Kempen creëert

beweging

05
08
WK31 \ 2021

#kempencreëert

02 De unieke situatie

van twee kanalen vlak
naast elkaar in Meijel

05 Behoeften aan

woonwagenstandplaatsen
in kaart gebracht

07 De zomervakantie

van statushouderskinderen

09 Gemeentenieuws

Peel en Maas

13 Geplukt:

John Smets Koningslust

Opruimactie
Maasoevers
Het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) organiseerde op zaterdagochtend 31 juli, in samenwerking met de gemeente Peel en Maas, een opruimactie bij natuurgebied de Weerdbeemden in Kessel. Als gevolg van de recente waterramp lag hier veel aangespoelde rotzooi. Bijna twintig vrijwilligers, zowel IVN-leden als inwoners van Peel en Maas,
hielpen mee met de opruimactie. Lees verder op pagina 05

Toekomstvisie

Dorpsoverleg Koningslust stelt dorpsvisie op
Koningslust heeft, net zoals vele andere dorpen en steden, te kampen met een woningtekort. Het
Dorpsoverleg Koningslust wil actie ondernemen en heeft in samenwerking met een aantal werkgroepen een
enquête samengesteld om de woonbehoefte van de inwoners in kaart te brengen. Ook thema’s als veiligheid,
welzijn en duurzaamheid komen aan bod. Met de resultaten stelt het dorpsoverleg een dorpsvisie op voor de
komende vijf jaar, die aan de gemeenteraad van Peel en Maas wordt voorgelegd.
Wat is uw droom voor Koningslust voor
de komende vijf jaar? Zo luidt één van
de vragen uit de enquête. Ron Tielen
is voorzitter van het dorpsoverleg
en heeft de vragenlijst samen met
de werkgroepen binnen het dorpsoverleg en het Sociaal-Economisch
Kenniscentrum Neimed opgesteld.
Door inzicht te krijgen in de behoeften
van inwoners, hoopt het dorpsoverleg
hierop te kunnen inspringen. “Het zou
zonde zijn als mensen naar andere

dorpen gaan verhuizen, omdat hier
een woningtekort is”, zegt Tielen.

Woningentekort
Marc van der Sterren, voorzitter van
Stichting Springlaevend, legt uit dat de
stichting onlangs een presentatie aan
drie wethouders van de gemeente
Peel en Maas heeft gegeven. Hierbij
pleitte de stichting voor levensloopbestendige woningen in de voormalige
basisschool De Springplank, die sinds

de verhuizing in november 2020 leegstaat. “Ouderen willen zo lang mogelijk in hun eigen dorp blijven wonen.
Dat willen we mogelijk maken, want
het dichtstbijzijnde verzorgingstehuis
is in Panningen. We willen dan een
ruimte in het oude schoolgebouw
reserveren waar zorg kan plaatsvinden voor de ouderen”, aldus Van der
Sterren. Ook een commerciële partij
presenteerde een voorstel voor huurwoningen. Toch heeft de voorzitter

van Stichting Springlaevend er vertrouwen in dat haar idee wint. “Ook al
levert de commerciële partij een zak
geld op en vragen wij een zak geld,
ons idee wordt gedragen door het
dorp en weerspiegelt de behoefte van
de inwoners. Ik denk dat de gemeente
daarnaar luistert. We hebben een
strak plan.”

Woongrondtekort
Ook het tekort aan woonbouwgrond is
een probleem. Wat kunnen we doen
om meer bouwgrond te realiseren, dat
is wat Bram Kessels, voorzitter van
de werkgroep wonen, zich afvraagt.
“Er zijn geen starterswoningen voor
jongeren beschikbaar. We hebben

onderzoek gedaan en gepeild hoeveel behoefte er is aan woonbouwgrond om eigen huizen te bouwen
en hebben maar liefst 36 aanmeldingen gekregen. Dit terwijl er nauwelijks meer grond vrij is in Koningslust.
Er hebben zich ook al initiatiefnemers
gemeld die drie kavels in het belang
van Koningslust willen verkopen
voor woningbouw. We zijn in gesprek
gegaan en met de resultaten gaan
we naar de gemeente. Hopelijk gaan
zij het beleid qua bouwgrond in de
gemeente herzien, want het is nodig.”
De enquête, bedoeld voor inwoners
van Koningslust vanaf 16 jaar, is tot en
met woensdag 10 augustus in te vullen
via www.dorpsoverlegkoningslust.nl
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De unieke situatie van twee kanalen vlak naast
elkaar in Meijel
De brug aan de Heldensedijk in Meijel is aan vervanging toe en wordt in
2022 vernieuwd voor 1 miljoen euro. De brug loopt over twee kanalen vlak
naast elkaar, een opmerkelijk fenomeen in de gemeente. Heemkunde
vereniging Medelo legt uit hoe de twee kanalen vroeger zijn ontstaan.
In 1800 had Meijel nog geen enkel
kanaal. Het eerste kanaal, genaamd
Napoleons Grand Canal du Nord, tegenwoordig de Noordervaart genoemd,
werd van 1807 tot 1810 gegraven.
Napoleon wilde een verbinding maken
tussen Antwerpen en de Rijn. Pas in
1853 werd het kanaal uitgediept tot
Beringe. Het kanaaltracé naar Venlo is
vanaf hier niet verder uitgediept.
De verdieping van het kanaal naar
Beringe kwam Jan van de Griendt goed
van pas, hij had de vervening/turfwinning van de Peel bij Helenaveen
opgestart en wilde de Noordervaart
hiervoor gebruiken. Hij had de kolonie
Helenaveen genoemd naar zijn vrouw
Helena. De gemakkelijkste weg naar de
Noordervaart was het graven van een
kanaal, dat hij de Helenavaart noemde.
Het benodigde stuk grond kocht hij van
de gemeente Meijel, die blij was dat de
Helenavaart gegraven werd. In Meijel
was werk namelijk schaars en dit
was een welkome oplossing. Het graven begon op 22 juni 1853 en kwam
in 1854 tot bij Helenaveen. Er waren
ongeveer 250 arbeiders nodig om dit
karwei te klaren, bijna allemaal mensen uit Meijel en zelfs uit de regio Den
Bosch. Naarmate de vervening vorderde
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werd de Helenavaart verlengd tot aan
de spoorlijn bij Griendtsveen in 1870.
De Helenavaart is echter niet echt goed
zichtbaar meer en is aan het dichtslibben, waardoor scheepvaart al vele tientallen jaren niet meer mogelijk is.
Het water dat vanuit Helenaveen naar
de Noordervaart stroomt was veenwater en erg zuur. De lozing op de
Noordervaart en Zuid-Willemsvaart
werd niet geaccepteerd door de boeren in deze omgeving, dus werd besloten direct na de uitmonding van de
Helenavaart een kanaal te graven naar
de Maas bij Kessel. Dit afwateringskanaal, in Meijel het Neers Kanaaltje
genoemd, werd gegraven van 1854 tot
1861. Het werd weinig gebruikt door de
scheepsvaart en werd in 1933 gesloten
voor de scheepsvaart. Het is nu een historisch en toeristisch kleinood.
De gemeente Deurne besloot na de
snelle en voorspoedige ontwikkeling
van Helenaveen zelf op te gaan treden
als vervener. Er werd toen ook geen
meter veengrond meer verkocht aan
de Maatschappij Helenaveen. Voor de
ontwatering en turfafvoer wilde Deurne
gebruik gaan maken van de Helenavaart
van Jan van de Griendt. Maar helaas,
deze wilde absoluut niet dat Deurne van
zijn vaart gebruik ging maken. Hij wilde
uit concurrentieoogpunt hier zeker niet
aan meewerken. Er ontstond een grote
knetterende ruzie, zeker toen bleek
dat Deurne niets te vertellen had over
een kanaal dat op hun eigen grondgebied lag. Tijdens die ruzie moet Van de
Griendt de legendarische uitspraak hebben gedaan: “Als men mij vraagt naar
vrije doorvaart, dan vraagt men mij
naar het leven”.
Deurne liet het er niet bij zitten en
besloot een eigen kanaal te graven
naar de Noordervaart vlak naast de
Helenavaart. Dit gebeurde van 1875
tot 1877. Ook andere maatschappijen
zouden van dit nieuwe kanaal gebruik
mogen maken. Van de Griendt was
hier fel op tegen, een gemeente moest
zich verre houden van het vrije economische spel. Hij heeft nog geprobeerd
de gemeente Meijel om te kopen met
100 karren turf en jaarlijks 600 gulden, te besteden aan de Meijelse
armen. Hij heeft zelfs getracht Liessel,
Helenaveen en Neerkant van Deurne
af te laten scheiden door de provincie. Maar dit alles mocht niet baten
en Meijel werd de lachende derde
en ontving in 1872 voor het smalle
stukje grond tussen de twee kanalen het lieve sommetje van 15.000
gulden, een enorm bedrag in die
tijd. Uiteindelijk was het kanaal van
Deurne in 1877 klaar en had toen een
lengte van 14 kilometer. Tot ver na de
Tweede Wereldoorlog bleef het kanaal
in gebruik, schepen voortgetrokken
door mens en dier passeerden regelmatig de grens van Meijel. Nu wordt
het kanaal voornamelijk gebruikt voor
recreatiedoeleinden.
Nu bekend is geworden dat de brug
naar Beringe in 2022 vernieuwd gaat
worden, is heemkundevereniging
Medelo gevraagd mee te denken naar

mogelijkheden rondom deze nieuwe
brug. Medelo heeft voorgesteld de
brug zodanig aan te leggen dat zowel
de Helenavaart als het kanaal van
Deurne duidelijk zichtbaar wordt

gemaakt. Dit betekent dat de duiker
onder de Helenavaart moet worden
verwijderd en het dichtgeslibde kanaal
moet worden schoongemaakt over een
lengte van enkele tientallen meters.

Bron: Meijel, bijzonder dorp in de Peel,
een uitgave van de gemeente Meijel
in samenwerking van heemkundevereniging Medelo, 2009.
Beeld: PeelenMaasnet

Kunstwerken in Peel en Maas

‘Zijn’
Peel en Maas telt verscheidene kunstwerken verspreid door de gemeente. Elke week belicht de HALLO een
kunstwerk en legt de bedenker uit hoe het idee is ontstaan en waar het kunstwerk voor staat. Deze week
het kunstwerk ‘Zijn’ van Venlonaar Sjaak Smetsers dat te vinden is bij het Kerkeböske in Helden.

In 2012 kreeg Sjaak Smetsers de
opdracht om een kunstwerk te
maken om de verbinding tussen Helden en het Kerkeböske uit
te beelden. Zijn idee werd uit vijf
kunstwerken gekozen. Op 13 augustus 2012 werd ‘Zijn’ officieel onthuld bij het gemeenschapshuis met
muzikale begeleiding van de harmonie. Het was een cadeau van de
gemeente Helden aan de gebruikers van het Kerkeböske. “Ik ben
geboren in Venlo en kende het
gebied niet. De eerste dagen heb ik
daar eerst onderzoek naar gedaan.
Daarna schreef ik een gedicht

en heb ik de verbinding gezocht.
Het duurde een tijd voordat ik het
anker had gevonden. Op een landkaart van 1732 is aan de lijnen te
zien dat Helden in het verleden een
belangrijke plek is geweest als verbinding naar andere dorpen.”
Met deze kennis maakte Sjaak het
kunstwerk ‘Zijn’, dat bestaat uit
vier ‘dominostenen’ gemaakt van
cortenstaal. Op elke plaat is een
regel van het gedicht zichtbaar.
“Elke plaat is een schakel naar een
generatie. Als er eentje zou wegvallen, is de rest ook losgekoppeld. Het
kunstwerk laat zien hoe de mensen

vroeger waren, hoe ze in het heden
leven en hoe ze kijken naar de toekomst. Elke plaat bevat een symbool: aders die de oude wegen in
het landschap voorstellen gebaseerd
op de oude landkaart, een hand die
staat voor de mensenhanden die
alles tot stand brengen, een klok als
symbool voor de tijd en een oog als
blik op de toekomst. Het kunstwerk
is dus echt bedoeld voor de bewoners van het gebied. Je moet bij het
kunstwerk stil blijven staan om de
boodschap te zien.”
Tekst: Jeanine Hendriks
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Meerderheid Panningse inwoners wil
aansluiting op warmtekoudenet

Wim Hermans stopt als
wethouder van Peel en Maas

Uit een interessepeiling voor een warmte-koudenet in Panningen blijkt dat twee keer zoveel inwoners wél
aansluiting willen. Bijna zeshonderd huurders, woningeigenaren en ondernemers uit Panningen hebben de
interessepeiling ingevuld. Het is een idee van Peel Energie in samenwerking met Ecovat en is een onderdeel
van het proces om Panningen aardgasvrij te maken.

