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Peel en Maas

Vredesvuur in Meijel
Het Bevrijdingsvuur werd in het weekend van zaterdag 18 en zondag 19 september voor de derde keer door de Peelgemeenten verspreid. Het vuur werd zaterdag in het Franse
Bayeux opgehaald, dit werd in Eindhoven ontstoken en vervolgens opgepakt door drie Meijelse marathonlopers die het bevrijdingsvuur naar Meijel brachten. Hier overnachtte het
vuur in ‘de kathedraal van de Peel’. Op zondag werd het vuur ontstoken en door burgemeesters meegenomen naar verschillende Peelgemeenten. De verspreiding van het vuur is een
evenement dat sinds de herdenking van ‘75 jaar vrijheid’ in 2019 wordt gehouden. In 2019 vond de eerste editie plaats in Asten, dit keer vond de activiteit plaats vanuit Vesting en
Belfort Vossenberg, aan de rand van Nationaal Park De Groote Peel in Meijel. Dit onder het motto: ‘De Peel kent geen grenzen’. / Beeld: Jac Willekens

Omwonenden bezorgd om hun gezondheid

Handhavingsverzoeken windpark Egchelse Heide in de maak
De intrekkingsverzoeken voor windpark Egchelse Heide liggen klaar, het is volgens Stichting Behoud
Leefmilieu Limburg wachten op het juiste moment om ze in te dienen. Omwonenden maken zich namelijk
zorgen om hun gezondheid, de effecten van windturbines zijn nooit onderzocht.
Volgens Hugo Lutters, bestuurslid Stichting Behoud Leefmilieu
Limburg en omwonende van windpark Egchelse Heide, weten gemeenteraadsleden niet wat ze hebben
aangericht door in te stemmen met
de komst van de windturbines. “We
zijn geen windmolenactivisten, maar
het is hier één verkapt windpark
met negentien windturbines geworden doordat gemeentes Leudal en
Nederweert ook windturbines hebben geplaatst in hetzelfde gebied.
Het gaat niet meer alleen om de

windturbines van de Egchelse Heide.
Waarschijnlijk hebben de gemeentes
een akkoord met elkaar bereikt.”
Maar het belangrijkste punt waar
omwonenden zich zorgen om maken,
is de vrees voor gezondheidseffecten. Meerdere malen is op een
milieueffectrapportage aangedrongen, maar ook de rechtbank wees dit
verzoek af. “Hoe bestaat het dat de
gezondheidseffecten van windturbines niet zijn onderzocht, terwijl onze
gezondheid in het geding komt?”,
vraagt Lutters zich af.

Gezondheidseffect
Francy Boes, secretaris van de stichting en omwonende van de windturbines in Ospeldijk, schrikt ervan
hoeveel omwonenden via de achterdeur bij de stichting terechtkomen
met klachten. “Ze zijn boos, verdrietig en gefrustreerd en bovenal bang
voor hun gezondheid. Mensen hebben last van de laagfrequentie en
liggen wakker van het gebrom. Het
geluid klinkt als dat van een vliegtuig. Daarnaast klagen omwonenden over trillingen, televisie-uitval,

internetuitval, slagschaduw en waardevermindering van hun huizen. Ook
vrezen zij ervoor dat dit hele buitenbied van de drie gemeenten uiteindelijk een groot energielandschap
wordt met wind- en zonneparken en
waterstofcentrales.”
De voorzitter van de stichting en
omwonende van windpark Ospeldijk,
Fred Sissing, ondervindt volgens hem
gezondheidsklachten van de laagfrequentie die is ontstaan door de
windturbines “Ik heb de aandoening
dunnevezelneuropathie, dit betekent
dat de dunne zenuwvezels niet goed
functioneren en langzaam afsterven.
Ik heb destijds mijn huis gekocht
voor de rust en het mooie landschap.

Doordat er meerdere windturbines in
hetzelfde gebied zijn geplaatst, reikt
het lage geluid veel verder. Door de
laagfrequentie nemen de functies van mijn zenuwen versneld af.
De verwachting is dat ik binnen acht
jaar in een rolstoel zit.”

Omwonendenzijn bang
voor hun gezondheid
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Koninklijke Horeca Nederland Afdeling Peel en Maas
is tegen invoering coronatoegangspas
De Koninklijke Horeca Nederland afdeling Peel en Maas is tegen invoering coronatoegangspas. Dat laat
voorzitter Rudy Gommans namens de afdeling weten in een brief gericht aan het college van Peel en Maas.
Tot hier en niet verder! Zo luidt de
eerste zin in de brief die door de
afdeling Peel en Maas is geschreven. “Waar heel Nederland ‘feitelijk
gezien’ al afstand heeft genomen van
de 1,5 meter, worden de maatregelen
voor alleen de horeca en events weer
opgeschroefd. Waarbij men ook nog
eens voornemens is om de steun aan
de branche stop te zetten. De voorgenomen maatregel geeft daarnaast
nog altijd geen ruimte in de openingstijden”, schrijft voorzitter Rudy
Gommans.
De horecaondernemers in de
gemeente zijn het niet eens
met het verplicht stellen van de

CoronaCheck-app voor een bezoek
aan een van de ondernemingen.
Dit omdat de maatregel volgens
hen praktisch gezien onuitvoerbaar
is vanwege de complexiteit van de
bedrijven. “Het is daarbij niet onze
rol om daar de discussie met de gast
over te voeren. De voorgenomen
maatregel is daarnaast een directe
lastenverzwaring voor ieder bedrijf,
omdat we extra mensen in moeten
zetten, die er al niet zijn in de
schaarse arbeidsmarkt. De overheid
geeft geld aan de gemeente voor
extra handjes om ons te controleren;
waar kunnen wij de extra uren
declareren? Laat staan dat er devices

moeten komen om de scan uit te
kunnen voeren. Scannen met de
eigen telefoon van medewerkers
past namelijk niet binnen de privacy
wetgeving.”

Voetveeg
Dat de voorgenomen maatregel de
ondernemer geen keuze biedt, is volgens de Koninklijke Horeca Nederland
het zoveelste bewijs van het gat tussen de realiteit van Nederlanders en
de Haagse werkelijkheid. “Een groot
aantal ondernemers zou met de huidige kennis liever doorgaan op de voet
zoals het de afgelopen tien weken
was, dan de werkwijze die er nu door-

heen wordt gedrukt. Maar bovenal
boort het voorgenomen besluit in het
diepst van de ziel van ons horecaondernemers. Wij zijn er om gastvrijheid
te bieden en niet om nog langer als
voetveeg behandeld te worden. De
keuzes zijn dan ook niet langer uit te
leggen en het draagvlak is daarmee
volledig verdwenen. ‘Geen steun is
geen beperkingen’ is het standpunt
dat we hier innemen. Daarmee zijn er
voor de overheid slechts twee knoppen om aan te draaien. Maar er zal
gedraaid moeten worden.”
Koninklijke Horeca Nederland dringt
er bij het college van Peel en Maas
op aan om de horecaondernemers
weer het werk te laten doen zoals het
voorheen was. De afdeling staat open
om haar standpunt toe te lichten,

maar verzoekt ook haar standpunt
bespreekbaar te maken binnen het
‘veiligheidsberaad’. “Wij wachten
de reactie van de burgemeester
rustig af alvorens we inhoudelijk een
nadere stellingname doen over de
uitvoering van de coronatoegangspas.
Het standpunt van de gemeente
is op dit moment nog niet helder.
We verwachten binnenkort een
toelichting”, aldus Gommans.

We willen niet langer
als voetveeg behandeld
worden
Tekst: Jeanine Hendriks

Eigenaar Club Ultra heeft dubbele gevoelens over
nieuwe maatregelen
Club Ultra in Helden gaat, nu de nieuwe coronaversoepelingen bekend zijn, op zaterdag 9 oktober écht open.
De club mag tot 00.00 uur haar deuren openen, met maximaal 75 procent bezoekers van de totaalcapaciteit.
Eigenaar Enzo Venezia heeft dubbele gevoelens. “Ik ben blij dat we weer iets mogen, alleen moeten we sluiten
op het tijdstip dat de bezoekers normaal pas binnenkomen. De vraag is hoe rendabel dat gaat zijn.”
Hoewel Club Ultra haar deuren mag
openen en mensen met Testen
voor Toegang of een volledig
vaccinatiebewijs weer naar binnen
mogen, moet iedereen om 00.00

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

uur weer het gebouw verlaten.
“Dat zijn niet de meest ideale tijden
voor een discotheek”, aldus Enzo
Venezia, eigenaar van Club Ultra.
“Normaal gesproken komen de
mensen pas rond 23.00 à 00.00 uur
binnendruppelen. Nu wordt dat
het tijdstip dat we alweer moeten
gaan sluiten.” Een oplossing voor
het probleem kan hij wel bedenken.
“Misschien kunnen bezoekers de
zaak omdraaien. Dan komen ze eerst
naar de club en gaan ze na sluiting

indrinken”, lacht Venezia. “Of wij
moeten gewoon eerder opengaan,
rond 17.00 à 18.00 uur. Maar de vraag
is hoe rendabel dat zou zijn voor een
club. Zoals het er nu uit ziet openen
we niet het weekend van zaterdag
25 september, wanneer het eigenlijk
weer is toegestaan, maar op zaterdag
9 oktober om 19.00 uur. We zijn
1,5 jaar dicht geweest en het nieuws
dat we weer open mogen, kwam een
soort van onverwacht. Dus nu moet er
volop worden gepoetst. Ook is er na

1,5 jaar tijd ook best veel onderhoud
achterstallig onderhoud, zoals het licht
en geluid, waarbij we voor controle
afhankelijk zijn van anderen. Dat gaan
we simpelweg niet redden voor
aankomend weekend.”

Maximale capaciteit
Venezia ziet ook problemen met de
75-procentregel, waarbij hij dus een
kwart minder mensen mag toelaten
van de 1.300 mensen die maximaal
in Club Ultra passen. “Dat betekent
dat we nog maar 975 man mogen
toelaten. Tel maar uit. Als een
entreeticket een tientje kost, loop je al
gauw 3.000 euro mis. Het entreegeld
stoppen we normaal voor een groot

deel in de artiesten die wij boeken.
Daar besteden we meer geld aan
dan aan het reguliere adverteren.
Maar als we veel minder inkomsten
krijgen, dan moeten we ook ons
artiestenaanbod aanpassen. Ik kan
moeilijk 20 of 25 euro voor een ticket
vragen. Dat is in deze regio niet van
toepassing.”
Venezia is aan de ene kant blij dat
de club weer iets mag, maar vindt
de voorwaarden allesbehalve ideaal.
“Ik hoop dat met de volgende persconferentie de hele rotzooi wordt
afgeschaft. We zullen het zien.”

Tekst: Roosje Delsing
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VRIJWILLIGER

Wil je iets betekenen voor mensen in de laatste levensfase en hun
naasten en daartoe opgeleid worden, dan zijn we op zoek naar JOU.
We doen dat zowel in de thuissituatie als ook in zorginstellingen binnen
Peel en Maas. Als vrijwilliger kun je alle dagdelen die ondersteunende
rol hebben. Ons werkgebied is de gemeente Peel en Maas.
Wat vragen wij:
• Affiniteit met de zorg zoals hierboven beschreven.
• Het beschikken over goede contactuele eigenschappen
• De bereidheid ook ’s nachts af en toe te willen waken
• De bereidheid de basiscursus, 10 dagdelen, te volgen
Wat bieden wij:
• Een enthousiast team vrijwilligers
• Een betrokken bestuur waar je altijd op terug kunt vallen
• Mogelijkheden tot bij- en nascholing
Vergoeding:
De Stichting vergoedt onkosten die gemaakt worden
voor het uitvoeren van dit vrijwilligerswerk.

Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.
Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandigheden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

WORD

WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE

Mail naar bezorgers@garcon.nl

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Ans Nelissen en Gerrie van Gemert, coördinatoren VPTZ, 06-51213443.
Schriftelijke reacties op deze oproep kunt u sturen
vóór 20 oktober 2021 naar: Stichting Leven rond
de dood t.a.v. Gerrie van Gemert, Loosteeg 2,
5981 NH Panningen, gvgemert@hotmail.com
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Blik op groene vingers Lei en Alda Bots Egchel

‘Ik ben elke dag blij als ik naar buiten kan gaan’
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 Lei (80) en Alda (75) Bots
uit Egchel.

Hoewel er naast de achterdeur van
het huis een grote plant met roze
geraniums staat, zitten Lei en Alda
hier nog niet achter. Met een tuin
van 10.000 vierkante meter aan
oppervlakte hebben zij nog genoeg
te doen. “We werken zeven dagen
per week in de tuin”, zegt Alda. “Ik
ben elke dag blij wanneer ik in de
ochtend mijn werkschoenen aan
mag trekken en naar buiten kan
gaan.”
Lei en Alda woonden voorheen
in ‘Helje-Dörp’, in een door Lei
zelfgebouwd huis. Hij heeft altijd
in de bouw gewerkt en is heel
handig. Toch ging het bij hem
kriebelen om op zoek te gaan naar
een grotere woning en tuin. “Ik
ben op de boerderij opgegroeid
en ben veel ruimte gewend”,
zegt Lei. “Het toeval bleek dat
een nicht van Alda, die in ons
huidige huis woonde, juist naar
het dorp wilde verhuizen. Zo zijn
we op het idee van een woningruil
gekomen.” Nadat alle partijen
overtuigd waren, ging alles heel
snel. “Binnen een halve dag was
alles geregeld”, lacht Alda. “We
dachten: deze kans moeten we
grijpen.” Lei en Alda kregen niet
alleen de enorme tuin, maar ook
twee honden, kippen en een
pony er gratis en voor niks bij.
“Mijn nicht en haar man konden
de dieren niet meenemen naar
Helden, dus hebben wij de zorg
hier overgenomen”, zegt Alda.
“Gelukkig hebben we er nooit spijt
van gehad. We zeggen vaak tegen
elkaar dat we blij zijn met de keuze
die we destijds hebben gemaakt.”

