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Peel en Maas

Opening Egchelse Heide
Het Windpark Egchelse Heide is in het weekend van vrijdag 3 tot en met zondag 5 september officieel geopend. Het gehele weekend waren er diverse workshops en activiteiten voor
genodigden en bezoekers. De vijf windturbines staan aan de Haambergweg in Egchel en gaan groene stroom produceren voor woningen in Peel en Maas. / Beeld: Jac Willekens

Plannen voor 1.200 woning in de gemeente Peel en Maas
In de gemeente Peel en Maas liggen plannen voor 1.200 woning klaar, die de komende jaren kunnen
worden gerealiseerd, zo laat wethouder Rob Wanten (Fysieke Leefomgeving en Wonen) weten.
Deze nieuwe woningen blijken nodig. De gemeente liet een woningmarktonderzoek door Bureau Stedelijke
Planning uitvoeren en op maandag 6 september werd deze aan het College van B&W gepresenteerd.
”De komende dertien jaar blijft het aantal huishoudens in Peel en Maas groeien, dus het is de uitdaging om
te zorgen dat die bouwplannen ook écht worden gerealiseerd”, aldus Wanten.
Uit het woningmarktonderzoek
komen drie belangrijke conclusies
naar voren, zo zegt de wethouder.
”De bouw van nieuwe woningen
zit in de lift, Peel en Maas is bezig
met een flinke inhaalslag te maken
omtrent het woningtekort. Van 2018
tot nu zijn er 700 nieuwe woningen in de gemeente gebouwd, in
2021 zijn dit er alleen al iets meer
dan 260 geweest.” Volgens Wanten
heeft dit voor een migratieoverschot
gezorgd. Dit betekent dat er meer
mensen naar de gemeente Peel en
Maas zijn verhuisd, dan dat er zijn
vertrokken. Het gaat hier met name
over mensen tussen de 25 en 30 jaar.

De tweede conclusie is dat de prognose is dat het aantal huishoudens
de komende jaren nog blijft groeien
en dat er naar verhouding steeds
meer ouderen zijn. Ook blijkt uit het
onderzoek dat het aantal huishoudens in de gemeente toeneemt door
arbeidsmigranten. De derde conclusie
is dat er genoeg woningbouwplannen zijn voor de komende jaren.”

Tekort
Het onderzoeksbureau geeft ook
advies aan de gemeente en in 2019
luidde het advies om jaarlijks 50
tot 150 woningen toe te voegen
aan de woningvoorraad. ”Dat

doel is bereikt”, zegt Wanten.
”Het woningmarktonderzoek laat
zien dat we op de goede weg
zijn”, aldus Wanten. Het nieuwe
advies luidt om de komende jaren
125 tot 150 woningen per jaar
te bouwen. De 1.200 nieuw te
bouwen woningen zijn tot nu toe
nog plannen, zo zegt Wanten. ”Een
plan is nog geen woning. Het is
dan ook zaak dat deze plannen
daadwerkelijk tot uitvoering komen.
Er ligt een stevige opgave voor
de gemeente, woningcorporaties,
projectontwikkelaars en andere
initiatiefnemers. Dit heeft de hoogste
prioriteit. We hebben als gemeente

niet overal invloed op. Het hangt ook
af van de levertijden van materialen,
grondstoffen en of aannemers
genoeg vakmensen hebben”, zo zegt
Wanten.
Kleine en betaalbare woningen
In 2019 werd het laatste
woningmarktonderzoek in Peel en
Maas gehouden, daarvoor was het
al wat meerdere jaren geleden.
Nu is de gemeente van plan om
elke twee jaar de thermometer in
de woningmarkt te steken, zoals
de gemeente het noemt, en het
onderzoek te actualiseren.
Voor nu is het belangrijk om woningen te bouwen in de gemeente waar
nu en in de toekomst echt behoefte
aan is, zo staat in het adviesrapport.
Want ook in Peel en Maas wordt na
2030 een krimp verwacht. Volgens
Wanten ligt de behoefte voor alle
kernen in Peel en Maas bij kleine
en betaalbare woningen. Daar zet-

ten we ook zoveel mogelijk op in en
zowel op koopwoningen en sociale huurwoningen. De wethouder
wil benadrukken dat mensen zelf
ook plannen mogen voorleggen.
”Alleen als het echt goede plannen
zijn. Denk hierbij aan gebouwen een
nieuw leven inblazen, die eigenlijk
geen toekomstige bestemming meer
hebben.” Als voorbeeld noemt hij
de eigenaar van discotheek Apollo
in Helden, die betaalbare appartementen en studio‘s in het gebouw
heeft laten maken voor de verhuur.
Ondanks dat er veel woningen bij
zullen komen, wil de wethouder
benadrukken dat de dorpen hun
karakter behouden. ”We vinden het
ook belangrijk dat er veel groen,
speeltuinen en parkeermogelijkheden blijven. Het zijn dorpen en dat
moeten ze ook echt blijven.”
Tekst: Roosje Delsing
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Bonje met de buren: 10 jaar buurtbemiddeling
in Peel en Maas
Even een kopje suiker lenen bij de buren is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom zetten vrijwilligers
van buurtbemiddeling Peel en Maas zich al tien jaar in om hulp te bieden bij geschillen tussen buren.
Landelijk bestaat de organisatie 25 jaar. Twee vrijwilligers vertellen op welke manier zij met hun hulp de
wereld een stukje beter proberen te maken.
Alhoewel niet iedereen behoefte heeft
aan intensief contact, wil iedereen
graag in een prettige en veilige leefomgeving wonen. Want als je last hebt
van je buren door harde muziek, blaffende honden of een stuk erfgrond dat
wordt ingepikt, dan kunnen de frustraties hoog oplopen. Het overgrote
deel (80 procent) van de Nederlandse
gemeenten kent het fenomeen buurtbemiddeling, waar je aan de bel kunt
trekken. In Peel en Maas kun je hiervoor terecht bij Vorkmeer.
”Bij buurtbemiddeling heerst snel
een beeld van het tv-programma De
Rijdende Rechter, maar de aanpak
is anders en laagdrempeliger”, zegt
Yvonne Truijen, coördinator buurtbemiddeling Peel en Maas. ”Mensen
kunnen zelf bellen om een klacht
door te geven, maar vaak worden ze
ook doorverwezen door bijvoorbeeld
een woningcorporatie, de gemeente
of de politie. Dat mensen denken dat
buurtbemiddeling een oplossing gaat
bedenken voor de buren, is de grootste
misvatting volgens vrijwilligster Anne.
”Ons doel is om de buren samen met
elkaar aan tafel te krijgen, zodat ze in
gesprek gaan en zelf tot een oplossing komen. We denken met ze mee

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

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

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

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

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.

door de juiste vragen te stellen. We zijn
geen postbode en doorgeefluik.”

Doorvragen
Buurtbemiddeling valt onder Vorkmeer
en de casussen die zij krijgt worden
door de coördinator verdeeld onder de
vrijwilligers. Zij kunnen zelf aangeven
wanneer en hoeveel casussen ze
willen oppakken. Tot op heden zijn er
in Peel en Maas dit jaar 22 meldingen
gemaakt. Dit is een verdubbeling
tegenover tien jaar geleden, aldus
Truijen. ”Of er zijn meer geschillen,
of mensen weten ons beter te
vinden”, licht ze toe. Vrijwilligster
Jeannoux (37) uit legt uit dat mensen
buurtbemiddeling vaak als laatste
hulplijn inschakelen. ”Pas als ze met
hun handen in het haar zitten en zelf
tevergeefs geprobeerd hebben om het
op te lossen, nemen ze contact met ons
op.” Geluidsoverlast is hetgeen waar al
sinds jaar en dag de meeste meldingen
van worden gemaakt. ”Met name in de
zomer, als de deuren en ramen open
staan.”
Volgens Jeannoux is het bij elke melding de kunst om goed door te vragen
naar het echte probleem. ”Dat vind
ik ook het leukste om te doen. Vaak
blijkt dat er een heel ander irritatiepunt
achter de eigenlijke vraag schuilgaat.
Zo belde er eens iemand over geluidsoverlast van de honden van de buurman, achteraf bleek dat er iets anders
achter zat. Hij wilde in contact komen

met de buurman, voor het geval er
eens iets zou zijn. Hij wilde weten of
hij aan zou kunnen bellen voor hulp.”
Anne herkent zich hierin. ”Het is onze
taak om objectief te blijven, geen oordeel te vellen en te ontdekken waar
de irritatie nu echt zit. Dat vind ik het
mooiste wat er is.”

Angst
Soms durven mensen niet zelf bij de
buren aan de deur te gaan en schakelen daarom buurtbemiddeling in. ”We
proberen ze aan te sporen om toch
eerst zelf, zonder hulp van ons, bij de
buren aan te kloppen”, zegt Jeannoux.
Want zodra wij erbij zijn betrokken, zit
er meteen een stempel op gedrukt.
Dat heeft weleens geleid tot positieve
wendingen. Zo was er een meisje bang
voor haar buurvrouw, omdat zij een
keer tegen haar was uitgevallen. Toen
ze op advies van ons toch zelf bij de
mevrouw aan de deur ging, bleek zij
heel aardig te zijn. Ze had gewoon haar
dag niet gehad toen ze was uitgevallen en daardoor is er verkeerde beeldvorming ontstaan.” Anne: ”Het geeft
mensen een trots gevoel als ze er zelf
uitkomen, zo zonder ons.”
Tijdens een bemiddeling lopen de
gemoederen ook wel eens hoog op.
Jeannoux: ”Eén vrouw is eens zo boos
geworden dat ze haar buurjongen over
de tafel heen trok. Dan snap je wel
waarom zo‘n jongen nooit zelf bij de
buurvrouw heeft aangebeld.”

Om een gesprek in goede banen
te leiden is het volgens Jeannoux
belangrijk om begrip te creëren van
beide partijen naar elkaar. ”Ik zeg
tegen iemand: ik zie dat het je heel
veel doet, vertel er eens meer over.
Zo horen ze van beide kanten waar
de frustratie echt zit, dat creëert meer
begrip voor elkaar en dat is vaak
al genoeg om tot een oplossing te
komen.”

Misvatting
Niet iedereen staat open om een
burenconflict op te lossen. ”Soms
willen mensen ook niet dat het
goedkomt”, zegt Anne. ”De ruzie duurt
dan al zo lang, dat ze vinden dat hulp
te laat komt om de band nog te kunnen
herstellen.” Er wordt soms ook gezegd
dat ze een advocaat gaan inschakelen.
”Dat vind ik prima, zegt Jeannoux. Ik
kan niet alles oplossen en dan mogen

ze het rechterlijk gaan proberen. Dat
is ook het verschil tussen de Rijdende
Rechter en buurtbemiddeling: wij
kunnen geen dwangorders opleggen
waarin we zeggen dat de één per
direct een stuk tuin aan de buurman
moet teruggeven. Dat is niet aan ons.”
Jeannoux en Anne willen in elk geval
voorkomen dat één van de buren
vanwege het conflict gaat verhuizen.
”We willen bereiken dat ze de band
herstellen en gezamenlijk tot een
oplossing komen waar beide buren
achter staan. Ze hoeven geen beste
vrienden te worden, daar is vaak al
te veel voor gebeurd”, zegt Jeannoux.
”Vaak willen ze juist géén last meer
van elkaar hebben, geen pesterijen
meer en niks meer van elkaar horen
dan alleen een ‘hallo‘. En die stille
vrede, dat is prima.”
Tekst: Roosje Delsing

Oldtimertocht in Meijel
Liefhebbers van oldtimers kunnen op zondag 12 september gaan kijken naar de oldtimertoertocht in Meijel. Bromfietsen, motoren en auto‘s
zullen een tocht door het dorp maken.
De voertuigen zullen zich vanaf
9.45 uur verzamelen bij De Heere
van Meijel aan de Dorpsstraat in

Meijel. Vervolgens begint de tocht
om 10.30 uur; dan vertrekken de
bromfietsen. De motoren vertrek-

ken om 10.45 uur en de auto‘s om
11.00 uur. Het evenement kan door
iedereen worden bezocht, mits zij

zich aan de geldende coronamaatregelen houden.

Bevrijdingsvuur De Peel dit jaar vanuit Meijel
In het weekend van zaterdag 18 en zondag 19 september wordt voor de derde keer het Bevrijdingsvuur door de Peelgemeenten verspreid.
Deze activiteit vindt zondagmiddag 19 september plaats vanuit Vesting en Belfort Vossenberg aan de rand van Nationaal Park De Groote Peel
in Meijel. Dit onder het motto: ‘De Peel kent geen grenzen‘.
De verspreiding van het
Bevrijdingsvuur is een evenement
dat in het kader van de herdenking
‘75 jaar vrijheid‘ in 2019 voor het
eerst plaatsvond in Asten. In 2020
tilde de Projectgroep Bevrijdingsvuur
het evenement opnieuw van
de grond vanaf het Mierlo War
Cemetery (een Brits ereveld).
Dit jaar is naast de Projectgroep
Bevrijdingsvuur Death Valley De Peel,
het Dorpsoverleg Meijel gastheer.
Dit overleg heeft in de voorbije jaren
de realisatie van Vesting en Belfort
Vossenberg aan de rand van de
Groote Peel mogelijk gemaakt. Vanaf
de 22 meter hoge uitkijktoren heb
je een uitzicht over de Groote Peel.
Ook krijgt men vaderlandse geschie-

denis toegediend via zes opnieuw
gemaakte kazematten uit de vroegere Peel-Raamstelling en ligt er een
luistersteen van de Liberation Route
die dit stukje Nederland een blijvend
plekje geeft in de nationale oorlogsgeschiedenis.

Programma
Aan het project Bevrijdingsvuur
werken dit jaar zeven Brabantse en
twee Limburgse Peelgemeenten
mee. Het programma start zaterdag
18 septemberals het uit de Franse
stad Bayeux opgehaalde bevrijdingsvuur in Eindhoven wordt ontstoken. Daar wordt het opgepikt door
Meijelse marathonlopers die het
bevrijdingsvuur naar Meijel brengen.