Wethouder Wim Hermans heeft eind mei van dit jaar door gezondheidsklachten en op advies van zijn huisarts moeten besluiten om
pas op de plaats te maken. Na een zorgvuldige afweging, heeft hij
nu besloten om zijn loopbaan als wethouder van Peel en Maas
definitief te beëindigen. Een operatie die in het verschiet ligt en de
zorg dat bij een terugkeer als wethouder mogelijk een nieuwe
terugval in zijn herstellende gezondheid kan optreden, hebben
hem hiertoe doen besluiten.

De interessepeiling naar het oudewarmtenet is uitgevoerd in samenwerking met gemeente Peel en
Maas en Wonen Limburg. Koudewarmteopslag is een methode om
energie in de vorm van warmte of
kou op te slaan in de bodem. De interessepeiling is door 591 respondenten ingevuld ofwel 15,6 procent
van de totale onderzoekspopulatie
(3.800 huishoudens in Panningen).
Het doel van de interessepeiling
was om inzicht te krijgen hoe huurders, woningeigenaren en ondernemers denken over duurzaamheid en
in het bijzonder over het wel of niet
aansluiten op het warmte-koudenet

Panningen als mogelijk alternatief.
Op de vraag in welke mate er interesse is om aan te sluiten op een
warmte-koudenet Panningen hebben twee keer zoveel inwoners ‘ja’
geantwoord dan dat er ‘nee’ ingevuld
werd. Daarnaast is er een grote middengroep die eerst meer informatie
wil voordat ze ‘ja’ of ‘nee’ kan zeggen.
Een positieve interesse weegt mee
voor de gemeente bij de beslissing
om voor dit project een Programma
Aardgasvrije Wijken (PAW)-aanvraag
in te dienen. Dit is een financiële
ondersteuning van de Rijksoverheid
voor aardgasvrije wijken. De bijdrage

is grotendeels bedoeld om woningen
geschikt te maken om van het aardgas af te halen.

Vervolgfase
Huurders en woningeigenaren willen geïnformeerd en betrokken worden over mogelijke alternatieven naast
een warmte-koudenet om aardgasvrij
te worden. En de woningeigenaren en
huurders van Panningen willen geïnformeerd worden wat de kosten zijn om
aan te sluiten op het warmte-koudenet,
welke investeringen daarmee gemoeid
zijn en welke aanpassingen in de
woningen nodig zijn. Meer informatie is
te vinden op www.wkpanningen.nl

‘Het kindervakantiewerkvirus heeft het
coronavirus overtroffen’
Het kindervakantiewerk (KVW) Maasbree kon dit jaar doorgaan, tot grote vreugde van zowel de kinderen en
ook de vrijwilligers. Van maandag 26 juli tot en met vrijdag 30 juli werden er vele activiteiten voor basisschoolkinderen van groep 2 tot en met 8 in Maasbree georganiseerd. In de avonden was er voor de leiding en
vrijwilligers feest, georganiseerd door het Mafcentrum.

Vorig jaar moest het KVW Maasbree
nog genoegen nemen met een online
thuiseditie. Er werd digitaal elke dag
gezamenlijk geopend en gesloten
en de kinderen kregen opdrachten
om thuis uit te voeren. Hoe leuk het
ook was, het kon niet tippen aan een
fysiek kindervakantiewerk, zo vertelt
bestuurslid Luc Koopmans. “We wilden
dit jaar koste wat het kost weer fysiek
bij elkaar komen. Gelukkig kregen
we een vergunning hiervoor van de
gemeente.” Om aan de coronaregels
te voldoen, had de organisatie dit jaar
de ongeveer vijfhonderd kinderen die
meededen in méér en kleinere groepen dan normaal verdeeld. Zo hoefden
er per groepje minder leiding aanwezig te zijn en konden de volwassen gemakkelijker de afstand tussen
elkaar bewaren. Ook vond het kindervakantiewerk vijf in plaats van de
normale zes dagen plaats. “We hebben de zaterdag helaas geschrapt”,
zegt Koopmans. “Normaal sluiten

we op deze dag de week af met een
optocht in Maasbree. Dan komen er
allemaal ouders en mensen kijken,
maar met de anderhalvemetermaatregel kregen we dit technisch gezien
niet voor elkaar.” Vijf dagen lang
hebben de kinderen in groepen van
09.00 tot 16.00 uur activiteiten ondernomen. Zo hebben ze een vossenjacht
gedaan, spelparcoursen afgelegd,
Oud Hollandse spellen gespeeld, activiteiten in het bos uitgevoerd en er
was een grote modderpoel. “Moet je
nagaan hoe die kinderen eruitzagen
als ze ‘s avonds thuiskwamen.”
De kindervakantieweek is echter
niet alleen gezellig voor kinderen.
Met name de leiding beleeft, vooral
in de avonduren, nog een heleboel
extra gezelligheid. Het Mafcentrum
organiseert voor hen altijd een avondprogramma, dit jaar in aangepaste
vorm. “Vier van de vijf dagen hadden
we ‘s avonds een programma”, zegt
Luc dolenthousiast. “Van dj’s tot een

liveband. We hebben 150 man leiding
en daarnaast nog vele andere vrijwilligers.” Iedereen die naar de avondfeesten wilde, moest zich indien niet
gevaccineerd, elke 24 uur laten testen.
Na het afsluiten van de dagactiviteiten stond er om 16.45 uur een bus bij
de kerk te wachten, die hen naar de
testlocatie in Venlo bracht. Daarna kon
er worden gefeest. “Er was een heel
protocol maar dat was het waard”,
zegt Luc. “Maar daarna, omdat iedereen was getest, hoefden we geen
ander 1,5 meter afstand te houden.
We mogen concluderen dat we een
mooi en gezellig feestje hebben
gehouden en het protocol goed hebben opgevolgd. We hebben ook van
niemand een bericht gehad met een
positieve uitslag door het KVW. Ik zei
al: Het kindervakantiewerkvirus heeft
het coronavirus overtroffen vorige
week. Daar zijn we best een beetje
trots op. We kijken terug op een
mooie en geslaagde week.”

“Het is voor mij een hele stap om
hier aan toe te geven. Tegelijkertijd
zijn de gemeente, mijn omgeving
en ikzelf het beste geholpen met
duidelijkheid en die wil ik met dit
besluit aan iedereen geven.”
Wim Hermans is dankbaar dat hij
ruim 23 jaar zijn bijdrage heeft
mogen leveren aan de gemeenschap van Peel en Maas en
voorheen Maasbree en Baarlo.
“Terugkijkend op mijn periode als
bestuurder wil ik het college, de
gemeenteraad, mijn partij en fractie, de medewerkers, maar natuurlijk ook de inwoners, ondernemers,
verenigingen en maatschappelijke
partijen bedanken voor de goede en
fijne samenwerking die ik altijd heb
mogen ervaren. Allemaal samen
hebben wij met elkaar door die
jaren heen mooie dingen in gang
kunnen zetten en realiseren in onze
gemeenschap.”

De portefeuille van wethouder
Hermans wordt overgenomen
door de drie andere wethouders:
Paul Sanders, Anget Mestrom en
Rob Wanten.
Burgemeester Wilma Delissen-van
Tongerlo: “We vinden het jammer
dat Wim Hermans definitief stopt als
wethouder, maar gezondheid is het
belangrijkste van alles en we begrijpen zijn keuze dan ook volledig.
Wij bedanken Wim voor zijn jarenlange inzet voor de gemeente Peel
en Maas en voorheen de gemeente
Maasbree en voor de prettige
samenwerking in al die jaren.”
Wim Hermans was ruim vijftien jaar
wethouder, twee periodes in de
gemeente Maasbree en bijna twee
periodes in Peel en Maas. Ook was
hij acht jaar raadslid. Daarvoor was
hij acht jaar bestuurslid van de lokale
CDA-afdeling Maasbree-Baarlo,
waarvan zes jaar als voorzitter.

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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Ich zoij in God wille geluive, mer ich kan ut neet.
Ich koester wel de waarde van ut christendom.
Vur mich is katholiek zien ut goije doon en ut slechte laote.

Jac Kersten
* Egchel, 18 januari 1950

† Beringe, 28 juli 2021

50 jaar in liefde verbonden met

Mien Kersten - van Bussel
Beringe:

Ruud en Melanie
Suze, Emie, Vera, Niene
Bart en José

Helden:

Correspondentieadres:
Peelstraat 83, 5986 NL Beringe
De afscheidsdienst heeft maandag in besloten kring
plaatsgevonden.
We zijn bijzonder dankbaar voor de goede zorgen van
Dr. Rozenberg en het Groene Kruis.
Ook aan onze familie zeggen wij hartelijk dank voor alle
geboden hulp.

Vervolg voorpagina

Opruimactie Maasoevers
Het IVN voorzag de vrijwilligers van
prikkers, hesjes, vuilniszakken en
kruiwagen. Herm Beurskens, vrijwilliger bij de IVN-voorwerkgroep, vertelt
dat er zowel kinderen als volwassenen meehielpen. “De kinderen hielpen alleen mee onder begeleiding,
want het was op sommige stukken bij
de oever erg glad”, zegt Beurskens.
Tot zijn verbazing waren het niet veel
kleine maar grote brokstukken die ze
vonden. “We vonden een tuinhuisje

met inhoud, een handgrasmaaier,
vlonders, een in stukken gesteurde
tent en zelfs tuinstoelen die helemaal bovenin een boom hingen. In de
middag kwam een gemeentebusje
een deel van de rotzooi ophalen,
zoals flinke stukken hout, plastic en
lege kratjes limonade. Maar we hebben op zeven plekken zoveel groot
materiaal gevonden, dat we het zelf
niet konden sjouwen. Hier is professionele hulp voor nodig. Binnenkort

komt Rijkswaterstaat er nog eens
voor terug.”
De vrijwilligers ruimden van 09.30 tot
12.00 uur op, daarna werden ze
beloond met vlaai en frisdrank.
“We hadden behoorlijk wat arbeid
verricht en het warm gekregen hierdoor, dus dat hadden we wel verdiend”, aldus een tevreden Beurskens.
Tekst: Roosje Delsing
Beeld: Jac Willekens

‘Iedereen verdient een
respectvolle begraafplaats’
Een mooie begraafplaats met een monument, beschreven met een liefdevolle tekst en beladen met bloemen en
kaarsjes. Het is niet vanzelfsprekend voor elke overledene. Op de gemeentebegraafplaats Heiderust in
Koningslust liggen mensen die door de gemeente zijn begraven, omdat er geen geld of familie was om een
reguliere begraafplaats te voorzien. De graven zijn ‘sober en mensonterend’, zeggen Jan en Math uit Helden,
die beiden niet met hun achternaam in de HALLO willen. Zij gaan bij de gemeente een voorstel indienen om de
graven op te fleuren.

Wie je in je hart bewaart
Raak je nooit meer kwijt.
Het is al 1 jaar geleden dat we afscheid
moesten nemen van

Nel Boots - Kessels
We missen haar nog altijd.
Coen en Richard

#kempencreëert

creatieve
ideëen
Geboren

Romée

23 juli 2021
Dochter van
Remco en Cathy
Paulissen - van Well
Karel Appelstraat 17
5995 CN Kessel

Joep en Miep
Krekels-Pauwels
zijn op 6 augustus
50 jaar getrouwd!
Gefeliciteerd
Van de kinderen
en kleinkinderen

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de vele
bloemen en kaarten die wij mochten ontvangen
op ons 60-jarig huwelijksfeest.
Het is voor ons een onvergetelijke dag geworden.

Jan en Mariet
Kluskens-Tillemans

Als je van een afstand kijkt, zou je
door de kleine bordjes op stokjes
haast denken dat er moestuintjes zijn
gezaaid op de gemeentelijke begraafplekken. Het zijn echter de naamplaatjes van de overledenen die erop
wijzen dat hier mensen liggen begraven. De grond op de graven bestaat
uit niets meer dan aarde, dat overigens wel wordt geschoffeld door de
gemeente. Hoewel de begraafplaatsen centraal liggen op de begraafplaats, zijn ze zeer onopvallend en
worden ze omringd door graven waar
wél geld en aandacht in is gestopt
door geliefden.
Het raakt Jan en Math diep, dat dit de
laatste rustplaats voor sommigen is.
De twee kennen elkaar uit hun dorp
en kwamen in gesprek over dit onderwerp. Jan komt één keer per maand
op de begraafplaats om even stil te
staan bij de graven. Hij kent vier van de
overledenen. “Eentje was mijn buurman. Hij had geen familie die zich om
hem bekommerde. Ik vind het heel
erg om te zien hoe sober dit erbij ligt.
Dat doet wat met me.” Jan en Math
zouden graag zien dat de graven door
de gemeente worden aangekleed, met

onderhoudsvrije voorwerpen zoals
een monument met een gedichtje of
tekst. “Al is het maar één regel”, zegt
Math. Jan ziet graag dat de graven met
kiezels worden afgebakend. Beiden
zijn ze het er in elk geval over eens
dat de gemeente wat meer aandacht
mag besteden aan de graven. “Het zijn
mensen”, zegt Math. “Iedereen verdient een waardig afscheid.”

