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TOP Onder 12 Toernooi
De 15e editie van het TOP Onder 12 Toernooi werd op zaterdag 28 augustus in Maasbree gespeeld. Door de coronamaatregelen duurde het toernooi één dag in plaats van een heel
weekend. Jonge talenten van voetbalclubs door heel het land lieten zich van hun beste kant zien. Feyenoord Rotterdam 2 sleepte de eerste prijs in de wacht, MVC ’19 mocht de Fair
Play prijs in ontvangst nemen. / Beeld: Math Geurts

Beringse Bazaar op laatste moment ’afgelast’
De garagesale Beringse Bazaar die op zondag 29 augustus zou plaatsvinden in Beringe is op het laatste
moment in aangepaste vorm door moeten gaan. Twee dagen voor aanvang kregen vrijwilligers van het
evenement te horen van handhaving van de gemeente Peel en Maas dat niet de juiste vergunning voor het
evenement was aangevraagd en de organisatie van het evenement zich terug moest trekken. De garagesale bij mensen thuis mocht wel doorgaan, maar zonder bemoeienis van de organisatie.
Boos is ze, deze vrijwilligster van
de Berinsge Bazaar. Boos dat op
vrijdag 27 augustus de handhaving
kwam mededelen dat er tijdens de
Beringse Bazaar zou worden gehandhaafd, omdat niet de juiste vergunningen waren verleend. Ze wil
anoniem haar verhaal doen. ”Vorig
jaar is de Beringse Bazaar afgelast
door coronamaatregelen. Ons werd
door de gemeente verteld dat we
het evenement met de bijbehorende vergunningen door konden
schuiven naar dit jaar, we hoefden

alleen een nieuwe datum te prikken. Nu stond er op vrijdagmiddag
om 15.55 uur iemand van handhaving
op de stoep om te vertellen dat de
plannen moesten worden gewijzigd.
Dit terwijl zo vlak voor het weekend niemand meer te bereiken is
om ook nog maar iets te regelen,
ongelofelijk.” De organisatie kreeg
te horen dat zij de bezoekers niet
aan de geldende coronamaatregelen
kon houden. ”Belachelijk, iedereen
kon gemakkelijk 1,5 meter afstand
van elkaar houden.” De vrijwilli-

gers zouden eigenlijk routekaarten
uitdelen waarop bezoekers konden
zien waar de deelnemende plekken
lagen. Dit werd hun door de handhaver ontzegt. ”De Beringse Bazaar
mocht doorgaan, maar zonder onze
vrijwilligers. Ze hebben zes weken de
tijd gehad om op ons evenement te
reageren, waarom komen ze er dan
om vijf voor twaalf mee? We hebben
al dat werk verricht en daar sta je
dan. Voor mij is de zin over, dit is de
laatste keer geweest dat ik hier tijd
en moeite in heb gestoken.”

Geen juiste vergunning
Een woordvoerder van de gemeente
zegt de teleurstelling te begrijpen
dat het evenement niet door kon
gaan, maar zegt ook dat de organisator geen evenementenvergunning heeft aangevraagd. ”Hierdoor
konden wij niet toetsen of het evenement voldoet aan de algemene
voorwaarden bij evenementen en de
geldende coronamaatregelen. Toen
we afgelopen week constateerden
dat dit evenement zou plaatsvinden en hier geen vergunningaanvraag voor was ingediend, hebben
we bekeken of we het evenement
konden laten doorgaan op basis van
de vergunningaanvraag van 2020.
Dit bleek niet het geval, er gelden andere coronamaatregelen en

het evenement heeft een andere
omvang dan vorig jaar. Toen dit duidelijk was, restte ons niets anders
dan aan de organisatie aan te geven
dat het evenement niet door mocht
gaan.”
De eerstvolgende garagesale is in
Grashoek op zondag 12 september.
Volgens de woordvoerder ziet het
ernaar uit dat dit evenement gewoon
door kan gaan. ”Voor dit evenement is een aanvraag evenementenvergunning met een bijbehorende
coronaproof-plan ingediend. Wij zijn
nog in afwachting van enkele aanvullende stukken. Als we die hebben
ontvangen, kunnen we de vergunning verlenen.”
Tekst: Roosje Delsing
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Blik op groene vingers Gerard en Anja Reijnders Helden

’Ik heb niet meer het gevoel dat ik iets mis’
In de rubriek ’Blik op groene vingers’ licht HALLO Peel en Maas tuinen in de gemeente Peel en Maas die het bekijken waard zijn en vertelt de eige- Verdeling
Aangezien Gerard veel kennis heeft
naar over zijn tuin. Hier komt aan bod wat de tuin voor de eigenaar betekent en wat het favoriete plekje is. Deze week de tuin van Gerard en
van tuinen, vindt hij het zelf heerlijk
Anja Reijnders uit Helden. Wat betekent deze tuin en wat is het favouriete plekje van de eigenaar?
om ook in zijn eigen thuis bezig te
zijn. Zijn vrouw Anja heeft niet zulke
groene vingers, zo zegt hij. ”Vanaf dat
we getrouwd zijn hebben we twee
regels: mijn vrouw regelt alles binnen
en ik buiten. Nu we een zwemvijver
hebben, vindt zij het lekker om met
een net rond te lopen en de blaadjes
eruit te vissen. Ik moet haar nageven:
dat kan ze goed. Maar verder moet je
haar niet met de handen in de grond
laten wroeten aan de planten laten
zitten. We zijn meer dan dertig jaar bij
elkaar en onze regel werkt nog steeds
perfect.”

Lievelingsplekjes

Nadat het plan al zes jaar in de
pen zat, is Gerard dit jaar eindelijk
tot actie gekomen. Anderhalve
maand lang heeft hij in zijn vrije
uren, samen met zijn collega’s,

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

gezwoegd. De tuin van Gerard is
nu precies zoals hij al die jaren in
gedachten had. Met als pronkstuk:
zijn natuurlijke zwemvijver. Voor zijn
eigen werk als hovenier heeft hij
al talloze zwemvijvers gemaakt bij
klanten. Nu kan hij eindelijk in zijn
eigen tuin een duik nemen. ”Het
heeft even geduurd omdat ik een
perfectionist ben”, zegt Gerard. ”Ik
moet over alles héél lang nadenken.
Ik wil weten waar ik precies aan
begin zodat ik achteraf niet denk:
potverdomme, dat had ik anders
moeten doen. Dat loont zich.”

Combinatie
Gerard is blij met zijn zwemvijver
met natuurlijk water, zonder chloor
erin. ”Het is een plek waarin wij lekker kunnen zwemmen en waar je een
plek creëert voor de natuur. Het trekt
dieren aan, zoals kikkers en waterlibellen. Als je je hieraan ergert, of aan
een blaadje dat erin ligt, dan moet
je er niet aan beginnen. Er zijn mensen die zelf vissen erin doen, maar bij
ons is dat geen optie.” Om de zwemvijver heen heeft Gerard verschillende soorten bloemen staan. Zijn
lievelingsbloemen zijn witgele pluim-

hortensia’s, gecombineerd met de
Geranium Rozanne. ”Dat is een goede
zomerbloeier.” Zijn tuin bestaat uit
dezelfde kleurcombinaties van bloemen: witgeel of blauw-paars. ”Naar
mijn smaak is dat een goede combinatie.” Gerard heeft er tijdens de bouw
van de zwemvijver voor gezorgd dat
zo min mogelijk oude beplantingen
werden aangetast. ”Ik heb alleen gras
verwijderd en een paar planten weggehaald. De vijver heb ik tussen de
oude begroeiing gelegd en lijkt het
alsof het al een paar jaar daar zo ligt.
Dat ziet er mooi uit.”

Gerard heeft twee favoriete zitplekjes
in zijn tuin. ”Onder de terrasoverkapping, waar je de tuin inkijkt, hebben
we een loungeplaats gecreëerd. Bij
zonsondergang schijnt de zon daar
nog nét onderdoor, je voelt de laatste warmte en dat is heerlijk. Verder
ben ik een vroege vogel, ik sta om
05.00 à 06.00 uur op. Dan drink ik een
kop koffie onder de overkapping en,
vooral in de zomer, kan ik daar heerlijk genieten van de vogels die fluiten.”
Gerard is tevreden over zijn tuin.
”Ik heb eindelijk niet meer het gevoel
dat ik iets mis. Ik heb ook kunstwerken waar ik blij mee ben en mijn
tamme kippen die loslopen en mij volgen als ik in de tuin aan het werk ben,
geweldig. Voor mijn gevoel is de tuin
eindelijk af.

Tekst en beeld: Roosje Delsing

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

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

Kermis in Meijel met horecaevenement
De kermis in Meijel kan doorgaan en vindt plaats van zaterdag 4 tot en met dinsdag 7 september. De attracties en kramen staan op het Alexanderplein, Alexanderhof, Schoolstraat en Raadhuisplein. Een corona-toegangsbewijs is niet nodig. Tijdens de kermis vindt er ook een horecaevenement plaats aan de Kerkstraat.
De attracties die normaal op de kermis in Meijel staan, zijn dit jaar ook
van de partij.
Iedereen kan de kermis bezoeken zonder corona-toegangsbewijs.
Bezoekers moeten 1,5 meter afstand
houden, behalve wanneer zij op
hetzelfde adres wonen. Dit geldt ook
voor mensen die (volledig) gevaccineerd zijn. Het kermisterrein wordt

afgezet met hekken en bij de ingangen wordt gecontroleerd op drukte.
Als het te druk is, moeten bezoekers
rekening houden met wachttijden.
De attracties en kramen staan verder
uit elkaar, zodat iedereen genoeg
afstand kan houden. De kermis is op
zaterdag van 16.00 tot 22.30 uur en
op zondag, maandag en dinsdag van
14.00 tot 22.30 uur.

Horeca
Er vindt een horecaevenement plaats
bij groepsaccommodatie Peel en
Maas aan de Kerkstraat. Voor toegang tot dit evenement gelden
aparte regels. Het kermisterrein is
opgeschoven om ruimte te maken
voor dit evenement. Bij de overige
horeca vinden geen evenementen
plaats. Wel mogen deze horecazaken

en de terrassen geopend zijn volgens de geldende coronaregels. Dit
betekent zitplaatsen, afstand houden
en sluiten om 00.00 uur.

Kermis in Baarlo
De eerstvolgende kermis die op het
programma staat is de kermis in
Baarlo, in het weekend na de kermis in Meijel. Het is de bedoeling dat
deze kermis ook doorgaan, maar hier
is nog geen definitief besluit over
genomen.

Jongerencentrum Meijel op zoek naar nieuwe naam
In Meijel opent op vrijdag 15 oktober het nieuwe jongerencentrum in gemeenschapshuis D’n Binger,
bedoeld voor jongeren van 5 tot en met 16 jaar. Het jongerencentrum wordt de thuisbasis van Stichting
10R Events Meijel en Jong Nederland Meijel en heeft nog geen naam. Daarover mogen de inwoners van
Meijel hun ideeën delen.
Stichting 10R Events Meijel en
Jong Nederland Meijel organiseren
gedurende het jaar diverse sport-,
spel- en creatieve activiteiten voor
jongeren zoals spokentochten,
bingo’s en chill-avonden. Ook

andere verenigingen en organisaties
kunnen de ruimte gebruiken voor
activiteiten waarbij de focus ligt
op jeugdactiviteiten. Op 15 oktober
opent het nieuwe jongerencentrum
haar deuren. De naam is nog

onbekend, daarover mogen de
Meijelse inwoners meedenken.
Tot en met woensdag 8 september
kan men ideeën insturen. Vervolgens
kiest een panel, bestaande uit
leden van Stichting 10R Events

Meijel en Jong Nederland Meijel,
uit alle inzendingen de nieuwe
naam. Deze wordt tijdens de
opening bekendgemaakt en
wordt op de gevel van het nieuwe
jongerencentrum gezet. Kijk voor
meer informatie op
www.dorpsoverlegmeijel.nl/bedenkmijn-naam
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Sjiwa viert 50-jarig jubileum
Het ontmoetingscentrum Sjiwa in Baarlo bestond op zaterdag 28 augustus 50 jaar. Het jubileum werd bij Sjiwa gevierd met onder meer de
onthulling van het boek 50 jaar Sjiwa 1971-2021 Veur Altied Jónk. Hierin
zijn foto’s en verhalen verzameld van vroeger tot nu. Dit boek is tot
stand gekomen door een samenwerking van Historische werkgroep de
Borcht en Sjiwa Baarlo.
In een festivalsetting werd zaterdag
onder de overkapping bij Sjiwa op
het plein het boek ’Veur altied Jónk’
gepresenteerd. Het boek is geschreven door Kim Geurts-Jacobs en zij
mocht het eerste exemplaar ontvangen uit handen van werkgroeplid Henk Nijssen. De presentatie was
in handen van Danny Geurts en de
voorzitter Sjiwa, Stan Teurlings, heeft
samen met wethouder Rob Wanten de

en -bestuursleden waren, wat de dag
een groot reüniegehalte gaf”, aldus
Danny Geurts. ”Hierdoor kwamen al
snel vele verhalen en anekdotes van
vroeger naar boven. Combineer dit
met goede muziek van de liveformatie

Dave & Jono van Fragment en je krijgt
een zeer nostalgische middag. Met tal
van jubileumartikelen zoals speciaal
gemaakte shirts, viltjes, bekers en een
heerlijke barbecue werd het steeds
gezelliger in Baarlo.” Later op de dag

wist de jeugd ook de weg naar Sjiwa
te vinden en DJ timebeatz zorgde voor
een verjaardagsfeest.