Het vuur zal rond 21.00 uur arriveren
en overnacht in ‘de kathedraal van
de Peel‘.
Zondag 19 september begint het
programma op twee locaties. Tussen
13.30 en 14.30 uur worden de burgemeesters van de Peelgemeenten
ontvangen in het gemeenschapshuis D‘n Binger in Meijel. Om 14.30
uur vertrekken zij per militair voertuig naar de Vossenberg. De laatste
500 meter worden zij voorafgegaan
door schutterijen uit Meijel en gilden
uit de Brabantse Peelgemeenten.
De marathonlopers uit de
Peelgemeenten vertrekken om
14.30 uur vanaf de Sint Nicolaaskerk
en brengen samen met Kapelaan
Maenen het bevrijdingsvuur naar de

Vossenberg. De laatste 200 meter
worden zij begeleid door het doedelzakkorps ‘Firebrigade Pipes & Drums‘
uit Gemert-Bakel. Het officiële
programma bij Belfort Vossenberg
begint om 15.00 uur. Het bevrijdingsvuur wordt overgedragen en ontstoken en er vinden verschillende
activiteiten plaats.

Toegangsbewijs
Vanwege corona kan de ceremonie
dit jaar onder strikte voorwaarden
met publieke belangstelling plaatsvinden met maximaal 750 personen
die een vaccinatie- of testbewijs hebben. Aanmelden kan via
jeanettehartjes@hetnet.nl of via
Jo Manders 06 38 93 10 20.
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Jongerenvisie

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

vrienden thuiszitten hoort er, buiten de
coronatijd om, voor ons niet bij, aangezien wij genoeg locaties hebben om
naartoe te gaan. Het is wel zo dat we
in het kader van afwisseling soms de
stad opzoeken voor een avondje speciaalbier of om te stappen. Dit is er in
Maasbree niet of nauwelijks en al was
dit er wel, dan hadden we dit waarschijnlijk alsnog gedaan.”

Woningen

Bobby Roefs

Nicole Hermans

Niek Hendriks

Nicole Hermans (24) woont al haar
hele leven in Maasbree en sinds
twee jaar woont ze op zichzelf in
een appartement in het buitengebied van Maasbree. Daarvoor
woonde ze ook met haar ouders
in het buitengebied. Ze geeft het
leven in Maasbree voor jongeren een 7. ”Er zijn voor jongeren
weinig tot geen startershuizen of
appartementen te krijgen, terwijl
veel jeugd in ons bruisend dorp wil
blijven wonen.” Ze is positief over
de activiteiten die worden georganiseerd in het dorp. ”Er wordt
op z‘n tijd wel wat leuks georganiseerd door vrijwilligers en/of onze
horeca.”
Bobby Roefs (25) woont sinds zijn
twaalfde in Maasbree, daarvoor

woonde hij in Montfort. Hij geeft de
leefbaarheid voor jongeren een 8.
”Hier is een prima horeca-aanbod.”
Niek Hendriks (24) woont bij zijn
ouders in Maasbree. Hij is tevreden
over het leven in het dorp en geeft
net als Bobby een 8. ”Er is voor mijn
leeftijdsgroep van alles te doen en
er zijn sportverenigingen (voetbalen tennisclub) waar vaker iets wordt
georganiseerd.”

matig met vrienden en vriendinnen te
vinden en ik ga graag naar twee keten
hier in het dorp. In de keet staat de
volumeknop nét iets harder. Uiteraard
zijn die avonden vaak het gezelligst en
ook nog het goedkoopst. Ik mis een
kroeg in Maasbree waar de volumeknop open kan, de discolichten aan en
waar een dj staat te draaien.”
Ook Bobby spendeert zijn vrije tijd
graag met zijn vrienden. ”Ik heb altijd
wel wat te doen, omdat ik een grote
vriendengroep heb. We zijn meestal
te vinden in de kroeg of in de keet.
Verder is er eigenlijk niet heel veel te
doen, maar ik ben persoonlijk tevreden met een kroeg.”
Niek verveelt zichzelf nooit in het dorp.
”Ik vermaak me in de Vermaekerij,
café de Pool en ‘t Gemeintehoës. Bij

Jongerenactiviteiten
Alle drie zijn ze het erover eens dat
er voor de jeugd genoeg activiteiten
worden georganiseerd en er een rijk
verenigingsleven is in Maasbree.
Nicole: ”Er is een aantal horecazaken
waar je erg leuk kan borrelen. Sinds
de Vermaekerij open is ben ik er regel-

Niek is absoluut niet van plan om uit
Maasbree te verhuizen. Bobby ook
niet, al kan hij misschien niet anders.
Niek: ”Mijn woonsituatie is nog prima.
Echter zal het op den duur wel moeten
als er geen verbetering komt in het
koopwoningaanbod. De bestemming
zal dan hopelijk wel in Peel en Maas
zijn.” Zo denkt Nicole er ook over. ”In
eerste instantie ben ik niet van plan
om hier weg te gaan, maar mocht het
huizenaanbod hier hetzelfde blijven,
dan is het niet anders. Ik heb dan
wel de voorkeur om ergens in Peel
en Maas te gaan wonen.” Bobby en
Nicole zouden graag meer starters-

woningen willen zien in Maasbree.
”Ook zou het leuk zijn als er wat meer
gebruik kon worden gemaakt van een
bruisend centrum met allerhande winkels”, zegt Bobby ”Als ik nu wil winkelen, dan ga ik meestal naar Venlo of
Panningen.” Ook Nicole gaat meestal
hierheen om te winkelen.

Plus- en minpunten
Een pluspunt van Maasbree vindt
Nicole dat er veel vrijwilligers en
ondernemers van jong tot oud zijn die
voor elke doelgroep klaarstaan om het
dorp bruisend te houden. Niek vindt
de verschillende mogelijkheden in
kroegen en feestjes die je als leeftijdsgenoot in Maasbree hebt pluspunten van het dorp. ”Minpunten zijn
voornamelijk voor personen die jonger
zijn (15 tot en met 18 jaar). Voor hen
is er namelijk minder te doen.” Als
eventuele mogelijkheden noemt Niek
een speel- of voetbalveld en wat losse
locaties om te hangen. ”Hier zou nog
naar gekeken mogen worden.”
Tekst: Roosje Delsing

BouwPartner Wijnen is een zelfstandige, regionale bouwmaterialenhandel met levering zowel aan professionele afnemers als
aan particulieren. Per direct zijn wij op zoek naar een:

MAGAZIJNMEDEWERKER
M/V | FULLTIME

Je weet van aanpakken en hebt een proactieve werkhouding.
Je werkt gestructureerd en overzichtelijk. Tevens ben je representatief,
communicatief vaardig en klantgericht.

JOUW WERKZAAMHEDEN:
•
•
•
•
•

Klanten helpen bij het laden
Klaarzetten van bestellingen
Leveranciers helpen bij het laden en lossen
Bediening van cementmortelcentrale
Opruimwerkzaamheden / kluswerkzaamheden

WAT BIEDEN WIJ:
• Uitdagende baan voor meerdere
dagen in de week
• Salaris en arbeidsvoorwaarden
volgens de Hibin CAO
• Prettige werksfeer in een
vooruitstrevend bedrijf

Spreekt deze vacature je aan en is deze functie echt iets voor jou?
Mail dan je motivatie en cv naar Rob Wijnen rob.wijnen@bouwpartnerwijnen.nl

BouwPartner Wijnen
Venloseweg 21
5993 PH Maasbree
T: 077-4651259
E: info@bouwpartnerwijnen.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacatures stellen wij niet op prijs.

Meijelse kermis
Tot de vreugde van vele inwoners van Meijel en daarbuiten mocht de kermis in Meijel doorgaan.
Van zaterdag 4 tot en met dinsdag 7 september kon men de attracties in, spelletjes spelen, snoepgoed eten
en feesten. In Meijel mocht voor het eerst in de gemeente Peel en Maas weer een horeca-evenement
plaatsvinden, en wel bij groepsaccomodatie Peel en Maas aan de Kerkstraat. Met testen voor toegang of
een negatieve uitslag via een QR-code én een toegangskaartje mochten de bezoekers losgaan.

Wij zijn gespecialiseerd in:
√ Vervaardigen van nieuwe gebitsprotheses
√ Protheses op implantaten (klikgebit)
√ Immediaat protheses (na het trekken van de tanden, noodgebit)
√ Partieële en frame protheses (gedeeltelijk gebit)
√ Rebasen (passend maken van de huidige gebitsprothese)
Nieuw
in
√ Kroon en brugwerk
Pannin
gen
Verder bieden wij u:
√ Geen verwijzing nodig van een tandarts
√ Vergoeding via uw zorgverzekeraar
√ Reparaties klaar terwijl u wacht
√ Het verhelpen van pijnplekken
√ Vrijblijvend advies
Kerkstraat 78, Panningen, 077 307 16 20
√ Eerste consult gratis
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Frank Jeene uit Panningen maakt docureeks over
dementie
Wat doet dementie met iemand die aan deze ziekte lijdt? Wat betekent
dementie voor een mantelzorger? En hoe houden we de zorg betaalbaar?
Dat zijn vragen die centraal staan in de documentaire die Frank Jeene uit
Panningen momenteel in samenwerking met Omroep P&M aan het maken
is. De eerste aflevering wordt uitgezonden op Wereld Alzheimerdag, 21
september. De docuserie bestaat uit vier afleveringen.
Frank Jeene werd voor het eerst
geconfronteerd met dementie toen
zijn schoonvader deze ziekte kreeg.
Hij hield zich vooral bezig met de
zakelijke kant van het verhaal. ”Het is
een onderwerp dat me raakt. Ik heb
zelf ervaren dat het erg ingewikkeld
is om regelingen aan te vragen. Het
kan volgens mij veel minder complex
worden opgezet. Er is winst te behalen op diverse gebieden als partijen
met elkaar samenwerken. Het verdienmodel moet losgelaten worden,
zodat er meer aandacht komt voor de
zorg zelf.” Maar het zaadje voor het
maken van een documentaire over
dementie werd pas geplant nadat hij
vrijwilliger werd bij Vorkmeer. ”Ik ben
maaltijdbezorger in Maasbree. Toen ik
daarover werd geïnterviewd door de
omroep smaakte dat werken met een
camera naar meer”, vertelt Frank.
Hij benaderde de omroep met
het idee om dementie onder de
aandacht te brengen. ”Er is nog

OPENINGS
KORTING
*

hoe iemand met dementie leeft. Elke
persoon heeft een andere kijk op
dementie.”
Het vinden van een mantelzorger
bleek echter lastiger dan gedacht,
legt Frank uit. ”Het onderwerp ligt
gevoelig, omdat er een bepaalde

stempel op dementie is gedrukt.
Mensen lopen er niet mee te koop.
Daarnaast is er wellicht angst voor de
camera.”
Het doel van de serie is om meer
openheid te geven over de ziekte.
”We moeten er meer over praten en

WE ZITTEN
WEER LEKKER
IN VENLO

dit delen. Als het programma aanslaat, ga ik verder met de serie. Tot
nu toe zijn veel mensen geïnteresseerd.”
Tekst: Jeanine Hendriks
Beeld: Omroep P&M

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

1999.-

Woonboulevard Trefcenter

ROUND
TABLE
CADEAU

**

Voor de eerste 100 klanten

COMPLEET
VERNIEUWDE
WINKEL

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

809.-

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

1529.-

2069.-

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

10%

nooit een serie gemaakt over
dementie waarin alle aspecten
worden belicht. Ik wil de persoon met
dementie tot de zorgaanbieder in de
afleveringen voorbij laten komen.
De documentaire gaat over alles wat
met dementie te maken heeft. Eén op
de vijf mensen krijgt deze ziekte en
het eerste zaadje wordt geplant rond
het 35e levensjaar. Dementie wordt
in de toekomst bevolkingsziekte
nummer één, het treft ons dus
allemaal. Meer dan 10 procent van de
totale Nederlandse zorgkosten wordt
besteed aan zorg voor dementie.”
In de eerste aflevering die wordt
uitgezonden tijdens Wereld
Alzheimerdag op 21 september, gaat
Frank in gesprek met een persoon
die lijdt aan dementie. Ze bespreken
met elkaar wat de ziekte precies
inhoudt. Daarnaast stelt Frank vragen
aan een mantelzorger en worden
zorgorganisaties benaderd. ”Iedereen
krijgt een vr-bril op en mag ervaren

0909 \ nieuws

Sport en spel

Open huis bij
seniorensportgroep Meijel
De hele maand september is er open huis in de Körref in Meijel
voor senioren. Hier kunnen zij, onder de vlag van de organisatie
Samen in Beweging, elke maandagochtend een uurtje besteden
aan sport en spel.
”Bewegen hoeft niet saai te zijn,
zeker niet als je het in groepsverband doet: je beweegt samen en je
hebt plezier met elkaar. Ook hebben we iedere week oefeningen
op fijne muziek wat het nog leuker
maakt. Ook al kun je niet meer
zo goed uit de voeten, iedereen
is welkom”, aldus de organisatie.
Na afloop wordt er bijgepraat met

een kopje koffie of thee.
De bijeenkomsten zijn de gehele
maand september bij te wonen en
deze vinden plaats op maandag
van 09.30 tot 10.30 uur in Sporthal
de Körref in Meijel. Voor meer
informatie over deze groep,
bel Margo Hoendervangers via
06 15 28 04 11.
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Kermis in Baarlo
In Baarlo is er van zaterdag 11 tot en met woensdag 15 september
kermis. De attracties en kramen staan op de Markt, Baron van
Erplaan en Sprunklaan en in de Kasteeltuin. Er worden maatregelen genomen om te zorgen dat iedereen de kermis veilig kan bezoeken. Bij Sjiwa staat weer de jaarlijkse feesttent.
De kermis is geopend op zaterdag
van 16.00 tot 22.30 uur en op
zondag, maandag, dinsdag en
woensdag van 14.00 tot 22.30 uur.
De meeste attracties die normaal
op de kermis in Baarlo staan, zijn
dit jaar ook van de partij.

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, zodat het
niet te druk wordt op de kermis.
Bezoekers moeten rekening
houden met wachttijden op
drukke momenten. De attracties
en kramen staan verder uit elkaar,
zodat iedereen genoeg afstand

kan houden. Verder is de eindtijd
aangepast naar 22.30 uur.

Horeca
Naast de evenementenvergunning
voor de kermis, wordt er ook een
evenementenvergunning verleend
voor de jaarlijkse feesttent bij
Sjiwa. Voor toegang tot dit evenement gelden aparte regels. Bij de
horeca vinden geen evenementen
plaats. Wel zijn de horecazaken en
de terrassen geopend volgens de
geldende coronaregels. Dit betekent zitplaatsen, afstand houden
en sluiten om 00.00 uur.

Kermis in Beringe
Van zaterdag 9 oktober tot en met
dinsdag 12 oktober staat de kermis
in Beringe gepland. Het is de intentie om ook die kermis door te laten
gaan. Op basis van de dan geldende coronamaatregelen wordt
hier nog een nader besluit over
genomen.