Ceremonie
Voor elke overledenen die de
gemeente begraaft op Heiderust,
wordt in een aangelegen kapelletje een korte ceremonie gehouden. “Hier is vaak alleen de
begrafenisondernemer en iemand
van de gemeente bij”, zegt Math.
“Een treurig aanzicht.” De Heldenaar
is katholiek en ook koster in de
Panningse kerk. Hij heeft een begrafenisondernemer, die de gemeentelijke begrafenissen verzorgt, gevraagd
of hij bij de plechtigheid aanwezig
mag zijn en een gedichtje mag voorlezen. Maar dat idee werd afgekeurd
door de begrafenisondernemer, omdat
de ceremonie in handen is van de
gemeente. “Ik zou graag iets men-

selijks willen toevoegen”, zegt Math.
“Maar dat mag niet.”
Ook Jan heeft twee à drie jaar geleden
een poging gedaan om verandering in
de begraafplaats te brengen. Hij stapte
het gemeentekantoor in Panningen
binnen, maar kreeg te horen dat er
geen ruimte was voor iets extra’s.
Er kan niks door de gemeente aan
gedaan worden. Math: “Ik vind het
jammer dat de gemeente Jan zo’n
kort antwoord gaf, in plaats van dat
er even goed naar wordt gekeken.
Niemand trekt zich echt het lot aan
van deze mensen. Wij willen daar
verandering in brengen. De gemeente
had ook niks kunnen doen natuurlijk,
maar er mag wel iets meer aandacht
aan worden besteed. Daarom gaan
we in contact proberen te komen door
een officieel voorstel naar het college
van de gemeente Peel en Maas sturen. Als het niet gaat, ontvangen we
graag een reactie met uitleg. Als het
100.000 euro kost, dan heb ik er alle
begrip voor. Ik hoop dat ze iets kunnen doen. Want deze mensen verdienen de waardering.”
Tekst en beeld: Roosje Delsing
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Gemeente schakelt adviesbureau in

Behoeften aan woonwagenstandplaatsen in
kaart gebracht
Gemeente Peel en Maas heeft adviesbureau Nijbod ingeschakeld om onderzoek te laten doen naar de behoeften aan woonwagenstandplaatsen in de gemeente. Nijbod sprak onlangs met woonwagenfamilies in Kessel,
Panningen, Meijel en Maasbree en zette hun wensen op een rijtje. Het adviesbureau verwacht na de zomervakantie een advies uit te brengen aan de gemeente Peel en Maas. Samen zullen zij kijken wat de mogelijkheden
zijn. De woonwagenbewoners zijn sceptisch of de gemeente daadwerkelijk over gaat tot actie.
Dat er meer vraag is naar woonwagenstandplaatsen dan er worden aangeboden in de gemeente Peel en Maas
bleek tijdens de demonstraties het
afgelopen jaar. Toen demonstreerde
een groep woonwagenbewoners nog
voor het gemeentehuis in Panningen.
Zij voelde zich niet gehoord, omdat niet
aan hun wensen voor meer woonwagenplaatsen werd voldaan. In 2018
kwam een nieuw beleidskader in
Nederland die stelde dat woonwagenbewoners, met name de Roma en
Sinti, de ruimte moeten krijgen om te
leven hoe zij dat willen. In tegenstelling tot het uitsterfbeleid dat daarvoor
in vele gemeenten werd gehanteerd.
Dat mag nu niet meer, maar dit heeft
er wel aan bijgedragen dat de vraag
naar standplaatsen nu groter is dan het
aanbod. Met het nieuwe beleid moeten
woonwagenbewoners vaker binnen
een redelijke termijn kans maken op
een standplaats, legt de woordvoerder
van Nijbod uit. “In gemeenten waar
behoefte is aan standplaatsen kan een
van een afbouwbeleid van standplaatsen geen sprake meer zijn.”

Behoeften
Veel mensen die liever in een woonwagen wonen, verblijven door het
plaatsgebrek nu noodgedwongen in
huizen. Wielke Raaijmakers (35) is een
voormalig woonwagenkampbewoner
uit Helden en woont nu met tegenzin

in een huis in Budel. “Ik kon hier een
huisje krijgen, maar ik wil heel graag
terug naar Helden zodat ik bij mijn
familie kan wonen”, zegt hij. “Ik wil
terug naar de woonwagen, hier in huis
komen de muren op mij af.”
Wielke’s tante en nichtje wonen
nog op het kamp. De overige vlakken waar zijn familie woonde hebben ze opgedoekt. De rest woont nu,
net als Wielke, in een huis. Onlangs
ging Nijbod, specialist in beleid en
beheer van woonwagenlocaties, het
gesprek aan met Wielke en zijn familie. “Wij moesten aangeven wat wij
precies wilden, terwijl de gemeente
dat al wist. We hebben dit in eerdere
gesprekken al aangegeven en we hebben ook gedemonstreerd. Het enige
dat we willen zijn standplaatsen met
wagens, meer niet. Voor onze familie alleen al hebben we er acht nodig
en dan zijn er nog andere families die
plekken willen.”
Wielke verwacht dat het onderzoek
niet gelijk staat aan een snelle oplossing. “Ik denk dat er heel weinig
gedaan wordt bij de gemeente. Tot nu
toe hebben we telkens alleen maar
valse beloftes gehad en niks is nagekomen. Ook dit onderzoek van Nijbod
voelt als uitstel. En zo blijven we in
een cirkel ronddraaien. Ik heb er weinig vertrouwen in.”
Ook woonwagenbewoner Frank
Leenders uit Meijel, die tevens

realiseren, zij heeft daarbij altijd de
hulp nodig van een woningcorporatie.
Huisvesting is tenslotte de taak van
een woningcorporatie. Partijen moeten actief de samenwerking opzoeken en goede afspraken maken. Dus
met Nijbod sprak, is sceptisch.
ik denk dat het een verbeelding is dat
Frank: “Ik weet dat Nijbod bezig is met het snel kan gaan.” De woordvoerder
het onderzoek, we hebben ook met ze van Nijbod heeft er overigens wel vergesproken. Hoe het ervoor staat weet trouwen in dat de gemeente Peel en
ik niet. Er wordt een verslag gemaakt
Maas nu wél actie gaat ondernemen.
en dat gaat naar de gemeente. Maar
“De gemeente heeft ons gevraagd
ik heb er weinig vertrouwen in dat er
voor advies, dus dat laat degelijk zien
straks echt actie wordt ondernomen.” dat men hier serieus mee bezig is.”

Een woordvoerder van de gemeente
geeft aan dat ze woonwagenbewoners informeren over de stappen die
zij zet. “Vanaf het begin zijn we duidelijk geweest dat het toevoegen van
standplaatsen een proces is dat niet
van vandaag of morgen geregeld is.
We doorlopen een zorgvuldig traject.
Na de zomer verwachten we het rapport van Nijbod, mede op basis daarvan worden vervolgstappen bepaald”,
aldus de woordvoerder.
Tekst: Roosje Delsing

Advies
Nijbod heeft alle gegevens van de
families verzameld en gaat een advies
schrijven aan de gemeente. “Ik hoop
dat het rapport na de vakantie naar
de gemeente kan en we samen kunnen kijken hoe we de woonbehoeften
kunnen realiseren”, aldus de woordvoerder. “Mocht er toezegging komen
op de nieuwe woonwagenstandplaatsen, dan duurt het nog een tijd
voordat de standplaatsen werkelijk
worden gerealiseerd. Veel mensen
denken dat een standplaats creëren
een kwestie is van alleen een ondergrond en leidingen aanleggen. Was
het maar zo gemakkelijk. Er moet een
bestemmingsplan gewijzigd worden.
Ook komt er mogelijk bezwaar van de
omgeving. Want daar vinden anderen
meestal ook nog iets van. Dus daar
gaat heel wat tijd overheen, dat
moeten mensen begrijpen. Als je nu
een woonwagen besteld wordt deze
woonwagen pas over 1,5 jaar geleverd. Overigens kan een gemeente
een dusdanig project nooit alleen

Duofiets voor Beringe
Jolanda Wijhers en Angelique Niessen uit Beringe zijn, in samenwerking met dorpscoöperatie Steingood en RegioBank/Karis
Adviesgroep, een crowdfundactie gestart voor een duofiets in
Beringe. De duofiets is bedoeld voor het hele dorp. De crowdfundoprichters willen hiermee een fiets mogelijk maken voor
mensen die dit niet (meer) alleen kunnen.
Het uiteindelijke bedrag dat de
dames met de de crowdfunctieactie willen binnenhalen staat op de
crowdfundwebsite op 4.500 euro.
Dit is de helft van wat een elektrische fiets kost, vertelt Jolanda.
“Hiermee kun je een basis duofiets
kopen, zonder elektrische ondersteuning. Maar we hebben het doel
lager gezet, want we vinden dat je
in een klein dorp als Beringe niet
om zo’n groot bedrag kan vragen, dat werkt niet.” Er is al ruim
3.000 euro binnengehaald. In één
woord noemt Jolanda het ‘gewel-

dig’. Als het doel van 4.500 euro
wordt bereikt, dan worden alle
extra donaties gebruikt voor onder
meer de elektrische ondersteuning,
draaibare stoel en een voetensteun.
Jolanda hoopt dat de gemeente,
ondernemers en andere stichtingen ook willen doneren, zodat er
genoeg geld bij elkaar wordt verzameld om de elektrische duofiets
compleet aan te schaffen. Een bijdrage leveren kan nog tot en met
10 augustus via www.samenvoordebuurt.nl voor meer informatie mail
Jolanda via wijhers@xs4all.nl

Adver torial

Chauffeur
Autotransport

m/v

Als versterking van ons team in Beringe zijn wij op zoek
naar een gemotiveerde, gedreven en ervaren chauffeur.
In deze fulltime functie ben je verantwoordelijk voor het
transport van auto’s.
Een goede kandidaat brengt mee:
• Schriftelijke en mondelinge beheersing van de Nederlandse taal;
• Flexibele en collegiale instelling;
• In bezit van een rijbewijs C en C1E en code 95

Het verhaal van Mario Tetzlaff
De weg naar werk is voor iedereen anders, iedereen heeft zĳn eigen verhaal. Neem het verhaal van Mario
Tetzlaff. De in Sevenum woonachtige Mario is sinds april dit jaar werkzaam als Medewerker Guest Service
bĳ Center Parcs Het Meerdal in America. Het uitvoeren van de toegangscontrole, beveiligen van de gebouwen
en het terrein en het afhandelen van noodtelefoontjes behoren onder meer tot zĳn werkzaamheden.
Mario: “Dit werk is op mĳn lĳf geschreven: het omgaan met mensen en de afwisseling in het werk bevallen me
erg goed.” Mario wordt ondersteund door jobcoach Marlies Feĳen, zĳ regelde samen met een
participatiecoach de detacheringsovereenkoms met Center Parcs en staat klaar als hĳ ergens mee zit.

Heb jij interesse in deze vacature?
Spreekt deze vacature jou aan en voldoe je
aan de gestelde eisen? Neem dan contact met ons op
via info@ar-kuijpers.nl
Wil je meer informatie over ons bedrijf?
Bezoek ons dan op: www.kuijpersmetaalrecycling.nl
of www.autorecyclingkuijpers.nl
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De moeilijkste vorm van liefhebben
is afscheid nemen van iemand waarvan je houdt

Ôs Mam
Ze houdt altijd van je hoe dan Ook
Ze hoopt en bidt dat al je Dromen uit mogen Komen
Ze geeft je een aanmoedigend woord en een liefdevolle Aai
Ze is de persoon die van je houdt met heel haar Hart
Ze herinnert zich het kind dat je Was,
En heeft de persoon die je geworden bent Lief

Ottemie Wilms-Hensen
* Baarlo, 2 maart 1947

† Baarlo, 29 juli 2021

echtgenote van

Frits Wilms

Robert en Wendy
Ian en Renée
Shane

In liefde hebben we moeten loslaten

Henriëtte (Jet)
Lemmen-Peeters

* 3 februari 1939 † 1 augustus 2021

lieve echtgenote van

Jan Lemmen

mam, schoonmoeder en oma van
Montfoort:

David

Wij hebben in besloten kring afscheid genomen van haar.

Fons Willems

* 23 januari 1928

† 31 juli 2021

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
echtgenoot van

Marinka en Paul
Melissa
Luc en Monica
Martijn en Melissa
Ayke

Helden: Jack en Carla
Marja
Guus en Rebecca
Maud
Zaandam:

Dankbaar voor de mooie jaren die we samen hebben gehad,
hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve echtgenoot,
onze vader, schoonvader en opa

Esther en Bart

Cecile en Erik
Wouter en Sofie
Martijn
Huub en Chantal
Mathijs
Floris
Thomas
Julotte
Ties en Floor
Pien
Sophie
Steenbakkersstraat 200
5981 WV Panningen

De uitvaartdienst gevolgd door de begrafenis
zal in besloten kring plaatsvinden.
Wij danken iedereen die mam met goede zorgen
heeft omringd.