Beeld: Stef Geraets

onthulling van de kaft verricht. Na het
officiële gedeelte en presentatie stond
het programma vol met vermaak.
Omdat iedereen een QR-code vanuit de Corona Check-app moest laten
zien bij de ingang samen met een
toegangsticket mocht iedereen vrij
rond bewegen. ”De dag werd extra
speciaal omdat naast dat Sjiwa precies 50 jaar bestond er ook opvallend
veel oud-medewerkers, -bezoekers

Kunstwerken in Peel en Maas

Monument
voor de vrede
Peel en Maas telt verscheidene kunstwerken verspreid door de
gemeente. Elke week belicht de HALLO een kunstwerk uit. Deze
week een ’monument voor de vrede’, dat te vinden is in de voortuin
van het voormalige Klooster de Raay in Baarlo.

INNO+ is dé toonaangevende innovatieve partner op het gebied van klimaat- en
luchtreinigingstechniek voor de veehouderij en insectenteelt. INNO+ maakt sinds 2016 deel
uit van de Big Dutchman Groep, wereldmarktleider op het gebied van huisvestingsoplossingen
voor dieren. INNO+ zal de komende jaren een sterke internationale groei doormaken.
De groei zal met name plaats vinden door business to business sales.

Zoek je een uitdaging bij een duurzame, dynamische en groeiende organisatie?
Ga dan bij ons aan de slag en groei met ons mee!! Wij zijn op zoek naar een:

MEDEWERKER (INTERNE) MONTAGE
De Functie / belangrijkste taken

Het monument is gemaakt in de
zomer van 1944 op initiatief van
pater Pierre Vossen uit Tegelen
(1894-1953). Het is een keramisch
beeld op een bakstenen sokkel. Dit
was in die tijd en nog een aantal
jaren na de oorlog een geliefde
methode in heel Nederland. Het
bakken gebeurde vaak in Tegelen
en Beesel. Het beeld werd onthuld
en ingezegend op 3 september
1944.
Het is gemaakt na D-Day op 6 juni
1944. Deze Pierre Vossen was in
1938 nog missionaris op Borneo.
Zijn hart ging uit naar werken en
zorgen in de Missie. Voor de zusters
gold hetzelfde. Misschien heeft hij
het idee gekregen om een krachtig
gebaar te maken van moed, hoop
en geloof voor de hele wereld.
De twaalf mannen aan de voor-

kant van de sokkel staan en zitten rondom een vrouw. In stilte,
maar zonder het te benoemen. Op
de achterkant van de sokkel is een
vrouw afgebeeld in een soort wolk
met een zittende duid. Eronder
staat ’koningin van de vrede bvo’
(bid voor ons). Op de andere panelen zijn alleen mannen te zien
die allen eenzelfde kant uitgaan.
Ze geven het uitgaan in de wereld
weer. Vrijwillig met een bezwaard
hart. Voor de families van de gedeporteerden die als slaafarbeider
onderweg moesten en zo naar hun
werk strompelden in armzalige
rijen, kreeg dit beeld een andere
betekenis.

Als medewerker (interne) montage zorg je samen
met een topteam vakmensen voor het maken van
kunststof luchtwassers en klimaatcomponenten
(zoals bijvoorbeeld pompskids). Het werk bestaat
uit kunststof lassen, stuiklassen, zagen, monteren
van (PVC) leidingwerk, plaatsen van pompen,
appendages en andere (elektro)technische
componenten. Voor de productie maken we
gebruik van vastgestelde projectspecificaties.
Je werkt vaak zelfstandig, maar ook geregeld
in teamverband, onder aansturing van de
meewerkend voorman.

De Kandidaat

Wij zoeken een kandidaat op LBO of MBO niveau
die het leuk vindt om in een topteam van meer
dan 30 medewerkers te werken en de uitdaging

wil aangaan om op veel technische vlakken
ervaring op te doen. Verder ben je kritisch op jezelf,
je werk en je collega’s omdat we als team graag
willen ontwikkelen; je wilt de wereld verbeteren
door zelf een stukje hieraan bij te dragen. Je bent
flexibel en kunt zelfstandig werken en beschikt
over goede contactuele eigenschappen en
omgangsvormen. Ben je schoolverlater of net
gestart op de arbeidsmarkt? No problem, wij leren
je graag het vak.

Wij bieden

Een brede uitdagende functie in een enthousiast
team van een dynamisch en groeiend bedrijf
met ambities die verder reiken dan Nederland.
Een functie met uitstekende arbeidsvoorwaarden
en mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen.

Interesse?

Stuur je CV met begeleidende brief naar gvanroij@inno-plussystems.com;
voor informatie kun je contact opnemen met Geert van Roij (077 - 465 73 60 / 06 34 84 11 33).
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Tekst en beeld:
Godelieve Goedele van Gemelen

Maasbreeseweg 50, 5981 NB Panningen | 077 - 465 73 60 | www.inno-plussystems.com
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Inbraak in Kesselse frituur

Weer in Peel en Maas

In de Kesselse snackbar Big Snack Mandarin is in de nacht van
donderdag 23 op vrijdag 24 augustus ingebroken. De daders hebben een steen door de ruit gegooid maar zij hebben niks kunnen
meenemen, zo laat de eigenaresse weten.
De ruiten van de snackbar waren
aan diggelen door de steen die
was ingegooid. Maar verder is er
geen geldbedrag of zijn er geen
spullen meegenomen, zo laat de

eigenaresse weten. Zij en haar man
kwamen achter de inbraak toen
ze op vrijdagochtend de zaak wilden betreden. De politie doet nog
onderzoek.

Twee gestolen plaatsnaam
borden terug bij gemeente
In Peel en Maas zijn er twee van de gestolen borden teruggegeven
aan de gemeente. Nadat er in de afgelopen drie maanden zestien
straatnaamborden en negen plaatsnaamborden werden gestolen,
plaatste de gemeente een oproep waarin zij vroeg om geen bordenmeer weg te halen.
Na de oproep van de gemeente op
social media waarin zij vraagt om
geen borden meer mee te nemen,
zijn er ook geen borden meer weggehaald. ’Het weghalen van een
plaatsnaambord kost de gemeenschap veel geld. Het bestellen,
laten maken en ophangen van een
nieuw bord kost al gauw 200 tot
350 euro. De komende tijd houden we de situatie samen met
de politie in de gaten’, zo schreef
de gemeente in haar bericht.

Inmiddels zijn er ook twee plaatsnaamborden van Panningen weer
teruggebracht naar de gemeente.
”Daar zijn we blij mee”, zo laat een
woordvoerder van de gemeente
Peel en Maas weten. Ook circuleren er beelden op social media van
borden uit de gemeente op een
jongerencamping op Terschelling.
”We hopen dat deze borden
na ’gebruik’ ook teruggebracht
worden”, aldus de woordvoerder.

Toch een beetje nazomer
We hebben te maken met een hogedrukgebied dat langzaam in betekenis afneemt en naar het oosten trekt.
Hierdoor hebben we te maken met een oostelijke wind en daarmee wordt het toch nog een beetje nazomer.
Er is veel ruimte voor de zon en het blijft een tijdje droog. De temperatuur weet naar 23 tot misschien wel
25 graden te stijgen. Het zal dus erg mooi weer worden om op een terrasje te zitten of om nog een keer de
barbecue aan te steken. Vanaf zondag krijgen we mogelijk te maken met een lagedrukgebied vanuit
Frankrijk en daarmee groeit de buienkans, maar de temperatuur blijft goed op peil.
/ Tekst en beeld: Nicky de Bruijn

ADVERTENTIE
Erfrechtspecialist Alex van IJsseldijk geeft dinsdag 21 september een lezing in MFA Hoës van Bree

Testament kan veel familieleed voorkomen én geld besparen
MAASBREE - Er bestaan veel misverstanden over de verdeling van een nalatenschap wanneer één van de twee
partners overlijdt. De meeste vijftigplussers denken dat de
afwikkeling van een erfenis in Nederland prima bij wet geregeld is. Maar niets is minder waar, stelt erfrechtspecialist
Alex van IJsseldijk van Erfrechtplan. Volgens hem kan een
goed testament veel familieleed én geld besparen.

Aan de hand van een simpel rekensommetje legt Alex van
IJsseldijk uit dat bij het ontbreken van een testament, het
overlijden van een partner tot een financieel drama voor
de achterblijvers kan leiden. “De nog levende partner heeft
weliswaar een grote vrijstelling van erfbelasting, maar deze
ouder moet de erfbelasting over de erfdelen van de kinderen
al wel direct afrekenen.

‘Wie dan leeft, wie dan zorgt’, wordt weleens gezegd. Toch
kan het leven van een achterblijvende partner na een overlijden, los van alle verdriet en rouw, door het ontbreken van
een testament op een regelrecht drama uitlopen. Door wetswijzigingen in de afgelopen decennia, is het vaak onduidelijk
hoe het erfrecht nu wettelijk is geregeld. “Met een testament
weet men vooraf al precies waar ze aan toe zijn wanneer een
dierbare wegvalt”, zegt Alex van IJsseldijk.

Zo’n acht maanden na het overlijden van een partner ligt de
blauwe envelop op de deurmat. Als de erfenis voor het merendeel bestaat uit het huis, hoe ga je dan die erfbelasting
betalen?”

“Bij verhalen over testamenten en erfenissen wordt vaak
gedacht dat het iets is voor vermogende mensen”, gaat Alex
van IJsseldijk verder. “Binnen de generatie vijftigplussers
heeft misschien niet iedereen een kapitaal op de bank opgebouwd. Een groot deel heeft wel een eigen huis dat (bijna)
hypotheekvrij is. Ook dat is vermogen waarover erfbelasting
verschuldigd kan zijn.”
In de wet is inmiddels geregeld dat bij het overlijden, de overblijvende ouder en de kinderen samen erven. De langstlevende is eigenaar van alle eigendommen en de kinderen zijn
weliswaar erfgenaam maar krijgen nog niets in handen. Ze
krijgen een soort tegoedbon op de overblijvende ouder.

www.erfrechtplan.nl
085 - 8000 100

Alex van IJsseldijk kent meerdere voorbeelden van mensen
die hierdoor in financiële problemen zijn gekomen. “Onnodig
familieleed, dergelijke schrijnende situaties zijn te voorkomen
door het opstellen van een testament. Maar je moet het wel
even doen.”
Vreemd genoeg is het maken van een afspraak bij een notaris
voor veel mensen nog een erg grote stap. Dat ziet Alex van
IJsseldijk ook. “Mensen vrezen vaak dat het handenvol geld
kost of dat de materie erg ingewikkeld is. En nadenken of praten over een testament is ook niet de leukste bezigheid die je
kunt bedenken, dus schuiven ze het opstellen van een testament voor zich uit. Soms té ver.”
Erfrechtplan heeft in samenwerking met een groot aantal notariskantoren een laagdrempelige service ontwikkeld, waarbij
op heel persoonlijke wijze een testament kan worden opgesteld. Bovendien blijven de totale kosten inzichtelijk en relatief laag. “Onze erfrechtspecialist komt bij de mensen thuis
om de wensen en verzoeken op te tekenen en vertaalt dit
naar een concept-testament in begrijpelijke taal.
De erfrechtspecialist gaat samen met de klant naar de notaris
om het definitieve testament te laten bezegelen. We verlagen
niet alleen de drempel naar de notaris, we ontzorgen ook. ”
Naast een testament kan ook een levenstestament familiedrama’s voorkomen, legt Alex van IJsseldijk uit. “
“Stel, één van de twee partners wordt wilsonbekwaam, dan
is het niet vanzelfsprekend dat de ander zonder meer kan beschikken en beslissen over de (gezamenlijke) eigendommen.

Het is daarom verstandig om bij leven samen een volmacht
vast te laten leggen in een levenstestament. Is dat niet het
geval, dan zal het er in de praktijk op uitdraaien dat de partner van iemand die bijvoorbeeld door ziekte wilsonbekwaam
is geworden ineens voor alledaagse zaken bij de rechter om
toestemming moet vragen.”
De kosten van een testament wegen niet op tegenover de
lasten die anders voor rekening van nabestaanden en partners komen”, zegt Alex van IJsseldijk tot slot. “Laat staan het
onvoorziene leed dat er mee gemoeid kan zijn. Dat wens je
niemand toe.”
Lezing op locatie
Dinsdag 21 september om 16:00 uur geeft Alex van IJsseldijk een lezing over de noodzaak van een testament en levenstestament. U kunt deze lezing kosteloos bijwonen door
u in te schrijven op www.erfrechtplan.nl of te bellen naar
085 - 8000 100.
Door de nieuwe anderhalve meter maatschappij zijn er maar
een beperkt aantal stoelen beschikbaar. Daarom is aanmelden noodzakelijk. We houden uiteraard strikt rekening met
de RIVM richtlijnen.
Blijft u liever thuis? Geef u dan op voor onze online lezingen.
Deze worden dagelijks gehouden op verschillende tijdstippen. U bepaalt zelf wanneer u de lezing volgt via uw eigen
computer, tablet of smartphone.