Zeldzame tumor ontdekt

Wethouder Anget Mestrom
per direct met ziekteverlof
Wethouder Anget Mestrom van de gemeente Peel en Maas gaat per
direct met ziekteverlof. Er is een zeer zeldzame tumor ontdekt in
haar rechterbijnier. Naar verwachting is zij enkele maanden uit de
running.
Anget Mestrom laat weten haar
werk tijdelijk stil te leggen zodat
ze zich volledig kan focussen
op de laatste onderzoeken en
afspraken ter voorbereiding van
de operatie die haar te wachten
staat. ”De noodzakelijke eerste
stap van herstel van deze ziekte”,
zo zegt ze in een bericht van
de gemeente. ”Mijn conditie en
gezondheid zijn goed en gelukkig
heb ik een positieve levensopvatting. Dat gaat mij ongetwijfeld
helpen de komende tijd.”

Mestrom is hiermee de tweede
wethouder die dit jaar wegens
ziekte haar werk naast zich neer
moet leggen. Wethouder Wim
Hermans heeft op aanraden van
zijn dokter sinds eind mei zijn werk
gestopt. Hij besloot laterna om zijn
taken als wethouder officieel naast
zich neer te leggen.
Mestrom is van plan om, zodra
haar gezondheid het weer toelaat, terug te keren in haar functie.
”Ik ga uit van herstel en ik hoop
jullie snel weer te zien.”

Kempen Creëert groeit en daarom zoeken wij
versterking in ons media team, iets voor jou?
Kansen zien is één, ze realiseren is twee. Jij loopt voor beide
warm. Je bent op zoek naar een dynamische salesrol bij een
tof bedrijf, waar je jouw passie voor het vak de vrije loop kunt
laten. Je hebt affiniteit met de regio Noord-Limburg en je
denkt zowel in online als offline mogelijkheden.
Media Business Developer… dat is een hele mond vol.
Maar wat ga je nou eigenlijk doen?
Je gaat verkoopstrategieën voor nieuwe mediaconcepten
ontwikkelen. Met jouw frisse blik op het medialandschap ben
je zelf verantwoordelijk voor de sales én de uitvoering die
daarop volgt. Je hebt de lead in deze ontwikkeling en samen
met team Media zorg jij ervoor dat de concepten slagen.
Heb jij de opleiding commerciële economie óf een
vergelijkbare opleiding afgerond én ligt jouw hart bij new
business development? Dan is dit dé functie voor jou.
Ambitie en drive vinden wij belangrijker dan ervaring.
Laat ons dus vooral weten waarom jij geschikt bent voor
deze functie!
Solliciteren doe je vóór vrijdag 17 september door een e-mail
met cv en motivatie te sturen naar vacature@kempencreeert.nl.
Wil je graag wat meer informatie over deze vacature
ontvangen? Bel met Mike op 077 396 13 50, hij kan je er alles
over vertellen!

#kempencreëert
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Blik op groene vingers Wiel Bouwmans Baarlo

‘Zij komen hier bijna wekelijks bamboe kappen
voor de panda‘s’
In de rubriek ‘Blik op groene vingers‘ licht HALLO tuinen in de gemeente Peel en Maas uit die het bekijken waard zijn en vertelt de eigenaar 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 Wiel Bouwmans uit Baarlo.

Creativiteit
Zijn favoriete plekje in de tuin is de
hangmat bij bij zijn tuinhuisje, vanuit
hier kan hij lekker de tuin in kijken.
”Dan geniet ik van het geluid van de
vogels en de mooie natuur om me
heen. Mijn favoriete plant is natuurlijk wel de bamboe. Bamboe blijft het
hele jaar groen, er vallen wat blaadjes vanaf, maar er verandert eigenlijk
niets. Dat vind ik mooi, maar het is ook
voordelig voor de vogels en insecten.
Je wilt niet weten hoeveel nestjes ik
elk jaar vind. Ik maak zelf ook nestkasten en vleermuizenkasten, die hang ik
dan op.” Wiel is eigenlijk continu bezig,
stilzitten kan hij niet. Hij beschildert
verschillende bamboestokken, maakt
zelf sieraden en vindt het leuk om
schilderijen te maken met een airbrush.

Panda‘s voeren

Wiel kocht in 1991 samen met zijn
broer een stuk grond van 7.700
vierkante meter. Op het moment
dat ze het kochten, stond er helemaal niks. ”Het is hele vette grond,
waardoor er alleen brandnetels en
distels groeiden”, vertelt hij. ”Mijn
broer en ik hebben er toen vijf jaar
niks mee gedaan en hierna hebben we zeven jaar lang een waterplantkwekerij gehouden op deze
grond.” Toen ze iets zochten om de
tuin aan te kleden, kwamen ze op
het idee om bamboe te planten.
Waar dit op het begin puur hobbymatig was, staat het hele stuk
grond er nu bomvol mee.

De hoogte in
Ondertussen is dit eens zo kale stuk
grond zo vol gegroeid, dat het meer
een bos dan een tuin te noemen is. De
bamboe schoot sinds het planten uit
de grond en de tuin stond in mum van
tijd helemaal vol ermee. ”Het geheim?
Niks aan doen”, lacht Wiel. ”Ik heb nu
wel vijftig soorten bamboe, waarvan
de hoogste wel 13 meter is. Laatst heb
ik er een afgesneden die 12 meter en
95 centimeter was. Ik heb er hier ook
een staan die in vier maanden tijd
vanuit de grond tot wel 9 meter hoog
is gegroeid.” De bamboe groeit niet
alleen snel omhoog, maar de wortels in de grond verspreiden zich ook

razendsnel. ”Woekerende bamboe
maakt uitlopers onder de grond, soms
wel 7 tot 9 meter. Vanuit daar groeit
weer nieuwe bamboe omhoog, dan
gaat het hard. We hebben onze grond
ook aan de zijkanten moeten begrenzen, zodat het niet verder groeit op de
grond van de buren. Bamboe maakt
geen diepe wortels, dus dat is goed te
onderhouden.”

Natuurmens
Wiel werkt in het dagelijks leven
40 uur per week voor een bedrijf dat
groente en fruit veilt. Hij woont niet
bij zijn tuin, maar fietst er vanuit zijn
woning in het dorp in 5 minuten heen.

Hij brengt hier ongeveer 15 uur per
week door, waarvan veel tijd zit in het
onderhoud. Het gras wordt gemaaid,
de paadjes worden vrijgemaakt en hij
is bezig met zijn planten. ”Dat vind
ik niet erg, hoor. Ik moet hier niets,
maar mag alles. Ik geniet ervan en
ben een echt natuurmens. Het liefst
zou ik zelf in een oerwoud wonen,
maar dan krijg ik mijn vrouw niet
mee”, lacht hij. ”Ik kweek zelf ook
planten en ben momenteel zelfs al
een tijd bezig om een voedselbos
te creëren hier. Er zitten hier veel
insecten, vogels en andere dieren.
Zij hebben op deze manier een extra
voedselvoorziening.”

Omdat de bamboe zo snel groeit,
heeft Wiel een oplossing moeten
bedenken tegen mogelijke wildgroei.
”We leveren sinds anderhalf jaar gratis
bamboe aan meerdere dierentuinen,
waaronder Ouwehands Dierenpark in
Rhenen. Zij komen hier bijna wekelijks
bamboe kappen voor de panda‘s, die
dit de hele dag door eten. Ook wordt
de bamboe gevoerd aan andere plantenetende dieren zoals giraffen en
olifanten.” Dat Wiel de dierentuinen in
bamboe voorziet, heeft voor hem ook
een voordeel. ”Ik kies uit welke stukken ze knippen, maar dan knippen ze
ook meteen de dorre takken eruit. Dat
scheelt mij weer werk, het is een hele
fijne samenwerking.”
Tekst en beeld: Floor Velthuizen
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Inwoners Peel en Maas
geven mening
over aardgasvrij wonen

Weer in Peel en Maas

Uit een onderzoek naar aardgasvrij wonen van de gemeente
Peel en Maas onder ruim 500 inwoners blijkt dat een kwart van de
het (heel) belangrijk vindt dat huizen en andere gebouwen
aardgasvrij worden, terwijl ruim vier op de tien dit (zeer)
onbelangrijk vindt. Bijna de helft van de inwoners maakt zich
zorgen over aardgasvrij wonen, een even groot deel maakt zich
geen zorgen.

Inhaalslag
We zitten in de nazomer en dat vraagt om een stevige inhaalslag, zo blijkt. Deze week hebben we kunnen
genieten van zonnige condities en temperaturen tot rond de 28 graden. Inmiddels zijn we tijdelijk in een
wisselvalliger regime terechtgekomen door een lagedruksysteem dat de warme lucht wegduwt. Dit kan
gepaard gaan met een aantal onweersbuien. De wind draait tijdelijk naar het zuidwesten.
De temperaturen dalen langzaam en lijken pas zondag onder de 20 graden uit te kunnen komen.
Volgende week lijken we opnieuw met een aflandige wind te maken kunnen krijgen, waardoor de
temperatuur opnieuw op kan lopen tot een zomerse 25 graden. Of het daarbij ook echt droog blijft, is nog
niet duidelijk. / Tekst en beeld: Nicky de Bruijn

Liedjesavond C.V. De Kemphazen 2021
De Egchelse carnavalsvereniging De Kemphazen organiseert op zaterdagavond 27 November 2021
Liedjesavond Bej Manders. Een vakjury zal samen met de publieksjury een winnaar kiezen.
Deelnemers kunnen zich nu aanmelden. Opgeven voor de Liedjesavond
van C.V. de Kemphazen kan samen
met vrienden, familie, een vereniging, straat of gewoon als individu. De

winnaar mag Egchel vertegenwoordigen op ‘t P&M Liedjesfestival 2022 dat
plaatsvindt in Beringe.
Voor meer info over liedjes, tekstschrijvers en/of muziek kun je con-

tact opnemen met Ruud Delissen
06-12156878. Opgeven kan tot en met
14 oktober via erikdaisy@ziggo.nl.

Het onderzoek heeft een beeld
opgeleverd van de ideeën, aandachtspunten en zorgen van
inwoners over de overstap van
verwarmen met aardgas naar een
andere manier van verwarmen.
Uit het onderzoek komt ook naar
voren wanneer inwoners overwegen om hun woning te verduurzamen, wat voor hen argumenten
zijn om dit wel of niet te doen en
welke informatie zij hierover willen ontvangen. Tot slot heeft het
onderzoek een flinke hoeveelheid
tips opgeleverd die inwoners aan
de gemeente geven over dit onderwerp.

Vervolgstappen
De resultaten van het onderzoek
worden verwerkt in de transitie
visie warmte 1.0. Deze eerste
versie van de warmtevisie wordt
door de gemeenteraad behandeld in de commissievergadering
van 30 november en in de raadsvergadering van 21 december. De
onderzoeksresultaten worden aan
de raadsleden aangeboden, zodat
zij deze kunnen meewegen bij de
besluitvorming.
Aardgasvrij wonen in Peel en Maas
Elke gemeente in Nederland stelt
in 2021 een warmtevisie op. Dit is
afgesproken in het Klimaatakkoord.

Het gaat om de zogenoemde ‘transitievisie warmte‘. In deze visie
geeft de gemeente aan wanneer
wijken en buurten van het aardgas afgekoppeld kunnen worden
en wat kansrijke oplossingen zijn.
In plaats van te bepalen wanneer
welke buurten en wijken aan de
beurt zijn, wil de gemeente Peel
en Maas samen met inwoners,
ondernemers en gebouweigenaren
bekijken wat mogelijk is en wat
goede oplossingen zijn. Belangrijk
is dat het haalbaar en betaalbaar is.
Daarom wordt de eerste warmtevisie een document op hoofdlijnen.
Zo wil de gemeente ruimte geven
aan oplossingen. De warmtevisie
wordt vervolgens elke vijf jaar bijgesteld. Ook komen er uitvoeringsplannen, waarin concreter wordt
ingegaan op de oplossingen.

Onderzoek
Het onderzoek aardgasvrij wonen
in Peel en Maas vond plaats in juli.
Ruim 500 inwoners hebben een
enquête ingevuld. Het onderzoek
is voorgelegd aan deelnemers van
het panel TipPeelenMaas, er zijn
enquêtes afgenomen bij supermarkten en via de website van de
gemeente kon met een enquête
invullen.

Welke energievreters en
energiegevers heb jij?
Als je meedoet met de workshop BordjeVol,
kom je er op een leuke en interactieve manier achter.
Op 21 september bieden we twee workshops aan, namelijk:
• 15.00 - 16.15 uur een fysieke bijeenkomst.
• 19.00 - 20.15 uur een online bijeenkomst.
Hoe kun je je aanmelden?
Via 077 307 7350 tijdens werkdagen.
Of via ondersteuning@vorkmeer.nl
Deelname is gratis voor mantelzorgers uit Peel en Maas.

Kinder Kart Festijn
Niet alleen in Zandvoort werd er afgelopen weekend geracet, maar ook in Panningen. Stichting
KinderActiviteiten Kepel (KACK) organiseerde op zondag 5 september in het centrum van Panningen een
Kinder Kart Festijn. Kinderen van 6 tot en met 12 jaar konden racen in een elektrische kart en zich voor
even als Grand Prix-winnaar Max Verstappen voelen. Ook waren er in het dorpscentrum diverse
raceauto‘s en racesimulatoren te vinden. / Beeld: Jac Willekens

Wat gaan we doen?
• Tijdens de workshop kijken we wat er allemaal op jouw
bordje ligt.
• Wat kan er van je bordje af?
• Welke veranderingen zijn wenselijk volgens jou en wie kan
jou daarbij helpen?
• We gebruiken daarbij een set speelkaarten en een set
werkbladen. Deze krijg je vooraf thuisgestuurd.
Aarzel niet en doe gezellig mee.

meer met mensen!
(077) 307 73 50 - vorkmeer.nl
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Mat

Geboren

Langzaam vervaagden herinneringen,
gleden jouw gedachten weg
en nam je afscheid van ons.
Nu nemen wij afscheid van jou.

Onze zwager en oom

Raff

3 september 2021
Zoon van
Dennie en Sanne
Joosten-van de Schoor
Broertje van Fay
Vosberg 7
5981 NL Panningen

In onze harten leef je voort. Bedankt voor de fijne en gezellige jaren die
we met je hebben doorgebracht.