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.
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.
Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade. Direct geld en
vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.

28-03-1954

30-07-2021

Lieve echtgenoot van

May Verkoelen-Geurts
Pap en opa van:
Maikel en Brechje, Bo
Jill en Wiebe, Hidde

Panningen
www.janssenuitvaart.nl

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

eigen afscheidscentrum
vijf 24-uurs kamers
begeleiden en ontzorgen
voor élke verzekering

077-3661314 | www.bobnoten.nl

HAN-MARK
ARENDSE
U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

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

Baarlo
Kessel
Maasbree

Aan de staldijk 30, 5991 LV Baarlo

Optidee party: het kan weer!
Wordt gastvrouw/-heer. Meer info:
www.optidee.nl/peggy-wismans
06 48 55 07 30

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

Huishoudelijke hulp gezocht
Omgeving Maasbree. Tel. 06 46 40 13 25

t. 077-3078642

Cor Verkoelen

Gezocht:(ervaren) poetshulp voor 1x
per 2 weken op donderdagochtend in
Maasbree. Interesse: 06 12 76 52 12

Binnenkijken bij Lekker Laeve!
Welkom op 4 september van 13 tot 16
uur op Ruijsstraat 65a in Helden.

samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

Veel te snel hebben we thuis samen
afscheid moeten nemen van

TEGELZETTER GEZOCHT,
Nieuwe uitdaging? Zorgeloos werken?
www.Slaats-tegelwerken.nl en bel!

Poetshulp gevraagd in Beringe voor
1 ochtend in de week. Interesse, stuur
bericht naar 06 22 97 65 03

fienbosuitvaartzorg.nl

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Wij hebben in besloten kring afscheid genomen van Cor.

De uitvaartdienst gevolgd door de begrafenis heeft inmiddels
plaatsgevonden op woensdag 4 augustus.

regio Peel en Maas

Lindanusstraat 25
5988 AT Helden

Clasien Willems-de Groen
Ems
Wiro en Isabelle
Lauran
Servio

077 308 28 33
06 30 921 961

Een vrolijk, sterk en warm betrokken mens
vol hartelijkheid voor allen die haar omringden

Esther en Ad
Lynn
Tess

Baarlo, 29 juli 2021
Napoleonsbaan Zuid 15, 5991 NA Baarlo

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

Gezocht hulp in de huishouding
in Baarlo ,voor ca een halve dag per
week.tel 077 477 36 42.
TEKOOP wgs .omstandhDiv.cactussenvetplanten-lidcactussen-citrusplantenBanaanboom etc. tel. 06 21 63 36 74
OVERHEERLIJKE DIKKE ZOETE KERSEN
EN PRUIMEN! Lange Heide (tegenover
40) Maasbree, 06 42 34 82 63

Gezocht! Kanjer voor hulp in de
huishouding 1 dagdeel/week, KesselEik va. september. Bel 06 10 85 74 74

Claudia van Haeﬀ |06-15156046

Gezocht! Kanjer voor hulp in de
huishouding 1 dagdeel/week, KesselEik va. september. Bel 06 10 85 74 74
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Wij bezorgen onze eigen geteelde
nieuwe aardappelen gratis bij u
thuis. Min. 5 kg. Absoluut de lekkerste.
Tevens uien te koop. Tel 077 307 88 53

www.vooraltijdbijzonder.nl
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Afscheid en ontmoeten
0475-495021 | www.riajoosten.nl
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De zomervakantie van statushouders
De zomervakantie: een tijd waarin veel gezinnen standaard even weg
van huis gaan. Al kunnen velen dit door corona niet. Er zijn gezinnen
voor wie weggaan tijdens de zomervakantie nooit vanzelfsprekend is,
omdat daar bijvoorbeeld geen geld voor is. Deze statushouderskinderen
uit Soedan, wonend in Panningen, zijn daar een voorbeeld van. Zij vertellen wat zij dan wél doen en wat hun vakantiedroom is.
Abdou (12) en zijn zusjes Amani (11) en
Fatima (5) wonen sinds ruim twee jaar
in Panningen. Vanuit Soedan vluchtten zij met hun ouders voor de oorlog. Eerst verbleven ze een paar jaar
in Egypte en nu zijn ze in Nederland.
Momenteel hebben ze zomervakantie,
daar is Amani erg enthousiast over.
“Ik ga heel veel leuke dingen doen
in de vakantie. Sowieso game ik elke
dag met mijn broer, dat vind ik erg
leuk. Ook ga ik voetballen, (disco-)
zwemmen, logeren met vriendinnen en naar de speeltuin hier om
de hoek.” Amani’s vader woont in
Hoensbroek. Daar gaan de kinderen
ook nog naartoe in de zomervakantie. “Dat is heel leuk, want er is een
waterpretpark in de buurt waar we
één keer heen gaan. Dat wordt echt
het allerleukste van de hele vakantie.”
Omdat er niet heel veel geld is voor
(dure) activiteiten zijn Amani en haar
vriendinnetjes heel creatief geworden. Zo gaan ze wekelijks picknicken.

Kinder
vakantie
werk in
Baarlo
Voor Baarlose kinderen is het
begin van de zomervakantie
van dinsdag 27 tot en met
donderdag 29 juli ingeluid
met kindervakantiewerk
(KVW). De dorpsjeugd amuseerde zich met een gevarieerd activiteitenprogramma
waarbij ijverig werd geknutseld, gesport en gespeeld in
het centrum van Baarlo.
De kinderen konden meedoen
aan verschillende activiteiten.
Zo konden zij zich verkleden
met zelfgemaakte maskers en
T-shirts en was er een puzzeltocht door het dorp. Ook konden de kinderen kennismaken
met verschillende hulpverleners
en hun voertuigen. De kasteelwei was gevuld met een
politiemotor, ambulance, brandweerwagen, bergingsvoertuig
en een onderhoudswagen van
Rijkswaterstaat. Met veel toeters, bellen en sirenes mochten de kinderen een brancard
uitproberen, een kogelvrij vest
passen en met de brandslang
spuiten. Daarnaast was er ook
een hindernisbaan, in samenwerking met Baarlo Battert,
waarop de kinderen zich konden uitleven. “De drie dagen zijn
voorbij gevlogen en het was dan
ook even slikken toen aan het
eind van de donderdagmiddag
iedereen weer afscheid moest
nemen”, aldus KVW Baarlo voorzitter, Guido Sonnemans.

“Ik neem dan bijvoorbeeld snoep mee,
mijn vriendinnen drinken en chips.
En dan gaan we gezellig op een kleedje
op het gras drinken, eten en kletsen.”
Haar broer Abdou is minder enthousiast over de zomervakantie in het algemeen. Het liefste ging hij direct terug
naar school. “Ik haat de zomervakantie”, zegt hij. “Soms als ik naar school
ga, heb ik er geen zin in. Maar nu ik
zolang vakantie heb, mis ik school.”
Abdou houdt van binnen zitten.
Relaxen, gamen en films kijken, dat is
met name hoe hij zijn zomervakantie
doorbrengt. Maar als het echt lekker
weer is, dan gaat hij met zijn beste
vriend Ajang (13) fietsen, meestal naar
Helden. Het is de grootste wens van
de twee vrienden om in de vakantie een keer ‘helemaal naar Kessel
te fietsen’. “Daar heb je de Maas en
daarin willen we zwemmen”, zegt
Ajang enthousiast. Het liefste zou hij
ook nog ooit een keer naar Frankrijk
op vakantie willen gaan. “Ik ben er
nog nooit geweest. Vrienden van mij
zijn er nu. Ik spreek ze via WhatsApp
en ze sturen foto’s van Frankrijk door.
Ik zou er graag heen willen.” Jaloers
is Ajang niet, zo zegt hij. “Want hier in
Panningen is het ook leuk.”

In Nederland is het
ook leuk
Akir (19) en Appelan zijn de zussen
van Ajang. Als zij mochten kiezen
waar zij heen mochten gaan op vakan-

tie, dan is het hun thuisland. Hun
familie is gevlucht voor de oorlog in
Soedan en woont ook sinds bijna drie
jaar in Nederland. “We willen naar
ons geboorteland, daar hebben we
héél veel vriendinnen. We missen hen
enorm”, zeggen ze licht beteuterd.
Mungid (15) is als laatste van deze
groep in Nederland gekomen,
in november 2020 in Nederland.
Hij is de Nederlandse taal nog aan
het leren. Voor hem is de omgeving in Panningen nog redelijk
nieuw. Het enige dat hij wil doen in

de zomervakantie, is rondfietsen.
Dat vindt hij erg leuk om te doen en
zo kan hij ontdekken wat er allemaal
in de buurt is.
Naar de Costa del Sol of in de buurt
van het Gardameer op vakantie gaan
is iets wat deze kinderen niet gewend
zijn. Toch hebben zij niet direct het
gevoel dat ze iets missen. “Hier is het
ook leuk in Nederland”, zegt Abdou.
“Veel leuker dan in Egypte”, voegt
hij eraan toe. “Daar werden mensen
zomaar dood gemaakt. Dat heb ik
niet zelf gezien, maar wel gehoord.

Ook werd er veel gestolen en er werden kinderen ontvoerd. Ik was een
keer in een winkel boodschappen
doen en een vrouw liet haar kinderen voor de winkel even in de Tuk-Tuk
zitten. Zij ging snel de winkel binnen
en toen kwam er een vreemde man.
Hij reed weg met haar kinderen erin.
Ik zag de vrouw, zij kwam naar buiten en moest echt heel hard huilen.
Hier in Nederland is het gelukkig allemaal anders. Hier is het leuk.”
Tekst en beeld: Roosje Delsing

Oh, zit dat zo!

Alweer box 3
Ik heb het vaak over box 3, de vermogensrendementsheffing. Dat heeft een reden. De box 3 heffing wordt door veel belastingplichtigen oneerlĳk gevonden. Zĳ krĳgen geen rente op hun spaargeld of moeten zelfs rente betalen, maar betalen nog steeds belasting over het zogenaamde
fictieve rendement, dat er in de praktĳk niet is.
ter op. Onlangs heeft de Hoge Raad
uitgemaakt dat de box 3 heffing
onrechtmatig kan zijn als sprake is
van een individuele buitensporige
last.

Doordat de box 3 heffing als onrechtvaardig wordt gezien vinden er
vaak rechterlijke procedures plaats.
In eerste instantie vond de Hoge
Raad wel dat de heffing in bepaalde
situaties onredelijk kon uitvallen,
maar dat het aan de regering is daar
iets aan te doen. Nu een structurele
hervorming uitblijft schuift de rech-

Wanneer er sprake is van een individuele buitensporige last zullen de
lagere rechters moeten uitmaken,
de Hoge Raad gaat namelijk alleen
over de uitleg van de wet en niet
over de feiten in een individueel
geval. De Hoge Raad merkte wel
op dat van een individuele buitensporige last sprake kan zijn als de
belastingplichtige inteert op zijn
vermogen. Daarbij moet dan niet
alleen gekeken worden naar het
inkomen uit vermogen, maar ook
naar het overige inkomen zoals
loon, winst of pensioen. De lagere
rechters zullen wel even zoet zijn
met de stapel beroepschriften die
ongetwijfeld volgt.

Inmiddels is ook in de Tweede
Kamer een meerderheid voor aanpassing van de vermaledijde box
3 heffing. Wat er dan voor in de
plaats moet komen is niet duidelijk.
De Belastingdienst geeft al jaren aan
dat een stelselwijziging voor haar
niet uitvoerbaar is. De uitdaging is
nu te zoeken naar een oplossing die
wel aanvaardbaar én uitvoerbaar is.
Misschien is een wijziging van box
3 wel een Pyrrus overwinning.
Verschillende partijen zijn voorstander van de (her)invoering van een
Vermogensbelasting. Tot 2001 kende
we deze belasting met een tarief
van 1 procent, later 0,7 procent van
het vermogen. Dat lijkt verdacht
veel op de huidige heffing in box
3. Deze Vermogensbelasting kende
een anti-cumulatieregeling, die er
op neer kwam dat je nooit meer dan
80 procent van je inkomen als belas-

ting betaalde. Dat lijkt dan weer op
de uitzondering die de Hoge Raad
nu maakt ten aanzien van de box
3 heffing.
Door: Mr.drs. M.J.C. (Mathieu)
Hooijmaijers RB

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

Handen uit de mouwen

Afgelopen week was het hoogwater groot nieuws. Vele inwoners en bedrijven zijn getroffen en als
VVD leven we enorm mee met hen. We willen op de eerste plaats een groot compliment maken voor
iedereen die op welke manier geholpen heeft. Het is geweldig om te zien hoe mensen klaar staan voor
elkaar in deze tijd.
De gevolgen van het hoogwater zijn
enorm. Daarom heeft een delegatie van ons team VVD samen met
gedeputeerde Satijn van de provincie Limburg een bezoek gebracht
aan een zand- en grindbedrijf, een
camping en een agrarisch ondernemer. Er is bij de bedrijven veel

directe en indirecte schade. Letterlijk
met de poten in de klei krijg je het
beste beeld van de problemen, maar
ook van de oplossingen. Waar kan
de gemeente en waar kan de provincie helpen? Deze input wordt direct
meegenomen naar Den Haag waar
de provincie Limburg een stoel aan

PvdA/GroenLinks Peel en Maas

tafel heeft bij de overleggen over de
Wet Tegemoetkoming Schades.
Het buitendijkse retentiegebied langs
de Maas zorgt voor veel onzekerheden. Agrarische ondernemers wonen
in een gebied dat onder water kan
komen te staan en zijn daarmee een
deel van de oplossing om burgers

schades goed. U kunt van ons verwachten dat wij onze handen uit de
mouwen steken in de lobby voor een
fatsoenlijke schadevergoeding.
Neem voor vragen vooral contact
met ons op.