Het begin van de tuin
Eenmaal verhuisd, hield Lei
zich in het begin bezig met de
verbouwing van het huis, terwijl
Alda buiten in de tuin begon met

planten. Het grootste gedeelte van
de tuin was weide, er groeide nog
niks. “We hebben een boomplantdag
met de familie gehouden”, zegt Alda.
“We hebben heel veel jonge bomen
geplant. Het belangrijkste voor mij
is dat alle bloemen en planten uit
Nederland komen, dat vind ik goed
bij ons huis passen.” Inmiddels is hun
tuin uitgegroeid tot een waar bos, met
een wild uitziende uitstraling. “Veel
mensen die hier komen kijken, zijn
teleurgesteld. Ze verwachten dat alles
kort geknipt en strak bijgehouden is,
maar dat is het niet. Wij houden juist
van een ruigere uitstraling, dat past
beter bij ons huis. Het is niet erg als
er blaadjes liggen op het terras en
schoffelen doe ik niet. Stel je voor
zeg, dat ik de gehele oppervlakte
moest schoffelen. Sommigen vinden
onze tuin rommelig, maar het is juist
precies zoals ik het wil.”

vroeger heeft aangelegd. Lei en Alda
hebben veel in hun tuin beplant en
zo gemaakt, dat dieren er profijt van
hebben. Dat vinden ze belangrijk.
Van een vogelbadje, insectenhotel,
duivenhok en vijver, tot ontelbaar
veel vogelhuisjes en nestkasjes.
“We vinden het belangrijk om voor de
dieren te zorgen”, zegt Lei. De zoge
heten vlindertuin, een lange strook

met planten waar je doorheen kunt
lopen is ook een favoriet plekje van
het stel. “Helaas is hij net uitgebloeid”,
zegt Alda. Maar als dit in bloei staat,
dan loop je door een hele zwerm aan
vlinders. Dat is geweldig om te zien.”

gebouwde schuur, naast het kippenhok. Hierbinnen kunnen ze de
kachel aanzetten en in de wintermaanden maken ze hier nieuwe
creaties. Alda: “Ik verzamel graag
spullen uit de tuin en maak kerstkransen, Lei maakt graag nestkastjes.” In
deze schuur hebben ze al veel spullen gecreëerd, die in hun eigen tuin
zijn beland. Zo heeft Lei eigen vogelhuisjes gemaakt van werkschoenen
en Alda een kudde grote herten van
takken, die verstopt in het bos staan.
Deze verstopte pareltjes, zijn Alda’s
verrassingen, zoals ze het zelf noemt.
“Ik vind het leuk als mensen door het
bos lopen en verrast worden”, voegt
ze toe. Het echtpaar heeft de afgelopen 33 jaar hart en ziel in het huis
en de tuin gestopt en hoopt er nog
even van te mogen genieten. “Ik hoop
minstens nog tien jaar”, zegt Alda. De
twee doen bijna alles nog zelf in de
tuin. Alda: “Alleen mijn broer helpt af
en toe, verder niemand. Ik plant nog
steeds zelf bomen. Het verstand zetten we op nul en we werken gewoon
door. En het fijne is, er moet niets. Als
het een dag niet is, dan is het niet.
Maar voor nu gaan we gewoon door
en zolang het nog kan, blijven we
hier.”

We houden van een
ruigere uitstraling dat
past bij ons huis

Winter
Straks als het weer winter wordt,
zitten Lei en Alda graag in Lei’s zelf

Tekst en beeld: Roosje Delsing

Weer in Peel en Maas

Benamingen
In de loop der jaren is er in de tuin
steeds meer beplanting bijgekomen.
Inmiddels bestaat de tuin uit vele verschillende plekjes, die zijn afgebakend
van elkaar op creatieve wijze, door bijvoorbeeld een zelfgemaakte muur van
trottoirtegels. Zo vind je in de tuin een
gedeelte genaamd Vogelhotel, waarbij
er vele verschillende vogelhuisjes op
palen bij elkaar staan.
“We hebben de verschillende plekken
allemaal een andere naam gegeven”,
zegt Alda. “Zodat we tegen elkaar
kunnen zeggen waar we gaan werken.
Anders kunnen we elkaar nooit vinden”, lacht ze.

Lievelingsplekjes
Alda heeft verschillende lievelingsplekjes in haar tuin, maar waar ze
heel blij mee is, is de cirkel beplant
met narcissen en herfstasters, waar
vele vlinders en bijen op afkomen.
Dit is het allereerste gedeelte dat ze

Opstuw van tropische lucht
Deze week kunnen we, ondanks al frisse ochtenden, nog een beetje nagenieten van de zomer. De nachten
zijn al een heel stuk langer en dat maakt dat het in de avond al snel afkoelt en bij een heldere hemel ook
mistig kan worden. Het is rond de 20 graden en de neerslagkans is tot zondag beperkt. Rond zondag 26
september lijken we echter korte tijd met een zuidelijke tot zuidoostelijke stroming te maken te krijgen.
Hierdoor krijgen we een opstuw van tropische lucht, waarin het benauwd kan worden. De temperatuur
kan tot 25 graden oplopen en in de loop van zondag is er zelfs kans op een paar stevige buien, waarbij
onweer mogelijk is. Daarna koelt het weer geleidelijk af en draait de stroming weer meer naar een westelijke richting. Het blijft dan voorlopig een stuk wisselvalliger dan deze week.
/ Tekst en beeld: Nicky de Bruijn
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Tips en trics

Bibliotheek organiseert
online bijeenkomst voor
werkzoekenden
De Bibliotheek Maas en Peel houdt op dinsdag 28 september een
online netwerkbijeenkomst waar werkzoekenden in contact
kunnen komen met elkaar. Hier kunnen zij digitaal hun ervaringen
delen en van gedachten wisselen over hun zoektocht naar werk via
een uitzendbureau.
Als werkzoekende verandert er
veel in je leven. Tijdens deze bijeenkomst ontmoet je mensen die
net als jij op zoek zijn naar een
baan. Er worden zowel ervaringen
als tips en tricks gedeeld.
Ook leer je hoe dat uitzendbureaus tegenwoordig niet meer
alleen tijdelijke vacatures invul-

len, maar ook bemiddelen in
een vaste baan.

Aanmelden
De gratis online bijeenkomst
duurt van 10.00 tot 12.00 uur.
Meer informatie of aanmelden
kan via j.vandernaald@
debibliotheekmaasenpeel.nl

Toekomst

Subsidiëring voor
PeelenMaasNet verlengd tot
en met 2024
De subsidiëring voor PeelenMaasNet is door de gemeente Peel en
Maas verlengd tot en met 2024. Voor de periode 2021 tot en met
2024 ontvangt de stichting, die zorg draagt voor het digitaal
cultureel erfgoed van Peel en Maas, een jaarlijkse subsidie van
20.300 euro. Daarnaast krijgt zij een eenmalige subsidie van
maximaal 19.160 euro voor het toekomstbestendig maken van de
noodzakelijke database.
De stichting bestaat sinds maart
2016. De gemeente heeft de ontwikkeling van deze stichting gestimuleerd onder ander vanwege het
gezamenlijk belang om informatie
op een toegankelijke wijze beschikbaar te stellen aan de inwoners.
De stichting heeft begin dit jaar,
op 6 maart 2021, gevraagd om
de huidige subsidieafspraken te

verlengen. Zij wil namelijk verder
ontwikkelen en zich nog meer verankeren binnen het culturele erfgoed in de gemeente Peel en Maas.
Aangezien het bestuur in corona
periode zeer weinig bij elkaar is
gekomen, is in overleg is afgesproken dat de stichting de aanvraag
met terugwerkende kracht ook doet
voor het lopende jaar 2021.

Handhavingsverzoeken windpark
Egchelse Heide in de maak
Klachten
Gemeente Peel en Maas geeft aan
dat er vier klachten bij haar zijn binnengekomen. “We hebben inmiddels
contact gehad met de betreffende
inwoners en windpark Egchelse Heide.
De klachten worden opgepakt”, aldus
een woordvoerder. Boes geeft aan te
begrijpen waarom het aantal zo laag
is, dat terwijl de klachten die bij de
stichting binnenkomen alsmaar stijgen. “Ik zeg altijd dat deze mensen
nog in de kast zitten. Ze lijken bang
voor de gemeente, hebben al veel
actie ondernomen en willen er geen
energie meer in steken. Dat motiveert mij het meest om ze te helpen.
In je eentje sta je niet sterk, de enige
manier is om een stichting te vormen.”
Eén daarvan is Sylvia Stemkens,
omwonende van de Egchelse Heide.
Zij ging onder andere samen met
Lutters naar de rechtbank om de
komst van het windpark aan te vechten. “We zijn met dertig personen naar
de rechter gestapt, maar we kregen
het gevoel dat we niet serieus werden
genomen. Ik heb er destijds veel energie in gestoken en dat is de reden dat
ik nu geen klacht meer heb ingediend
bij de gemeente. Het heeft geen zin.”

Woest
Lutters geeft aan wel meerdere
klachten te hebben ingediend en
woest te zijn op gemeente Peel
en Maas. Dit omdat volgens hem
tijdens de procedure regels zijn
aangepast. “Bij het verlenen van de
vergunning zijn we zwaar misleid
en hebben we foute informatie
gekregen. Er is een vergunning
afgegeven op basis van regelgeving
van windmolens van 135 meter, nu
staan er windmolens van 200 meter
die veel meer hoog- en laagfrequent

geluid produceren. Daarnaast lijkt
het alsof er onderzoeksbureaus, die
niet onafhankelijk zijn, rapporten
hebben samengesteld.” Ook heeft
Lutters het gevoel niet serieus
genomen te worden. “Tegen ons
heeft de directie van de Egchelse
Heide schriftelijk toegegeven dat de
communicatie slecht is verlopen. Ook
zou er een groenstrook aangelegd
worden voordat de molens zouden
zijn geplaatst, tot op heden is dit niet
gebeurd. Het staat in de vergunning,
maar omdat er kabels en leidingen
in de grond zitten is dit niet mogelijk
zeggen ze nu. Dat is niet ons
probleem, dan had de gemeente haar
huiswerk maar beter moeten doen.
De gemeente schiet te kort in het
handhaven”, aldus Lutters. Daarnaast
haalt Stemkens het omgevingsfonds
aan dat is opgesteld door Egchelse
Heide. “Wij kunnen niet als individu in
aanmerking komen voor een bijdrage,
maar alleen door ons bij elkaar te
gooien. Aangezien iedereen andere
wensen heeft, veroorzaakt dit alleen
maar onrust in de buurt. Het komt de
omwonenden dus absoluut niet ten
goede.”

Politiek
Daarnaast uiten de omwonenden kritiek op de politiek, die nauwelijks
moeite heeft gedaan om met hen in
gesprek te gaan. Lutters: “Bij het CDA
kreeg ik destijds enigszins het gevoel
dat ik gehoord werd. Nu de windturbines er staan en wij klachten hebben,
is geen enkel raadslid komen kijken.
Daar heb ik geen woorden voor.”
Boes: “Stichting Behoud Leefmilieu
Limburg heeft in januari een brief
gestuurd aan de drie betrokken
gemeenten van de inmiddels negentien windturbines in onze directe
woonomgeving. Gemeente Peel en

Maas heeft tot op heden geen enkele
reactie hierop gegeven. Bovendien
hebben we de indruk dat de bestuurders van onze gemeenten niet het
besef hebben achter hun bureau wat
zich hier ter plaatse afspeelt. Via een
algemene oproep om in gesprek te
gaan over de energietransitie hebben we in mei contact gehad met
VVD Peel en Maas. Er leek bij de VVDafvaardiging oprechte aandacht voor
ons verhaal, echter bleef het bij die
ene avond.”
Boes heeft goede hoop dat de
gemeente aansprakelijk gesteld
kan worden voor de klachten van
de omwonenden. “30 juni heeft
de Raad van State geoordeeld dat
vergunningen voor windturbines niet
afgegeven zouden mogen worden.
Daarom hebben we in december
2020 al een intrekkingsverzoek
ingediend voor windpark Ospeldijk en
loopt er momenteel een verzoek tot
handhaving bij gemeente Nederweert.
Voor de andere windparken volgen we
op het juiste moment deze procedure
onder leiding van advocaat Peter de
Lange. Momenteel lopen er onder
andere ook procedures voor windpark
De Drentse Monden, als ze daar
winnen hebben wij ook grote kans
van slagen. De verzoeken voor de
Egchelse Heide liggen ook klaar, het is
nu wachten op het goede moment om
ze in te dienen.”

De gemeente schiet te
kort in het handhaven

Tekst: Jeanine Hendriks

Hardrijden aanpakken

Hagro Kantoormeubelen B.V. is een complete regionale
aanbieder van nieuw en gebruikt kantoormeubilair.

Wij zijn per direct op zoek naar een

Verkoopmedewerker
• je functioneert op minimaal MBO-niveau;
• je bent klantgericht, flexibel en een teamspeler;
• je hebt ervaring in de verkoop (of bent bereid
om hiervoor opgeleid te worden).

Magazijnmedewerker / Monteur
Als magazijnmedewerker / monteur ben je werkzaam op de locatie
Sevenum en omstreken. Je houdt je bezig met ontvangst / uitgaande
goederen, orders klaarzetten en het bezorgen, inhuizen en monteren van
bestelde kantoormeubelen bij onze klanten. Het betreft een fulltime functie.
Functie-eisen:
• Zelfstandig kunnen werken;
• In het bezit van een geldig
B rijbewijs;
• Goede fysieke gezondheid;
• Geen 9-tot-5 mentaliteit.

Arbeidsvoorwaarden:
• Marktconform salaris en vergoedingen;
• Mogelijkheid tot een vast dienstverband;
• Werken met modern en goed
onderhouden materieel;
• Afwisselend werk;
• Extra cursussen wanneer vereist.

