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Rundje Koeberg
Het jaarlijkse sportevenement Rundje Koeberg vond op zondag 8 augustus plaats in Helden. Vanaf het Dorpscentrum Kerkeböske vertrokken de wandelaars, hardlopers en
fietsers voor een dagje in de buitenlucht in Peel en Maas. De wandelaars en hardlopers konden kiezen uit een route van 5, 10 of 15 kilometer en de fietsers legden een tocht van
25 kilometer af. / Beeld: Jac Willekens

Nieuwe inrichting dorpskern Koningslust
Een plein waar jong en oud elkaar kan ontmoeten, dat is wat de Werkgroep Herinrichting Kern Koningslust
wil. Hiervoor vindt ze het nieuwe basisschoolplein bij De Sprunk geschikt. Ook wil ze samen met de inwoners
nadenken over een mogelijke herinrichting van de grote parkeerplek in het dorpscentrum. De werkgroep
bevindt zich in de opstartfase en is met de gemeente in gesprek over de mogelijkheden.
Door de verhuizing van de basis
school naar De Sprunk is er behoefte
aan een andere invulling van het
tussenliggende gebied, zo zegt
Floss van Gorkum, karttrekker
van werkgroep Herinrichting Kern
Koningslust. “Deze ruimte tussen
de oude en de nieuwe basisschool
willen we herinrichten en toegan
kelijk maken voor de verschillende
doelgroepen in het dorp. Er stonden
al speeltoestellen op het nieuwe
schoolplein, maar deze voldoen
niet aan de wensen van de school
leiding. Zij heeft meer interesse in
uitdaging voor alle leeftijdsgroe

pen. Daarnaast wil de basisschool
graag een groen schoolplein, waar
ook geleerd kan worden. We willen
dit gebied verder inrichten, zon
der er hekken omheen te plaatsen.
Zo blijft het toegankelijk voor ieder
een in het dorp. Het moet echt een
ontmoetingsplek worden.” Volgens
Van Gorkum wil de werkgroep ook
kijken naar de mogelijkheden om
een moestuin te plaatsen, die door
de inwoners, jong en oud, wordt bij
gehouden. Uit een interessepeiling
van de school en omwonenden is
dit naar voren gekomen. “Het is met
name een grote wens van de basis

school. Zo wil ze de interactie tussen
jong en oud versterken. Ook is een
moestuin heel leerzaam: kinderen
leren waar voedsel vandaan komt.”

Parkeerplaatsen
Een ander plan van de werkgroep
is de eventuele aanpak van het
parkeerterrein bij de dorpskerk en
wordt in een later stadium ontwik
keld. “Daar bevinden zich veel par
keerplaatsen en deze staan bijna
altijd leeg. Een gedeelte zouden we
anders kunnen invullen. Hoe pre
cies is nog niet duidelijk, daarvoor
verzamelen we graag meningen

van inwoners uit Koningslust”, zegt
Van Gorkum. Volgens haar is het
belangrijk dat de werkgroep input
krijgt van zowel mensen die bin
nen de kern wonen als mensen die
erbuiten wonen. De werkgroep wil
graag dat inwoners zichzelf aan
melden en helpen bij het realise
ren van vernieuwingen binnen de
kern. “We willen dat Koningslust
echt laat weten wat er belangrijk is
en we betrekken graag inwoners bij
de planvorming en realisatie van de
herinrichting. Inwoners kunnen zich
aanmelden via het Dorpsoverleg,
ook om bijvoorbeeld maar één dag
de handen uit de mouwen te ste
ken.” Tussentijds houdt de werk
groep contact met de gemeente.
“We betrekken de gemeente zodat
we niet voor verrassingen komen te

staan. We willen voorkomen dat we
eerst een kant-en-klaar plan uitwer
ken, voorleggen aan de gemeente
en dit vervolgens compleet wordt
afgeweerd.”

Zelfsturing
Dorpsoverleg voorzitter Ron Tielen
is enthousiast over de mogelijkheid
die inwoners krijgen om zelf ideeën
aan te dragen. “Het is fijn dat de
gemeente Peel en Maas op zelfstu
ring is gericht. In veel gemeenten
kun je beperkt input aanleveren.
Dat gaat wel in Peel en Maas. Als je
kunt aangeven waar de inwoners
behoefte aan hebben, dan wordt er
iets mee gedaan.”

Tekst: Roosje Delsing
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Woonzorgcomplex voor mensen met dementie

Eerste bewoners woonzorgcomplex het Poelsplein
medio december verwacht
Inmiddels zijn de werkzaamheden op de oude vmbo-locatie in Panningen
gestart en krijgt het woonzorgcomplex het Poelsplein langzaam vorm.
Initiatiefnemers Peter, Hélène en dochter Maartje Janssen hopen medio
december de eerste achttien bewoners met dementie te mogen ontvangen.
In eerste instantie zouden er
24 appartementen gebouwd worden,
maar nadat de tekeningen door de
architect werden gemaakt, bleek de
ruimte groter te zijn dan gedacht.
De initiatiefnemers richten zich nu
op 31 appartementen van ruim 40 tot
60 vierkante meter waar mensen
met dementie komen te wonen.
Dit past ook in de verwachtingen van
de vraag die er voor deze doelgroep
is, geven de initiatiefnemers aan.
Op de begane grond en de eerste
verdieping is plek voor 24 bewoners,
op de tweede verdieping bevin
den zich 7 appartementen. Elke ver
dieping heeft een eigen keuken.
“We hebben hier bewust voor geko
zen. Eén gezamenlijke ruimte zorgt
voor veel prikkels bij de doelgroep.
Door op elke verdieping een keu
ken te bouwen, krijgen de bewoners
meer beleving bij het eten en kun
nen ze in kleine groepjes ook mee
helpen met de bereiding. Ze bepalen
uiteraard ook zelf wat ze gaan eten”,
legt Hélène uit.
Vrijheid en ruimte geven aan de
bewoners met dementie en het

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

Oplage 20.050 exemplaren
www.hallopeelenmaas.nl
Redactie
077 208 32 01
redactie@hallopeelenmaas.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

Bezorgklachten www.garcon.nl
Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst
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Redactie: maandag 17.00 uur
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Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
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komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Peel en Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.
Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandig
heden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

personeel is een van de speer
punten van het woonzorgcomplex.
De familie Janssen komt zelf uit de
zorg en merkt dat dit tegenwoor
dig niet meer zo vanzelfsprekend
is. Peter: “We lopen al lang mee in
de zorg en we merken zelf dat er
binnen het huidige systeem een
enorme regeldrang is. Het werk
richt zich op vele plekken in min
dere mate op de zorg of de behoefte
van de cliënt, tegenwoordig draait
het helaas steeds meer om het vol
gen van regels en protocollen. Wij
vinden dat dit beter en goedkoper
op de werkelijke behoefte van de
bewoners afgestemd kan worden.
Daarom kijken we naar de behoeftes
van iemand. Het dagritme van bewo
ners wordt door henzelf bepaald.
Daar passen alle medewerkers zich
op aan. Zo wordt onder andere de
tuin voor een deel door de bewoners
zelf ingericht. We stimuleren ze om
zoveel mogelijk zelf te doen.”

Het dagritme wordt
door de bewoners
bepaald

Het is daarbij volgens de initiatief
nemers belangrijk dat de bewo
ners zich thuis en veilig voelen in
het gebouw. Daar hoort ook een
inrichting bij uit de tijd die de bewo
ners zich nog van vroeger herin

neren. “We gaan terug in de tijd
om de mensen zich weer thuis te
laten voelen. Hun eigen apparte
ment richten ze in met eigen meu
bels, de gezamenlijke ruimte wordt
door ons bepaald. Wij denken aan
eiken meubels, Perzische tapijten
en antieke voorwerpen. Onze kelder
staat inmiddels vol met spullen die
we hebben gekregen en die in het
concept passen”.
Ook de verlichting is aangepast aan
de doelgroep. “Het licht stelt zich
automatisch bij, zodat de bewoners
niet worden overprikkeld. Verder
maken we gebruik van hetgeen de
bewoners nog van vroeger weten.
Geen high tech bij koelen en ver
warmen maar de herkenbare ver

warming en kranen met daarop een
rode en blauwe knop. Deze kunnen
ze zelf bedienen. We hebben ook
gekozen voor rustige, warme kleu
ren in het gebouw. De basis wordt
aangevuld met schilderijen, die kun
nen we altijd aanpassen als het niet
bevalt. We willen niet een uitstra
ling van een verpleeghuis creëren.
Ons personeel zal daarom geen
uniformen dragen. Voor ons heeft
dat geen meerwaarde. Mensen met
dementie herkennen het personeel
echt wel. Ze kennen de mimiek of
stem van iemand”, vertelt Hélène.
Momenteel koerst de familie Janssen
op een opening medio december.
“We gaan in fases open. De eerste
negentien bewoners betrekken het

gebouw begin december. Dan zit
de begane grond nog in de afwer
kende fase. Wanneer we open zijn
gaan we ook de combinatie zoeken
met de kinderopvang, Dichterbij
en vrijwilligers”, geeft Peter aan.
Hélène: “Het is bewezen dat kinde
ren effect hebben op mensen met
dementie. Dat geldt ook voor die
ren. Daarom hebben we een hond
gekocht die onze huishond wordt.
Onze golden retriever Ties is een
sociale hond die heel goed mensen
aanvoelt. We hebben gemerkt dat
hij voor rust zorgt bij personen met
dementie.”
Tekst: Jeanine Hendriks
Beeld: Stefan Koopmans

Preventief cameratoezicht Pastoor Huijbenplein in
Panningen opnieuw verlengd
Het cameratoezicht op het Pastoor Huijbenplein in Panningen is door burgemeester Wilma Delissen-Van Tongerlo verlengd tot ten minste 9 september. De camera’s werden opgehangen op donderdag 24 juni nadat er meerdere incidenten plaatsvonden bij de Poolse supermarkt aan dit plein.
De gemeente vindt de situatie nog niet veilig genoeg om al van het cameratoezicht af te zien.
In overleg met de politie en het
Openbaar Ministerie heeft de bur
gemeester besloten om het came
ratoezicht opnieuw te verlengen tot
9 september, daarna wordt de situatie
opnieuw beoordeeld. Het cameratoe

zicht is ingesteld vanuit preventief oog
punt om herhaling te voorkomen en de
openbare orde te beschermen. Er von
den meerdere incidenten plaats bij
de Poolse supermarkt. Zo werd er op
3 juni een steen door de ruit gegooid,

op 11 juli werd er geprobeerd brand te
stichten en op 19 juni is het vandalen
gelukt om een kleine brand te stichten.
Hierbij ontstond er een kleine brand bij
de buitenkant van het pand. Naast het
cameratoezicht blijft de politie de situa

tie bij de Poolse supermarkt in de gaten
houden. Het preventief cameratoezicht
moet bijdragen aan een veilige situatie
op en rond het Pastoor Huijbenplein en
een veilig gevoel creëren bij de bewo
ners en ondernemers rond het plein.

Rampenfonds schenkt 1.000 euro aan ernstig door
hoogwater getroffen huishoudens
Door het hoogwater getroffen huishoudens in de gemeente Peel en Maas kunnen een aanvraag indienen bij de gemeente voor een schenking van
maximaal 1.000 euro per huishouden. Er is ruim 10 miljoen euro te verdelen over inwoners van Limburg, dat is opgehaald door De Actie Giro 777
van de Stichting Nationaal Rampenfonds (NRF). Ruim 150.000 donateurs hebben hieraan bijgedragen.
Er hangen bepaalde voorwaarden vast
om in aanmerking te komen voor een
vergoeding. Zo moet de woning lig
gen in een bij de gemeente bekend als
ondergelopen straat, of deel van een
straat. Er moet sprake zijn van behoor
lijke schade als gevolg van overstro

ming/ wateroverlast op minimaal
plinthoogte. Het gaat dan om schade in
woonvertrekken op de begane grond.
Schades aan kelder, berging en/of
tuin vallen niet onder deze regeling.
Het aanvraagformulier is niet bedoeld
voor ondernemingen of bedrijven.

