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‘Hoera, Ik Sport!’
Baarlose sportverenigingen en Hoera kindercentra hebben gezamenlijk het sportprogramma ‘Hoera, Ik Sport!’ opgezet dat tijdens schooluren en in de buitenschoolse opvang (bso)
kan worden gevolgd door kinderen van 4 tot 12 jaar. De aftrap van de pilot vond plaats op dinsdag 14 september in Baarlo bij voetbalclub VV Baarlo bij sportpark De Meeren.
Het sportprogramma is bedoeld voor alle kinderen in Baarlo, niet alleen voor kinderen die de buitenschoolse opvang (bso) van Hoera Kindercentra bezoeken. Zo willen Hoera en de
sportverenigingen de kinderen aansporen om te bewegen en kennis laten maken met de verschillende sportverenigingen in het dorp.
De Baarlose verenigingen
Voetbalvereniging Baarlo,
Tennisvereniging L.T.C. Tonido,
Gymnastiekvereniging Alcides
en Volleybalvereniging Tupos
hebben het initiatief genomen
om, samen met Hoera kindercentra, de aftrap te geven voor
‘Hoera, Ik Sport’. Zij hebben de
intentie om gezamenlijk een
sportprogramma op te zetten tijdens schooluren en in
de bso. “We vinden het voor
alle kinderen belangrijk dat ze
kunnen sporten en bewegen
en kennis kunnen maken met
verschillende soorten sport,
voordat ze lid moeten worden
worden van een vereniging.
Ook willen we een aantrekkelijk aanbod hebben voor de

naschoolse opvang”, zegt Petra
Tielen, clustermanager van Hoera
Kindercentra.

Baarlobby
“Daarnaast vinden we het belangrijk dat we verbindingen aangaan met lokale partijen. In
Baarlo zaten we al met grote
groep in Baarlobby, daar worden
lokale verenigingen gestimuleerd om meer samen te werken. Met Baarlobby is het eerste
contact gelegd met de voetbalclub. Zo hebben we al twee
dagen per week sportactiviteiten
bij het voetbalpark en op basis
van het beweegakkoord van Peel
en Maas hebben we gekeken of
we het niet breder konden trekken. Binnen ‘no-time’ zaten we

met vier verengingen aan tafel
in Baarlo en met Hoera. Iedereen
was direct enthousiast en we gingen kijken wat zij als verenigingen
kunnen bieden. Het voordeel is
dat verenigingen zich zo ook kunnen profileren zonder dat kinderen meteen een lidmaatschap aan
hoeven te gaan.”

Geen subsidie
Hoera, Ik Sport! ontvangt geen subsidie en is puur ontstaan uit enthousiasme, zo vertelt Tielen. “Omdat we
allemaal dachten: wat zou het leuk
zijn als we er samen wat aan kunnen
doen. De verenigingen hebben zelf
ook meegeholpen met de organisatie en zij regelen zelf de vrijwilligers.
Hoera zorgt dat er een pedagogisch
medewerker vanuit Hoera aanwezig

is om begeleiding van kinderen te
kunnen doen.”
Nu de aftrap heeft plaatsgevonden,
verzorgt VV Baarlo de komende zes
weken voetbalclinics voor kinderen in
de basisschoolleeftijd bij voetbalclub
VV Baarlo op Sportpark De Meeren.
Als de zes voetbalweken voorbij zijn
volgen zes weken volleybal, daarna
dans/gym en als laatste de tennisclub. Er is nog een vijfde blok gereserveerd dat ingevuld kan worden
door een vereniging die nu nog niet
is aangesloten bij Hoera, Ik Sport!.
Alle activiteiten vinden plaats bij de
accommodaties van de verenigingen.
Zodra de pilot voorbij is, gaan Hoera
en de sportverenigingen evalueren
of een eventueel vervolg van toepassing is. Voor nu is het initiatief gestart
in Baarlo, maar er wordt ook gekeken

of het binnenkort ook in Maasbree en
later in andere dorpen kan worden
opgezet.

De verenigingen hebben
zelf ook meegeholpen
met de organisatie
en zij regelen zelf de
vrijwilligers
Aanmelden
De sportclinics vinden plaats op dinsdag van 16.00 tot 17.00 uur. Inschrijven
is verplicht en kan via hoeraiksport@
hoerakindercentra.nl
Tekst en beeld: Roosje Delsing

02

nieuws \ 1609

Jongerenvisie

Jongeren geven mening over leefbaarheid Egchel
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 Egchel in gesprek.

vinden in een dorpje waar iedereen
dit als woonwens heeft. Terugkomend
op mijn ‘absoluut niet’: de Hub valt
voor mij ook onder Egchel, ondanks
dat dit officieel onder Pannings
grondgebied valt. Hier woon je lekker
rustig, maar zit je ook dichtbij Egchel.
Het is de planning dat ik over een
jaartje uit huis ga. Dan zullen mijn
vriend en ik ook opzoek gaan naar een
mooie woning.”

Plus- en minpunten

Thijs Swinkels

Lars Krekels

Luuk Timmermans

Tom Franken

Deze vier jongeren zijn over het
algemeen zeer tevreden over het
leven in Egchel. Thijs Swinkels (23)
woont sinds een maand samen
met zijn vriendin in Egchel, daarvoor woonde hij in het Heldense
buitengebied. Toch is hij altijd
betrokken geweest bij Egchel,
omdat hier het dorpscentrum dichterbij lag dan dat van Helden. Hij
geeft het leven voor jongeren in
Egchel het cijfer 8. Thijs: “Egchel

is een hecht dorp waar alle leeftijdsgroepen goed met elkaar overweg kunnen. Bij de voetbalclub, Jong
Nederland en in het café is er dus ook
altijd een leuke sfeer.”
Lars Krekels (24) woont sinds drie jaar
met zijn vriendin in een appartement
in Egchel. Voorheen woonde hij altijd
in Panningen. Ook hij geeft het leven
een 8 voor jongeren in het dorp. “Er is
een leuke kroeg, er zijn mooie verenigingen en er is altijd een mooi en
gezellige ‘vastelaovend’. Wij hebben
zelf ook een keet en dat is ook altijd
gezellig. Ik ben erg tevreden met het
dorp.”
Luuk Timmermans (23) woont deels
bij zijn vader in Egchel en deels bij zijn
moeder in Helden. Hem spreekt de
saamhorigheid in Egchel aan. “Ik geef
het cijfer 9. Dit komt doordat de mensen binnen Egchel allemaal best wel
gehecht zijn aan elkaar. Van jong tot
oud iedereen kent iedereen.”
Tom Franken (24) woont sinds 2010
in Egchel, daarvoor woonde hij in
het buitengebied van Neer. Na zijn
studie heeft hij twee jaar in België
op kamers gezeten, maar hij was blij
om vervolgens weer terug te keren
naar zijn ouders in het lekkere rustige
Egchel, zoals hij zelf zegt. Hij is zo
tevreden over het leven in het dorp
voor jongeren, dat hij een 10 geeft.
Tom: “Je bent binnen 5 à 10 minuten
bij veel verschillende uitgaansgelegenheden die Peel en Maas te bieden
heeft. Ondanks dat je dicht bij alle

uitgaansgelegenheden en scholen
woont, woon je in Egchel erg rustig. In
de avond kun je een lekkere wandeling maken of een stukje rennen in het
buitengebied van Egchel. Heerlijk.”

eigenaren Guus en Vera verschillende
leuke evenementen bij waar wij graag
bij aanwezig zijn.” Naast het nachtleven is Tom ook actief in het verenigingsleven.
Hij organiseert kinderactiviteiten bij
Jong Nederland en zit in de organisatie van het tweejaarlijkse festival
EGOpop. “Hier houd ik mij bezig met
de aankleding van het festivalterrein.
Er is in dit kleine dorp dus voldoende
te doen om je niet te vervelen.”

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

Jongerenactiviteiten
“Qua bezienswaardigheden en voorzieningen is Egchel zeer beperkt”, zegt
Luuk. “Maar dit wordt teniet gedaan
doordat het tegen Panningen en
Helden aan ligt. Wanneer we iets nodig
hebben, zijn we binnen enkele minuten in de aanliggende dorpen. Hierbij
kan gedacht worden aan winkels, terrassen, uitgaan en restaurants. Mijn
leeftijdsgenoten en ik zijn in Egchel
vaak te vinden bij de voetbalclub SV
Egchel, Jong Nederland Egchel en bij de
lokale kroeg Bej Manders. Voor de rest
is er niet veel te doen in Egchel voor
mijn leeftijdsgenoten, maar ik verveel
mij eigenlijk nooit in het dorp. In de
weekenden zit ik meestal met mijn
vrienden in onze keet, genaamd Kiët
Achter De Heg. Of we gaan vaker naar
buurdorpen om daar boodschappen te
doen of uit te gaan. Ik ga alleen naar
de steden toe om te winkelen, studeren of werken.”
Ook Thijs en Lars zijn blij met de keet
in het dorp. Lars: “De keet is geweldig. Als er weinig animo voor de keet
is, dan gaan we meestal bij iemand
thuis zitten of naar café Manders. Voor
corona gingen we meestal daarna
naar een discotheek buiten het dorp.”
Tom: “Bij Bej Manders organiseren

Wonen
Het woonaanbod in Egchel is volgens
de jongeren niet riant. Voor Luuk kan
dit een reden zijn om uit het dorp te
verhuizen. “Ik ben het momenteel
niet van plan, maar wanneer het
huizenaanbod zo beperkt blijft zal dit
uiteindelijk wel gaan gebeuren. Dit
zal wel naar een van de aanliggende
dorpen zijn.” Thijs verwacht ooit in
zijn ouderlijk huis in Helden te gaan
wonen. “Dat heeft echter niks met
het dorp Egchel te maken maar met
de plannen die ik eventueel wil gaan
realiseren.” Lars is niet van plan om te
vertrekken. “Ik wil nog niet verhuizen
uit Egchel want het is er rustig en
gezellig en ik vind het fijn dat je er
veel mensen kent.”
Ook Tom is niet van plan om het dorp
te verlaten. “Absoluut niet”, zegt Tom.
“In de toekomst zou ik graag net
buiten Egchel willen wonen met een
mooi stukje grond en een vrijstaande
woning. Alleen is het lastig om iets te

Thijs is vooral enthousiast over
Egchel omdat hij het een klein en
gemoedelijk dorp vindt waar iedereen
elkaar kent. “Het is er rustig en alle
leeftijdsgroepen gaan gezellig met
elkaar om. Het verenigingsleven in
Egchel is goed en veel jeugd neemt
hier deel aan. Een minpunt is dat het
niet voor veel jeugd gemakkelijk zal
zijn om te starten met een woning
in Egchel. De nadelen van een klein
dorp, lees niet veel winkels, zijn voor
mij geen probleem. Egchel zelf is een
klein dorpje en is het daarmee niet
realistisch om hier dingen te realiseren
zoals een supermarkt. Echter ligt het
zo dicht bij Panningen en Helden dat
je dit totaal niet mist.”
Hier is Luuk het mee eens. Volgens
hem is het enige minpunt momenteel
de krapte op de huizenmarkt. “Dit
geldt voornamelijk voor de jeugd.
Extra huizenaanbod in Egchel en
omstreken zal zeer gewaardeerd
worden.”
Lars mist een frietkraam in het dorp.
“Deze zou ik graag terug willen zien.
En een plek waar je kunt lunchen en
uiteten. Maar ik vind het wel al fijn dat
we een kroeg hebben waar veel leeftijdsgenoten komen.”
Volgens Tom ontbreekt er het een en
ander in Egchel, maar ook weer niks.
“Eigenlijk ontbreekt alles, behalve
een basisschool, een sportzaal,
veel verenigingen en een slagerij.
Maar meer hebben wij hier ook
niet nodig. Vanuit Egchel ben je
binnen 5 minuten met de fiets bij
de supermarkt, middelbare school,
uitgaansgelegenheden en alles wat
je daarlangs nog wenst. Ook zit je
precies tussen Roermond en Venlo
in, waar je met de auto binnen
20 minuten bent. Egchel is Egchel
en zo hoop ik dat dit in de toekomst
blijft.”
Tekst: Roosje Delsing
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Langs de deuren

Goede Doelen Week collecte
Na twee jaar afwezigheid door de coronamaatregelen vindt de Goede Doelen Week dit jaar wel weer plaats in de gemeente Peel en Maas.
Van 26 september tot en met 2 oktober komen lokale vrijwilligers langs de deuren om geld in te zamelen voor landelijke goede doelen.
De plaatselijke comité hebben
inmiddels alle vrijwilligers gemobiliseerd. De enveloppen met de
daarbij behorende uitleg worden
van 19 tot en met 25 september
2021 rondgebracht. Hier kan
iedereen die wil doneren het
geld instoppen en op een blaadje
aankruisen voor welk goed doel

het geld bestemd is. De organisatoren komen vanaf maandag
26 septemberlangs de deuren
op de enveloppen, met gepaste
afstand, weer op te halen. Diverse
dorpen nemen ook andere maatregelen om de coronarisico’s te
beperken, bijvoorbeeld rond het
gezamenlijk tellen van het geld.

Initiatief
De Goede Doelenweek (GDW)
vindt sinds 2016 in heel Peel en
Maas in dezelfde week plaats. De
organisatie is echter in elk dorp
in handen van een plaatselijk
comité. De intekenlijst met goede
doelen, zoals Hartstichting of KWF
Kankerfonds, wijkt ook per dorp

enigszins af. Ook hebben steeds
meer dorpen, naast contant geld
geven, alternatieve vormen voor
donatie zoals bijvoorbeeld machtigingen en doneren via een
QR-code. De laatst gehouden GDW
leverde in 2019 totaal 150.000
euro op.
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Blik op groene vingers Fré Jacobs Baarlo

‘Ik ben geen slaaf van mijn eigen hobby’
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 Fré Jacobs (62) uit Baarlo.

rond. Dit alles speelde zich af in 2010. In
2011 zat ik in het ‘vastelaovestrio’. Ik kan
je vertellen, er liepen heel veel kikkers
in de optocht mee.”

Tijdsbesteding

Vanuit het vooraanzicht van het
huis zou je in eerste instantie niet
denken dat er erachter zo’n gigantische tuin verscholen ligt. Toch is het
zo. Fré Jacobs en zijn vrouw Mariet
hebben een tuin met een oppervlakte van maar liefst 4.500 vierkante meter. “We zijn hier dertig jaar
geleden naartoe verhuisd”, zegt Fré.
“We woonden eerst midden in het
dorp, daar hadden we een tuin van
300 vierkante meter. Maar wat we
nu hebben, dat was mijn droom.” In
het begin moest hij even zijn fantasie gebruiken, want toen ze het huis
en bijbehorende grond kochten was
het vooral onkruid dat er stond.
Langzaam, beetje bij beetje heeft
hij in de afgelopen dertig jaar zijn
droom kunnen verwezenlijken.
“Ik zeg altijd: mijn tuin is niet ineens
aangelegd, hij is ontwikkeld door
de jaren heen.” Zijn liefde en passie
voor bloemen, planten en de natuur
komt mede doordat hij op de hogere
tuinbouwschool heeft gezeten.
“Daarnaast ben ik ook redelijk creatief”, licht hij toe.
Zijn tuin is opgedeeld in verschillende gedeeltes, ieder met
zijn eigen sfeer. Zo heeft hij een
gedeelte waar een groot kippenhok
staat met pluimkippen die elke dag
verse eieren leggen, een opslag voor
kachelhout en een klimrek. “Hier
was vroeger het speelgedeelte van
de kinderen. Er heeft ook een keet
gestaan. Mijn zoon had met zijn
vrienden een stacaravan neergezet.
Dat kon hier prima.”
Door de tuin wandelend kom je telkens in een ander ‘gebied’. Er is een
Japans gedeelte bij de vijver, met
onder andere een Japans stenen
bankje dat Fré zelf heeft gemaakt.
Er lopen verschillende paden door de
tuin, zo is er onder meer een schelpenpad en ook een pad met houtsnippers.
Speciale planten en bloemen staan
overal oneindig. Sommigen hebben
juist veel schaduw nodig, anderen
weer veel zon. Door de natte zomer
heeft hij dit jaar in elk geval weinig
hoeven sproeien. “Terwijl ik vorig
jaar bijna elke dag de sproeier in
mijn hand had.”

