deze stichting verzorgt sportavonden voor mensen met een beperking”, legt
centrummanager Jan Bouten uit. Volgens Bouten was het springkussenfestijn een groot succes. “Er werden maar liefst 556 kaartjes
verkocht en we hebben de stichting een cheque van 1.900 euro mogen
overhandigen. Dat hebben we nog nooit meegemaakt.” De aankomende drie maandagen worden er nog andere middagactiviteiten
georganiseerd in het Panningse centrum. Kijk voor meer informatie
op www.thuisinpanningen.nl / Beeld: Jac Willekens

Wij zijn gespecialiseerd in:
√ Vervaardigen van nieuwe gebitsprotheses
√ Protheses op implantaten (klikgebit)
√ Immediaat protheses (na het trekken van de tanden, noodgebit)
√ Partieële en frame protheses (gedeeltelijk gebit)
√ Rebasen (passend maken van de huidige gebitsprothese)
Nieuw
in
√ Kroon en brugwerk
Pannin
gen
Verder bieden wij u:
√ Geen verwijzing nodig van een tandarts
√ Vergoeding via uw zorgverzekeraar
√ Reparaties klaar terwijl u wacht
√ Het verhelpen van pijnplekken
√ Vrijblijvend advies
Kerkstraat 78, Panningen, 077 307 16 20
√ Eerste consult gratis
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Stil en eenvoudig ben je weggegaan.
Stil en eenvoudig zul je in onze harten blijven voortbestaan.
‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

077 308 28 33
06 30 921 961

In onze droefheid berusten wij,
nu wij weten dat jullie weer herenigd zijn.
Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons
betekend heeft, hebben wij afscheid moeten nemen van

regio Peel en Maas

Wiel Ghielen

fienbosuitvaartzorg.nl

echtgenoot van

Lies Ghielen - Heldens †
samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

* Beringe, 21 december 1925

t. 077-3078642

Zus
Schoonbroers en schoonzussen
Neven en nichten

Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Peet Steeghs Uitvaartzorg

† Meijel, 26 juli 2021

Familie Ghielen
Familie Heldens
Correspondentieadres:
Meester Jochemsstraat 14, 5768 VS Meijel
Vanwege de huidige situatie zal de uitvaartdienst
in besloten kring plaatsvinden.
Wiel is opgebaard in Rouwcentrum van den Boom,
Tomveld 1 te Meijel. U kunt persoonlijk afscheid van hem
nemen op donderdag 29 juli van 19.00 - 20.00 uur.

06 38 43 79 56
Maasbree e.o.

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

Wij willen iedereen bedanken die op welke wijze dan
ook heeft bijgedragen aan het afscheid van

Marion Rooijakkers – Veekens
eigen afscheidscentrum
vijf 24-uurs kamers
begeleiden en ontzorgen
voor élke verzekering

Jullie bloemen, kaarten en herinneringen zijn voor ons
een grote steun in deze moeilijke tijd.

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Peter
Mirthe en Tom
Pieter
Egchel, juli 2021

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

Jullie ritueel,
jullie uitvaart.
Maak van het afscheid een
gedenkwaardig moment, precies
zoals jij het graag wil.
Ongeacht waar je verzekerd bent.
www.vanderlaan-uitvaart.nl
077-3874141

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Voor aardbeienplanten,
groenteplanten o.a.:
winterpreiplanten, fruitbomen en
kleinfruit naar Thijs Huys, Langstraat
64 Horst-Hegelsom. Tel.: 077 398 35 52.

Ingespeeld op behoefte

Panningse huisarts begint
praktijk voor arbeidsmigranten
Frank van Kemenade, huisarts in Panningen, is samen met
huisartsenkoepel Cohesie initiatiefnemer van een huisartsenpraktijk speciaal ingericht voor arbeidsmigranten. De praktijk,
gevestigd in het Viecuri in Venlo, is donderdag 22 juli officieel
geopend.
Uit eigen ervaring merkte Frank
van Kemenade op dat Poolse en
Romeense arbeidsmigranten nauwelijks een bezoek brengen aan
de huisarts. Dit heeft volgens hem
te maken met een aantal factoren. “Doordat de arbeidsmigranten
moeilijk verstaanbaar zijn, duren
de consulten langer. Omdat een
bezoek aan de huisarts onder
werktijd plaatsvindt, zijn werkgevers daar niet blij mee. Het gevolg
daarvan is dat de arbeidsmigranten wachten totdat een bezoek aan
de dokter al te laat is. Ik zie het als
een groot maatschappelijk belang
om hen ook de juiste zorg te bieden.”

Gewend
Door een huisartsenpraktijk geheel
in te richten voor arbeidsmigranten die niet de Nederlandse taal
spreken, speelt Van Kemenade in
op de behoefte van die doelgroep,
legt hij uit. Er is bewust gekozen om de praktijk in het ziekenhuis in Venlo te vestigen. “Er was
een ruimte vrijgekomen in het
ziekenhuis. Daarnaast heb ik uit
gesprekken met arbeidsmigranten
begrepen dat zij het in hun eigen
land gewend zijn om naar een
huisarts in een ziekenhuis te gaan.
Dat geeft hen meer vertrouwen.
Net zoals dat een huisarts een
witte jas draagt.” Daarnaast ligt het
ziekenhuis in Venlo centraal en vinden arbeidsmigranten het niet erg

om een stukje te rijden voor een
bezoek aan de huisarts. “Nu wordt
vaak gekozen om in het weekend
terug te gaan naar het eigen land
om daar een arts of ziekenhuis te
bezoeken.”

We kunnen nog geen
fulltime huisartsen
inzetten, we starten de
praktijk langzaam op
Enthousiast
Op de praktijk is meertalig personeel werkzaam en is de communicatie afgestemd op de taal
en het zorggebruik van de doelgroep. Van Kemenade geeft aan
dat er enthousiast is gereageerd
onder het zorgpersoneel. Dat geldt
ook voor de patiënten. “We zijn in
juli begonnen en hebben nu zo’n
achthonderd aanmeldingen binnen. Voor nu zal ik enige tijd zelf
de spreekuren houden. We kunnen
nog geen fulltime huisartsen inzetten, we starten de praktijk langzaam op. Maar de middagen lopen
al als een trein. Naar verwachting
zijn we begin volgend jaar volledig
op stoom. Ik verwacht dat er zich
dan 5.000 patiënten hebben aangemeld.”
Tekst: Jeanine Hendriks