Aanmeldformulier
De Limburgse gemeenten hebben
gezamenlijk één aanmeldingsformu
lier opgesteld. Dit formulier is opge
steld door Belastingsamenwerking
Gemeenten en Waterschappen Limburg
(BsGW). Getroffen huishoudens die

een aanvraag willen doen, kunnen tot
en met maandag 16 augustus terecht
op www.peelenmaas.nl onder de
knop ‘Melden schade wateroverlast’.
Het streven van de gemeente is om de
aanvragen vóór 1 september 2021 te
hebben beoordeeld en afgehandeld.
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Meer tijdelijke arbeidsmigranten dan betaald

PvdA/GroenLinks Peel en Maas wil strengere
controle op verblijfsbelasting in de gemeente
PvdA/GroenLinks Peel en Maas wil dat het College van B&W in (de gemeente) Peel en Maas toeziet op een
strengere controle op het afdragen van verblijfsbelasting door huisvesters van arbeidsmigranten. Volgens
de fractie zijn er meer tijdelijke arbeidsmigranten dan dat er verblijfsbelasting wordt betaald, mede door
een gebrek aan controle, waardoor de gemeente geld misloopt. De fractie vraagt daarom verscherping van
de controles.
Verblijfsbelasting is hetzelfde als
toeristenbelasting en betaal je als je
in een Nederlandse gemeente ver
blijft en hier niet staat ingeschreven.
Dit is aan de orde voor onder meer
arbeidsmigranten die hier komen
werken en wonen. Bij een verblijf
langer dan vier maanden is men ver
plicht tot inschrijving. Volgens PvdA/
GroenLinks blijkt uit de cijfers van de
Belastingsamenwerking Gemeenten
en Waterschappen (BsgW) dat er
meer tijdelijke arbeidsmigran
ten zonder inschrijving verblijven
dan dat er verblijfsbelasting wordt

betaald. Dit komt volgens de par
tij door te weinig controle door de
gemeente. Zo ontkomen huisvesters
van tijdelijke arbeidsmigranten aan
het betalen van de verblijfsbelasting,
die 1 euro per persoon per nacht is,
zo stelt raadslid Annigje Primowees.
“Uit informele bronnen weten we
dat de arbeidsmigranten gemiddeld
12,50 euro per nacht per persoon
betalen voor een overnachting in
een stacaravan waar ze gemiddeld
met zes man zitten, of dat nou op
een camping is of bij een boer thuis.
Reken maar uit wat zo’n huisvester

verdient en laat staan als hij de toe
ristenbelasting wel vraagt, maar niet
aan de gemeente afdraagt. De huis
vester is ervoor verantwoordelijk
dat de toeristenbelasting van de
arbeidsmigrant wordt betaald en zou
de belasting gewoon moeten beta
len, net zoals ieder ander belasting
moet betalen.”

Extra controle
In een brief aan het college roept
de fractie op voor een intensivering
van de controle. Ook wil ze vragen
of de raad over het jaar 2021 per

Kunstwerken in Peel en Maas

‘Miniatuur van Maasbree’
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 ‘Miniatuur van Maasbree’ van Maasbreenaar Jan Janssen dat te vinden is bij
de Sint-Aldegondiskerk.

locatie een specificatie kan laten
zien van het aantal bezette bedden
en de op deze locatie door BsGWgeregistreerde overnachtingen in
2021. De fractie beseft dat extra con
trole ook geld kost en dat het afwe
gen is of de kosten hiervan opwegen
tegen het missende bedrag van
de verblijfsbelasting. Primowees:
“Je moet extra mensen inhuren en
controle is duur, dus het kan zijn dat
de kosten te hoog worden. We wach
ten de antwoorden af, die komen na
augustus door het zomerreces.”

Work and Stay en Otto Work Force
Frank van Gool, CEO van Otto Work
Force, laat weten dat het bedrijf
Otto Work Force verblijfsbelasting
betaalt voor mensen die niet inge
schreven staan in het Basisregistratie
Personen (BRP). “Dit betalen we
zelf en wordt (nog niet) doorbe
last. We denken daar wel over na.”
Hij kan geen actuele informatie
geven over de cijfers van het aantal
inschrijvingen, maar hij zegt dat er
controle door de gemeente plaats
vindt. “Ik weet wel dat er samen
werking is met de gemeente in de
vorm van regelmatige gegevensuit
wisseling”, aldus Van Gool.
Bij de Work and Stay in Maasbree
worden de verblijfsbelastingkosten
wél doorberekend aan de arbeids
migranten. Lotte van Gerven van
Work and Stay Maasbree: “Al onze
gasten moeten ofwel verblijfsbelas

ting betalen, ofwel een ingeschre
ven inwoner zijn in Peel en Maas.
Inschrijven is een verplichting na een
verblijf van vier maanden. Work and
Stay is echt een ‘short stay’ loca
tie: gasten blijven bij ons gemiddeld
twee maanden. Het aantal perso
nen dat zich inschrijft als inwoner is
daarmee beperkt tot enkele tien
tallen. Alle andere gasten beta
len verblijfsbelasting. Als een gast
langer dan vier maanden wil verblij
ven, dan informeren wij onze gas
ten actief over hun inschrijfplicht.
Het inschrijven heeft niet alleen tot
gevolg dat er geen toeristenbelas
ting meer betaald hoeft te worden
door de gast, maar het heeft ook
positieve gevolgen voor bijvoorbeeld
pensioensopbouw. Om die reden
informeren wij meteen bij aankomst
diegenen die al weten dat ze langer
dan vier maanden blijven. Na vier
maanden doen we dat nogmaals bij
diegenen waarbij de situatie veran
derd is gedurende het verblijf.”
Van Gerven geeft aan dat de
gemeente regelmatig een
kijkje komt nemen ter controle.
“De gemeente is altijd welkom om
ons nachtregister in te zien en dit
wordt dan ook regelmatig gedaan.
De laatste controle rondom het
nachtregister en de verblijfsbelasting
is in juni van dit jaar geweest.”

Tekst: Roosje Delsing

Wij zoeken een

Verkoopmedewerker
(m/v - 24 uur)
Wij zijn op zoek naar een enthousiast verkoper of verkoopster
die ons team in Panningen wil komen versterken.
Interesse? Mail een korte motivatie en je CV door naar
personeelszaken@bakkerijbroekmans.nl
of bel naar 077 307 98 99

In 2009 kreeg Jan Janssen, gebo
ren en getogen in Maasbree, de
opdracht een beeld te maken om de
herinnering aan de oude gemeente
Maasbree in stand te houden.
Gemeente Maasbree bestond uit
Maasbree en Baarlo, maar deze dor
pen zijn vanaf 2010 opgaan in de
gemeente Peel en Maas. Het idee
van Jan werd gekozen tijdens een
sessie waar mensen hun ideeën kon
den indienen. Hij had voor deze gele
genheid al een proefversie gemaakt
in klei. De gemeente gaf hem de
voorwaarde dit miniatuurbeeld ook
te maken van Baarlo.

Geroepen
Jan heeft een grote affiniteit met
het dorp, hij voelt zich er thuis.

Toen deze oproep werd geplaatst
voelde hij zich geroepen er iets
mee te doen. “Ik wilde de herinne
ring aan Maasbree levendig hou
den en laten zien hoe Maasbree
was. Ik wilde met dit beeld ook
laten zien dat, ondanks het posi
tieve gevoel dat het oude Maasbree
oproept, er kansen moeten zijn om
iets nieuws te ontwikkelen. Dit kan
namelijk een verbetering zijn van
het oude.” Hij heeft geprobeerd
de meest bijzondere gebouwen in
Maasbree zo goed mogelijk vast te
leggen: de kerk, de pomp, het ‘road
hoës’, de school, het ‘kloester’, café
van Oijen, het ‘hoës Van de Loë’
en het ‘ermenhuuske’. Ook staat
er een paddenstoel met een pijl in
de richting van Baarlo, deze pad

denstoel staat symbool voor de
jarenlange relatie met deze dorps
kern die samen met Maasbree één
gemeente vormde.

Sinds 1871

De lekkerste bakkerSinds
bij u1871
in de buurt

Positief
Het beeld is gemaakt van brons.
Het maken van het beeld heeft Jan
meer dan een maand de tijd gekost.
“Het was een secuur werk, het
kostte veel tijd om dit ontwerp uit te
werken, maar ik ben erg blij met het
eindresultaat.” Ook zijn omgeving
reageerde positief op het beeld.
“Ook al is het beeld al ruim tien jaar
oud, er worden nog altijd reacties
gegeven en foto’s van gemaakt.
Ook de gemeente besteedt er nog
steeds veel aandacht aan.”

Wij zijn gespecialiseerd in:
√ Vervaardigen van nieuwe gebitsprotheses
√ Protheses op implantaten (klikgebit)
√ Immediaat protheses (na het trekken van de tanden, noodgebit)
√ Partieële en frame protheses (gedeeltelijk gebit)
√ Rebasen (passend maken van de huidige gebitsprothese)
Nieuw
in
√ Kroon en brugwerk
Pannin
gen
Verder bieden wij u:
√ Geen verwijzing nodig van een tandarts
√ Vergoeding via uw zorgverzekeraar
√ Reparaties klaar terwijl u wacht
√ Het verhelpen van pijnplekken
√ Vrijblijvend advies
Kerkstraat 78, Panningen, 077 307 16 20
√ Eerste consult gratis
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Extra edtie schoonmaakactie Maasoevers
Door het hoge Maaswater is er veel rotzooi achtergebleven. Daarom wordt er een extra editie van de
jaarlijkse Maas Cleanup actie georganiseerd door Schone Maas, Schone Rivieren, LIVES en Maas Cleanup.
Op zaterdag 14 augustus worden de Maasoevers en zijrivieren opgeruimd door vrijwilligers.
De Maas en haar zijrivieren heb
ben hun ongekende krachten
laten zien. Nu het water gezakt is,
komt er een gigantische hoeveel

heid afval aan de oppervlakte.
Daarom wil de organisatie samen
met vrijwilligers de handen uit
de mouwen steken. Omdat dit op

een veilige manier moet gebeu
ren, zonder de natuur verder te
beschadigen, heeft de organisatie
in overleg met waterbeherende

partijen, de veiligheidsregio’s, ter
rein beherende organisaties en
lokale overheden een overzichts
kaart gemaakt. “Er moet een grote
klus geklaard worden en daar kan
alle hulp bij gebruikt worden”,
aldus Maas Cleanup coördinator Noï
Boesten. “Met heel veel vrijwilli

gers in samenwerking met bedrij
ven en waterbeherende partijen
gaan we de schouders eronder zet
ten en de strijd aan.”
Aanmelden als vrijwilliger kan via
www.maascleanup.nl

Werkzaamheden ‘t Thoeshoes na vakantie van start
Na de bouwvakvakantie starten de werkzaamheden in de Pastorie in Maasbree om het pand te verbouwen tot ’t Thoeshoes, een opvang voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. De hoofdaannemer zal samen met de onderaannemers en de vrijwilligers met deze klus aan de slag gaan. De oude woning van de pastoor zal worden ingericht voor mensen met
een beginnende tot matige vorm van dementie, eventueel samen met hun mantelzorger, om daar de dag te kunnen doorbrengen in een huiselijke sfeer en betrokken te blijven bij de
Maasbreese gemeenschap. Het burgerinitiatief streeft ernaar om in februari 2022 klaar te zijn.

OPENINGS
KORTING
*

Montèl Caesar
Banktopper* Hoekbank.
Incl. binnenvering t.w.v. € 200.- en zwart
metalen sledepoten in stof van € 2349.- voor

1999.-

Woonboulevard Trefcenter

ROUND
TABLE
CADEAU

**

Voor de eerste 100 klanten

COMPLEET
VERNIEUWDE
WINKEL

Montèl Romero
3-zits. Zoals getoond in stof
excl. sierkussens € 1199.In leer vanaf € 1499.In stof vanaf € 899.NU MET 10% KORTING

809.-

Montèl Hampton
Hoekbank. Zoals getoond in stof
incl. 2 rugkussens in stof en 1 rugkussen
in leer excl. sierkussens € 3099.In stof vanaf € 2299.NU MET 10% KORTING**
Montèl Phillipe
3-zits. Zoals getoond
en in stof vanaf incl. 2 armkussens
en sledepoot excl. sierkussens € 1699.NU MET 10% KORTING

1529.-

2069.-

*Banktopppers zijn uitgesloten van de actie, deze hebben al een vaste voordeelprijs.
**bij besteding vanaf € 1500.-

10%

WE ZITTEN
WEER LEKKER
IN VENLO
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Kesselse Kevin Steeghs zet zich in voor
komst wooneenheden voor jongeren
Kevin Steeghs uit Kessel is in overleg met gemeente Peel en Maas, woningbouwcoöperaties, investeerders en
producenten van mogelijke woonunits om wooneenheden in de gemeente te realiseren voor jongeren.
Momenteel lopen er gesprekken voor locaties in Panningen, Helden en Kessel.
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Voedselbank voor jeugd

Maasbreese
mondhygiënist doneert
tandenpoetspakketten
Mondhygiënistenpraktijk Maasbree is onlangs een samenwerking gestart met de voedselbank in Peel en Maas en doet vanaf
nu ook mee aan het al bestaande landelijke project ‘Adopteer
een glimlach’. Hierbij doneert de mondhygiënistenpraktijk elke
drie maanden tandenpoetspakketten aan de lokale voedselbank
in Peel en Maas.