Pas jij binnen deze omschrijving en heb je zin in een een nieuwe uitdaging?
Stuur ons dan je sollicitatiebrief met CV. Dit kan per post:
Hagro kantoormeubelen, t.a.v. dhr Wout Swinkels, Horsterweg 19,
5975 NA Sevenum of per e-mail naar info@hagrokantoormeubelen.nl

Dorpscoöperatie Steingood Beringe
vraagt aandacht voor verkeersveiligheid
in dorp
Tijdens de informatieavond van Dorpscoöperatie Steingood Beringe gaven bezorgde inwoners van Beringe
aan dat er te hard wordt gereden over de Kanaalstraat tussen de Pastoor Esserstraat en de Eelserstraat.
Momenteel is het op deze weg toegestaan om 50 kilometer per uur te rijden, inwoners zien dit graag
veranderen in 30 kilometer. Steingood Beringe gaat het verkeersprobleem onder de aandacht brengen bij de
gemeente.
De verkeersveiligheid in het dorp
staat al langer op de agenda
van de werkgroep veiligheid van
Dorpscoöperatie Steingood Beringe,
geeft Peter van Horen aan. “Er komen
regelmatig klachten binnen dat
er door de dorpskern te veel
vrachtwagens komen, er veel zwaar
landbouwverkeer rijdt en dat er te
hard wordt gereden. Gelet op deze
klachten zijn er door de gemeente
elektronische metingen bij de frituur
verricht. Binnenkort volgen er ook
nog handmatige metingen”, aldus Van
Horen.
Bezorgde dorpsbewoners maakten
gebruik van de bijeenkomst door te
melden dat ook tussen de Pastoor

Esserstraat en de Eelserstraat te hard
wordt gereden. “Voorheen stonden
daar veel auto’s geparkeerd bij
enkele ondernemers, waardoor een
onoverzichtelijke situatie ontstond
en het verkeer werd afgeremd. Nu is
de situatie veranderd en is de weg
uitnodigend om er hard doorheen te
rijden. De bewoners gaven tijdens
de bijeenkomst aan dat zij graag
zien dat de toegestane snelheid van
50 kilometer per uur naar 30 gaat.
Tijdens de informatieavond hebben
we aangegeven de resultaten van
de metingen af te wachten, zodat
we weten welke mogelijkheden we
hebben. Daarnaast brengen we de
verkeerssituatie onder de aandacht bij

de gemeente. Of er een herinrichting
van de Kanaalstraat op dat traject
aangepast zal worden, is de vraag.
De hele weg zou anders ingericht
moeten worden als de situatie
verandert in een 30-kilometerzone.”

Er komen regelmatig
klachten binnen

Tekst: Jeanine Hendriks
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Baarlo trekt visie breder en onderzoekt ook mogelijkheden van overige accommodaties

Medegebruik van kerk in Baarlo laat langer nog
op zich wachten
Dat het aantal kerkgangers afneemt is een feit, toch vindt deken Wilson Varela dat de kerkgebouwen behouden moeten worden en dat de eredienst moet blijven doorgaan. Daarom lopen er onderzoeken in samenwerking met de gemeente en dorpsraden om een andere invulling in de kerk te krijgen. Zo ook in Baarlo waar de
discussie al enige jaren wordt gevoerd. Het dorpsoverleg wil het onderzoek echter breder trekken, de toekomst van alle accomodaties in kaart brengen en een visie opstellen.

In 2018 speelden de eerste ideeën
al om de kerk in Baarlo een herbestemming te geven. Architect Huub
Swillens werd door het dorp in de
arm genomen om te kijken naar de
mogelijkheden. Uiteindelijk was het
dorp aan zet om ideeën uit te werken. Hoewel er een eerste gedachtegang ligt, is er door het dorpsoverleg,
nu drie jaar later, gekozen voor een

aanvullend accommodatiebehoefte
onderzoek. De hoofdvraag luidt: hoe
toekomstbestendig zijn de accommodaties in het dorp? Uit de enquête
blijkt dat meer dan de helft van de
verenigingen en organisaties geen
concrete plannen heeft voor de toekomst. Het dorpsoverleg wil hen eerst
ondersteunen door het maken van
een accommodatievisie, voordat er

specifiek wordt gekeken naar de herbestemming van de kerk, ook al is het
vijf voor twaalf en dient er snel een
multifunctionele invulling te komen.

Complex
Volgens Erik Janssen, die meewerkt
aan het opstellen van het accommodatieplan, is dat een complexe
opgave. “We moeten als dorp naar het

Politie doorzoekt vijf woningen
in onderzoek naar kinderporno
Op vijf adressen in Limburg, waaronder in Panningen, heeft de politie de afgelopen twee weken een
huiszoeking gedaan in verband met onderzoeken naar kinderporno. Op de adressen zijn gegevens
dragers zoals telefoons, usb-sticks en laptops in beslag genomen. Er zijn nog geen aanhoudingen
verricht. Die volgen mogelijk in een later stadium.
Op twee adressen in Panningen
deed de politie onderzoek in woningen. Ook in Venray, Belfeld en
Heerlen doorzocht de politie woningen. Op een aantal gegevensdragers
werd direct zichtbaar kinderporno
aangetroffen. De bewoners worden
verdacht van het in bezit hebben
van kinderporno. Eén van de mannen wordt tevens verdacht van het
vervaardigen van kinderporno.
De genoemde adressen kwamen bij
de politie in beeld via diverse onderzoeken. Bijvoorbeeld door meldingen
vanuit gebruikers van een chatplat-

form en meldingen vanuit NcNec,
een Amerikaanse instantie die online
kindermisbruik monitort en onderzoek doet naar de bron. NcNec koppelt deze informatie met de politie
van het land waarnaar hun onderzoek loopt. Vanuit het landelijke
team dat zich bezighoudt met kinderporno wordt vervolgens contact
opgenomen met de eenheid waar
het adres zich bevindt. De verschillende zaken staan los van elkaar.
Het onderzoek wordt voortgezet.
Aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Identificeren
De politie in Limburg heeft een team
dat zich bezighoudt met de bestrijding van kinderporno. In Nederland
zijn er elf vergelijkbare teams. Deze
teams werken nauw samen met de
zedenpolitie omdat kinderporno en
andere zedendelicten vaak samengaan. Zij geven opvolging aan meldingen van kinderporno en draaien
zaken om zowel daders als slachtoffers te identificeren en uit hun situatie te halen.

Rectificatie
Per abuis is er een fout geslopen in de HALLO Peel en Maas van donderdag 16 september. In het artikel
over de Goede Doelen Week collecte stond dat van 19 tot en met 25 september de enveloppen zouden
worden uitgedeeld en van 26 september tot en met 2 oktober vrijwilligers langs zouden komen om de
enveloppen weer in te zamelen. Dit is onjuiste fout van HALLO. De enveloppen zijn van woensdag 15 tot
en met donderdag 17 september verspreid en van maandag 20 tot en met donderdag 23 september weer
opgehaald.

totaalplaatje kijken en voorkomen dat
we druk bezig zijn met de toekomst
van de kerk en daardoor andere zaken
over het hoofd zien. Daarom trekken
we het onderzoek breder en kijken we
naar de toekomst van alle accommodaties. We merken dat veel verenigingen en organisaties vooral bezig zijn
met de waan van de dag. Als dorpsoverleg willen we hen ondersteunen
door ze bijvoorbeeld met elkaar in
contact te brengen, zodat ze kunnen
sparren over de toekomst. Tevens
speelt de gebiedsvisie van De Kazing
een belangrijke rol. Uiteindelijk hangen alle accommodaties met elkaar
samen. Zo kan de kerk bijvoorbeeld
ook een plek worden waar sport en
cultuur wordt gefaciliteerd, maar dat
hangt weer af van de herontwikkeling
van De Kazing.”
Nu de enquête is uitgezet en de conclusies helder zijn, wil het dorpsoverleg aan de slag met het vormen van
werkgroepen. Zo is er ook een werkgroep die zich specifiek bezig gaat
houden met de invulling van de kerk.
Zodra er concretere plannen liggen,
kan de architect wederom aan de
slag. Zelf wil de kerk het kerkzaaltje in
gebruik houden voor erediensten en
andere activiteiten, waar plaats is voor
bijna honderd personen, geeft Jan
Berden, voorzitter van het cluster van
de kerken Maasbree, Kessel, Baarlo
en Kessel-Eik, aan. “Voor het gebruik
van de grote kerk zijn er meerdere
mogelijkheden bedacht. Zo wordt er
aan een columbarium, ook wel urnenmuur genoemd, gedacht met eventueel een graftombe in de kelder. Ook

spelen de gedachten om de kerk in te
richten als museum, multifunctioneel
centrum, vergaderruimte of rouwcentrum. Daarnaast zou de kerk een
horecafunctie kunnen krijgen, zodat er
bruiloften, partijen of begrafenissen
kunnen worden gehouden. Het realiseren van een terras of restaurant is
ook mogelijk. Een laatste idee is om
op een verdieping woningen te bouwen. Er hebben zich al drie gegadigden gemeld om één van deze ideeën
verder uit te werken. We wachten
nu eerst het accommodatieplan af,
voordat de gesprekken verder gaan.
Het zal dus nog even duren voordat de kerk nog een andere functie
erbij krijgt.”

Tijd
Dat het maken van een goed onderbouwd accommodatieplan lang duurt,
is volgens Erik Janssen te wijten aan
het werk dat op vrijwillige basis wordt
uitgevoerd. “Zelfsturing kost nu eenmaal tijd. De meeste vrijwilligers
werken fulltime en moeten dus naast
hun werk hun taken in de werkgroepen uitvoeren. Daarnaast is het een
veelomvattend thema, voordat je echt
resultaat ziet is er veel tijd verstreken.
Zo zijn er een legio aan voorbeelden
te bedenken voor een invulling van de
kerk. Voordat we naar de gemeente
gaan met een idee moet het scenario
goed onderbouwd worden. Maar met
de verkiezingen voor de deur verwachten we niet dat de gemeente nog
een besluit gaat nemen.”
Tekst: Jeanine Hendriks

06

familie \ 2309
“ ’t is wie ’t is, ’t geit wie ’t geit ”
We staan niet vaak stil bij het woord samen
Maar het is een groot gemis
Als ‘samen’ uit je leven is
Nu zijn ze weer samen

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

* Panningen, 8 juni 1929

† Panningen, 14 september 2021

echtgenote van

Jac Wijnen

Theo Bouten † 1973

Panningen, * 26 november 1940
Venlo, † 16 september 2021

Ons mama, schoonmoeder, oma, omi

www.vooraltijdbijzonder.nl

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl
Baarlo
Kessel
Maasbree

Truus Bouten-Gommans

Claudia van Haeﬀ |06-15156046

echtgenoot van

Mia Wijnen-Tillemans †
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Onderscheiden met de oorkonde
en drager van het Gouden Hart
Egchel:

Gerrie en Peter †, Peter
Rick en Maartje, Sam
Ruth en Lex
Lisa en Bob

samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

t. 077-3078642
Panningen

Domalain(Fr):

Petra en John
Marc
Manon
Math en Estelle

www.janssenuitvaart.nl

Panningen:

Grathem: Lucie en Bert
Lieke en Dennis, Lizz
Gijs en Richelle
Haarlem: Henk en Yvonne
Isa
Rotterdam: Helma en Anne
Noa
Irenestraat 47
5981 XK Panningen
De afscheidsdienst heeft op
maandag 20 september plaatsgevonden.

Pieter †

Egchel:
‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

Haelen: Marie-José en Har
Femke en Joost, Liam, Yfke
Arnoud en Judith, Milou, Faya, Marit
Marique en Jeroen

Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje
en ieder beetje dat je sterft,
‘t is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelf ontgaan,
je zegt ik ben wat moe
maar op een keer dan ben je
aan je laatste beetje toe.

Twan en Johan

Maasbree:

Saskia en Jos
Lars
Nikki

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

fienbosuitvaartzorg.nl

Egchel:

Pieter en Judith
Jule
Bas
Guus †
Noa

Peet Steeghs Uitvaartzorg

-T. Hermans-

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons
gedaan en betekend heeft, hebben wij afscheid moeten
nemen van mien maedje, ós mam en oma

Trinette Gubbels - Naus
Correspondentieadres: Familie Wijnen
Roggelseweg 68, 5987 ND Egchel
06 38 43 79 56
Maasbree e.o.

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

We hebben op woensdag 22 september in besloten
kring afscheid genomen van vader.

* Hout-Blerick, 30 juli 1942

† Venlo, 17 september 2021

echtgenote van

Thom Gubbels
John en Judith
Tom
Koen
Marjo en Frank
Kim en Tom
Max en Lynn

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

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Jullie ritueel,
jullie uitvaart.
Maak van het afscheid een
gedenkwaardig moment, precies
zoals jij het graag wil.
Ongeacht waar je verzekerd bent.
www.vanderlaan-uitvaart.nl
077-3874141

Wat was jij sterk en arbeidzaam,
en wat is alles snel gegaan.
Flink was jij je hele leven,
moedig ben je tot het einde gebleven.
Flink wil je dat ook wij zullen zijn,
maar afscheid nemen dat doet pijn.
Verdrietig laten wij u weten dat wij, in zijn vertrouwde omgeving,
afscheid hebben moeten nemen van mijn man, onze broer,
schoonbroer, oom en neef

Tjeu Verschaeren
Matheus Gerardus

* 12 oktober 1931

Meijel

† 16 september 2021

echtgenoot van

Truus Jacobs
Familie Verschaeren
Correspondentieadres: Familie Verschaeren, ‘t Roadhusj 6, 5768 AZ Meijel
Het afscheid heeft op woensdag 22 september plaatsgevonden.

Hummerenweg 5, 5991 PR Baarlo
Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.
Vo o r A l t i j d B i j zo n d e r U i t va a r t zo rg

Dankbetuiging
Wij willen iedereen bedanken voor de
hartverwarmende belangstelling die wij ontvingen na het
overlijden van ‘os mam’, schoonmoeder en oma

Tonnie Kessels-Sijben
Hans en Ria
Hélène en Mat
Marcel
Oma’s kleinkinderen
Panningen, september 2021
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15-vragen aan

Jarno Janssen Maasbree
gebruik. Gisteren had ik 6 uur
schermtijd op de app. Ik maak veel
gebruik van de app omdat ik het
fijn vind om muziek te luisteren.
Het maakt me ook niks uit welke
muziek, ik luister van alles wat. Ik
word de app niet snel moe omdat je
altijd wel iets anders kunt luisteren.
Ben je popmuziek moe, dan luister je
daarna bijvoorbeeld rapmuziek en zo
kun je door blijven gaan.