De Baarlonaar heeft bloemen en planten die zowel in de zomer bloeien als
ook juist winterbloeiers. “Het hele jaar
door bloeit er iets in mijn tuin. Als in de
winter veel bloemen zijn uitgebloeid,
dan kleuren andere planten juist, zoals
de toverhazelaar. Zo is het nooit kaal en
saai. En ook in de winter, als het heeft
gesneeuwd, dan ziet het er prachtig
uit.”

Brulkikkers
De riante vijver in het midden van de
tuin is niet te missen. De aangelegen
vlonder, het bruggetje over het water
heen, een waterval, grote keien en vele
fleurige bloemen maken het aanzicht
tot een sprookjesvijver.
Alhoewel er ruimte genoeg is, zwemt
Fré niet in zijn tuin. Dat laat hij aan de
vele goudvissen over die erin zitten en
de twee steuren van 1,5 meter lang. Fré
kan met volle overtuiging zeggen dat
zijn lievelingsplek het zitplekje op de
vlonder bij de vijver is. “Hier geniet ik
graag van een goed glas rosé.” Ik vind
het fijn om te kijken naar wat hier allemaal voor dieren bij het water zich laten
zien. Salamanders, kikkers en zelfs een
ijsvogel komt af en toe voorbij. Ook is er
weleens een reiger die een visje meepikt. Ik probeer het tegen te houden,
maar ach, dat lukt niet altijd.”
Fré heeft zijn tuin jaren geleden
opnieuw op moeten bouwen door een
brulkikkerprobleem. Het bleek namelijk
dat er drie brulkikkers en inmiddels
10.000 kikkervisjes zich in zijn enorme
vijver hadden gesetteld. Die vonden het
wel snor. Fré had wel een brulkikker
gezien, maar wist niet dat ze zich zo
snel zouden verspreiden en overlast
konden veroorzaken. Dat ze bestreden
moesten worden, daar had hij geen
flauw benul van, tot hij onderzoek ging
doen. De kikkerdril zat op de bodem
van zijn 1,80 meter diepe vijver en de
drie brulkikkers zaten verscholen in de
oeverbeplanting van de vijver. De vijver
leegpompen en de oeverbeplanting
verwijderen, bleek de enige oplossing.
“Het heeft twee jaar geduurd voordat
de vijver er opnieuw inzat en in totaal
zeven jaar totdat alles weer was
hersteld. Je kunt je voorstellen dat het
een pijnlijk aanzicht voor mij was.” Zijn
verhaal werd opgepakt door de lokale

en landelijke media en Fré deed zijn
verhaal bij onder andere RTL en de NOS.
Gelukkig kan Fré er achteraf wel om
lachen, nu hij alweer jaren van zijn tuin
kan genieten. “Ik heb heel lang grapjes
aan kunnen horen en nog steeds wel af
en toe. Het verhaal ging in heel Baarlo

Acht uur per week is hij gemiddeld
bezig met zijn hobby. Fré doet vooral
het zware werk. “Mijn vrouw houdt ook
van bloemen, planten en onze tuin,
maar met name van het genieten ervan
en ook van het uitzoeken van nieuwe
aanwinsten. Het schoffelen, dat mag ik
doen.” Gelukkig heeft hij goede apparatuur en machines, zoals een zitgrasmaaier. “Het is erg fijn om zittend naar
je tuin te mogen kijken.”
Driewekelijks komt hij bij de tuinbedrijven, op zoek naar nieuw groen of
decoratie. “Soms is het lastig om iets
te vinden wat je nog niet hebt”, lacht
Fré. Inspiratie doet hij ook graag ook bij
anderen. “Ik ben lid van Groei en Bloei.
Dan ga je weleens bij anderen in hun
tuin kijken en zij bij jou. We leren van
elkaar.”
Na dertig jaar bomen en bloemen
te hebben geplant, is voor Fré dan
eindelijk zijn tuin bijna écht af. Hij heeft
nog een klein stukje tuin dat hij nog
gaat beplanten. Dan is het voor hem
even goed. Dat wil niet zeggen dat hij

dan rust heeft, want ook in de winter
gaat de hobby gewoon door. “In de
winter is het vooral snoeien geblazen.
En vanaf mei, dan kan ik echt weer gaan
genieten.” Op verre vakanties gaan
met zo’n tuin hoeft niet echt, zeg Fré.
“Vroeger heb ik veel en ver gereisd voor
mijn werk naar landen zoals Japan en
Brazilië. Nu haal ik flora uit die landen
en beplant ik die in mijn tuin, zodat ik
een fijne herinnering van mijn reizen
dicht bij mij heb.”
Fré en Mariet genieten intens van hun
tuin en lopen dan ook elke dag een
rondje. “Je blijft steeds nieuwe dingen
zien, het gaat niet vervelen.” Ondanks
dat vele mensen het van hem denken,
wil hij toch even iets tegenspreken. “Ik
ben geen slaaf van mijn hobby, er mag
best een onkruidje staan. Het is echt
ontspanning en om van te genieten.
Met mijn mentaal drukke baan als
studentencoach is dat ook wel nodig.
Ik zie mijn tuin echt als een stukje
levenswerk. Ik hoop dat ik hier nog lang
van mag genieten. Mijn huis is in elk
geval gelijkvloers en levensbestendig.
Dus als het aan ons ligt blijven we hier
nog wel even.”

Tekst: Roosje Delsing

Uitgerust weer
aan de slag?
Ben je zo vlak na je vakantie op zoek naar vast of tijdelijk werk of ben je toe aan een nieuwe uitdaging?
Wij kijken mee naar jouw wensen. Wat past bij jou, wat heb je nodig en welke bedrijven passen
daarbij? Kortom, waar haal jij het beste uit jezelf. Samen steken we graag de handen uit de mouwen.
Het liefst vandaag nog!

• Heftruckchauffeurs
• Productiemedewerkers
• Operators (in agro en food)
• Technische medewerkers
• Machinisten en chauffeurs

• Dierverzorgers veehouderij
• Tuinbouwmedewerkers enleidinggevenden
• ..nog veel meer!

Check alle vacatures op ab-werkt.nl

Mail naar horst@ab-werkt.nl of bel/whatsapp
recruiter Sabrina op 06 - 55 41 51 70

INLOOPDAG
woensdag 22 sept.
Kom gerust even langs!

AB Werkt | Spoorweg 6 | 5963 NJ Horst | ab-werkt.nl
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In haar 100ste levensjaar is in alle rust van ons heengegaan

Frieda Schatorie-Kurvers
echtgenote van Jos

Schatorie †

Hand in hand zijn wij gegaan
Moegestreden maar omringd door onze liefde
ben je moedig en dapper van mij heengegaan

Geboren te Koningslust op 3 januari 1922
Overleden te Panningen op 9 september 2021

Ewald Paar

Een mooi en voltooid leven…. het is goed zo.
Het leven is doorgegeven:
Marian en Hennie
Steffi en Mick
Derek en Danique
Ed en Toos
Manouk en Bas
Ward en Romy
Monique en Jac
Max en Inge
Eva en Bas
Ralf en Dorien
Kevin en Ine, Anna
René en Ria
Correspondentieadres: Ed Schatorie,
Schoutenring 9, 5981 DW Panningen
De uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden.

Geheel onverwacht is van ons heengegaan mijn lieve man

Dré Hanssen

Baarlo, 23 april 1950

Egchel, 11 september 2021

Mia Paar - Hanssen
Quinty
Shila, Dalida
Familie Paar
Familie Hanssen
Hoekerstraat 3
5987 AN Egchel
Vanwege de huidige omstandigheden nemen wij in besloten
kring afscheid van Ewald op vrijdag 17 september.
Mijn dank gaat uit naar alle zorgverleners die zo liefdevol voor
Ewald hebben gezorgd.
In het bijzonder dokter Rozenberg, de dialyseafdeling van
VieCuri, Groene Kruis Thuiszorg team Helden en Egchel en
Ramon Wijdeveld van Fysiomotion.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland
* Horst, 13 augustus 1942
† Maastricht, 11 september 2021
echtgenoot van Maria

Hanssen-Bollen

Helden: Maria
Broer, zwager en oom van:
Familie Hanssen
Familie Bollen
Correspondentieadres: Familie Hanssen,
p/a Loosteeg 19a, 5981 NJ Panningen
De uitvaartdienst gevolgd door de crematie zal in besloten kring
plaatsvinden.

Dankbaar dat zij nog zo lang in ons midden mocht zijn,
delen wij u mede dat toch nog onverwacht van ons is heengegaan,
onze lieve moeder, oma en overgrootmoeder

Mia van den Hoef - Kessels
* Venray, 18 september 1929

† Venlo, 7 september 2021

Weduwe van

Jeu van den Hoef
Dormagen (D) Mia †
Laura en Toni, Liano
Marco
Venlo Hans
Utrecht Math en Yolanda

Onthutst. Totaal terneergeslagen,
hoorden wij van Dré zijn ongelukkige val
die zijn tragische dood inleidde.

Dré Hanssen
Hij, die zich onophoudelijk inzette voor ons erfgoed;
voor de WO-2 gedeporteerden; voor jeugd en cultuur etc.
Maar óók als adviseur van ons Museum Peel en Maas, waarvoor hij
zich al die jaren zo sterk gemaakt heeft. En al die andere initiatieven
die door hem zijn gestart. Hij laat een enorme leegte achter.
Zowel in ónze gelederen maar zeker ook bij zijn
Maria en verdere familie.
Wij wensen allen kracht en sterkte toe met dit verlies.
Bestuur, medewerkers en vrijwilligers

Gouda Peter en Sanne
Kessel-Eik Dorien en Jac
Lian en Rens
Amy en Jelle
Correspondentieadres:
Karreweg Zuid 2, 5995 MC Kessel-Eik.
De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden
op 13 september jongstleden.
Een speciaal woord van dank aan de medewerkers van Proteion
Thuiszorg die haar tot het laatste moment hebben verzorgd.

Rectificatie

Mat
Onze zwager en oom

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Wij bezorgen onze eigen geteelde
nieuwe aardappelen gratis bij u
thuis. Min. 5 kg. Absoluut de lekkerste.
Tevens uien te koop. Tel 077 307 88 53

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.veldtuinplanten.nl of 06 40 32 71 08

In onze harten leef je voort. Bedankt voor de ﬁjne en gezellige jaren
die we met je hebben doorgebracht.
Wiel † en Lies, Cor † en Hanny †, Frits † en Iet
Frans † en Jeannie, Math † en Helma, Jac en Tona
Neven en nichten

We zullen je missen en altijd in gedachten houden.

Eerste
kinderburge
meester voor
gemeente
Peel en Maas
De gemeente Peel en Maas
krijgt voor het eerst een
kinderburgmeester.
Basisschoolleerlingen uit
groep 7 die in Peel en Maas
wonen, kunnen via een vlog
‘solliciteren’. De kinder
burgemeester, die voor
twee jaar wordt benoemd,
wordt rond 20 november
(de internationale Dag van
de Rechten van het Kind)
geïnstalleerd.
De kinderburgemeester
vertegenwoordigt alle kinderen van de gemeente en
gaat mee op pad met de
echte burgemeester bij bijzondere momenten, zoals
de sleuteloverdracht bij de
jeugdcarnaval, de uitreiking
van een jeugdlintje, openingen en prijsuitreikingen
waar kinderen bij betrokken
zijn. Ook mag de kinderburgemeester meedenken over
uiteenlopende onderwerpen
die kinderen aangaan zoals
spelen, sport en onderwijs.

Belangstelling
Peel en Maas zoekt een
k inderburgemeester die het
leuk vindt om mensen te
ontmoeten (ook volwassenen) en het niet vervelend
vindt om in de belangstelling te staan. Ook moet hij/
zij goed luisteren naar leeftijdsgenoten om erachter te
komen wat er leeft, niet bang
zijn om een toespraak te houden en vervoer hebben om
bij de activiteiten te komen.
Als bekend is wie de eerste
kinderburgemeester van
Peel en Maas wordt, brengt
burgemeester Delissen-van
Tongerlo een bezoek aan de
betreffende school om de
kinderburgemeester persoonlijk op de hoogte te brengen
en te feliciteren. Vervolgens
wordt de kinderburgemeester rond 20 november
geïnstalleerd.

Vlog
De kinderburgemeester wordt
gekozen uit leerlingen van
groep 7 van de basisschool
en is gedurende groep 7 en 8
kinderburgemeester van de
gemeente Peel en Maas.
Leerlingen uit groep 7 kunnen
‘solliciteren’ door in de p
 eriode
van 13 september tot 1 o
 ktober
een vlog te maken en deze
te sturen naar kabinet@
peelenmaas.nl ter attentie van
de burgemeester.

1609 \ nieuws
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Starter in de regio

Allerhande Peel en Maas
Bedrijf
Allerhande Peel en Maas
Eigenaar
Ronald Peeters
Adres
J.F. Kennedylaan 260
Plaats
5981 WX Panningen
Telefoon
06 10 38 89 24
Openingstijden maandag t/m vrijdag 10.00-17.00 uur

zaterdag van 10.00-16.00 uur
ronald@allerhande-panningen.nl
www.allerhande-panningen.nl
Detailhandel
01-01-2021

E-mail
Website
Sector
Start

Activiteiten

Garagesale Grashoek
Voor het tweede jaar op rij werd in Grashoek een garagesale gehouden. Op zondag 12 september konden
inwoners hun overtollige huisraad, speelgoed en kleding uitstallen en vanuit de eigen oprit, garage en
schuur te koop aanbieden. Inwoners en ook mensen van buitenaf konden de woningen afstruinen, op zoek
naar leuke tweedehands spulletjes. “Het was een geslaagde dag met veel bezoekers en deelnemers en
prachtig weer”, aldus Shirley Alards. Samen met buurtvereniging Ketsersbos heeft zij de garagesale in
Grashoek georganiseerd.

Onze grote uitdaging in deze huidige wegwerpmaatschappij is om
gebruikte spullen weer een nieuw
leven te geven. Zo halen wij kosteloos bruikbare huisraad op in de
gemeenten Peel en Maas, Leudal,
Maasgouw en Roerdalen. Mensen
kunnen kleinere huisraad die nog
een tweede leven verdienen bij onze
winkel inleveren. Hierdoor kunnen
artikelen op een goedkope manier
weer een nieuw thuis krijgen.
De winkel heeft een oppervlakte van
2500 m2 met een ruim assortiment
aan onder meer stoelen, tafels, kasten, huisgerei, kleding, accessoires,
elektra en boeken. Op aanvraag kunnen meubels ook door ons opgeknapt worden met onze krijtverf.
Naast kringloop hebben wij in een
gedeelte van onze winkel Markt 133.
Hier hebben wij een ruim assortiment aan curiosa, brocante, vintage
en industriële artikelen.
Allerhande biedt daarnaast ook de
service om uw complete woning of
bedrijf te ontruimen.