De 24-jarige Kevin Steeghs woont nog
bij zijn ouders in het buitengebied van
Kessel, maar kijkt naar de mogelijkhe
den voor een eigen stekkie. Hij loopt
echter tegen het probleem aan dat
er in gemeente Peel en Maas weinig
betaalbare huur- en koopwoningen
voor starters beschikbaar zijn. Daarom
startte hij in december een enquête
om de woningbehoefte onder jonge
ren te peilen. Daaruit bleek dat hij niet
als enige tegen dit probleem aanliep.
“Na het houden van de enquête heb ik
gesprekken gevoerd met onder andere
de gemeente, woningbouwcoöpera
ties, politieke partijen, maar ook inves
teerders en producenten van mogelijke
woonunits. Alle partijen waarmee ik aan
tafel zit, willen vooruit en zijn enthousi

ast over de ideeën, maar het blijft een
lastige puzzel. Anders was het wellicht
al eerder uitgevoerd”, legt Kevin uit.
Kevins voorkeur gaat uit naar het reali
seren van tijdelijke woonunits. Dit kan
volgens hem een goedkope oplossing
zijn voor jongeren die uit huis willen.
“Het plan is niet om een chaletpark of
iets dat erop lijkt te maken, maar vol
waardige wooneenheden van 40 vier
kante meter te realiseren. Het klinkt
klein, maar in werkelijkheid is het vol
doende om als starter te beginnen. Op
dit moment lopen we er tegenaan dat
het vinden van een passende locatie
nog niet zo makkelijk is als we dachten.”
Momenteel is Kevin met enkele loca
ties in gesprek. Die liggen in Panningen,
Helden en Kessel.

“Vanuit direct betrokkenen worden we
gewaarschuwd dat dergelijke plannen
op weerstand kunnen rekenen uit de
omgeving. Het is eigenlijk van de zotte
dat mensen ons daarvoor waarschuwen,
want wij zijn bezig met een oplossing te
vinden voor onze eigen jeugd en kinde
ren. Ik hoop dat mijn enthousiasme en
inzet wordt beloond met meer woon
ruimte in Peel en Maas.”

Wij zijn bezig een
oplossing te vinden

Elke drie maanden een nieuwe
tandenborstel en een geschikte
(kinder-)tandpasta gebruiken,
is vaak niet mogelijk voor de
jeugd die gebruik maakt van de
Voedselbank. Zo ontstond het
idee voor het initiatief ‘Adopteer
een glimlach’ waarbij deze
groep kinderen elk kwartaal van
tandenpoetspakketten wordt
voorzien. Ieder kind krijgt een
pakket met een tandenborstel,
een tube tandpasta en informa
tie om het gebit gaaf te houden.
Mondzorgverleners zetten zich
door het doneren van de tanden
poetspakketten in om preventief
de mondgezondheid van deze
groep kinderen te verbeteren.
Mondhygiënistenpraktijk
Maasbree doet ook mee en op
donderdag 5 augustus zijn de
eerste poetspakketten afge
leverd bij Voedselbank Peel
en Maas. Tamara Driessen
van mondhygiënistenprak
tijk Maasbree is enthousiast.
“Dit project is natuurlijk een
geweldig idee om zo de kinderen
te bereiken van wie ouders een
smalle beurs hebben, want ieder
kind heeft recht op een gaaf
gebit. Ik heb het altijd belang

rijk gevonden om mee te werken
aan maatschappelijke initiatie
ven”, zo zegt Driessen. Zij ziet
het liefste dat de preventieve
controle zo vroeg mogelijk begint
bij kinderen. “Eigenlijk zou de
mondhygiënist al aanwezig moe
ten zijn op het consultatiebureau,
om zo vroeg mogelijk te begin
nen met (preventieve) voorlich
ting. Alle kinderen moeten leren
tandenpoetsen met een eigen
tandenborstel. Ieder kind start
tenslotte met een gezond gebit
en het zou mooi zijn als dat zo
blijft.”

Ieder kind heeft
recht op een gaaf
gebit

Extra informatie
Volgens Driessen is het belangrijk
voor ouders om te weten dat hun
kinderen van 0 tot 18 jaar gratis
zijn meeverzekerd in het basispak
ket voor de tandarts en mondhygi
ënist. Kijk voor meer informatie op
www.mpmaasbree.nl

Tekst: Jeanine Hendriks

ONTHAASTEN IN STEYL

Kermis Grashoek
Nadat de Grashoekse kermis vorig jaar was afgelast door de coronamaatregelen, kreeg de kermis dit jaar
groen licht en waren de kermisliefhebbers weer welkom. Van zaterdag 7 tot en met dinsdag 10 augustus
konden bezoekers weer genieten van verschillende attracties. Ook konden ze onder meer touwtje trekken,
smullen van een suikerspin of een zuurstok halen bij de snoepkraam. Het kermisterrein was vrij toegankelijk, er was geen sprake van een negatieve coronatest controle. Wel moest men 1,5 meter afstand waarborgen. Ook was er was dit jaar geen livemuziek, maar het terras van het gemeenschapshuis was wel geopend,
waar consumpties konden worden genuttigd. / Beeld: Henk Steeghs

Het pittoreske kloosterdorp Steyl, ten zuiden van
Venlo, is de moeite waard om te bezoeken. Steyl
is de plek waar je tot rust en bezinning komt.
Schakel volledig af in de groene omgeving in de
buurt van Venlo.
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De lichtpuntjes werden kleiner,
het verlangen naar rust groter.
Na mooie laatste dagen met het gezin rondom ons mam,
laten wij weten dat is overleden

Mies Nooijen - van Rijt
“Mies van Coerke”

Zachtjes is uit onze handen weggegleden

Jan Kesselmans
echtgenoot van

Ellie Kesselmans-Kurvers
Hij overleed in de leeftijd van 84 jaar.
pap, schoonvader en trotse opa van

echtgenote van

Marlon en Nils
Milou en Steyn
Luud

Jack Nooijen
Tegen iedereen die haar hielp, zei ze: “Gij bènt een goei”,
mèr mam, gij waart ok een goei, un hil goei.
* Neerkant, 25 augustus 1937

Moostenstraat 25
5758 RX Neerkant
Wij nemen op vrijdag 13 augustus om 10.30 uur helaas in
besloten kring afscheid in Gemeenschapshuis De Moost.
Vanaf afstand kunt u via livestream toch dicht bij ons zijn
via de link: http://bit.do/MiesNooijen13aug
Wij nodigen u uit om aan het einde van de dienst,
rond 11.45 uur, aan te sluiten in een erehaag voor ons mam.

Sjaak Hunnekens

Ron en Yvonne
Sonja
Sandro en Daniela
Jill en Mike
Nick

† Meijel, 7 augustus 2021

Neerkant: Jack
Neerkant: John Nooijen en Leny van den Berkmortel
Anoek
Lonne
Joep en Delana
Meijel: Irma en Jan Ghielen-Nooijen
Lieke en Rob, Bram - Eef
Maud en Roy, Saar - Daan
Neerkant: Erick en Fanny Nooijen-Mennen
Rolf en Irma, Levi - Vinz - Jesse
Linda en Niels, Lars - Sem
Neerkant: Miriam en Leo van Heugten-Nooijen
Hilke en Tom
Yara en Bram
Marijn en Jill

12 augustus

100 jaar
Proficiat van kinderen,
kleinkinderen
achter kleinkinderen
en achter achter kleinkind

Ellis en Geert
10 augustus 2021
Graafschap Kesselstraat 33
5981 XS Panningen
De afscheidsdienst zal in besloten kring plaatsvinden.

Voor aardbeienplanten,
groenteplanten o.a.:
winterpreiplanten, fruitbomen en
kleinfruit naar Thijs Huys, Langstraat 64
Horst-Hegelsom. Tel.: 077 398 35 52.

DANKBETUIGING
Wij danken iedereen voor de overweldigende
belangstelling, prachtige bloemen en mooie
woorden middels brieven en kaarten die wij
mochten ontvangen na het overlijden van
mijn lieve man, pap en schoonvader

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

They Leenen
Hoewel de grote leegte en het gemis blijven, doet het ons goed
te weten dat hij niet alleen voor ons, maar ook voor anderen
heel veel betekend heeft.
Door, Mandy en Bas

Dankbetuiging

Panningen, augustus 2021

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de vele lieve
berichten, kaarten en mooie bloemen tijdens de ziekte en na
het overlijden van mijn lieve man, trotse pap en schoonpap

Annie, Rens†, Britt en Puk
Helden, augustus 2021

Dankbetuiging

Wij willen U danken voor Uw belangstelling en medeleven
na het overlijden van mijn lieve man, onze pap,
trotse opa en super opa,

Peet Steeghs Uitvaartzorg

Mien Kluthausen-Huijs
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Baarlo augustus 2021

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

Gezocht: huishoudelijke hulp voor
3 uur per week in Egchel. Interesse?
Liz Klaassen 06 52 72 99 20
gevraagd voor mij verzameling
ansichtkaarten en bidprentjes van
helden en omgeving twan niessen
dorper tore 23 tel 077 307 13 97

06 38 43 79 56
Maasbree e.o.

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl

bob noten
uitvaartbegeleiding

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

24-uur
bereikbaar

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

077-3661314 | www.bobnoten.nl

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

Gevraagd appelplukkers periode
sept/okt
Mts. Classens Horsterweg 20a
Castenray/Oirlo interesse
bel 0478 57 15 90
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

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

fienbosuitvaartzorg.nl

Joseph ( Joep) Kluthausen
De vele kaarten, persoonlijke herinneringen en andere
vormen van belangstelling hebben ons veel warmte
en steun gegeven.

Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade. Direct geld en
vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.

Gezocht: Hulp in huis/
interieurverzorgster. Omgeving
Meijel. Plusminus 3 uur per 2 weken.
06 12 80 39 33

Hans Verboeket
Hartverwarmend. Dit alles is een enorme steun voor ons.

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

samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

#kempencreëert

creatieve
ideëen
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Typerende beukenbomen aan dorpsplein in
Grashoek zijn stervende
Met het kappen van nog eens twee grote dode beukenbomen in de afgelopen drie weken voor de kerk in het
centrum van Grashoek is voor veel inwoners de maat vol. De ene na de andere beuk, die het dorpscentrum van
Grashoek groen zou moeten laten uitzien, sterft door fouten die gemaakt zijn bij de herinrichting van het plein
in het verleden. “Een triest aanzicht”, zo vindt John Janssen, voorzitter dorpscommissie ‘Laeve Grashook’.
De dorpscommissie hoopt een nieuw plan te kunnen opstellen met behulp van inwoners om tot een nieuwe
inrichting van het ‘kale dorpsplein’ te komen.

trilplaat werd aangelegd. Bij het weg
graven van de zwarte grond werden
ter plekke alle hoofdwortels doorge
sneden. De trilplaat trilde vervolgens
alle zuurstof uit de grond.” De beuken
kwamen na jaren steeds slechter in
blad door de wortelbeschadiging en
door de afsnijding van toegang tot
water, zuurstof en voeding. Anno 2021
zijn de gevolgen duidelijk zichtbaar.
Steeghs: “Drie dode beuken en twee
stervende beuken. De doden zijn
gerooid, de stervende beuken volgen
later. De enige beuk die nog rede
lijk wat tekenen van leven vertoont,
wordt niet de ruimte gegeven om te
overleven. Waarschijnlijk haalt die in
de huidige status 2022 niet.”

Kantelmoment

Treurig en niet goed voor Grashoek,
dat heeft Janssen te zeggen over de
stervende bomen aan het dorpsplein.
“Karakteristiek Grashoek zou groener
moeten worden, nu wordt het juist
minder groen.” Janssen probeert met
de dorpscommissie ‘Laeve Grashook’
belangen van Grashoek bij de juiste
personen neer te leggen, zo vertelt
hij. Sinds zes maanden hebben zij de
‘beukenbomenkwestie’ overgenomen

van het voormalige dorpsoverleg,
dat zich voorheen bezighield met het
onderwerp. ‘Laeve Grashook’ is met
de gemeente en inwoners in gesprek
gegaan over de kwestie. “Het is een
onderwerp dat veel Grashoekse inwo
ners aangaat”, aldus Janssen.