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, goedheid,
bezorgdheid, eerlijkheid en liefde, is overleden mijn man, mijn pap

Martin Janssen

Wiel † en Lies, Cor † en Hanny †, Frits † en Iet
Frans † en Jeannie, Jac en Tona
Neven en nichten

Mat

We zullen je missen en altijd in gedachten houden.

echtgenoot van

Mia Janssen-Peeters
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.
Appelen en pruimen zelfplukken
P v. Lankveld, Tienraijseweg 2
5864 CJ Meerlo, 06 53 13 01 32

Coen Rijs
* Sevenum, 2 maart 1941

Panningen
www.janssenuitvaart.nl

† Maasbree, 6 september 2021

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

Vanwege de huidige maatregelen hebben we in besloten familiekring
afscheid genomen van Mat.
Een woord van troost kunt u achterlaten op www.vdstappen.nl.
Zeer veel dank aan het zorgteam van de Merwijck Kessel.

Bart en Leontien, Fer, Loek, Sef
Michel en Connie
Maasbree, 6 september 2021
Broekstraat 39, 5993 BA Maasbree
Op vrijdag 10 september nemen wij in besloten kring
afscheid van Coen.

Een fontein voor Natuurpark
Vlakbroek in Koningslust
Natuurpark Vlakbroek in Koningslust heeft sinds maandag
6 september een fontein in de vijver. Stichting Natuurpark
Vlakbroek en TuinHelden hebben de fontein mede mogelijk
gemaakt.

Peet Steeghs Uitvaartzorg

’t is good gewees
geeft zorgvuldig vorm aan
een persoonlijk afscheid,
zodat jullie met een goed
gevoel kunnen terugkijken.

* Helden, 7 april 1939
† Kessel, 1 september 2021
Karreweg-Zuid 6, 5995 MC Kessel

Riek Zeelen- Kusters

t. 077-3078642

Louis Janssen

Dankbaar maar verdrietig, en omringd door allen die hem
lief waren, is rustig ingeslapen onze supervriend en trotse opa

levenspartner van

samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

vader van

“ik heb un good laeve gehad”

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

Lies Lenders-Hendrix
* Maasbree, 9 februari 1936

† Panningen, 6 september 2021

echtgenote van Bert

Lenders

Bert
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Dr. Ariënsstraat 51
5981 VE Panningen

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

Het afscheid vindt plaats in besloten kring.

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

fienbosuitvaartzorg.nl

Wij willen alle medewerkers van De Kreppel
in Heythuysen en het Plattelandshoés in Panningen
danken voor de liefdevolle zorgen.

Peet Steeghs Uitvaartzorg
Na een kortstondige ziekte is, tot ons groot verdriet,
van ons heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader en trotse opa

Teunis van der Vlist
echtgenoot van

06 38 43 79 56
Maasbree e.o.

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

Tineke van der Vlist - den Ouden
5 Haastrecht, 28 oktober 1944
c Grashoek, 3 september 2021
Tineke, kinderen en kleinkinderen

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

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Helenaveenseweg 31, 5985 NK Grashoek

In verband met de huidige omstandigheden zal het afscheid
in besloten kring plaatsvinden.

Het was al langer een grote
wens van de stichting om een
fontein in de vijver te hebben
maar de middelen waren helaas
beperkt. Met de droogte van de
afgelopen jaren en de daaruit
voortvloeiende vissterfte in de
vijver in het achterhoofd, vond
de stichting dat er iets moest
gebeuren. ”Een dergelijke
fontein zorgt voor zuurstof in
het stilstaande water, wat de
kwaliteit van het water en dus
ook de dieren en planten in het
water ten goede komt”, aldus
een woordvoerder van Stichting
Natuurpark Vlakbroek. TuinHelden

wilde hulp bieden en stelde de
fontein geheel belangeloos ter
beschikking aan het Natuurpark.
Ook bewoners van Koningslust
hebben uit zichzelf een financiële
bijdrage geleverd om de
diverse kosten te drukken en de
gemeente heeft een gedeelte
van de graafwerkzaamheden
voor haar rekening genomen
Na de nodige voorbereidingen
kwam TuinHelden op maandag
6 september de pomp leveren
en hielp mee met het aansluiten.
De fontein is per direct in gebruik.

0909 \ opinie
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Er moeten nieuwe verkiezingen komen
Het politieke drama in Nederland lijkt steeds erger te worden. De politieke partijen zijn het maar niet met elkaar eens en er zijn al maanden
gesprekken gaande voor een formatie. Komt het dan nog wel goed?
Inmiddels lijken bijna alle formatieopties van tafel
geveegd. D66 wil niet samenwerken met ChristenUnie, ChristenUnie wil niet samenwerken met
VVD en dan zijn er nog tientallen scenario’s die niet
meer goedkomen. Vorige week kwamen er ideeën
vanuit politiek-links om dan maar GroenLinks en
PvdA samen te voegen en voor een minderheidskabinet te gaan, maar dat was onbespreekbaar
volgens VVD. Zoveel opties liggen er nu niet meer
open. Is het dan niet slimmer om maar weer verkiezingen te houden?

De vraag is of de uitslag van nieuwe verkiezingen
anders is dan de uitslag van de eerste verkiezingen.
Dat zou dan betekenen dat we niet verder zijn gekomen. Daarnaast brengen verkiezingen heel wat kosten
met zich mee. Vrijwilligers moeten betaald worden,
verkiezingsprogramma’s en -campagnes moeten in
elkaar gezet worden en ga zo maar door. In tijden van
corona hebben we het geld hard nodig. Het houden
van nieuwe verkiezingen kan er ook voor zorgen dat
er nog meer versnippering komt in het land.
Aan de andere kant lijken verkiezingen juist weer

goed want de politiek komt er toch niet uit. Wie weet
is de uitslag totaal anders en kan er een kabinet gevormd worden over rechts of juist links. Ook is er na
de verkiezingsuitslag enorm veel gebeurd op politiek
niveau. Zo hebben we de toeslagenaffaire gehad, de
perikelen rondom Pieter Omtzigt en heeft het CDA
steekjes laten vallen op regionaal niveau. Ook de ontwikkelingen rondom het coronavirus hebben bij veel
mensen misschien andere standpunten ingenomen.
Er moeten nieuwe verkiezingen komen. Wat vindt u?

Ingezonden brief

Kessel, Historisch Maasdorp
In de loop der jaren zijn er in Kessel, Peel en Maas, verschillende karakteristieke gebouwen verloren
gegaan. Dit waren prachtige gebouwen, waar we achteraf spijt van hebben dat ze verdwenen zijn.
Hier moeten we voor waken, dit
moeten we niet meer laten gebeuren, want afbreken is onomkeerbaar.
Kessel is een historisch maasdorp met eigentijdse karakteris-

tieke bebouwing. Pand Laveaux,
Veersepad 13 is daar een beeldbepalend onderdeel van. De voormalige
gemeente Kessel was zelfs bezig een
monumentale status aan deze voor-

malige dierenartspraktijk te geven.
Helaas, door de fusie is dit niet meer
uitgewerkt.
De gewenste nieuwbouw mist het
kenmerkende romantische karakter

van Kessel en valt door zijn hoogte
en grootte flink uit de toon.
Kort gezegd: Wees zuinig op onze
geschiedenis en behoud dat authentiek dorpsgezicht.

Ton Hendricks, Molenstraat

Kempen creëert

creatieve ideëen
#kempencreëert
Wij hebben div. vacatures: chauffeur
code 95, schoonmaker en operator, zie
www.bexbv.nl/vacatures.
Cursus Tekenen/Schilderen. Enkele
plaatsen vrij. Bel/mail 06 36 15 87 99
of mat@matvanderheijden.nl
Gezocht: Poetshulp
voor 4 uur per 14 dagen.
In Maasbree. Tel: 06 14 64 88 79
Te koop: 1ha landbouwgrond in
Meijel aan de Coenenweg. Voor meer
informatie www.heikevastgoed.nl
Hortensia‘s (veel srt. o.a. limelight,
little lime, annabel), rhodo,
vlinderstruik, azalea, taxus,
viburnum, buxusvervangers, vaste
pl., grassen enz. Open zaterdag van
9.30-16.30 uur. Oude Heldenseweg
(naast 13a ) Maasbree.
Info: www.veld-tuinplanten.nl
of 06 40 32 71 08
Garageverkoop
Zaterdag 11 Sept. van 10.00 tot 16.00 uur
Julianastraat 22 en 24, Panningen
Kennismaken met MINDFULNESS?
Doe ook mee
Woensdag 15 sept. van 19.00-20.00 uur
: Mindfulness MEDITATIE workshop of
Woensdag 15 sept. van 20.30-21.30
uur : WORKSHOP Mindfulness voor
volwassenen en voor mantelzorgers.
www.sensus-pvs.nl of bel 06 13 74 75
29 (vol= vol)
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

Pastoraaltje

Column
Het was een prikkelende poll in
de HALLO van week 34: De kerk
moet een andere invulling
krijgen. Steeds vaker lees je
over een kerk die gaat sluiten of
ook voor andere doeleinden
gebruikt gaat worden. Het
voortbestaan van heel wat
kerken staat onder druk, omdat
steeds minder schouders de
steeds zwaardere lasten moeten dragen. Al is dat per kerk
heel verschillend.
Het kan gebeuren dat er geen
perspectief is en het vastloopt. Ik
hoorde over een dorp waar een
drukbezochte vergadering was,
met als agendapunt: het voortbestaan van de kerk. Tegen enkele
aanwezigen die protesteerden
tegen sluiting zei de pastoor:
”Als meer mensen aan de kerkbijdrage hadden meegedaan en
jullie allemaal op zondag naar de
kerk kwamen, zoals nu naar deze
vergadering, dan hoefde deze
kerk niet gesloten te worden.” De
tijdsgeest kan veranderen. Vroeger
wilde ieder dorp een eigen kerk,
nu lijkt wel of men er mee in de
maag zit! Toch zijn veel mensen
aan hun dorpskerk gehecht. Zij
vinden zo‘n plek van gebed voor
lief en leed belangrijk en samenbindend. Er zijn er die het geloof
niets zegt, maar toch gesteld zijn
op het beeldbepalende gebouw:
de architectuur, de mooie toren of
de akoestiek. Het is goed dat er
breed meegedacht wordt over de
toekomstmogelijkheden van het
kerkgebouw in de kleine dorpen.
Een kerk sluiten doet velen pijn en
het zal niet gebeuren als het niet
echt nodig is. Maar sluiting kan
ook nieuwe mogelijkheden voor
het dorp bieden. Bij kerksluiting
wordt de parochie niet opgeheven,
maar samengevoegd. Dat betekent dat de gelovigen wat verder moeten rijden naar hun kerk,
zoals dat vroeger was. Maar of een
kerk open blijft of sluit, geheel of
gedeeltelijk, daar gaat uiteindelijk
de parochie zelf over, in overleg
met het bisdom. Er is één overkoepelend kerkbestuur en in iedere
parochie is een parochieplatform
van kernvrijwilligers. Zij vertegenwoordigen de belangen van alle
parochianen. Ik doe als priester
vanzelfsprekend ook de Mis voor
weinig mensen, maar als de rekeningen niet meer betaald kunnen
worden, dan houdt het snel op.
Zo ver moeten we het niet laten
komen.
Pastoor Peter van der Horst

10

gemeente

nieuws

week 36 / 09 september 2021 / Informatie van en over de gemeente

Nieuwe lokale regels in
Peel en Maas
De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 6 juli de APV Peel en Maas 2021
vastgesteld. In de nieuwe APV zijn onder andere regels opgenomen voor horecazaken,
campings en recreatieparken en voor verhuurders van woningen.
APV staat voor Algemene Plaatselijke Verordening. Hierin legt de gemeenteraad regels vast
op het gebied van openbare orde, veiligheid, volksgezondheid en uiterlijk aanzien van de
gemeente. De APV is een aanvulling op landelijke wetten en regels. Elke gemeente heeft een
APV. De APV wordt regelmatig herzien en nieuwe ontwikkelingen worden dan meegenomen.
Horecazaken, campings en recreatieparken
Volgens de regels van de nieuwe APV zijn horecazaken, campings en recreatieparken vanaf nu
vergunningplichtig. Dit betekent dat er een exploitatievergunning nodig is om een horecazaak,
camping of recreatiepark te exploiteren. Met de vergunning kan beter toezicht worden
gehouden op eventuele verstoringen van de openbare orde en het voorkomen of beperken
van overlast of strafbare feiten. Wij realiseren ons dat het bij veruit de meeste horecazaken,
campings en recreatieparken in de gemeente Peel en Maas goed gaat en dat verstoringen van
de openbare orde, overlast en/of strafbare feiten niet aan de orde zijn. Helaas zijn er ook enkele
locaties waar zich wel onwenselijke situaties voordoen of dat daar een vermoeden van bestaat.
Met de vergunningplicht willen we hier meer grip op krijgen en dit tegengaan. In diverse andere
gemeenten geldt deze vergunningplicht ook.
In elk geval geldt de vergunningplicht voor nieuwe horecazaken, campings en recreatieparken
die vanaf nu worden opgericht. Hoe bestaande bedrijven aan de vergunningplicht kunnen
voldoen, wordt bepaald in een uitvoeringsplan. Op het moment dat dit plan gereed is, ontvangen
horecazaken, campings en recreatieparken in de gemeente Peel en Maas meer informatie.
Meldplicht verhuur woningen
Mensen of bedrijven die een woning of een deel van een woning verhuren zijn volgens de regels
van de nieuwe APV verplicht dit te melden bij de gemeente. Deze verhuur wordt kamergewijze
verhuur genoemd. Het geldt voor verhuur aan bijvoorbeeld arbeidsmigranten, studenten of
toeristen (bijvoorbeeld een Bed & Breakfast aan huis of verhuur via Airbnb). Als alle personen
aan wie wordt verhuurd staan ingeschreven op dat adres in het bevolkingsregister (BRP),
dan is een melding niet nodig. Het bijhouden van het nachtregister en het betalen van
verblijfsbelasting was al verplicht. Mogelijk komt er over een tijd landelijke wetgeving, waarmee
de meldplicht wordt vervangen door een verhuurdersvergunning.
Regel vergunning voor een bedrijf
In de nieuwe APV is ook een bepaling toegevoegd die de burgemeester de mogelijkheid geeft
om gebouwen, gebieden of bedrijven aan te wijzen waarbij het zonder vergunning niet is
toegestaan om een bedrijf uit te oefenen. Deze bepaling kan de burgemeester inzetten als de
leefbaarheid of de openbare orde en veiligheid onder druk staat.
Publicatie
De nieuwe APV is te vinden op www.officielebekendmakingen.nl Zoek op: APV Peel en Maas.
Heeft u vragen?
Neemt u dan contact op met de gemeente op telefoonnummer 077 - 306 66 66
of info@peelenmaas.nl

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

Plaats/locatie

Straat/omschrijving

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

Kaumeshoek 21 B
Giel Peetershofperceel G 2865
Jan v.d. Boschstraat 8
Sint Marcusstraat 8
Heldensedijk 23
Hoek 19
Nederweerterdijk 29
Bernhardstraat 40
John F. Kennedylaan 141
Legesverordening 2021

Huiselijk geweld…..het komt wel goed
Huiselijk geweld is een groot maatschappelijk probleem, ook in
Peel en Maas en komt vaak voor. We vrezen dat de meldingen
slechts het topje van de ijsberg is, omdat mensen zich vaak
schamen om te praten over de problemen thuis of in de
familie. Heb je te maken met huiselijk geweld of ben je
getuige van huiselijk geweld, meld dit dan. Elke klap is te
veel! Huiselijk geweld gaat niet zomaar over!
Heeft u te maken met huiselijk geweld:
bel Vorkmeer tel. 077 - 307 73 50 of
Veilig Thuis via 0800 2000
Voor meer info, kijk op: www.vorkmeer.nl/
ik-heb-ondersteuning-nodig-bij/stoppenhuiselijk-geweld of www.veiligthuis.nl

Inzameling
Klein Chemisch Afval (KCA)
• Meijel: maandag 13 september 17.00 - 19.00 uur Raadhuisplein
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.