Overleg met omwonende

Initiatiefnemers van zonnepark Spiesberg geeft
Grashoek na de zomer meer uitleg over plan
Zonnepark Spiesberg en Zonnepark De Schorf hebben deelgenomen aan de ‘Maatschappelijke Tender Zonneparken 2021’ van de gemeente Peel en
Maas. Van de zestien aanvragen vond gemeente Peel en Maas deze twee initiatieven het meest geschikt. Waar De Schorf wordt geprezen door haar
maatschappelijke betrokkenheid, laat zonnepark Spiesberg nog op zich wachten met de communicatie richting het dorp. Pas na de zomervakantie
worden bijeenkomsten georganiseerd.
Zonnepark Spiesberg is een samenwerking tussen MorgenZon en
Coöperatie Peel Energie die samen
met de grondeigenaar en huidige
pachter, familie Hoogendoorn, een
zonnepark willen ontwikkelen in
Grashoek ter hoogte van Spiesberg.
Het is de bedoeling dat op het
grondgebied van 14,5 hectare circa
36.000 zonnepanelen, op het zuiden georiënteerd, worden geplaatst.
Een groot deel van het perceel blijft
onbedekt om de biodiversiteit verder te bevorderen. De groene elektriciteit wordt ter plekke omgezet
in groene waterstof. In plaats van
terugleveren aan het elektriciteitsnet, zijn de initiatiefnemers voornemens om groene elektriciteit te
onttrekken aan het elektriciteitsnet
op momenten dat er geen duurzame

energie wordt opgewekt op het zonnepark.
Wethouder Paul Sanders van
gemeente Peel en Maas prijst het
zonnepark vanwege de grote aandacht voor biodiversiteit. Er is een
uitgebreid plan voor de versterking
van de natuur op het zonnepark.
Zo komen er natuurvriendelijke
oevers en wordt het perceel op ecologisch wijze beheerd. De omgevingsdialoog vormt echter nog een
punt van aandacht. Dorpscommissie
Laeve Grashook geeft aan dat er
tot nu toe over dit project minimaal gecommuniceerd is met de
inwoners van Grashoek. “Als dorpscommissie ‘Laeve Grashook’ en
commissie duurzaamheid vinden we
het belangrijk dat het dorp geïnformeerd wordt over zo’n project.

Communicatie is dan ook één van
onze speerpunten. Omdat de manier
waarop dit plan gepresenteerd wordt
niet de manier is die wij voor ogen
hebben, hebben we actie ondernomen richting de initiatiefnemers
om samen te kijken hoe we ervoor
kunnen zorgen dat de gemeenschap
goed geïnformeerd wordt over dit
project”, aldus de commissie.
In een brief richting de inwoners
van Grashoek geeft Theo Neessen,
voorzitter van Peel Energie, aan dat
het gebrek aan informatie komt door
tijdsnood. “De tender zelf moest
snel ingediend worden waardoor
er onvoldoende tijd was voor een
gedegen omgevingsdialoog en om
Grashoek mee te nemen in dit proces. We hebben ons toen moeten
beperken tot het verstrekken van

globale informatie aan de directe
omgeving, Dorpscommissie Laeve
Grashook, Commissie Duurzaamheid
en Coöperatie Duurzame Energie
Grashoek.”
Jan Jaap Wesselink van MorgenZon
laat weten dat de partijen volledig
openstaan om in goed overleg te
komen tot een goed plan. “Daarvoor
gaan we na de zomervakantie
diverse bijeenkomsten organiseren en met iedereen in gesprek die
dat graag wil. Wij willen een park
ontwikkelen op basis van draagvlak.
Door de manier waarop de tender
vanuit de gemeente is opgezet, hebben wij ervoor gekozen om de uitwerking nu echt op te pakken samen
met de belanghebbenden en geïnteresseerden.”

2907 \ nieuws

Eva Wetsteijn nieuwe
dorpsondersteuner Helden
De in Sevenum wonende Eva Wetsteijn (38) is aangesteld als
nieuwe dorpsondersteuner in Helden. Ze neemt vanaf 1 augustus
de taken over van Lonneke Kempen. Inwoners van Helden kunnen
bij Eva terecht bij uiteenlopende zorgvragen, waaronder hulp bij
de huishouding.

De nieuwe dorpsondersteuner
voor Helden woont met haar
twee kinderen in Sevenum.
Ze heeft jaren yogalessen en
kunstgeschiedeniscursussen
verzorgd in Baarlo, Kessel,
Helden en Horst en is lid geweest
van Stichting Kunst en Cultuur
Baarlo en het Kennisteam Kunst
en Cultuur van de gemeente Peel
en Maas. Op dit moment werkt
ze onder andere als freelance
zorgprofessional. Vragen die haar
bezighouden zijn onder andere:
wanneer is iemand gezond?
Wat heeft hij/zij daarvoor nodig?
Wat kun je zelf doen en welke
omgeving werkt helend op de
mens?

Verbinden en signalen
Een dorpsondersteuner brengt inwoners, organisaties van vrijwilligers
en beroepsmensen in contact met
elkaar. “Als dorpsondersteuner wijs
ik inwoners met zorgvragen de weg
en kan ik eventueel doorverwijzen
naar de juiste organisaties of personen. Mijn taak is om te verbinden en
te signaleren en zo bij te dragen om
de gemeenschap vitaal te maken
en te houden. Ik geloof enorm in de
kracht van samen als we het hebben
over het creëren van veiligheid en
verbondenheid”, aldus Eva.
Ze werkt op maandag, dinsdag en
vrijdag als dorpsondersteuner en is
te bereiken via 06 28 72 41 99 of
dorpsondersteunerhelden@kkpm.nl.

Kay Beumers organiseert
oldtimertour in Grashoek
Kay Beumers uit Grashoek organiseert op zondag 1 augustus wederom een oldtimertour door Grashoek voor
tractoren van voor 1990. De tractoren verzamelen zich om 12.00 uur op het Kerkplein in Grashoek.

“Omdat vorig jaar de animo zeer
hoog was en het een zeer gezellige
en mooie tour was, willen we de tour
dit jaar weer overdoen. Na corona
is het fijn om weer even je hart te
luchten en weer te genieten van het

geluid van oude tractoren”, aldus Kay
Beumers.
De deelnemende tractoren moet verzekerd zijn en de verlichting op orde
hebben. Deelnemers verzamelen zich
om 12.00 uur op het Kerkplein. De tour

start ongeveer om 13.00 uur en zal
rond 17.00 uur bij het schuttersgebouw
eindigen. Mensen die zonder tractor meewillen, kunnen plaatsnemen
in een huifkar. Opgeven voor zaterdag 31 juli via 06 18 33 31 91.

Afscheid met een speciaal
randje
Groep 8 van basisschool de Horizon uit Grashoek nam onlangs op
gepaste wijze afscheid van een bijzondere periode. De hele week
stond in het teken van herinneringen maken, activiteiten doen, veel
samenzijn, een band voor het leven opbouwen en afscheid nemen
van een juf. Tijdens de laatste week op school werd er een kampmarkt gehouden, mochten de kinderen op school slapen, werd een
spokentocht georganiseerd en gingen de leerlingen naar Toverland.