Locatie:
Datum:
Aanvang:
Inschrijven kan via:

MFA Hoës van Bree
Kennedyplein 5
5993 BT Maasbree
dinsdag 21 september 2021
16:00 uur
www.erfrechtplan.nl
085 - 8000 100

0209 \ nieuws
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Honderd verhalen

Sjaak Hunnekens
Maar liefst zeven inwoners van gemeente Peel en Maas zijn 100 jaar of ouder. Eén daarvan is Sjaak
Hunnekens. Hij is honderd jaar oud en woont nog altijd op zichzelf in Meijel. In deze honderd jaar maakte
hij de Tweede Wereldoorlog mee, kwam de technologie de wereld in en veranderde de omgeving.

Sjaak Hunnekens uit Meijel blies
12 augustus honderd kaarsjes uit
en dat mag gevierd worden. Zijn
gehele woonkamer is nog bedolven met cadeautjes en in zijn tuin
staat het bankje dat hij van de
gemeente Peel en Maas kreeg.
Zodra de verbouwingen aan de
overkant van zijn straat klaar zijn,
komt daar het bankje te staan.
Sjaak woont nog op zichzelf in
een huisje in Meijel en hij wordt
vergezeld door zijn kat Bonnie
(5). ”Ik heb altijd honden gehad,
maar toen de laatste overleed
kon ik geen nieuwe meer kopen”,
zegt Sjaak. ”Ik kan er niet meer
mee wandelen. Nu heb ik mijn
kat Bonnie, ze is mijn praatmaatje
en slapen doet ze aan mijn voeteinde.”

dens de Tweede Wereldoorlog. Sjaak
en zijn familie schuilden in een kelder
in Maasbree van To’s tante. Toen To
daar een keer op bezoek kwam, sloeg
de vonk over. Tot aan haar dood 23 jaar
geleden heeft Sjaak van haar gehouden. Een aantal jaar na haar dood
heeft hij nog een relatie gekregen
met Nelly van twee deuren verderop.
”Zij heeft nog zeven jaar geleefd. Het
was fijn dat we nog samen konden
optrekken.” Als je 100 jaar oud mag
worden, dan maak je veel mee. Naast
dat hij zijn vrouw en vriendin verloor,
zijn er nog veel dierbaren van hem
ontnomen welke heel dicht bij hem
stonden. Zo verloor hij twee kinderen
en drie kleinkinderen. Dat is één van
de grote nadelen van ouder worden.
Toch klaagt Sjaak er nooit over. ”Met
klagen schiet je niks op. Het klinkt
hard, maar je moet door. Het gaat niet
anders. Dat is wat ik altijd heb gedaan
en wat ik anderen mee wil geven.”
Inmiddels is Sjaak al enige tijd
alleen, maar vervelen doet hij zich
nooit. ”Dat woord ken ik niet.” Naast
zijn eigen bezigheden heeft Sjaak
met zijn kinderen, kleinkinderen,
zeventien achterkleinkinderen en één
achter-achter-kleinkind aan bezoek
geen gebrek.

Levensstijl
Op zijn oude dag heeft Sjaak niet
meer veel hobby’s. ”Ik ben blij dat ik
er nog ben en gezond ben.” Een echt
geheim wat hem deze leeftijd heeft
doen bereiken heeft hij niet en Sjaak
kan ook niet zeggen dat hij altijd kerngezond heeft geleefd. Vanaf dat een
pakje shag 25 guldencent kostte tot
aan zijn 90e heeft hij gerookt. Tien
jaar geleden stopte hij er acuut mee
nadat hij in slaap viel in de stoel en
zijn brandende sigaret het tapijt in
lichterlaaie zette. ”Ik dacht nondeju,
nu is het afgelopen.” Hij heeft er nooit
meer één aangeraakt. Van alcohol
geniet hij nog wel. Standaard drinkt
hij elke avond een 0,5 liter blik bier en
een klein blikje. ”En soms wil ik ook
nog wel eens een fles wijn opentrekken”, fluistert Sjaak. Zijn levensstijl
heeft hem in elk geval de magische
leeftijd van 100 jaar doen bereiken.
Sjaak heeft nog maar één wens voor
de toekomst. ”Dat is dat ik ’lillik’ oud
mag worden. ’Lillik dat ben ik al”, lacht
Sjaak. ”Laat maar komen wat komt,
ik laat me niet opjagen en ga gewoon
door. ’Ze kinne mich de buim in.’”
Tekst: Roosje Delsing
Beeld: Linde Joosten

met de auto komt’”, zegt Sjaak met
een grote lach op zijn gezicht.

Uitvindingen

De technologie die door de jaren
steeds meer de wereld inkwam, dat
zint Sjaak wel. ”Met alles ben ik blij. In
de ochtend zet ik eerst mijn computer
aan, dan de radio en vervolgens knip
ik de waterkoker aan. Op zondag kijk
ik naar de kerkmis op de televisie en
ik luister graag naar muziek van André
Rieu op de computer.” In zijn jongere
jaren, toen was dit er allemaal nog
niet. Veel dingen waren anders dan
nu. Sjaak groeide op in een gezin met
negen kinderen. ”Dat was in die tijd.
Toen was er nog geen tv en daarom
waren er zoveel kinderen”, lacht Sjaak.
Na de oorlog was er grote armoede,
waardoor mensen heel zuinig leefden,
vertelt hij. ”Kleding werd niet weggegooid, dat werd doorgegeven. Daarom
Zelfredzaam
bewaar ik nu nog altijd veel. Dat blijft
Het huis heeft een aardige tuin en
in onze generatie zitten. We kunnen
tot voor drie maanden terug verniks weggooien. Als je niks bewaart,
bouwde Sjaak daar nog zijn eigen
dan heb je nooit niks. En we mochten
groenten. ”Ik kookte zelf nog.
één keer per week in bad, allemaal in
Recepten zocht ik op de computer
hetzelfde water met negen man. Toen
op. Maar sinds drie maanden ben
ik later zelf vanuit Beringe naar Meijel
ik ermee opgehouden en krijg ik
thuismaaltijden van Tafeltje Dekje.” verhuisde waren we één van de eersten met een douche in huis. Dat was
Dat Sjaak nog veel kan voor zijn
leeftijd, blijkt ook uit het feit dat hij speciaal: er kwamen mensen naar ons
toe om zich te douchen. Mijn vader,
nog altijd ’rondtuft’ in zijn autoo
tje. Korte afstanden, dat wel, zoals die in de Grashoek woonde, had als
eerste van het dorp een kleuren-tv.
naar de supermarkt om boodOok dat was iets uitzonderlijks.”
schappen te halen. ”Tot januari
nog, dan wil ik er zelf mee stoppen
en ruil ik hem in voor een scootIn voor- en tegenspoed
mobiel. Ik rijd al auto sinds 1946.
Sjaak heeft het grotendeel van zijn
Toen kwamen ze nog verbaasd
leven als leidinggevende in de superkijken als er een auto langsreed,
markt Coop gewerkt in verschillende
het was iets speciaals. Dat is nu
dorpen. Met de 57 jaar ging hij in de
wel anders.” Sjaak reed zelfs nog
VUT. ”Het ging slecht met de gezondnaar zijn eigen honderdste verjaar- heid van mijn vrouw. Tegen mijn werk
dagfeestje. ”Mijn dokter, die op
zei ik: ’Ik ben thuis meer waard dan
het feest aanwezig was zei: ’Dat
hier.’ Dus ik ging voor haar zorgen. Dat
heb ik nog nooit meegemaakt, dat beloof je ook als je met elkaar trouwt.”
iemand op zijn 100e verjaardag zelf Sjaak leerde zijn vrouw To kennen tij-

INNO+ is dé toonaangevende innovatieve partner op het gebied van klimaat- en
luchtreinigingstechniek voor de veehouderij en insectenteelt. INNO+ maakt sinds 2016 deel
uit van de Big Dutchman Groep, wereldmarktleider op het gebied van huisvestingsoplossingen
voor dieren. INNO+ zal de komende jaren een sterke internationale groei doormaken.
De groei zal met name plaats vinden door business to business sales.

Zoek je een uitdaging bij een duurzame, dynamische en groeiende organisatie?
Ga dan bij ons aan de slag en groei met ons mee!! Wij zijn op zoek naar een:

COMMERCIEEL MEDEWERKER
De Functie / belangrijkste taken

Als commercieel medewerker ben je de steunpilaar
van onze accountmanagers, dealers en soms directe
eindklanten. Je brengt de behoeften in kaart en
zorgt voor een passende oplossing en offerte. Waar
nodig kun je uiteraard gebruik maken van onze
rekentools en ons team. Als je ergens commerciële
mogelijkheden ziet, duik je erin. Klanttevredenheid
staat hoog bij je in het vaandel en je weet samen met
onze accountmanagers onze (potentiële) klanten
enthousiast te maken om de relatie met ons aan te
gaan of te versterken.

Belangrijkste taken

• Ondersteunen van de salesorganisatie (nationaal /
internationaal)
• Klanten en dealers per telefoon te woord staan en
behoeften analyseren
• Maken van passende offertes
• De uitdaging aangaan om internationale contacten
op te bouwen
• Samenwerken in een relatief klein team in een
dynamische omgeving
• Enthousiasmeren van klanten en waarborgen
klanttevredenheid

De Kandidaat

Wij zoeken een kandidaat met een afgeronde MBO
of HBO opleiding commercieel/techniek. Daarnaast
heb je een technische achtergrond en ben je kritisch
op jezelf, je werk en je collega’s omdat we als team
graag willen ontwikkelen. Je bent leergierig, proactief
en communicatief vaardig in zowel Nederlands, Duits
als Engels in woord en geschrift; ons team bestaat
uit nieuwsgierige en gedreven medewerkers die de
wereld willen verbeteren door zelf een klein stukje
hieraan bij te dragen.

Wij bieden

Een brede uitdagende en strategische functie in een
enthousiast team van een dynamisch en groeiend
bedrijf met ambities die verder reiken dan Nederland.
Een functie met uitstekende arbeidsvoorwaarden en
mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen.

Interesse?

Stuur je CV met begeleidende brief naar
gvanroij@inno-plussystems.com; voor informatie kun
je contact opnemen met Geert van Roij
(077 - 465 73 60 / 06 34 84 11 33).
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Maasbreeseweg 50, 5981 NB Panningen | 077 - 465 73 60 | www.inno-plussystems.com
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familie \ 0209
Geboren

“ ’t is good gewaes”

Cas

Jeroen Rutjens

28 augustus 2021
Zoon & broertje van
Hans, Cindy & Mijs
Heldens-Dorssers
Daniëlweg 25
5962 AR Melderslo

Dankbaar maar verdrietig hebben wij afscheid moeten nemen
van mijn lieve vrouw, ôs mam, trotse oma en super oma,

echtgenoot van

Inge Kuijpers

An Smits-Kuijpers

pap van

Voorzien van het H. Sacrament der Zieken

Bob en Cliff

*Baarlo, 2 juli 1938

broer van

os mam&pap, oma&opa,
super-oma&opa

Bert en Truus
Janssen-Timmermans

zijn op zondag 5 september 2021
60 jaar getrouwd
Van Harte Gefeliciteerd
kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Meijel

uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

Piet Smits

† Meijel, 27 augustus 2021

Zoetermeer

Inge Rutjens - Kuijpers
Bob, Cliff

Meijel

Maasbree

Pap en Mam Rutjens - Tijssen
Familie Rutjens

Bernhardstraat 13
5981 XM Panningen

bob noten

57 jaar in liefde verbonden met

Bastiaan en Thijs
* Meijel, 22 augustus 1981

† Panningen, 25 augustus 2021

Familie Kuijpers

Baarlo

Correspondentieadres:
Uitvaartbegeleiding van den Boom

Peter en Petra
Nathalie
Michelle en Mitchel
Chantal
Ellie en Cor
Renée en Tjeerd
Mico
Lisa
John en Carolien
Sanne en Wouter, Mees
Rogé en Anouk

Panningen, 25 augustus 2021

Tomveld 1, 5768 CP Meijel

Correspondentieadres:
Looierstraat 30, 5991 KC Baarlo

Het afscheid heeft plaatsgevonden op donderdag 2 september.
eigen afscheidscentra
met 24-uurs kamers

Op dinsdag 31 augustus hebben wij afscheid genomen van
mijn lieve vrouw, ôs mam, trotse oma en superoma tijdens de
afscheidsdienst in de H. Petruskerk Baarlo, waarna we haar
begeleid hebben naar haar laatste rustplaats op de begraafplaats
aldaar.

begeleiden en ontzorgen
voor élke verzekering

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Omringd door liefde heengegaan,
afscheid is niet het einde
de mooie herinneringen blijven bestaan.