Open Monumentendag
Tijdloos goed

Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo heeft het preventief cameratoezicht op het Pastoor Huijbenplein
in Panningen wederom met twee weken verlengd. Dit betekent dat de camera’s blijven hangen tot ten minste
23 september 2021.
De camera’s werden allereerst op 24
juni ingesteld nadat een Poolse supermarkt aan het Pastoor Huijbenplein
meerdere keren het doelwit was
van aanslagen. Zo werd er onder
andere brand gesticht in de winkel.
Het cameratoezicht werd ingesteld

vanuit preventief oogpunt om herhaling te voorkomen, de openbare orde
te beschermen en de bewoners en
ondernemers rond het plein een veilig
gevoel te geven. Nu heeft de burgemeester, op advies van de politie en in
overleg met het openbaar ministerie,

besloten dat het cameratoezicht nog
eens twee weken langer blijft hangen.
Dit is de derde keer dat het camera
toezicht wordt verlengd. Naast het
cameratoezicht, blijft de politie de
situatie bij de Poolse supermarkt in
de gaten houden.

Doelgroep
Alle burgers van jong tot oud.

Onderscheidend vermogen
Allerhande Peel en Maas is geen
doorsnee kringloopwinkel. Het is
ook een leerbedrijf en heeft een
maatschappelijk doel.
De winkel heeft een grootte van
maar liefst 2500 m2.
Ons assortiment is erg uniek.
Buiten kringloopartikelen bieden
wij een groot assortiment aan curiosa, brocante, vintage en industriële artikelen. U kunt onder het
genot van een kopje koffie en een
heerlijke wafel genieten van alles
wat wij te bieden hebben. Dus voor
ieder wat wils!

Openingstijden:
ma t/m vrij 10.00-17.00 uur
za 10.00-16.00 uur

In het kader van Open Monumentendag 2021, dat plaatsvond op zaterdag 11 en zondag 12 september, gaf
het Museum Peel en Maas twee gratis rondleidingen op de zaterdag. De deelnemers kwamen meer te weten
over de rijke geschiedenis van het Heldense Mariaklooster en de Odaschool. Het was de laatste keer dat
de Odaschool voor de grote verbouwing van binnen was te bezichtigen Er sloten in totaal vijftig belangstellenden aan bij de rondleidingen.

Cameratoezicht aan Pastoor Huijbenplein
met twee weken verlengd

Een ander belangrijk onderdeel van
Allerhande is het bieden van werkgelegenheid en werkervaring aan
mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt.
Allerhande is een erkend leerbedrijf. Wij bieden stageplekken voor
diverse scholen in onze regio.

JF Kennedylaan 260
5981 WX Panningen
T 06 10 38 89 24
www.allerhande-panningen.nl

Meubelstoffeerderij
John Lemmen
Voor al uw stoffeerwerk
Simonsstraat 35a, 5976 NW Kronenberg
077 - 398 22 22
info@meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl
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familie \ 1609
Veel heb je ons gegeven
Veel heb je voor ons betekend
Plotseling uit ons leven gedreven
Blijf je in onze harten leven
Met pijn in ons hart, nemen wij afscheid van mijn Beppie,
onze lieve mam en oma

Beppie Verbugt - van Esveld
echtgenote van

Louis Verbugt
* Meijel, 13 maart 1952

Iets waarvan je houdt, doet pijn om los te laten, maar wij nemen
jullie mee in ons hart en leven in jullie harten verder.
Voor eeuwig samen Mam en Pap, Oma en Opa.
Hierbij laten wij jullie weten dat na 55 jaar huwelijk de zorgzame ouders
van Henriëtte en Carin met René en de grote steun en toeverlaat van
Guido, Fabiènne en Yassin en de laatste jaren ook van Mirte en Niels,
thuis zijn overleden.

Tiny en Jan Dietz
Beiden lid in de orde van Oranje Nassau.
Beiden in de leeftijd van 77 jaar

† Helmond, 7 september 2021

Meijel: Louis Verbugt
Saar
Asten: Miranda en Harm
Tim
Livia
Meijel: Donny en Danielle
Tijn
Maarten
Lisa

Utrecht
Roermond

Henriëtte Dietz
Yassin
Carin Dietz en René van Eck
Guido, Fabiènne, Mirte en Niels

Baarlo, 13 september 2021
Correspondentieadres:
Amstelstraat 6A
3522CR Utrecht.

Online
workshop
smartphone
fotografie
Bibliotheek Maas en Peel organiseert op dinsdag 5 oktober een
online workshop smartphonefotografie. In deze interactieve workshop laat fotografe Loes Mennen
zien hoe je anders door je lens kunt
kijken en andere perspectieven
kunt creëren.
Van achter je eigen computerscherm
leer je hoe je je telefoon optimaal
kunt gebruiken. Je gaat korte opdrachten uitvoeren zodat je meteen de
geleerde tips in de praktijk kunt brengen. De workshop start om 20.00 uur
via Zoom. Voor meer informatie zie
www.debibliotheekmaasenpeel.nl.
Aanmelden kan via L.bijlmakers@
debibliotheekmaasenpeel.nl

De afscheidsdienst zal in besloten kring plaatsvinden.

Familie Verbugt
Hagelkruisweg 65, 5768 VW Meijel
Het afscheid heeft op dinsdag 14 september plaatsgevonden
in crematorium Midden - Limburg te Baexem.

Wat hebbe weej same van ’t laeve genaoten,
blief positief en geneet van iddere daag
en blief det veural doon.
Annie

Annie Davidts - Doumen
echtgenote van

Hein Davidts

Toen je ging
liet je het mooiste
van jou
in mij achter
Graag willen wij jullie bedanken voor alle lieve woorden,
prachtige bloemen en de vele kaarten die wij mochten
ontvangen na het overlijden van mijn lieve Cor,
onze zorgzame pap en trotse opa.

Cor Verkoelen
Jullie aandacht en steun voelde als een warme deken
tijdens deze verdrietige dagen.

Zij overleed in de leeftijd van 74 jaar.

Hein

May Verkoelen - Geurts
Maikel en Brechje, Bo
Jill en Wiebe, Hidde

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

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

fienbosuitvaartzorg.nl

samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Roy en Dagmar
Jens, Pleun
Daniëlle en Janine
Sjoerd en Vincent, Anouk

‘Als leven lijden wordt, is rusten goed.’

3 september 2021
Lindenstraat 3, 5993 XM Maasbree
Wij hebben in besloten kring afscheid genomen van Annie.
Een bijzonder woord van dank aan de Thuiszorg team Maasbree,
artsen en verpleegkundigen van Viecuri Venlo en huisartsenpraktijk
Maasbree voor alle goede zorgen.

Niet geheel onverwacht, maar voor ons allen veel te snel
en veel te vroeg, is in alle rust overleden mijn lieve man,
ózze pap en opa

Hay Timmermans
* 30 mei 1952

Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade. Direct geld en
vrijwaring, snel opgehaald. Tel. 06 52
85 93 48.
Moeite met wis- of scheikunde? Ik
leg de lesstof graag op ’n begrijpelijke
manier aan je uit.
Bel gerust 06 23 07 12 46
Poetshulp Grashoek gezocht
1 x per 2 weken op donderdag (4u per
x) 06 44 03 35 99
Cursus Tekenen/Schilderen.
Nog enkele plaatsen vrij.
Bel/mail 06 36 15 87 99 of
mat@matvanderheijden.nl
Wij zijn op zoek naar een poetshulp
voor 4 uur per week in Helden. Heb je
interesse bel 06 47 24 81 23
Weduwnaar 78 jaar zoekt leuke
vriendin. Tel: 06 46 77 41 93

Wij hebben div. vacatures: chauffeur
code 95, schoonmaker en operator, zie
www.bexbv.nl/vacatures.
Derikx: Voor het schuren beitsen
en lakken van uw tafel of stoelen
J. Derikx. 06 10 95 42 20
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.
Appelen en pruimen zelfplukken
P v. Lankveld, Tienraijseweg 2
5864 CJ Meerlo, 06 53 13 01 32
Optidee: boek een party bij u thuis
of persoonlijk advies: 06 48 55 07 30.
www.optidee.nl/peggy-wismans
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

† 8 september 2021

echtgenoot van

Marian Timmermans - Ottenheim

eigen afscheidscentrum
vijf 24-uurs kamers

pap, schoonvader en opa van

begeleiden en ontzorgen

Nicole en Martien
Fenna, Lucas, Mirthe

voor élke verzekering

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Suzanne en Pjotr
Femke, Sven
Chantal en Johnny
Renske, Eva
Hollasstraat 30, 5991 DA Baarlo
Wij hebben op woensdag 15 september in kleine kring
afscheid van Hay genomen.

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

CDA wil
einde aan
stank
overlast in
Panningen
door drogerij
Volgens het CDA in
Panningen zorgt een
industriële drogerij op het
industrieterrein in
Panningen voor stankoverlast. De partij zegt dat veel
inwoners klagen over ‘een
penetrante en zurige lucht’
en wil dat het college zich
inzet om een einde aan de
geuroverlast te maken.
“Het maakt ons niet uit hoe
of wie hier een einde aan
maakt, als deze extreme
stankoverlast in Panningen
maar stopt”, aldus CDAraadslid Roel Boots.
Het CDA schrijft aan het
college dat zij de afgelopen
tijd veel nieuwe berichten
van inwoners ontvingen over
de betreffende stankoverlast in Panningen. Er wordt
gezegd dat de stankoverlast
afkomstig is van een industriële drogerij, waar al eerder klachten van inwoners
over zijn binnengekomen.
Diverse CDA-raadsleden hebben zelf ook kennisgenomen
van de betreffende stankoverlast en bevestigen het beeld
van inwoners dat het om een
zeer penetrante en zurige
geur gaat. CDA-raadslid Roel
Boots: “Deze onwenselijke
en hinderlijke geur is te ruiken tot in diverse wijken van
Panningen en tot in het centrum. Onaanvaardbaar.”

Invloed op leefgenot
Het CDA is geschrokken van de
effecten van deze stank op het
leefgenot van inwoners die er
mee te maken hebben. Boots:
“We zijn ons bewust van het
feit dat deze problematiek al
eerder aan de orde is geweest.
We hebben begrepen dat de
provincie Limburg gaat over de
vergunningverlening en handhaving en we willen weten of
dit klopt. We willen van ons
college precies weten wat zij
de afgelopen jaren hebben
gedaan om al dan niet samen
met de provincie Limburg of
andere instanties een einde te
maken aan deze problematiek.
Deze overlast is niet van gisteren en inwoners hebben hier
al jarenlang mee te maken.
Het CDA wil dat het college
een rol neemt en een uiterste
inspanning doet om deze problemen voor onze inwoners op
te lossen.” Als de gemeente
dit niet zelf kan, ziet het CDA
graag dat het college een
zwaar beroep doet op de organisatie of instantie die hier wel
verantwoordelijk voor is.
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Zomerse opleving
Kermis Baarlo
De kermis in Baarlo vond plaats zaterdag 11 tot en met woensdag
15 september plaats met attracties op de Markt, Baron van Erplaan,
Sprunklaan en in de Kasteeltuin. Ook was het drie avonden feest bij
gemeenschapshuis Sjiwa. “Het was een geweldig weekend”, zegt
Danny Geurts, programmeur bij Sjiwa. “Heerlijk dat het weer kan en
mag ondanks alle extra regelgeving.” / Beeld: Stef Geraets

Nadat we eerder deze week weer even een zomerse opleving met een
onweersetting hadden, wordt nu toch echt merkbaar dat de herfst
zijn intrede doet. In de ochtend kan het in sommige gevallen grijs zijn
met laaghangende bewolking of zelfs mist. Daarna zien we de zon nog
doorbreken en tegen de al verkleurende bomen schijnen. Het is zeker
niet continu zonnig, want er drijft met enige regelmaat ook een
langgerekt wolkendek over. De neerslagkans is de komende periode
echter vrij klein met soms een beperkte hoeveelheid regen. De temperaturen zijn nog zeker niet ondermaats voor deze tijd en blijven
voorlopig rond een graad of 20 hangen. Volgende week groeit de
invloed van een hogedrukgebied boven het zuiden van Scandinavië
en zoekt de wind de oosthoek op. / Tekst en beeld: Nicky de Bruijn

Gespreksgroep Dementie Peel en Maas weer van start
Na een noodzakelijke stop, vanwege de coronacrisis, is de gespreksgroep Dementie Peel en Maas van plan om weer opnieuw op te starten. De eerste
bijeenkomsten zullen (bij voldoende animo) in de eerste week van oktober plaatsvinden.
De gespreksgroep is een trefpunt
voor partners en familieleden van
thuiswonende mensen met dementie. Samen praten, ervaringen uit-

wisselen, elkaar informeren en
ondersteunen; dit alles gebeurt onder
begeleiding van twee gespreksleiders. De groep komt iedere eer-

ste en derde dinsdagmiddag van de
maand bij elkaar van 14.00 tot 15.30
uur in de gemeenschappelijke ruimte
van Seniorencomplex De Dreesse

in Helden-Dorp. Aanmelden kan via
Mariet Mommen 077 465 17 73 of Jan
de Beer 077 30 76 349.

Oh, zit dat zo!

Betalen voor je belastingaangifte
Misschien kun u het nog herinneren, het was destĳds een klein relletje. Belastingaangifte doen voor een Besloten Vennootschap kon ineens
enkel nog met een zogenaamde eHerkenning.
Veel ondernemers laten de aangifte
van hun Besloten Vennootschap
doen door een belastingadviseur.
Die maakt meestal gebruik van commerciële software om de aangifte te
verwerken en dus was het maar een
kleine groep die daadwerkelijk werd
getroffen. Desondanks was er een
kleine politieke rel, want betalen
voor het ‘mogen’ doen van de verplichte belastingaangifte, dat voelt
niet goed.

De eHerkenning is vergelijkbaar met
de alom bekende DigiD, maar specifiek bedoeld voor ondernemers en
cruciaal, het is een commercieel product en dus niet gratis. Kortom om
als ondernemer een door de overheid verplichte aangifte te kunnen doen moet eerst geld worden
betaald voor de aanschaf van een
commercieel product.

Zoals dat typisch in Nederland gaat
werd er een oplossing gezocht in een
compensatieregeling. Als ondernemer kun je nu maximaal twee keer
een compensatie krijgen voor de
kosten van de eHerkenning. Voor de
periode september 2020 tot augustus 2021 (inmiddels voorbij) en voor
de periode augustus 2021 tot juli
2022. De compensatie is 24,20 euro
per keer. Daarvoor moet de ondernemer zelf een aanvraag doen bij het

RVO (Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland). De kosten voor eHerkenning zijn momenteel ook enkele
tientjes per jaar.
Ook typisch, nu de rel een beetje
is uitgedoofd wordt de eHerkenning gewoon verder uitgerold door
de Belastingdienst. Vanaf 2020 is
eHerkenning verplicht voor het (zelf)
doen van aangifte Loonheffingen en
per 2022 is het de enige manier om
te kunnen inloggen op de ondernemersportal van de Belastingdienst.
Zij kunnen (of moeten) daar onder
meer btw-aangiften doen of bijvoorbeeld een bankrekeningnummer
voor teruggaaf doorgeven.
Het komt er dus op neer dat iedere
ondernemer uiteindelijk wel wordt
verplicht eHerkenning aan te schaffen. En de politiek? Die hoor je hier
niet meer over. Die hebben weer een
andere waan van de dag. Dat is jam-

mer want de fundamentele vraag
blijft of je belastingplichtigen mag
verplichten kosten te maken voor het
voldoen aan hun wettelijke aangifteplicht. Wat is er mis met een gratis
DigiD voor ondernemers, zoals ook
de DigiD voor particulieren gratis is?
Door: Mr.drs. M.J.C. (Mathieu)
Hooijmaijers RB

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 - 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 - 49 46 28
www.innovista.nu
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15-vragen aan

Eline Verheijen Kessel
Hoi

Column

Kristallen
Spiritualiteit. Zelf zou ik nooit
bedacht hebben of geloven dat
er kracht zou kunnen zitten in
stenen. Maar een belangrijk
persoon heeft haar wijsheid op
mij overgedragen en heeft me
laten zien wat voor werkingen
kristallen kunnen hebben.