GENIETEN IN ARCEN
Geniet van een ijsje of uitgebreid diner in de toeristische
parel van de gemeente Venlo. Arcen heeft een veelzijdig
aanbod aan activiteiten en is een bekend knooppunt
voor fiets- en wandelroutes. De plek om te genieten in
de omgeving van Venlo.

Ook zijn de kinderen de laatste periode bezig geweest met het maken
van een eigen film. Hierin lieten
ze hun eigen talent zien en werden er toneelstukjes tot uitvoering
gebracht. Deze zelf geregisseerde
film ging woensdag 21 juli in pre-

mière bij Café Leanzo in Grashoek.
Vooraf aan deze première-avond
werden de schoolverlaters in stijl
opgehaald door vier oldtimer-bezitters. In oude volkswagenbusjes
maakten de kinderen hun toer door
Grashoek.
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Er moet een compensatie komen voor boeren die
getroffen zijn door hoogwater
Boeren die buitendijks wonen in Peel en Maas willen een overheidscompensatie voor de schade die ze hebben opgelopen door het hoogwater.
Ze kunnen namelijk de rest van het jaar geen gewassen meer bebouwen, omdat de grond moet herstellen en in de winter niet gezaaid kan worden. De overheid noemt het bedrijfsrisico en keert geen vergoedingen uit. Is dat terecht?
De boeren die buitendijks wonen vinden het
onlogisch dat mensen die binnendijks wonen
wel een schadevergoeding krijgen, terwijl de
dijken niet eens zijn doorgebroken. Ze kaarten
nu bij de overheid aan dat zij recht hebben op
compensatie. De schade loopt namelijk tot in de
tonnen op. Volgens de boeren hadden zij de wa-

tersnoodramp niet kunnen overzien. De Maas heeft
nog nooit in de zomer tot overstromingen geleid,
dit komt meestal voor in de winter. En dat seizoen
kunnen boeren inspringen op een ramp, maar in de
zomer zitten zij midden in het oogstseizoen.
Aan de andere kant is het een kwestie van bedrijfsrisico. De overheid vindt dat boeren er rekening mee

kunnen houden als de Maas overstroomt. De overheid kan niet alle schades betalen. Dit geldt ook
voor verzekeraars. De kosten zullen dan in de miljarden bedragen.
Er moet een compensatie komen voor boeren die
getroffen zijn door hoogwater. Wat vindt u?

Bespreking poll week 29

Provincie Limburg moet meer investeren in dijkversterking
Door de klimaatverandering komt hoogwater vaker voor dan voorheen. Het is dus een kwestie van tijd voordat de watersnoodramp weer gaat
plaatsvinden. Investeren in sterke en hoge dijken is een vereiste. In Noord-Limburg moeten nog veel dijken versterkt worden. Maar om kosten te
besparen pleitte provincie Limburg voor een verlaging van de veiligheidsnorm.
John Stappers zegt dat met boerenverstand dit
waterprobleem beter is op te lossen. “De zogenaamde geleerden kosten ontzettend veel geld
en dan dreigt het nog bijna mis te gaan. De ondernemers buitendijks zorgen ervoor dat de
uiterwaarden mooi onderhouden worden met
akkerbouw of veeteelt. Zijn telkens de lokale bedrijven die de dijkfouten moeten herstellen met
de dorpsbewoners eventueel aangevuld met militairen. De gemeente is vrij van verantwoorde-

lijk want ze hebben tig brieven rond gestuurd met
noodwaarschuwingen tot in Helden.”
Joep Maessen zegt dat je met alleen het versterken van de dijken er niet komt. “Er zal meer gedaan
moeten worden in opvang en in de afwatercapaciteit van beken en stroompjes, zo leert 2021 ons.
Tevens zal er een betere samenwerking nodig zijn
tussen Rijkswaterstaat, Waterschap, provincie en lokale overheden.”
Ron Coenen vindt dat er voor de mensen die sinds

1995 buitendijks wonen wat meer aandacht mag komen. “Zij betalen ook mee aan de dijken. Maar voor
hen is er niets geregeld. Dit is echt onmogelijk in
Nederland anno 2021.”
Peter Nijssen is ook van mening dat dijkversterking
nodig is. “Deze keer hebben wij geluk gehad dat
ze de dijken versterkt hebben met zandzakken en
zand. Dat zal niet de laatste keer zijn, hoogwater zal
ieder jaar terugkomen.

Claessens Hoogwerker

Wil je zonnepanelen, goot of dak schoonmaken, bomen
snoeien (zijwaarts of recht omhoog)?
Wij hebben voor een zeer aantrekkelijke prijs een schaarhoogwerker en een knikhoogwerker in de verhuur.
Geheel elektrisch dus geen gebrom of uitlaadgassen.
Bezorgen binnen een straal van 20 km van centrum
Venray is gratis. Ook kunnen we andere hoogwerkers
voor elke klus leveren.

Neem contact op voor de
mogelijkheden met 0478 - 22 50 02

www.claessenshoogwerker.nl

Vlees met smaak
Dat is ons motto!

Aanbieding

Bavette
Picanha

Openingstijden

Geldig van
29 juli t/m 18 augustus 2021

Dinsdag 09.00 - 15.00 uur
Donderdag 09.00 - 17.00 uur
Vrijdag 09.00 - 17.00 uur
Zaterdag 08.30 - 13.00 uur

Ons rundvlees is ook verkrijgbaar bij Plus Gommans in Helden
Herefords Slagerij B.V. | Donk 1A, 5995 PL Kessel | 077 303 18 79