Team VVD

We hebben ons aarde-budget te snel opgemaakt

De klimaatverandering veroorzaakt grote schommelingen in het weer: langdurige droogte en heftige
regenval. Als reactie daarop worden allerlei projecten opgezet. Een van deze projecten wordt momenteel
uitgevoerd in onze gemeente. Dat is de herinrichting van het stroomgebied van de Kwistbeek, die uitgevoerd wordt door Waterschap Limburg, gemeente, burgers en bedrijven.
Net als veel riviertjes, kronkelde
de Kwistbeek vroeger door het dal.
Om overtollig water zo snel mogelijk
van de akkers te krijgen, zijn rivieren
jaren geleden ingericht als kanalen.
Nu wordt het natuurlijk meanderen
van de rivier weer teruggebracht.
Althans, op plekken waar het geen

droog te houden. Zij krijgen daar zelf
geen bescherming of compensatie
voor terug. Dergelijke misstanden
moeten wat ons betreft rechtgezet worden. Daarbij komt ook nog
de bedrijfsschade waar je je niet
voor kunt verzekeren. Kosten lopen
gewoon door, terwijl de inkomsten
uitblijven. Dat is heel wat anders dan
elke maand salaris krijgen. Dit doet
wat met de getroffen ondernemers
en hun gezinnen. Daarom onze
oproep, meld alle directe en indirecte

gevaar oplevert voor bebouwing die
inmiddels heeft plaatsgevonden.
Dat bebouwing in een kronkel van de
rivier gevaarlijk kan zijn, is onlangs
gebleken bij het overstromingsdrama in Altenahr. PvdA/GroenLinks
ondersteunt projecten, zoals dat van
de Kwistbeek, van harte. Wel bena-

drukken we dat de nieuwe inrichting
van het landschap moet gebeuren in
goed overleg met mensen en bedrijven die in het stroomgebied van de
rivier gehuisvest zijn of een bedrijf
uitoefenen. Herinrichten is prima,
maar het natuurlijker inrichten van
de rivier neemt de oorzaken van de

grote schommelingen in het weer
niet weg. Daarom hamert PvdA/
GroenLinks erop dat de gemeente,
alle bewoners en alle bedrijven ook
maatregelen moeten nemen om de
opwarming van de aarde tegen te
gaan. Dit jaar valt de Earth Overshoot
Day al op 29 juli. Dat is de dag
waarop we, als mensheid, collectief
meer van de natuur hebben verbruikt
dan de Aarde in één jaar kan vernieuwen. Simpel gezegd betekent dit
dat we vanaf die dag tot 31 decem-

ber van dit jaar in het rood staan bij
onze planeet. We hebben ons budget voor dit jaar er te snel doorheen
gejaagd. Dat moet iedereen aan
het denken zetten en anders doen.
Ook in Peel en Maas.

Annigje Primowees, Frits Berben,
Raf Janssen, raadsleden

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

Lenssen Vul- en Sluittechniek B.V. te Sevenum is een
modern bedrijf met een internationale klantenkring,
dat nieuwe en second-life machines levert voornamelijk
bestemd voor de voedingsmiddelenindustrie.
Voor uitbreiding en aanvulling voor ons team zoeken
wij de volgende medewerkers:

CONSTRUCTEUR
MACHINEBOUW
Ervaring met Solid Works

BESTURINGSTECHNICUS
Ervaring met Siemens PLC programmeren

ELEKTROMONTEUR

Ervaring met het bouwen van besturingskasten,
bekabelen en opstarten machines op locatie

ASSEMBLAGE en/of
REVISIETECHNICUS
Zowel op onze locatie als bij klanten

Redelijke beheersing van de Engelse en Duitse taal
is gewenst en in het bezit van rijbewijs.
cao metaalbewerkingsbedrijf is van toepassing.
Voor nadere inlichtingen kunt u contact
opnemen met Mart Lenssen 06 53 21 6887.
Solliciteren kan per email op: m.lenssen@lvs-bv.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Berghemweg 23, 5975 RJ Sevenum
T +31(0)77-467 2157 I www.lvs-bv.nl

COME WORK WITH US!

BEN JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA:

GTL Europe biedt jou een uitdagende en
zelfstandige functie in een no-nonsense
bedrijf met diverse ontwikkelmogelijkheden.
De sociaal betrokken familiecultuur en korte
lijnen zijn kenmerkend voor GTL.
Ontwikkeling en plezier in het werk vinden
we erg belangrijk.

Elektromonteur Internationaal
(Controls)

Enthousiast over werken bij GTL? Check dan
onze website voor alle actuele vacatures.

Projectleider
(Engineering)

Tekenaar-Constructeur
(Constructions)

vacature@gtl-europe.nl
+31 77 396 7777
WWW.GTL-EUROPE.NL
Hudsonweg 2 | 5928LW Venlo | The
Netherlands
T+ 31 77 396 77 77 | info@gtl-europe.nl
* ACQUISITIE NAAR AANLEIDING VAN DEZE
VACATURE WORDT NIET OP PRIJS GESTELD *

Monteur binnen/buitendienst
Internationaal
(Equipment)
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week 31 / 5 augustus 2021 / Informatie van en over de gemeente

Woninginbraak preventie tips
Veel mensen gaan op vakantie of een dagje weg. Het is vaak makkelijk te zien waar
bewoners weg zijn door bijvoorbeeld post op de mat, gordijnen die gesloten blijven en nooit
een lampje aan. Dit is de tijd waarin inbrekers toeslaan.

Evaluatie hoogwater
Veiligheidsregio Limburg-Noord wil graag van u weten hoe u de afgelopen periode van
hoogwater, de evacuatie en de communicatie heeft ervaren. U helpt ons enorm met uw
mening. U kunt deze geven door een vragenlijst in te vullen. Dat kan tot en met zondag
8 augustus 2021.
Met behulp van uw antwoorden kan de veiligheidsregio de gezamenlijke aanpak bij rampen
en crises zoals dit hoogwater in de toekomst nog verder verbeteren. Doet u mee?
Vul dan de vragenlijst in via: www.flycatcher.nl/overstroming. Het invullen duurt ongeveer
20 minuten.
Bent u niet in de gelegenheid de vragenlijst via internet in te vullen, dan kunt u een papieren
vragenlijst aanvragen bij onderzoeksbureau Flycatcher via 043 – 32 62 992. Uw antwoorden
worden vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt. Heeft u vragen over het onderzoek,
dan kunt u bellen met 043 – 32 62 992 of mailen naar helpdesk@flycatcher.nl

Een goed beveiligde woning begint met goede sloten op deuren en ramen. Daarnaast helpen
onderstaande tips en tricks ook tegen ongewenste indringers in de woning:
1. Vraag iemand je huis een bewoonde indruk te geven
De post weghalen en de gordijnen afwisselend open of dicht doen.
2. Laat je huis niet te opgeruimd achter
Laat wat spullen rondslingeren, zet koffiekopjes op tafel en laat post liggen, zodat het huis een
bewoonde indruk maakt.
3. Automatische verlichting in en om het huis
Net als tijdens de lockdown was het licht thuis vaak aan. Met schakelklokken of smartverlichting lijkt een huis bewoond. Stel dit in voor in het hele huis. Ook boven. Rond het huis
schrik je inbrekers af met goede (automatische) verlichting.
4. Schreeuw niet van de daken dat je op vakantie bent
Iedereen is tegenwoordig online en op social media. Zorg dat een potentiële inbreker niet via
social media te makkelijk weet of en hoe lang je weg bent.
5. Zie je iets verdachts in de straat of buurt meld het dan bij de politie
We kunnen nu weer heerlijk op pad. Help je buurtbewoners door als je iets verdachts ziet in je
straat of wijk – 112 te bellen.

Is jouw tuin al Waterklaar?
Inwoners met een koopwoning in Peel en Maas kunnen gebruik maken van de
subsidieregeling voor het afkoppelen van regenwater. Want als je regenwater opvangt
in je eigen tuin lever je een bijdrage aan het voorkomen van droogte en wateroverlast.
Zo help je niet alleen mee om de problemen van klimaatverandering te voorkomen,
maar creëer je ook nog eens een fijne groene leefomgeving.
Check de subsidieregeling op www.waterklaar.nl/subsidie

Afhandeling schade
hoogwater Maas
Heeft u door het hoogwater van de Maas schade opgelopen aan uw woning of bedrijf
of uw eigendommen? Op www.peelenmaas.nl vindt u onder de knop ‘Melden schade
wateroverlast’ informatie over de afhandeling van schade.
Op de pagina leest u meer over de vergoeding van schade door verzekeraars, de Wet
tegemoetkoming schade bij rampen en andere regelingen van het Rijk, waaronder de NOW,
TVL en de regeling onwerkbaar weer. Ook vindt u op de pagina informatie over de actie giro
777 van het Nationaal Rampenfonds.
Als er nieuwe informatie bekend is over de afhandeling van schade, wordt dat op de
website vermeld.

Schoonmaken aanplakborden
De aanplakborden worden gereinigd in de week van 16 tot en met 22 augustus.
Alle posters worden verwijderd.

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
Beringe
Beringe
Beringe
Egchel
Grashoek
Grashoek
Grashoek
Grashoek
Helden
Helden
Helden
Helden
Kessel
Kessel
Koningslust
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Meijel
Meijel
Meijel
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen
Peel en Maas
Peel en Maas

Markt 1
Hoogstraat 70, 70A1 t/m 70A20
Marisstraat 11
Schorfweg/Koelenweg
Hoekerstraat 8
Helenaveenseweg 5
Lorbaan 44, 45 en 47
Meester Cruijsberghof 4
Spiesberg 18
Baarloseweg 37
De Keup, kavel 26
Kesselseweg 2
Op de Lundert 34
Aan de Weegbrug 2
BP Molengaerde
Zandstraat 14A
Groesweg 50
Lange Heide 9
Lange Heide 24
Middenpeelweg 8
Schachtoven 1
Venloseweg 21A
Hof 7A
Marxweg 7
Trambaan 2
18 Novemberring 142
Beatrixstraat 29
Industrieterrein Panningen 24
John F. Kennedylaan 14
Loosteeg 14 B t/m 14 I
Piushof 6
Steenstraat 64
Vosberg 16
Grondprijzen sociale huurwoningen
Vervangingsregeling directie/management

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

info@peelenmaas.nl
06 - 1804 7445

www.peelenmaas.nl
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Jongeren moeten meer inspraak krijgen in de
inrichting van de leefomgeving
Nog steeds blijven de coronamaatregelen onverminderd van kracht. Er zijn veel beperkingen, ook voor de uitgaans- en evenementensector.
Binnen deze beperkingen is het van belang om een uitdagende en inspirerende leefomgeving te bieden. Hierbij is burgerparticipatie van belang.
In verhalen over participatie valt op dat de groep jongeren vaak ontbreekt. Door jongeren meer inspraak te geven in de inrichting van de leefomgeving kan een uitdagende en inspirerende leefomgeving gecreëerd worden, waarmee escalaties in wijken zo veel mogelijk voorkomen
worden.
Aan de ene kant is het belangrijk om jongeren
mee te laten denken bij het maken van visies
en plannen. Op deze manier kan beleid beter afgestemd worden op jongvolwassenen. Ook kan
hiermee bereikt worden dat jongeren die meedoen meer sociale verantwoordelijkheid en zelf-

vertrouwen krijgen. Dit kan als een olievlek werken
binnen hun omgeving.
Aan de andere kant zijn jongeren vaak bezig met
hun eigen ontwikkeling en hebben zij niet altijd de
interesse om mee te denken over dit soort onderwerpen. Vaak is het zo dat als zij dan wel meeden-

ken, zij voornamelijk denken aan wat belangrijk is
voor hunzelf en niet altijd de gehele gemeenschap
in acht nemen.
Jongeren moeten meer inspraak krijgen in de
inrichting van de leefomgeving. Wat vindt u?