De situatie
Het probleem is begonnen in 2014,
toen het dorpsplein van Grashoek op

de schop ging en er plek moest wor
den gemaakt voor vele straatklinkers.
Ook zijn er volgens Grashoekenaar
Henk Steeghs van de Historische
Werkgroep Grashoek tijdens de herin
richting vele esdoorns en Japanse sier
kersen tegen de vlakte gewerkt. “Er is
een heel pakket grond weggegraven,
tot aan de beuken”, zegt Steeghs.
Daarvoor in de plaats kwam een dik
pakket met geel zand, dat met een

In 2019 werd er door de gemeente
een nieuw waterinfilteringssysteem
geplaatst die de eiken van water zou
moeten voorzien. “Om de fouten te
herstellen die bij de bouw van het
plein zijn gemaakt”, legt Janssen uit.
“Maar er is fout granulaat gebruikt
dat water heeft vastgehouden, hier
door zijn de boomwortels rot gewor
den. De gemeente heeft deze fout
ook erkend. Ook speelt er nog een
factor mee dat buiten de macht van
de gemeente ligt. Zo hebben we twee
hele hete zomers gehad de afgelopen
jaren. Dat heeft er zeker weten ook
aan bijgedragen dat de bomen meer
zijn uitgedroogd.”
Volgens Janssen is er nu sprake van
een ‘kantelmoment’. “Eerst heerste
er onder de inwoners van Grashoek
vooral bezorgdheid, maar dat is nu
omgeslagen in irritatie. De leden van
de vorige commissie hebben zich
er drie à vier jaar mee beziggehou

den. Nu blijkt dat wat toen de oplos
sing moest zijn, niet werkt. Er zijn
veel mensen die het niet leuk vinden.
Als je zo’n mooi dorpshart hebt, is het
sterven van de bomen en daarmee
het verliezen van het groene aanzicht
hartstikke zonde.”

Andere discussie
De dorpscommissie wil kijken welke
keuzes er eventueel gemaakt moeten
worden met betrekking tot de inrich
ting van het plein als ook de andere
beuken sterven. Janssen vindt dat het
plein meer mag worden aangekleed.
“Met kunst of bankjes bijvoorbeeld.”
Maar volgens hem is het ook een
optie dat het hele plein wordt omge
gooid. “We moeten met inwoners in
gesprek gaan om te kijken wat zij wil
len. Sommigen vinden dat er te veel
steen ligt, onder wie een boomexpert.
Volgens hem moet er 7 à 8 meter aan
klinkers rondom elke beukenboom
worden weggehaald en worden ver
groend, zodat er meer water naar de
bomen kan toestromen. De vraag is
of we dat alleen wel moeten doen,
want dan moet je het hele plein
opnieuw inrichten. Als we dit willen,
is het belangrijk dat we heel Grashoek
gaan benaderen en betrekken.
We zijn zowel met de inwoners als
met de gemeente in gesprek. Aan de
gemeente hebben we gevraagd om
in elk geval nog geen nieuwe bomen
te planten. We moeten eerst goed
nadenken wat het plan wordt, want
de bomensterfte kan zo rigoureus zijn
dat we het hele kerkplein moeten
gaan veranderen.”
Tekst: Roosje Delsing
Beeld: Henk Steeghs

Wij zijn op zoek naar een medewerker die beschikbaar
is in weekenden en vakanties.
Je bent flexibel en houd van aanpakken en maakt graag
klanten tevreden.
Interesse?
Bel dan Bakker Bart Panningen: 077-3747605
En vraag naar Francéé!

&

AIRCONDITIONING

Spellenmiddag Panningen
Het centrum van Panningen stond maandag 9 augustus in het teken van spellen. Vanaf 13.00 uur stonden
diverse spellen klaar voor kinderen uit de gemeente. De kinderen, die werden begeleid door bewoners van
Daelzicht, konden zich onder andere vermaken met een vier-op-een-rij-spel, djenga en de bibberspiraal.
/ Beeld: Jac Willekens

AANGENAAM

pmairconditioning@hotmail.com
Serge de Meulemeester
06 48 57 52 13
leveren-monteren-onderhoud-storingen
Toshiba en/of Daikin
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Het dorpsplein van Grashoek moet
opnieuw op de schop
Door fouten in het verleden tijdens de herinrichting van het dorpsplein van Grashoek zijn onlangs enkele oude beuken gesneuveld. De dorpscommissie ‘Laeve Grashook’ is bang dat de overige bomen 2022 ook niet halen. Daarom wordt er een oplossing gezocht. Zij stelt voor om het
plein verder aan te kleden of zelfs om te gooien.
Er moet meer vergroend worden, zeggen en
kele inwoners van Grashoek. Sommigen vin
den dat er te veel steen ligt. Een beukenexpert
geeft zelfs aan dat er 7 tot 8 meter aan klinkers
rondom de beukenbomen moet worden weg
gehaald, zodat er meer water naar de bomen
stroomt. De overheid adviseert ook zoveel mo

gelijk bomen te planten om de gevolgen van het
klimaat op te vangen. Voor de waterhuishouding is
het beter om te vergroenen in plaats van te ver
stenen.
Aan de andere kant heeft een volledige nieuwe
inrichting van het dorpsplein een hoog kosten
plaatje. De inwoners draaien door fouten van de

gemeente op voor de kosten. Wellicht is er een
goedkopere oplossing? De veranderingen in het
verleden hebben al veel geld gekost.

Het dorpsplein van Grashoek moet
opnieuw op de schop. Wat vindt u?

Pastoraaltje

Column

Vakantie
zorgen

Jeanne Hesen

Na een beklemmende corona
tijd willen veel mensen er maar
wat graag even tussen uit. Het is
zomer- en vakantietijd. Maar op
het ogenblik lijkt de grootste zorg:
waarheen kan ik zorgeloos op
vakantie? Kleurcodes bepalen het
genot van onze zomer. Velen hou
den het veilig bij een vakantie in
eigen land. Anderen willen in deze
kwakkelzomer toch de zekerheid
van mooi weer. Maar dan moet
je er wel wat voor over hebben,
met al die verschillende eisen van
vaccinaties en testen die er in de
diverse landen van Europa wor
den gesteld. Hoewel veel landen
officieel wel strenge voorwaar
den stellen, worden deze in de
praktijk nauwelijks gecontroleerd.
De inkomsten van al die buiten
landse toeristen geven blijkbaar de
doorslag. Want alles draait uitein
delijk om het geld. Dat is ook het
geval in de arme landen, waar de
zorg van de meeste mensen echt
niet is: Waar kan ik zorgeloos op
vakantie? Maar vooral: hoe blijf
ik gezond? Of: hoe komen mijn
gezin en ik aan zo’n vaccinatie?
Wie helpt ons in deze coronacri
sis? In sommige arme landen is er
nauwelijks nog plaats in de zieken
huizen. Er is haast geen zuurstof
meer te krijgen en de mortuaria
zijn overvol. Juist in deze dagen
kwamen de superwinsten van
de succesvolle farmaceutische
bedrijven als Pfizer en Biontech
Moderna over het afgelopen jaar
in het nieuws. En ook dat de vol
gende leveringen van vaccins aan
Europa een stuk duurder zullen
zijn. Natuurlijk houden deze farma
ceuten ons in het rijke Westen voor
dat een derde prik nodig zal zijn.
Zeker, zo’n boostershot geeft best
wel een veilig gevoel. En zeker
is het ook weer kassa, voor de
grote farmaceuten! Maar hope
lijk krijgt de derde wereld ook
een faire kans. Want daar den
ken de gewone mensen echt niet
aan vakanties. Daar wordt alleen
maar vurig gehoopt dat de eerste
prik tijdig komt. Ja, het is ongelijk
verdeeld in de wereld. Het geld
telt, maar wie houdt er nog reke
ning met de armen? En dan heb ik
het nog niet over het gevaar dat
door die achterblijvende vaccinatie
wereldwijd nieuwe virusvarianten
ontstaan.

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.

Pastoor Peter van der Horst

Bespreking poll week 31

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
zelfvertrouwen 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
meedenken, zij voornamelijk denken aan wat
belangrijk is voor hunzelf en niet altijd de gehele

gemeenschap in acht nemen.
Antal Smits vindt het zeker zinvol om jongeren bij
kwesties te betrekken. “Al is het maar om jongeren
te laten meemaken dat vertegenwoordiging in
politiek en werkgroepen er toe doet. Alleen op die
manier landt hun stem goed in de uiteindelijke
besluitvorming.”

Ingezonden brief

Zoveel mensen, zoveel meningen
Het is moeilijk jezelf te blijven, je eigen wijsheid te volgen en op de weg te blijven die jouw ‘innerlijk’ aangeeft. Alleen de allersterksten presteren dat. Overspoeld door alle meningen en kritiek je rug recht houden, is niet makkelijk.
Door gewoon met de meute mee te
lopen val je niet zo op, waardoor je
veel tegenwerking bespaard blijft.
Om maar niet op te vallen, wande
len er vele mensen met de massa
mee en missen daardoor de weg van
hun eigen verlangen (de ziel). Er zit
veel weten in ons, ‘je intuïtie’, en

door die te volgen blijf je op je eigen
pad. Maar wij zijn groepsdieren die
er graag bij willen horen, waardoor
we de grijze massa volgen. Je hoeft
niet meer zelf te denken, want dat
doet de leider van de groep wel, wie
het ook moge zijn. Loopt die weg
de afgrond in, dan zullen velen die

afgrond instorten. Op het moment
loopt de massa langs onzinnige test
straten en vaccinatieplekken om er
maar bij te blijven horen, niet op te
vallen en de worst te volgen die ze
voorgehouden wordt met daarin vrij
heid verpakt. Maar je innerlijk weten
zegt je dat die worst je voorgehou

den wordt en je ook altijd voorblijft.
Tot het moment dat je zelf beslist vrij
te zijn en uit de grijze massa stapt
en weer je eigen innerlijke weg gaat
volgen.

Igna Janssen, Helling 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.

VVD Peel en Maas Ter inzage Ontwerp Programma Baarlo - Hout-Blerick
Het Ontwerp Programma Baarlo - Hout-Blerick beschrijft het beoogde toekomstperspectief voor het laagterras in Baarlo - Hout-Blerick. De
milieueffectrapportage (m.e.r) wordt daarbij ter inzage gelegd. Vanaf 19 augustus tot en met 29 september komen de stukken ter inzage. Bij
de gemeente, Waterschap Limburg, Provincie Limburg en Rijkswaterstaat.
Maatregelen zoals verlegging van
een dijk (gemeente Venlo), dijk
versterking (grondgebied Peel en
Maas), beekherstel, aanleg KRW
kwelgeulen, mogelijk maken van
laagterras en gebiedsontwikkeling
Hummerenweg en verbeteren eva
cuatie.
Nu hebben we afgelopen juli
(helaas) een fikse hoogwatergolf
gehad. Het is van groot belang
dat deze zaken met de bewoners
en bedrijven goed vooraf worden
besproken en afgestemd. De les

sen nu geleerd tijdens de jongste
zomer- hoogwatergolf, verandert
de zaken zoals al vastgelegd in
de stukken die ter inzage komen.
De reikwijdte en de effecten van
de te nemen maatregelen zullen
ook bekeken en besproken moe
ten worden zowel binnendijks en
buitendijks. Complimenten voor de
Veiligheidsregio die al een digitale
enquête hierover heeft gehouden.
Ik zou willen pleiten voor een land
bouweffectrapportage, die vervol
gens ook onderdeel moet zijn van

deze onderzoeken. De effecten en
kosten duidelijk in beeld brengen,
realistisch bovendien. Het kan en
mag niet zo zijn dat er alleen bin
nendijks goede bescherming is voor
de inwoners. Helemaal terecht ove
rigens. Dat buitendijks de zaken mag
opvangen en dan financieel ‘de boot
in gaat’, dat moeten we niet willen
met zijn allen. Het is noodzakelijk om
de leerpunten van deze zomerhoog
watergolf mee te nemen en goed
te bespreken. Na een fatsoenlijke
discussie over de mogelijk te nemen

maatregelen en weging wat goed is,
ook durven toe te voegen. Als blijkt
dat sommige effecten slecht zijn,
moeten deze dan ook rigoureus
geschrapt worden. Zorg voor een
fatsoenlijke onkostenvergoeding
voor retentiegebieden en beekdalen,
mocht er weer zo’n hoogwatergolf in
zomer komen. De bedrijven hebben
hier niet voor gekozen, die waren er
gewoon al diverse zelfs al honder
den jaren...
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Meld nu uw schade door
hoogwater