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

Bedroefd maar dankbaar voor alles wat hij voor ons gedaan en
betekend heeft, laten wij u weten dat van ons is heengegaan

Peet Steeghs Uitvaartzorg

Jan Sonnemans
weduwnaar van

fienbosuitvaartzorg.nl
* Meijel, 22 mei 1930

Marida Leën

† Meijel, 25 augustus 2021

Vader, schoonvader, opa en superopa van

samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

Meijel

t. 077-3078642
Panningen

Steyl

www.janssenuitvaart.nl

Lisette en Gerard
Bart en Maria, Iris, Eevi
Inge en Michiel, Fien
Luuk en Stephanie
Ton en Letty
Dizzy

Dankbetuiging

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

Graag willen wij dank zeggen aan de maedjes van Proteion
thuiszorg, Het Plattelandshoés en de Huisartsenpraktijk Baarlo
voor alle goeie zorgen die An van hen mocht ontvangen.

Het is onmogelijk iedereen persoonlijk te bedanken.
Vandaar dat wij jullie willen bedanken middels deze
advertentie. Wij zijn als familie werkelijk ontroerd door de
enorme steun die wij hebben gekregen na het overlijden van
mijn man, onze pap en opa

Frans Beumers
De belangstelling, de lieve reacties, brieven, kaarten en bloemen
geven ons in deze periode veel troost. Bedankt allemaal dat
jullie met ons meeleven op welke wijze dan ook.
Helden, september 2021

Familie Sonnemans
Familie Leën

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

Correspondentieadres:
Lisette Rooijakkers - Sonnemans
Kalisstraat 28, 5768 CX Meijel
De crematiedienst heeft plaatsgevonden op dinsdag
31 augustus te Baexem.

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

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

Wij bezorgen onze eigen geteelde
nieuwe aardappelen gratis bij u
thuis. Min. 5 kg. Absoluut de lekkerste.
Tevens uien te koop. Tel 077 307 88 53

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

Levenslustige weduwnaar
zoekt vriendin (50+) om samen leuke/
gezellige dingen te ondernemen
Tel. 06 82 33 57 73.

VAKGARAGE
PEETEN BV

Wespenbestrijding Peel en Maas
Ook voor andere plaagdieren!

HAN-MARK
ARENDSE

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

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

Constant Plaagdier Preventie
06 39 02 22 51 • Panningen

Netty Beumers-Schreurs
Anke en Jos, Erik en Yvet, Suus

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

0209 \ nieuws
Ondanks zijn intense wil om samen met ons
verder te leven en voor ons te zorgen
is van ons heengegaan

Herman in ‘t Zandt
Hem

† Venlo, 27 augustus 2021

* Maasbree, 9 mei 1958

echtgenoot en maatje van
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Jongerenvisie

Jongeren geven mening
over leefbaarheid Beringe
Jongeren in de dorpen van Peel en Maas vertellen hoe zij de leefbaarheid in het dorp vanuit hun perspectief beleven. Wat waarderen ze en wat missen ze? Deze week gaan drie jongeren uit Beringe in gesprek.

José in ‘t Zandt - Linders
trotse vader en schoonvader van

Eric en Pleun
Luc en Marijn
Familie in ‘t Zandt
Familie Linders

Dubbroek 13 - 5993 PN Maasbree
Het afscheid van Hem heeft in besloten kring plaatsgevonden.
We vinden het fijn als u een geschreven herinnering
aan Herman met ons wilt delen.
Danny 06 37 56 77 41

Hem,

we zullen je missen....
José, Eric, Pleun, Luc, Marijn, we zijn er voor jullie.
Vriendengroep de Zanikers
Peter, Dorry, Peter, Jo, Peet, Louis, Bernie, Toos, Ger,
Nerisa, Huub, Addy

MINDFULNESS CURSUS voor
MANTELZORGERS. Maandagavond
19.30-21.30 uur in Panningen.
Data: 20 en 27 sept. 4-11-18 okt.
1-8-15 nov. Incl. het werkboek en
audiobestanden.
Vergoeding mogelijk! Aanmelden:
info@sensus-pvs.nl of bel
06 13 74 75 29.
Appelen en pruimen
zelfplukken
P v. Lankveld
Tienraijseweg 2
5864 CJ Meerlo
0653130132”
TUIN HULP gezocht in Helden.
Ben jij die actieve man die me in sept
of okt wil helpen met mijn tuintje?
Gele zand afvoeren en
2 bloembakken metselen (in bezit van
aanhangwagen). Leuke verdiensten.
Mail dan naar
heldenp5988@gmail.com.
Garageverkoop aardewerk,
glas en deco
Zondag 5 september Huissen 9 Baarlo
077 477 34 94, 06 23 56 28 57

Wij hebben div. vacatures: chauffeur
code 95, schoonmaker en operator, zie
www.bexbv.nl/vacatures.
Derix, voor het schuren beitsen
en lakken van uw tafel of stoelen
J. Derikx. 06 10 95 42 20
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.
Cursus Tekenen/Schilderen. Enkele
plaatsen vrij. Bel/mail 06 36 15 87 99 of
mat@matvanderheijden.nl
MINDFULNESS cursus voor
VOLWASSENEN in Panningen.
Woensdagavond: 19.30-21.30 uur
Data: 22 en 29 sept. 6-13-20 okt.
3-10-17 nov. Incl. het werkboek en
audiobestanden.
Vergoeding mogelijk! Aanmelden:
info@sensus-pvs.nl of bel
06 13 74 75 29.
Te koop 2 stuks bouwkavels
Gelegen Meijel Steegstraat
500-600 - of 700 m2
Vestjens Grondzaken BV
Tel 077 307 28 18

WIJ PLAATSEN
VAKKUNDIG ZELF
UW BADKAMER
EN TEGELWERK

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

Nicol Doesborg

Romy Stammen

Kyra Heussen

Deze drie jongeren geven Beringe
een aardig cijfer als het gaat om de
leefbaarheid voor jongeren in het
dorp. Kyra Heussen (21) geeft het
leven in Beringe voor jongeren een
9. ’Het laatste jaar is er hier op een
positieve manier veel veranderd
voor jongeren. Café Nabber en café
’t Hukse zijn nauw gaan samenwerken. Nabber is zich gaan richten op
de lunch en borrelen en ’t Hukske
is zich gaan richten op jongeren en
organiseert daar ook leuke acties
voor.”
Romy Stammen (21) geeft een 8.
”Voor een klein dorp als Beringe
zijn er een aantal faciliteiten zoals
een voetbalclub, cafés, een slager
en groente- en fruitwinkel. Ook
heeft Beringe een rijk verenigingsleven.”
Nicol Doesborg (22) geeft net een
iets hoger cijfer, namelijk een 8,5.
”Ons kent ons is van toepassing op
Beringe en dat bevalt me goed. De
meeste mensen ken je wel en wanneer je op straat loopt kun je ook
een gezellig praatje maken. Vooral
nu café ’t Hukske nieuw leven is
ingeblazen is het gezelliger en
aantrekkelijker voor jongeren van
onder andere mijn leeftijd.”

vriendinnen op het terras bij Nabber in
Beringe of bij iemand thuis. ”Daarnaast
zijn we ook vaak in Panningen te vinden.” Toch mist ze geen uitgaansmogelijkheden in Beringe. ”Beringe heeft
leuke en gezellige plekken om naartoe
te gaan en is simpelweg niet zo groot.
Ik denk dat Beringe dit mooi vorm
heeft gegeven en we daar tevreden
over mogen zijn.”
Kyra vindt dat er veel is veranderd voor
jongeren tegenover vroeger, in positieve zin. ”Vroeger hadden we niet
veel voor jongeren. Het afgelopen jaar
is in Beringe een nieuw sportcomplex
geopend. Ik denk dat dit een hele positieve invloed op het dorp zal hebben.
Voorheen waren de tennisclub en voetbalclub altijd apart van elkaar. Nu ligt
dit allemaal samen met één gezamenlijke grote kantine. Op deze manier krijg
je denk ik ook meer saamhorigheid, al
was dit er in Beringe altijd al.”

daarom denk ik er ook nog niet te
veel over na. Ik zou het leuk vinden
om in Beringe te blijven maar als dat
zo moeilijk blijft als het nu is weet ik
niet of dat zal lukken. Ik wil wel zeker
in Peel en Maas blijven. Daarnaast zal
ik altijd wel mijn weg naar Beringe
weten te vinden.”

Jongerenactiviteten en faciliteiten
Naast het gegeven dat Romy
vindt dat er veel faciliteiten zijn in
Beringe, zegt ze dat er ook veel
jeugdactiviteiten worden georganiseerd. ”Jeugd Werk Beringe
organiseert activiteiten voor de
jeugd. Toch vallen mensen van
mijn leeftijd er net buiten. Voor ons
is er minder te beleven. Daarom
ga ik voor boodschappen al snel
naar Panningen of zelfs wat verder weg om kleding te kopen.
Daarnaast gaan we ook vooral uit
in Panningen en Helden. Echter
komen tegenwoordig weer veel
jongeren bij café ’t Hukske, waardoor er voor onze doelgroep weer
wat meer te beleven valt in ons
mooie dorp.”
Nicol zit in haar vrije tijd graag met

Wonen
Kyra zegt uiteindelijk wel te willen
verhuizen uit Beringe, ondanks dat ze
het hier zo fijn vindt. ”Dat komt doordat ik een vriend heb die woonachtig is in Baarlo en daar absoluut niet
weg wil. Ik vind het zelf niet zo erg
om te verhuizen uit Beringe. Ik vind
het vooral belangrijk om een binding
met een dorp te hebben. Ik heb dit
zelf in Beringe en mijn vriend heeft
dit in Baarlo. We zijn nu 3 jaar samen
en daardoor ken ik ook steeds meer
mensen in Baarlo, waardoor je daar
ook een beetje binding begint te krijgen. Op welke termijn vind ik lastig te
zeggen. Op dit moment zijn de huizenprijzen ontzettend duur en is het voor
ons bijna niet te doen om een huis te
kopen. Daarnaast staan er ook maar
weinig starterswoningen te koop.”
Ook Romy ziet zichzelf vertrekken
uit het dorp vanwege haar relatie.
”Uiteindelijk zal dit waarschijnlijk wel
gaan gebeuren. Ik zal niet ver gaan,
maar vanwege mijn relatie zit een verhuizing naar Kessel in de toekomst er
mogelijk wel in.”
Voor Nicol zal de woningmarkt bepalen of ze uit Beringe gaat verhuizen of
niet. ”Deze is momenteel zo absurd,

Veranderingen
”Ik vind dat Beringe op dit moment
niets ontbreekt voor jongeren van mijn
leeftijd”, zegt Kyra. ”Sinds het afgelopen jaar kunnen we in het ene café
lekker lunchen en borrelen en bij het
andere café kun je gezellig feesten.
Verder hoef ik ook niet elk weekend in
Beringe te zijn en vind ik het ook gezellig om naar andere dorpen te gaan.
Nicol zou graag weer een dorpsfeest
willen zien. ”Dit is in het verleden wel
georganiseerd maar door corona is dit
de afgelopen jaren niet meer gebeurd.
Het zou leuk zijn als dit terugkomt
om jong en oud wat vaker samen te
brengen. Nu is ook het complex van
Beringe Buiten geopend waar naar
mijn idee veel mogelijkheden liggen.
Misschien dat hier in de toekomst nog
meer potentie in zit. Al zijn ze al goed
op weg om hier een mooie en gezamenlijke plek van te maken. Verder
zijn er eigenlijk geen dingen die ik mis
in Beringe. Er zijn voldoende mogelijkheden voor de jongeren van Beringe
om elkaar op te zoeken en om zich
te amuseren. Natuurlijk zou ik graag
meer betaalbare woningen willen in
Beringe, maar goed, wie wil dat nou
niet in deze tijd?
Romy is tevreden over het verenigingsleven en de bijdrage die de inwoners hieraan leveren. Daarnaast vindt
ze ook de horeca voor de doelgroep
verbeterd en ze is blij met de slager en
groentewinkel in het dorp. Het grootste minpunt vindt ze de verbinding van
het openbaar vervoer tussen huis en
school en daarnaast zou ze een supermarkt wel handig vinden. ”Echter ben
ik tevreden zoals het nu is en weet
ik eigenlijk ook niet beter. Beringe is
mooi zoals het is!”
Tekst: Roosje Delsing
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Er moet meer geld naar handhaving
Er vinden regelmatig overvallen, inbraken, of geweldsdelicten plaats en er worden ook regelmatig diefstallen gepleegd. Afgelopen week kwamen er nog inbrekers een Kesselse frituur binnen door een steen door de ruit te gooien.
Om de veiligheid in gemeente Peel en Maas
te verbeteren, moet er meer geld beschikbaar
worden gesteld voor handhaving. Dit maakt het
onder andere mogelijk om meer handhavers de
straat op te sturen. Hierdoor kan de veiligheid
vergroot worden. Bewoners kunnen zich veiliger

voelen wanneer er meer blauw op straat is. Ook kan
het een preventief effect geven.
Aan de andere kant blijkt dat het inzetten van meer
handhavers niet altijd leidt tot minder criminaliteit.
Daarnaast betekent meer geld naar handhaving ook
dat er bezuinigd moet worden op andere zaken. Het

geld kan immers ook ingezet worden om ondernemers uit de gemeente Peel en Maas te steunen die
het zwaar hebben gehad tijdens de coronaperiode.
Er moet meer geld naar handhaving,
wat vindt u?