Naam
Leeftijd
School
Plaats

Eline Verheijen
14 jaar
Het Bouwens
van der Boijecollege
Kessel

Ben je op vakantie geweest?
Ja, ik ben drie weken naar Italië
geweest. Het uitkiezen was makkelijk. We hebben namelijk een
huisje daar, hier gaan we ieder jaar
naartoe.

Wat voor reis zou je ooit
willen maken?
Ik zou heel graag met mijn beste
vriendin Iris naar Engeland willen. Mij lijkt dit een erg mooi
land en ik vind het Britse accent
heel leuk. Iris lijkt Engeland ook
heel mooi dus daarom wil ik
graag met haar gaan. Ik zou er
met een busje of camper naartoe willen.

Hoe heb je afgelopen jaar tijdens
corona school ervaren?

Wat is jou favoriete moment van
de dag?

Ik vond het best stom om in twee
groepen gesplitst te zijn. Gelukkig
zat ik wel met leuke mensen in de
groep. Het thuiswerken vond ik op
het begin wel fijn, omdat we dan
niet hoefden te fietsen. Later vond
ik het niet meer zo fijn. Als je lang
school had, moest je de hele dag
achter een laptop zitten en daarna
nog huiswerk maken. Ik was blij
toen we weer naar school mochten.
Als je op school bent heb je toch wel
meer motivatie. Verder vond ik het
schooljaar wel leuk.

De avond, hier heb ik meestal de
meeste energie. Ook heb ik in de
avond vaak al het schoolwerk klaar,
dus dan kan ik lekker rustig aan
doen.

Wie is je favoriete leerkracht?
Mevrouw Butt, dit is mijn lerares in
Grieks en Latijn. De lessen zijn altijd
gezellig en ze laat ieder jaar haar
nieuwe leerlingen grapjes maken
over haar naam. Vorig schooljaar
was ze ook mijn mentor.

VAKGARAGE
PEETEN BV

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

WIJ PLAATSEN
VAKKUNDIG ZELF
UW BADKAMER
EN TEGELWERK

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

Wat is het beste advies dat je
ooit hebt gekregen?
Ik heb al heel wat advies gekregen
in mijn leven, maar er is eigenlijk
niets wat me echt is bijgebleven. Ik
heb wel al een paar keer te horen
gekregen dat als ik nu goed mijn
best doe op school, ik daar later
veel profijt van ga hebben.

Ik zou met een busje
of camper de wereld
rondtrekken

Heb je een bijbaantje?
Ik werk bij Kasteel de Keverberg als
afwasser. Ik spoel de vaat af, zet
het in de afwasmachine en droog
het daarna af. Soms moet ik iets
anders doen zoals poleren. Ik doe
het vooral voor het geld, maar ik
vind het ook wel leuk om te doen.
Het meeste salaris spaar ik en
anders koop ik boeken of andere
dingen die ik nodig heb of graag
wil.

Wat zou je het komende jaar
doen als geld geen rol speelde?
Ik zou met een busje of camper de
wereld rondtrekken. Dit zou ik het
liefst alleen doen. Ik zou dan helemaal zelfvoorzienend leven van de
natuur en slapen in het busje.

Wat doe je het op een vrijdag- of
zaterdagavond?

Wat is of wat zijn je hobby’s?

Meestal kijk ik een film of een
serie. Ik doe dit of alleen of met
mijn ouders op de bank. Soms ga ik
lezen of doen we een spelletje.

Ik zit op klimmen als sport, dit doe
ik in Venlo. Verder lees ik graag.

Wat zou je later willen worden?

Hoe heb je je beste vriend ontmoet?

Ik zou later of lerares willen
worden. Mij lijkt het namelijk leuk
om mensen iets te kunnen leren.

Mijn beste vriendin is Iris, ze woont
ook in Kessel dus we spreken vaak
af. We delen veel dezelfde interesses waardoor we altijd wel iets
hebben om over te praten. Ik heb
haar op de basisschool ontmoet,
maar we waren toen nog geen
vriendinnen. Pas toen we in de
brugklas in dezelfde klas zaten
zijn we vriendinnen geworden.
Vaak spreken we gewoon af en
gaan kletsen terwijl we iets bakken, lezen, knutselen of iets anders
doen.

Welke app gebruik je het meest?
De app die ik het meest gebruik
is YouTube. Ik gebruik deze app
gemiddeld 1 uur per dag. Ik kijk
filmpjes van dingen die ik leuk
vind en ik luister muziek. Ik word
er nooit moe van omdat er altijd
verschillende dingen op staan die je
kunt bekijken.

Met wie zou jij een dag willen
ruilen?
Ik heb eigenlijk niemand waarmee
ik een dag zou willen ruilen, ik vind
mijn eigen leven prima.

Welke Netflix-serie raad jij
iedereen aan?
The 100, dit is een Netflix-serie
gebaseerd op een boekenreeks
geschreven door Kass Morgan.
De twee hoofdpersonen worden
gespeeld door Eliza Taylor en Bob
Morley die in het echt getrouwd
zijn. Ik zag deze serie voorbij
komen op het Instagramaccount
van mijn nicht en hij leek me wel
leuk. Het is een sciencefictionserie
die jongeren maar ook volwassenen leuk vinden.

Tekst: Mirthe

Wierrook, edelstenen, kristallen,
kruiden en kaarsen. Het klinkt
als voodoo, het klinkt als
hekserijen het klonk eerst als
onzin. Tot iemand me heeft
laten zien dat dit geen onzin
was. Met mijn rijexamen kreeg
ik een aantal kristallen mee.
De kristallen zouden me rust
bieden, zelfvertrouwen geven
en positieve energie met zich
meebrengen. Ik word snel
zenuwachtig van belangrijke
toetsen, dus mijn rijexamen klonk
niet als iets om me geen zorgen
om te hoeven maken. Toch geloof
ik dat de kristallen hun werk
deden want voor het eerst was ik
niet zenuwachtig voor een toets,
maar had ik er zin in. We zijn ook
samen naar een winkel geweest
in Panningen waar ze edelstenen
en tarotkaarten verkopen. Ik ben
voor het rek gaan staan met de
kristallen en heb er op gevoel een
aantal uitgekozen, om vervolgens
in een boekje op te zoeken
waar de kristallen voor dienden.
De werkingen bleken erg aan te
sluiten bij waar ik naar op zoek
was.
Na deze ervaringen stond ik
steeds meer open en had ik meer
interesse in kristallen, edelstenen
en hun werking. Een kaars
aansteken met kruiden eromheen
die samen een werking vormen.
Doordat het kaarsvet op de kruiden
druppelt, werken de kruiden
samen. De kruiden worden samen
uitgekozen om naar een bepaald
doel toe te werken, zoals geluk.
Kristallen kunnen ook voor een
positieve kracht zorgen. Kristallen
absorberen niet alleen, ze kunnen
energie ook transformeren.
Elke steen heeft een andere
trilling en zo ook weer een andere
werking. Ze creëren harmonie waar
dat niet is. Op deze manier kunnen
stenen dus heel helend werken en
inzicht geven wanneer je hiervoor
open staat.

Mirthe
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Coronapas dwingt niet-gevaccineerden tot vaccinatie
Demissionair premier Mark Rutte kwam dinsdag 14 september tijdens de persconferentie met het idee van een Coronapas. Alleen met dit bewijs,
een vaccinatie, onlangs hersteld van corona of een 24-uurs testbewijs, mag je bijvoorbeeld een drankje doen op het terras. Neemt dat niet de
vrijheid van niet-gevaccineerden weg?
Je laten vaccineren of niet, het is een keuze die
zelf moet maken. Er is altijd gepleit voor een vrijheid van deze keuze, dus niets is verplicht. Met
de Coronapas lijkt het wel of het kabinet nietgevaccineerden aanstuurt om alsnog een vaccinatie te nemen. Gaat dit niet in tegen de vrijheid
van meningsuiting? Voor een horecabezoekje
kun je ook je laten testen, maar omdat iedere

keer te doen, dat is wel een rompslomp. Zo’n coronapas dwingt je bijna tot een vaccinatie.
Aan de andere kant is het gewoon een vrije keus. Je
moet je maar aanpassen aan dit beleid, of je wilt of
niet. Daarnaast is deze pas misschien wel de laatste,
nodige stap naar een gevaccineerd en vrij Nederland. De stap is weer wat minder groot om een vaccinatie te nemen. Zoals ook in de persconferentie

werd gezegd: vaccineren doe je om solidair te zijn
naar je landgenoten. Je beschermt elkaar. De vraag
is, wat weegt er zwaarder: veiligheid of je vrijheid
van meningsuiting?

Coronapas dwingt niet-gevaccineerde tot vaccinatie.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 36

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 meeste stemmers op de poll vinden dat er
nieuwe verkiezingen moeten komen. Mariet Venner
wil dit ook. “Zet alsjeblieft deze kleuterpartijen aan
de kant. Het land gaat kapot van alle misstappen
die zijn gemaakt en waarvan er steeds meer naar
buiten komen.” Teun en Marjon Koopmans voegen hieraan toe dat er te veel gebeurd is op politiek niveau na het stemmen, dus dat er inderdaad
opnieuw gestemd moet worden.
Joep Maessen is van mening dat nieuwe verkiezingen op dit moment geen zin hebben. “Ik zou willen

Hoe ver zou jij gaan?

pleiten voor invoering van een kiesdrempel voor
politieke partijen. Dat voorkomt versplintering en
een veelvoud aan politieke partijen met als een
onbestuurbaar land tot gevolg. Helaas is dat demissionair niet te regelen, dus deze cirkel blijft rond.
Dat er gezegd wordt ‘ikwilnietmetdie’ en ‘ikdoealleenmeealsdiemeedoet’ vind ik beschamend. Het
is vooral ikke en niet in het landsbelang. Waarvoor
zitten jullie in Den Haag, voor jezelf of voor je land?”

Ingezonden brief

Wat had ik mij verheugd op de boekpresentatie van de sprokkeling op 28 augustus jongstleden; Veur Altied Jónk, van de Historische
Werkgroep de Borcht en Sjiwa. Eindelijk weer een feestje. Maar zomaar een kaartje kopen ging niet. Je moest aan voorwaarden voldoen om erbij te zijn, die voor mij niet weggelegd waren.
Wat komt het nu dichtbij.
Buitensluiting door je eigen
dorpsgenoten. Mensen de toegang weigeren. Wie had dit 1,5
jaar geleden kunnen voorstellen.
25 september moeten we een
coronatoegangsbewijs hebben om
nog naar een horecagelegenheid,
de bioscoop en het theater te
mogen gaan. We worden in een
fuik geduwd waar we niet meer
uitkomen. Medische apartheid is
nu een feit geworden.
Wat drijft ons? Angst? Of was dat
zogenaamde vaccin juist om niet

meer angstig te hoeven zijn.
Wanneer we braaf meegaan met
de maatregelen krijgen we onze
vrijheid terug, wat suggereert dat
onze vrijheid ons is afgenomen
en door ons te onderwerpen we
onze vrijheid weer terug krijgen.
Word wakker; deze vrijheid is
nepvrijheid.
Door mee te gaan met deze alles
behalve democratische gang
van zaken, maak je je ook schuldig aan de teloorgang van onze
maatschappij en beroof je onze
kinderen en kleinkinderen van

Een schop nageven

een vrije wereld en maak je ze
afhankelijk van machthebbers.
Hoe ver zal jij daar in meegaan,
ervan uitgaand, dat dit nog maar
het begin is? 85 procent van de
bevolking heeft niet of nauwelijks
last van corona. Toch laat bijna
iedereen zich vaccineren. Zij denken dus dat zij tot de kleine groep
mensen behoren die vatbaar is.
Laat nou de groep gezonde mensen zich moeten bewijzen dat ze
gezond zijn terwijl zij geen risico
vormen. Nu blijkt dat gevaccineerde mensen besmettelijk

Igna Janssen
Baarlo

Ingezonden brief

In de Limburger en HALLO las ik afgelopen week dat wethouder mevrouw Anget Mestrom van de
gemeente Peel en Maas per direct stopt en (tijdelijk) haar functie neerlegt in verband met een ernstige
ziekte. Ik wens haar en haar dierbaren en naasten heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.
Op donderdag 9 september las ik
reacties en medeleven van verschillende fractievoorzitters op het
(tijdelijk) wegvallen van de wethouder. In Nederland en dus ook in de
gemeente Peel en Maas is iedereen vrij om zijn mening te geven
over gebeurtenissen en ervaringen.
Ik las dat fractievoorzitter de heer

kunnen zijn zonder griepverschijnselen en mogen wel overal
naar toe.
Aangezien een coronaprik maar
tijdelijk werkt, zullen ook gevaccineerden na verloop van tijd buitengesloten worden.
Je eigen waardevolle afweersysteem zal steeds meer afnemen bij
iedere coronaspuit. Nep vrijheid
kopen met je vrijheid is niet meer
terug te draaien.

Peter Craenmehr (Anders Nu) in
eerste instantie zegt dat hij het verschrikkelijk nieuws vindt voor wethouder Mestrom, maar niet denkt
dat ze gemist wordt. “In mijn ogen
deed ze te weinig!”, zo zei hij. Deze
laatste opmerking stootte mij tegen
de borst, omdat deze opmerking
niet past in het hele verhaal. Als u

vindt dat iemand niet naar behoren functioneert dan spreekt u, in
een normale situatie, de persoon er
eerst persoonlijk op aan. Mocht dit
in uw ogen niet het gewenste
resultaat opleveren, dan meldt u
dit intern aan de desbetreffende
verantwoordelijke(n), zodat er in een
functioneringsgesprek een en ander

wordt besproken. Nu weet ik niet
of u dit al eerder kenbaar naar haar
hebt gemaakt, maar de opmerking
getuigt niet van een professionele
houding. Eerst medeleven betuigen
en dan een schop nageven. Ik vond
het ongehoord en ongepast. Zoals ik
al hierboven schreef, iedereen mag,
vrij, zijn mening uiten.