11 tot en met 15 september

Kermis in Baarlo
Van zaterdag 11 tot en met woensdag 15 september is de kermis in Baarlo.
De attracties en kramen staan op de Markt, Baron van Erplaan, Sprunklaan en in de
Kasteeltuin. Er worden maatregelen genomen om te zorgen dat iedereen de kermis
veilig kan bezoeken. Bij Sjiwa staat weer de jaarlijkse feesttent tijdens de kermis.
De kermis is op zaterdag van 16.00 tot 22.30 uur en op zondag, maandag, dinsdag en
woensdag van 14.00 tot 22.30 uur. De meeste attracties die normaal op de kermis in Baarlo
staan, zijn dit jaar ook van de partij.
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, zodat 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
Naast de evenementenvergunning voor de kermis, wordt er ook een evenementenvergunning verleend voor de jaarlijkse feesttent bij Sjiwa. Voor toegang tot dit evenement
gelden aparte regels. Bij de horeca vinden geen evenementen plaats. Wel mogen de
horecazaken en de terrassen geopend zijn volgens de geldende coronaregels. Dit betekent
zitplaatsen, afstand houden en sluiten om 24.00 uur.
Kermis in Beringe
Van 9 tot en met 12 oktober staat de kermis in Beringe gepland. Het is de intentie om ook die
kermis door te laten gaan. Op basis van de dan geldende coronamaatregelen wordt hier nog
een nader besluit over genomen.

WhatsApp

Gemakkelijk en snel een berichtje sturen via
WhatsApp nummer 06 - 1804 7445
Wij beantwoorden WhatsApp berichten
maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur
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Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
Postbus 7088, 5980 AB Panningen
5981 CC Panningen
077 - 306 66 66

info@peelenmaas.nl
06 - 1804 7445

www.peelenmaas.nl

We gaan weer opruimen!
Zaterdag 18 september

Op 18 september is het World Cleanup Day, de grootste zwerfafval opruimactie van de wereld. De verwachting is dat dit jaar 50 miljoen
mensen hieraan deelnemen! Voor de vierde keer wordt ook in Peel en Maas opgeruimd. Iedereen die zwerfafval wil aanpakken kan meedoen:
in bijna elk dorp organiseren we een actie.
Beringe
Egchel
Grashoek
Helden
Kessel
Koningslust
Maasbree
Meijel
Panningen

10:30 - 12:30 uur
14:00 - 16:00 uur
09:30 - 11:30 uur
13:00 - 15:00 uur
14:00 - 16:00 uur
09:00 - 11:00 uur
10:00 - 12:00 uur
09:30 - 12:00 uur
10:00 - 12:00 uur

De Wieksjlaag, Kanaalstraat 94
Schoolplein, naast Rector Thomassenstraat 14
voor de kerk, Roomweg 46
Kerkeböske, Aan de Koeberg 3
voor Het Raadhuys, Markt 1
De Sprunk, Meester Caelersstraat 30
bij oude gemeentehuis, Kennedyplein
D’n Binger, Alexanderplein 2
De Bekkereij, Maasbreeseweg 23

Wist je dat?
• Er meer dan 300 vaste vrijwilligers (adoptanten) structureel hun stuk
Peel en Maas opruimen?
• Op onze website een digitale kaart staat met welke straten geadopteerd
zijn.
• Leden van MVC ’19, Zij Actief en Rundje Koeberg mee gaan helpen in
Maasbree, Panningen en Helden?
• We ondanks dat altijd hulp kunnen gebruiken?

Opgeven kan via contact@peelenmaasschoon.nl
Geef aan met welk dorp je mee wilt doen.

Doe je ook mee?
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www.peelenmaasschoon.nl

PvdA/GroenLinks

Politiek moet over de inhoud gaan

In Den Haag proberen zes partijen al maandenlang met elkaar in gesprek te gaan over het formeren van
een nieuw kabinet. Het gaat over van alles en nog wat, behalve waarover het moet gaan in de politiek,
namelijk over de aanpak van grote vraagstukken waarmee we als samenleving worden geconfronteerd:
klimaat, stikstof, woningcrisis, corona, onzekere arbeid, toenemende inkomensongelijkheid, diversiteit.
Met die vraagstukken hebben we allemaal te maken in ons dagelijks leven.
De politiek moet de samenleving
oplossingen aan de hand doen voor
deze vraagstukken, maar daar is men
bijna een half jaar na de verkiezingen
nog steeds niet aan toegekomen.
Wie hier schuldig is laten we in het
midden. Het punt is dat politieke

partijen niet doen wat van hen
verwacht mag worden, namelijk
beleid maken om maatschappelijke
problemen aan te pakken. Weigeren
om over inhoud te praten doet
de politiek geen goed. Dat speelt
landelijk, maar ook lokaal. Van de 27

raadsleden in onze gemeente, zitten
er 4 in de oppositie: 1 van Anders
Nu en 3 van PvdA/GroenLinks.
Met ons drieën voeren we loyaal
oppositie, met name door regelmatig
voorstellen te doen die van belang
zijn voor mensen met een smalle

beurs. Deze zijn er best veel in onze
gemeente. Door de coalitiepartijen
met hun 23 zetels worden dergelijke
voorstellen meestal aangemerkt als
heel sympathiek. Dat is de inleiding
om te zeggen dat men tegen gaat
stemmen. Het gaat dan niet om de
inhoud, maar om het feit dat wij als
oppositie die voorstellen hebben
ingediend. Daarom is men tegen. Dat
is vervelend voor ons, maar het is
pas echt frustrerend voor de mensen
die baat zouden hebben gehad bij

die voorstellen. Die mensen verliezen
het vertrouwen in de politiek.
Begrijpelijk, want politieke partijen
die niet over de inhoud willen praten
verliezen hun bestaansrecht.

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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ZijActief Panningen 90e verjaardag
ZijActief Panningen heeft haar 90e verjaardag gevierd in thuisfront De Houbereij in Panningen. Ter gelegenheid van het jubileum maakten meerdere leden een kleed van 2,5 bij 2,5 meter, dat tijdens de feestavond werd
onthuld en voortaan wordt tentoongesteld in het Huis van de Gemeente.

Loten verkoop

Zonnebloem Meijel
gaat weer op pad
De vrijwilligers van Zonnebloem Meijel gaan na een coronastop
weer op pad om gedurende de maand september aan de deur
Zonnebloem-loten te verkopen. Van de opbrengst worden activiteiten georganiseerd voor leden van de Zonnebloem Meijel.
Gedurende de hele coronaperiode
hebben alle gasten af en toe een
aardigheidje ontvangen en soms
durfde men een bezoekje met
gepaste afstand aan. Intussen
maken de vrijwilligers gebruik
van alle mogelijkheden die geboden worden om de kas aan te
vullen, zodat er leuke activiteiten
kunnen worden georganiseerd.
Mochten mensen een verkoper
missen, dan kan men ook online
loten kopen. De opbrengst komt
ook dan in Meijel terecht.
Kijk voor meer informatie op
zonnebloem.nl/loterij

Het wandkleed werd onthuld door
de nieuwe provinciale voorzitter van ZijActief Limburg, Mevrouw
A. Christophe. ”Het wandkleed werd
in coronatijd gemaakt, en zorgde voor
het nodige behoud van de verbinding
tussen de leden”, aldus een woordvoerster van ZijActief. Het kleed is

te bewonderen in Het Huis van De
Gemeente waar het voor onbepaalde
tijd ten toon wordt gesteld. De dames
die aan het kleed hebben bijgedragen, werden tijdens de viering voorzien van een bloemetje. Ook werden
er vier jubilarissen gehuldigd voor
50 jaar lidmaatschap: Fien Brummans,

Ria Wilms, Lies Gommans en Anny van
de Leeden.
ZijActief Panningen is opgericht als
Boerinnenbond op 2 september 1931. In
1965 werd de naam veranderd in L.V.B.
Limburgse Vrouwenbond en in 2002
werd de naam veranderd in ZijActief.

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:

MAGAZIJNBEHEERDER /
LOGISTIEK MEDEWERKER
De Functie / belangrijkste taken

Als magazijnbeheerder / logistiek medewerker
ben je verantwoordelijk voor de voorraad en de
goederenstroom; ontvangst, opslag, verplaatsen,
keuren en verzenden van goederen en materialen
behoren tot je takenpakket. Vanwege de
projectmatige werkzaamheden (ERP-pakket
Syntess) is het belangrijk tijdig, volledig en juist
te handelen teneinde de voortgang van het
productie- en logistieke proces te waarborgen.
Logistiek is het kloppend hart van de organisatie!
Proceskennis mag daarom niet ontbreken in
jouw DNA. Als magazijnbeheerder ga je geen
uitdagingen uit de weg en coördineer je alles tot
in de puntjes: van het (administratief) verwerken
van in- en uitgaande goederen tot het verzenden,
klaarmaken en leveren van goederen en
materialen.

De Kandidaat

Wij zoeken een kandidaat op 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 secuur, flexibel en kunt
zelfstandig werken en beschikt over goede contactuele eigenschappen en omgangsvormen.

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.

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

Ook is de actie ‘spek de kas‘ van
Jumbo Meijel gestart. Deze actie
loopt tot en met 7 november.
Daarnaast kunnen leden van de
Rabobank meedoen aan de Raboactie ‘Clubsupport‘. Bij het verdelen
van punten kunnen zij ook aan de
afdeling doneren.

Muziekavond
Op 20 november staat een muziekmiddag in d‘n Binger gepland. Het
is even afwachten of deze door kan
gaan in verband met de coronamaatregelen.

Jaarlijkse IVN dagwandeling
Het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) organiseert op zaterdag 25 september haar jaarlijkse IVN-dagwandeling.
Dit jaar wordt een wandeling van 15 kilometer over de SintJansberg en de Mookerheide gelopen.
De wegen en paden zijn alle goed
begaanbaar, al kunnen ze modderig of rul zijn. Stevige wandelschoenen zijn gewenst. De groep
vertrekt per bus vanuit het
Wilhelminaplein in Panningen,

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.

Andere acties

bij het Huis van de Gemeente,
om 08.30 uur. Het streven is om
19.00 uur weer in Panningen terug
te zijn. Kijk voor meer informatie
op www.ivnhelden.nl of mail naar
pr@ivnhelden.nl

Tuinen belangrijk voor egels

Egeltelling 2021

Het jaarlijkse Egelweekend 2021 vindt dit jaar plaats op zaterdag
25 en zondag 26 september. Geïnteresseerden kunnen doorgeven
hoeveel egels zij in hun tuin hebben gezien. Zo kan de
Zoogdiervereniging een beeld schetsen van het aantal egels in
Nederland en waar zij zich bevinden.
”Tuinen zijn voor egels steeds
belangrijker geworden met de
groei van steden en dorpen”,
zo zegt het Instituut voor
Natuureducatie en Duurzaamheid
(IVN). Waar komen ze voor en
waar worden ze juist niet gemeld?
Door de waarnemingen van dit jaar
en van voorgaande jaren ontstaat
er een beeld van de verspreiding

van egels in Nederland.”
Om meer duidelijkheid hierover
te krijgen kan men het aantal
egels in de tuin, gespot tijdens
het Egelweekend, doorgeven.
Ook egels die je eerder dit jaar zag
tellen mee.
Kijk op www.tuintelling.nl voor
meer informatie.

Informatieavond Steingood
Beringe
Dorpscoöperatie Steingood Beringe organiseert op maandag
13 september een openbare vergadering in de vorm van een
infoavond. De dorpscoöperatie praat op deze avond inwoners
van Beringe bij over verschillende onderwerpen.
Op de infoavond praat de dorpscoöperatie de aanwezigen bij over
de voortgang in verschillende
projecten waarmee zij zich het
afgelopen jaar bezig heeft gehouden. Onderwerpen als Dichterbij in
De Hoove, woningbouw in Beringe
en Zonnepark De Schorf komen

aan bod. Ook vertelt de werkgroep Veiligheid en de projectgroep
De Groene Pijl het laatste nieuws.
Vanaf 19.30 uur zijn geïnteresseerden welkom in De Wieksjlaag.
De geldende coronamaatregelen
worden opgevolgd.