www.herefords.nl

Stadsefratse

Column

Zinloos geweld
Als je het nieuws ook maar een
beetje volgde deze week, dan kon
je er niet omheen: de 14-jarige
Frédérique die op straat in
Amstelveen in elkaar werd
geslagen. Hierbij liep ze een
kaakfractuur, gebroken neus en
tanden op. De reden? Ze wilde
niet zeggen of ze een jongen of
een meisje was, toen een ander
puberjongen daarom vroeg.
Ik ben gechoqueerd door dit bericht.
Vreselijk, wat dat meisje is aangedaan. Het baart mij zorgen dat zoiets
anno 2021 nog steeds gebeurt. Wat
mij ook zorgen baart, is dat een jongen van die leeftijd tot zulke daad
toe in staat is. Waar is het misgegaan, vraag ik mij af. Is het puur
stoer doen tegenover je pubervrienden of is er thuis meer aan de hand?
Dit kan toch niet zomaar uit de
lucht komen vallen, zou je zeggen.
Ik hoop ik elk geval dat jeugdzorg
24/7 aan zijn zijde staat tot de dag
dat hij achttien kaarsjes uitblaast.
Gelukkig heeft Frédérique de aanval
overleefd. Je weet maar nooit hoe
het kan uitpakken. Een verkeerde
klap en het kan zo voorbij zijn.
Deze mishandeling doet mij denken
aan een voorval dat bijna twintig
jaar geleden in Venlo plaatsvond,
maar nog altijd vers in mijn geheugen staat gegrift. Op de parkeerplaats van een supermarkt werd de
destijds 22-jarige René Steegmans
het slachtoffer van zinloos geweld.
Voor hem liep het slechter af.
Hij werd door twee jongens in
elkaar geslagen, die met een scooter asociaal rondreden. René zei
er iets van, dit moest hij met de
dood bekopen. Het had een hele
grote impact op mij als klein meisje.
Lange Frans en Baas B. maakten er
nog een liedje over: ‘Zinloos’, een
prachtig nummer dat op de dag van
vandaag (helaas) nog steeds actueel
is. Ik hoop dat dit bizarre nieuws van
Frédérique mensen en vooral jongeren aan het nadenken zet. Al is er
maar één iemand die zich bedenkt
voordat hij of zij overgaat tot zo’n
vreselijke daad, dat kan al één mensenleven redden. Gelukkig heeft
Frédérique het overleefd en komt
ze in de media ontzettend sterk
over. Ze is een boegbeeld met haar
uitspraak die ze ook aan de jongen
richtte voordat ze werd toegetakeld:
‘Ik ben wie ik ben en jij mag zijn wie
je wilt zijn’. Frédérique, jij bent een
topper en komt hier sterker uit. Dat
weet ik zeker.
Roosje
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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
Baarlo
Beringe
Beringe
Egchel
Grashoek
Helden
Helden
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Meijel
Meijel
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen
Peel en Maas

Bongardweide 30
Molenveldstraat 27
Op den Bosch 5 A
de Groene pijl, kavel 5 en 6
Hoogstraat 70, 70A1 t/m 70A20
Kapelaan Nausstraat 3
Hennepstraat 15
Baarloseweg 5
Neerseweg 118
Germanenhof 3
Heezestraat 2
Perceel S 491 en S 492
Struiken 5
Steenoven 12B 79
Vieruitersten ongenummerd F 1807
Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Pastoor Huijbenplein
Industrieterrein perceel B 5952
Schoolstraat 44
Steenstraat 59 en 61
Algemene Plaatselijke Verordening 2021

Gemeente zoekt bouwpartners
voor VMBO locatie Panningen

Wij zoeken enthousiaste bouwpartners die aan de slag gaan met het realiseren van
woningen op de VMBO locatie in Panningen. Partijen kunnen zich melden voor één,
twee of alle drie de onderdelen. Per onderdeel wordt gekeken naar het beste plan.
Kijk voor meer informatie op
https://www.peelenmaas.nl/inwoners-en-ondernemers/nieuws/2021/07/26/
gemeente-zoekt-bouwpartners-voor-vmbo-locatie-panningen

Container niet vol?

Is uw container niet vol? Sla dan een inzamelbeurt over!

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

Geniet van de zomer!
Beste inwoners van Peel en Maas,

ziekenhuis belandden of die nu nog
herstellen van corona, is het een extra
Wat hebben we een moeilijke anderhalf zware tijd. Wij leven met u mee.
jaar achter de rug. Peel en Maas is
zwaar getroffen door het coronavirus.
Wij willen u graag een groot compliment
De strenge coronamaatregelen hebben maken! Het steeds weer volhouden.
veel impact op iedereen gehad. Voor
Elkaar helpen en moed inspreken. Je
mensen die afscheid moesten nemen
houden aan de maatregelen, hoe lastig
van een dierbare, mensen die in het
ook. U heeft enorme veerkracht getoond.

Zo zijn we samen deze moeilijke tijd
van de vakantie en van al het moois dat
doorgekomen. Ook dat is Peel en Maas. Peel en Maas te bieden heeft.
De zomer is begonnen. Er is weer
meer mogelijk, maar nog niet alles.
We moeten ons blijven houden aan
maatregelen en de basisregels.
We hopen dat u, ondanks de
omstandigheden, toch kunt genieten

Tot ziens!
Gemeentebestuur van Peel en Maas
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Cor van der Weide wint
wedstrijd HSV De Ruisvoorn
in Helden
Hengelsportvereniging De Ruisvoorn in Helden hield op zaterdag
24 juli de zesde wedstrijd aan de Breeërpeel in Helden. Cor van der
Weide hengelde bijna 10 kilo uit het water en behaalde hiermee de
eerste plaats.
“Na de vroege loting ging het deelnemersveld om 08.00 uur aan de
slag voor de Discus Ebisch prijzen. De bekende ‘Cor d’n kapper’
hengelde maar liefst 9.400 gram
uit het water. Het scheelde maar
één haar of het was meer dan
10 kilo geweest”, aldus een

woordvoerder van de vereniging. Math Verhaegh werd nummer twee (6.025 gram). Jos Jansen
stond ook op het podium als derde
(4.400 gram). Op de vierde plaats
eindigde Huub Maessen (4.000
gram) en Sjra Dorssers werd vijfde
(3.500 gram)

PSV De Cavaliers Helden
valt in de prijzen
Het Regiokampioenschap springen werd vrijdag 23 juli tot en met
zondag 25 juli verreden in Reuver. Op zondag in de klasse B
behaalde Nikki Hanssen de 3e prijs met Domino en Britt Leijsten
een 11e prijs met Kart’ Blanche. In de klasse L behaalde Sander
Maassen een 4e prijs met B Zarah en in de klasse M ging Janine
Maassen er met een 8e prijs met Jelena vandoor.

Politiehonden in actie
Politiehondenvereniging (PHV) Kuukven in Baarlo organiseerde op dinsdagavond 27 juli een demonstratieavond. Verschillende politiehonden in opleiding lieten aan zo’n zestig bezoekers zien wat zij allemaal
hebben geleerd. Van het baasje volgen zonder riem tot springen over schuttingen en het zoeken naar
piepkleine voorwerpen in een groot veld. Ook kwam er een pakwerker bij kijken: iemand met een speciaal
veiligheidspak aan, waar de hondentanden niet doorheen kunnen bijten. De honden hebben geleerd om in
de speciaal beschermde arm te bijten en om na een bepaalde tijd ook weer los te laten, als voorbereiding op
echte onveilige situaties. PVH Kuukven is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse
Politiehondenvereniging. De honden worden opgeleid tot ze drie jaar oud zijn, daarna worden zij verkocht
aan bewakingsbedrijven, aan de politie of aan andere instanties en helpen de mensheid helpen om de
wereld een stukje veiliger te maken. / Beeld: Pe-Gu-fotografie

Florawerkgroep bezoekt Muskesven in Helden

Op vrijdag en zaterdag werd er dressuur verreden in Meerlo. Op vrijdag behaalde Monique Peeters een

1e prijs met Consciento en op zaterdag behaalde Hanna Neefs een 2e
prijs met Man in the Moon.