Ik ga op reis en de inbreker
neemt mee… Eindelijk alles in de auto gepropt,

buren uitgezwaaid en broer gevraagd of
hij twee keer per week de planten water
geeft. Nog snel een foto op facebook:
“Klaar om te vertrekken. Volgepakt naar
het Como-meer”.
Er zijn in Nederland miljoenen
gebruikers actief op social media. Daar
zitten ook inbrekers tussen die alle tijd
nemen om te speuren naar voor hen
kostbare informatie. Als je laat weten
dat je niet thuis bent, maak je het ze
wel erg gemakkelijk. Google eens

Heeft u schade door het hoogwater van de Maas? Particulieren, bedrijven,
overheden, religieuze instanties, verenigingen en stichtingen kunnen sinds deze
week hun schade melden bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
Het ministerie van Justitie en Veiligheid is op dit moment de Regeling tegemoetkoming
schade hoogwater Limburg juli 2021 aan het uitwerken. U kunt uw schade nu wel alvast
melden. Als de regeling definitief is, beoordeelt RVO of u recht heeft op een gedeeltelijke
vergoeding van uw schade. Het gaat om materiële schade die niet verzekerbaar,
vermijdbaar of verhaalbaar is.
U hoeft niet te wachten met herstel van uw schade. Zorg wel voor bewijs van uw schade
met foto's en film. De schade moet daarop goed te zien zijn.
Bent u verzekerd voor de schade? Neem dan ook contact op met uw verzekeraar.

op “hoe inbrekers sociale media
gebruiken” en lees de tips.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie en het meldingsformulier op www.rvo.nl en klik op de knop
‘Tegemoetkoming schade hoogwater Limburg’. Of kijk op www.peelenmaas.nl onder de
knop ‘Melden schade wateroverlast’.
Algemene kosten
Naast schade, kunt u ook kosten melden voor bijvoorbeeld evacuatie, opruimen of het
aanleggen van een waterkering. Op de website van RVO ziet u voor welke zaken u een
melding kunt doen.

16 t/m 20 augustus

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.

Militaire oefening
De Koninklijke Luchtmacht oefent van 16 augustus om 10.00 uur tot en met vrijdag
20 augustus rond 15.00 uur met 2 Apache-helikopters in Peel en Maas. Daarnaast worden
5 militaire wielvoertuigen ingezet. In totaal nemen 8 personen deel aan de oefening.
Locatie
De Koninklijke Luchtmacht verplaatst zich over bestaande wegen en paden. Privé terreinen worden pas betreden na toestemming van eigenaren en/of beheerders. De helikoptervluchten zijn in
het laagvlieggebied GLV 8, voornamelijk tussen 10.00 en 16.00 uur. Dit militair laagvlieggebied is
onze hele gemeente, behalve Baarlo. Het doel is om vliegers te trainen voor eventuele missies.
Klachten
Een klacht over geluidshinder van militaire toestellen kan worden gemeld bij Defensie. Dit kan
via het online klachtenformulier op www.defensie.nl > zoekterm ‘klachtenformulier’ of
telefonisch via het gratis nummer 0800-022 60 33.
Een eventuele schade kan worden gemeld bij de sectie Claims van het ministerie van Defensie
via 030 - 218 04 20 of JDVclaims@mindef.nl.

Container niet vol?

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

Huiselijk geweld…..het komt wel goed
Jaarlijks hebben naar schatting tussen de 200.000 en 230.000
volwassenen en kinderen te maken met ernstig of herhaald
huiselijk geweld. Peel en Maas wil huiselijk geweld bestrijden.
Huiselijk geweld gaat niet zomaar over!
Heeft u te maken met huiselijk geweld:
bel Vorkmeer tel. 077 - 307 73 50 of
Veilig Thuis via 0800 2000
Voor meer info, kijk op:
www.vorkmeer.nl/ik-heb-ondersteuning-nodig-bij/
stoppen-huiselijk-geweld of www.veiligthuis.nl

Plaats/locatie

Straat/omschrijving

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

Kaumeshoek 21 B
Marisbaan 9
Marisstraat 11
Linskesweg 32
Rongvenweg 15
Lorbaan 10
Lorbaan 44
Lorbaan 58B
Meeuwenweg 4
Baarloseweg 5
Kloosterstraat 58A
Mariaplein 1
Op de Lundert 7
Merwijckstraat 34
Rijksweg 50
Dorpstraat 28
Dorpstraat 53
Groesweg 31
Lange Heide sectie P nr. 319
Schachtoven 4
Westeringlaan 65
Bolakker 12
Dopheide 21
Eerenbeemd 4
Industrieterrein 13
John F. Kennedylaan 14-14B
Ringovenstraat 12
St. Vincentiusstraat 12
Vosberg 7A
Cameratoezicht Pastoor Huijbenplein Panningen

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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Geplukt

Carola Vergoossen Helden
Carola is altijd druk bezig. Als ze niet aan het werk is in haar drukke salon, houdt ze zich wel bezig met vrijwilligerswerk en zet ze zich in voor
verschillende projecten om kansarme kinderen te helpen. Deze week wordt Carola Vergoossen (60) uit Helden geplukt.

Oorspronkelijk komt Corola uit Echt,
waar ze werd geboren tijdens de
jaarlijkse kermis. “Ik was een echt
zondags kermiskindje, volgens mij
ouders”, lacht Carola. Haar moeder
werkte bij de notaris en haar vader
was bezig met de lerarenopleiding.
Zijn grootste wens was om te gaan
reizen en de wereld te zien. In 1962
zijn ze met een bananenboot naar
Curaçao vertrokken, deze reis duurde
twaalf dagen. Carola was toen pas
één jaar oud en haar broer drie jaar
oud. “Mijn vader kreeg een baan
aangeboden als leraar op de tech
nische school in Curaçao en besloot
deze kans aan te grijpen. De veran
dering voelde voor het gezin niet
extreem. Carola en haar broer kon
den op het eiland Nederlands onder

wijs volgen. “Het leven voelde hier voor
ons heel gewoon. Ondanks dat we de
voordelen ervoeren van het leven op
een eiland, zoals lekker zwemmen in
de baai, gingen we gewoon elke dag
met de schoolbus naar school, waar
een Nederlands schoolsysteem werd
gehanteerd.” Ze hebben in totaal zeven
tien jaar op het eiland gewoond. In 1977
verliet haar broer het eiland om in
Nederland te gaan studeren. Twee jaar
later, in maart 1979, vertrok Carola met
haar ouders terug naar Nederland, toen
haar vader in Nederland een baan kreeg
en binnen twee maanden kon beginn
nen. Carola heeft toen haar middelbare
school afgemaakt in Panningen. Ze vond
dit ontzettend moeilijk. “Alles was heel
spannend. Een eiland voelde heel veilig
en je kwam als het ware in de wijde

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.

Oplossing vorige week:
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wereld terecht. Ik had dan ook ontzet
tend last van heimwee. Ik sprak geen
Limburgs en voelde me soms erg alleen
en niet op mijn gemak.” Toch heeft
ze haar weg hierin gevonden en haar
havo-diploma gehaald.

Gevarieerde loopbaan
Na de middelbare school heeft Carola
de opleiding tot secretaresse gevolgd.
Ze is hierna als secretaresse begon
nen bij een transportbedrijf in Blerick,
ondanks dat ze vroeger altijd zei dat
ze nooit op kantoor wilde werken.
“Mijn jeugddroom was om stewardess
te worden, wij hebben heel veel gevlo
gen. Iedere twee jaar vlogen we van
Curaçao naar Nederland en we heb
ben heel veel van de wereld gezien.
Dit heeft veel waarde aan mijn leven
toegevoegd, ik heb me hierdoor echt
leren aanpassen aan de wereld. Ik heb
veel armoede gezien in Zuid-Amerika,
waardoor ik ook geleerd heb hoe goed
wij het hier hebben.” Deze meisjes
droom heeft ze utieindelijk mogen
waarmaken. Toen ze met haar
ouders op vakantie was in Oostenrijk,
leerde ze haar Duitse ex-man ken
nen. “Ik ben toen anderhalf jaar later
naar Wuppertal in Duitsland verhuisd,
waar ik één jaar later trouwde.” Hier
heeft ze zes jaar lang als grondstewar
dess gewerkt op Düsseldorf Airport.
“Dit is de leukste werktijd van mijn
hele leven geweest, ik heb hier zo
van genoten. Je werkt dagelijks met
duizenden mensen en elke dag is
verschillend. Ik ben ook echt een
mensenmens.” Ze heeft hier tot 1989
gewerkt, toen haar eerste zoon werd
geboren. Vier jaar later kreeg ze haar
tweede zoon.
Thuiszitten kan Carola niet. “Toen mijn
jongste zoon naar de kleuterschool
ging, ben ik een herintredingsoplei

ding gaan doen. Ik vond hierna ook
vrij snel weer een baan als secreta
resse.”
Carola is altijd heel close geweest met
haar broer. “Mijn broer is verhuisd
naar Guatemala, waar hij dertig jaar
gewoond heeft en sinds twee jaar
woont hij in Nicaragua. Toch kwam hij
vaak terug naar Nederland.” Ook met
haar ouders heeft Carola een hechte
band. “Mijn ouders brachten, toen
ik nog in Duitsland woonde, veel
tijd door met de kinderen. Ze kwa
men elke twee weken op bezoek
en bleven dan een paar dagen sla
pen.” Na vijftien jaar liep haar huwe
lijk stuk. In 2002 ontmoette ze haar
huidige, Nederlandse partner tijdens
carnaval in Duitsland. Later trok hij
ook bij haar in. Toen Carola scheidde
van haar ex-man waren haar kinderen
8 en 12 jaar. Ze heeft toen besloten in
Duitsland te blijven tot de kinderen
uit huis zouden gaan. Uiteindelijk is
Carola in 2013 met haar partner terug
verhuisd naar Nederland.
In 2017 begon Carola met een tweeja
rig opleiding voor medische pedicure
en volgde tegelijkertijd verschillende
trainingen voor permanente make-up.
Sindsdien heeft zij een eigen bedrijf
waar ze deze twee beroepen afwis
selend en met veel passie uitoefent.
“Het klantencontact vind ik ontzet
tend leuk en het geeft me een pret
tig gevoel om mensen te helpen.”
Naast haar werk heeft Carola de rol
van mantelzorger van haar moeder op
zich genomen samen met haar part
ner. Haar vader is één jaar geleden
overleden. “Volgend jaar ga ik samen
met mijn moeder, partner en kinderen
naar Curaçao om zijn as uit te strooien
onder zijn lievelingsboom. Op deze
manier kunnen we zijn laatste wens
in vervulling brengen.”