0909 \ enzo
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Geplukt

Jan van Zon Panningen
Grapjes vertellen, laat dat maar aan deze Panningnaar over. Want ondanks dat zijn situatie het afgelopen
jaar kantje boord was door corona en hij daar bovenop ook nog eens kanker kreeg, is zijn humor gelukkig
niet verloren gegaan. Deze week wordt Jan van Zon (89) uit Panningen geplukt.

operatie kon niet door mijn gezondheid, dus is er onder plaatselijke
verdoving een stukje van mijn oor
weggehaald.”
Voor nu is de kanker weg, maar elke
drie maanden moet hij terug op
controle. ”Ik ben het afgelopen jaar
meer bij VieCuri geweest dan thuis”,
lacht Jan. Zichzelf aankijken in de
spiegel vindt hij moeilijk, omdat zijn
botten zichtbaar zijn. ”Vroeger had
ik nog wat bij te zetten, dat is nu
niet meer. Maar ik mag niet zaniken. Van mijn jeugdklas waren we

Maar liefst 17 kilo is hij afgevallen sinds hij in kritieke toestand
in het ziekenhuis lag. Corona had
hem goed te pakken. ”Dat komt
mede doordat ik slechte longen
heb van het werken in de mijnen”, zegt Jan. ”Ook heb ik de
longziekte COPD, een pacemaker en kunsthartklep. Corona viel
me heel zwaar.” Alsof dat niet
genoeg was, ontdekte hij vervolgens een knobbeltje op zijn
oor. ”Het bleek kanker. Volledig
onder narcose gaan voor een

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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Ik vind het belangrijk
om anderen te laten
lachen

Mijnen

Buutreedner

Jan werd in 1932 geboren aan de
Ringovenstraat in Panningen. ”Er
was daar ontzettende armoede,
vooral na de oorlog, maar de mensen hier waren fantastisch. Ik heb
er een geweldige jeugd gehad.”
Tijdens de oorlog was Jan nog jong.
”Dan weet je niet wat gevaar is”,
zo zegt hij. ”Ik moest zorgen dat er
wat op de plank kwam en heb veel
gezien en meegemaakt als ik door
de velden liep.”
Na de oorlog ging Jan in Hoensbroek
werken. Sjouwen met stenen was

Jan en zijn vrouw kregen drie kinderen; Jan kreeg het gezin dat hij altijd
graag wilde. Nadat hij jarenlang in
de mijnen werkte heeft hij ook nog
eens 25 jaar als tuinder gewerkt.
Inmiddels is hij met zijn 89 jaar al
enige tijd met pensioen.
Zeven jaar geleden verhuisden Jan
en zijn vrouw vanuit hun geliefde
huis aan de Ariënsstraat naar
een flat in Panningen. ”Dat was
even slikken zo zonder tuin, maar
uiteindelijk raak je er wel aan
gewend”, zegt Jan. Nu ze een dagje

N?

KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKE
Wij zoeken:

1

8

7

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

nog met vijf man over, twee daarvan lagen tegelijkertijd met mij in
het ziekenhuis. Zij zijn allebei overleden, dus ik mag echt niet klagen.”

zijn voornaamste taak, want na de
oorlog moesten huizen opnieuw
worden gebouwd. ”Ik zou eigenlijk naar Nederlands-Indië moeten,
maar dat vertikte ik.” Jan veranderde op zijn 17e van baan en ging
de kolenmijnen in. ”Dat was maar
een uurtje met het openbaar vervoer. Toen waren er nauwelijks
auto‘s op de weg, de bus kon goed
doorrijden.” Het werken onder de
grond was zwaar en het geld dat
hij verdiende, heeft hij allemaal
in de kroeg achtergelaten. ”Ik durf
best te zeggen dat ik al mijn geld
heb verzopen, ik was altijd in het
café te vinden.” Toen zijn kameraden uit Nederlands-Indië terugkwamen, ging voor Jan het roer om. ”Zij
kwamen bijna allemaal terug met
een vriendin, dat wilde ik ook. Ik
wist dat een gezin en de kroeg niet
samen gingen en ben acuut gestopt
met drinken.” Gelukkig voor Jan
ontmoette hij een leuke dame. ”Ze
droeg een petticoat, daar was ik gek
op. Dat droegen ze allemaal, het
was in de tijd van zangeres Caterina
Valente. Zij was heel populair. Als je
in het café kwam, draaide je eerst
een liedje van haar op de jukebox.”
Jan viel ook als een blok voor het
lange zwarte haar van zijn nieuwe
vlam. Veertien dagen na kennismaking besloot zij het echter helemaal
af te knippen. ”Dat vond ik zo erg,
maar we zijn toch nog getrouwd”,
lacht Jan.

Oplossing vorige week:
8

5

7

2

1

6

4

9

3

3

6

2

7

9

4

8

1

5

9

1

4

3

5

8

6

2

7

2

9

5

8

3

7

1

4

6

4

3

1

5

6

2

7

8

9

7

8

6

1

4

9

3

5

2

1

2

3

4

7

5

9

6

8

5

4

9

6

8

3

2

7

1

6

7

8

9

2

1

5

3

4

SCHOONMAAKKRACHTEN
voor 15 tot 20 uren per week

Wat bieden wij:
• Leuke werksfeer met ﬁjne collega's
• Mooi salaris conform schoonmaak CAO
• Een parttime baan in dagdienst
(in de avonden en weekenden ben je lekker vrij)
Nieuwsgierig?
Neem dan snel contact op via info@2cleanpanningen.nl
Of met Mandy Janssen 06 - 45 46 00 41.

ouder worden is een gelijkvloerse
woning geen gek idee. Sinds corona
zijn conditie verslechterde is Jan
minder mobiel en heeft hij een
scootmobiel aangeschaft. Zijn vrouw
heeft er ook een en samen maken
ze lange tochten langs de Maas.
In huis houdt Jan zich bezig met
zijn computer. Hij typt graag vele
gedichten. Bijna allemaal gaan ze
over vroeger. Zo gaat er één over
de badkuip waar ze met zijn allen in
hetzelfde water moesten badderen
en de ander over ‘‘t Kerkhoofpedje’,
waar vroeger werd gevreeën.
Voor Jan is het een leuke manier
om zijn herinneringen vast te
leggen. Waar de Panningnaar
ook van houdt is ‘vastelaovend‘.
Zo liep hij als einzelganger vaker
met de optocht mee en heeft hij
meerdere keren de eerste prijs
gewonnen. Maar waar zijn hart al
helemaal snel van gaat kloppen
zijn de optredens als buutreedner
die hij 19 jaar lang heeft gedaan.
”Ik vind het belangrijk om anderen
te laten lachen. Als je in staat bent
om jezelf voor de gek te houden,
dan lachen de mensen zich kapot.
Zo heb ik mijzelf weleens volgeplast
op de bühne, met een buisje met
water natuurlijk. Dan ging ik van
de bühne af en kwam terug in een
pamper. De hele zal ging plat; daar
heb ik van genoten.” Jan heeft
zelfs nog met zijn vrouw een eigen
show bedacht en samen hebben
ze vlak voor het coronavirus bij
verschillende KBO‘s opgetreden.
Tot hun grote verdriet hebben
ze dit helaas niet meer in hun
eigen Panningen kunnen doen.
”Door corona hebben we het
moeten afgelasten. Nu hebben we
met pijn in ons hart besloten om er
ook niet meer verder mee te gaan.”
Gelukkig kan Jan wel nog thuis
voor zijn eigen vrouw optreden.
Beiden hebben ze nog erg veel lol
om elkaar. Zelfs na een huwelijk
van 61 jaar kan zijn vrouw nog altijd
lachen om de grapjes die hij de hele
dag door maakt. Dat draagt bij aan
een lang en gelukkig huwelijk, zo
zegt Jan. ”En nog één ding: als man
moet je veel bijgeven, dat is vooral
belangrijk.”

Tekst en beeld: Roosje Delsing
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Eerste zege geboekt

Bekerwinst voor Grashoek
De mannen van voetbalclub SV Grashoek hebben zondag 5 september hun eerste bekerwedstrijd gewonnen. Ze speelden een uitwedstrijd en versloegen SJVV in Deurne met 1-2.
Al in de 1e minuut kwamen de
geelzwarten van De Peelrand op
een 1-0 achterstand door gestuntel
in de verdediging. De achtervolging moest worden gestart en die
duurde tot de 84e minuut. Freek

van Oijen strafte toen een fout af
van de SJVV-doelman en scoorde
1-1. Eén minuut later lag de bal
opnieuw achter de doelman van
de thuisclub door een fraaie schuiver van de grote uitblinker Chris

Hunnekens. Zo werd het 1-2. Zondag
bekert Grashoek verder, dan komt
Liessel 1 op bezoek op De Peelrand.

Door: Piet Spee, SV Grashoek

Uitwisselingstoernooi tussen Breetanque en
Jeu de Boules Club Baarlo 2021
Na een gedwongen pauze van 18 maanden wegens de coronamaatregelingen kon op woensdag 1 september
weer een uitwisseling plaatsvinden met Breetanque op de accommodatie van Jeu de Boules Club Baarlo
(JdBC) aan de Kasteellaan in Baarlo.
Voor dit toernooi hadden 21 spelers
van Breetanque en 23 spelers van JdBC
vereniging zich aangemeld. Via loting
werd een deelnemer van Breetanque
gekoppeld aan een deelnemer van JdBC
en er werden drie rondes gespeeld en
daarna de finale. Na twee wedstrijden
werd er een kleine pauze gehouden
met een welkomstdrankje op het terras
van hoeve Hofackers. Na drie rondes
bleken acht spelers, gelijk verdeeld, al
hun drie gespeelde wedstrijden te hebben gewonnen en als beste vier spelers
hiervan kwamen naar voren Jac. Gerards

Prijsuitreiking

(3-29), Riet Vaessen (3-20), Maria van
Lier (3-19) en Fannie Jacobs (3-18) en zij
zouden de finale gaan spelen.

Finale
In onderling overleg werd afgesproken
dat Jac Gerards en Maria van Lier (JdBC)
tegen Riet Vaessen en Fannie Jacobs
(Breetanque) de finale zouden spelen.
De finale partij ging gelijk op en na
een laatste beurt van 4 punten wist het
koppel (Riet en Fanny) Breetanque de
overwinning met een eindstand van
13-9 voor zich op te eisen.

Na drie jaar overheersing door JdBC
kon Breetanque na deze overwinning met een mooi gevoel huiswaarts
keren. Tegen 17.30 uur kon toernooileider Piet Derks de prijzen uitreiken aan
de winnaars. Een woord van dank aan
toernooileiding en de kartrekkers voor
het op orde brengen van de banen en
hopelijk een mogelijk vervolg in 2022
in Maasbree.
Tekst: Herman Stevens,
secretaris JdBC

Uitslagen PSV De Cavaliers
Helden
Nikki Hanssen reisde op zaterdag 4 september af naar Markelo om
PSV De Caveliers uit Helden te vertegenwoordigen op het NK
Eventing. Daar wist ze met Mutsaards Pascha een 10e prijs te
bemachtigen.
Op de vernieuwde accommodatie van Hippisch Centrum Boekend
werd op zondag 5 september
dressuur verreden. In de klasse

L1 behaalde Helma Cox een 3e
prijs met Balou en in de klasse Z2
behaalde Monique Peeters een 3e
prijs met Consciento.

Moeizame bekerwinst MVC‘19
Derdeklasser MVC‘19 heeft zaterdag 4 september haar eerste
wedstrijd in de bekerpoule gespeeld. De Maasbreese ploeg heeft
tegen vierdeklasser Koningslust moeizaam met 2-1 gewonnen.
In de eerste helft had Koningslust
in de 30e minuut brutaal de leiding genomen door een treffer van
Roel Vullings. Pas in de slotfase
stelde MVC‘19 orde op zaken. Een
door invaller Wouter Holthuysen
opgezette aanval werd in de 80e
minuut door Daan Peters afgerond.

De winnende Maasbreese treffer
kwam op naam van de snelle invaller Bart Houben in de 83e minuut.
Komende zondag 12 september
speelt MVC‘19 om 14.30 uur een uitwedstrijd tegen Kronenberg.
Tekst: Mat Nellen

Deelname Judoclub
Helden aan Limburgse
Kampioenschappen tot 18 jaar
Judoclub Helden was zondag 5 september te gast in Roermond op
de Limburgse Kampioenschappen tot 18 jaar. Er deden zes dames
en twee heren van de judoclub mee.

Last van
ernstig
overgewicht?

Gratis voorlichting

16 september
18.30 - 20.00 uur

19 oktober
18.30 - 20.00 uur

Met een operatie en onze
begeleiding pakt u het aan!
De Nederlandse Obesitas Kliniek
in Venlo organiseert online
informatiebijeenkomsten over de
behandeling van obesitas (ernstig
overgewicht). Tijdens een zoomsessie
krijgt u informatie over het leefstijltraject

en de operatie. Na aanmelding volgt
een bevestiging met een uitgebreide
instructie. De bijeenkomsten zijn bedoeld
voor mensen met obesitas, hun naasten
en anderen belangstellenden. We hopen
u binnenkort online te ontmoeten!

Kijk op obesitaskliniek.nl/agenda voor onze gratis
voorlichting. U kunt zich hier ook direct aanmelden.
Voor vragen kunt u ons bereiken via
077 - 30 30 360 of info-venlo@obesitaskliniek.nl

De dames trapten het ochtendblok af. Marlouk Colbers en Barbara
Konings waren oppermachtig en
wonnen de poule overtuigend.
Isis van Dril maakte mooie scores,
maar raakte in de finale geblesseerd. Dit resulteerde in een zilveren medaille. Lindsay van Os
had een sterke tegenstandster. Ze
trof waarschijnlijk direct één van
de favorieten voor het NK en wist
deze partij niet te winnen. Noa
Janssen en Bo van den Brand kwamen allebei voor de eerste keer
uit in de klasse tot 63kg. Ze verloren beiden de eerste partij tegen
de uiteindelijke nummer 1 en 2.
Daarna pakten ze allebei overtuigend het brons.

In het tweede deel was het de
beurt aan de heren. Kevin Janssen
ging overtuigend van start en wist
drie partijen te winnen met mooie
scores. De finale ging gelijk op,
maar werd in zijn nadeel beslist.
Desondanks leverde dit een mooie
tweede plaats op. Brent Schuijers
mocht de eerste partij direct tegen
de uiteindelijke kampioen. De partij
ging gelijk op, maar de tegenstander wist een overname te maken
op Brent zijn uchi-mata. Brent herstelde zich en wist hierna het brons
overtuigend te winnen.

Door: Frans Manders,
Judoclub Helden
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Winst voor roodzwarten

Ruime bekerzege van Baarlo
op VVV‘03
Baarlo was te sterk voor VVV‘03 in het eerste bekertreffen, waarmee het nieuwe seizoen officieel werd ingeluid. In een verre van hoogstaand duel leidden de roodzwarten bij rust nog magertjes met 2-0. Daar kwamen
in de 2e helft nog drie treffers bij, waarmee het klassenverschil uiteindelijk toch nog duidelijk tot uitdrukking
werd gebracht op het scorebord met 5-0.

Vlees met smaak
Dat is ons motto!