De kerk moet een locatie worden voor woningen
Al enige tijd loopt het aantal kerkgangers terug, waardoor de kerk het financieel steeds moeilijker krijgt. Het bisdom Roermond is al vele jaren
bezig met de toekomst van de parochies in heel Limburg en de adviesgroep kunst en cultuur van de gemeente Peel en Maas heeft een subsidie
gevraagd van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, waarmee de betrokken partijen samen een integrale lokale kerkenvisie opstellen. Een
mogelijkheid voor de invulling van kerken zouden woningen zijn, aangezien er een woningtekort is.
zijn vaak zo groot met veel verschillende ruimtes dat combineren met inpandige appartementen goed mogelijk zou moeten zijn. Waarom zo’n
groot gebouw beperken met slechts één functie?
Het woningtekort is zo groot in Peel en Maas dat er
echt iets moet gebeuren om te voorkomen dat alle
jongeren en jong volwassene gedwongen worden
deze gemeente te verlaten. Met elf kerken in elf
verschillende kernen zou dit een uniek kans kunnen

Column

Blik op de
toekomst

Bespreking poll week 34

Danny Geurts zegt dat het hem verstandig lijkt
om naar de mogelijkheden te kijken om de
kerken als gebouw te behouden en waar nog
mogelijk de invulling en beleving van het geloof
nog voort te zetten. ”In bijvoorbeeld slechts
een bepaalde ruimte, maar om deze ruimte ook
zeker neutraal beschikbaar te stellen voor bijvoorbeeld de grotere afscheidsdiensten zonder
geloofsovertuiging”, zegt Danny. ”De kerken

Karin vertelt

zijn om dit op te lossen en aan te pakken!” Sandra
Heeskens noemt de kerk in Breda als voorbeeld.
”Er is een appartementencomplex van gemaakt. De
kerk is daar ideaal voor. Groot gebouw. Kunnen veel
appartementen voor starters in worden gemaakt.
Over tien jaar is er geen mens meer die er in de
kerk komt.” Ine Lodewijk vindt een andere invulling
prima. ”Maar dan dat het gebouw als zodanig nog
herkenbaar is.”

Garagesale 4 sept. van 11.00-16.00 uur
tegenover Stokserweg 1 in Panningen.
Bij de Limburgse vlag.
Grote Garageverkoop
Zondag 5 september
vanaf 10.00 tot 17.00 uur
Hoevenstraat 2 Beringe
Gezocht : Poetshulp
voor 4 uur per 14 dagen .
In Maasbree. Tel: 06 14 64 88 79
Te huur 2 onder 1 kapwoning
Panningen Christinastraat
Vestjens Grondzaken BV
tel. 077 307 28 18
MINDFULNESS MEDITATIE GROEP:
10 lessen op dinsdag 19.30-20.30 uur
in Panningen
Data: 21 en 28 sept. 5-12-19 okt. 2-916-23 en 30 nov. www.sensus-pvs.nl.
T: 06 13 74 75 29
Ben op zoek naar iemand die mijn
tuin vrij houdt van onkruid en
de gazons maait met zitmaaier.
Tel:077 465 42 43.

Vanaf 20 september:
MINDFULNESS TRAINING voor
mantelzorgers (Maandag av.)
(vergoeding mogelijk)
MINDFULNESS TRAINING voor
volwassenen. (woensdag av.)
(vergoeding mogelijk)
Elke dinsdagavond een vaste
MEDITATIE GROEP.

Twee maanden zijn we nu
verder op ons nieuwe plekje.
Langzaam keert de rust
terug, vooral de rust in mijn
hoofd. Dat heeft zeker ook
met de vakantieperiode te
maken, waarin even niet
zoveel hoeft. Maar ook de
normale taken heb ik even op
een lager pitje gezet. Dat
komt dadelijk wel weer, als de
vakantie weer voorbij is.
Het was ook de eerste keer dat
ik langer zonder de kinderen
was. Onwerkelijk aan de ene
kant, maar goed voor dit
moment. En in plaats van m’n
agenda vol te plannen met leuke
uitjes, gunde ik mezelf de rust
om aan mijn nieuwe plek en de
nieuwe situatie te wennen.
Na maanden van alles regelen
en oneindig veel gesprekken,
kon ik me nu in stilte richten
op hoe het nu verder moet.
Verwerken wat er de afgelopen
jaren allemaal gebeurd is, wat
dit met ons gedaan heeft.
Hoe het ons heeft veranderd en
wat we anders hadden kunnen
en soms ook moeten doen.
De uitkomst was onvermijdelijk,
maar is daarmee de beslissing
ook onomkeerbaar?
Uit elkaar gaan betekent dat je
ook jezelf recht in de spiegel
aan moet durven kijken. Wat er
ook gebeurd is, de oorzaak is
een lang proces waar je beiden
fouten in hebt gemaakt. Blijf je
in de schuldvraag hangen, of kijk
je vooruit naar wat er beter kan?
En is beter dan alleen of samen?
Om iets te veranderen, moet
je ook de kans krijgen om te
mogen veranderen. Ook als de
uitkomst onzeker is. Opnieuw
nadenken over waar prioriteiten
liggen voor je gezin, maar ook
voor jezelf. Letterlijk door even
afstand te nemen. Om te zien
wat er nog over is en of dat
sterk genoeg is om op verder te
kunnen bouwen. Daar kunnen
we best wat hulp bij gebruiken.
Rustig aan, en blik vooruit. Met
kleine stappen kun je nog heel
ver komen.

Petra Van Zon
1e categorie
trainer

www.sensus-pvs.nl
Karin
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Doe mee aan het Mobiliteitsonderzoek Noord-Limburg

Inzameling
Klein Chemisch Afval (KCA)

Hoe verplaats jij je door de gemeente en de regio Noord-Limburg? Hoe ervaar je dit,
en wat kan er beter? Deze vragen staan centraal in de Mobiliteitsenquête van de acht
gemeenten in Noord-Limburg die zijn verenigd in Trendsportal. Met de informatie uit
het onderzoek kunnen de gemeenten betere keuzes maken voor de toekomst als het
gaat om mobiliteit en verkeer. Bijvoorbeeld: waar moeten fietspaden worden verbreed,
waar is de parkeerdruk hoog, hoe kunnen we mensen helpen om zich duurzamer te
verplaatsen?

•
•
•
•

Mobiliteit
Met mobiliteit bedoelen we het verplaatsen
van personen in een gebied, en het gemak
waarmee dat gebeurt. Denk bijvoorbeeld aan
een ritje naar de supermarkt, of je (dagelijkse)
reis naar het werk. Lopen of fietsen naar
school en de sportvereniging, of een bezoek
aan vrienden of familie.
Vul de enquête in
Je kunt de enquête invullen via
www.trendsportal.nl/
mobiliteitsenquete Dit kan tot en met

30 september 2021. We willen graag
weten welk(e) vervoersmiddel(en) je
gebruikt, welke routes je aflegt en of je
mogelijkheden ziet voor verbetering van
de mobiliteit. Door mee te doen maak je
bovendien kans om een week lang gratis
gebruik te maken van een elektrische
auto of twee e-bikes. Het invullen duurt
ongeveer 15-20 minuten. De vragenlijst is
anoniem.
Alvast hartelijk dank voor je
medewerking!

In dit overzicht staan alle bekendmakingen van vorige week. Meer informatie
over de bekendmakingen leest u op www.officielebekendmakingen.nl >
zoekterm ‘Peel en Maas’
Plaats/locatie

Straat/omschrijving

Baarlo

Ingweg 4

Baarlo

Koningin Emmastraat 1

Beringe

Zonnepark Schorfweg/Koelenweg

Egchel

Kempstraat 7

Helden

Hazenakkerweg 5

Kessel

Roode Eggeweg 5, 5A, 5B en 5C

Maasbree

Breestraat 4

Maasbree

Korte Heide 1

Meijel

Berg 6

Meijel

Vieruitersten 25A

Panningen

Ninnesweg 84

Panningen

Vosberg 13

De chemokar komt niet meer in alle kernen omdat in sommige kernen te weinig mensen
KCA brachten. KCA kunt u ook gratis afgeven op het milieupark Peel en Maas.

Kermis in Meijel
Van zaterdag 4 tot en met dinsdag 7 september is de kermis in Meijel. De attracties en kramen
staan op het Alexanderplein, Alexanderhof, Schoolstraat en Raadhuisplein. Er worden
maatregelen genomen om te zorgen dat iedereen de kermis veilig kan bezoeken. Tijdens de
kermis vindt er ook een horecaevenement plaats aan de Kerkstraat.
De kermis is op zaterdag van 16.00 tot
22.30 uur en op zondag, maandag en dinsdag
van 14.00 tot 22.30 uur. De attracties die
normaal op de kermis in Meijel staan, zijn dit
jaar ook van de partij.

Bekendmakingen
U kunt aan dit overzicht geen rechten ontlenen.

Baarlo: maandag 6 september 17.00 - 19.00 uur op de Markt bij de kerk
Kessel: dinsdag 7 september 17.00 - 19.00 uur Markt
Kessel-Eik: woensdag 8 september 17.00 - 19.00 uur Mariaplein
Maasbree: donderdag 9 september 17.00 - 19.00 uur Kennedyplein, zijde Dorpstraat
tegenover de kerk
• Meijel: maandag 13 september 17.00 - 19.00 uur Raadhuisplein

Afstand houden en toegangscontroles
Iedereen kan de kermis bezoeken zonder
corona-toegangsbewijs. Bezoekers moeten
1,5 meter afstand houden, behalve wanneer zij
op hetzelfde adres wonen. Dit geldt ook voor
mensen die (volledig) gevaccineerd zijn. Het
kermisterrein wordt afgezet met hekken en bij
de ingangen wordt gecontroleerd dat het niet
te druk wordt op de kermis. Bezoekers moeten
rekening houden met wachttijden op drukke
momenten. De organisatie vraagt hiervoor om
begrip. De attracties en kramen staan verder
uit elkaar, zodat iedereen genoeg afstand kan
houden. Verder is dus de eindtijd aangepast
naar 22.30 uur.

Horeca
Er vindt een horecaevenement plaats bij
groepsaccommodatie Peel en Maas aan de
Kerkstraat. Voor toegang tot dit evenement
gelden aparte regels. Het kermisterrein is
opgeschoven om ruimte te maken voor dit
evenement. Bij de overige horeca vinden
geen evenementen plaats. Wel mogen deze
horecazaken en de terrassen geopend
zijn volgens de geldende coronaregels.
Dit betekent zitplaatsen, afstand houden en
sluiten om 24.00 uur.
Kermis in Baarlo
De eerstvolgende kermis die op het programma
staat is die in Baarlo, in het weekend na de
kermis in Meijel. Het is de intentie om ook die
kermis door te laten gaan. Een definitief besluit
is nog niet genomen.

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

PvdA/GroenLinks

Een fatsoenlijke woning is een sociaal grondrecht

Je zult maar een woning nodig hebben. Niet te vinden! En als er iets is, is het onbetaalbaar. Veel mensen
zitten knel. Het is te makkelijk om vluchtelingen aan te wijzen als oorzaak van deze problemen. Sommige
mensen doen dat. Ook hier. Ook een enkel gemeenteraadslid. Openlijk of omfloerst.
Enkele jaren geleden heeft onze
toenmalige wethouder voorgesteld
om als gemeente woningen te kopen
voor woonurgenten. Degenen die
toen (en ook nu weer) graag naar
vluchtelingen wijzen als veroorzakers
van de woonproblematiek, waren
fel tegen dat voorstel. We hadden
als gemeente niet alleen enkele

gezinnen aan fatsoenlijke huisvesting kunnen helpen, we hadden niet
alleen ook nog geld kunnen verdienen omdat die woningen intussen
meer waard zijn geworden, maar
we hadden ook een begin kunnen
maken met de echte oplossing van
de woonproblemen. Die oplossing
moet worden gezocht in een veel

actievere rol van de overheid. De
gemeente Peel en Maas moet zelf
woningen bouwen. Alle grond die we
hebben moet worden gebruikt voor
de bouw van betaalbare woningen.
We hameren daar al veel en vaak
op. Maar dit college laat zijn oren te
veel hangen naar de VVD, die alle
kaarten zet op de markt. De markt

is echter niet de oplossing voor de
woonproblemen, maar veeleer de
oorzaak van de ellende. Huizen zijn
voor investeerders enkel objecten
waarmee geld verdiend moet worden. Mensen met een smalle beurs
hebben het nakijken. Een fatsoenlijke
woning is een sociaal grondrecht. De
zorg voor dit recht is opgedragen aan
de overheid. Dat staat in artikel 22
van onze grondwet. Die opdracht aan
de overheid geldt ook voor het college van Peel en Maas. Er zijn nu ein-

delijk afspraken gemaakt voor meer
sociale woningbouw. Maar dat is
nog te weinig. Daarom dringt PvdA/
GroenLinks er nogmaals op aan dat
de gemeente zelf woningen bouwt.
Doen. Niet dralen!

Annigje Primowees, Frits Berben,
Raf Janssen, raadsleden

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.
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Springkussenfestijn om 25-jarig
jubileum clubgebouw Os Knip te vieren

Alzheimer Café Peel en Maas
weer open

Ter ere van het 25-jarig jubileum van het clubgebouw Os Knip in Kessel, organiseert jeugdvereniging
De Hobbits een gratis springkussenfestival op zondag 12 september.