Heb je een bijbaantje?
Jazeker. Ik werk in het weekend en
in de vakanties bij hoveniersbedrijf
Van den Broek in Maasbree. Hier
doen we onderhoud en aanleg van
tuinen. Vaak is er ook genoeg te
doen bij het bedrijf zelf, in dat geval
werken we lekker in de buurt. Ik
denk dat ik met mijn salaris het liefst
leuke dingen doe zoals uitgaan of
leuke spullen kopen. Ook ga ik graag
met het geld op vakantie.

Wat doe je het liefst op een vrijdag- of zaterdagavond?
Op vrijdag- of zaterdagavond ga ik
het liefst met mijn vrienden iets
drinken. Het is fijn als je een drukke
week hebt gehad om dan even niks
te doen in de avond. Op vrijdag kunnen we echter niet te veel drinken
omdat ik dan op zaterdagochtend
moet werken. Verder heb ik in het
weekend nog weleens een feestje
waar ik naartoe ga. Op zondag vind
ik het heerlijk om de hele dag niks
te doen en op de bank te liggen. Ik
hou er van om dan naar Formule 1
te kijken, natuurlijk als fan van Max
Verstappen.

Wie is je grote voorbeeld?
Ik heb geen individueel voorbeeld.
Als ik dat moet kiezen, dan kan ik
zeggen dat ik erg trots ben op mijn
familie. Ieder heeft zijn eigen kwaliteiten en ik ben trots dat ik erbij mag
horen.

Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Wat is je favoriete dag?
Jarno Janssen
17 Jaar
Gilde Opleidingen
in Venlo
Maasbree

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou nog graag een keer naar
Amerika toe willen met vrienden of
familie. Het hoeft geen dure reis te
zijn, gewoon in een hotel in de stad.
Vaak zie je in films bekende steden
zoals New York of Washington DC, ik
zou het mooi vinden om deze steden
in het echt te zien. Ik wil met een klein
groepje vrienden en familie gaan, hier
heb ik namelijk het meeste lol mee.

Wat zou je graag nog willen leren
in je leven?
Ik zou nog graag de Spaanse taal
willen leren. De taal vind ik erg mooi
en het is handig om te kennen wanneer je op vakantie gaat naar Spanje.

Wat deed je als kind het liefst?
Als kind bouwde ik het liefste hutten
in de speeltuin of klom ik in bomen.

Ik vond het heerlijk om buiten te
spelen met vrienden of met de klas.

Wat is je favoriete herinnering
aan de zomer?
Deze vind ik lastig. Als het van deze
zomer moet zijn, dan denk ik toch
wel de vakantie naar Luxemburg. Ik
vond het heerlijk om weg te zijn van
alles en iedereen. Wij gaan altijd op
vakantie met de caravan en met de
tent. Er is niks mooiers dan lekker
voor de tent zitten aan het water
met een pintje erbij.

Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen?
Doe wat je zelf leuk vindt en laat je
daarin niet leiden door anderen. Dit
advies heb ik gekregen van pap en
mam. Doe je eigen ding en probeer
niet alleen anderen blij te maken.

Welke opleiding volg je en wat
houdt deze in?
Op dit moment volg ik de opleiding onderwijsassistent in Venlo.
Als onderwijsassistent moet je goed
om kunnen gaan met kinderen en

erg sociaal zijn. Op school leren
we vooral hoe je om moet gaan in
bepaalde situaties die voor kunnen
komen in het werkveld.

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
De laatste foto die ik heb gemaakt
was in het weekend. We zaten gezellig samen met onze vriendengroep
bij elkaar en vonden het leuk om dit
vast te leggen. De foto heb ik verder
niet naar iemand toe gestuurd maar
ik vind het leuk om deze nog een
keer terug te zoeken in de galerij.

Hoe heb je je beste vriend/vriendin ontmoet?
Ik ken hem eigenlijk al vanaf mijn
geboorte. Onze ouders zijn al lang
vrienden met elkaar, en zo zijn we
samen opgegroeid. We hebben nooit
bij elkaar in de klas gezeten maar
dat heeft geen invloed gehad. Verder
hebben we het altijd erg gezellig en
kunnen we veel lol maken samen.

Mijn favoriete dag is altijd met
Kerstmis, dan eten bij opa en oma
met de hele familie. Oma heeft dan
lekker gekookt en we pakken dan
met z’n allen lekker cadeaus uit.
Later op de avond komt hier dan ook
een drankje bij. Hier komt dan ook
vaak een spel bij kijken, zoals Ik hou
van Holland.

Wat was de laatste serie of film
die jij heel erg leuk vond?
Ik vond Friends erg leuk om te kijken. Er zit van alles in de serie wat
geweldig is, maar ik denk dat ik de
humor erbij het leukste vind.

Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Ik zou wel een weekje willen ruilen
met Drake. Het lijkt me leuk om te
zien hoe hij alles meemaakt. Echter
zou ik niet lang willen ruilen omdat
ik het niet fijn vind om overal herkend te worden.

Hoi

Column

Cultuurwissel
Tijdsverschil, ander eten en een
heel andere cultuur. Wanneer je
terugkomt van een verre en
lange vakantie, moet je vaak
een paar dagen wennen aan je
nieuwe omgeving. Maar je moet
niet alleen wennen aan de
cultuur of mensen, maar ook
weer in je oude ritme proberen
te komen.
Toen ik begin september terugkwam van mijn zes weken lange
vakantie naar Mexico, was alles
weer even wennen. Van in de
ochtend vroeg opstaan, tot het
Nederlandse eten. Mijn lichaam en
geest moesten weer even bijkomen. Van een 7-uur lang tijdsverschil kom je niet meteen de eerste
dag springend het bed uit, aangezien het voor mij dan nog midden
in de nacht was. Toch zorgde de
eerste schooldag er bij mij voor dat
ik met goede moed uit bed stapte.
Ook mijn maag moest wennen
aan de gevulde speculaas en bitterballen, waar ze daar nog nooit
van gehoord hebben. Ze leven
daar grotendeels van tortilla’s en
vers fruit, dat je daar voor ons
Europeanen spotgoedkoop uit de
schappen kunt halen, of zelfs van
kraampjes langs de weg. Maar er
zitten ook nadelen aan het eten in
het altijd zomerse land. Zo kun je
geen water rechtstreeks uit de kranen drinken, en moet je oppassen
dat vlees niet te lang in de hitte
heeft gelegen. Maar gelukkig is er
een brede keus in fruit, groente en
snacks, veel afkomstig uit Amerika,
waar voor iedereen wel iets tussen zit.
Mexicanen hebben een heel
andere leefstijl dan dat wij dat
hebben. Ze bekijken alles op
het moment zelf en zijn in veel
gevallen erg flexibel. In sommige opzichten iets té flexibel.
Maar dat is ook iets, vind ik, waar
veel Europese landen van mogen
leren. Ook houden ze het simpel
en goedkoop. Als een restaurantje
alleen plastic tafels en stoelen
heeft, betekent het niet dat het
eten minder lekker is. Je kunt hier
namelijk heerlijk en genoeg eten
voor weinig geld, terwijl je juist in
de toeristische restaurants de normale Europese prijs betaald. Maar
de beste ervaring krijg je toch, als
je zelf op zo’n stoeltje zit en geniet
van je tortilla.

Welke app gebruik je het meest?
Ik denk dat ik Spotify het meeste

Tekst: Mirthe
Maud van den Bekerom
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Ik bin aan mien letste rit begós

André Kuijpers
“Dré van Litjes Piet”

* 16 oktober 1935 - Baarlo - † 20 september 2021
63 jaor saame met zien Beppie

Bep Kuijpers-Geutjes
André en Jolanda
Sharon ♥ en Nick
Rico ✰
Joëlle en Stan
Astrid en Bob
Nanet
Sven en Andrea, Matilda, Emil
Erik en Gilian
Bernard en Jolanda
Siem en Sanne
Job en Diego

Altijd bezige handen, vielen na een bewogen leven stil
Energiek, intens geleefd, zo was jouw wil
Nu heb je rust, met lichaam en geest
Het blijft ons zo dierbaar, wat is geweest
Een groot gemis, dat doet ons pijn
maar we weten dat je altijd bij ons zult zijn
Verdrietig maar dankbaar voor alles wat zij
in haar liefdevolle leven voor ons heeft betekend,
moeten wij afscheid nemen van onze goede
en zorgzame moeder, schoonmoeder en lieve oma

Hendrika Hendriks - Lemmen
echtgenote van

Piet Hendriks †
* Helden, 21 maart 1925

Ben †
Ann en Bart
Ati en Rudy
Lori

Sandra en Armin
Steve en Kelly, Jaylinn, Dani
Brian en Robin, Riley
Voorste Horst 74, 5991 DM Baarlo
Weej herdinke Dré in de aovendwake op maondig 27 september
um 19.00 oor in de St. Petruskerk in Baolder.
Dinsdig neeme weej in beslote kring aafsjied in ut crematorium.

† Haelen, 12 september 2021

Correspondentieadres:
Ann Hendriks en Bart Mertens
Nieuwenakker 30, 6081 EX Haelen
Wij hebben in besloten kring afscheid van haar genomen
op maandag 20 september.

DANKBETUIGING
Dankbetuiging

Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling,
prachtige bloemen, en mooie persoonlijke woorden middels
brieven en kaarten die wij mochten ontvangen na het
overlijden van mijn lieve vrouw, onze mam en oma

Henriëtte ( Jet)
Lemmen-Peeters
Hoewel de grote leegte en het gemis blijven,
doet het ons goed te weten dat zij niet alleen voor ons,
maar ook voor anderen, heel veel betekend heeft.

Wij willen u hartelijk bedanken voor de lieve en troostende
woorden, prachtige kaarten en bloemen die wij hebben
ontvangen na het overlijden van mijn man,
onze pap, schoonvader en opa

Jan Kesselmans
Het heeft ons goedgedaan.
Ellie Kesselmans-Kurvers,
kinderen en kleinkinderen
Panningen, september 2021

Dankbetuiging

Bij ons diamanten
huwelijksfeest werden wij
blij verrast door de vele
felicitaties en gelukwensen.
Onze hartelijke dank daarvoor.

Fen en Rita Flos
Helden

Welkom lief meisje!

Geboren op
15 september 2021

Isa

Dochter en zusje van:
Mike, Moniek en Levi
Dorssers-Rijks
Heierveldlaan 38
5993 GD Maasbree

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Wij hebben div. vacatures: chauffeur
code 95, schoonmaker en operator,
zie www.bexbv.nl/vacatures.
Auto’s gevraagd, alle merken
loop, sloop of schade. Direct geld
en vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.
Optidee: boek een party bij u thuis
of persoonlijk advies: 06 48 55 07 30.
www.optidee.nl/peggy-wismans
Van Dijk. t.k gevraagd land en
tuinbouwmachines o.a ploeg
frees spitmachine kipper mesttank
schudder hark weidebloter tractor enz
06 19 07 69 59
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

Jan Lemmen, Marinka, Jack en Esther
Partners en kleinkinderen
Helden september 2021

Zoveel bloemen, zoveel kaarten
zoveel warme woorden en zoveel troost...
We missen Fons Willems zeer maar zijn dankbaar voor
de mooie jaren samen.
Je bent altijd welkom om langs te komen
en herinneringen op te halen.
Clasien Willems-de Groen, kinderen en kleinkinderen
Steenbakkersstraat 200, 5981 WV Panningen

Er is plaats voor Pianoles en Zangles.
Info: Marca Kusters
Tel. 06 52 60 75 33
Te koop eigengeteelde groene en
gele spercieboontjes vastkokende
aardappelen frieslanders prei courgette
aanbieding koolrabi 0.25 per st
verder vele soorten vollegrond en
kasgroenten vers en niet te duur en vol
vitaminen
Kwekerij Brummans
Vosberg 16a Panningen
Gevraagd poetshulp
voor 3 uur per 2 weken .
Tel. 06 40 99 34 47

Blijf bewegen in coronatijd, kom naar
yogastudio Shivshakti
Ik geef Dru yoga op do. 9:30-10:00 en
19:30-21:00 en
Yin yoga op wo. 19:30-21:00.
De groepen zijn, max 6 mensen.
Bel: 06 31 22 45 20. Mail: info@
yogatudioshivshakti.nl
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.

World Cleanup Day
De dames van ZijActief Panningen hebben zich op zaterdag 18 september vrijwillig ingezet tijdens de World
Cleanup Day 2021. Dit is een jaarlijkse wereldwijde burgeractie om het probleem van zwerfvuil aan te
pakken door het organiseren van opruimacties. De dames van ZijActief hebben hun handen uit de mouwen
gestoken en het industrieterrein in Panningen opgeruimd, onder leiding van Hay Steeghs. Na afloop
werden zij getrakteerd op koffie met vlaai.

2309
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Adver torial

Margriet is mantelzorger in
coronatijd: een pittige uitdaging

Patiënten én
hun naasten
samen opvangen

Het is nu bĳna een jaar geleden dat Margriet Veugelers-Korsten (75), samen met haar man Jac Veugelers (81) naar een appartement in
Baarlo verhuisde, na een groot aantal jaren in Kessel te hebben gewoond. Margriet is ook mantelzorger van Jac, die de ziekte van
Alzheimer heeft. Drie dagen in de week is Jac op een zorgboerderĳ, maar hĳ komt elke dag nog naar huis. Nu gaat het weer iets beter,
maar de coronatĳd was voor beiden behoorlĳk pittig.

Reká Csepan-Magyar is geriater,
een arts voor de oudere patiënt die
vaak last heeft van verschillende
aandoeningen tegelĳkertĳd. Ze werkt
dagelĳks met patiënten die dementie
hebben, alsook met hun geliefden/
partners. Corona trekt een zware
wissel op de kwaliteit van leven van
patiënten met dementie en de belastbaarheid van hun verzorgers.