Aanbieding

Openingstijden

Geldig van
9 t/m 29 september 2021

Kogelbief
Runderpoulet

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

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

www.herefords.nl

Het spel van de roodzwarten was slordig en onsamenhangend, met veel
onnodig balverlies als gevolg. Bij vlagen
was een glimp te zien van de mogelijkheden van het nog niet volledig op
sterkte zijnde team. In die situaties
vielen ook de doelpunten. De eerste
kansjes waren overigens voor VVV‘03,
zoals een vrije trap waarbij de bal op
de kruising van het doel belandde en
Baarlo goed weg kwam. De eerste
en beste redelijke aanval van Baarlo,

eerst na een kleine 20 minuten spelen,
leverde prompt de openingstreffer op.
Uit een voorzet op maat van Sander
Gulev kopte Maarten Camper raak bij
de tweede paal: 1- 0. Nauwelijks 3
minuten later gaf hij tevens de assist
voor een intikker voor Laurents van den
Ham: 2-0 tevens ruststand.

Treffers

opnieuw als bovenliggende ploeg.
En dat overwicht leidde logischerwijs ook tot meerdere treffers.
Invaller Chris Pubben was tweemaal
succesvol en een andere invaller,
Roel Houkes, bepaalde de eindstand
op 5-0. Komende zondag volgt de Peel
en Maas (beker)derby in en tegen
Panningen.

In de 2e helft was er min of meer
hetzelfde spelbeeld met Baarlo

boeiboorden / platte daken
terrasoverkappingen / lood- en zinkwerk
Voor informatie, een vrijblijvende offerte of een gratis dakinspectie:
dakwerkenlimburg.nl
06 38 64 67 61 / INFO@DAKWERKENLIMBURG.NL

Tekst: SV Egchel

Moeizame start voor Egchel

Panningen verslaat Egchel
in eerste bekerwedstrijd
Het is voetbalclub Egchel zondag 5 september niet gelukt om van Panningen te winnen in de eerste
bekerwedstrijd. De thuiswedstrijd eindigde in 1-3.
Bijna een jaar geleden werd de
voetbalcompetitie wegens corona
wederom stilgelegd, nu begin
september werd de draad weer
opgepakt en wel met een reeks
van drie bekerwedstrijden, oftewel
veredelde oefenwedstrijden.
Hopelijk is dit het begin van
een voetbalseizoen zonder
onderbrekingen. Egchel en
Panningen trapten af in poule 2.04
voor de eerste wedstrijd, meteen
een derby. Bovendien kwam de
opbrengst van vandaag ten goede
aan Panningen onder het motto
‘Help S.V. Panningen uit de brand‘,
dit naar aanleiding van de brand van
eind maart waarbij de kleedlokalen
en kantine behoorlijke schade
opliepen. Op het zonovergoten

Egchelse sportpark de Wietel was Jeu
Verhaegh uit Kronenberg de arbiter
van dienst. De ervaren leidsman floot
een prima wedstrijd.
Beide ploegen waren goed aan
elkaar gewaagd. Egchel deed
als vijfdeklasser niet onder voor
vierdeklasser Panningen. De
oranjehemden kregen ook goede
mogelijkheden, het verschil was
echter het benutten van de kansen.
Daarin waren de groenwitten beter.
Een aanval van de gasten werd na
een klein half uur afgerond door
Dion Cuijpers, van buitenspel was
geen sprake, 0-1. Vlak voor rust werd
de score op 0-2 gebracht toen na
onvoldoende verdedigen aan Egchel
zijde wederom Dion Cuijpers de bal
in het lege doel schoof. Direct na

de pauze had Egchel op 1-2 moeten
komen door Frank Gielen, dat lukte
niet. In plaats daarvan zorgde Ilias
Amhaouch uit de tegenaanval
voor 0-3. Wedstrijd beslist zou je
zeggen. Maar Egchel gaf zich niet
zomaar gewonnen. Paul Ververgaert
bracht met een fraai doelpunt de
achterstand terug tot 1-3. Dat werd
ook de eindstand. De thuisclub had
Panningen goed partij gegeven maar
moest toch haar meerdere erkennen
in een effectiever Kepèl. Komende
zondag gaat Egchel op bezoek bij
VVV‘03 en Panningen ontvangt in
eigen huis Baarlo.

WORD BEZORGER
EEN LEUKE BIJBAAN
WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS
VOOR DE VOLGENDE ROUTES
MAASBREET RONDOM HEIDEWEG
BAARLO RONDOM VELDSTRAAT

WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE
Mail naar bezorgers@garcon.nl

Door: Thijs Joosten
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Veel deelnemers

Eerste Open Berings Jeu de
boules toernooi
Op het nieuwe sportpark Beringe Buiten vond het eerste Open Berings Jeu de boules toernooi plaats van
maandag 30 augustus tot en met tot en met vrijdag 3 september. In totaal streden 34 teams in de voorrondes
om de beste plaatsen voor de finales op vrijdagavond. Uiteindelijk wonnen Frits Kessels en Theo Kuijpers en ze
mogen zich dan ook de eerste Beringse kampioenen Jeu de boules noemen.

Feestelijke bijeenkomst

Beugelclub HBC Helden
huldigt haar jubilarissen
Beugelclub HBC Helden heeft op zaterdag 4 september tijdens een
bijeenkomst een moment gekozen om haar jubilarissen te huldigen. Zo werden er onder meer elf leden gehuldigd die hun 25-jarig
lidmaatschap vierden.

Er waren ook enkele jubilarissen die een jaar hebben moeten
wachten totdat ze de zilveren NBB
speld werd opgespeld, in verband
met de geldende coronaregels het
vorig jaar.
De 25-jarige Mick Reijnders vierde
zijn 25-jarig lidmaatschap, hij is

Het toernooi werd georganiseerd
binnen het project Beringe Beweegt
Buiten, waarin diverse verenigingen
en stichtingen binnen Beringe een
scala aan activiteiten organiseert
voor jong en oud. ”Dat het jeu de
boules toernooi aangeslagen is

blijkt wel uit de inschrijving van 34
teams, waarbij Koen Verber (10)
de jongste deelnemer was en Jan
Swinkels (84) de oudste”, zo zegt
Joost van de Beucken, voorzitter
BEVO Beringe. ”Vanwege de grote
deelname en belangstelling zal

dit toernooi ook een jaarlijks
terugkerend karakter krijgen.
Het past ook uitstekend binnen
de visie van het open sportpark
Beringe Buiten waar mensen elkaar
kunnen ontmoeten en gezellig
samen buiten kunnen sporten.”

Adver torial

Panningen, 9 september 2021

Nieuwe bestemming voor
Rabobank-kantoor in Panningen
De dienstverlening van de Rabobank verhuist per 1 december van het kantoor J.F. Kennedylaan 95 in
Panningen naar het kantoor aan de Sint Antoniusstraat 40 in Heythuysen.
Guul Smeets, directeur coöperatieve
Rabobank: “Klanten regelen steeds
meer zaken zelf via telefoon, chat,
videogesprek of de Rabo Bankieren
App. De coronacrisis heeft de digitale dienstverlening versterkt, zowel
in gewenning als ook bewustwording van deze mogelijkheden.
Daarnaast betalen klanten steeds
minder contant. Hierdoor neemt
het gebruik van geldautomaten af.
Om contant geld toch voor iedereen beschikbaar te houden, werken ABN AMRO, ING, Rabobank en
Geldmaat samen aan een efficiënter, bankonafhankelijk netwerk van
geldautomaten. Dit betekent dat de
geldautomaten van de genoemde
banken plaats maken voor geldautomaten van Geldmaat. Deze automaten worden gelijkmatiger over
Nederland verspreid zodat iedereen

gemakkelijk geld kan blijven opnemen en storten. En de automaten
zien er straks niet alleen hetzelfde
uit, ze werken ook allemaal hetzelfde.
Door deze landelijke herverdeling
worden de automaten in ons kantoor aan de J.F. Kennedylaan 95 in
Panningen vervangen en op een
andere locatie gesitueerd. Door al
deze ontwikkelingen hebben wij het
besluit genomen om onze dienstverlening vanuit kantoor Panningen
met ingang van 1 december a.s.
te verplaatsen naar het kantoor
aan de Sint Antoniusstraat 40 in
Heythuysen.”

Nieuwe invulling
Het kantoor in Panningen is
recentelijk verkocht aan Peters
Projectontwikkeling (PPO) uit Schaijk

en zal een nieuwe invulling krijgen.
Jos de Groot, directeur Peters
Projectontwikkeling (PPO): “Wij zijn
blij met deze aankoop, het is een
prachtig pand in een mooie omgeving, bovendien willen we ons meer
richten op deze regio. Als projectontwikkelaar focussen we op sociale
woningbouw en zorgwoningbouw.
We denken op deze locatie een passende aanvulling te kunnen doen op
de bestaande gebiedsontwikkeling
van ‘het Ringovenpark’. Om tot een
exacte invulling te komen zullen we
op korte termijn in gesprek gaan
met alle belanghebbenden. Hoe dan
ook zal het huidige kantoor waarschijnlijk een grote transformatie
ondergaan. Het pand is esthetisch
en kwalitatief zeer goed te noemen, het zal daarom een leuke klus
worden om dit op passende wijze te
transformeren.”

vlak na zijn geboorte lid gemaakt
bij de beugelclub. De heer Jeu
Kessels werd gehuldigd voor 70
jaar lidmaatschap bij Beugelclub
HBC Helden. Op 16-jarige leeftijd
werd hij lid van de Heldense beugelclub, die in 1933 werd opgericht.

Tweede winst op rij

Cor van der Weide wint
zevende hengelwedstrijd
De zevende wedstrijd van hengelsportvereniging (HSV) De
Ruisdoorn in Helden is gewonnen door Cor van der Weide. Aan de
Breeërpeel hengelde hij op zondag 5 september 5.150 gram uit het
water en behaalde hiermee de eerste plek.
Na een vroege loting ging een
klein deelnemersveld om 08.00
uur aan de slag voor de ‘Fish Inn
Venlo‘-prijzen. Het was de eerste wedstrijd na de vakantieperiode. Cor hengelde 5.150 gram uit

het water. Het was zijn tweede
winst op rij. Math Verhaegh werd
nummer twee met 3.150 gram.
Oscar Huidekoper stond ook op
het podium. Hij werd derde met
2.250 gram.

Herpertz Bevo start
BeNeLeague met verlies
Herpertz Bevo HC is op zaterdag 4 september de BeNeLeague met
een verlies gestart. Na een 16-16 ruststand won de tegenstander,
ploeg Pelt uit het Belgische Neerpelt, met 34-29.
In de eerste helft hielden beide
ploegen elkaar goed in evenwicht.
Herpertz Bevo HC stond defensief
sterk en benutte aanvallend de
kansen. De Belgen kwamen steeds
op voorsprong, maar de Panningse
ploeg kwam steeds goed terug.
De rust ging in met 16-16. Na de
pauze kwamen de Belgen beter uit
de startblokken. Ze namen direct
een voorsprong van drie doelpunten. In de 11e minuut leidde Pelt
met 24-20. Toen begon een mindere fase voor Herpertz Bevo Hc.
Aanvallend werd weinig gescoord,
terwijl de Belgen gemakkelijk ble-

ven scoren. Halverwege de tweede
heft had Pelt de voorsprong uitgebreid tot 28-21. In de slotfase kon
Herpertz Bevo Hc de achterstand
nog verkleinen tot 34-29. Een verdiende zege voor een beter Pelt.
Herpertz Bevo HC heeft een zwaar
openingsprogramma. Komende
zaterdag 11 september moet de
Panningse ploeg tegen en bij het
sterke Kras Volendam spelen en
vervolgens staan duels tegen
Kermit Lions en Achiles Bocholt op
het handbalmenu.
Tekst: Mat Nellen
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15-vragen aan

Tuur Hendriks Kessel
naar elkaar gegroeid omdat wij
veel dezelfde interesses delen en
vervolgens is onze vriendschap
steeds meer gegroeid.

Welke app gebruik je het meest?
Ik gebruik niet veel social media,
maar als ik een keuze zou moeten
maken zou dat wel Instagram
of Snapchat zijn. Dit omdat ik
via deze apps veel contact kan
hebben met vrienden.

Heb je een bijbaantje?
Ik werk met veel plezier in een
café, Biej Ton en Marij, en werk
daar in het weekend en in de
vakanties ook doordeweeks.
Ik vind het daar zeer prettig
werken omdat ik een hele
leuke bazin heb, het er altijd
supergezellig is en iedere keer het
werken anders is.

Wat doe je het liefst op een
vrijdag- of zaterdagavond?
Het is of een keuze tussen uitgaan met vrienden, of werken.
Beide vind ik leuk om te doen en
zijn dus mijn favoriete dingen om
te doen op een vrijdag- of zaterdagavond.

Wie is je grote voorbeeld?
Ik heb geen echt voorbeeld,
omdat iedereen anders is en ik
dus mezelf nooit echt kan spiegelen aan iemand in hoe ik wil zijn.
Ik heb vaak wel dat ik sommige
eigenschappen zie van mensen
die ik wel zou willen overnemen,
zoals mensen die heel geduldig
zijn. Ik probeer dan te kijken hoe
die mensen handelen en vervolgens probeer ik zelf die eigenschappen over te nemen.

Wat is je favoriete dag?

Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Tuur Hendriks
16 jaar
Blariacumcollege
Kessel

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou graag nog ooit in mijn leven
naar Amerika, Rome en Israël willen gaan. Dit omdat ik daar graag
de rijke historie van deze landen
en steden wil leren kennen.

Wat zou je graag nog willen
leren in je leven?
Ik zou graag nog willen leren
beleggen en investeren, omdat
dit zeer handig kan zijn in de
toekomst. Verder zou ik ook nog
gitaar willen leren spelen.

Wat deed je als kind het liefst?
Gamen en voetballen met vrienden. Ik heb talloze uren doorgebracht op het voetbalveldje in mijn
buurt en ook talloze uren doorge-

bracht met mijn inmiddels stokoude Nintendo en Wii.

Wanneer had je voor het laatst
de slappe lach?

Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?

Vorige week met een vriend van
mij. Hij vertelde een grap en daar
moesten we met z‘n allen heel
hard om lachen.

Op dit moment heb ik geen herinnering die mij spontaan kippenvel
zal bezorgen. Als ik terugdenk aan
grappige herinneringen die ik heb
gemaakt met mijn vrienden, moet
ik wel altijd lachen.

Wat is het beste advies dat je
ooit hebt gekregen?
Dit heb ik laatst gekregen van
een wijze man in een klooster in
Egypte. Die man vertelde mij dat
het beter is om eerst twee keer
te luisteren voordat je iets zegt,
omdat je anders maar voor de
helft spreekt. Ik heb zijn advies
ten harte genomen en heb sindsdien ook nooit meer gehad dat ik
mijn mond voorbij sprak, of dat ik
achteraf spijt had van mijn woorden.