Het Alzheimer Café in Egchel mag weer open. De eerste avond
staat gepland op dinsdag 21 september om 19.00 uur in gemeenschapshuis ’t Erf in Egchel.
De vraag is: hoe ben jij als
mantelzorger, als professional of als
vrijwilliger de bewogen coronatijd
doorgekomen? Daar willen de
gespreksleiders Rianne en Jan deze
avond bij stilstaan en bekijken hoe
samen de draad weer op gepakt
kan worden. Het Alzheimer Café

is een maandelijkse bijeenkomst
voor mensen met dementie, hun
naasten en belangstellenden.
Elke maand kunnen bezoekers in
alle openheid met elkaar praten
over een leven met dementie
onder leiding van een deskundige
gespreksleider.

Gratis training lezen en
schrijven
In de week van lezen en schrijven geeft Vorkmeer vanuit het
Taalpunt Peel en Maas een gratis training over het Herkennen en
doorverwijzen van laaggeletterdheid. De training vindt plaats op
woensdag 8 september om 19.30 uur op Kerkstraat 32 in Panningen.
Er worden verschillende activiteiten gehouden tijdens het springkussenfestival. ”Probeer te ontsnappen
uit de gevangenis met verschillende

hindernissen, leg de stormbaan af of
spring op het springkussen”, aldus de
organisatie. Het jubileumfeest vindt
plaats vanaf 12.00 tot 17.00 uur achter

op het speelveld bij jeugdvereniging
De Hobbits, de entree is gratis.

Dorpsontmoeting Meijel viert 5-jarig jubileum
met bakwedstrijd
Dorpsontmoeting Meijel viert op 18 september haar 5-jarig bestaan. Op deze dag presenteren verschillende
cafés zich in de ruimtes en de tuin van Oppe Koffie in Meijel. Ook vindt er een bakwedstrijd plaats, waarvoor
deelnemers zich nog op kunnen geven.
Eén van de activiteiten op de dag is
de bakwedstrijd. Liefhebbers kunnen iets bakken en meenemen naar
de viering. Het lekkers wordt door

de bezoekers beoordeeld. Bezoekers
zijn welkom van 11.00 tot 16.00 uur
aan het Raadhuisplein 3 in Meijel.
Aanmelden voor de bakwedstrijd kan

via meijel@dorpsontmoeting.nl onder
vermelding van ’bakwedstrijd’ of via
Lijda 06 21 49 67 59.

Onfortuinlijk ten val

NK 10 kilometer hardlopen op de weg
Het Nederlands Kampioenschap (NK) hardlopen op de weg vond plaats op zondag 29 augustus in Hem (WestFriesland). Nico Verstraten uit Koningslust, lid van Atletiek Helden, behaalde nét geen podiumplek.
Het Nederlands Kampioenschap hardlopen op de weg was een wedstrijd met
ontzettend veel wind. Nico Verstraten
en Ron Koster stonden deze zondagochtend namens Atletiek Helden aan
de start bij dit 10 kilometer parcours.
Vlak na de start kwam Nico al onfor-

tuinlijk ten val buiten zijn schuld. Vanaf
de start werd het een inhaalrace met
een pijnlijke knie. Uiteindelijk kwam
Nico 22 seconden tekort voor een
bronzen plak, maar finishte toch in een
uitstekende tijd van 40:46 als vierde in
de leeftijdscategorie M65+ (een nieuw

clubrecord). Ron Koster liet slechts
negen mannen voor op dit NK. In de
categorie M40+ liep hij één van zijn
snelste tijden van de afgelopen jaren
met 34:51.
Tekst: Wiel van Lier

Deur-aan-deur verkoop

Peelpush wil met opbrengst Grote Clubactie
beachvelden in Meijel aanleggen
In Meijel houden doen leden van volleybalclub Peelpush mee met de jaarlijkse Grote Clubactie om geld in te
zamelen voor de realisatie van beachvelden Méél Beach. Zij gaan hiervoor in Meijel deur-aan-deur loten
verkopen in de maand september.
Een plek waar jong en oud nieuwe
mogelijkheden krijgen om te sporten
en te ontspannen, dat is de functie die
Méél Beach moet gaan bekleden volgens het bestuur van Peelpush.
Zij wil drie beachvelden aanleggen ter
hoogte van sporthal de Korref en de
nieuwe basisschool.
Hier kunnen de school, het kinderdagverblijf en andere gebruikers gaan

profiteren van verschillende beachsporten zoals beachvolleybal, beachsoccer en beach-handbal.
”Tevens zien we hier in de toekomst
weer gezelligheidstoernooien ontstaan, omdat we meer mogelijkheden
creëren op verschillende velden waarbij het trotse gevoel van het Méélse
Peelgeluk kan opbloeien. Daar waar
vriendengroepen de strijd met elkaar

aangaan, om vervolgens gezellig af te
sluiten met een drankje in de kantine
van de sporthal of in één van onze
lokale cafés”, aldus het bestuur. Om
dit te realiseren heeft de organisatie
financiële hulp nodig. Daarom komen
leden van volleybalclub Peelpush in
de maand september rond met loten
van de grote clubactie.

In de Week van Lezen en
Schrijven vraagt Vorkmeer
extra aandacht voor het belang
van lezen, schrijven, rekenen
en/of het gebruik van een
computer. Het Taalpunt Peel
en Maas geeft daarom een

training over het herkennen,
signaleren en doorverwijzen
van laaggeletterden. De training
is gratis, interactief en duurt
ongeveer 1,5 uur. Aanmelden kan
via info@taalpuntpeelenmaas.nl

IVN Bomenfestival
in Peel en Maas
Het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN)
Bomenfestival gaat in Peel en Maas van start op zondag
5 september. Drie maanden lang organiseert het IVN activiteiten,
zoals een fietstocht langs monumentale bomen.
De activiteiten die worden
gevierd hebben betrekking tot
verschillen in soorten bomen, hun
eigenschappen en functies. Binnen
de gemeente Peel en Maas zijn
door Jeugd en Natuur Maasbree
en de drie IVN-afdelingen vijf
fietstochten uitgezet langs
bijzondere en monumentale

bomen. Onderweg is er aandacht
voor kunst, landschap en verhalen
achter de bomen. Op zondag
5 september zijn bij de vijf
startpunten een papieren versie
en een zoekkaart voor de bomen
verkrijgbaar. Kijk voor informatie
over starttijden en -plaatsen op
www.ivn.nl/bomenfestival

Winst MVC’19
tegen Vitesse ’08
Derde klasser MVC heeft haar oefencampagne op zaterdag
29 augustus in Maasbree afgesloten met een 3-1 zege op Vitesse’08
uit Gennep. De Maasbreese doelpunten kwamen op naam van
Yannick Muysenbegr, Marco Daniëls en Ron van den Kerkhof.
Het was een goede generale
voor de eerste wedstrijd in de
bekerpoule. Zaterdag 4 september
ontvangt MVC’19 om 18.00 uur
voetbalbuurman Koningslust.

Andere tegenstanders in de poule
zijn Kronenberg en RKSVN uit Neer.

Tekst: Mat Nellen

Ruilbeurs in Kessel-Eik
De Postzegel en Munten Vereniging Kessel organiseert een ruilbeurs op zondag 5 september in de grote zaal van het gemeenschapshuis in Kessel-Eik.
Behalve postzegels en munten is
er een verscheidenheid aan ruilobjecten zoals kaarten, suikerzakjes en bidprentjes. Deze ruilbeurs

vindt plaats van 09.00 tot 12.00
uur aan de Lindelaan 4 in KesselEik. Informatie over tafelhuur via
077 465 26 23.

0209 \ jongeren
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15-vragen aan

Pippie Heuvelmans Maasbree
Hoe heb je je beste vriendin
ontmoet?
Ik heb haar ontmoet door onze
vriendinnengroep. Hiermee gingen
we vaker afspreken en naar feestjes.
Toen hebben we een keertje met z’n
tweetjes afgesproken en het klikte
meteen erg goed. Ik kan lekker veel
lachen met haar.

Welke app gebruik je het meest?
De app die ik het meeste gebruik is
denk ik Instagram. Ik hou erg veel
van foto’s maken en ze dan delen.
Instagram is daarvoor dus de perfecte
app. Ik zit rond de 30 à 60 minuten
per dag op de app. Wanneer ik me
verveel is Instagram de eerste app
die ik open.

Heb je een bijbaantje?
Ja, ik heb een bijbaantje. Ik werk
nu al 2,5 jaar bij Café de Pool in
Maasbree. Vooral ben ik te vinden in
de keuken. Het is erg leuk werk, met
erg leuke collega’s. Als ik mijn salaris
heb geef ik dit het liefste uit aan
kleding.

Wat zou je het komende jaar doen
als geld geen rol speelde?

Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Pippie Heuvelmans
18 jaar
Tussenjaar
Maasbree

Ben je op vakantie geweest?
Ja, ik ben met mijn vriendinnen naar camping Appelhof op
Terschelling geweest. Het was erg
gezellig, maar na een week was
ik toch weer blij om thuis te zijn.
Ook ben ik met mijn gezin naar
Renesse in Zeeland geweest. Daar
hebben we erg veel op het terras
gezeten en een paar wandelingen
langs het strand gemaakt. Hier zijn
we vier nachten gebleven.

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Graag zou ik nog een keer gaan
backpacken in Amerika of Azië met
een vriendin. Dit lijkt mij erg gaaf
en ook heel erg interessant. Ik hou
ervan om nieuwe plekken te ontdekken. Het liefst bezoek ik leuke
oude stadjes.

Hoe heb je afgelopen jaar tijdens
de corona school ervaren?
Het coronaschooljaar heb ik erg slecht
ervaren. Ik ben iemand die in de praktijk bezig wil zijn en niet achter een
computer. Door de online lessen heb ik
mijn eerste leerjaar op het SintLucas in
Eindhoven niet gehaald. Ik wilde deze
opleiding al doen sinds mijn tweede
jaar op de middelbare, waardoor het
een erg harde tegenvaller was dat er
net dit jaar corona moest zijn.

Hoe heb je motivatie gehouden
tijdens de online lessen?
Tijdens de online lessen heb ik geprobeerd mijn concentratie te behouden
door soms even een kleine pauze te
pakken en dan weer door te gaan. Het
was wel erg lastig voor mij om mijn
concentratie te houden, omdat op dat
moment alles interessanter was dan
de les.

Wat is jouw favoriete moment
van de dag?
Mijn favoriete moment van de

dag is om ’s avonds mijn vrienden
weer te zien. Meestal spreken we
dan bij iemand af en doen we een
spelletje of kijken we een film.
In de zomer gaan we natuurlijk
vaker naar het terras, wat altijd erg
gezellig is.

Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Het beste advies dat ik ooit heb gekregen is dat je altijd jezelf moet blijven.
Dit advies kreeg ik altijd van mijn
moeder. Ik vind het een goed advies
omdat je je nooit anders moet voordoen dan dat je zelf bent.

Wanneer had je voor het laatst de
slappe lach?
De laatste keer was onlangs in de
Efteling met mijn beste vriendin
Femke Wilms. We zaten in de Python
en moesten uit het niets erg hard
lachen en konden niet meer stoppen.
Het was erg gezellig en ik heb echt
een top dag gehad.

ZOEKT SCHOLIEREN
Wij zijn op zoek naar scholieren voor minimaal 4 uur per week
op de zaterdagen/schoolvakanties (tijdens vakantie
minimaal 24 uur). Lukassen Plantgoed is een kwekerij
in Panningen met diverse soorten planten voor in de tuin waar
je allerlei diverse werkzaamheden gaat doen.
Ben jij minimaal 15 jaar oud en zoek je een plek om wat te
kunnen bijverdienen? Stuur dan een mailtje met daarin je
naam, leeftijd en telefoonnummer. Je kan natuurlijk ook een
appje sturen of even bellen.

En we zoeken:
• scholieren met een tussenjaar
• iemand die flexibel, enthousiast
en bereid is om de handen uit
te mouwen te steken
• iemand die op zoek is naar werk
met flexibele werktijden

Vosberg 27C • 5981 NM Panningen • T 06 50 23 81 38 • aluka@hetnet.nl • www.lukassenplantgoed.nl

Als geld geen rol speelde zou ik de
hele wereld rondreizen en heel veel
nieuwe kleding kopen. Ook zou ik
een spiegelreflexcamera kopen. Deze
ben ik namelijk nog van plan om te
kopen en zou goed van pas komen bij
de wereldreis. Dan zou ik reizen met
een zelf opgeknapt busje.

Hoi

Column

Vakantie
afsluiting
In mijn vakantie in Griekeland
zijn nog behoorlijk veel dingen
gebeurd in vier dagen. Jammer
genoeg geen bootfeestje.
Donderdag ben ik met mijn
vriendinnen met een opblaasbare boot achter een speedboot
over de zee gaan ’varen’. Je kon
het eerder vliegen noemen.
We lagen op de opblaasboot en
konden ons alleen vasthouden
aan twee handvaten. Bij iedere
bocht dacht ik dat ik er af ging
vallen en in de zee zou belanden, waar ik omringd zouden
worden door een leger kwallen.
Mijn ergste nachtmerrie.