Bespreking poll week 30

Er moet een compensatie komen voor boeren die getroffen zijn
door hoogwater
De overheid keert geen vergoedingen uit aan boeren die buitendijks wonen in Peel en Maas. De overheid noemt dit bedrijfsrisico, maar deze
boeren zijn het hier niet mee eens en willen een overheidscompensatie. Zij kunnen door de hoogwaterschade namelijk de rest van het jaar geen
gewassen meer bebouwen, omdat de grond moet herstellen en er in de winter niet gezaaid kan worden.
De reacties op deze poll waren unaniem vóór
compensatie voor buitendijkse boeren die getroffen zijn door hoogwater. Joep Maessen vindt
dat dit soort natuurrampen niet afgedaan kunnen worden als bedrijfsrisico. “Je kunt je daar
in veel gevallen niet tegen verzekeren. Het is
hypocriet om dan te roepen dat ze maar niet
naast een rivier moeten boeren. Als een dergelijke regenbui in de polder valt dan staat het
water daar ook op kniehoogte en dan wordt men

ook gecompenseerd. Er moet een nationaal fonds
hiervoor komen. Het is goedkoper om eens in de
zoveel tijd de geladen schade te vergoeden aan de
gewassen tijdens een overstroming dan alles te verbannen aan de rivieroevers.” Hij zet echter wel zijn
vraagtekens bij het plaatsen van nieuwe gebouwen
naast de oevers. “Ik denk niet dat je het anno 2021
nog moet willen om naast de oevers nieuwe huizen
te bouwen of een ziekenhuis te plaatsen.”
Ingrid Bruijnen-van Den Hurk voegt hieraan toe dat

boeren er niet altijd iets aan kunnen doen dat zij
buitendijks wonen. “Het zijn vaak generatiebedrijven, zij kiezen er niet voor om buitendijks terecht te
komen. Zij moeten een compensatie krijgen, zonder
de boeren zijn we nergens.”
Nel Peeters vindt ook dat er compensatie moet komen voor de boeren die getroffen zijn door hoogwater. “Kom de agrariërs tegemoet, iedereen eet
toch ook van hun gewassen, hulp is hard nodig.”

Ingezonden brief

Ode aan de regering
Het lijkt wel of wij in een droomwereld leven. Je weet wel: het leven is geweldig, je hebt alles wat je hartje begeert. Er wordt goed voor je
gezorgd. De regering stelt alles in het werk om dat zo te houden.
Ze hebben echt het beste voor. Ze
willen dat iedereen gelukkig is. Daar
zetten zij zich volledig voor in en offeren zich daarvoor op. Om je gelukkig
te houden, zorgen ze dat je 24 uur per
dag aan de tv kan plakken om je te
vermaken, met tussendoor belangrijke informatie wat ons kan helpen
het juiste te denken. Ze willen ook
dat we niets tekort hebben, daarom
kunnen we alles kopen zodat de
leegte die in ons ontstaat gevuld kan
worden met gekweekte behoeften.

De kwaliteit is van dien aard is dat je
steeds weer gelukkig kan worden.
Ook willen ze dat we gezond zijn.
Daarom liggen de winkels vol met
eten. En ja, dat daar maar een paar
procent gezond van is, dat geeft de
mens iets om te kiezen. Zo kan de
bevolking hun vrije wil gebruiken.
Voor alle welvaartsziekten die daardoor optreden, zijn er overal dokters
te vinden die een goede opleiding
medicijnen hebben gehad en zo voor
elk kwaaltje wel een pilletje of spui-

tje hebben. Ja, ze zijn 100 procent ten
dienste van ons, het volk. De wachters en bewakers die er voor zorgen
dat wij het goed hebben.
Voor de hele oudjes hebben ze een
comfortbeleid in het werk gesteld
dat hen op een comfortabele manier
van hun voltooid leven bevrijdt. Dat
het nu even wat moeilijker gaat, zijn
de offers die iedereen af en toe moet
brengen. En je weet waarom, we
doen het voor de kwetsbaren.
Er is wel een groep die onze leiders

niet waarderen. Dat zijn wappies. Die
denken dat ze zelf kunnen denken
en voor zichzelf beslissen. Raar, want
wij hebben het zo goed. Jaren hadden we regelmatig last van de griep.
Daar stierven zelfs mensen aan. Nou,
die hebben zij flink aangepakt en is
nu weg. Alleen corona nog. Gauw een
spuitje, dan kunnen we verder leven.

Igna Janssen
Baarlo

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

Karin vertelt

Column

Ik ben wie
ik ben
Wat zijn deze woorden vaak
uitgesproken en gedeeld op
social media de afgelopen
dagen. Helaas was de aanleiding triest en laat het nog
maar eens zien dat we in ons
land lang niet zo tolerant zijn.
Ik krijg er buikpijn van, want
dit nieuws komt stiekem erg
dichtbij.
Onze kids groeien op met het
idee dat uniek zijn oké is, dat je
je niet aan hoeft te passen aan
de massa. Maar durf je jezelf
te zijn, dan blijkt dat niet zonder gevaar. Je krijgt te maken
met onbegrip, pesten, of zelfs
buiten gesloten worden. In het
ergste geval gaan mensen eigen
rechter spelen. Steeds jonger
en steeds gewelddadiger lijkt
het. Omdat je niet in hun hokje
past en ze je dus niet begrijpen,
omdat je je niet aanpast naar
hun wereldbeeld. Dat voelt misschien wel bedreigend en dus
moet je de controle terugpakken.
Nog maar 14 jaar en nu al bang
voor alles wat anders is. En dan
de behoefte hebben om dat met
bruut geweld te bestrijden.
We zijn er maar druk mee bezig
geweest, de afgelopen dagen.
Maar hoe is dat over een maand?
Is het dan nog steeds een ‘hot
topic’, of is de woede dan alweer
gezakt? Ik hoop dat het in ieder
geval op de scholen meer aandacht krijgt, maar ook thuis.
Ga in gesprek met elkaar, leer
van elkaar. Laat los wat ‘normaal’
is, want normaal is voor iedereen
anders.

Normaal is voor
iedereen anders

Kempen creëert

creatieve ideëen

Jij mag zijn wie jij wil zijn, maar
blijf respectvol naar de ander.
Zonder oordeel, maar met een
luisterend oor en een open hart.
Wat maakt het uit wat je bent?
Jongen of meisje, homoseksueel
of hetero, moslim of katholiek,
rijk of arm… Doe gewoon je best
en maak de wereld een beetje
mooier, in al z’n prachtige verscheidenheid. Alleen zo dwing je
respect af.

#kempencreëert
Karin
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15-vragen aan

Nina Boshoven Panningen
omdat ik dit jaar vrijwel alleen maar
online les had, heb ik dit schooljaar
niet heel positief ervaren.

Hoe heb je motivatie gehouden
tijdens de online lessen?
Eerlijk gezegd was ik niet gemotiveerd dit jaar. Ik merkte dat ik
later in het jaar steeds meer lessen oversloeg en geen zin meer had
in school. Ik hoop dat ik komend
schooljaar weer lessen op locatie
mag volgen.

Wat is jouw favoriete vak?
Mijn favoriete vak op school is
periodekennis. Daar leer ik over
een bepaalde tijd, bijvoorbeeld de
Romeinse tijd, hoe het leven van
de mens er in die periode uitzag en
welke materiële cultuur daarbij hoort.

Wat zijn je hobby’s?
Ik lees veel boeken, schilder, ga
soms mountainbiken met een vriendin en kijk veel series en films.

Wat doe je het liefst met
vrienden?
Ik vind het leuk om een dagje met
mijn vrienden naar een stad te gaan.
Zo ga ik vaak naar Maastricht met
mijn vrienden.

Hoe heb jij je beste vriend of
vriendin ontmoet?
Naam:
Leeftijd:
School:

Nina Boshoven
18 jaar
Saxion Hogeschool
Deventer, opleiding
Archeologie
Woonplaats: Panningen

Heb je vakantieplannen voor de
zomervakantie?
Ik heb geen vakantieplannen voor
deze zomervakantie. Ik hoop volgend
jaar wel weer naar het buitenland te
reizen.

Cirque du
Kepèl
Circus Luijten en Kornuiten
en Clown Tallie hebben op
maandag 2 augustus een
glimlach getoverd op de
gezichten van kinderen in het
centrum van Panningen. De
kinderen konden meedoen
aan speciale circus-workshops, zodat ze zich echte
acrobaten of clowns voelden
voor één middag. Het circus
in Panningen, oftewel Cirque
du Kepèl, zorgt gedurende de
maand augustus op verschillende maandagmiddagen
voor entertainment in het
centrum van het dorp.
Op maandag 16 augustus
vindt de volgende editie
plaats van 13.00 tot 17.00 uur.
/ Beeld: Karin Jacobs

Wat zou je graag nog willen doen
in de vakantie?
Ik heb een bijbaantje bij een restaurant, dus ik ga deze vakantie veel werken. Daarnaast ga ik veel met vrienden
afspreken en als het mooi weer is dan
ga ik lekker lezen in de zon.

Hoe heb je school ervaren tijdens
het afgelopen coronajaar?
Ik ben dit jaar aan de opleiding
archeologie begonnen. Ik ging heel
gemotiveerd het jaar van start, maar

Ik heb mijn beste vriend ontmoet
op de basisschool, toen we een jaar
of zeven waren. We zijn als broer en
zus: we hadden vroeger vaak ruzie,
maar ik kan ook alles tegen hem
zeggen. We gaan vaak samen gamen
of gewoon gezellig kletsen.

Welke app gebruik je het meest?
Ik durf het bijna niet te zeggen:
TikTok. Dit is een app waar allemaal
korte en grappige video’s op staan.
Als ik de app open en begin te scrollen, ben ik vaak zo één uur verder.

Heb je een bijbaantje?
Ja, ik werk in de bediening bij het
restaurant Mr. & Mrs. in Panningen.
Ik loop met drankjes of met eten of ik
sta achter de bar. Ik heb superleuke
collega’s, dus ik vind het altijd gezellig om er te werken.

Wat doe je het liefst op een vrijdag- of zaterdagavond?
Als ik niet hoef te werken, spreek ik
wat af met mijn vrienden. Meestal
doen we een drankje bij mijn beste
vriend thuis of gaan we op het terras
zitten.

Heb je een huisdier?
Ja, wij hebben thuis twee honden en
een kat. Als ik thuis ben ligt er altijd
wel eentje bij me.

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
De laatste foto die ik heb gemaakt
is een foto van een vriend van mij
bij de ijssalon. We hadden een ijsje
gehaald voordat we gingen barbecueën ‘s avonds.

Met wie zou jij een dag willen
ruilen?
Ik zou een dag willen ruilen met een
alien. Zo kom ik meer te weten over
de geheimen van het universum.
Ik kom ook meer te weten over hun
cultuur, waar ze wonen, wat ze eten
en andere dingen in hun leven.

Welke Netflix-serie raad jij iedereen aan?
The haunting of Hill House. Ik ben zelf
een grote horrorfan en toen ik zag dat
er een nieuwe verfilming kwam van
het boek, was ik meteen enthousiast.
Ondanks dat de serie heel anders dan
het boek is, is de serie wel heel erg
goed. Zeker een aanrader.

Tekst: Mirthe Suntjens

Hoi

Column

Tattoo

Vandaag is het één jaar geleden
dat ik mijn eerste tattoo heb
laten zetten. Een halve maan op
mijn enkel. Ik heb deze samen
gezet met mijn beste vriendin,
zij heeft een zonnetje op haar
enkel.
Sinds ik die tattoo heb, ben ik
ook op andere mensen gaan letten. Ik begon steeds beter te
kijken naar andere mensen en of
ze tattoos hebben. Er vielen me
een aantal dingen op. De meeste
jongvolwassen jongens hebben
een tijger, leeuw, zandloper, kompas of iets wat met hun ouders
te maken heeft, getatoeëerd op
hun arm. Veel variatie zie ik niet.
Zal het dan nog betekenis hebben
als bijna alle jongens hetzelfde
voorwerp op hun arm tatoeëren?
Hoe wil je dan divers zijn van
de rest? Het zijn voor mij standaard plaatjes geworden die ik
teveel tegenkom. Het tweede wat
me opvalt is dat weinig mensen door het leven gaan zonder
plaatje of tekst op hun lichaam.
Tegenwoordig is een tattoo in
mijn ogen best normaal of standaard geworden. Je bent specialer zonder een tattoo dan
met een tattoo van een.. doe
eens gek, een leeuw of kompas! Ook zie je niet veel ankers
meer, dit lieten mannen die op
zee werken vroeger vaak tatoeëren. Nu kom je deze niet meer
zo vaak tegen. Wanneer iemand
een anker heeft, ga ik er sneller
van uit dat hij of zij niet op zee
werkt dan wel. Het is dan eerder
een idee dat iemand tegenkwam
op het internet en ‘er wel leuk uit
vond zien’, dan dat het een tattoo is met betekenis. Tattoos met
betekenis zijn mijn favorieten.
Het beeld van tattoos verandert
met de jaren en ik blijf het interessant vinden om te kijken wat
andere mensen op hun lichaam
hebben staan. Misschien ga je
na het lezen van deze column er
ook ineens op letten. Het kan wel
altijd voor een leuk en interessant
gesprek zorgen met een ander.
Contact maken met een onbekende via een andere weg dan
sociale media, ik raad het aan!