Jac was altijd een actieve en sociale man.
Naast zijn werk als vrachtwagenchauffeur was hij
actief bij de Scouting en de carnavalsvereniging.
In 2012 veranderde dat. Margriet: “Jac kreeg toen
een hartinfarct. Als ik de film terugdraai, ging het
vanaf dat moment langzamerhand minder met
hem. Hij werd vergeetachtig en sneller boos om
kleine zaken. Ik heb zelf heel lang in de thuiszorg
gewerkt met vooral dementerenden en herkende
dit al snel. Geduld is heel belangrijk bij deze mensen, maar als het dan om je eigen man gaat waar
je constant verantwoordelijk voor bent, is dat
best lastig.”

Alzheimer
“In 2018 heb ik zelf aan de bel getrokken.
Het ging zo niet langer. De huisarts verwijst
je dan door naar de geriater en daar volgen
gesprekken en testen. Een paar maanden later
blijkt dan wat we al vermoedden: Alzheimer.

Jac deed het niet zoveel toen hij het hoorde, mij
wel. Ik had me toch een iets andere oude dag
voorgesteld. Maar het is wat het is.”

Alles viel in duigen
“Ik heb in die tijd, en nog steeds, veel steun
gehad van onze twee kinderen, onze kleinkinderen en van Lilian Lommen van de organisatie
Hulp bij Dementie. Zij zetten zich vooral in om
mantelzorgers te ondersteunen. We kregen het
voor elkaar dat Jac vanaf het najaar van 2019
twee dagen per week naar de dagbesteding kon.
Hij werkte daar veel in de tuin van een zorgboerderij in Kessel. En ik kreeg iets meer ruimte voor
mezelf. Dat ging best goed, totdat corona uitbrak.
Tsja, toen viel alles in duigen.”

Patience en Rummikub
“Ineens was Jac de hele dag hier. We konden
nergens heen, alles was dicht. Tochtjes maken,

wat we vroeger veel deden, was er niet meer bij.
Daar komt bij dat Jac steeds moelijker beweegt.
Een spelletje kaarten of Rummikub lukt soms nog.
En Jac zit veel en graag achter de laptop waar hij
dan urenlang Patience speelt. Maar ja, we konden
ook geen bezoek ontvangen. De structuur die we
net hadden, viel weg. Zijn zelfstandigheid nam
verder af, hij werd afhankelijker van mij. Dat was
een moeilijke periode. Jac is ook echt achteruit
gegaan in die tijd. En dat komt niet meer terug.

Tĳd voor mezelf
“Gelukkig ging de dagbesteding in juni 2020 weer
open. Jac gaat er sindsdien drie dagen per week
naartoe. Dat brengt een beetje rust en regelmaat. Ik probeer er zoveel mogelijk voor hem
te zijn, maar heb nu weer iets meer tijd voor
mezelf. Zo kook ik één keer per week voor een
groep ouderen in Kessel, Jac is daar dan ook bij.
Heel fijn.”

Hulp bij Dementie ondersteunt cliënt én
mantelzorger
Als trajectbegeleider van Hulp bĳ Dementie heeft Lilian Lommen in de coronatĳd ervaren hoezeer mensen met dementie én vooral hun
direct verzorgenden geraakt werden door het acuut stopzetten van alle vormen van begeleiding. Gelukkig is daarvan geleerd en is dit
bĳ de tweede (en derde) golf minder rigoureus toegepast.
Lilian Lommen: “Zinvolle dagbesteding is
voor mensen met dementie van enorm
belang. Ze worden daar geprikkeld om
zoveel mogelijk zaken zelfstandig te doen.
Als je dat abrupt stopt zoals bij de eerste
golf gebeurd is, gaan zij er cognitief sterk op
achteruit. En dat komt ook niet meer terug.
Daarnaast is echt onderschat wat dit voor
de mantelzorgers betekent. Samen met hen
zoeken wij constant naar manieren om hun
geliefden zo optimaal mogelijk te begeleiden. Ook het welzijn van de mantelzorger
zelf is belangrijk. Met het wegvallen van de
dagbesteding kwam alle druk volledig bij de
mantelzorgers te liggen, terwijl juist zij ook
behoefte hebben aan een beetje ruimte voor
zichzelf. Mensen zijn daar echt aan onderdoor gegaan. Later is dit gelukkig verbeterd.
In ons contact met cliënten vormen wij een
driehoek: mensen met dementie én hun mantelzorgers hebben te maken met ons én met de
huisarts/geriater. Die contacten luisteren nauw

Reká Csepan-Magyar: “Wanneer wij definitief vaststellen dat een patiënt echt lijdt
aan dementie, wordt daar verschillend
op gereageerd. Soms zijn mensen berustend en is het slechts een bevestiging van
wat al langer helder was, zoals bij Jac en
Margriet. Soms gaan mensen in de weerstand, ze willen er niet aan. Het is daarom
essentieel zo snel mogelijk een vertrouwensband op te bouwen met de patient én zijn verzorgenden. Wij doen dat in
nauwe samenwerking met de trajectbegeleiders van Hulp bij Dementie. Door thuisbezoeken staan zij dichtbij de mensen.
Als patiënten gebruikmaken van dagbesteding, komt er meer rust en structuur
in zowel het leven van de patiënt, als van
de mantelzorgers. Vaak moeten hier eerst
vooroordelen over worden weggenomen,
omdat mensen dagbesteding associëren
met verpleeghuizen en uitzichtloosheid,
dat is absoluut niet het geval.
Patiënten met dementie kunnen om verschillende redenen in VieCuri worden
opgenomen. Tijdens de ziekenhuisopname
is het risico op een delier (acute verwardheid) bij hen groot. Vóór corona konden
we deze patiënten én hun naasten samen
opvangen, via wat wij ‘rooming in’ noemen. Corona maakte hier abrupt een eind
aan, heel schrijnend. We hebben daar
gelukkig van geleerd. Inmiddels kunnen
patiënten met een delier én hun naasten
als dat écht nodig is, weer samen worden
opgevangen, coronaproof uiteraard.”

Tekst: Frank Heijster
Foto’s: PCL photography

en zijn veelomvattend. Als trajectbegeleiders
bouwen wij een band op met de cliënten, liefst
vanaf het eerste stadium. Ook verzorgen we
cursussen en E-learnings voor mantelzorgers.

Daarnaast begeleiden we contactgroepen voor
lotgenoten waarin mensen met dementie steun
hebben aan elkaar. En soms doen we een stukje
diagnostiek, allemaal in goed overleg.”

Merseloseweg 130, 5801 CE Venray
Tegelseweg 210, 5912 BL Venlo
www.viecuri.nl
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Bezitters en verspreiders van kinder
porno moeten worden geëxposed
De politie heeft huiszoekingen verricht op vijf adressen in Limburg, waaronder in Panningen, en er is op een aantal adressen kinderporno
aangetroffen op telefoons, usb-sticks en laptops. Eén van de mannen wordt ook verdacht van het vervaardigen van kinderporno. Zouden deze
mensen met foto en naam moeten worden geëxposed?
Stel dat één van bovengenoemden iemand uit
jouw dorp blijkt te zijn, dan zou je vast willen
weten wie het is. En dan zou je niet willen dat
deze persoon bij jouw eigen kinderen in de buurt
kan komen. Daarom zou het goed zijn als deze
mensen, net zoals in Amerika, met naam en
foto worden vermeld, zodat iedereen voor ze uit
kan kijken. Want waarom blijven deze mensen

in Nederland beschermd? Zij zouden toch ook niet
meer in een bepaalde straal van een basisschool
mogen leven? Het zou handig zijn als er een
database komt waarop je op een kaart kunt zien
waar zij wonen, zodat je uit de buurt kan blijven.
Aan de andere kant kun je denken: waarom zouden
zij wél met naam en gezicht naar buiten worden
gebracht en verkrachters en moordenaars niet?

Waar trek je de grens? Zijn zij niet allemaal even
‘erg’ en moeten we ze niet gewoon over één kam
scheren? Moeten we bekendmaken wie het zijn, of
hebben zij ook recht op privacy en verdienen zij een
tweede kans in het leven?
Mensen die kinderporno bezitten en verspreiden
mogen worden geëxposed, wat vindt u?

Bespreking poll week 37

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?
Ester Hendrix vindt het ‘waanzin, indirecte
dwang, discriminatie en tweedeling van de
maatschappij’. “Is dit wat we willen? Een vrije
keuze moet ook echt een vrije keuze zijn”, laat ze
weten in een reactie. Peter Thijssen is niet van
plan om binnenkort de horeca te bezoeken.
“Wat moet ik in de horeca tussen al die domme
mensen die zich hebben laten vaccineren of net

een test hebben gedaan of tussen die duizenden
dommeriken die corona hebben gehad.
Ik blijf gezellig thuis en nodig een paar van mijn
vrienden uit die zich ook niks laten wijsmaken of
opdringen. Dat wordt gezellig misschien gaan we
samen een demonstratie organiseren.”
Wade Oyer vindt dat de coronapas niemand dwingt.
“Tenzij je gedwongen voelt een vaccinatie te nemen

Naam column

Column

Radeloos
In de media verscheen het
bericht dat op zondagavond 18
september medewerkers van de
NS Veiligheidsservice een
13-jarig jongetje uit Syrië bang
en alleen aantroffen op het
Tilburgse station. Hij bleek
moederziel alleen vanuit Syrië
naar Nederland te zijn gereisd.
Hoe vreselijk radeloos moet
zo’n jonge jongen zich voelen?

om naar de horeca te kunnen. Het verdeelt eerder
mensen. En sluit mensen uit.”
Bij Frank Janssen heerst er vooral onbegrip.
“Ik snap niet dat iemand nog denkt dat dit om de
gezondheid gaat. En dan staat er ook nog op het
laatst: wat weegt er zwaarder? Veiligheid of vrijheid
van meningsuiting. Wordt wakker!”

Een enorme en gevaarlijke reis
afleggen en in een land terechtkomen waar je de taal niet spreekt.
Geen familie waar je op terug kan
vallen en niemand die je kent.
Hoe vreselijk moet zo’n kind zich
voelen? Gelukkig waren daar de
NS-medewerkers die hem hebben
geholpen.
De vraag die bij mij opkomt is: hoe
is hij in godsnaam hier terechtgekomen en wat heeft dat arme kind
voor een helse reis afgelegd?
Hij bleek wél over een telefoon te
bezitten, dus hopelijk heeft hij wel
nog contact kunnen leggen met
zijn familie, in hoeverre hij die nog
heeft.
Door dit nieuws denk ik met name
aan wat voor reacties Nederlanders
geven, als er wordt bericht over de
vluchtelingen en asielzoekers in ons
land. Ik lees op Facebook reacties
WIJ LOSSEN
HET OP!
WIJ LOSSEN
HET OP!
Vanuit onze
in Roggel
laten wijlaten
elkewij
keukenwens
in
Vanuitshowroom
onze showroom
in Roggel
elke keukenwens
in
WIJ LOSSEN HET OP!
van mensen dat Nederland ‘vol’ is,
vervulling
gaan.
u nuOfkiest
een
fantastische
vervulling
gaan.
u nu
kiest
voor
een
metamorfose
Vanuit
onzeOf
showroom
invoor
Roggel
laten
wijfantastische
elke metamorfose
keukenwens
in
er geen mensen van buitenaf meer
van uw
bestaande
keuken
of kiestofvoor
een
geheel
nieuwe
keuken.keuken.
van
uw bestaande
kiest
voor
een geheel
nieuwe
vervulling
gaan.
Of u keuken
nu
fantastische
metamorfose
Wij adviseren
u graaguover
deover
vele
mogelijkheden....
bij kunnen en hen gelukszoekers
van
bestaande
keuken
of kiest
voor
een geheel nieuwe keuken.
Wijuw
adviseren
graag
de
vele
mogelijkheden....
✓ Snel
✓ Snel
Wij adviseren u graag over de vele mogelijkheden....
Snel
✓
noemen. Maar ik denk dat men• NIEUWE
KEUKENS
• KEUKENRENOVATIES
• NIEUWE
KEUKENS
• KEUKENRENOVATIES
Betaalbaar
✓
Betaalbaar
✓
sen echt niet zomaar hun eigen
• INBOUWAPPARATUUR
•
AANRECHTBLADEN
• NIEUWE
KEUKENS
•
KEUKENRENOVATIES
• INBOUWAPPARATUUR • AANRECHTBLADEN
✓ Betaalbaar
• INBOUWAPPARATUUR • AANRECHTBLADEN
thuis verlaten, om hier hun ‘geluk’
✓ Effectief
✓ Effectief
Effectief
✓✓
✓ Effectief
Effectief
te komen zoeken. Stel dat jij in een
✓ Effectief
Duurzaam
✓
Duurzaam
✓
oorlogsland zat. Zou je dan ook niet
Vrijkenstraat
3 Roggel
- 0475-520489
Vrijkenstraat
3 Roggel
- 0475-520489
Duurzaam
✓✓
✓ Duurzaam
Duurzaam
Vrijkenstraat
3 Roggel - 0475-520489
www.acpkeukenrenovaties.nl
www.acpkeukenrenovaties.nl
alles op alles zetten om te vluchten
✓ Duurzaam
Voor www.acpkeukenrenovaties.nl
deVoor
actuele
openingstijden
van van
de actuele
openingstijden
advies
✓ Vrijblijvend
advies en in een ander land op zoek gaan
✓ Vrijblijvend
onzeVoor
showroom
kuntopeningstijden
u kunt
onze uwebsite
deshowroom
actuele
van
onze
onze website
advies
Vrijblijvend
✓
naar een beter leven?
bezoeken.
onze
showroom kunt u onze website
bezoeken.
bezoeken.
We hebben allemaal wel beelinfo@defoliedokter.nl
• Telefoon:
06-29316150
• www.defoliedokter.nl
info@defoliedokter.nl
• Telefoon:
06-29316150
• www.defoliedokter.nl
info@defoliedokter.nl
• Telefoon:
06-29316150
• www.defoliedokter.nl
den gezien van ouders die in
info@defoliedokter.nl • Telefoon: 06-29316150 • www.defoliedokter.nl
Afghanistan hun kinderen aan het
leger meegaven, met de hoop
Ingezonden brief
dat zij gered kunnen worden. Hoe
hopeloos moet je zijn om dit als
beste optie te zien?
Ik denk dat wij als Nederlanders
Je vraagt je af hoe het zover heeft kunnen komen, je naasten eisen je te laten vaccineren of testen als je op bezoek wilt komen. Dit is het resulgoed kunnen klagen, terwijl we
taat van een angstcampagne, die door de regering is ingeluid.
het zo slecht nog niet hebben in
ons kikkerlandje. Ja, de prijzen
na een vaccinatie. Als de besmette
Gevaccineerden mogen zich vrijer
ken worden gezet. Waarom eigenlijk? zo over denken Ik laat me niet vacciop de woningmarkt rijzen de pan
bewegen met hun corona-app. Hierbij gevaccineerde zich laat testen en
Waar gaat hier eigenlijk om? Waar
neren, ik vertrouw op mijn immuunuit. Maar moet jij op straat rennen
een positieve uitslag heeft, blijft de
wordt duidelijk met twee maten
blijft de vrijwilligheid? Ondertussen
systeem en volg mijn hart, laat me
voor je leven omdat de kogels om
corona-app nog steeds schijnveiliggemeten. Ook gevaccineerden kunligt de politiek op zijn gat en is het
niet bang maken. Hoop dat de wereld
je oren vliegen? Volgens mij niet.
land vrijwel onbestuurbaar, rechts
snel ontwaakt uit deze chaos en weer
nen nog worden besmet en het virus
heid te geven. Vaccinatie is dus een
Dus moeten wij niet blij zijn dat
vanuit het hart en liefde gaat leven.
nog doorgeven. Hoezo immuniteit
schijnveiligheid. Demissionair minister doet wat hij wil. Ik ben het helemaal
wij als land zo’n 13-jarige jongen
eens met Igna Jansen uit Baarlo en
door vaccinatie? Immuniteit betekent
De Jonge maakt hier helemaal geen
die hier moederziel alleen is, een
ben benieuwd hoeveel mensen er ook
dat je niet meer ziek kunt worden
gewag van, als er maar meer prikEef de Bruijn, Panningen
stukje veiligheid en een beter leven
kunnen bieden? Ik denk van wel.