Egchelse judoka geselecteerd
voor junior EK en WK
Mark van Dijk uit Egchel is geselecteerd voor het junior EK judo in
Luxemburg dat plaatsvindt in september. Van Dijk doet mee in de
categorie onder 81 kilogram.

De florawerkgroep van IVN Helden gaat het Muskesven aan de Bovensbos in Helden bezoeken. Dit vind plaats op
zondag 1 augustus.
09.00 uur bij elkaar op de kruising
Neerseweg/Bovensbos. De florawerkgroep bezoekt dit gebied voor de

Dit is een activiteit voor iedereen die
wat wil leren over de wilde plantjes
in de omgeving. De groep komt om

Wealer is de Volkswagen,
Audi, SEAT, ŠKODA
en Volkswagen
Bedrijfswagen dealer
voor heel Limburg met
vestigingen in Heerlen,
Sittard, Maastricht,
Roermond, Panningen,
Venlo en Venray. Tevens
maken de bedrijven
Carvitaal Sittard, Venlo
en Autoschadecenter
Venlo onderdeel uit
van Wealer. Continu
zijn wij op zoek naar de
wensen en behoeften
van de klant en streven
dan ook naar volledige
klanttevredenheid en
betrokkenheid.

wealer.nl

eerste keer. Aanmelden kan via florawerkgroep@ivnhelden.nl

Wij zoeken jou!
Word jij onze nieuwe collega?
Voor ons Autoschadecenter Venlo zoeken wij:

►

Voorbewerker

►

Schadeadviseur/Calculator

►

Allround Schadehersteller

• 5 jaar ervaring als voorbewerker, in het bezit van een rijbewijs,
flexibel, ervaring met smart repair is een pré

• Ervaring in een soortgelijke functie, teamspeler, flexibele instelling

• 5 jaar ervaring als plaatwerker, de- en montage en voorbewerker
Meer info: www.wealer.nl/vacatures

Interesse?

Stuur dan je cv en motivatie naar vacature@wealer.nl
t.a.v. Nicky Villain, HR adviseur. Voor inhoudelijke vragen kun je contact
opnemen met Richard Verlijsdonk, Manager Schadebedrijven, 06-40 12 29 67.

is onderdeel van:

Mark van Dijk is er na de lange
coronaonderbreking in geslaagd
zich te plaatsen voor het EK en WK
later dit jaar. Vijf weken geleden
strandde Mark tijdens de European
Cup voor junioren in het Portugese
Coimbra nog op de vijfde plaats.
Maar afgelopen 18 juli wist hij tijdens de European Cup van Praag
wel het podium te bereiken Op dit

toernooi, waar 33 landen aan deelnamen, wist Mark in een poule van
49 judoka’s brons te behalen. Voor
Judobond Nederland was dit aanleiding Mark niet alleen te selecteren voor het EK in Luxemburg in
september, maar tevens voor het
WK in Olbia op het Italiaanse eiland
Sardinië in oktober.

2907 \ enzo
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Geplukt

Marga Steeghs Egchel
Ze heeft haar haren netjes opgestoken en draagt een glittertop, verstopt in haar weelderige rok. Op het
eerste gezicht zou je niet zeggen dat Marga het boerenleven leidt. Alleen haar cowboylaarzen verklappen
het lichtelijk. “Ik loop er niet altijd zo bij hoor, meestal loop ik hier ook gewoon rond in mijn kloffie”, lacht
Marga. Deze week wordt Marga Steeghs (55) uit Egchel geplukt.

betaalbaar voor mij en ik vond hem
zo zielig. We namen Igor mee naar
huis en hij is uiteindelijk uitgegroeid
tot een ontzettend mooie pony
waar ik vele wedstrijden mee heb
gereden.”

Ik moest ‘s nachts
vaak uit bed om te
helpen als er een koe
moest kalven
Zwemmen

Puzzel

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Oplossing vorige week:
9

6

7

4

2

8

1

5

3

8

3

4

5

1

6

9

7

2

2

1

5

3

7

9

4

6

8

7

8

9

1

5

3

2

4

6

6

2

3

7

9

4

8

1

5

5

4

1

8

6

2

3

9

7

4

7

2

9

8

5

6

3

1

3

5

6

2

4

1

7

8

9

1

9

8

6

3

7

5

2

4

Oorspronkelijk komt ze uit Meijel,
waar ze opgroeide op een boerderij in een gezin van zeven kinderen.
“Samen opgroeien was erg leuk, je
leerde veel van elkaar”, zegt Marga.
Haar moeder was huisvrouw en
zorgde ook voor de kippen, koeien
en varkens. Haar vader werkte in
de wegenbouw. “Mijn vader, Mart
Verstappen, was buiten zijn werk
bijna nooit thuis. Buurten en mensen helpen, dat is wat hij graag
deed. Inmiddels is hij al een tijdje
overleden, maar ik denk dat veel
mensen van de oudere generatie
uit Meijel hem wel kennen.” Ook al
was haar vader vaak weg, hij gaf
Marga een belangrijke levensles
mee: werken voor je geld. “Ik wilde
graag een paard, dat moest ik zelf
betalen. Ik heb heel wat augurken
bijeen geplukt in de tuinderskas om
het geld bij elkaar te krijgen. Bij een
boer thuis vonden we een zeer
verwaarloosde D-pony. Deze was

Ze was 18 toen ze haar geliefde Jack
leerde kennen in een discotheek in
‘Helje Dörp’. Deze boer uit Egchel
had zijn eigen melkveebedrijf en na
vier jaar daten trok Marga bij hem
in. Zelf had ze haar studie Sociaal
Pedagogisch Werk (SPW) afgerond en werkte als begeleidster
voor Daelzicht in een woongroep
voor mensen met een beperking.
Maar de combinatie van helpen
op een boerderij en fulltime werken in de zorg viel niet altijd mee.
“Ik moest ‘s nachts vaak uit bed
om te helpen als er een koe moest
kalven en in de ochtend had ik de
verantwoordelijkheid om mensen
medicijnen toe te dienen. Ik wilde
geen fouten gaan maken en besloot
om een overstap te maken naar de
rozenkas. Dat was heerlijk: verstand
op nul, werken, de radio aan en tussendoor kletsen. Na een paar jaar
kreeg ik onze kinderen Mandy, Bjorn
en Rogé en stopte ik met werken.
Maar op een gegeven moment was
ik alleen maar bezig met het huishouden en de kinderen. “Dat was
‘ik’ niet en zocht naar uitdaging in
mijn leven.” Marga besloot om bij
het zwembad in Panningen aan te
kloppen, met de vraag of ze vrijwilligers nodig hadden. Marga was
altijd al dol op zwemmen en ze
had geluk. Voor ze het wist mocht
ze een paar uur per week vrijwillig ondersteunen bij de babyzwemles en dit resulteerde na een paar
jaar in een betaalde parttimebaan
als bewegingsagoog, waarvoor ze
in de tussentijd ook nog een studie
afrondde. Inmiddels werkt Marga al
27 jaar bij Daelzicht waarvan 22 als
bewegingsagoog voor mensen met
een beperking. Ik heb mijn hobby
en opleiding kunnen combineren
en doe iets wat ik écht leuk vind.
Ik ben blij dat ik 24 jaar geleden
dat zwembad ben binnengestapt.
Ook ga ik elke week ga ik zwemmen met mijn kleinkind Kasper,
geweldig!”