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Ik kwam om 01.00 uur thuis van
een avondje drinken met vrienden en ik wilde nog wat drinken
dus ik pakte een glas. Ik wilde wat
kraanwater drinken om er vervolgens achter te komen dat er een
grote spin in de wasbak zat. Ik
schrok en maakte vervolgens een
foto als bewijs voor mijn verhaal
als ik dat ‘s morgens vroeg zou
vertellen.

Hoe heb je je beste vriend/
vriendin ontmoet?
Mijn beste vriend heb ik ontmoet
op school, omdat we bij elkaar
in de klas zaten. We zijn dichter

Ik heb geen favoriete dag.
Ik probeer van iedere dag, ieder
moment er het beste uit te halen.
Als ik dan toch een favoriete dag
zou moeten kiezen dan zou dat de
vrijdag zijn. Dit omdat de meeste
mensen dan ook blij zijn, omdat zij
dan mogen gaan genieten van hun
weekend.

Wat was de laatste serie die jij
heel erg leuk vond?
Ik kijk geen series op dit moment
en heb dat ook nooit echt gedaan.
Ik kijk liever films en daar heb ik
ook geen echte voorkeur in welke.
Zolang het maar geen saaie,
romantische film is, ben ik tevreden.

Met welke artiest zou jij je
leven willen ruilen?
Ik zou nu wel willen ruilen met
Lionel Messi, die zojuist van FC
Barcelona naar Paris Saint Germain
is gegaan. Met dat astronomische
bedrag wat hij per uur verdient
zou ik de week wel om krijgen
met allemaal leuke dingen te gaan
doen.

Hoi

Column

Identiteits- en
midlifecrisis
Het Nederlandse weer heeft
een identiteits- en midlifecrisis, het weer weet niet wat het
wil. Het weer twijfelt al een
jaar over wat het wil. Deze
winter was het lente, deze
herfst was het winter en de
lente... geen idee.
Het ene moment wil het
Nederlandse weer een rondje
rijden in een cabriolet met
een zonnebril op. Genietend
van een lekker weertje en een
klein briesje. Terwijl het andere
moment het Nederlandse weer
zin heeft om een sneeuwpop te
maken en rond te huppelen in
drie lagen kleding. Het andere
moment heeft het Nederlandse
weer een dag dat het slecht gaat
en veroorzaakt het weer regen
gedurende de hele dag, week of
zelfs maand.
De weer app daar kijk ik al niet
meer naar. Zo wisselvallig, pure
chaos.
Als de weer-app vandaag zegt dat
het morgen lekker weer wordt,
kun je in Nederland rekenen op
21 graden met regen. Maar hoe
zou het weer zo‘n identiteitscrisis
hebben gekregen?
Winterkleren kopen op dit
moment zit er nog niet in. Nu het
bijna winter moet worden, gaan
we er maar van uit dat het nog
zomers weer wordt. Dus de winterkleren dit jaar worden korte
broeken, lange rokken en topjes.
Ik ben zeer benieuwd hoe het
Nederlandse weer zich over
20 jaar voelt. Misschien zijn dan
alle seizoenen wel opgeschoven.
Stel je voor, zomer in december en
winter in april.
Stel je voor dat we het
Sinterklaasfeest vieren terwijl
het buiten 25 graden is. Dan zal
zijn mantel overbodig zijn door
het weer. Of dat de kerstman
in december in een korte broek
rondrijdt.
Stel je voor dat de paashaas nog
in zijn winterslaap zit tijdens het
paasfeest. Ik hoop maar dat het
Nederlandse weer gauw genoeg
uit zijn midlifecrisis komt en
gaat beslissen wat het nu wordt.
Een cabriolet in de zomer? Of een
Mini Cooper met stoel verwarming
voor in de winter?

Tekst: Mirthe
Mirthe
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Leerlingen TONE Muziekles
Meijel Limburgs Kampioen
De slagwerkers van TONE Muziekles hebben deelgenomen aan het (online) solistentoernooi van de Limburgse
Bond van Tamboerkorpsen (LBT). Vier van hen mochten door naar het Limburgs kampioenschap en allen
werden ze kampioen in hun divisie, individueel en/of als duo.

Voor de grote verbouwing

Gratis rondleiding in
Heldense Odaschool en
Mariaklooster
In het kader van Open Monumentendag vinden op zaterdag 11
september buiten twee gratis rondleidingen plaats waarbij deelnemers meer te weten komen over de rijke geschiedenis van het
Heldense Mariaklooster en de Odaschool. De Odaschool is dan voor
de laatste keer voor de grote verbouwing van binnen te bezichtigen.
In de vorige eeuw verzorgden zustercongregaties in Peel en Maas
op vraag van kerkbesturen, voor
met name meisjes, onderwijs in
kloosters en scholen. Dit geldt ook
voor het Mariaklooster (1929). De
kleuterschool bevond zich tot het
vertrek van de zusters in 1967 in dit
gebouw. Het uit 1929 stammende
pand omvat negentien museale
ruimtes, is verdeeld over twee verdiepingen die bereikbaar zijn via
trap en lift. Tijdens het rondlopen
door de verschillende tentoonstellingen zijn de nonnenkamertjes
van weleer nog steeds herkenbaar.

Ondanks dat er door corona muzieklessen online hebben moeten plaatsvinden, heeft een deel van de slagwerkers
toch haar weg weten te vinden naar
het (online) solistentoernooi. Sem,
Niek, Roy en Timo werden Limburgs
kampioen. Roy behaalde 95 punten,

het hoogste aantal punten van de divisies 1, 2, 3 en 4. Slagwerkdocent Peter
Heijnen begeleidde de leerlingen en
verzorgde de filmpjes verzorgde.

Praktijkexamen
Zes leerlingen deden ook hun prak-

tijkexamen op hun instrument en
allen behaalden ze hun diploma. Zo
behaalde Emy haar A-diploma. De blokfluiters sloten het lesjaar voor publiek
af met het liedje ‘O, when the saints‘.
Zij kregen van docente Emmy Stultiëns
een getuigschrift.

Odaschool
In de naoorlogse jaren werd basisonderwijs voor meisjes gegeven
in de St. Odaschool die net achter
het Mariaklooster werd gebouwd.

De afgelopen jaren zat het IVN
in het historische gebouw. De
Heldense school wordt op korte
termijn onder handen genomen. In de zomer van 2022 verhuist Basisschool de Pas naar
het gerenoveerde pand aan de
Kloosterstraat.

Rondleiding
Startplaats van de rondleiding is
de voorzijde van het Mariaklooster
Aan de Koeberg in Helden.
Aanmelden is niet nodig. De rondleidingen beginnen om 11.30 en
14.00 uur.
Het museum Peel en Maas is tot
en met de herfstvakantie geopend
van woensdag tot en met zondag
van 13.00 tot 17.00 uur. Reserveren
is niet meer verplicht.
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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 1,5
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 12 september
H. Mis 09.30 uur
Woensdag 15 september
H. Mis 09.00 uur

Cluster MKBE
Parochie Maasbree

Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 12 september
– Nationale Ziekendag
H. Mis: 11.00 uur
Lector: Mevr. Toos Leijsten
Intenties: Jaardienst René Coenen.
Toën Haenen (verjaardag),
Jo Haenen, Lies Hendricks-Haenen
(verjaardag), Hay Hendricks,
Sjeng Hendricks en overl. familie.
Voor alle overleden gasten en
vrijwilligers van de Zonnebloem.
Mededelingen
Openstelling Aldegundiskapel
De Aldegundiskapel in

Parochie Egchel

Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 12 september
11.00 uur H Mis: jaardienst Jacobus
Steeghs en Odilia en Maria SteeghsJanssen en overleden familie;
jaardienst Jan Peeters en overleden
familie; ter nagedachtenis aan
Pierre Bongers; uit dankbaarheid
voor het gunstige weer i.v.m. de
oogst.
Zondag 19 september
Geen H. Mis.

Parochie Grashoek

Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg
077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 12 september
H. Mis 11.00 uur. Ziekenzondag
t.i.v. alle zieken in onze parochie.

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

Parochie Kessel

Gezinsbijdrage
NL39RABO0125305311
Iet Dings-Bovendeerdt
077 462 18 60
06 24 21 61 06
Kerkdiensten
Zaterdag 11 september
19.15 uur H. Mis
Voor de parochie.
Mededeling
Voor de pastorale zorg kunt u terecht
bij pastoor-deken W. Varela
Tel. 3981416, of kapelaan H. te
Boekhorst (zie parochie Baarlo)
Ziekenzalving: 06-55408023

Parochie Helden

Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3, 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 12 september
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
overl. fam. Cox-van den Beucken; Wies
Rutten-Fransen (jaardienst);

Parochie Koningslust

Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 11 september
Geen H. Mis
Zaterdag 18 september
H. Mis 17.30 uur

Parochie Meijel

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

Parochie Baarlo

Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 12 september
9.30 uur H. Mis.
Frans Görtz v.w. verjaardag en voor
Christina Görtz-Stappers en kinderen
en voor Jeanne Janssen-Görtz.
Lambert Bongers en Maria BongersPoels.
Jaardienst Agnes van der Hoorn.
Jaardienst Sef Gommans.
Pierre van Lier en zoon Pieter.
Jaardienst Herman Peeters en
Maria Peeters-Smeets en overleden
familie.
Tot een bijzondere intentie.
Donderdag 16 september
9.00 uur H. Mis.

Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zaterdag 11 september
19.00 uur H. Mis t.i.v. Bert van der
Steen en An Elshout, en Mart van der
Steen (gest.jaard) ; Jacques en Netje
Geraets-Lenders en fam.; Jean en
Agaath van Berlo-Foss en fam.; Karel
en Greet Horning en fam.; Familie
Wedding; Uit dankbaarheid.
Maandag 13 september
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 14 september
H. Mis 09.00 uur
Donderdag 16 september
H. Mis 09.00 uur. Aansl. Aanbidding

Parochie Panningen

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

Zaterdag 18 september
15.30 uur H. Mis. Zonnebloem v.w.
Ziekendag.
Voor alle overleden gasten en vrijwilligers van de Zonnebloem.
Mededeling
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 18 september
18.00 uur H. Mis
Voor onze eigen parochie
Mededeling:
De misintenties kunnen tot nader
bericht worden doorgegeven aan Tjeu
Stemkens. Ook voor verdere informatie binnen de kerk.

Kerkdiensten
Zaterdag 11 september
19.00 uur – gemengd kerkelijk koor
intenties: Joke Goes; Wies RuttenFransen.
Zondag 12 september
14.00 uur: doopsel van Hidde
Timmermans
15.00 uur: doopsel van Arthur
Willems
Van di t/m vrij ochtendmis om 9.00
uur in de dagkapel

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

De bestelde H. Missen die vanwege
de Corona- lockdown niet zijn doorgegaan, kunnen opnieuw worden aangemeld, op de datum welke de familie
dit wenst.
Voor de pastorale zorg kunt u terecht
bij pastoor- deken Wilson Varela (telefoon 077- 3981416) of kapelaan Hans
te Boekhorst (telefoon 077-4771275):
Ziekenzalving 06-55408023.

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

Blokhut De Kei

Open dag Jong
Nederland
Panningen
Jong Nederland Panningen (JNP)
houdt op 18 september een open
dag in blokhut De Kei. Er worden
verschillende activiteiten georganiseerd waaraan iedereen van 4
tot 18 jaar vrijblijvend aan kan
deelnemen.
Op deze open dag is er een spellenparcours, een kampvuur en er worden
er eigen JNP-aandenkens gemaakt. De
activiteiten vinden plaats van 13.30
tot 15.30 uur in blokhut De Kei aan de
Novemberring 60-A. Kijk voor meer
informatie op www.jnpanningen.nl

Wij hebben een hele leuke vacature voor een

BEZORGER

(M/V)

16-24 uur per week (woensdag, donderdag, vrijdag)
Je haalt volgens een vaste route stoomgoed en wasgoed op
bij onze servicepunten, bij bedrijven en particulieren. Schoon
goed afleveren, en vuil goed ophalen. Je krijgt verschillende
routes aangeleerd.
Wil jij werken in een leuk team? Houd je van aanpakken? Zit je
graag op de weg? En heb je goede contactuele eigenschappen?
Neem dan per mail contact op met susanne@vanhalstomerij.nl
of bel Susanne 06-46035780.

www.vanhalstomerij.nl

Sweet Lions cherrytomaten is een productie bedrijf van 130 000 m2
dat gespecialiseerd is in het telen, sorteren en klantgericht verpakken
van verschillende soorten cherrytomaten. Het bedrijf is gevestigd in
Horst aan de maas in het glastuinbouwgebied Californië.
In onze kas met cherrytomaten zoeken wij een gemotiveerde:

Teamleider arbeid (fulltime)
Een zeer afwisselende functie waarin je meewerkt en medewerkers
begeleidt in de werkzaamheden zoals oogsten en gewasverzorging.
Interesse in deze vacature?
Kijk op www.sweetlions.nl/nl/medewerkers
Sweet Lions BV | Aartserfweg 6 | 5971 NR Grubbenvorst
T 077-3662828 | jordan@sweetlions.nl

Tummers

JOUW LOKALE ELEKTRONICAEN WITGOEDSPECIALIST!
Wij zijn jouw lokale elektronica- en witgoedspecialist, 7 dagen per week geopend
en met 8 winkels in de regio is er altijd wel een winkel bij jou in de buurt. Onze
deskundige medewerkers adviseren je graag bij jouw aankoop. Zowel in onze
winkels, webshop en telefonisch staan we voor je klaar.

Daar word ik vrolijk van!
Frank
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WIJ BLIJVEN GROEIEN EN ZOEKEN LEUKE
BEZORGERS & BIJRIJDERS!
• 4 Daagse werkweek met een fulltime salaris
• Veel doorgroei mogelijkheden
• Geen ervaring nodig, we leiden je zelf op tot monteur
ls
aal a
• Bijrijders hebben geen rijbewijs nodig
e
d
i
Ook ntje!
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WWW.WERKENBIJEPTUMMERS.NL

Lol met je collega’s!
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ROERMOND • WEERT • PANNINGEN • TEGELEN • ECHT • HEYTHUYSEN • HORST • SITTARD-GELEEN

@tummerselectro
@eptummers
Kijk voor de actuele openingstijden op onze site
T. 085 – 105 4444 | www.eptummers.nl