VanVan
nieuwe
deurtjes
nieuwe
deurtjes
Van nieuwe deurtjes
tottot
eeneen
complete
renovatie
complete
renovatie
tot een complete renovatie

LOSLATENDE
FOLIE
OPOP
LOSLATENDE
FOLIE
LOSLATENDE FOLIE OP
UW
KEUKENKASTJES?
UW
KEUKENKASTJES?
UW KEUKENKASTJES?

Coronapas dwingt niet-gevaccineerden tot vaccinatie

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.

Roosje
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350 vrijwilligers van Peel en Maas
Schoon in het zonnetje gezet

Facturen digitale gemeentegids

Milieupark carnavalsWAARSCHUWING
maandag geopend

Het blijktcorona
Vanwege
dat ondernemers
wordt carnaval
endit
verenigingen
jaar niet gevierd.
in Peel
Heten
milieupark
Maas benaderd
is carnavalsmaandag
worden
15 februari
door
bedrijven
geopend
die vragen
van 09.00
een
- 16.00
factuur
uur.te betalen voor een digitale gemeentegids.
Let op: de gemeente Peel en Maas doet voor de (digitale) gemeentegids
alleen zaken met Akse Media B.V. Van Akse Media krijgen alle adverteerders
NA verschijning een digitaal bewijsexemplaar met bijbehorende factuur,
zodat u ziet waarvóór betaald moet worden!

Zaterdag 18 september was het World Clean Up Day. In Peel en Maas ging deze dag
niet onopgemerkt voorbij. De vrijwilligers van Peel en Maas Schoon waren in touw om
zwerfafval op te ruimen.

Wij adviseren u dan ook extra alert te zijn als u telefonisch, via fax of e-mail benaderd
wordt om een factuur te betalen. Bij twijfel neem dan contact op met de gemeente
Peel en Maas via info@peelenmaas.nl of (077) 306 66 66.

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

Hei 5
Op den Bosch 5A
St. Josephstraat 22
Jacobusstraat 81
Marisstraat 36
Neerseweg 118
Op de Lundert 19
Pastoor Knippenberghstraat 11
Sterappel
Heezestraat 2
Viaduct A67/Eerselsberg
Donkerpeelkensweg 23
Raadhuisplein 9A - 9B
Bernhardstraat 30
Egchelseweg 16
Steenstraat 64
Besluit Ondermandaat

Peel en Maas Schoon telt inmiddels maar liefst 350 adoptanten. Zij hebben elk een straat,
straten, wijk of stuk Maasoever geadopteerd en ruimen daar regelmatig het zwerfafval op.
Reden genoeg om hen in het zonnetje te zetten. Alle adoptanten ontvingen een bedankkaart en
een mezenkast.
De mezenkasten zijn gemaakt door Gewoon Buiten Gewoon, een kleinschalige zorgverlener
in Panningen. Zij bieden een uitdagende, beschermde werkplek voor mensen met een
beperking of psychiatrische problematiek. Ze hebben zelf het materiaal bij elkaar gezocht en de
mezenkasten in elkaar gezet.
Zo zijn twee mooie initiatieven bij elkaar gekomen: een waardevolle dagbesteding voor de
mensen die actief zijn bij Gewoon Buiten Gewoon én een mooi geschenk voor de vrijwilligers
van Peel en Maas Schoon. Wij bedanken beide initiatieven voor hun inzet voor de gemeenschap
van Peel en Maas!

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

Wij zijn gespecialiseerd in:
√ Vervaardigen van nieuwe gebitsprotheses
√ Protheses op implantaten (klikgebit)
√ Immediaat protheses (na het trekken van de tanden, noodgebit)
√ Partieële en frame protheses (gedeeltelijk gebit)
√ Rebasen (passend maken van de huidige gebitsprothese)
Nieuw
in
√ Kroon en brugwerk
Pannin
gen
Verder bieden wij u:
√ Geen verwijzing nodig van een tandarts
√ Vergoeding via uw zorgverzekeraar
√ Reparaties klaar terwijl u wacht
√ Het verhelpen van pijnplekken
√ Vrijblijvend advies
Kerkstraat 78, Panningen, 077 307 16 20
√ Eerste consult gratis

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

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

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

Koester onze boeren
Het kan bijna niemand meer ontgaan: in de media wordt naast corona
volop gepraat over onder andere CO2-reductie, stikstofproblematiek
en duurzaamheid. Een sector die hiermee volop in de schijnwerpers
staat zijn onze boeren en tuinders. Blijkbaar een makkelijke doelgroep
om als schuldige aan te wijzen. Toch is het juist deze sector die de
stikstofuitstoot ruim verminderd heeft.
Onlangs werden we als raad bijgepraat over de actuele stand van de
intensieve veehouderij in Peel en
Maas. Het aantal agrariërs is sterk
afgenomen. De productie wordt
overgenomen door collega agra-

PvdA/GroenLinks Peel en Maas

riërs en momenteel zelfs middels
opkoopregelingen door de overheid.
Eén van de belangrijkste conclusies
van het rapport is dat de ammoniakuitstoot (ofwel stikstof) op 1 juli
2021 een 38 procent lager is dan

Maas. Laten we samen de belangrijke vraagstukken oppakken en juist
investeren en innoveren. Koester
daarom onze boeren en jonge
ondernemers die graag vernieuwend en vol energie vooruit willen.
Polariseren helpt hier niet bij. Geef
elkaar de ruimte, zodat de slogan
“Beleef de ruimte” ook tot zijn recht
komt.

Sandy Janssen, raadslid

Gemeente moet zelf betaalbare woningen bouwen

PvdA/GroenLinks blijft hameren op de noodzaak om betaalbare woningen te bouwen. Mensen met een
kleine portemonnee hebben ook het recht om fatsoenlijk te wonen. We hebben al verschillende malen erop
aangedrongen dat de gemeente zelf woningen gaat bouwen.
Iedere keer krijgen we dan van de
VVD-fractie te horen dat woningbouw geen taak is voor de overheid
en dat woningbouw moet worden
overgelaten aan de markt. De fracties van CDA en Lokaal Peel en Maas
voelen zich niet geroepen om hun
kleinste coalitie-kompaan te corrigeren; ze zwijgen, hier en ook in veel

in 2010. Daarnaast is het woon- en
leefklimaat in en bij de woonkernen
sterk verbeterd middels verplaatsing
of beëindiging van veehouderijen.
Volgens ons is het ingezette beleid
na de start van de gemeente Peel
en Maas succesvol.
In een vorig artikel hebben we al
eens vermeld dat in onze gemeente
bijna een kwartje van elk euro
wordt verdiend in de agrarische sector. Een sector dus van groot belang
voor de leefbaarheid in Peel en

te veel andere situaties. Zo heeft de
kleinste jongen de grootste broek
aan. De laatste veertig jaar laat
Nederland en Peel en Maas al veel
te veel zaken over aan de markt.
Iedereen kan intussen zien wat dat
ons gebracht heeft: grote inkomensongelijkheid, schrijnende gaten in
collectieve voorzieningen, een leeg-

geroofde natuur en een uit het lood
geslagen woningmarkt. Er zijn geen
betaalbare koopwoningen te krijgen en betaalbare huurwoningen
zijn nog schaarser. In enkele dorpscentra heeft de gemeente grond in
eigendom. Op die plekken zou de
gemeente zelf betaalbare huurwoningen kunnen bouwen, voor jong

en oud. Wij vinden dat de gemeente
daar gemeenschapsgeld in mag en
zelfs moet investeren. Dat is veel
makkelijker te rechtvaardigen dan
al het geld dat we als gemeente
investeren om auto’s dicht bij winkels te laten ‘wonen’. Dat vinden wij
een kromme situatie: wel geld voor
het stallen van auto’s en geen geld
voor het fatsoenlijk en betaalbaar
laten wonen van mensen. Een goed
voorbeeld is het terrein van het voormalige postkantoor in Panningen.

Een prachtplek voor de bouw van
appartementen voor jongeren die
nu nergens passende huisvesting
kunnen vinden en voor ouderen die
dicht bij het centrum willen wonen
en mogelijk een grotere huurwoning
daarmee kunnen vrijmaken voor een
gezin met een aantal kinderen.

Annigje Primowees, Frits Berben en
Raf Janssen, raadsleden

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

TD Meijel zoekt, wegens extra werkzaamheden:

charters
Wij zijn een klein transportbedrijf en zoeken charters
die in het bezit zijn van kleine bestelauto’s die door
heel Europa willen rijden.
Geïnteresseerd?
Stuur dan een mail naar planning.tdmeijel@gmail.com t.a.v.
Debbie Naus en neem alvast een kijkje op www.tdmeijel.nl
om een kleine indruk te krijgen van de werkzaamheden.
WWW.TDMEIJEL.NL

Werken bij Proteion Schoon!
Wil jij echt dankbaar werk doen? Een goed gevoel krijgen en ouderen
helpen? En vind jij het sociale aspect net zo belangrijk als schoonmaak?
Dan hoor jij bij Proteion Schoon!
Kijk voor meer informatie op www.welkombijproteion.nl/vacatures
of neem contact op met Kelsey Pappers 088 - 850 31 23

boeiboorden / platte daken
terrasoverkappingen / lood- en zinkwerk
Voor informatie, een vrijblijvende offerte of een gratis dakinspectie:
dakwerkenlimburg.nl
088 - 850 31 00

proteion.nl

06 38 64 67 61 / INFO@DAKWERKENLIMBURG.NL
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Geplukt

Coy Bouten Kessel
Als deze Kesselnaar ergens gek op is, dan is het van zijn eigen dorp. Kessel stroomt door zijn aderen en hij
wil dan ook niets liever dan zich zoveel mogelijk inzetten bij stichtingen en verenigingen om zo bij te
dragen aan de leefbaarheid van ‘zijn’ Kessel. Deze week wordt Coy Bouten (36) geplukt.

De ooievaar heeft Coy op de juiste
plek laten vallen, want hij voelt zich
op en top thuis in Kessel, het dorp
waar hij geboren en groot geworden is. Vroeger woonde hij met zijn
ouders en twee zusjes in het buitengebied, waar zijn vader een champignonkweekbedrijf had. Het gezin
is in 2008, toen zijn vader al enige
tijd met het bedrijf was gestopt,
naar Neer verhuisd. “Na één jaar
ben ik weer hard naar Kessel terug
gerend”, zegt Coy. Hij was blij om
weer in zijn fijne dorp terug te zijn.
Ondertussen leerde hij in Maastricht,

tijdens het feest 11evande11e, een leuk
meisje genaamd Karlijn uit Deurne kennen. Het bleek echte liefde. Tien jaar
later, op 11-11‑2011, om 11.11 uur, hebben ze elkaar het ja-woord gegeven.
“We waren tien jaar bij elkaar, helaas
geen elf jaar, maar dat ging niet jammer
genoeg. Want dan zou het 2012 zijn,
dat kwam niet mooi uit met de datum.
Maar dat mocht de pret niet drukken.”