Vrij laten
Marga geniet van haar man kinderen en kleinkind, huis met grote
tuin, de kalveren in hun jongveeopfokbedrijf, de geitjes, hond Laika
en haar twee mini-paardjes: één
Falabella Noor en één Appaloosa
Lis. De liefde voor de dieren en met
name paarden is nooit weggegaan.
“Ik heb zelfs een mini-zadel gekocht
zodat mijn kleinkind erop kan rijden. Ook ga ik zelf fietsen met Noor

hier in het dorp; als ik haar uit de
weide haal dan wordt ze gek van
blijdschap.”

Heimwee
Marga is heel tevreden over haar
leven in Egchel en is een echte huismus. Van op vakantie gaan houdt ze
niet, al voelt ze dat ze hiervoor bij
veel mensen verantwoordelijkheid
moet afleggen. “Als mensen erom
vragen zeg ik altijd: waarom moet
ik op vakantie gaan, heb je mij thuis
weleens gezien? Pas één keer heb
ik gevlogen met het gezin, toen Jack
en ik twintig jaar waren getrouwd.
Acht dagen in Kos, na vier dagen
had ik het gezien, ik miste thuis.
Daarnaast gingen we met een bus
door de dorpen rijden. Ik zag hoe
armoedig de mensen daar leven
in kleine krotjes en het vee staat
graatmager in de wei. En dan zitten
wij toeristen uitgebreid te eten in
luxe hotels. Ik vind dat niet kunnen en voel me er niet prettig bij.
Vroeger voelde ik de druk van buitenaf. Want als je niet op vakantie
gaat, dan ben je niet cool. Van die
gedachten ben ik af. Het maakt mij
niks meer uit. Ik vind het fijn thuis
en dat is prima. Daarom wil ik iedereen meegeven: ben jezelf en laat
elkaar in zijn waarde. Beslis voor je
zelf en laat anderen dit niet voor je
doen. En als je iets wil, laat je dan
niet tegenhouden maar ga ervoor.
Daar word je het gelukkigst van.”

Ik zag hoe armoedig
de mensen daar leven
in kleine krotjes en het
vee staat graatmager
in de wei

Tekst en beeld: Roosje Delsing

Afscheid en ontmoeten
0475-495021 | www.riajoosten.nl

#kempencreëert

creatieve
ideëen
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15-vragen aan

Rafke Beek Meijel
en nu weer, we konden het toen al
goed met elkaar vinden. We hielden vroeger ook samen een kinderfeestje omdat we bijna op dezelfde
dag jarig zijn. We zitten nu nog
steeds bij elkaar in de klas en het is
altijd nog even gezellig samen.

Aan welk tv-programma zou je
wel eens mee willen doen?
Ik denk dat ik weleens mee wil doen
aan Ik hou van Holland. Ik vind het
een heel leuk programma omdat
er veel grappige vragen worden
gesteld en er veel verschillende rondes zijn. Als ik ooit mee zou doen
zou ik het liefst bij Jeroen in het
team zitten omdat ik hem het grappigste vind.

Wat is een grappige gewoonte
van jou?
Een grappige gewoonte van mij is
dat ik heel snel in de slappe lach
schiet en er dan ook echt een uur
niet uit kom. Meestal komt dat door
vriendinnen in de klas of als we gaan
logeren. Soms als ik aan iets grappigs terugdenk dan schiet ik opeens
weer in de slappe lach en kom er
niet meer uit.

Wat kies je: nooit meer frietjes of
nooit meer pizza?

Naam:
Leeftijd:
School:

Rafke Beek
13 jaar
Het Bouwens van der
Boijecollege
Woonplaats: Meijel

Wat doe je al je je verveelt?
Vaak als ik me verveel ga ik naar
mijn kamer toe en ga ik bijvoorbeeld een armbandje maken of
bellen met vriendinnen. Ik ga ook
vaak naar onze geitjes. Dat vinden
ze altijd heel gezellig. Soms ga ik
ook naar mijn oma om daar een
spelletje te doen zoals Rummikub of
Duizenden.

Wat is je favoriete film of serie?
Eigenlijk kijk ik niet heel vaak films
en series. Ik kijk meestal YouTube.
Maar als ik moet kiezen dan denk
ik toch Soof. Ik vind het een hele
grappige film omdat het altijd heel
chaotisch is. Er zijn al twee films en
een serie van en binnenkort komt
de derde film in de bioscoop.

Wespenbestrijding Peel en Maas
Ook voor andere plaagdieren!

Wat maakt je echt boos en
waarom?
Mij maakt je echt boos als ik hoor
dat iemand gepest wordt. Ik vind
pesten echt verschrikkelijk en sneu.
Ik snap echt niet waarom er nog
gepest wordt en wat het voor een
nut heeft. Het maakt mij ook boos
als ik hoor dat dieren mishandeld
worden. Ik vind het zo zielig voor die
dieren.

Wat is je favoriete spel om te
spelen?
Ik denk Get Packing. Het is een spelletje waarbij je alles wat op het
kaartje staat zo snel mogelijk passend in een koffertje moet krijgen,
en wie dat het snelste doet wint het
spelletje. Wat ik ook vaak doe is duizenden, meestal doe ik dat met mijn
oma en mijn nicht.

Met wie had je gelijk een klik?
Ik had gelijk een klik met Maren.
We zaten al in groep 1 en 2 bij elkaar

Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.
Huishoudelijke hulp gezocht
Omgeving Maasbree. Tel. 06 46 40 13 25
TEGELZETTER GEZOCHT,
Nieuwe uitdaging? Zorgeloos werken?
www.Slaats-tegelwerken.nl en bel!

Constant Plaagdier Preventie
06 39 02 22 51 • Panningen

Huishoudelijke hulp gezocht voor 1
dagdeel per twee/drie weken
in Baarlo. tel. 06 23 30 01 66

Voor mij is dit wel een best makkelijke vraag want ik hou namelijk
helemaal niet van pizza. Ik krijg het
ook nooit op, die pizza is altijd veel te
groot voor mij. Friet behoort tot mijn
lievelingseten, dus dat eet ik graag.
Meestal eet ik frietjes met een frikadel. Maar het allerliefst eet ik spaghetti.