Joop op den Camp,
Panningerveld Panningen

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

TamTom

Column

Digitaal
keurslijf
Het digitale tijdperk waarin we
leven biedt, zo meen ik, enorm
veel kansen en voordelen. Zo
kun je ontzettend snel informatie opzoeken, en met WhatsApp
kun je bijvoorbeeld contacten
onderhouden over de hele
wereld. Geweldig vind ik dat.
De keerzijde is dat iedereen, of
je nu wil en kan of niet, door de
overheid en bedrijven in een soms
ongewenst digitaal keurslijf wordt
gedwongen. Enkel en alleen omdat
hen dat goed uitkomt.
Soms loop je op plekken waar je
dat helemaal niet verwacht tegen
zo’n keurslijf aan.
Een mooi plein in ‘s-Hertogenbosch
was zo’n plek. Op één der vele terrassen zetten we ons aan één van
de weinige nog vrije tafeltjes om
een hapje te eten. Bediening was in
geen velden of wegen te bekennen
dus namen we, in afwachting daarvan, alvast de menukaart door. We
werden verrast met de mededeling
op de kaart dat er geen bestellingen aan tafel werden opgenomen.
Op de menukaart stond een
afbeelding die je met behulp van
je smartphone moest s cannen.
Enigszins beduusd, maar ook
nieuwsgierig, scande ik de afbeelding. De menukaart van het restaurant verscheen op het scherm.
Je kon een keuze maken uit het
menu door met je vinger op dat
wat je wilde te tikken. Inmiddels
wat minder beduusd, eerder wat
geïrriteerd maar vooral nog nieuwsgierig naar hoe het nu verder ging,
maakten we een keuze en drukte ik
op bestellen.
Ik werd doorgezet naar een pagina
met een bijna eindeloze rij van
digitale betaalmogelijkheden. Na
betaling, zo werd gemeld, zou de
bestelling door een niet meer door
ons verwacht écht mens aan onze
tafel worden gebracht.
We keken elkaar eens aan, stonden
op en verlieten het terras. Dit vonden we een wel erg naar geval van
doorslaan in het gebruik van digitale hulpmiddelen.
Even verderop in een straatje dat
uitkwam op het plein zijn we op
een terras neergestreken waar
we door een vriendelijke jongeman geholpen werden. Ik heb een
uitgebreid praatje met hem aangeknoopt, gewoon omdat het zo
lekker voelde en omdat het kon.
Tom van Bakel
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Word jij de eerste
kinderburgemeester
van Peel en Maas?

Het is een grote eer om kinderburgemeester van Peel en Maas te zijn.
Je vertegenwoordigt alle kinderen van de gemeente. De kinderburgemeester
gaat mee op pad met de echte burgemeester bij bijzondere momenten, zoals de
sleuteloverdracht bij de jeugdcarnaval, de uitreiking van een jeugdlintje, openingen
en prijsuitreikingen waar kinderen bij betrokken zijn. Ook mag je meedenken over
uiteenlopende onderwerpen die kinderen aangaan, zoals spelen, sport en onderwijs.
Wat voor kinderburgemeester zoeken we?
De kinderburgemeester:
• woont in de gemeente Peel en Maas
• zit in groep 7 van de basisschool
• vindt het leuk om mensen te ontmoeten (ook volwassenen) en vindt het niet vervelend om
in de belangstelling te staan
• kan goed luisteren naar andere kinderen om te ontdekken wat er leeft en kan dit goed
verwoorden
• durft af en toe een toespraak te houden
• en vervoer naar de activiteiten is geen probleem voor je
Hoe gaan we te werk?
De kinderburgemeester wordt gekozen uit leerlingen van groep 7 van de basisschool en is
gedurende groep 7 en 8 kinderburgemeester van de gemeente Peel en Maas.
Zit jij in groep 7 van de basisschool? Dan kun je met een vlog ‘solliciteren’. Op het YouTubekanaal van de gemeente Peel en Maas en op de Twitter, Facebook en Instagram-pagina van
de gemeente Peel en Maas vind je een filmpje waarin ik de kinderen uit groep 7 uitnodig om te
‘solliciteren’.
Stuur je vlog met de ‘sollicitatie vóór 1 oktober naar het e-mailadres kabinet@peelenmaas.nl
t.a.v. de burgemeester. Donderdag 14 oktober komen de kinderen die gesolliciteerd hebben
op ‘sollicitatiegesprek’ in het Huis van de Gemeente. Dit gesprek duurt maximaal een half uur
en is na schooltijd. Ook de ouder(s) en/of verzorger(s) worden hiervoor van harte uitgenodigd.
Als we weten wie de eerste kinderburgemeester van Peel en Maas wordt, breng ik een bezoek
aan de school om de kinderburgemeester persoonlijk op te hoogte te brengen en te feliciteren.
De kinderburgemeester wordt voor twee schooljaren benoemd en wordt rond 20 november
geïnstalleerd. Dat is namelijk de Internationale dag van de rechten van het kind.
Veel succes en hopelijk tot ziens!
Wilma Delissen-van Tongerlo
Burgemeester van Peel en Maas

Container niet vol?

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

Dinsdag 21 september 2021

Commissievergadering
Dinsdag 21 september, 19.30 uur, raadzaal in het Huis van de Gemeente.
• U kunt de commissievergadering digitaal volgen via de website. Dat kan live, maar u
kunt ook op een later moment terugkijken.
• Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Meldt u zich hiervoor aan vóór dinsdag
21 september, 11.30 uur bij de griffie (via griffie@peelenmaas.nl of 077-306 66 66).
De agenda, bijbehorende stukken, livestream en actuele informatie van de
commissievergadering vindt u op: www.peelenmaas.nl > Bestuur en Organisatie >
Gemeenteraad > Kalender van de gemeenteraad > Datum: 21 september 2021.
U kunt de agenda en bijbehorende stukken ook in komen zien in het Huis van de
Gemeente.
Op de agenda staan de volgende inhoudelijke onderwerpen:
• Vaststelling Waterketenplan Noord 2021-2025 en Gemeentelijk Rioleringsplan
Peel en Maas 2022-2026
• Nieuwe achtervangovereenkomsten Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
• Vaststellen bestemmingsplan “Uitbreiding Traffic Port”
• Vaststellen bestemmingsplan “realisatie van een woning aan het Hof ong. en de sloop
van stallen aan Donk 47/Steenkampseweg 1 Meijel”
• Vaststellen bestemmingsplan “Heibloemseweg 7 e.o. te Panningen“
• Vaststellen bestemmingsplan “Breestraat ongenummerd Maasbree” ter realisatie van
één Ruimte voor Ruimtewoning
• Vaststellen bestemmingsplan “Busserstraat 5 te Meijel” ter realisatie van één Ruimte
voor Ruimte woning

WhatsApp

Gemakkelijk en snel een berichtje sturen via
WhatsApp nummer 06 - 1804 7445
Wij beantwoorden WhatsApp berichten
maandag
vrijdag van
van 08.30
08.30 tot
tot 17.00
17.00 uur
uur
maandag t/m
t/m vrijdag

Uitnodiging voor informatieavond op het gebied van Erfgoed
Op woensdag 22 september 2021 organiseren we een informatieavond op het gebied van
Erfgoed. Dit is een bijeenkomst waarvoor we organisaties en personen met een warm
hart voor erfgoed in de gemeente Peel en Maas uitnodigen.
De bijeenkomst vindt op woensdag 22 september 2021 plaats van 19:30 uur tot ongeveer
21.30 uur in gemeenschapshuis in Kepèl, Kerkstraat 27, 5981CD Panningen.
Agenda

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

Plaats/locatie

Straat/omschrijving

Baarlo
Helden
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Meijel
Meijel
Panningen

Bong 48
Maasbreeseweg 51
Lange Heide 24
Molenstraat 66
Pottenbakkersoven 9
De Meulencamp 15
Trinesweg 2
Cameratoezicht Past. Huijbenplein

19.00 uur Inloop met koffie, thee en vlaai.
19.30 uur Opening door wethouder kunst en cultuur
19.40 uur Overdracht de gemeentearchieven van Kessel, Maasbree en Meijel en het
parochiearchief van Koningslust.
19.50 uur Ontwikkelingen Omgevingswet (presentatie door Senior Projectleider Jan Emonts
20.35 uur Pauze
20.45 uur Erfgoed in Peel en Maas (cultuurhistorische aandacht kaart/monumenten)
21.15 uur Mededelingen
- Kunstschatten
- Archief publiek portaal
- Archief hot spot watersnood 2021
- Onthulling monument Everlo
21.25 uur Rondvraag en afsluiting
We heten u van harte welkom
Aanmelden vóór maandag 20 september via het e-mailadres administratieMO@peelenmaas.nl
Mocht vanwege corona een fysieke bijeenkomst niet mogelijk zijn, dan vindt de bijeenkomst digitaal
plaats. We vragen u om bij de aanmelding uw naam/uw organisatie én uw e-mailadres op te geven.
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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, Rundje Koeberg en Jong Nederland
Grashoek mee gaan helpen in Maasbree, Panningen, Helden en Grashoek?
• We ondanks dat altijd hulp kunnen gebruiken?

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

www.peelenmaasschoon.nl

Wij zoeken een

Logistiek medewerker
(m/v - 38 uur per week)
Wij zijn op zoek naar een persoon die ons komt helpen
de winkels te bevoorraden. Dit gebeurt vanuit onze
bakkerij in Panningen.
Interesse? Mail een korte motivatie en je CV door naar
personeelszaken@bakkerijbroekmans.nl
of bel naar 077 307 98 99

Sinds 1871

De lekkerste bakkerSinds
bij u1871
in de buurt

Garagebedrijf
W. Aarts

IS UW ACCU
NOG STERK
GENOEG?

Kanaalstraat 80A | BERINGE
Tel.: 077 - 306 16 01

WWW.GARAGEAARTS.NL
Wespenbestrijding Peel en Maas
Ook voor andere plaagdieren!

Constant Plaagdier Preventie
06 39 02 22 51 • Panningen
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PvdA/GroenLinks Peel en Maas

De koers moet radicaal anders in de agro

Hoeveel varkens hebben we in onze gemeente? Honderdduizend? Tweehonderdduizend? Veel mensen
reageren met verbazing en ongeloof als ze het werkelijke aantal horen: in Peel en Maas zijn vergunningen
afgegeven voor het houden van 350.000 varkens. Dat zijn acht varkens per inwoner en twintig varkens
per huishouden. Daarnaast zijn er nog hokken vol kippen, kalkoenen, geiten, konijnen en vleesvee.
periode is het aantal dieren echter
niet afgenomen, maar juist toegenomen met 10 procent. In andere
veebedrijven met paarden, schapen
en koeien zijn ook 8 procent meer
dieren gekomen. Het college heeft
onlangs een rapport uitgebracht over
de intensieve veehouderij met cijfers

Vroeger hadden veel huishoudens
een paar varkens en wat kippen.
Nu zijn het slechts enkele bedrijven waarin deze honderdduizenden
dieren zitten samengepakt. In 2010
telde Peel en Maas 246 intensieve
veehouderijen. In 2021 nog 161. Een
afname van 35 procent. In diezelfde

Lokaal Peel&Maas

over de effecten die deze omvangrijke intensieve veehouderij in onze
gemeente heeft. Die effecten hebben onder meer betrekking op de
uitstoot van ammoniak (schadelijk
voor grondwater, oppervlaktewater
en biodiversiteit), geur (schadelijk
voor leefklimaat) en luchtverontreini-

ging (schadelijk voor de gezondheid).
Die gegevens, die nog aangevuld
moeten worden met schadelijke
gevolgen voor dieren, zijn aannames
op basis van bureaugegevens; de
werkelijke schade is waarschijnlijk
nog veel groter. Denk aan slecht werkende luchtwassers. Ook al zijn ze te
rooskleurig, het is toch goed dat nu
concrete cijfers op tafel liggen. Dat
stimuleert discussies in de raad en
daarbuiten over de vraag wat de toekomst is voor de intensieve veehou-

derij in onze gemeente. Tot nu toe is
het beleid gericht op het zoeken naar
ruimtelijke en technologische mogelijkheden om de intensieve veehouderij verder uit te breiden. Als PvdA/
GroenLinks zetten we daar dikke
vraagtekens bij. De koers moet radicaal anders, in het belang van alles
en iedereen. Aan drastisch krimpen
valt niet langer te ontkomen.
Annigje Primowees, Frits Berben en
Raf Janssen, raadsleden

Onze wethouder is met ziekteverlof

Onze wethouder Anget Mestrom kreeg ruim een week geleden het bericht dat je als mens nooit hoopt te
krijgen: je hebt een tumor, je hebt kanker. Een dergelijk bericht slaat natuurlijk in als een bom. Bij Anget,
haar familie, vrienden, bekenden, onze fractie, bestuur en leden, maar ook bij veel inwoners van de
gemeente Peel en Maas. Eens te meer respect voor de wijze waarop ze dit deelde in het persoonlijke
interview op Omroep P&M.
Op dit moment is het nog niet
bekend welk proces of traject ze voor
de boeg heeft, echter een operatieve
verwijdering van de tumor zal zeker
plaatsvinden. Anget is zeer positief
ingesteld en verwacht na de operatie
en bijbehorend herstel weer terug

keren als wethouder. Zelf denkt
ze dat dit ergens in het najaar is.
Wij steunen haar in dit proces en
wachten het vervolg af. Uiteraard
staan we als één blok achter haar en
steunen haar op iedere mogelijke
manier.

We zijn ons ervan bewust dat het
bestuur van de gemeente Peel en
Maas door het tijdelijk wegvallen van
Anget en het terugtreden van haar
collega wethouder Wim Hermans
wel kwetsbaar is. De fractie en het
bestuur van Lokaal Peel en Maas

heeft hier de volle aandacht voor.
Het herstel is nu voor Anget, en voor
ons als fractie en bestuur, prioriteit
één. We gaan net als haar uit van
herstel, zodat ze de zaken na haar
ziekteverlof weer kan oppakken
zoals we van haar gewend zijn.
Met 100 procent inzet en passie voor
de mens en de gemeenschappen.

Fractie en bestuur

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.

Sinds 2004 is Litjens Metaalbewerking, dè partner voor totaaloplossingen
in precisieplaatwerk en constructie voor de industrie. Samen met ruim
40 collega’s leveren we altijd hoogwaardige kwaliteit aan onze klanten.
De sleutel tot dit succes is dat we optimaal samenwerken binnen onze teams.
Daarmee halen we het beste uit iedereen!
We groeien en blijven ons ontwikkelen. Daarom zoeken we een:

Constructie
bankwerker-lasser
40 uur per week - m/v

Wat zijn je werkzaamheden?
Als constructiebankwerker-lasser ben je
voornamelijk bezig met het samenstellen,
lassen en na-bewerken van producten
uit staal, RVS of aluminium. Zelfstandig
kunnen werken vind je belangrijk en je
bent een vakman in hart en nieren.

Wat mag je van ons verwachten?
Bij Litjens Metaalbewerking werk je in
een veilige, schone en goed verzorgde
werkomgeving. Je werkt samen met
gemotiveerde collega’s. Jouw rol is
essentieel om de juiste kwaliteit aan onze
klanten te leveren.

Wat verwachten we van jou?
• Afgeronde MBO opleiding
• Heeft relevante werkervaring als
samensteller van plaatwerk,
Tig en Mig-Mag.
• Technisch en ruimtelijk inzicht & leest
met gemak technische tekeningen
• Flexibele instelling en een no nonsens
mentaliteit
• Werkt zelfstandig en gestructureerd
• Je wilt bijdragen aan het succes van
Litjens Metaalbewerking

Daarbij ontvang je een marktconforme
beloning en werk je met de modernste
technieken. Voldoende om je te blijven
ontwikkelen!
Zie jij hierin een uitdaging?
Stuur je CV naar
info@litjensmetaalbewerking.nl
Heb je vragen?
Bel ons op 077-308 2216, vraag naar
Marc Koolen of Robert Derks

www.litjensmetaalbewerking.nl
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Geplukt

Wim Janssen Helden
Deze oud-zwemleraar gooide zijn leven over een andere boeg en zette zijn carrière verder voort bij de brandweer, waar hij nog altijd werkzaam is. In zijn vrije tijd is hij het liefste te
vinden in zijn huis in hartje Helden, waar hij in de schuur hout omtovert tot tafels en theekistjes. Deze week wordt Wim Janssen (58) uit Helden geplukt.