Studentenfuif
Coy heeft, gelukkig voor hem, zijn
vriendin vanuit Deurne naar Kessel
kunnen krijgen. “Natuurlijk heb ik haar

Puzzel

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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hier naartoe gehaald. Het was geen
optie voor mij om daarheen te verhuizen. Ik heb hier een vriendengroep
van 15 man, waarvan 90 procent al
sinds de kleuterschool met elkaar
bevriend is.” Coy en zijn vrienden zijn
sinds kleins af aan al heel hecht met
elkaar en hebben veel meegemaakt.
“In onze studententijd hebben we
leuke feestjes georganiseerd. Zo zijn
we begonnen met een studentenfuif van keet Celke9 voor 200 man te
organiseren, dat is uiteindelijk uit de
hand gelopen en een jaarlijks terugkerend feest geworden met 3.500
bezoekers. Het was redelijk bekend
hier in de omgeving. Tien jaar geleden hebben we het voor het laatst
gehouden. Mijn vrienden en ik zijn er
zelfs over aan het nadenken om het
feest weer terug te laten keren in het
dorp.” Net zoals vroeger brengt Coy
nog altijd graag veel tijd door met zijn
vrienden. Elke zaterdagmiddag wordt
er standaard koffiegedronken met de
groep. “Van de keet naar de kroeg,
naar een ‘zaterdagmiddagkoffie’; zo
loopt het als je ouder wordt”, lacht
Coy. “En tegenwoordig hebben we ook
nog een wielrengroepje. Maar ik zal je
eerlijk vertellen, op zaterdag drinken
we om 15.00 uur één kopje koffie en
om 15.30 uur trekken we de eerste
krat pils open. Het is hartstikke gezellig en rond 20.00 uur gaan we lekker
naar huis.”

Steentje bijdragen
De mbo-opleiding die Coy heeft
gevolgd heet natuur- en bosbeheer.
Jarenlang heeft hij fulltime en met

plezier in het groen gewerkt, sinds
zeven jaar werkt hij bij de gemeente
Peel en Maas. Eerst in de buitendienst
als groenmedewerker, maar dankzij een traineeship is hij nu technisch
toezichthouder wegen. De helft van
de tijd zit hij op kantoor en de andere
helft is hij de deur uit. “Als mensen
een klacht hebben dat er bijvoorbeeld
stenen in hun straat losliggen, dan ga
ik op de melding af, maak een analyse en zet het probleem uit bij een
aannemer. Ik ben blij dat ik afwisseling heb, want als ik fulltime binnen
zou moeten zitten, dan had ik nee
gezegd tegen de baan.” Als hij thuiskomt van zijn werk zitten daar zijn
twee kinderen, dochter Nienke (10)
en zoontje Finn (8), op hem te wachten. Coy geniet van zijn kroost, al gaat
de tijd volgens hem ontzettend snel.
“Mijn ºvader zei altijd: ‘kinderen zijn
groot voordat je het in de gaten hebt’.
En hoe cliché het ook klinkt, kan ik nu
ik zelf kinderen heb niets anders doen
dan hem gelijk geven.” Zijn kinderen
zitten bij meerdere verenigingen zoals
voetbal, tennis en volleybal. Alsof het
niet druk genoeg is om te managen
waar de kinderen wanneer naartoe
moeten, is Coy zelf ook zeer actief in
het verenigingsleven. Zo helpt hij in
de kantine bij het voetballen. “Alle
sporten met een bal, daar ben ik niet
geschikt voor. Maar ik heb wél aangegeven dat ik bij de bar van de voetbalclub en in het groen mijn steentje wil
bijdragen. Ik vind dat, wanneer jouw
kind bij een vereniging zit, je zelf er
iets voor terug mag doen. Ik zie dat
veel ouders hun kind afgeven bij het
sporten, alsof de club een oppasadres
is. Er is zó weinig betrokkenheid, dat
is jammer.”

Coy heeft nog vele andere verenigingen en stichtingen waarvoor hij zich
vrijwillig inzet. Zo is hij vrijwilliger
bij de Kesselse brandweer, voorzitter bij stichting Sint Maarten Kessel
en organiseert hij zomeractiviteiten
voor kinderen in Kessel via stichting
KEKZ (Kesselse & Eikse Kids Zomer) dat
hij mede oprichtte. Hij is een bezige
bij. “Ik kan slecht nee zeggen. Maar
voor nu is het wel echt even genoeg
en kan er niks meer bij.” Zijn vrouw
heeft gelukkig zelf ook een actief
vrijwilligersleven. “We moeten écht
tijd inplannen in onze agenda’s om
een avondje met elkaar op de bank
te zitten.” Als Coy nog ergens in zijn
agenda een gaatje vrij heeft, dan
zaagt hij graag bomen om met zijn
kettingzaag. “Ik heb hier echt een
passie voor. Als ik het geluid van een
kettingzaag hoor, dan krijg ik gewoon
kippenvel. Ik vind het mooi om hoog
in de boom te zitten, je zit dan letterlijk op plekjes waar nog nooit iemand
is geweest. In mijn vrije tijd help
ik vrienden en kennissen ook met
snoeien en ik geef ook snoeitrainingen aan de gemeente en brandweer.
Ik ben er gek op.”
En als er dan nog twee dingen zijn
waar zijn hart sneller van gaat kloppen, dan zijn het de ‘vastelaovend’ en
kermis in Kessel. “Tijdens deze twee
evenementen voel ik écht de saamhorigheid in het dorp. Dan is iedereen
één met elkaar. Door corona hebben
we het even moeten missen, maar
ik sta te popelen om aan de ‘vastelaovend’ 2022 te mogen beginnen.”

Tekst en beeld: Roosje Delsing

Het kerkbestuur van het
Sint Vincentius cluster - de parochies
Helden, Panningen, Meijel, Beringe,
Egchel, Grashoek, Koningslust is ter vervanging van een huidige
medewerkster op zoek naar een

ADMINISTRATIEVE KRACHT
in het parochiecentrum te Panningen voor acht uur per week
De werkzaamheden bestaan uit:
• het verzorgen van de ledenadministratie en bijdragen met het
programma DocBase
• telefoniste/receptioniste
• contacten onderhouden met relaties o.a. uitvaartverzorgers
en media uitgevers
• het verzorgen van in- en uitgaande correspondentie
• factureren van geleverde diensten
• het mede verzorgen van berichten voor mediapublicatie
Wij vragen:
• minimaal MBO werk- en denkniveau
• goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en
geschrift
• goede computervaardigheden en kennis van Word en Excel
• zelfstandig en in teamverband kunnen werken
Start werkzaamheden: zo spoedig mogelijk.
Interesse?
Reageer dan naar: Kerkbestuur, Rochusplein 3, 5988 CG Helden,
email: kerkbestuur@vincentiusparochies.nl
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Beugelwedstrijd HBC Helden
wint met 4-1 van De Flatsers
De kop is er af en de eerste beugelwedstrijd is weer gespeeld door
beugelclub De Flatsers uit Baarlo. Er werd op zaterdag 18 september verloren met 4-1 van beugelclub HBC in Helden.

Wielrentocht Baarlo-Baarle-Baarlo
Acht Baarlose tourrenners van TWC Olympia uit Baarlo hebben op zondag 20 september de monster
toertocht Baarlo-Baarle-Baarlo gefietst. Om 07.30 uur verliet het achttal de Baarlose Markt en arriveerde
ondanks een lekke band al tegen 11.00 uur in Baarle Nassau- Baarle Hertog. Na een kop koffie met
Brabants appelgebak werd de terugreis ingezet. Na een lunch in Valkenswaard en een pitstop met
bandenwissel werd de finale ingezet naar thuisbasis Baarlo, waar de kilometervreters om 17.00 uur op
de Markt arriveerden. / Tekst en beeld: TCW Olympia

VC Kessel wint eerste competitiewedstrijd
De dames van Volleybal Club (VC) Kessel hebben op zaterdag 18 september de eerste competitiewedstrijd
gewonnen. Het team behaalde een winst met 1-3 en nam hierdoor 4 punten mee naar huis.
Voor het eerst sinds lange tijd mocht
het team weer aantreden. Na een
gedegen voorbereiding en felle trainingen moest het team, dat in het
seizoen 2021-2022 voor het tiende seizoen onder leiding staat van trainer/
coach Nico Maessen, er klaar voor zijn.
In Sambeek werd de competitie in de
3e divisie gespeeld tegen Avance. De
eerste set werd goed gestart, al snel
stond er een goede voorsprong van
5 punten op het telbord. Deze voorsprong werd vastgehouden tot het
midden van de set, daarna kwam
Avance beter in het spel, met name
door een goede service en toch wat
angstig spel aan Kesselse kant. Avance

kon aan het einde van de set 6 punten op rij scoren en de Kesselse ploeg
kwam er niet meer aan te pas. De
eerste set ging verloren met 25-23.
Set 2 werd, ondanks deze tegenslag
goed gestart en opnieuw werd een
voorsprong van 4-5 punten genomen,
die tot aan de 15 werd vastgehouden.
Toen liet VC Kessel de teugels iets te
veel vieren waardoor Avance zelfs een
kleine voorsprong kreeg, die gelukkig toch weer gekeerd kon worden.
Dit keer bleven de Kesselse dames
Avance voor en ging de set naar VC
Kessel met 22-25.
In set 3 en 4 werd opnieuw hard
gewerkt om een voorsprong op te

De openingspartij werd gespeeld
door Piet Geurts die het moest
opnemen tegen Johan Peeters.
Deze laatste kende de baan duidelijk beter en maakte hier ook goed
gebruik van. Toen Piet ook nog
eens drie keer miste op de ring,
was het voor zijn tegenstander
een koud kunstje om de partij binnen te halen. Esther trof ook een
topspeler. Zij beugelde een goede
wedstrijd tegen Johan Verrest,
een van Nederlands beste spelers,
en iedereen weet dat je dan het
onderste uit de kan moet halen.
Een flats werd haar helaas fataal en
zij moest de winst aan Johan laten.
De derde wedstrijd was het
klapstuk van de avond. Patrick
Holthuizen kwam namelijk met
28-22 achter tegen de goed spelende Johan Hoeimakers, die een

foutje maakte. Hiermee gaf hij de
tegenstander een kans om terug
in de wedstrijd te komen. Met een
mooie slagbal tot op de lat wist hij
alsnog de winst te pakken. Marc
van de Korput speelde tot 22-22
een goede wedstrijd tegen Mark
Bos en had de partij voor het oprapen, maar een totaal verkeerde
keuze deed de wedstrijd keren en
hij verloor alsnog.
De slotwedstrijd was een spannende partij tussen Roy Geurts en
Frank Kusters. Laatstgenoemde had
baanvoordeel en dat gaf op het
eind de doorslag. Hij won dan ook
verdiend.
Op zaterdag 25 september spelen
De Flatsers thuis en gaan proberen
om het hier beter te doen.
Tekst: Bob Bakker

1e prijzen voor leden van PSV
de Cavaliers Helden
Ilse en Eric Steijvers van PSV de Cavaliers in Helden namen op
zaterdag 18 september deel aan een menwedstrijd dressuur/
vaardigheid te Stramproy. Ilse behaalde in de dressuur klasse B
een 1e prijs met Tess en in de vaardigheid klasse L een 1e prijs met
Bo. Eric behaalde met Bo en Tess een 1e prijs in de vaardigheid
klasse L.

bouwen, welke in beide sets werd
vastgehouden en Avance onder de 20
punten gehouden werd. Op het einde
van de 4e set ontwikkelde zich nog
een kleine dip, waardoor een setwinst
van 9-25 alsnog een setwinst van
15-25 werd. Al met al blij met een 1-3
winst en de eerste 4 punten.
Op zaterdag 25 september wordt de
eerste thuiswedstrijd van het seizoen
gespeeld. Publiek is welkom vanaf
16.00 uur in Sporthal Achter de Häöf,
waar dan Volley Tilburg de tegenstander zal zijn.

Tekst: Vester Peeters, VC Kessel

Dames VC Olympia verliezen tegen
Hands Up dames 1 met 3-2
Na een veel te lange coronastop mocht de Panningse formatie behoorlijk vernieuwd in Berlicum aantreden
voor de eerste wedstrijd van het seizoen. Doordat Inge en Ivon ziek thuis zaten, was de reservebank helaas
erg karig gevuld zaterdag 18 september.
Gelukkig konden de dames van
Olympia rekenen op Julie uit dames
2, die het direct uitstekend deed tijdens haar invalbeurten. In de eerste set begon VC Olympia direct
sterk met een goede servicereeks
van Anouk. Er was niet te zien dat
VC Olympia zolang geen competitie
gespeeld had; op alle fronten waren
de meiden uit Panningen beter dan
de meiden uit Berlicum en waren de
meiden van Hands up slechts figuranten in het sterke optreden van VC
Olympia. Vooral door de sterke service en de hoge foutenlast van Hands
up won Panningen met 9-25 de eer-

ste set. In set twee maakte Hands
up veel minder fouten waardoor het
veelal gelijk op ging. Door een aantal fouten aan Panningse zijde konden de meiden van Hands up de set
met 25-23 binnenhalen. De werklust
van set één kwam weer terug en het
lukte de dames van VC Olympia steeds
vaker de ballen bij de tegenstander
op de grond te slaan. Mila was achter de servicelijn op dreef en zo liep
de Panningse formatie uit naar 20-11.
Teddy sloeg nog even een scherpe
pass van de tegenstander binnen de
driemeterlijn waardoor VC Olympia de
derde set met 25-17 over de streep trok.