Wat is je favoriete jeugdherinnering?
Ik denk dat we met de hele familie een weekendje naar de Efteling
geweest. We gingen ernaartoe omdat
opa en oma veertig jaar getrouwd
waren. We gingen elke dag naar het
pretpark, en zaten met z’n allen in
een huisje. We waren met mijn opa
en oma, oom en tante en neefjes en
nichtje. Ik was toen vijf jaar en vond
het echt een geweldig weekend.
Dat ga ik nooit vergeten.

Weet je al wat je later als beroep
zou willen doen?
Ik weet nog helemaal niet wat ik wil
gaan doen, er is zoveel keuze. Ik heb
ook geen bepaald schoolvak dat ik
heel leuk vind. Vroeger wilde ik altijd
buschauffeur worden maar dat lijkt
me nu niet meer zo leuk. Het lijkt
me nu wel leuk om juf te worden.

Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade. Direct geld en
vrijwaring, snel opgehaald. Tel. 06 52
85 93 48.
Optidee party: het kan weer!
Wordt gastvrouw/-heer. Meer info:
www.optidee.nl/peggy-wismans
06 48 55 07 30
Gevraagd KOK m/v
enkele uren af en toe in het weekend
Brasserie & Beach Club VIOS
VIOS-BERINGE.NL

Gelukkig hoef ik het nog lang niet te
weten dus ik denk er nog niet veel
over na.

Wat kies je: je handen als voeten
of je voeten als handen?
Ik denk je voeten als handen, omdat
je dan nog best veel dingen kan
doen. Je kan bijvoorbeeld makkelijk
dingen oprapen en zo hoef je niet
te bukken. Als je handen als voeten
waren kun je niet zoveel want met je
tenen kan je niks oppakken.

Als je de loterij zou winnen, hoe
zou je het geld dan uitgeven?
Ik denk dat ik eerst lekker op vakantie ga en dan het liefst in een hele
grote villa met een zwembad erbij.
Het lijkt me ook leuk om met mijn
familie een dagje weg te gaan naar
een pretpark bijvoorbeeld. Verder
zou ik met het geld dat nog over is
gaan shoppen, een nieuwe telefoon
kopen of nog iets aan een goed doel
geven.

Wat kies je: liever goed zijn in
rekenen of in talen?
Ik denk dat talen het handigst is.
Als ik bijvoorbeeld op vakantie ga,
kan ik alle talen vloeiend spreken.
Of als ik een vriendin heb gevonden
in het buitenland kunnen we goed
met elkaar communiceren. Rekenen
is natuurlijk ook heel belangrijk maar
talen lijkt mij iets handiger.

Naar welke artiest luister je het
meest?
Ik luister niet zo vaak muziek, als ik
aan het leren ben kan ik me vaak
niet goed concentreren met muziek
op. Ik heb wel een muziekbox op
mijn kamer, maar die staat er ook
een beetje voor de sier. Maar als ik
naar beneden ga, staat wel vaak de
radio aan en dan luister ik het liefst
naar Olivia Rodrigo. Ik vind haar
liedjes heel leuk omdat je er lekker
op kunt dansen. En op TikTok hoor ik
haar liedjes ook heel vaak.

Wat is je favoriete vak op school?
Ik vind op school de taalvakken niet
echt leuk, ik doe het liefst handvaardigheid en gym. Ik vind handvaardigheid leuk omdat ik graag creatief
bezig ben. De leukste opdracht die
we tot nu toe hebben gehad vind ik
denk ik kleien. Ik vind gym ook heel
leuk, vooral als we leuke spellen
hebben zoals trefbal of superbal.

Tekst: Lotte Thijssen

Voor het schuren, lakken, of een
andere kleur van tafels en stoelen,
J.Derikx, 06 10 95 42 20
Blauw bessten te koop, ook zelfpluk
op afsrpaak. Koosterstraat 59, Helden
06 24 39 88 71
Pruimen Fruitbedrijf J v Horen
Kanaalstraat 56 Beringe
Op zoek naar gebruikte of antieke
meubelen? Interesse? Bel voor een
afspraak: 0478 53 16 70 of 06 55 15 05 07

Hoi

Column

Genoeg
gegeten
All You Can Eat restaurants
zijn echt een briljante uitvinding. Je kan letterlijk 2,5 uur
lang alles eten wat je wilt.
Je wordt er zo ontzettend
hebberig van. Laatst zijn we
naar zo’n restaurant geweest
en ik heb mijn ogen uitgekeken.
Wat een vermaak, heerlijk.
Het deel in mijn hersenen die
de planning maakt heeft het
zwaar gehad de dag toen we
naar het All You Can Eat restaurant gingen. Moet ik iets eten
overdag? Of juist niet zodat ik
zo veel mogelijk plek overhou
voor vanavond? Maar misschien
is een kleine bodem toch wel
verstandig zodat mijn maag
straks niet de schrik van zijn
leven krijgt. Oh, en niet te veel
water drinken net van te voren,
want daar blijkt je honger van
over te gaan. Dat is zonde van
de centen. Wat trek je aan naar
zo’n restaurant? Ben ik nu overdressed? Dat gevoel kon ik snel
aan de kant zetten, want eenmaal toen we zaten keken we
onze ogen uit. Van ‘logisch dat
jij hier bent’ tot ‘met die hakken kun je beter blijven zitten’
tot ‘dikke panty’s, sportkleren en
slippers’. Oh, en heel veel rennende kinderen die bijna mijn
soep in hun nek kregen.

We keken onze
ogen uit
Alleen al om rond te kijken
zou ik al een uur extra bijboeken. We kunnen niet te lang
blijven kijken, dus tijd voor
actie. Waar gaan we beginnen?
De planning is weer all over.
Je wilt natuurlijk van alles wel
iets proeven. Maar er is zo veel
eten. Er is geen tijd om de lekkerste dingen nog een keer te
pakken want dan zit je al propvol.
En dan moeten de toetjes nog.
Het is gewoon een hele beleving.
Maar let op: leg je bestek nooit
op je bord. Voor je het weet is
het weg. En nergens in dat grote
gebouw kun je een mes en een
vork vinden, nergens.

Lotte Thijssen
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Coronamaatregelen

Het toegestane aantal kerkgangers
is afhankelijk van de grootte van
de kerk en dus nog wel enigszins
beperkt. Zeker in de kleine parochiekerken. Blijf natuurlijk thuis
als u ziekteverschijnselen hebt.
Desinfecteer uw handen. Houdt in
de kerk wel 1 ½ meter afstand. De
H. Communie wordt ‘coronaproof’
uitgedeeld. Van harte welkom!