Wim werd in Tegelen in het ziekenhuis geboren, maar groeide op
in Helden. Spijtig genoeg overleed
zijn moeder bij zijn geboorte en zijn
vader kon de zorg niet alleen op
zich nemen. Dus hebben zijn vaders
broer en zijn vrouw, zijn tante Cila
en oom Wiel, de zorg voor hem en
zijn tweelingzus op zich genomen.
“Ik heb bij hun een heerlijke jeugd
gehad”, zegt Wim. “Voor mij zijn dat
mijn vader en moeder, ik noem ze
zo en weet ook niet beter. Helaas
zijn zij er beiden nu niet meer. Mijn
biologische vader leeft nog en ik zie
hem regelmatig.”

Speciale familiebanden
Wim woont in zijn ouderlijke huis.
“Ik ben hier maar zeven jaar van
mijn leven weggeweest en het is
heerlijk om op deze plek te wonen.
Ik woon hier met mijn vrouw
Mieke. De kinderen, twee zonen en

een dochter, zijn al het huis uit.” Wim
heeft Mieke in zijn jonge jaren in café
de Pool in Helden ontmoet. Zij was
net gescheiden en had twee zoontjes. Wim was smoorverliefd, maar
het begin was niet zo eenvoudig, van
vrijgezel naar een gezin met twee kinderen. Toch heeft het goed uitgepakt.
“Anderhalf jaar nadat we elkaar leerde
kennen zijn we gaan samenwonen en
twee jaar later zijn we getrouwd.”

Carrière
Wim is bijna vijftien jaar, van 1985
tot 1999, zwemleraar geweest in het
Panningse zwembad. Ondertussen is
hij vanaf 1987 bij de vrijwillige brandweer gegaan, waar hij vooral uitrukte
bij branden en overige meldingen.
Later heeft hij het water ingewisseld
en is hij naast het vrijwilligerswerk
bij de brandweer er ook beroepsmatig gaan werken op kantoor. In het
brandweerwerk is altijd veel tijd gaan

Puzzel

Sudoku

Hout

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
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2
3

8

4

6
4

5
3

7

4

1

8

1

7

4

5
9

5
4
7

zitten. Wim moest vaak paraat staan,
want hij kon elk moment worden
opgepiept, ook in de nacht. “In het
begin was dat heel spannend, maar je
went eraan. Ook voor je familie is het
stressvol, want papa kan altijd opgeroepen worden en de deur uit moeten.
Je moet een sterke thuisbasis hebben,
wil je dit aankunnen.”
In al die jaren heeft Wim veel meegemaakt. “Van een prullenbakbrandje
tot een heftig ongeluk op de A73.
Het zijn hele verschillende gevallen.
Ongevallen met kinderen of bekenden
zijn het ergst.” Wim heeft veel gezien,
toch kan hij de beelden goed van zijn
netvlies verwijderen. “De brandweer
biedt ons gelukkig ontzettend goede
hulp bij traumatische ervaringen.
Dat, in combinatie met mijn vrouw
met wie ik goed kan praten, heeft
mij altijd gesteund.” Sinds 2014 is de
Heldenaar gestopt met het vrijwilligerswerk en werkt hij alleen nog
beroepsmatig bij de brandweer als
risicobeheerder en heeft hij nog een
nevenfunctie als communicatieadviseur en woordvoerder.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Wim is altijd druk verweven geweest
met het carnavalsverenigingsleven.
Zo heeft hij bij C.V. Dörper Kuus uit
Helden verschillende functies bekleed
zoals secretaris, adjudant, raad van elf
en heeft hij optochten mee georganiseerd. Inmiddels is hij, (onbewust) na
3x11 jaren, hiermee gestopt. Maar de
carnavalsvereniging heeft nog altijd
een speciaal plekje in zijn hart.
Nu richt Wim zich in zijn vrije tijd
vooral op zijn passie houtbewerken.
Het hout haalt hij overal vandaan en
geen losliggende boomstam is veilig
voor hem. De stammen bewaart hij
niet alleen in zijn eigen schuur, maar
ook de schuur van de overbuurman
neemt hij volledig in beslag. “Hout
moet vele jaren drogen voordat het
bruikbaar is. Dus hout dat ik nu vind,

kan ik met mijn pensioen gaan bewerken.” Wim is blij met zijn grote houtbewerkingsmachine in zijn schuurtje.
Hiermee maakt hij het liefste houten
tafels, theekistjes en snijplanken. Voor
eigen gebruik, maar af en toe verkoopt hij ook wat. Verder geniet hij
van zijn drie kleinkinderen en twee
‘cadeau kleinkinderen’, zoals Wim
ze noemt. Ook houdt hij enorm van
muziek, vooral van jaren 70 en 80 en
akoestische muziek wordt hij gelukkig. Voor de toekomst hoopt Wim

nog lang te mogen genieten van het
pensioen dat hem te wachten staat en
van zijn hobby’s. “Ik hoop voldoende
tijd te krijgen om te mogen genieten
en ik hoop dat mijn houthobby dan
nog altijd bevalt. Niet dat ik na een
half jaar denk: nou dit is het ook niet.
Mijn grootste wens is dat ik zo lang
als mogelijk met Mieke in ons eigen
huis mag blijven wonen. Dat wens ik
iedereen toe.”
Tekst en beeld: Roosje Delsing

Wij zijn op zoek naar zowel nationale als internationale chauffeurs.

Internationale
chauffeurs m/v
Voor het vervoer van groente, fruit, planten en stukgoed naar
Duitsland zijn wij op zoek naar chauffeurs met een CE rijbewijs.

Nationale
chauffeurs m/v
Voor het lossen van retourvrachten en voor groepage
transport binnen Nederland en België zijn wij op zoek naar
chauffeurs met een CE rijbewijs.
Functie-eisen:
• Goede communicatieve
vaardigheden in de
Nederlandse en Duitse taal
• CE rijbewijs
• Geen negen tot vijf mentaliteit
• ADR is een pre

Wij bieden:
• Leuke baan in een stabiel
familiebedrijf
• Goede arbeidsvoorwaarden
via CAO- Beroepsgoederenvervoer

Solliciteren per e-mail via m.sanders@cuppenlogistics.nl
Venrayseweg 143 5961 NS Horst • www.cuppenlogistics.nl

14

sport \ 1609

Daantje Lommen eerste
op Nederlandse Kampioen
schappen BC tafeltennis
Daantje Lommen uit Panningen, uitkomend voor Westa uit
Wessem, reisde zondag 12 september af naar Schiedam voor de
Nederlandse Kampioenschappen BC tafeltennis. Ze speelde daar
haar eerste tafeltennistoernooi sinds corona en werd eerste.

MVC’19 boekt tweede bekerwinst
Derdeklasser MVC heeft op zondag 12 september haar tweede zege in de bekerpoule behaald. In Kronenberg
werd van de gelijknamige vijfdeklasser met 2-0 gewonnen.
MVC’19 was in alle opzichten de dominerende ploeg. De Maasbreese ploeg,
die imponeerde met aantrekkelijk combinatievoetbal, was wat slordig in de
afwerking. Pas in de 24e minuut kwam
MVC’19 op een 1-0 voorsprong doordat Daan Peters een perfecte voorzet
van Erik Schoof afrondde. Kronenberg

mocht blij zijn dat Bart Houben, Marco
Daniëls en Ron van den Kerkhof hun
kansen voor rust niet benutten. Na de
pauze viel al snel de definitieve beslissing. In de 48e minuut werd een goed
genomen corner van Daan Peters met
het hoofd door Ron van der Kerkhof
verzilverd. MVC’19 speelde vervolgens

professioneel uit. Komende zondag 19
september gaat MVC’19 op bezoek bij
RKSVN uit Neer. De wedstrijd begint
om 14.30 uur. MVC’19 heeft aan een
gelijkspel genoeg om de volgende
bekerronde te halen.
Tekst: Mat Nellen

S.V. Egchel verliest tweede bekerwedstrijd
Egchel heeft ook de tweede bekerwedstrijd van dit seizoen verloren. Na Panningen in de voorgaande
week, was tijdens de wedstrijd van zondag 12 september ook VVV’03 te sterk. Op het Sportpark
Herungerberg in Venlo werd het 2–1.

Daantje heeft al een tijdje een
B-licentie bij de senioren en ze
wilde heel graag een A-licentie
behalen, dit is het hoogte wat je
bij de senioren kunt krijgen. Ze
begon best goed in haar poule, ze
wist drie wedstrijden te winnen,
maar verloor er helaas één. Niet
getreurd, want de nummer 1 en
nummer 2 van de poule mochten
door naar de volgende ronde. De
eerste wedstrijd na haar poule wist
ze met 3-0 te winnen. In de kwartfinale kwam ze haar teamgenote
Kim Hergelink tegen en wist hiervan te winnen met 3-1. De halve
finale wist ze ook binnen te trekken
met 3-1, waardoor ze doorging naar

de finale. Daar kwam ze speelster
Tanya Misconi tegen waarvan ze
met 1-3 had verloren in haar poule.
Ze nam revanche. Ze begon sterk
en kwam met 2-0 voor te staan.
Tanya kwam terug en het werd 2-2.
Daantje wilde zich niet deze wedstrijd laten afpakken, ze moest deze
winnen. Het ging gelijk op en het
was zeer spannend. Daantje wist
met 11-9 in de vijfde game te winnen: 3-2. Ze kreeg een beker mee
naar huis, maar waar ze nog veel
trotser op is, is haar A-Licentie.
Daantje heeft dit eerste toernooi na
de corona goed afgesloten.

De oranjehemden misten een aantal spelers wegens blessures en
vakanties. Hun vervangers deden
hun uitstekende best, maar Egchel
moest toch haar meerdere erkennen in VVV’03. Er viel weer een
aantal spelers met een blessure
uit. Scheidsrechter van dienst was
de heer Schnitzler. Het duel ging
in de eerste helft goed gelijk op.
Egchel moest al vroeg een wissel
toepassen wegens een blessure.
10 minuten voor rust nam Egchel

een voorsprong. Na balverlies van
de thuisploeg schoot Colin Bruisten
de bal in het doel, 0-1. 5 minuten
voor de thee greep Egchel onvoldoende in zodat VVV’03 op 1-1 kon
komen. Na de rust hadden de oranjehemden het moeilijker en kwam
het meeste gevaar van de geelzwarten. Ook nu weer een vroege
wissel wegens een blessure aan
Egchelse zijde, zodat er in de opstelling wat aanpassingen moesten
plaatsvinden. VVV’03 kreeg de beste

kansen en in de slotfase trok het
de winst naar zich toe. Een aanval
over rechts werd met een schot in
de verre hoek afgerond en zorgde
voor 2-1.
Zondag 19 september is de derde en
laatste bekerwedstrijd voor Egchel
thuis tegen Baarlo, dat verloor van
Panningen. Het is te hopen dat
de blessures snel tot het verleden
behoren.
Tekst: S.V. Egchel

Dominantie eerste helft Baarlo

Panningense bekerwinst op Baarlo
Vierdeklasser Panningen ontving in de strijd om de KNBV-beker derdeklasser Baarlo. Baarlo domineerde
in de eerste helft, hun voetbal was meer gepolijst dan dat van de jeugdige Kepelse ploeg. Panningen had de
overhand in de tweede helft en het werd uiteindelijk 2-0.

Tekst: Bonny Lommen

Ken jij een onzichtbare held?
Verras hem of haar met een
mantelzorgcomplimentje.
Mantelzorgers zijn de onzichtbare helden. Op woensdag
10 november, de landelijke Dag van de Mantelzorg,
zetten we deze helden graag in de schijnwerpers. Dat wat zij
voor een ander betekenen, mag namelijk gezien worden!
Mantelzorgcompliment aanvragen
Wil jij die dag een speciﬁeke mantelzorger zelf verrassen met een
kleine attentie en zo je waardering uitspreken? Download dan het
aanvraagformulier via www.mantelzorgpeelenmaas.nl
Wil je een papieren versie ontvangen? Loop dan binnen bij Vorkmeer,
Kerkstraat 32 te Panningen, of bel met 077-3077350.
Wij zorgen ervoor dat jij tijdig een kleine mantelzorgattentie
thuis bezorgd krijgt.
Deze kun je dan zelf op 10 november uitreiken aan jouw held.
Let op, er is wel een sluitingsdatum. Je kunt het
mantelzorgcompliment aanvragen tot en met 19 oktober 2021.
Help mee deze onzichtbare helden in de schijnwerpers te zetten.

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

In de eerste helft schiep Baarlo zich
tal van kansen, maar toch was de
grootste kans in de eerste helft voor
de groenwitten. Tom Wilmer ging op
avontuur op de linkervleugel, passeerde twee verdedigers van Baarlo
en bood uiteindelijk Robin Van Osch
een schietkans. Dit schot eindigde
op de lat. Zoals gezegd, was Baarlo
in de eerste helft absoluut de betere
ploeg en via verzorgd aanvalsspel
kwamen er legio kansen voor de
mannen uit Baarlo. Maar scoren lukte
niet en als het dan niet lukt, dan

geldt die ijzeren wet in de voetballerij. Nauwelijks 5 minuten was de
tweede helft oud, toen Dion Cuijpers
via een kopbal de 1-0 scoorde. Met
de inbreng van Patrick Joosten en
Rowan van den Dungen kwam er
vooral verdedigend meer balans in
de ploeg bij Panningen. Echte kansen
voor Baarlo werden steeds zeldzamer,
men beperkte zich tot schoten van
afstand en dat is met een doelman
met de kwaliteiten van Jordi Nelissen
niet bijster kansrijk. Ook de inbreng
van de 18-jarige Jordi Kirkels bleek een

gouden greep van trainer Naard Vaes.
Bas Wilmer scoorde 2-0 na subliem
voorbereidend werk van de frêle middenvelder.
Baarlo probeerde het nog wel, maar
echte kansen werden niet meer
weggeven. Zo won Panningen de
bekerstrijd tegen concurrent Baarlo en
gaat volgende week bij VV03 trachten
de volgende ronde te bereiken.

Tekst: L.A.E. Leenders
Beeld: Len Gielen
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Op Noordervaart

Albert Trines wint achtste
hengelsportwedstrijd
Hengelsportvereniging De Ruisvoorn Helden heeft op zaterdag
11 september de achtste viswedstrijd gehouden, ditmaal aan de
Noordervaart in plaats van de thuisstek aan de Breeerpeel.
Albert Trines kwam als grote winnaar naar voren.
Tegen 14.00 uur ging het
deelnemersveld aan de slag voor
de Eye on Sign reclameprijzen.
Na de vele kilo’s die de
laatste weken bij de thuisstek
waren gevangen, moesten de
deelnemers nu genoegen nemen
met wat onsjes vis. De vele
kleine vissen maakten de uitslag
onvoorspelbaar. Weging bracht

uitkomst. Albert hengelde 1.300
gram uit het water. Martin
Sanders werd nummer twee
met 1.200 gram. Sjra Dorssers
stond ook op het podium met
1.150 gram. Op de vierde plaats
eindigde Ton Joosten met
625 gram en vijfde werd Pieter
Trines met 425 gram.