Een serie die ik iedereen aanraad is
Euphoria. Deze serie staat niet op
Netflix, maar op HBO. Ik vind de serie
zo leuk, omdat de beelden allemaal
erg mooi zijn geschoten. Het is ook
een interessante serie, dus zeker een
aanrader.

Gelukkig overkwam mijn ergste
nachtmerrie niet mij, maar mijn
vriendin Lieke. Halverwege de boottocht gingen we over een golf en
verloor Lieke haar grip. Ze vloog
de zee in en landde op nog minder dan 1 meter afstand van van
een hele grote kwal. Mijn andere
vriendin Shiny en ik lagen nog op
de boot en besloten niets te zeggen over het gevaar naast haar
om paniek te voorkomen. Zo snel
als we konden, hielpen we haar
omhoog. Toen we dachten dat dit
het ergste kon zijn van onze vakantie, bleek het nog erger te worden.
Onze terugvlucht besloot te vertrekken zonder ons terwijl we op
tijd in de juiste rij stonden en alle
papieren en bewijzen bij de hand
hadden. Halverwege de rij veranderden de televisieschermen
boven de balies naar een andere
luchtvaartmaatschappij. Wij, niet
wetende wat dit inhield, bleven in
de rij staan. Na een halfuur in de rij
te hebben gestaan werd ons bij de
balie gezegd dat we niet meer konden instappen. Wij als 18-jarigen op
onze eerste vakantie zonder ouders
schoten meteen in de stress. Bij de
andere balie waar we naartoe verwezen werden, werd gezegd dat we
ons geen zorgen hoefden te maken.
We konden nieuwe tickets kopen
voor een vlucht diezelfde avond
om 20.00 uur. De prijs maakte het
nieuws weer minder prettig: het
zou ons maar liefst 800 euro gaan
kosten. In alle paniek en tussen
de tranen door hebben we onze
families ingelicht over de situatie.
Gelukkig heeft mijn moeder en mijn
heldin online goedkopere tickets
geboekt voor ons zodat we alsnog
thuis zouden komen.

Tekst: Mirthe Suntjens

Mirthe

Wat doe je het op een vrijdag- of
zaterdagavond?
Op een vrijdag- of zaterdagavond
ben ik meestal te vinden in de
’kiët’ of op feestjes. Samen met
mijn vriendengroep ga ik erg veel
uit. Dit is altijd supergezellig, er
gebeurt altijd wel iets. Op mijn ideale
weekendavond zou ik eerst gaan
indrinken met mijn vrienden en dan
naar een feest gaan met allemaal
leuke mensen.

Wie is je grote voorbeeld?
Eigenlijk heb ik niet echt een groot
voorbeeld, maar ik denk dan mijn
moeder. Ze staat altijd voor me klaar
en ze doet ook altijd lekker haar
eigen ding, dat is wat haar bijzonder
maakt.

Met wie zou jij een dag willen
ruilen?
Als ik een dag zou mogen ruilen
met iemand zou dat met een erg rijk
persoon zijn en zou ik allemaal leuke
dingen gaan doen. Die dag zou ik dan
niet op het geld hoeven te letten.
Dan ga ik allemaal lekkere dingen
kopen en me helemaal vol eten.

Welke Netflix-serie raad jij
iedereen aan?
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Het mooiste design
komt uit Venlo
Houd jij van kwaliteitsproducten en werk je graag met mooie materialen
als leer en hout. Ben je een ervaren stoffeerder of houtverwerker,
zoek je werk in de logistiek, of een baan waarin je flink kunt aanpakken?
We hebben verschillende leuke functies open staan bij Leolux, een familiebedrijf
dat top-designmeubelen maakt voor de hele wereld.
Wij kunnen jouw kwaliteiten goed gebruiken.

Kom jij ons versterken?
Met 400 collega’s werken wij in een supermoderne omgeving
aan de mooiste meubelen. Elk meubel is uniek, omdat iedere klant
zijn eigen keuzes maakt in kleuren en materialen. En wist je dat we bij
Leolux ook andere mooie Nederlandse merken maken?
Ga naar onze website en ontdek de vacatures:
www.leoluxfunituregroup.nl/werkenbij
Wij zoeken collega’s die van aanpakken weten, met en zonder ervaring.

Medewerker Montage

Je produceert de kwaliteitsrompen voor onze meubelen
uit houten delen en plaatmateriaal.

Voorbewerker

In deze functie breng jij hoogwaardig schuim aan op de romp en
doe je overige voorbereidende werkzaamheden voor de stoffeerder
met het meubel aan de slag kan.

Magazijnmedewerker

In deze logistieke functie zorg je voor het inboeken van grondstoffen en
de uitgifte van materialen zodat de productie soepel kan verlopen.

Inpakkers

Mooie producten moeten goed verpakt worden voor het transport.
Jij zorgt ervoor dat beschadigingen in het transport worden voorkomen.

Ervaren Stoffeerder

Bij jou komen de romp en de bekleding samen. Jij maakt er
een schitterend meubel van dat voldoet aan de hoge Leolux normen.

Opleiding bij Leolux?

Geen ervaring of afgeronde opleiding? Geen nood: Leolux leidt ook op.
Tijdens de Leolux Academy combineer je werk en opleiding en
mag je je na een jaar leerling stoffeerder noemen, met een baangarantie.
Wat kun je bij ons verwachten?
Behalve leuke collega’s, een enthousiast team en
een werkplek in een mooi Nederlands familiebedrijf, kun je rekenen op:
• Een goed marktconform salaris
• 24 vakantiedagen
• Goede reiskostenvergoeding woning-werk
• Collectief contract met zorgverzekering
• Korting op onze mooie Leolux producten.

• Flexibele werktijden
• 12 ATV dagen
• Een winstdelingsregeling
• Sporten met korting

Een open sollicitatie sturen kan ook: hr@leolux.nl t.a.v. Thalitha Holthuis (HR-adviseur)

0209 \ enzo
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Geplukt

Carry Wilms Panningen
Carry gooide ruim anderhalf jaar geleden het roer om toen ze haar vertrouwde baan opgaf en samen met haar man een
camperverhuurbedrijf begon. Haar passie voor reizen en campers zorgde ervoor dat ze deze stap durfde te nemen. Regelmatig gaan ze zelf
met de camper op reis, maar door de komst van hun zoontje Franco is het reizen op een lager pitje komen te staan. Deze week wordt Carry
Wilms (35) uit Panningen geplukt.

die door een internationaal
wijninstituut is opgezet. Daarna is
er met klasgenoten een wijnclubje
opgericht, waarmee we nu nog
steeds wijnproeverijen houden.
Er staat ook nog altijd een proeverij
in de Champagnestreek op de
planning, maar dat uitje is nog niet
doorgegaan door corona.”
In de toekomst hoopt Carry als
vinoloog zelf een bijbaantje
te krijgen naast haar baan als
camperverhuurder. ”Ik heb een
hechte vriendinnengroep van acht
en zij vragen mij vaak om advies
over wijnen, ik zou dat graag
uitbreiden door mijn eigen atelier
te bouwen. Onlangs hebben we ons
aangemeld voor een woningruil. We
wonen al tien jaar in ons huidige
huis, maar we hebben altijd de wens
gehad om naar een karakteristieke
woning te verhuizen waar ruimte is,
onder andere voor een wijnatelier.
Daarin zou ik graag wijnproeverijen
houden. Ook willen we bij het huis
genoeg ruimte hebben voor het
eventueel stallen van campers. Niet
die van ons, maar van anderen. Ik
ben echt een gevoelsmens en zo’n
woning past echt bij ons. Helaas
liggen de huizen niet voor het
oprapen.”

Hond uit Griekenland

De wieg van Carry stond in
Panningen. Dat ze geen Limburgs
spreekt is dan ook opvallend.
”Daar krijg ik regelmatig vragen
over. Mensen vragen me dan
waar ik vandaan kom, maar ik ben
gewoon in Panningen geboren.
Mijn moeder, vader en broer
spreken allemaal Limburgs, maar
ik heb dat nooit overgenomen”,
vertelt ze lachend.

Droom volgen
Na de middelbare school koos
Carry ervoor om de opleiding

Retail Management en daarna
Commerciële Economie te gaan
volgen. Ze werkte daarna ruim
negen jaar bij Jan Linders. Daar
was ze in eerste instantie assistent
filiaalmanager, later begon ze op
de inkoopafdeling. ”We deden met
drie man de inkoop van alle drank
in de winkel. Wij bepaalden wat er
in het schap kwam, onderhandelden
met leveranciers over aanbiedingen
en checkten de folders. Maar na
die negen jaar was ik er klaar mee.
Ik wilde deze deur dichtmaken
en een andere openmaken.

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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7
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Ik ben mij verder gaan ontwikkelen
in het camperbedrijf dat ik wilde
oprichten.” Dit was een droom van
Carry en haar partner Geert. ”We zijn
altijd nieuwsgierig geweest naar
de wereld. We zijn daarom veel op
reis geweest en hebben daar een
passie voor ontwikkeld. Dat heb ik
ook wel van mijn ouders en broer
overgenomen.”

Route du Soleil
Inmiddels hebben ze een heus
camperverhuurbedrijf opgezet.
Geert doet het onderhoud van de
campers en Carry de commerciële
kant van de verhuur. ”Ik vind het fijn
om alle vakantieverhalen te horen
en leuke mensen te ontmoeten.
Af en toe geven we klanten ook tips
over vakanties, maar voor het echte
werk hebben we een samenwerking
met een reisadviseuse. Eén van

onze favoriete bestemmingen
met de camper is de route du
Soleil waarbij je via Annacy, door
natuurpark Gorges du Verdon rijdt
naar de zuidkust van Frankrijk. Via de
Italiaanse bloemenriviera rijd je dan
terug en als je het helemaal af wilt
maken eindig je bij Lago d’Orta in
Italië, ons favoriete plekje. Het is een
prachtige omgeving. Wij komen er
nog met enige regelmaat en veel van
onze huurders hebben deze route
ook al gevolgd.”

Vinoloog
Carry studeerde echter niet alleen
Commerciële Economie, op haar
30e besloot ze een wijnopleiding
te volgen. ”We gingen op
vakantie naar Cuba en ik had
meerdere boekjes over wijn bij
me. Toen kwam ik op het idee
om een opleiding te gaan volgen

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

6

Samen met haar partner Geert kreeg
Carry vorig jaar zoon Franco. Maar
volgens Carry hoort ook hun hond
Flo bij het gezin. ”We hebben hem
drie jaar geleden vanuit Griekenland
hierheen laten komen toen hij vier
maanden oud was. Hij was destijds
onder een auto gekomen, waardoor
zijn heup was gebroken. Hij heeft
één maand in een kennel gezeten
om te herstellen voordat hij naar
Nederland verhuisde. Flo is heel
belangrijk voor ons. Wij vonden het
mooi om een hond te ’redden’. Nu
is hij echt onderdeel van het gezin.
Mensen mij kunnen mij ook wel
kennen van de wandelingen die ik
met haar maak.”

Ik zou graag
wijnproeverijen
willen houden

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

Lukassen plantgoed kweekt diverse soorten planten
voor collega kwekers, handelaren en tuincentra
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MEDEWERKER PLANTENKWEKERIJ
Wij bieden je een afwisselende baan met kans
om door te groeien. Het werk bestaat uit de
productie van uitgangsmateriaal, klaar zetten van
bestellingen, oppotwerkzaamheden etc. 90% van

alle werkzaamheden vinden binnen in een kas plaats.
Ervaring in de boomkwekerij en/of sierteelt is een pré...
maar met een positieve instelling kom je er ook.
Beloning volgens CAO open teelten.

Sollicitaties inclusief CV binnen 2 weken sturen naar: aluka@hetnet.nl
Voor meer info zie ook www.lukassenplantgoed.nl
Vosberg 27C • 5981 NM Panningen • T 06 50 23 81 38 • aluka@hetnet.nl • www.lukassenplantgoed.nl
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Kerkverhalen Parochiekerk van de heilige Petrus Baarlo

De heilige Odilia

De gemeente Peel en Maas kent vele kerken en kapelletjes, elk met een eigen bijzonder verhaal. HALLO gaat op zoek naar bijzondere voorwerpen
en kunst die in de kerken te vinden zijn. Deze week: De heilige Odilia in de parochiekerk van de heilige Petrus te Baarlo.