Helperssyndroom
Naast haar drukke baan is ze ook
nog werkzaam als vrijwilliger voor
DOK6 in Panningen, vier keer per
maand is ze hier gastvrouw bij een
theatervoorstelling. “Voor mij zijn de
dagen eigenlijk echt te kort,” lacht
Carola. Ze is altijd wel ergens mee
bezig. “Ik heb echt het helperssyn
droom. Zo heb ik, in de 29 jaar dat
ik in Duitsland woonde, twee keer
een tiener uit Guatemala een aantal
maanden in huis genomen. Ik kwam
in contact met deze meisjes via
mijn broer in Guatemala. Doordat er
daar veel armoede is, kunnen
ouders het niet betalen hun kinde
ren naar Europa te sturen om wat
te leren over de taal en de cultuur.”
Deze meisjes hebben bij Carola in
huis gewoond en werden behandeld
alsof het haar eigen dochters waren.
“We wilden ze ook zo veel mogelijk
van de omgeving en de cultuur laten
zien. Hierdoor konden deze meisjes
veel leren, wat ze ook mee heb
ben genomen in hun verdere leven.
Het gaf me echt een goed gevoel dat
ik deze meisjes iets mee heb kunnen
geven.”
Curaçao heeft een speciale plek
in Carola’s hart. “Ik heb me altijd
verbonden gevoeld met het land.
Zeven jaar geleden kwam ik op
Curaçao een vrouw tegen. Zij ver
telde me over het project Norma
i Balor, dat zich richt op verwaar
loosde kinderen in het westen van
Curaçao. Ze bieden deze kindjes,
van wie de meeste moeders drugsof alcoholverslaafd zijn, een veilige
plek doordeweeks, waar ze gezond
eten krijgen en begeleid worden.
Ze hadden hier echter bijna niets,
geen ijskast of oven, maar ook geen
educatief speelgoed.” Carola zamelt
sindsdien geld in voor dit project en
neemt het mee wanneer ze jaarlijks
naar Curaçao gaat. Ze heeft geholpen
van dit project een stichting te maken
en zet zich hier actief voor in. Zo
gebruikt ze van iedere behandeling
in haar salon 1 euro aan benodigde
spullen voor deze stichting en finan
ciert ze uitjes voor kinderen.
Het helperssyndroom zit bij haar in de
familie. “Mijn ouders en broer heb
ben jarenlang in Guatemala wees
huizen financieel ondersteund, mijn
ouders deden dit vanuit Nederland
en mijn broer regelde de zaken
in Guatemala.” Toen er vorig jaar
november een orkaan over Nicaragua
kwam, zette haar broer een hulpor
ganisatie op, waarmee voedselpak
ketten werden gekocht en verspreid.
Ook hierbij hielp Corola mee en heeft
ze veel geld ingezameld.

Dankbaar
Carola heeft veel geleerd van de
reizen die ze heeft gemaakt. “Ik ben
mijn ouders ontzettend dankbaar
voor de manier waarop zij mijn broer
en mij hebben opgevoed. Ik heb echt
geleerd om dankbaar te zijn voor
wat je hebt en ik wil hier dan ook
het beste uit te halen. Dit probeer ik
mijn naasten ook mee te geven.”

Tekst en beeld: Floor Velthuizen
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Jonna Bergwerf Maasbree
ik nog een keer op vakantie kan en
niet meer zo hard val.

Heb je een bijbaantje?
Ik werk bij Berden Mode & Wonen
in Blerick. Dit doe ik nu al 2,5 jaar.
Eerst ben ik begonnen als uitpakster
van kleding en daarna doorgegroeid
tot verkoopster op de lingerie-afde
ling. Ik vind dit werk erg leuk. Het is
fijn om mensen te helpen en verder
heb ik erg leuke collega’s om mee
samen te werken.

Hoi

Wat doe je het liefst op een
vrijdag- of zaterdagavond?
Het liefst ga ik naar een feestje of ga
ik uit met vrienden. Vaak gaan we
dan naar Venlo. Een perfecte avond
is drinken en veel dansen.

Heb je een huisdier?
Ik heb twee hondjes thuis. De een heet
Boefje en is een kruising tussen een
chihuahua en een chichu. De ander
heet Bhodi en is nog maar een pup.
Ze gaan goed samen. De band tus
sen de honden en mij is verschillend.
Met Boefje doe ik veel kroelen en met
Bhodi doe ik veel spelen.

Naam:
Leeftijd:
School:
Woonplaats:

Jonna Bergwerf
18 jaar
HAN Nijmegen
Maasbree

Heb je vakantieplannen voor de
zomervakantie?
Mijn plan was voornamelijk wer
ken in de zomervakantie, maar
uiteindelijk ben ik met een vriendin
naar Leidschendam in Amsterdam
gegaan om te shoppen. Verder heb
ik last minute nog een vakan
tie geboekt met mijn nicht naar
Rome. Dit is mijn eerste keer alleen
op vakantie. Het boeken ging mij
eigenlijk best gemakkelijk af, want
we hadden binnen een paar uurtjes
een hotel gevonden en geboekt.

Wat zou je graag nog willen doen
in de vakantie?
Ik zou nog graag veel leuke actieve
dingen willen doen met vriendin
nen, zoals zwemmen of bungee
jumpen.

Hoe heb je afgelopen jaar tijdens
de corona school ervaren?
Eigenlijk heb ik redelijk weinig

gemerkt van corona tijdens mijn
opleiding. Ik mocht drie dagen in
de week naar school (in normale
omstandigheden is dit ook zo) en ik
had om de drie weken een online
les. Op het begin van het jaar waren
de terrassen nog open dus gingen
we vaak nog met klasgenoten op
het terras zitten, dit waren leuke
tijden. Hierdoor zijn wij ook wel een
hechte klas geworden.

Hoe heb je motivatie gehouden
tijdens de online lessen?
Tijdens de online lessen hadden
we vaak pauzes met spelletjes.
Hierdoor hield ik het langer vol om
geconcentreerd achter de computer
te blijven zitten.

Wat is je favoriete vak?
Mijn favoriete vak op school is zelf
ervaringsleer. Tijdens deze les ga
je aan de slag met opdrachten die
voornamelijk over jezelf gaan.

Wat zijn je hobby’s?
In mijn vrije tijd doe ik turnen
en geef ik ook les aan kinderen.
Verder ga ik regelmatig fitnessen bij
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Basic Fit met vrienden.

Wat doe je het liefst met vrienden?
Het liefste zit ik met vriendinnen op
het terras om bij te kletsen met een
drankje en wat lekkers te eten erbij.
Dit doe ik regelmatig.

Hoe heb je je beste vriend/
vriendin ontmoet?
Lieke ken ik al vanaf de basis
school en ik heb heel lang met
haar geturnd. Ik zie haar nog vaak.
We zijn laatst naar Amsterdam
geweest en we willen graag vol
gend jaar op vakantie naar Curaçao
met onze vriendjes. Zij is mijn beste
vriendin, omdat ze mij door dik en
dun steunt en niet oordeelt.

Wat zou je graag nog willen leren
in je leven?
Ik zou nog graag beter willen worden
in snowboarden. Ik ben met school
gaan snowboarden in Duitsland.
Daarna ben ik op vakantie geweest
en heb ik gesnowboard. Helaas was
ik toen nog niet zo heel goed en
ben ik een paar keer hard gevallen.
Ik zou dit beter willen kunnen, zodat

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
De laatste foto die ik heb gemaakt
is met mijn telefoon. Ik was hier
met een vriendin in een museum
genaamd The Upside Down.
Hier staan we met z’n tweeën voor
een spiegel. Deze foto herinnert me
aan een leuke, gezellige dag.

Wat deed je als kind het liefst?
Het liefst was ik buiten aan het spe
len met vriendinnetjes. Vaak deden
we dan Winx Club na. Ik was altijd
Bloom. Dit vond ik de mooiste fee en
ik leek op haar vond ik. Ik keek naar
haar op en wilde later ook zoals haar
worden.

Welke Netflix-serie raad jij
iedereen aan?
Outerbanks. Dit is een spannende
serie met avontuur. Ik ben pas bij
seizoen één en sinds kort is er een
seizoen twee uitgekomen. Een jongen
is zijn vader verloren op zee en hij wil
hem gaan vinden. Hij gaat met zijn
vrienden dit avondtuur aan.
Tekst: Mirthe Suntjens
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Column

Coronamaat
regelen
Mijn allereerste column die ik
voor de HALLO geschreven heb,
ging over het festival Stereo
Sunday. Ik was superenthousiast, want het mocht weer.
Ik sloot de column toen af met,
‘in de John Doe ben ik zeker te
vinden en kunnen we wellicht
samen een drankje doen’.
En nog geen week later ging het
weer allemaal op slot.
Heel typisch dat ik zo blij was en
dit met iedereen wilde delen.
Hoe erg ik toen genoot van op een
festival staan, zingen, dansen en
springen. Nu zijn de maatregelen
toch weer aangescherpt en mogen
de festivals en concerten toch niet
meer door gaan. Geen grote fees
ten deze vakantie. Geen collega’s
die tegelijk vrij willen om naar
de meerdaagse festivals te kun
nen gaan. Geen overvolle festival
campings. Ik vind het jammer dat
deze evenementen weer afgelast
moeten worden. Naar mijn mening
is dit juist wat de jongvolwasse
nen en volwassenen nodig hebben
na dit jaar. De leukste oplossing
is dan nog altijd online festivals.
Maar alles wat bijdraagt aan de
sfeer tijdens uitgaan, concerten en
festivals, mis je tijdens dit online
alternatief. Je mist de bierdou
ches, de zwetende mensen om
je heen en je mist dat er geen
1,5 meter afstand wordt gehouden.
En vooral, je mist het contact en
alle vreemdelingen om je heen.
Die ‘vibe’ krijg je niet van een kor
tingskaartje, een verlenging van
geldigheid van kaartjes of door
alternatieven. Nu wil ik niet volle
dig afkraken waar de regering voor
heeft gekozen, maar bedanken kan
ik ze ook niet.
Feestjes in grote groepen komen
gelukkig steeds meer terug.
Leeftijdsgenoten die volledig
gevaccineerd zijn besluiten vaker
een feestje te geven. Ouderwets
gezellig ‘hutjemutje’ staan.
Samen drinken en samen mee
zingen met de muziek. Ik heb zo
hard meegezongen dat ik volgens
mij mijn stem op het feestje heb
laten liggen. Erg leuk om dan in de
horeca te werken en een drankje
moeten serveren zonder stem.
Gelukkig konden klanten en col
lega’s er wel om lachen.

Mirthe Suntjens
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Baarlo favoriet

Baarlo bekert tegen Panningen en Egchel
De voetbalclubs Baarlo, Egchel en Panningen uit gemeente Peel en Maas zitten samen in één bekerpoule met
VVV’03 uit Venlo. De eerste derby is op zondag 5 september als Egchel thuis aantreedt tegen buurman
Panningen. Op 12 september ontvangt Panningen favoriet Baarlo.
Egchel tegen Panningen was in 2019
ook al de opening van het beker
toernooi. De Panningse club won
toen nipt met 2-1 op sportpark
De Wietel. Opvallend is dat in 2017
Baarlo, Egchel en Panningen elkaar
ook al troffen in een bekerpoule.
Panningen werd toen poulewinnaar
door beide derby’s royaal te win
nen. Na de 6-1 zege op Egchel won
Panningen met 4-1 van Baarlo dat
toen al een klasse hoger speelde.
Baarlo verschijnt nu als favoriet aan
de start. De club is versterkt door de
terugkeer van Michiel Hanssen en
Frank Peeters van Wittenhorst.

Gemeentelijke derby’s
De bekerloting leverde nog meer
gemeentelijke derby’s op. MVC’19 uit

Maasbree treedt op 5 september thuis
aan tegen Koningslust. Op 19 sep
tember staat in Beringe de ontmoe
ting BEVO-Helden op het programma.
De poulefase van het bekertoernooi
wordt afgewerkt op zondag 5, 12 en 19
september. Een week later op 26 sep
tember gaat de competitie van start.
Baarlo begint het bekertoernooi thuis
tegen VVV’03 waarna twee der
by’s volgen. Na Panningen gaat het
Baarlose team op 19 september op
bezoek bij Egchel. Helden en BEVO
vormen samen met RIOS en Roggel
een poule. Helden en BEVO begin
nen beide uit. Helden tegen RIOS in
Pey-Echt en BEVO tegen Roggel. Op 12
september staan Helden-Roggel en
BEVO-RIOS op het programma.
Koningslust speelt na de derby in

Maasbree nog twee keer thuis: tegen
RKSVN en Kronenberg. MVC’19 treft
beide tegenstanders uit, eerst
Kronenberg en daarna RKSVN.
Grashoek ontmoet alleen maar
Brabantse opponenten. Grashoek start
uit tegen SJVV, daarna thuis tegen
Liessel en dan uit tegen Olympia
Boys. Kessel zit in een poule met
drie Midden-Limburgse opponenten.
De Kesselnaren begint met de uit
wedstrijd tegen SC Leeuwen. Na het
thuisduel met Haelen volgt de uitont
moeting met Heythuysen. RKMSV start
het bekertoernooi in Brabant tegen
Mifano. De Meijelse club ontvangt
daarna RKSVO uit Ospel en het slotduel
is uit tegen DESM in Weert. Alleen de
poulewinnaars gaan door naar de
tweede bekerronde.

Lions Club Peel en Maas
sponsort een fietsbankje aan
Heldense Ruijsstraat
De Lions Club Peel en Maas heeft onlangs een cheque ter waarde
van 1.000 euro gesponsord aan de bewoners van de Ruijsstraat
Helden, een zorglocatie van De Zorggroep met kleinschalige
groepswoningen voor mensen met dementie. Met het geld is voor
de bewoners een fietsbankje gekocht.