Defensief sterk

Gemiste strafworpen worden
Herpertz Bevo HC fataal
Herpertz Bevo HC heeft op zaterdag 11 september een 31-29
nederlaag geleden tegen het versterkte Kras Volendam. Bij rust
leidde de Panningse ploeg nog met 16-15. Na de pauze werden
vier gemiste strafworpen in cruciale fases in de wedstrijd
fataal voor de Panningse ploeg.
In de eerste helft hielden beide
ploegen elkaar goed in evenwicht. Herpertz Bevo HC stond
defensief sterk en benutte aanvallend de kansen. Alleen tussen de 18e en 23e minuut had
Herpertz Bevo HC in aanvallend
opzicht een inzinking, want de
Volendammers konden van 11-9
uitlopen tot 14-9. Herpertz Bevo
Hc knokte zich terug in de wedstrijd. De defensie met doelman
Bram van Grunsven stopte de
Volendamse scoringsmachine
en in aanvallend opzicht werd
gescoord. Een herboren Herpertz
Bevo HC, dat de geblesseerde
aanvoerder Jeroen van den

Beucken miste, werd beloond
met een 16-15 voorsprong bij de
rust

Strafworpen mis
Na de pauze was er nauwelijks van krachtsverschil sprake.
Herpertz Bevo Hc dat beter
speelde in deze tweede wedstrijd
dan in de competitie-ouverture,
sneed zichzelf in de vingers door
in cruciale fases vier strafworpen
te missen. Desondanks kon Kras
Volendam pas in de slotminuut
met 31-29 de winst naar zich toetrekken.
Tekst: Mat Nellen

Het WK tweespannen vond plaats van donderdag 9 tot en met zondag 12 september tijdens Limburg 2021
bij de Peelbergen in Kronenberg. Op zondag 12 september waren er allerlei paardensportactiviteiten
georganiseerd rondom dit WK. Zo ook het onderdeel Bixie. Hieraan nam Bram Salemans deel van PSV
Caprilli, samen met zijn pony Just For Fun S. Het was een prachtige dag voor Bram en zijn pony.
Hun d
 ressuurproef leverde maar liefst 81 punten op. Ook mochten ze twee rondjes springen, die beide
foutloos gingen. In de Bixie is iedereen winnaar en Bram mocht dan ook huiswaarts met een mooie emmer
aan prijzen, beker en medaille. / Tekst en beeld: Kirsten Voesten

Lukassen plantgoed kweekt diverse soorten planten
voor collega kwekers, handelaren en tuincentra
Wij zijn op zoek naar een fulltime

MEDEWERKER PLANTENKWEKERIJ
Wij bieden je een afwisselende baan met kans
om door te groeien. Het werk bestaat uit de
productie van uitgangsmateriaal, klaar zetten van
bestellingen, oppotwerkzaamheden etc. 90% van

Bekerwedstrijd

Grashoek in slotseconde
onderuit tegen Liessel
SV Grashoek 1 heeft op het allerlaatste moment verloren van
Liessel 1 tijdens de bekerwedstrijd op zondag 12 september in
Sportpark De Peelrand te Grashoek. Liessel wist in de
laatste minuut nog een doelpunt te maken waardoor het duel
eindigde in 2-3.
De bekerwedstrijd tegen de derdeklasser uit Brabant duurde voor
Grashoek 1 minuut te lang. In de
slotminuut kwam Liessel voor de
derde keer op voorsprong. In de
eerste helft gebeurde dat voor de
eerste keer door een twijfelachtige penalty na 24 minuten: 0-1.
Grashoek voetbalde monter mee
en en er ontstond een aantrekkelijk wedstrijd. Na de pauze kwam
Grashoek snel op gelijke hoogte. In
de 53e minuut werd een vrije trap
van aanvoerder Burak Oosterveen
door een verdediger in eigen doel
gewerkt: 1-1. Liessel antwoordde
snel met een nieuwe voorsprong.

81 punten voor Bram Salemans

Een mooi schot in de rechterkruising maakte 1-2. In de 69e minuut
sneed Chris Hunnekens door de
verdediging en schoot knap raak,
wat zorgde voor 2-2.

Slotminuut
Een bekerpunt leek in de maak,
maar het doelpunt in de slot
minuut verstoorde dit feestje
en de wedstrijd eindigde met
2-3. Zondag 19 september gaat
Grashoek op bezoek in Lommel bij
Olympia Boys waar de derde en
laatste bekerronde wordt gespeeld.
Tekst: Piet Spee, SV Grashoek

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

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

16

verenigingen \ 1609

IVN Helden e.o. nodigt
adoptanten uit mee te doen
met Cleanup Day
In een aantal dorpen van Peel en Maas worden zaterdag
18 september opruimacties georganiseerd. In het kader van World
Cleanup Day worden deze dag door ruim 180 landen opruimacties
gehouden. IVN nodigt ook haar adoptanten uit mee te doen.

IVN organiseert ontdekkingstocht naar
het waterleven
Het IVN Helden organiseert op zondag 19 september een ontdekkingstocht naar het waterleven. Tijdens de
activiteit gaat men onder leiding van een zich verdiepen in het waterleven in de beken en sloten rond de
Kwistbeek in de gemeente Peel en Maas.
Met Raymond Creemers van RAVON
(een kennisorganisatie voor reptielen,
amfibieën en vissen) gaat men
‘vissen’ naar alles wat er nu nog in
het water van de Kwistbeek en de

wateren rond de Schans zit. “Ook al
zit het merendeel van de kikkers
en salamanders al op het droge, er
zal waarschijnlijk veel te ontdekken
zijn in en rond het water”, aldus het

IVN Helden. De activiteit begint om
09.00 uur, aanmelden kan via
pr@ivnhelden.nl.

De Bibliotheek Maas en Peel komt met
mobiele ontmoetingsplek
De Bibliotheek Maas en Peel organiseert in september een tour met de mobiele ontmoetingsplek.
Medewerkers gaan met een busje op pad en staan op verschillende plekken in de gemeente om inwoners te
ontmoeten en met hen in gesprek te gaan over verschillende thema’s. De mobiele ontmoetingsplek komt langs
in Meijel en Panningen.

IVN Helden ruimt elk jaar natuurgebied de Weerdbeemden bij KesselEik op. Na de overstromingen is er
in samenwerking met Waterschap
een extra opruimactie ingelast. Door
mee te doen kunnen adoptanten

elkaar ontmoeten. Er worden dan
samen ervaringen uitgewisseld en
deze actie laat zien dat mensen niet
alleen zijn in het opruimen. Kijk voor
meer informatie en startpunten op
www.peelenmaasschoon.nl

Op de mobiele ontmoetingsplek, kortweg MOP genoemd, kunnen bezoekers over verschillende onderwerpen
in gesprek gaan met medewerkers
van de Bibliotheek Maas en Peel.
Vanuit het kernthema ‘Wat is er te
doen in de bieb?’ kunnen bezoekers

vragen stellen en aangeven waar hun
behoeften liggen. Onderwerpen die
aan bod kunnen komen zijn bijvoorbeeld ‘werkzoekenden en de bieb’ en
‘activiteiten voor jongeren’. Ook voor
vragen over basisvaardigheden (digitale, taal- en rekenvaardigheden) kun-

nen mensen bij de MOP terecht.
De mobiele ontmoetingsplek is op
donderdag 23 september van 13.00
tot 16.00 uur te vinden rondom de
Sint-Nicolaaskerk in Meijel en op donderdag 30 september van 13.00 tot
16.00 uur op de Markt in Panningen.

Ontmoetingsochtenden in café ‘t Gemeintehoës
in Maasbree
Een groep bewoners van Maasbree heeft het initiatief gestart voor een inloopochtend waarbij men elkaar
kan ontmoeten. Iedereen die behoefte heeft aan een praatje en wat gezelschap kan vrijblijvend
binnenwandelen in ‘t Gemeintehoës in Maasbree. Een gedeelte van het café is iedere maandag en donderdag
van 10.00 tot 11.30 uur geopend voor deze ontmoetingen.

Sinds 2004 is Litjens Metaalbewerking, dè partner voor totaaloplossingen
in precisieplaatwerk en constructie voor de industrie. Samen met ruim
40 collega’s leveren we altijd hoogwaardige kwaliteit aan onze klanten.
De sleutel tot dit succes is dat we optimaal samenwerken binnen onze teams.
Daarmee halen we het beste uit iedereen!

Tijdens een netwerkavond is naar
voren gekomen dat er in Maasbree
een plek gemist werd waar men
vrijblijvend naar binnen kon lopen
om elkaar te ontmoeten. Samen
een kopje koffie drinken, wat
kletsen en elkaar ontmoeten. Vanuit

hier kunnen nieuwe contacten
en vriendschappen ontstaan. Het
doel van deze ontmoetingsplek
is dat mensen eigen contacten
maken en elkaar thuis ook gaan
vinden en bij elkaar binnenlopen.
De ontmoetingsplek kan bijdragen

aan de oprichting van groepen zoals
een kaart-, wandel- of knutselclub.
Omdat de ontmoetingsochtenden
vrijblijvend zijn en niet in clubverband
plaatsvinden, zijn deze laagdrempelig
en hoeven geïnteresseerden zich niet
op te geven.

Adver torial

We groeien en blijven ons ontwikkelen. Daarom zoeken we een:

Laser Operator
40 uur per week - m/v

Wat zijn je werkzaamheden?
Als laser operator ben jij voornamelijk
bezig met het instellen (programmeren),
afstellen van de lasersnijmachine, het
verwerken van laser gesneden producten
en het verzendklaar maken van orders.
• Je wilt bijdragen aan het succes van
Litjens metaalbewerking
• Het beladen, instellen (programmeren),
afstellen en ontladen van de
lasersnijmachine
• Ondersteuning aan de kantbanken
• Het verzendklaar maken van plaatwerk
onderdelen voor klanten en interne
afdelingen.
Wat verwachten we van jou?
• Je wilt bijdragen aan het succes van
Litjens metaalbewerking
• Flexibele instelling en een no nonsens
mentaliteit
• Je werkt in teamverband

Wat mag je van ons verwachten?
Bij Litjens metaalbewerking werk je in
een veilige, schone en goed verzorgde
werkomgeving. Je werkt samen met
gemotiveerde collega’s aan moderne
machines. Jouw rol is essentieel om de
juiste kwaliteit aan onze klanten te leveren.
Daarbij ontvang je een marktconforme
beloning en werk je met de modernste
technieken. Voldoende om je te blijven
ontwikkelen!
Zie jij hierin een uitdaging?
Stuur je CV naar
info@litjensmetaalbewerking.nl
Heb je vragen?
Bel ons op 077308 2216,
vraag naar Chrit Hegger of Marc Koolen

www.litjensmetaalbewerking.nl

Hoe een sterk betrokkenheidsgevoel
zorgt voor kwaliteit
Wat zo bĳzonder is aan de NLW-medewerkers? Dat ze buitengewoon betrokken zĳn bĳ het gehele productieproces. Ze willen het allemaal zo goed mogelĳk doen en ze controleren elkaars werk. Rolt er weer een goed product
van de band? Dan zĳn ze ongelooflĳk trots. En dát is precies de kracht van NLW Groep. Wĳ sturen aan op het
betrokkenheids- en saamhorigheidsgevoel onder onze medewerkers. En dat heeft positieve effecten op de
kwaliteit van de productie. Het woord ‘klant’ komt eigenlĳk niet voor in ons woordenboek. Wĳ noemen onze
opdrachtgevers liever ‘partners’, omdat we écht willen samenwerken. Sterker nog: wĳ worden een (tĳdelĳk)
onderdeel van het partnerbedrĳf. Nieuwsgierig? Lees het hele verhaal op www.nlw.nl. / Tekst en beeld: NLW Groep
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Presentatie boek ‘Marokkanen in Peel en Maas.
De eerste generatie’
Auteur Mohammed Temsamani (75) uit Panningen brengt deze maand zijn boek ‘Marokkanen in Peel en
Maas. De eerste generatie’ uit. Het boek wordt vrijdag 24 september gepresenteerd in Panningen.

Heel Limburg Bakt!
Laat zien welke (thuis)bakkerskwaliteiten jij in huis hebt
en bak een échte Limburgse vlaai…
Ja, ook jij kunt bakken!
Gebruik de code LEKKERBAKKEN
voor €4,- korting per brievenbusvlaai en ga lekker aan de slag!
Heerlijk, snel en ambachtelijk

www.artvlaai.nl

Na jarenlange voorbereiding verschijnt het boek ‘Marokkanen in
Peel en Maas. De Eerste generatie’.
Auteur Temsamani liep al jaren met
het idee rond om de geschiedenis van
de eerste Marokkanen in Helden te
boekstaven, een onderwerp waarvan
hijzelf deel uitmaakt. In Limburg zijn
publicaties over de naoorlogse migratie
betrekkelijk zeldzaam, dit ondanks het
feit dat die een wezenlijk onderdeel
vormt van de provinciale geschiedenis.
Om een historisch gedegen overzicht
te kunnen schrijven, hield Temsamani
interviews met 24 personen, waaronder veel pioniers van het eerste
uur. Die gesprekken vormen de kern
van het boek. Het waren vooral jonge
mannen die medio jaren zestig de
beslissing namen om de lange tocht

te maken naar Nederland. In Helden
gingen ze aan de slag bij de Neduco,
de Haton, Sleutels Conserven en andere
jonge bedrijven. Ze kwamen uit diverse
gebieden in Marokko, streken waar
vaak armoede en werkloosheid heerste
en weinig perspectief bestond op een
fatsoenlijk leven. Het was een beslissing vol risico’s, omdat ze alles achterlieten in hun thuisland en hen een
onzekere toekomst wachtte in een ver
en onbekend land. Inmiddels zijn deze
pioniers op (hoge) leeftijd en kunnen
ze terugblikken op een interessant en
soms ook ingrijpend leven.
In het boek komt naar voren hoe
het in Helden de pioniers lukte om
zowel op eigen kracht als met hulp
van Heldense mensen, deel te worden van de lokale gemeenschap: ze

werden Marokkaanse Heldenaren.
Dit neemt niet weg dat het met name
voor de vrouwen een weg was vol
vallen en opstaan, vooral de taal was
een enorme hobbel. Enkelen spreken
in het boek zelfs openlijk hun twijfel
uit of ze wel hadden moeten komen.
In het boek is verder aandacht voor
de beruchte moskeebrand van 2004.
Ook komt de bouw van de Assalaammoskee in Panningen aan bod.
Alle getuigenissen in ‘Marokkanen in
Peel en Maas’ zijn gestoeld op echte
menselijke ervaring. Het boek bevat
tientallen foto’s van vroeger en nu.
Het boek is vanaf 25 september verkrijgbaar in de lokale boekhandels, bij de
Assalaam-moskee en bij de auteur zelf,
via temsamanistiouet@hotmail.com of
06 27 22 11 87.

Jaarlijkse natuurwandeling Semper Avanti
Grashoek afgelast
De jaarlijkse natuurwandeling in Grashoek, georganiseerd door fanfare en drumband Semper Avanti op
zondag 3 oktober, is afgelast. De voorgeschreven coronamaatregelen zijn de reden waarom de organisatie
deze beslissing heeft genomen.
Het evenement is verschoven naar
2022 en zal volgend jaar plaatsvinden
op zondag 2 oktober. “Wij gaan ervan

uit dat dan alle wandelaars, zonder
de beperkende coronamaatregelen,
kunnen meelopen en genieten van

de mooie natuur rondom Grashoek”,
aldus de organisatie.