Aan de Markt in Baarlo staat
de Petruskerk, hiervan is Anton
Swinkels de architect. De eerste steen werd gelegd in 1951, in
1952 werd de kerk ingewijd en de
toren werd gebouwd in 1955. Voor
de oorlog stond op deze plek een
Cuyperskerk die op het eind van
de oorlog door de terugtrekkende
Duitsers werd opgeblazen.
In de huidige kerk is een prominente plek voor de heilige Odilia
van Baarlo. Wie is deze Odilia en
waarom staat ze in Baarlo? ”Het

begon met de heilige Ursula, een
Britse koningsdochter”, vertelt kapelaan Hans te Boekhorst. ”Zij ging met
haar volgelingen, waaronder Odilia,
met een schip de Rijn over. Zij wilden
naar Rome, omdat Ursula in een nachtelijk visioen hoorde dat ze daarheen
moest om te bidden bij de graven
van de apostelen. Op de terugweg uit
Rome werden ze echter in de buurt
van Keulen om hun geloof vermoord
door de Hunnen. Ursula en haar maagden stierven de marteldood.” Plekken
waar mensen om hun geloof werden

Schilderijen van Panningse
kunstenares geëxposeerd in
gemeenschapshuis In Kepèl
De Panningse kunstenares Marion Verhaegh exposeert vanaf
maandag 6 september haar schilderijen in gemeenschapshuis In
Kepèl te Panningen. Het wordt haar eerste expositie sinds corona
in ons land kwam. De expositie is dagelijks (behalve zaterdags) te
bezoeken in de maanden september, oktober en november.
Marion Verhaegh is in 2011
schilderlessen gaan volgen en
sindsdien blijft ze zich hierin
ontwikkelen. ”Meestal werkt ik met
acryl op groot doek, gecombineerd
met andere materialen zoals
papier, karton en zand om in het
schilderij een bepaald reliëf te
creëren”, aldus Verhaegh. ”Als ik
aan het schilderen ben, laat ik mijn
fantasie de vrije loop, vooral in
abstract werk.
Mijn werk kenmerkt zich als
figuratief, kleurrijk, expressief en

vol beweging. Thema’s van mijn
schilderijen zijn wisselend zoals
bloemen, dieren en landschap.”

Tentoonstelling
De expositie vindt plaats in het
gemeenschapshuis In Kepèl,
Kerkstraat 27 te Panningen.
Kijk voor meer informatie op
www.marionverhaegh-art.nl

vermoord werden vaak bedevaartsplaatsen. Zo ook Keulen. De stad heeft
nog altijd een kerk die aan de heilige
Ursula is toegewijd.
”Op het eind van de achttiende eeuw
verschenen de troepen van Napoleon
in onze contreien. Kloosters werden
opgeheven en de bewoners verjaagd.
Zo ook het Kruisherenklooster te
Venlo. Eén van de paters vond onderdak bij zijn oom die pastoor was in
Baarlo. Bij het weinige dat hij mee
kon nemen hoorde ook een relikwie
(overblijfsel van heiligen) van de hei-

lige Odilia. Zij is de patroonheilige
van de Kruisheren. Spoedig volgde
hij zijn oom op als pastoor en diende
van 1800 tot 1830 in Baarlo. Hij stimuleerde de verering van de heilige
Odilia en al snel kwam een jaarlijkse
stoet pelgrims naar Baarlo. In de
eerste helft van de twintigste eeuw
bereikte de verering haar hoogtepunt.”

zijaltaar is het negentiende-eeuwse
beeld van haar te zien. ”Tevens zien
we drie prachtige gebrandschilderde
ramen, vervaardigd door de bekende
glazenier Joep Nicolaas”, licht Jan
Wijnhoven uit Baarlo toe. Hij heeft
een passie voor kunst en geschiedenis. ”Helaas is de kunstenaar niet juist
geïnformeerd. Op één van de ramen
geeft hij de beeltenis van een kloosterzuster weer, namelijk de heilige
Odilia van de Elzas die in Mont SainteOdile wordt vereerd.”
Wijnhoven legt uit dat al ruim tweehonderd jaar mensen op de derde
of vierde zondag in juli naar Baarlo
komen om te bidden bij Odilia en de
ogen te laten zegenen. Odilia is de
patrones tegen oogziekten. ”In het
begin van de vorige eeuw kwamen
ook veel Duitsers, zodat er in sommige missen zelfs in het Duits werd
gepreekt”, aldus Wijnhoven. ”De
oosterburen kwamen via het veer.
Men wist van de nood een deugd
te maken. Het verhaal gaat dat een
arme man een kuiltje maakte naast
de weg, waarin één van zijn benen
verstopt werd om zittend langs de
route medelijden op te wekken van
de voorbijtrekkende pelgrims en zo
een aalmoes te krijgen.” Wijnhoven
heeft zelf goede herinneringen aan
het Odiliafeest, toen hij nog jong was.
”Het Odiliafeest leek buiten de kerk
een beetje op kermis, want er stond
een grote snoepkraam. Kwamen ooms
en tantes op bezoek, dan was er volop
vlaai en de kinderen werd geld toegestopt om snoep te kopen.”
Een bezoek brengen aan de Baarlose
kerk en de beeltenis van de heilige
Odilia kan op de donderdagmiddagen
van 14.00 tot 16.00 uur. Ook is de kerk
geopend voor en na de donderdagochtendmis om 09.00 uur en de zondagochtendmis om 9.30 uur.

Patrones tegen oogziekten
De heilige Odilia is nog steeds aanwezig in de Baarlose kerk. Op het linker

Tekst en beeld: Roosje Delsing

Orgelconcert in Panningse kapel van
de Lazaristen
De 20-jarige Lidia Książkiewicz, geboren in Poznan (Polen), geeft op
zondag 5 september een orgelconcert op het Mutin-orgel in de kapel
van de Lazaristen in Panningen.

Lidia begon op 5-jarige leeftijd met
pianospelen en op 20-jarige leeftijd met orgel. Na studies aan de
Nationale Muziekacademies van
Bydgoszcz en Poznan, waar ze de
diploma’s van de hogere opleiding
piano en orgel behaalde, ontving
ze een groot aantal onderscheidingen tijdens internationale wedstrijden. Zo was ze onder meer de
winnaar van de wedstrijd Grand Prix
de l’Académie des Beaux Arts in
Angers, Frankrijk (2004). Momenteel
is ze de titulair organist van het
grote orgel van de kathedraal van
Laon (Frankrijk).

Aanvang
Het orgelconcert in de kapel van de
Lazaristen begint om 15.00 uur. Kijk
voor meer informatie op www.lidiaksiazkiewicz.com

0209 \ 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 5 september
H. Mis 09.30 uur
Woensdag 8 september
H. Mis 09.00 uur

Cluster MKBE

Mededelingen
Kledinginzameling beringe:
Op maandag 6 september a.s. is de
volgende inzameling van bruikbare
kleding, schoenen, dekens, knuffels
en gordijnen. U kunt de dichtgebonden zakken afgeven op het kerkplein.
Ons team staat klaar om te helpen
met het uitladen en zijn aanwezig
van 13.00-14.30 en van 17.00-18.00
uur. Kunt u zelf niet brengen: Bel dan
077 307 65 21 en alles wordt bij u
opgehaald. Sinds kort staat er op de
parkeerplaats bij de dorpsontmoeting
ook een kledingcontainer ook hier
kunt u kleding inleveren en verder,
zoals voorheen, voor de garagedeur
van de pastorie. (Aan de Meule)

Parochie Egchel

Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12,
077 307 95 30
Kerkdiensten
Zondag 5 september
geen H . Mis .
Zondag 12 september
11.00 uur H,Mis : jaardienst Jacobus
Steeghs en Odilia en Maria Steeghs Janssen en overl. fam.; Jaardienst Jan
Peeters en over fam; ter nagedachtenis aan Pierre Bongers.

het opsteken van een kaarsje, een
gebed of een moment van bezinning.
De H. Aldegundis is beschermheilige
Parochie Maasbree
tegen ernstige ziekten en voor troost
Misintenties
en hoop.
NL58RABO0131001973
Miva-collecte
Pastorie Dorpstraat 4
Zondag 5 september vindt de
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl jaarlijkse Miva-collecte plaats. Dit
jaar vraagt Miva onze aandacht
www.parochiemaasbree.nl
voor de medische zorg voor de
Kerkdiensten
meest kwetsbaren in Kenia. Voor de
Zondag 5 september
allerarmste zijn basisvoorzieningen
H. Mis: 11.00 uur
als gezondheidszorg en onderwijs
Lector: Mevr. Jeanne Senden.
onbereikbaar. Gelukkig zijn er lokale
Intenties: Petronella Vaessen.
mensen die zich inzetten om anderen
Maria Peeters en overl. familie
te helpen. Miva ondersteunt deze
Peeters-Hermans-Haenen. Overl.
ouders Gerardus van der Sterren en mensen met onmisbare vervoers-en
communicatiemiddelen. U kunt
Klara Fischer en Piet en Ed van der
steunen met uw financiële bijdrage in
Sterren. Overl. ouders Penningsde grote offerblok, achter in de kerk.
Janssen, An, Truus en Jac Pennings
Alvast hartelijk dank.
en overl. familie. Jaardienst overl.
ouders Jan en Gondje HermansBerden.
Parochie Kessel
Mededelingen
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Openstelling Aldegundiskapel
Iet Dings-Bovendeerdt
De Aldegundiskapel in onze paro077 462 18 60
chiekerk is dagelijks geopend voor 06 24 21 61 06

Te koop eigengeteelde aardappelen
frieslanders onbespoten handpluk
gele wasboontjes groene spercie
boontjes prei koolrabi botersla lollo
bionda en rossa en vele soorten kas
en vollegronds groenten van goede
kwaliteit en vers kwekerij brummans
vosberg 16a panningen”
Wij, Miriam en Marius, wonen sinds
een paar maanden in Meijel en zoeken
een vrolijke hulp in de huishouding
voor 4 uur p.w.
T: 06 54 78 87
Te koop: 1ha landbouwgrond in
Meijel aan de Coenenweg.
Voor meer informatie
www.heikevastgoed.nl

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 4 september
H.Mis 19.00 uur

Parochie Helden

Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3, 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Vrijdag 3 september
De H. Communie wordt thuis gebracht
vanaf 09.00 uur
Zondag 5 september
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
Tila Hermans.
Kerk open voor gebed en aanbidding
van 13.00-15.00 uur

Parochie Koningslust
Misintenties
NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
077 465 36 81

Kerkdiensten:
Zaterdag 4 september
19.15 uur H. Mis. Jaardienst Jean en
Jo Jacobs – Stappers. Jaardienst voor
Piet v Knippenberg. Jaardienst en
verjaardag Fam v Kessel
Mededelingen
Pastorale zorg
Voor de pastorale zorg kunt u
terecht bij pastoor-deken W. Varela
Tel. 077 398 14 16, of kapelaan H. te
Boekhorst (zie parochie Baarlo)
Ziekenzalving: 06 55 40 80 23

Parochie Baarlo

Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 5 september
9.30 uur H. Mis. Voor onze parochie.
Tot een bijzondere intentie.
Donderdag 9 september
9.00 uur H. Mis.
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Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 4 september
H. Mis 17.30 uur t.i.v. lev. en overl.
fam. Smets
Zaterdag 11 september
Geen H. Mis

Parochie Meijel

Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zondag 5 september
Meijel Kermis
11.00 uur H. Mis t.i.v. Harrie Gielens,
Truus Gielens-Maessen en Ton Gielens
Maandag 6 september
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 7 september
H. Mis 09.00 uur, aansluitend ’kermis’koffie.
Donderdag 9 september
H. Mis 09.00 uur. Aansl. Aanbidding

Mededelingen
Eerste Communie
Zondag 19 en zondag 26 september zijn om 11.00 uur de Eerste
Communievieringen. Er is dan om 9.30
uur géén H. Mis.

Parochie Kessel-Eik

Misintenties
NL41RABO0125300522
Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkens
06 30 10 30 13
Kerkdiensten
Zaterdag 4 september
18.00 uur H. Mis
Voor onze eigen parochie
Mededelingen
Misintenties
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.

Parochie Panningen

Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat
14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.
nl Open maandag- en woensdagochtend van 08.30 uur tot 11.30 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 4 september
19.00 uur gemengd koor t.i.v. het
geestelijk welzijn van alle parochianen

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

Fancy Fair
Helaas kan de Fancy Fair van 2021,
welke gehouden zou worden in
september a.s. niet doorgaan. Dit
ivm de huidige COVID-19 maatregelen.
Pastorale zorg
Voor de pastorale zorg kunt u
terecht bij pastoor- deken Wilson
Varela (telefoon 077 398 14 16) of
kapelaan Hans te Boekhorst (telefoon 077 477 12 75): Ziekenzalving
06 55 40 80 23.

Administrator (pastoor-deken)
W. Varela
077 398 14 16
Maasbree/Baarlo/Kessel/
Kessel-Eik
Kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kerkbestuur
Secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com
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Jij maakt ‘m super

LEERLING ADVISEUR m/v
SUPERKEUKENS HORST
Net klaar met school of wil je wat anders gaan doen? Kom bij ons
werken als adviseur/adviseuse. Voor onze winkel in Horst zoeken
wij aankomende talenten! Geen ervaring = geen probleem!
Je krijgt bij ons een interne opleiding.
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Wij zoeken iemand

• Die leergierig is.
uur per week
• Die zelfverzekerd is.
• Die klantgericht is.
• Die geen bezwaar heeft met werken op koopavonden en weekenden.

Wij bieden

• Een markt conform salaris en lucratieve bonusregeling.
• Veel doorgroeimogelijkheden in een groeiend bedrijf.
• Trainingen en cursussen.
• Toeslagen op koopzondagen.
• Reiskostenvergoeding en pensioenregeling.
• De leukste borrels en uitjes met team Superkeukens Limburg.

Informatie en sollicitatie:

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Rob Lamers per mail.
Ben je geïnteresseerd? Dan ontvangen wij graag jouw motivatie met CV binnen
30 dagen na plaatsing via e-mailadres: sollicitatie@superkeukenslimburg.nl

www.superkeukens.nl
êêêê

Klanten beoordelen Superkeukens met een

8,3

HORST

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

ROERMOND

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

Elke zondag geopend