Buurtvereniging Ketsersbos en vrijwilligers
organiseren garagesale in Grashoek
Buurtvereniging Ketsersbos en enkele vrijwilligers organiseren op zondag 12 september een garagesale in
Grashoek. De garagesale start om 10.00 uur en eindigt om 15.00 uur.
De eerste editie van de garage
sale was volgens de organisato
ren een groot succes. “Vorig jaar
deden meer dan honderd deelne
mers mee. Het leek op een lang

getrokken vlooienmarkt. Alles was
vorig jaar leuk versierd en gezellig
aangekleed”, aldus Shirley Alards,
bestuurslid van de buurtvereniging.
Voor de organisatoren de reden om

een tweede editie van de gara
gesale van de grond te krijgen.
Inmiddels hebben zich al ruim veer
tig deelnemers aangemeld.

Petra Keijsers, procesbegeleider
vrijwilligers bij De Zorggroep en
Wilma Verhaegh, coach welzijn
aan de Ruisstraat Helden, namen
de cheque in ontvangst. Van het
bedrag hebben zij een fietsbankje
(een bankje met dubbele pedalen)
voor de bewoners aangeschaft.
“Dankzij initiatiefnemer Pierre
Lacroix en collega-vrijwilligers staat

het bankje nu geïnstalleerd in de
prachtige binnentuin. De bewoners
kunnen nu op een laagdrempe
lige manier toch gaan fietsen en
herinneringen ophalen. Bewegen
stimuleert namelijk de vitaliteit en
brengt ook weer veel gespreksstof
op gang”, aldus een medewerker
van De Zorggroep.

VVV Baarlo organiseert op
wandeltocht in Baarlose
bossen
VVV Baarlo organiseert op zaterdag 14 augustus een wandeling
van 8 kilometer door de Baarlose bossen, een ontdekkingstocht ‘in
het spoort van de Bospartizanen’. Onder leiding van een gids
komen deelnemers meer te weten over wat zich er zich hier
afspeelde tijdens de laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog.

Emma Kessels wint in klasse B
Bij hippisch centrum Hermkushof in Merselo werd een springwedstrijd georganiseerd op zondag 8 augustus voor de paarden. Emma Kessels uit Kessel, wist met haar paard Jim Beam in de klasse B de overwinning binnen te halen.

Kempen creëert

creatieve ideëen
#kempencreëert

Tijdens deze laatste dagen kreeg
een knokploeg in Noord-Limburg
de opdracht om de Duitse toe
voerlijnen te saboteren. Omdat de
beloofde wapendroppings door
de geallieerden uitbleven, werd
besloten Duitse troepen te over
vallen om zichzelf van wapens te
voorzien.
Tijdens de wandeling gaat een gids
uitgebreid in op de belevenissen
van de verzetsgroep, de voedsel
voorziening in het kamp en de

Duitse soldaten. Ook de risico’s
voor het dorp Baarlo en de houding
van de toenmalige bewoner van
kasteel Scheres komen aan bod en
ook de afloop van dit drama.

Aanmelden
De wandeling begint om 10.00 uur
en de coronaregels zullen in acht
worden genomen. Aanmelden bij
VVV Baarlo kan tot en met vrijdag
13 augustus via 077 477 36 66 of
vvvbaarlo@hartvanlimburg.nl

Vervoort behaalt 2e prijs in
klasse ZZ-zwaar
Laurie Vervoort behaalde tijdens een paardenwedstrijd op zondag
8 augustus in de klasse ZZ-zwaar een 2e prijs met haar paard Just
a Miracle op de Subtop dressuurwedstrijd te Velddriel.
Janine Maassen nam deel aan
een springwedstrijd te Merselo
en behaalde in de klasse M een

4e prijs met Jelena en een 5e prijs
met Kiekiviola.
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Adver torial

Wies Pingen-Engels kan bĳna alles weer eten en drinken:

‘Als je maar goed naar je lichaam luistert!’
In augustus 2020 krĳgt Wies Pingen-Engels (69) uit Lomm last van heftige pĳnen in haar bovenbuik, vooral ‘s middags en ’s avonds.
Haar man moet ’s nachts de pĳn wegmasseren, anders is het niet te doen. Na diverse onderzoeken luidt de conclusie: de pĳn komt door
maagzuur dat naar boven komt door een breuk in het middenrif. De oplossing: een relatief kleine ingreep waarbĳ het afsluitmechanisme tussen de slokdarm en de maag wordt hersteld. Nog geen maand na deze kĳkoperatie is Wies weer zo goed als de oude.

‘Een operatie
kán de oplossing
zijn bij maagzuur,
maar er zijn meer
opties’
Zo’n twintig tot dertig keer per jaar
opereert chirurg Joop Konsten refluxpatiënten met een middenrifsbreuk.
Hiervan is sprake als de opening
tussen slokdarm en maag niet goed
wordt afgesloten door een sluitspier,
met als gevolg dat eten, drinken en
zuren vanuit de maag teruglopen naar
de slokdarm.

Tot aan haar pensioen drie jaar geleden werkte
Wies als kraamverzorgster. Ze is behoorlijk
actief: wandelt dagelijks twee uur, bakt graag
vlaaien en maakt regelmatig uitjes. Van ‘het
zuur’ heeft ze, net als haar vader trouwens,
altijd wel een beetje last gehad. Ze nam dan
een Rennie, later ook andere pillen, en dan ging
het weer. Maar die pijnaanvallen in augustus
waren nieuw.

Diverse onderzoeken
Wies: “De huisarts schreef sterkere pillen
voor, maar die hielpen niet echt, de pijn bleef.
In december volgde een echo. Hieruit bleek dat
ik galstenen had, maar dit kwam niet overeen met mijn klachten. Vanuit het ziekenhuis
volgden in de maanden daarna verschillende
onderzoeken: een kijkonderzoek van maag
en slokdarm, een CT-scan van de buik en een

PH-meting. De conclusie was helder: een breuk
in mijn middenrif. Je schrikt daarvan als je het
hoort, maar het is goed te behandelen.
Die PH-meting is een onderzoek naar de zuurgraad van de maag, met een apparaatje dat je
een hele dag bij je draagt. Via je neus loopt er
dan een slangetje naar je maag. Niet echt een
pretje! Tot voor kort moest je hiervoor twee
keer in 24 uur tijd naar Maastricht of Nijmegen.
Tegenwoordig kan het gelukkig ook in Venlo,
heel fijn. Je houdt strikt bij wat je eet en drinkt,
wanneer en hoelang je rust en slaapt en wanneer je klachten hebt. Na een dag wordt het
slangetje verwijderd en leest het apparaat de
resultaten uit. Begin mei kreeg ik hiervan de
uitslag via dr. Liedorp. Ik had in één dag vijf
zuurbranden gehad, en dat kwam heel duidelijk
door die breuk in het middenrif.

Een ingreep was nodig. Dr. Konsten, de chirurg,
gaf medio mei aan dat de operatie vanwege
corona best een tijdje op zich kon laten wachten. Daar had ik alle begrip voor. Ik was blij
verrast toen ik kort daarna toch al een oproep
kreeg voor de operatie. Op 1 juni ben ik geholpen, de dag erna mocht ik naar huis. Het herstel
verliep voorspoedig, met grote dank aan de uitstekende zorg van VieCuri.
Ze hadden me geadviseerd om twee weken
vloeibaar te eten en alles door de blender te
doen, maar dat vond ik iets teveel gevraagd.
Na drie dagen ben ik heel voorzichtig weer
gewoon gaan eten. Als je maar goed naar je
lichaam luistert! Overigens eet ik nu wel echt
minder. En dat is weer fijn voor je lijn en conditie. Maar een lekker stukje vlaai gaat er nog
best in!”

Brandend maagzuur?
Vier miljoen Nederlanders hebben er last van
“Sinds een jaar kan VieCuri de
PH-meting zelf uitvoeren en daar zĳn
we erg blĳ mee,” vertelt maag-darmlever-arts Paulien Liedorp. “Daarvóór
moesten patiënten naar Maastricht of
naar Nĳmegen om het slangetje dat bĳ
het meetapparaat hoort, via de neus in
de maag te laten plaatsen. Vervolgens
ging je naar huis, waar gedurende 24
uur van alles wordt geregistreerd en
daarna moet de patiënt weer terug naar
Maastricht of naar Nĳmegen om het
apparaat in te leveren en de sonde te
laten verwĳderen. Vervelend, omslachtig en belastend. Nu kan de hele behandeling bĳ VieCuri plaatsvinden.”
Ongeveer vier miljoen Nederlanders hebben maandelijks last van brandend maagzuur.
Circa vijf procent van de Nederlanders heeft
zelfs dagelijks last van zuurbranden, waarbij
de maaginhoud terugstroomt in de slokdarm.
Bij deze refluxklachten proef je echt het zuur,
maar kun je ook een beklemmend of branderig
gevoel krijgen achter het borstbeen. Het zuur

Joop Konsten, maag-darm-chirurg, benadrukt dat een ingreep voor een deel van
de reflux-patiënten dé oplossing is, maar
lang niet altijd: “Onze werkwijze is dat we
eerst uitgebreid onderzoeken op welke
wijze en hoe vaak de patiënt last heeft
van zuurbranden. Collega Liedorp is daar
vooral mee bezig. Samen met de patient bekijken we vervolgens wat de beste
optie is. Soms lukt dat al met het aanpassen van het eet- en drinkpatroon of het
stoppen met roken. Daarnaast kan er veel
met medicatie. Daar moet je je dan wel
langdurig aan kunnen houden. Het voordeel van de ingreep zoals we die ook bij
mevrouw Pingen-Engels hebben uitgevoerd, is dat het probleem zelf wordt
opgelost. Meestal dan, want 100% zekerheid kunnen we nooit geven. De ingreep
is een kijkoperatie, waarbij we via kleine
sneetjes, met behulp van 3d-technieken
het afsluitmechanisme tussen maag en
slokdarm versterken. Normaal gesproken mag de patiënt na een dag weer naar
huis.
De wat complexere operaties doe ik
samen met mijn collega Toine Bell uit
het Laurentius ziekenhuis in Roermond.
Die samenwerking is fijn en functioneel.
Voor ons als artsen, en vooral voor de
patiënten in Noord- en Midden Limburg
die zo in hun eigen ziekenhuis behandeld
kunnen worden.”

Tekst: Frank Heijster
Foto’s: PCL photography
kan er tevens voor zorgen dat de onderkant van
de slokdarm ontstoken raakt.
Op haar spreekuur bij VieCuri ziet Paulien
Liedorp veel patiënten met reflux-klachten:
”Iedereen kan last van maagzuur krijgen,
voor mensen met overgewicht geldt dit vaker
omdat zij een hogere druk op de buik ervaren.
Bij regelmatige klachten is verder onderzoek

verstandig. De eerste stap daarin is een maagonderzoek of gastroscopie. Ook kan dus sinds
kort bij VieCuri de 24-uurs PH-meting worden
uitgevoerd. De PH is een maat voor de zuurgraad. We kijken dan heel precies hoe vaak en
in welke situaties er maaginhoud terugvloeit.
Dit hebben we ook bij mevrouw Pingen-Engels
gedaan.

Merseloseweg 130, 5801 CE Venray
Tegelseweg 210, 5912 BL Venlo
www.viecuri.nl
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Popmuziek in ouderwetse stijl opgenomen

20-jarige Meijelse muzikant brengt eerste single uit
Hij begon op 10-jarige leeftijd met pianospelen en later ook met zingen. Ondanks dat hij eerst onzeker was
over zijn talent, zette hij dankzij de motivatie van zijn beste vriend zijn muziekcarrière toch door. Nu brengt
de Meijelse Cairo op vrijdag 20 augustus zijn allereerste single ‘The Hole In Your Heart’ met videoclip uit.
Deze jonge muzikant is klaar om de wereld te veroveren.