Verzamelaarsbeurs in Meijel
Verzamelaarsvereniging De Peelstreek uit Meijel organiseert zondag 19 september haar maandelijkse ruilbeurs
in gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel. Hierbij wordt rekening gehouden met de geldende coronamaatregelen.
De ruilbeurs is te bezoeken van
09.00 tot 12.30 uur. Op de beurs

kunnen verschillende spullen
geruild worden zoals munten,

postzegels, pennen, suikerzakjes en
ansichtkaarten.

Paddenstoelenavond bij IVN Helden
IVN Helden organiseert donderdag 23 september in samenwerking met Gerard Dings een informatieavond
over paddenstoelen. Dings is expert op dit gebied.
Paddenstoelen ruimen op, zijn voedsel voor dieren en beschermen bomen
tegen ziektes. Er zijn veel soorten
onderverdeeld in families zoals zwammen, boleten en russelaren. Dit maakt

herkennen niet eenvoudig. Dings helpt
al jaren geïnteresseerden op weg om
verschillende soorten paddenstoelen
onder te verdelen en te herkennen.
De informatieavond begint om

20.00 uur en vindt plaats op basisschool De Pas in Helden in het IVNlokaal. Deelname is gratis.

Sinds 2004 is Litjens Metaalbewerking, dè partner voor totaaloplossingen
in precisieplaatwerk en constructie voor de industrie. Samen met ruim
40 collega’s leveren we altijd hoogwaardige kwaliteit aan onze klanten.
De sleutel tot dit succes is dat we optimaal samenwerken binnen onze teams.
Daarmee halen we het beste uit iedereen!
We groeien en blijven ons ontwikkelen. Daarom zoeken we een:

CNC 3D Kanter
40 uur per week - m/v

Wat zijn je werkzaamheden?
Zelfstandig werk je aan de hand van
werkopdrachten voor veelal dunne plaatwerkdelen aan de kantbank. Het betreft
zowel enkel producten als kleine series
van precisieonderdelen met nauwe
toleranties. Je ben verantwoordelijk voor
het in-en omstellen, programmeren en het
bedienen van de kantbank aan de hand
van tekeningen. Daarnaast controleer je de
onderdelen op maatvoering en kwaliteit.
Wat verwachten we van jou?
• Je wilt bijdragen aan het succes
van Litjens Metaalbewerking
• Je hebt ervaring met 3D kanten
en/of wil jezelf hier in ontwikkelen
• Je bent communicatief vaardig
• Je bent flexibel
• Je bent nauwkeurig en kwaliteitsbewust
• Je werkt zelfstandig

Wat mag je van ons verwachten?
Bij Litjens Metaalbewerking werk je in
een veilige, schone en goed verzorgde
werkomgeving. Je werkt samen met
gemotiveerde collega’s aan moderne
machines. Jouw rol is essentieel om
de juiste kwaliteit aan onze klanten te
leveren.
Daarbij ontvang je een marktconforme
beloning en werk je met de modernste
technieken. Voldoende om je te blijven
ontwikkelen!
Zie jij hierin een uitdaging?
Stuur je CV naar
info@litjensmetaalbewerking.nl
Heb je vragen?
Bel ons op 077-308 2216, vraag naar
Chrit Hegger of Marc Koolen

www.litjensmetaalbewerking.nl
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Kerkverhalen Onze Lieve Vrouwenkerk Kessel

Geschiedenis van de Kesselse kerk
De gemeente Peel en Maas kent vele kerken en kapelletjes, elk met een eigen bijzonder verhaal. HALLO gaat op zoek naar bijzondere verhalen,
voorwerpen en kunst die in de kerken te vinden zijn. Deze week: een geschiedenisverhaal over de kerk in Kessel door Sjak Selen, die sinds 2008
verantwoordelijk is voor het beheer van de gebouwen van de Parochie Kessel.

behoorde destijds tot het Bisdom Luik.
Bij de kerk lagen de pastorie, kapelanie, schepenbank en de school. In
1541 werd de familie Van Merwyck de
nieuwe kasteeleigenaar. Ook zij waren
nauw verbonden met de kerk, hadden er grafkelders en deden waardevolle schenkingen. Uit deze periode zijn
diverse zaken bewaard gebleven zoals
een wierookvat uit 1652, een doopvont
en een gedenksteen.

Strijdtoneel

In de Middeleeuwen was het
gebruikelijk dat de pastoor werd
voorgedragen door de stichter van
het patronaat, in dit geval de eigenaar van de heerlijkheid Kessel.
De bisschop benoemde de pastoor
vervolgens. De oudste vermelding
van een kerk in Kessel dateert van

begin 1200, alhoewel er ook daarvoor vermoedelijk al eeuwen een kerk
gestaan heeft. Het betreft dan een
Romaans kerkje. In 1219 wordt door de
toenmalige kasteelheer, graaf Hendrik
IV en zijn echtgenote Othelindis, de
Sint Ursulaproosdij 1219 gesticht, op
de plek waar nu het oude kerkhof ligt.

Dit éénmans klooster heeft bestaan
tot aan de Franse tijd (begin 1800),
waar het vervolgens als paardenstal dienst deed. Uit 1235 dateert een
oorkonde waarin Hermanus priester
van Kessel werd genoemd. Een jaar
later stichtte graaf Hendrik IV een
wekelijkse heilige mis in de kerk naar

aanleiding van de oprichting van een
altaar gewijd aan de Heilige Katharina.
In 1460 werd er een Gothisch kerkje
van mergelsteen gebouwd op deze
plek. De graven van Kessel werden
opgevolgd door de heren van Kessel
die in de Parochiekerk één of meerder
grafkelders hadden. De Parochie Kessel

In de Tachtigjarige Oorlog waren kerk
en kasteel diverse malen het strijd
toneel van gevechten. De kerktoren
werd hierbij gebruikt als aanvalspunt
voor het kasteel. Als in 1620 bij een
aanval van de Spanjaarden vanuit de
burcht de zoon van een Staatse hopman dodelijk getroffen uit de kerktoren valt, wordt de kerk door woedende
Staatse troepen in brand gestoken.
In 1796 stierf de laatste Van Merwijck
kinderloos en het kasteel kwam in
bezit van de familie Van Keverberg uit
Haelen. Het gotische kerkje werd in
1869 afgebroken, waarbij de stenen
bouwmaterialen op vele plaatsen in
en rond Kessel hergebruikt werden.
In 1870 begon de bouw van de huidige kerk, die door de Roermondse
architect Pierre Cuypers ontworpen
was. Dit Rijksmonument verwoestten de terugtrekkende Duitsers in 1944
deels door de toren op te blazen. Deze
toren viel door het dak van het hoofdschip. In 1948 werd de kerk hersteld,
maar zonder toren. In 1953 werd er een
dwarsschip toegevoegd en een nieuwe
toren gebouwd waardoor het huidige
gebouw ontstond. In het voorportaal in
de toren is in 2020 een lift geïnstalleerd
van de begane grond naar het oxaal
(orgel en zangkoor). Dat zijn de laatste
aanpassingen die er zijn geweest.

Kerk en kasteel

Wij zoeken een:

Strategisch adviseur
met ervaring in communicatie
voor minimaal 36 uur in de week
Positieve gezondheid, business development, talentontwikkeling of omgevingsmanagement:
de markt is continu in ontwikkeling en vraagt adviseurs die weten wat er speelt op
verschillende vlakken. Heb jij hart voor de zorg, voel jij je thuis in de MKB sector of heb
je affiniteit met overheidsorganisaties? En heb je daarnaast kennis van communicatie en
een betrokken, coöperatieve houding? Dan bieden wij je een uitdagende functie met veel
verantwoordelijkheid!
WIE ben jij:
•Een strategische denker
•Een procesbegeleider
•Adviseur met een open mind en
eigen mening
•Iemand die oplossingen ziet en kansen pakt
•Een no nonsens en hands-on collega

Meer WIE, WAT, WAAR
en WAAROM Viduro?
Bekijk viduro.nl/vacature

WAT vragen wij:
•Werkervaring in de zorg, MKB en/of
overheidssector
•Kennis op het gebied van communicatie
•Minimaal HBO werk- en denkniveau
•In het bezit van rijbewijs B en eigen vervoer

Bel voor aanvullende informatie gerust met
Peter Deriks: 06 10 58 28 37
(maandag t/m vrijdagochtend).

HOE kom je in aanmerking:
Stuur jouw motivatiebrief met CV uiterlijk
10 oktober 2021 naar: vacature@viduro.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze
advertentie wordt niet op prijs gesteld.

|

Nieuwenbergweg 7a
5961 NR Horst
0478 57 11 00
info@viduro.nl
www.viduro.nl

Opvallend is het verhaal tussen de
Kesselse kerk en het kasteel. Al meer
dan 1.000 jaar staan in Kessel de kerk
en het kasteel broederlijk naast elkaar.
Er is altijd een sterke verbondenheid
tussen kerk en kasteelheer geweest,
waar pas eind 20e eeuw een einde
aan kwam door een ruzie tussen de
toenmalige pastoor Simons en de
laatste kasteelheer, Baron Frits. Tot
die tijd hadden alle kasteelheren hun
eigen zitplaats op het priesterkoor in
de Parochiekerk en velen hadden er
een grafkelder. Bij de bouw van de
laatste Kerk in 1872 is dit privilege van
de zitplaats vervallen, wat leidde tot
een breuk tussen kerk en kasteelheer.
Baron Frits liet een nieuw onderkomen bouwen aan het Veersepad en
verliet de burcht. De Zusters van de
Goddelijke Voorzienigheid namen hun
intrek in het kasteel en richtten er een
kapel in. Later werd het een Katholiek
meisjespensionaat. De Kesselse kerk is
tegenwoordig alleen in de zomermaanden dagelijks geopend. Dit betreft niet
de gehele kerk, maar alleen het voorportaal. Hier kan men de kerk inkijken
en een kaarsje aansteken.
Tekst: Sjak Selen
Bron: Ton Hendricks, Kerkarchief
Kessel, diverse publicaties
Beeld: Roosje Delsing

1609 \ service
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Coronamaatregelen

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

Parochie Beringe

Misintenties
NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens
het parochiespreekuur op dinsdagochtend. Ook bij kapelaan
Roger Maenen tel. 077 466 18 50 of
per email roger.maenen@ziggo.nl.
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 19 september
H. Mis 09.30 uur
Woensdag 22 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 19 september
H. Mis: 11.00 uur
Lector: Mevr. Marianne Verhappen
Intenties: Ans Bouten-Nellen.
Voor de intenties van de
Aldegundiskapel en de Mariakapel
op het kerkhof.
Mededelingen
Gedoopt is – zondag 12 september
Laura Maas
Openstelling Aldegundiskapel
De Aldegundiskapel in onze paro-

Parochie Egchel

Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 19 september
geen H. Mis.
Zondag 26 september
11.00 uur 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
Zaterdag 18 september
H.Mis 19.00 uur t.i.v.
Wiel van der Sterren (jaardienst)

Parochie Helden

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

chiekerk 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 18 september
19.15 uur H. Mis
Voor onze eigen 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

Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Dinsdag 14 september
Huwelijksviering 16.00 uur: Andries
Koppert en Beata Kaczorek
Zondag 19 september
H. Mis 10.00 uur – herenkoor m.m.v.
Kon. Schuttersgilde St. Lambertus b.g.v.
hun patroonsfeest t.i.v. de lev. en overl.
leden; en verder t.i.v. Fons Willems
(zeswekendienst); Thei Stals en schoonzoon Jan; Gijs Gerris uit dankbaarheid;
Karel Teeuwen (jaardienst); Peter van
Loon en overl. fam. Teeuwen-Leenders;
Miel Keiren en overl. fam.
OVERLEDEN: Dré Hanssen, 79 jaar

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 18 september
H. Mis 17.30 uur
Zaterdag 25 september
Geen H. Mis

Parochie Baarlo

Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3, 077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 18 september
15.30 uur H. Mis. Zonnebloem v.w.
Ziekendag.
Voor alle overleden gasten en vrijwilligers van de Zonnebloem.
Zondag 19 september
11.00 uur H. Mis. Eerste H.
Communieviering.
Josine Oehlen-Heines v.w. verjaardag.
Donderdag 23 september: 9.00 uur
H. Mis.
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.

Verdubbeling ten opzichte van 2019

Recordaantal kinderen bezocht
Museum Peel en Maas in de zomer
In de periode van woensdag 9 juni tot en met vrijdag 27 augustus hebben ruim 700 mensen Museum
Peel en Maas in Helden bezocht, hieronder waren 200 kinderen. Dat is bijna een verdubbeling ten
opzichte van de 400 personen die in 2019 langskwamen in de zomermaanden. Nadat het museum begin
juni weer haar deuren mochten openen na een lange coronastop, hebben mensen uit heel Nederland het
museum bezocht.
Het museum heeft de periode dat ze
dicht was gebruikt om het museum
meer kindvriendelijk te maken en
meer te richten op beleving. Zo is
er met een vernieuwde zolder en
met de expositie van handgemaakte
miniatuur landbouwwerktuigen
en gereedschappen
door Thei Driessen (Baarlo, 19141999) genoeg te doen voor jong en

oud. Ook de speurtocht blijft zeer
populair bij de jeugd. Daarnaast
is het museum druk bezig het
belevingsconcept in alle ruimtes
door te voeren. Eind van dit jaar
moeten deze veranderingen
gerealiseerd zijn. Dat geldt ook
voor de totstandkoming van
de interactieve Middeleeuwententoonstelling.

Het museum 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. Bezoekers
krijgen als welkomstgeschenk gratis
een boekje met culturele fietsroutes
door Peel en Maas.

Parochie Meijel

Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zondag 19 september –
Bevrijdingsvuur in kerk
11.00 uur H. Mis t.i.v. Jan Veltmans, Leen
Veltmans –Sanders en overl. Kinderen
(gest.jaard); uit dankbaarheid.
Maandag 20 september
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 21 september
H. Mis 09.00 uur
Donderdag 23 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.

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.
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 kape-

#kempencreëert

creatieve
ideëen

Kerkdiensten
Zaterdag 18 september
H. Mis 19.00 uur – intenties:
Piet Janssen en To Janssen-van der
Linden en zoon Sjraar.
Overleden: Frida Schatorie-Kurvers,
99 jaar.
Zondag 19 september
14.00 uur: doopsel van Milo Gies
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

laan Hans te Boekhorst (telefoon
077- 4771275): Ziekenzalving 0655408023.

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

STILTE KAPEL
Heilige

ALDEGUNDIS
Beschermvrouw
voor troost en hoop
aan zieke mensen.

DE KAPEL IS ELKE DAG OPEN
Parochiekerk - Maasbree

Vocalgroup Brits uit Maasbree is weer begonnen met repeteren!

OPROEP VOOR NIEUWE LEDEN
Dat doen we op dinsdagavond 20.00 uur in ‘t Hoës van Bree.
Wij zijn een gemengd koor en nieuwe leden zijn van harte welkom.
Kijk op onze website www.britsmaasbree.nl of mail naar
secretariaat@britsmaasbree.nl.
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Jij maakt ‘m super

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

37

Wij zoeken iemand

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

Wij bieden

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

Informatie en sollicitatie:

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

www.superkeukens.nl
êêêê

Klanten beoordelen Superkeukens met een

8,3

HORST

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

ROERMOND

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

Elke zondag geopend