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 1 augustus
H. Mis 09.30 uur
Woensdag 4 augustus
H. Mis 09.00 uur

Cluster MKBE
Parochie Maasbree

Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 1 augustus
H. Mis: 11.00 uur
Lector: Mevr. Marianne Verhappen
Intenties: Petronella Vaessen.
Maria Peeters en overleden familie
Peeters-Hermans-Haenen.
Mededelingen
Openstelling Aldegundiskapel
De Aldegundiskapel in onze
parochiekerk is dagelijks geopend

Parochie Egchel

Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 1 augustus
Geen H. Mis
Zondag 8 augustus
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 31 juli
H.Mis 19.00 uur t.i.v. de zieken in onze
parochie

Parochie Helden

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

voor het opsteken van een kaarsje,
een gebed of een moment van
bezinning. De H. Aldegundis is
beschermheilige tegen ernstige
ziekten en voor troost en hoop.

Parochie Kessel

Gezinsbijdrage
NL39RABO0125305311
Iet Dings-Bovendeerdt
077 462 18 60, 06 24 21 61 06
Kerkdiensten
Zaterdag 31 juli
19.15 uur H. Mis
Voor onze parochie.
Voor alle mensen die getroffen zijn
door de wateroverlast.
Mededeling
Voor de pastorale zorg kunt u terecht
bij pastoor-deken W. Varela

Oud ijzer inleveren in Baarlo
Inwoners van Baarlo kunnen op zaterdag 31 juli hun oud ijzer inleveren in
het dorp. De Fanfare Eendracht uit Baarlo organiseert maandelijks een oud
ijzer inzameling in het dorp, altijd op de laatste zaterdag van de maand.
De fanfare uit Baarlo is de enige organisatie in Baarlo die van de gemeente Peel
en Maas toestemming heeft om oude

metalen in te zamelen. Het oud ijzer
mag worden ingeleverd tussen 10.00 en
12.00 uur op de Sprunklaan in Baarlo.

De Petruskerk open voor publiek
De Petruskerk in Baarlo is in 2021 gedurende de maand augustus elke
donderdagmiddag geopend voor bezoekers. Gastdames en -heren zijn
aanwezig om vragen van bezoekers te beantwoorden.
Bezienswaardigheden in de kerk zijn
onder meer de gebrandschilderde
ramen, gemaakt door glazenier Frans
Slijpen. Hij was ook verantwoordelijk
voor het schilderwerk boven het altaar.
In de Odiliakapel zijn ramen te zien van
de Limburgse glazenier Joep Nicolas.

Ook bevinden zich in de kerk de
twee grafzerken van de laatste adellijke bewoners van Chateau De Raay.
Neem voor meer informatie over de
kerk en het bezoeken contact op met
VVV Baarlo via 077 477 36 66 of
vvvbaarlo@hartvanlimburg.nl

Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 1 augustus
H. Mis 10.00 uur t.i.v. lev. en overl.
fam. Rooyakkers-Neessen-Driessen
Kerk open voor gebed en aanbidding
van 13.00-15.00 uur
Vrijdag 6 augustus
De H. Communie wordt thuisgebracht
vanaf 09.00 uur

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 31 juli
Geen H. Mis
Zaterdag 7 augustus
H. Mis 17.30 uur

Parochie Meijel
Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5

Tel. 3981416, of kapelaan H. te
Boekhorst (zie parochie Baarlo)
Ziekenzalving: 06-55408023

Parochie Baarlo

Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 1 augustus
9.30 uur H. Mis.
Jaardienst overleden ouders Peeten
van der Velden en overleden familie.
Marie Madeleine Baronesse d’Erp.
Tot een bijzondere intentie.
Donderdag 5 augustus
9.00 uur H. Mis.

077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zondag 1 augustus
Mis 11.00 uur t.i.v. Miet DoensenVestjens (b.g.v. verj); Piet Spee en
Hannie Kessels-Spee (jaardienst);
Maria Vossen-Simons, Paul Vossen en
fam, Elisabeth Naus, uit dankbaarheid.
Maandag 2 augustus
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 3 augustus
H. Mis 09.00 uur
Donderdag 5 augustus
H. Mis 09.00 uur. Aansl. Aanbidding

Kerkdiensten
Zaterdag 31 juli
H. Mis 19.00 uur t.i.v. An Steeghs
(zeswekendienst)
Extra collecte misboekjes
Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Vrijdag 6 augustus
De H. Communie wordt thuisgebracht vanaf 09.00 uur

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

Parochie Panningen

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

Parochie Kessel-Eik

Misintenties
NL41RABO0125300522
Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkens
06 30 10 30 13
Kerkdiensten
Zaterdag 7 augustus
18.00 uur H. Mis
Voor Lies Naus en overige familieleden Naus

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

Voor de pastorale zorg kunt u terecht bij pastoor- deken Wilson
Varela (telefoon 077- 3981416) of
kapelaan Hans te Boekhorst (telefoon 077- 4771275): Ziekenzalving
06- 55408023.

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.

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

Nieuw reisbureau in Beringe en omstreken!

Persoonlijk reisadvies, service en
kwaliteit voor een onbezorgde vakantie.
Na ruim 20 jaar te hebben gewerkt bij het reisbureau in Panningen ga ik
mijn kennis, ervaring en enthousiasme nu inzetten als zelfstandig reisadviseur
bij mijn eigen reisbureau: Jessy’s Reisservice. Ik ben aangesloten bij
United Travel; de franchiseorganisatie voor zelfstandige reisadviseurs.
Waarom Jessy's Reisservice?
• Persoonlijke aandacht. Zowel voor,
tijdens en na de reis. Mijn klant staat
op nummer 1!
• Zeer ruim aanbod voor iedere
reiswens. Van vakantiewoning tot
(rond)reis op maat.
• U bespaart tijd en door exclusieve

prijsafspraken betaalt u bij mij niet
meer dan op internet.
• Flexibele werktijden en in overleg
ook buiten kantooruren op afspraak.
• Aangesloten bij o.a. ANVR en SGR,
dat betekent boeken met garantie en
zekerheid!

Welkomstactie:
Boek nu uw reis bij
Jessy’s Reisservice
en ontvang een
leuke attentie!

Lastminute of reisplannen voor een later tijdstip?
Bekijk alvast mijn website en neem contact met me op
voor een afspraak of een persoonlijk reisvoorstel.

Jessy's Reisservice | 06-42657324 | info@jessysreisservice.nl | www.jessysreisservice.nl
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Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.
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NO FROST
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186
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korting

59,5CM

170,inruil
korting

164
CM

699,-

234L
KOELEN

499,-

107L
VRIEZEN

819,-

60 CM

649,-

232L
VRIEZEN

LG KOEL-VRIESCOMBINATIE GBB61SWGFN

MIELE VRIEZER FN 26062

• NatureFRESH • LINEARCOOLING • DoorCooling+

• No Frost • EasyOpen • VarioRoom

8 Winkels in Limburg
Roermond • Weert • Panningen • Tegelen • Echt • Heythuysen • Horst • Sittard-Geleen
1.600 m2

1.400 m2

1.000 m2

500 m2

600 m2

300 m2

350 m2

Shop 24/7 online | www.eptummers.nl | T: 085 - 105 4444

Medio augustus open