Cairo is niet alleen zijn artiestennaam,
maar ook zijn echte naam: het ant
woord op een vraag die velen hem
stellen. Het heeft overigens niks met
de hoofdstad van Egypte te maken.
“Mijn broer heet Gino, mijn moeder
vond het ook niet passen als ik Bart zou
komen te heten”, zegt Cairo. De origi
nele naam maakt dat de muzikant niet
lang hoefde na te denken over een
artiestennaam.
Een gevoel voor muziek heeft Cairo
altijd gehad, al komt hij niet uit een
muzikale familie. Waar zijn broer stie
kem de Nintendo mee naar bed nam,
deed hij als klein jongetje dit met zijn

mp3-speler. “Geweldig vond ik dat,
luisteren naar muziek.” Sinds hij 10 jaar
oud is, speelt hij piano. Al had het ook
anders kunnen lopen. “Ik was vroeger
heel wispelturig en had bevliegingen.
Het ene moment wilde ik een puppy
of konijn, het andere moment een
saxofoon, piano of gitaar. Mijn ouders
waren niet gek, die kochten mij niet
alles. Uiteindelijk is het geen huisdier
geworden, maar een instrument: de
piano. Ik denk nog altijd dat het een
goede keuze is geweest.”

Op gevoel
Noten lezen heeft Cairo nooit

gekund, of beter gezegd willen leren.
Op gevoel spelen, dat is wat hij doet.
“Ik wil niet alles volgens het boekje
doen. Ik vind dat je dan iets gaat
doen wat iemand anders al eens
heeft gedaan. Ik speel en kijk waar ik
uitkom. Van fouten kan ik soms juist
denken: o, dit klinkt ook mooi. En dan
ga ik daarmee verder.” Omdat hij zijn
muziek niet op kan schrijven, neemt
hij zijn muziek op met de telefoon.
Zo kan hij altijd terugluisteren wat
hij heeft bedacht. Op zijn zolderka
mertje heeft hij de afgelopen jaren
gewerkt aan eigen liedjes. Daar kwam
hij er ook achter dat hij kon zingen.

Al is dat iets waar hij nog altijd heel
bescheiden over is. “Ik had een liedje
geschreven, ingezongen en naar mijn
beste vriend gestuurd, om te kij
ken wat hij ervan vond. Daar was hij
enthousiast over. Hij spoorde mij aan
om met zingen door te gaan. Dat hij
positief was, heeft veel betekend.
Anders was het daar gestopt, dan zou
ik niet zijn waar ik nu ben.”

Als het fout gaat, moet je opnieuw
eroverheen opnemen en weer vanaf
het begin beginnen. Het is wat meer
werk, maar zorgt wel dat het geluid
precies overeenkomt op het liedje
zoals het is gespeeld.”

Popmuziek

Zijn eerste single die uitkomt gaat
over ‘het gat in je hart’ dat je voelt bij
eenzaamheid. “Het liedje is een brief
aan iemand die zich eenzaam voelt
Keerpunt
waarin wordt gezegd dat het helemaal
Cairo staat namelijk op een belang
niet nodig is om je zo te voelen.”
rijk keerpunt in zijn leven. Op vrijdag
De jonge muzikant heeft nog vijf
20 augustus wordt zijn eerste single
andere liedjes op de planken liggen,
‘The Hole In Your Heart’ gereleased
die hij binnenkort ook op een EP wil
op onder andere Spotify en iTunes.
Een spannende tijd voor hem. De afge uitbrengen. Het uitbrengen van een
eerste single ziet hij als het begin
lopen drie jaar heeft hij zo’n zes lied
van een nieuwe carrière. Al studeert
jes geschreven. Deze is hij in studio
Trypoul Recording Studios in Neerkant hij ook psychologie in Eindhoven, als
back-up plan. Want een muziekoplei
gaan opnemen, waar hij begin 2020
ding is niet aan hem besteed. “Ik heb
aanklopte. Aanvankelijk wilde hij
weleens gedacht aan de Herman
vanuit deze studio zijn muziek gaan
Brood Academie bijvoorbeeld, maar
opsturen naar producers, in de hoop
dat iemand hem zou ontdekken. Maar daar is het muziek maken veelal geba
seerd op theorie, dat past niet bij mij.
dat was niet nodig. “Studio-eigenaar
Ik wil het op mijn eigen manier doen.”
Dirk Joosten was enthousiast over mij
Het is Cairo’s droom om de wereld te
en zei: ‘ik neem je onder mijn vleu
veroveren, net als zijn voorbeeld John
gels’. Hij regelde de ervaren producer
Mayer. Aan een talentenshow zou
Art Guveau en live-muzikanten met
hij hiervoor niet meedoen. “Dan heb
wie ik mijn muziek kon gaan opne
je weinig keuze over de muziek die
men.” Deze live-muzikanten zijn erg
je maakt of kleding die je aandoet.
belangrijk voor hem. “Ik houd van
Ik wil mezelf blijven en proberen
strijkers, maar tegenwoordig wordt
door te breken. Eerst regionaal en als
veel muziek gemaakt met computer
het aan mij ligt gaan we uiteindelijk
geluiden. Dat noemen wij ‘muziek uit
wereldwijd overal naartoe. Maar dat is
een kastje’, dat wil ik niet. Ik wil dat
natuurlijk aan de luisteraar.”
alles met échte instrumenten wordt
Kijk voor meer informatie op
opgenomen.”
www.musicbycairo.com
Zijn muziek omschrijft Cairo als pop
muziek, maar dan op de ouderwetse
manier opgenomen. “Want we nemen
Tekst: Roosje Delsing
het op een ouderwets bandje op.
Beeld: Franco Gori
Dan moet alles in één keer goed zijn.

WORD BEZORGER
EEN LEUKE BIJBAAN
WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS
VOOR DE VOLGENDE ROUTES
MAASBREE
BAARLO
KESSEL

WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE
Mail naar bezorgers@garcon.nl

Eerste kindervakantiewerkweek in
Panningen
In Panningen wordt dit jaar voor het eerst kindervakantiewerk georganiseerd voor kinderen van groep
3 tot en met 8. Tot en met vrijdag 13 augustus nemen ruim honderd basisschoolleerlingen deel aan de sport
en spellen op het Wilhelminapark. Het bouwdorp was volgens de organisatie tijdens de eerste kvw-dag een
grote hit. De kinderen mochten op deze dag hutten versieren.

1208 \ 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 15 augustus
H. Mis 09.30 uur
Woensdag 18 augustus
H. Mis 09.00 uur

Cluster MKBE
Parochie Maasbree

Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 15 augustus – Feest van
Maria-Tenhemelopneming
H. Mis: 11.00 uur
Lector: Mevr. Toos Leijsten
Intenties: Voor de intenties van de
Aldegundiskapel en de Mariakapel
op het kerkhof.
Mededelingen
Gedoopt wordt
zondag 15 augustus om 12.00 uur
Demy Zetsen
Openstelling Aldegundiskapel
De Aldegundiskapel in onze

Parochie Egchel

Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 15 augustus
Geen H. Mis
Zondag 22 augustus
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Mia WijnenTillemans en Arna Lormans.

Parochie Grashoek

Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg
077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 14 augustus
H.Mis 19.00 uur t.i.v. Wiel
Spreeuwenberg (verj.), Tinus
Spreeuwenberg en Theodora Schoeber

Parochie Helden

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

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

Parochie Kessel

Gezinsbijdrage
NL39RABO0125305311
Iet Dings-Bovendeerdt
077 462 18 60
06 24 21 61 06
Kerkdiensten
Zaterdag 14 augustus
19.15 uur H. Mis
Voor onze parochie.
Mededeling
Voor de pastorale zorg kunt u terecht
bij pastoor-deken W. Varela
Tel. 3981416, of kapelaan H. te
Boekhorst (zie parochie Baarlo)
Ziekenzalving: 06-55408023

Kerkdiensten
OVERLEDEN:
Jet Lemmen-Peeters, 82 jaar
Zondag 15 augustus
H. Mis 10.00 uur viering Maria
Tenhemelopneming met herenkoor
Zegening van de Kruutwis. t.i.v.
Lucie en Drees Hermkens-Kartner
(jaardienst); overl. fam. Cox-van den
Beucken
Viering H. Doopsel 11.30 uur: Jake
Peters

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 14 augustus
H. Mis 17.30 uur Maria Ten
Hemelopneming met gemengd koor
t.i.v. de zieken
Zaterdag 21 augustus
H. Mis 17.30 uur

Parochie Baarlo

Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 15 augustus
9.30 uur H. Mis.
Maria -Tenhemelopneming.
Jaardienst overleden ouders van den
Eertwegh-van Tegelen en overleden
familie.
Frits, Wiel en An Peeters.
Jaardienst Cor Driessen.
Leo Vullings wegens verjaardag en
voor overleden familie.
Iety Habets-Thissen wegens
verjaardag.
Tot een bijzondere intentie.
Donderdag 19 augustus
9.00 uur H. Mis.

Parochie Meijel

Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5, 077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zondag 15 augustus
H. Mis 11.00 uur Maria
Tenhemelopneming, bij de
Afscheidsruimte op het kerkhof, met
Dameskoor t.i.v. Harrie Gielens, Truus
Gielens-Maessen en Ton Gielens; Jo
Relou-van Stiphout. Met zegening van
de Kruudwisj.
Maandag 16 augustus
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 17 augustus
H. Mis 09.00 uur
Donderdag 19 augustus
H. Mis 09.00 uur. Aansl. Aanbidding

Parochie Panningen

Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.

Parochie Kessel-Eik

Misintenties
NL41RABO0125300522
Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkens
06 30 10 30 13
Kerkdiensten
Zaterdag 21 augustus
18.00 uur H. Mis
Voor onze eigen parochie
Mededeling:
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.
Helaas kan de Fancy Fair van 2021,
welke gehouden zou worden in
september a.s. niet doorgaan. Dit ivm

nl Open maandag- en woensdagochtend van 08.30 uur tot 11.30 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 14 augustus
H. Mis 19.00 uur gemengd koor
t.i.v. Joke Goes; Henriëtte Haffmans
(“Dat zij mag verkeren in het licht
van de verrijzenis zo bidden wij.”)
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

de huidige COVID-19 maatregelen.
Voor de pastorale zorg kunt
u terecht bij pastoor- deken
Wilson Varela (telefoon 0773981416) of kapelaan Hans te
Boekhorst (telefoon 077- 4771275):
Ziekenzalving 06- 55408023.

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

Poolse organist verzorgt
orgelconcert in Panningen
De Poolse Lidia Książkiewicz verzorgt op zondagmiddag 5 september een orgelconcert in de kapel van de Lazaristen in Panningen.
Zij zal om 15.00 uur op het Mutinorgel spelen.
Lidia Książkiewicz is 44 jaar
geleden in Poznan (Polen) gebo
ren en begon op 5-jarige leeftijd
met pianospelen. Op 20-jarige
leeftijd speelde ze al orgel.
Na studies aan de Nationale
Muziekacademies van Bydgoszcz
en Poznan, waar ze respectieve
lijk de diploma’s van de hogere
opleiding piano (eerste prijs) en
orgel (eerste prijs met eervolle
vermelding) behaalde, ontving

ze een groot aantal onderschei
dingen tijdens internationale
wedstrijden. Ze is momenteel
de titulair organist van het grote
orgel van de kathedraal van Laon
(Frankrijk) en oefent een belang
rijke activiteit van internationaal
concertiste uit.

Beeld: Facebook
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Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.
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INCL. GRATIS TABLET
HOES T.W.V. €24,95!

1499,-

PHILLIPS OLED TV
55OLED805

999-

• 55 Inch
• Ultra HD 4K
• Ambilight

SAMSUNG TABLET
T500 GALAXY TAB
A7 DARK GREY

253,95

179,-

• 10.4 Inch
• 64 GB
• Snapdragon 662

1400
T/PM

MIELE WASMACHINE
WEA 035 WPS
• SoftCare-trommel
• EasyControl
• ProfiEco-motor

889,-

749,-

8

KG

64
dB
INCL. GRATIS STRIJKPLANK T.W.V. 59,95!

TEFAL STOOMSTRIJKIJZER
SV9202

309,90

199,-

• Afneembaar waterreservoir
• Stiller dan gemiddeld
• 7,5 Bar

AEG OVEN MET
MAGNETRON
CME565000M

749,-

599,-

• 9 Verwarmingsfuncties
• Magnetronvermogen 1000 W
• Nismaat (HxBxD)
45 x 56 x 55 cm

MAAK KANS OP EEN TREK
E-BIKE T.W.V. MAX. € 4.799,829,-

BOSCH WARMTEPOMPDROGER
WTW85495NL

599,-

• SelfCleaning Condensor
• Zeer stil
• Zuinige wasdroger

8 WINKELS IN LIMBURG ROERMOND WEERT PANNINGEN TEGELEN ECHT HEYTHUYSEN HORST SITTARD-GELEEN
@tummerselectro
@eptummers
Kijk voor de actuele openingstijden op onze site
T. 085 – 105 4444 | www.eptummers.nl