Mirthe
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Bevo Beringe Open
Tennistoernooi 2021
In verband met de coronamaatregelen vindt het jaarlijkse Open
Tennistoernooi in Beringe dit jaar plaats in september in plaats
van augustus. Omnivereniging Bevo Beringe heeft, met
goedkeuring van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond
(KNLTB), het tennistoernooi kunnen verzetten naar 5 tot en met
12 september.
Sinds januari zijn TV Bevo en
v.v. Bevo samengevoegd in de
omnivereniging Bevo Beringe.
De nieuwe naam, met nieuwe
banen en accommodatie Beringe
Buiten, zijn gevestigd aan de
Pastoor Geurtsstraat in Beringe.

Meedoen kan in de onderdelen 4,
5, 6, 7, 8 en 9 voor dames, heren en
gemengd dubbel zowel 17+ en 50+.
Inschrijven kan individueel en per
koppel voor 23 augustus via
www.mijnknltb.toernooi.nl

Herpertz Bevo HC versterkt
zich met Eligio Pepels

Tweede prijs voor Jette Staaks uit
Maasbree
Jette Staaks, lid van paardensportvereniging De Cowboys in Maasbree, heeft op zaterdag 24 en zondag
25 juli met haar paard Hudge voor het eerst meegedaan met wedstrijden in de klasse Z. Na een goede
dressuurproef, springparcours en foutloze cross, werd deze combinatie met de tweede prijs beloond.

Valerie Joosten met Kyran S Limburgs
Kampioen in de klasse dressuur C B
Voor PSV Caprilli stond het weekend zaterdag 31 juli en zondag 1 augustus in het teken van de Dressuur
regiokampioenschappen van Limburg. Dit werd door HSV De Paardenvriend op locatie Manege Vossenkuil in
Reuver georganiseerd. Valerie Joosten wist met Kyran S in de klasse C B de beste proef te laten zien.
Beide jury’s gaven Valerie Joosten
een gemiddelde van 67,917 procent,
waardoor ze de eerste prijs wist te
behalen. Valerie werd daarmee uitge-

roepen tot regiokampioen van Limburg
in de klasse C B. Hiermee kwalificeerde Valerie zich met Kyran S voor
de Nederlandse kampioenschappen in

Ermelo op 21 augustus. Marith Ghielen
wist samen met Mirai S, na een constante proef, in de eerste ring van de
klasse DE-B, een vijfde prijs te halen.

Eligio Pepels uit Stein zal het komende seizoen de handballers van
Herpertz Bevo Hc in Panningen versterken. De 25-jarige
Limburger speelde in alle Oranje-jeugdselecties en heeft al eerder
Europa Cup ervaring opgedaan bij Huba Initia Hasselt en Lions.
Naast de doorstroming van jonge
toptalenten uit de eigen jeugdopleiding naar de BENE-League
selectie, was de club ook nog op
zoek naar een ervaren speler om
het team compleet te maken.
“Pepels brengt de nodige verdedigende kwaliteiten in bij het team,
alsook veel BENE-League ervaring. Daarnaast past hij prima in
het hechte BENE-League team”,
zo laat Herpertz Bevo HC weten.

Pepels speelde in alle Oranjejeugdselecties. Als 19-jarige
speelde hij met Oranje U21 al het
WK in Brazilië. Daarna plaatste
hij zich in 2016 met Oranje U20
voor het eerst in de Nederlandse
geschiedenis van het heren handbal voor de eindronde van het EK
U20 in Denemarken. De start van
de BENE-League seizoen 21/22
staat in het weekend van 4 en 5
september gepland.

Nico Verstraten uit Koningslust
verbreekt hardlooprecord
Kwaakerrun Venlo
Hardlopers Nico Verstraten uit Koningslust en Ron Koster uit
Tegelen (lid van Atletiek Helden) lieten in de afgelopen weken zien
dat ze dankzij hun intensieve trainingen tijdens de coronaperiode
nog steeds toptijden kunnen lopen.

LOCATIELEIDER GEZOCHT
Wij zijn een groeiend dynamisch glastuinbouwbedrijf met bedrijven op vier locaties; Wellerlooi, Helenaveen en
twee in Meijel. Op deze locaties worden komkommers of herfsttomaten geteeld.
Voor één van de locaties aan de Platveld in Meijel zijn we op zoek naar een enthousiaste locatieleider. Je gaat
deze brede en uitdagende functie fulltime (40/45 uur) invullen.
WAT ZIJN JE TAKEN:
• Aansturen en controleren van medewerkers
• Maken van de planning
• Urenregistratie
• Bevoorrading van de schuur
• Verhelpen van storingen

WAT HEBBEN WIJ TE BIEDEN:
• Een uitdagende functie in een bedrijf, waarin
geen dag hetzelfde is
• Een informele werksfeer
• Een passend salaris en secundaire
arbeidsvoorwaarden

WAT VRAGEN WIJ:
• Je bent energiek en in bezit van een flexibel
organiserend vermogen
• Je beheerst goede communicatie en sociale
vaardigheden om een positieve samenwerking
en teamgeest te realiseren
• Je hebt affiniteit met de glastuinbouw
• Verantwoording voor jouw locatie
• Leidinggevende ervaring
• Je bent flexibel qua werktijden, werken op
zaterdag is geen probleem
• Je hebt algemene kennis van Word & Excel

Voor meer informatie kun je contact opnemen met
Ties Verbaarschot, 06 - 487 746 27.
GEÏNTERESSEERD?
Stuur uw sollicitatie met CV naar:
TVM BV
p/a Zinkskeslaan 26, 5759 PJ Helenaveen
of email naar administratie@verbaarschot.nl

De twee mannen behoren allebei tot de regionale top in hun
leeftijdsklasse. Dat bleek wel tijdens de wedstrijden in de afgelopen periode. Op 11 juli vond
de Kwaakerrun plaats in Venlo.
Tijdens de 10 kilometer wegwedstrijd behaalde Nico Verstraten
in 41:56 (clubrecord M65) de eindstreep en Ron Koster in 34:57.
Op zaterdag 24 juli, tijdens de

baanwedstrijd van 3.000 meter in
Eindhoven, rende Nico Verstraten
de afstand in 11:55 en Ron Koster
in 9:51.
Op vrijdag 30 juli was er in Gemert
een baanwedstrijd 1.500 meter.
Hier finishte Nico Verstraten in
5:48 (club-record M65) en Ron
Koster in 4:41.
Tekst: Atletiek Helden

Hanna Neefs reserve
kamprioen dressuur klasse B
Bij HSV de Paardenvriend te Reuver werd van vrijdag 30 juli tot en
met zondag 1 augustus het Limburgs Kampioenschap dressuur
verreden. Paardensportvereniging De Cavaliers Helden viel
hierbij in de prijzen.
Op vrijdag 30 juli behaalde Anouk
Neefs een 4e prijs in de klasse
ZZL met Guess. Op zaterdag 31 juli
behaalde Laurie Vervoort een 5e
prijs in de klasse Z2 met Krates
en in de klasse DE-L1 behaalde
Romee Neefs het brons (3e prijs)

met Kachento. Op zondag 1 augustus behaalde Hanna Neefs in de
klasse B met Man in the Moon het
zilver (2e prijs) en mag zich daarmee reservekampioen noemen.
Milou Hoeijmakers behaalde in deze
klasse een 7e prijs met Kadance.

0508 \ enzo
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Geplukt

John Smets Koningslust
Hij is een echte gezinsman, dol op zijn dorp Koningslust en actief in het carnavalsverenigingsleven. Maar zijn allergrootste hobby zijn de herdershonden die hij klaarstoomt tot
politiehonden, al vindt hij het best lastig om afscheid van ze te nemen. Deze week wordt John Smets (49) uit Koningslust geplukt.

dat ik buiten Koningslust kwam”, zegt
John met een lach. “Ik heb een goede
tijd gehad, al moet ik zeggen dat ik
altijd graag terug naar huis kwam.
Ik heb sinds de kleuterklas al een
hele grote en hechte vriendengroep.
Als ik dan thuiskwam, werkten we in
nachten bij de ‘laadploeg’ waar we
kippen hielpen inladen voor de slachterij. Het was niet het mooiste werk,
maar het verdiende écht heel goed.
Daarmee konden we het uitgaan betalen.” Want uitgaan deden ze graag,
in ‘t Küpke of Apollo in Helden en in
‘t Mafcentrum in Maasbree. Tijdens
het uitgaan leerde hij zijn toekomstige bruid Nicole uit Helden kennen,
met wie hij na zijn studie in Apeldoorn

John is geboren in het ziekenhuis in Horst en opgegroeid in
Koningslust. Hij heeft twee jongere broers en één jongere zus.
Het gezin verhuisde vier keer
binnen Koningslust. “We begonnen klein en zijn telkens iets
ruimer gaan wonen. We gingen
er steeds een stukje op vooruit.” Koningslust vond John altijd
al een ontzettend fijn dorp om te
wonen. Dat hij op zijn achttiende
in Apeldoorn terechtkwam voor
zijn vervolgstudie landbouwtechniek, was puur en alleen omdat
deze hier in Peel en Maas in de
omgeving niet beschikbaar was.
“Het was zowat de eerste keer

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.

weer een leven in zijn geliefde dorp is
gaan opbouwen.
John en Nicole lieten een huis in
Koningslust bouwen waar ze in mei
2000, dezelfde maand als waarin
ze trouwden, in konden trekken.
Vlak daarna kwamen hun kinderen ter wereld: Sjoerd (19), Meike
(17) en Anouk (16). Zes maanden na
de geboorte van de laatste dochter
kwam ook hun eerste herdershondpup in huis. John was enkele jaren
eerder namelijk tijdens een carnavalsoptocht, waaraan hij meedeed,
in de ban geraakt van politiehonden
en wilde er zelf ook kunnen opleiden.
“Ik liep altijd mee met de optocht en
in dat jaar was ons thema vandalisme.
Er liep een man mee met ons met een
politiehond en die viel telkens een
‘boef’ aan. Je raadt het al: ik was de
boef met het beschermingspak aan.
Ik vond het zo indrukwekkend, dat
wilde ik ook. Er was er één thuis die
er wat minder enthousiast over was.
Gelukkig ging ze uiteindelijk overstag.
En zij is nu diegene die, zodra er een
hond afgericht is en wordt verkocht,
direct roept: ’Maar we krijgen wel
weer een nieuwe toch?’, lacht John.
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Iedereen kent
elkaar hier
De familie Smets heeft momenteel
twee honden thuis: één Mechelse
en één Duitse herder. John is lid
van politievereniging Onze Vrije Tijd
(OVT) Grashoek. “Ik dacht altijd dat
ik goed was met honden, totdat ik
bij de politiehondenvereniging ging.

Dan kom je er wel achter dat je niet
zoveel weet. Dat is hele andere
koek dan een brokje verstoppen die
je hond moet zoeken. Ik heb heel
wat trainingen gevolgd in het verleden en wil er nog meer volgen in
de toekomst. “ De afgelopen vijftien
jaar heeft John zo’n zeven verschillende honden gehad. Eigenlijk heeft
hij er pas één verkocht die ook echt
politiehond is geworden. De Duitse
herder die hij nu heeft is ook verkocht. Hij wordt een gezinsbewaker en gaat binnenkort de deur uit.
Al vindt John dat toch wel moeilijk.
“Het is echt mijn maatje geworden.
Maar dat hoort erbij. Je leidt ze op en
over het algemeen gaan ze vervolgens hun werk ergens anders doen.”
Dit betekent overigens wel weer dat
er binnenkort een nieuwe pup het
huis in komt. Daar kijkt John naar uit.
“Dat is het mooiste wat er is, een
pup trainen.”
Al zijn kinderen wonen nog thuis
en John geniet van het gezinsleven.
“Af en toe is het echt een kippenhok,
maar het is vooral heel gezellig.”
Verder is zijn tuin gevuld met knaagdieren, parkieten, duiven en kippen.
Naast zijn familie, dieren en met
name de honden houdt John ook
ontzettend van ‘vastelaovend’. Hij zit
in de raad van elf en was in 2019
nog adjudant, toen zijn kameraad
prins was. “Dat was 21 jaar geleden
precies andersom, ik was prins en
hij adjudant. We hebben toen afgesproken dat als hij ooit prins zou
zijn, hij mij aan zijn zijde zou vragen. Ik dacht dat het nooit meer
ging gebeuren, maar dus toch wel.
Het was een mooie ervaring.” In het
dagelijkse leven werkt John fulltime

als voorman bij de gemeente, waar
hij het monteursteam aanstuurt.
“Een fantastische werkgever,” zo
zegt hij. John is er trots op hoe zijn
collega’s hebben gehandeld tijdens
de recente wateroverstromingen.
“De saamhorigheid was mooi om te
zien. Iedereen heeft het hele weekend keihard doorgewerkt. Ik was na
die rampzalige vrijdag met vakantie, maar mijn collega’s hebben het
hele weekend, zelfs ‘s nachts, de
dijken bewaakt. Daar ben ik trots
op.” John is blij met zijn werk. “Als je
‘s morgens met plezier naar je werk
gaat en ‘s avonds met plezier weer
thuiskomt, dan heb je het goed voor
elkaar. Pluk de dag is dan ook mijn
motto.”
Voor John is het duidelijk: hier in
Koningslust zit hij goed. “Iedereen
kent elkaar. Ik ken iedereen en
iedereen kent mij. Mijn zussen, broer
en ouders wonen allemaal binnen
een straal van 300 meter, het is heel
gezellig. Ik wil hier niet weg.”

Tekst en beeld: Roosje Delsing

Wespenbestrijding Peel en Maas
Ook voor andere plaagdieren!

Constant Plaagdier Preventie
06 39 02 22 51 • Panningen
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Rundje Koeberg weer van start
Het wandel-, hardloop- en fietsevent ‘Rundje Koeberg’ vindt plaats
op zondag 8 augustus. Alleen de dagfietstocht is verplaatst naar
september. Het startpunt van de activiteiten is Dorpscentrum
Kerkeböske in Helden.
Er kan worden gekozen uit verschillende afstanden: wandelen (5, 10
of 15 kilometer), hardlopen (5, 10 of
15 kilometer) of fietsen (25 kilometer). De routes die worden afge-

legd begeven zich in Peel en Maas.
Inschrijven via een inschrijfformulier is verplicht.
Kijk voor meer informatie op
www.rundjekoeberg.nl

Jong Nederland Panningen
toch op zomerkamp
Ondanks alle maatregelen en perikelen door corona is Jong Nederland Panningen (JNP) dit jaar toch op
zomerkamp geweest. Iets meer dan 100 kinderen en jongeren gingen mee op zomerkamp in Deurne en
Overloon.

Triduüm Peel en Maas 2021
afgelast
Stichting Triduüm Peel en Maas heeft besloten om het Triduüm
van 2021, dat wordt gehouden in Het Trefpunt op camping
De Heldense Bossen, te verplaatsen naar september 2022. De stichting besloot eerder om de 68e editie van het event naar september
2021 te verplaatsen, maar vindt deze datum nog te risicovol in
verband met de coronabestemmingscijfers.
Het Triduüm Peel en Maas organiseert sinds 1952 een driedaagse bijeenkomst voor ouderen, zieken en
gehandicapten waarin (christelijke)
bezinning, ontmoeting en samenzijn centraal staan.
“Er is unaniem besloten het Triduüm
van 2021 te verplaatsen naar september 2022. Onze gasten zijn de
kwetsbare ouderen uit elf kernen
van Peel en Maas en ofschoon
iedereen inmiddels wel gevaccineerd is, is er nog veel onzeker.
Het aantal besmettingen loopt
alweer op. Wij voelen ons zeer ver-

antwoordelijk en dat weegt zwaar,
daarom dit moeilijke maar verstandige besluit”, aldus het bestuur.
Om toch nog in verbinding te blijven
met onze gasten krijgen de ruim
180 deelnemers die in 2019 het
Triduüm bezochten deze dagen allemaal een noveenkaars toegewijd
aan Maria aangeboden. De noveenkaarsen zijn aangeboden door Pierre
Lacrois en het Parochiebestuur van
de kerken van het Sint Vincentiuscluster, waarin alle kerken van Peel
en Maas verenigd zijn.

Extra bijeenkomst
florawerkgroep
De laatste bijeenkomst van de florawerkgroep in het Mueskesven
op zondag 1 augustus beviel zo goed dat er een extra bijeenkomst
is ingelast. Zondag 15 augustus gaat de florawerkgroep van IVN
Helden naar het Vlakbroek in Koningslust.
Dit is een activiteit voor iedereen
die wat wil leren over de wilde
plantjes in onze omgeving. Met
name cursisten van de natuurcursus zijn welkom. IVN komt om

Er gingen 65 jeugdleden mee op kamp
in de leeftijd van 7 tot 11 jaar oud
en 40 jeugdleden van 12 tot 16 jaar
oud. De jongste groep kampeerde in
Deurne, de oudste groep in Overloon.
De inzet van leiding bleek nog een
hele puzzel, omdat ook vrijwilligers
geen onnodig risico wilden lopen.
“Uiteindelijk is het gelukt met inzet
van de hulpleiding (senioren jeugdleden) en een aantal oudgedienden,
zo laat vrijwilliger Christian van JNP
weten. “De zeer geslaagde kampweek maakt iedereen ontzettend
trots.”

Thema’s
Elke groep had een ander thema.
Voor de jongste was dit het thema
‘feestdagen’. Zo ‘vierden’ zij elke
dag een andere feestdag. Met kerst
hebben zij een heuse kerstboom
versierd, met Koningsdag gingen ze
trampolinespringen en met Pasen
zijn er paaseitjes gezocht. “Omdat er
een grote kampvuurplek was, kon
een kampvuuravond met liedjes en
gitaarmuziek niet ontbreken”, zo zegt
Christian. “Tot slot is het kamp afgesloten met een spetterend oud op
nieuw.”

Het oudste kamp had als thema
‘Olympische Spelen’. Zij hebben gelasergamed op het kampeerterrein.

Sport en Spel
Jong Nederland Panningen (JNP) is
een vereniging die zich al 75 jaar
inzet voor kinderen en jongeren uit
Panningen. Wekelijks verzorgen zo’n
50 vrijwilligers activiteiten in en rond
de blokhut voor 170 kinderen en jongeren. Die activiteiten staan in het
teken van sport en spel, creativiteit
en buitenleven, de spelpijlers van
Jong Nederland.

Weer in Peel en Maas

09.00 uur bij elkaar bij de ingang
aan de Poorterweg, nabij de kerk.
Aanmelden kan via florawerkgroep@ivnhelden.nl

Kempen creëert

Zichtbaarheid
#kempencreëert

VAKGARAGE
PEETEN BV

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

Wisselvallig weer
Volgende week lijkt de zomer een stabielere periode te willen forceren, waarbij de wind naar een zuidelijkere richting draait. Voordat het zover is, moeten we nog even door de zure appel bijten. Het blijft dankzij
een lagedrukgebied ten noorden van ons nog erg wisselvallig, waarbij er ook stevige buien kunnen voorkomen. Op sommige momenten is daarbij onweer mogelijk. Tussen de buien breekt de zon soms even fel door
en kan het 24 graden worden. In de nachten is het niet al te warm met een graad of 13. Er gaan dus nog wat
millimetertjes vallen voor het echt beter wordt. Het is de moeite waard om ook eens een keer je blik te
richten op de bijzonder mooie opbouw van buienwolken die de komende tijd te zien zullen zijn!
Foto is gemaakt op de Zandberg in Helden. / Tekst en beeld: Nicky de Bruijn

0508 \ service
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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 8 augustus
H. Mis 09.30 uur
Woensdag 11 augustus
H. Mis 09.00 uur

Parochie Egchel

Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 8 augustus
H. Mis 11.00 uur
Zondag 15 augustus
Geen H. Mis

Parochie Grashoek

Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg, 077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 8 augustus
H.Mis 11.00 uur Welzijn van alle
parochianen

Parochie Helden

Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3, 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.

Cluster MKBE

Openstelling Aldegundiskapel
De Aldegundiskapel in onze parochiekerk is dagelijks geopend voor het
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973 opsteken van een kaarsje, een gebed
Pastorie Dorpstraat 4, 077 465 12 19 of een moment van bezinning. De H.
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl Aldegundis is beschermheilige tegen
ernstige ziekten en voor troost en hoop.
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 8 augustus
Parochie Kessel
H. Mis: 11.00 uur
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Lector: Mevr. Marlies Steijvers
Iet Dings-Bovendeerdt
Intenties: Cornelia Blonk (verjaar077 462 18 60, 06 24 21 61 06
dag). Wiel Lintjens (verjaardag),
Kerkdiensten
Mina Lintjens-Jacobs en kleinzoon
Zaterdag 7 augustus
Wilco (jaardienst).
19.15 uur H. Mis
Mededelingen
Voor onze parochie.
Geboren en overleden Jan Perlik
Mededeling
Gedoopt wordt
Voor de pastorale zorg kunt u terecht
zondag 8 augustus om 13.00 uur
bij pastoor-deken W. Varela
Quinn van de Laar
Tel. 3981416, of kapelaan H. te

Kerkdiensten
OVERLEDEN:
Fons Willems, 93 jaar
Vrijdag 6 augustus
De H. Communie wordt thuisgebracht
vanaf 09.00 uur
Zondag 8 augustus
H. Mis 10.00 uur t.i.v. echtg. Jo
Verhaegh en Netje Verhaegh-Nijssen,
oud. Johannes Nijssen en Elisabeth
Nijssen-Janssen en Martinus Nijssen
(jaardienst);

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 7 augustus
H. Mis 17.30 uur
Zaterdag 14 augustus
H. Mis 17.30 uur Maria Ten
Hemelopneming met gemengd koor
t.i.v. de zieken

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 8 augustus
9.30 uur H. Mis.
Tot een bijzondere intentie.
Donderdag 12 augustus
9.00 uur H. Mis.

Parochie Kessel-Eik

Misintenties
NL41RABO0125300522
Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkens
06 30 10 30 13

Parochie Meijel

Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zaterdag 7 augustus
H. Mis 19.00 uur t.i.v. uit dankbaarheid
Maandag 9 augustus
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 10 augustus
H. Mis 09.00 uur
Donderdag 12 augustus
H. Mis 09.00 uur. Aansl. Aanbidding

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.

Kerkdiensten
Zaterdag 7 augustus
18.00 uur H. Mis
Voor Lies Naus en overige familieleden Naus
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.
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.

www.werkenbijberden.nl

werkenbijberden.nl

Wij zijn Berden, een familiebedrijf dat maar blijft en blijft groeien. Door deze groei zijn wij
steeds op zoek naar nieuwe collega’s. Heb jij altijd al willen werken binnen een familiebedrijf
waar een plezierige werksfeer gegarandeerd is, waar ruimte is voor eigen inbreng en jij je
kunt blijven ontwikkelen? Kijk dan snel tussen onze openstaande vacatures en hopelijk mogen we snel kennismaken in een gesprek.

• Verkoopmedewerker slapen Blerick
• Verkoopmedewerker Montèl Venlo
• Verkoopmedewerker Auping Venlo
• Meubel bezorger / monteur Blerick
• Junior SEO specialist Blerick
• Commercieel medewerker binnendienst Blerick
• Commercieel medewerker & Relatiebeheer Blerick
• Assistent bedrijfsleider Venlo

Kerkdiensten
Vrijdag 6 augustus
De H. Communie wordt
thuisgebracht vanaf 09.00 uur
Zaterdag 7 augustus
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Piet Janssen
en To Janssen-van der Linden en
zoon Sjraar
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

Mededeling:
Helaas kan de Fancy Fair van 2021,
welke gehouden zou worden in september a.s. niet doorgaan. Dit ivm
de huidige COVID-19 maatregelen.

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
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Jij maakt ‘m super

In Horst zijn
wij op zoek naar
een ambitieuze
keuken adviseur

37
uur per week

Wij zoeken iemand:
•
•
•
•

Met minimaal 1 jaar ervaring in het verkopen van keukens • Met MBO/HBO - denkniveau
Voor een fulltime dienstverband • Heeft geen problemen met werken op koopavonden en weekenden
Die onderlegd is in het werken met computers: Outlook, Excel, Simar (deze programma’s zijn geen must)
Met een commerciële instelling en een enthousiaste houding • Die een echte teamplayer is

Geïnteresseerd? Laat het ons weten!

Superkeukens Horst is op zoek naar leuke collega’s! Kijk voor meer informatie op: www.werkenbijimg.nl/
vacatures Heeft bovenstaande vacature je interesse gewekt? Mail dan je motivatiebrief en cv naar:
sollicitatie@superkeukenslimburg.nl

www.superkeukens.nl
êêêê

Klanten beoordelen Superkeukens met een

8,2

HORST

Witveldweg 100
(Gevestigd binnen Interchalet)
T. 077-3982234

ROERMOND

Burghoffweg 13
(Gevestigd tegenover Retailpark)
T. 0475-691548

Elke zondag geopend