In de vierde en vijfde set lieten de meiden van Olympia de tegenstander meer
en meer in hun spel komen. Er werd
hard gewerkt, echter was het Hands up
die de langste adem had. De thuisspelende ploeg had de zaken net iets beter
op orde en kon hierdoor gemakkelijk
scoren. In de vijfde set gaven de moe
gestreden meiden uit Panningen nog
alles maar ze zetten net te laat de eindsprint in. De wedstrijd ging met 3-2 naar
Hands up dames 1. Deze week speelt
VC Olympia haar eerste thuiswedstrijd
tegen Somas/Activia dames 3.
Tekst: Pieter Selen VC Olympia

Op zaterdag 18 en zondag 19 september werd er dressuur verreden bij het Keelven te Someren.
Op zaterdag behaalde Romee Neefs
twee keer de 1e prijs in de klasse
D-L1 met Kachento. Op zondag
behaalde Monique Peeters een 1e
prijs in de klasse Z2 met Consciento.
Op zondag 19 september was er een
springwedstrijd te Asten en hier
wist Janine Maassen een 1e prijs te
behalen in de klasse M met Jelena.
Ook werd er op zondag onderling
het clubkampioenschap verreden
onder leden van PSV de Cavaliers
Helden. In de ochtend werd er

dressuur gereden en in de middag
was het tijd voor het springen. Na
een goede strijd kwamen de volgende kampioenen uit de bus. Bij
de pony’s werd Romee Neefs dressuurkampioen met Kachento en Isa
Snijkers werd spring- en allround
kampioen met Daylight. Bij de
paarden werd Linda Peeters dressuur kampioen met Q-Music van
de Witte Poort, springkampioen
Emmely van Pol met Quita van de
Mespel en allround kampioen Sien
Janssen met JoJo.
Tekst: PSV De Cavaliers Helden
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Goed begin voor VC Olympia HS1
De start van het volleybalseizoen stond in het weekend van zaterdag 18 september op de kalender. Dit jaar ving
het seizoen aan met de Peel en Maas-derby tussen VC Olympia HS1 uit Panningen en Tupos HS2 uit Baarlo.
De eerste set begon wat zenuwachtig,
de mannen van Olympia misten zo nu
en dan net de scherpte en energie om
iedere bal van de grond af te halen.
Echter, met een goede servicedruk en
enkele mooie punten, viel de eerste
set van het seizoen ten prooi voor
Panningen: 25-18. Na deze lekkere
start, begon de motor wat soepeler te
draaien bij de thuisploeg. Wederom
waren enkele mooie servicereeksen een belangrijk onderdeel van het

spel. Mede hierdoor kwam er meer
energie in het spel en werd ook de
tweede set in Panningen gehouden:
25-10. In de derde set kwam Olympia
weer goed uit de startblokken door
een goede servicereeks van Robin.
Hierdoor kregen de Panningse heren
wat lucht voor enkele kleine dipjes
en werd ook deze derde set over de
streep getrokken: 25-15. De vierde set
werd gekenmerkt door vermoeidheid
aan beide kanten. Ook nu werd er een

goed begin gemaakt door een mooie
servicereeks. Door een gedegen vervolg werd de laatste set ook gewonnen door de heren van Olympia: 25-13,
en werd de eindstand bepaald op
4-0. Na deze goede seizoensopener
wordt er deze week afgereisd richting Maastricht, waar de strijd tussen
Fyrfad HS1 – VC Olympia HS1 beslecht
zal worden.
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Goud voor Atletiek Helden
tijdens NK Masters
In het Fanny Blankers Koen stadion in Hengelo werd van vrijdag
17 tot en met zondag 19 september gestreden om de Nederlandse
titels voor de Masters op de baan. Nico Verstraten uit Koningslust
liep de 5.000 meter in 20:02:22 en behaalde daarmee de eerste prijs.

Tekst: Pieter Selen VC Olympia

Slim Visé troeft Herpertz Bevo Hc af
Handbalploeg Herpertz Bevo Hc heeft zaterdag 18 september in Panningen ook haar derde wedstrijd in de
BeneLiga verloren. Ditmaal wist het sterke HC Visé uit Wezet (België) met 35-33 te winnen. Bij de rust leidde de
Belgische ploeg met 16-14.
Herpertz Bevo Hc toonde progressie in
het spel, maar de prestaties oogden
nog niet stabiel. Ditmaal liet de
verdediging nogal steken vallen, terwijl
het aanvalsspel veelbelovend was. Je
mag stellen dat Herpertz Bevo Hc de
nodige stabiliteit ontbeert, waardoor
de ploeg in mindere fases op niet
overbrugbare achterstanden wordt
gezet. Het spelpeil kent pieken en
dalen. De ploeg moet langere fases het

vereiste spelpeil behouden. Herpertz
Bevo Hc kan beter. Een overwinning zou
wonderen verrichten. Het loodzware
openingsprogramma mag geen
obsessie voor de ploeg worden. In
de eerste helft hadden de Belgen
steeds een kleine voorsprong. Ze
controleerden de wedstrijd. Halverwege
de tweede helft liep HC Visé uit van
24-18 uit naar 29-22. Herpertz Bevo
Hc knokte zich in de slotfase terug tot

35-33, maar dat werd de eindstand.
Aan Panningse zijde nam Dario
Polman 9 treffers voor zijn rekening en
Sijbren Stijweg scoorde zeven maal.
Trainer Jo Smeets gaat met zijn mannen
komende zaterdag 25 september
bezoek bij Achilles Bocholt. Een
gelijkspel zou een mentale opsteker
voor de Panningse ploeg betekenen.
Tekst: Mat Nellen Herpertz Bevo Hc

Math Verhaegh wint negende viswedstrijd
Hengelsportvereniging De Ruisvoorn Helden organiseerde zaterdag 18 september de negende wedstrijd
plaats aan de Breeërpeel. Math hengelde 6.250 gram uit het water en ging er met de eerste prijs vandoor.
Na de loting ging het deelnemersveld om 14.00 uur aan de slag voor de
Rabobank Peel en Maas prijzen. Oscar

Huidekoper werd nummer twee met
5.875 gram. Jos Jansen stond ook op het
podium en werd derde met 5.075 gram.

Op de vierde plaats eindigde Cor van
der Weide met 2.000 gram en Nico
Meijer werd vijfde (1.825 gram).

Er deden drie atleten van Atletiek
Helden mee aan het atletiekweekend in Hengelo. Als eerste kwam
Lilian Nijskens in actie, zij haalde
zilver op de 100 meter sprint in
14,24 seconden. Ron Koster snelde
naar de 5e plaats op de 1.500 meter
in 4:40:11. Op zondag volgde groot
succes met twee gouden medailles. Nico Verstraten uit Koningslust
liep een uitstekende race en won
de 5.000 meter in 20.02:22, hij had
daarmee 24 seconden voorsprong
op de nummer 2. Ook Lilian Nijskens
uit Grashoek won de 200 meter
met grote overmacht in een tijd
van 29:89.

Halve marathon Cranendonck
Het was even geleden sinds er
weer een wedstrijd op de weg
is geweest. In het Brabantse

Cranendonck was het weer zover
op zondag 19 september. Hans
Peeters uit Kessel en Wim Ebisch
uit Maasbree moesten erg wennen aan het wedstrijdgevoel bij
de halve marathon. Toen de zon
doorkwam werd het vooral op de
grindpaden erg zwaar. Wim kon het
verval redelijk beperken.
Na twee jaar geen wedstrijd te
hebben gerend was hij best tevreden. Het wedstrijdritme en tempo
ontbrak bij Hans Peeters die hierdoor in het tweede gedeelte heel
veel tijd moest inleveren. Dit resulteerde in een eindtijd van 1:50:50.
Wim Ebisch was sneller met
1:48:24. Voor beiden een prima tijd
en een goede uitgangsbasis voor
verbetering. Het begin is gemaakt.
Tekst: Atletiek Helden

A-team Mèhlse Dörskes
behaalt 1e prijs
Het A-team van majorettevereniging Mèhlse Dörskes heeft de
eerste prijs behaald tijdens haar eerste majorettewedstrijd sinds
1,5 jaar. Op zondag 19 september vond de wedstrijd plaats in
Sporthal Den Asseldonk in Nieuw Bergen.

Zes judoka’s van Judoclub Helden
geslaagd voor het Dan-examen
Maar liefst zes judoka’s van Judoclub Helden zijn op zondag 19 september geslaagd voor hun eerste of
tweede Dangraad. Ondanks corona wist Jan Coopmans de judoka’s toch in korte tijd en met wat onderbrekingen goed voor te bereiden op dit examen. Geslaagd voor de eerste Dan zijn: Kevin Janssen, Noa Janssen,
Barbara Konings, Dali Lucker en Diego Coopmans. Rick Manders slaagde voor de tweede Dan en mocht
tevens zijn diploma Judoleraar A in ontvangst nemen.

De eerste majorettewedstrijd sinds
1,5 jaar, live in een sporthal en met
publiek is een feit voor het A-team
van de Mèhlse Dörskes. Elke vereniging mocht 5 toeschouwers meebrengen. De toeschouwers van de
Mèhlse Dörskes konden zien hoe de
dames de eerste prijs in de wacht
sleepten. Het A-team presenteerde
een ‘nieuwe’ show in een, voor de
Mèhlse Dörskes, nieuwe discipline
en in een nieuwe outfit. De disci-

pline bestond al, maar het team
kwam hierin voor de eerste keer
uit. De meiden wisten met hun
nieuwe show de 1e prijs te behalen.
Het A-team staat onder leiding van
Brenda van Rooij en wordt gevormd
door Anne Schriks, Janne Biemans,
Silke Schriks, Femke Schriks, Joyce
van Diepen en Leanne Brummans.
Op 3 oktober is de volgende wedstrijd en in november zijn de
Limburgse Kampioenschappen.
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MVC’19 blijft ongeslagen in bekerpoule
Derdeklasser MVC heeft zondag 19 septembervijfde klasser RKSVN in Neer met 5-3 verslagen. De Maasbreese
ploeg bleef ongeslagen in haar bekerpoule en heeft zich geplaatst voor de volgende bekerronde.
MVC’19 had zich voorgenomen om
met goed verzorgd combinatievoetbal veel doelpunten te scoren. De vijf
Maasbreese doelpunten waren een
onderdeel van die opdracht, maar de
drie tegendoelpunten waren te wijten aan defensiefouten. RKSVN nam
in de 17e minuut brutaal de leiding.
Het duurde tot de 30e minuut totdat
MVC’19 de gelijkmaker scoorde. Een
mooie pass van Bart Crienen werd
door Ron van den Kerkhof doeltreffend afgrond. In de 45e minuut kopte
Van der Kerkhof na een goede voorzet
de bal over. In de tweede helft paste

trainer Tom van Bergen van MVC’19
vijf wissels toe. Joris Timmermans
maakte weer speelminuten. MVC’19
kwam in de 62e minuut op een 2-1
voorsprong. Daan Peters schopte een
goed voorzet van Marco Daniëls via de
onderkant lat in het doel. Tussen de
68e en 73e minuut werd het publiek
op vier doelpunten getrakteerd. In
de 68e minuut viel de onverwachte
Neerse gelijkmaker. Nog geen minuut
later kopte Van der Kerkhof de derde
Maasbreese treffer. MVC’19 leek op
rozen te zitten, toen een mooie combinatie tussen Van der Kerkhof en

Daniëls door de Maasbreese spelbepaler werd afgerond. RKSVN toonde wilskracht en verkleinde in de 73e minuut
de achterstand tot 4-3. MVC’19 liet zich
niet meer verrassen. Invaller Mike
Peeters schoot het schietfestijn in de
90e minuut met een fraai schot af: 5-3
voor MVC’19. Een bekerronde verder,
maar voor de uitwedstijd tegen RKSVO
in Ospel op zondag 26 september zullen de fouten uit het spel gehaald
moeten worden. MVC’19 wil de competitie met uitwedstrijd starten.
Tekst: Mat Nellen

Moeizame zege bij VVV’03
Als koploper in de bekerpoule 2.04 nam Panningen het zondag 19 september in de beslissende wedstrijd op
tegen VVV’03. Bij een gelijkspel zou Panningen zich plaatsen voor de volgende ronde. Gedurende de eerste
helft was het een gelijk opgaand duel met enkele kansen over en weer.

Emma Kessels
wint springwedstrijd
Bij manege Heijligers in Asten werd zondag 19 september een
springwedstrijd georganiseerd. Hier kwam Emma Kessels van
De Maasruiters Kessel met Jim Beam aan start in de klasse B.
De eerste ronde reden ze foutloos en mochten ze terugkomen voor
de barrage. Ook deze wisten ze foutloos af te leggen. De rit werd
beoordeeld door de jury met tachtig stijlpunten, hiermee mocht
Emma zich opstellen om de 1e prijs in ontvangst te nemen.

Het lukte Panningen maar niet in
haar spel te komen waardoor de
Venlonaren gelijke tred wisten te
houden en zelfs met een 2-1 voorsprong aan de thee kon beginnen.
Ilias Amahouch tekende voor de
Panningse treffer. Panningen bleef ver
verwijderd van het eerder vertoonde
niveau. Na de thee was lange tijd een

zelfde spelbeeld te zien, de druk coachende trainer Naard Vaes kreeg zijn
manschappen maar moeilijk aan de
praat, omzettingen en wissels konden
niet uitblijven. En deze pakten uiteindelijk goed uit met name de komst
van Robin van Osch gaf de Panningse
aanval extra impulsen. Toen ook nog
de VVV’03 spits rood kreeg, nam

Panningen duidelijk het initiatief en
begon het aan een inhaalrace. Ramon
Sijben tekende voor de 2-2 en uitblinker Robin van Osch tekende uiteindelijk voor de 2-3 overwinning.
Moeizaam maar wel verdiend was de
conclusie na afloop.
Tekst: Thijs Vanmaris SV Panningen

Scoringsdrift

Baarlo een maatje te groot voor Egchel
Baarlo bleek veel te sterk was voor vijfdeklasser Egchel. Door twee razendsnelle treffers zat de wedstrijd op
zondag 19 september in heel korte tijd in feite al in de knip. Het klassenverschil werd uiteindelijk nog duidelijker vertaald in de doelcijfers.

PWI is een leidend internationaal bedrijf, gespecialiseerd in
bijzondere houten vloeren voor het topsegment van de markt.
In onze locatie in Panningen verzorgen wij de productontwikkeling,
de behandeling en internationale logistiek van houten vloeren voor
levering wereldwijd. Voor deze werkplaats zoeken wij een:

Zaterdagkracht voor
onze productie
Studeer je nog en zoek je een leuke baan in het weekend dan is dit
een mooie kans om ons te komen versterken. Je wordt uiteraard
goed ingewerkt om daarna met een klein team aan de slag te gaan.
Uiteraard zijn niet alleen studenten welkom om te solliciteren.
Heb je zin in deze leuke bij-baan? Mail dan je berichtje en cv naar
John de Wert, production@preciouswoodinternational.com

Maasbreeseweg 2 | 5981 NB Panningen

Vanaf de aftrap zette Baarlo de
Egchel-defensie onder zware druk,
die al heel snel bezweek. Binnen 6
minuten troffen de Baarlose gasten al
tweemaal de roos en wist de thuisclub
dat het een zware middag zou worden. Doelpunten op naam van Arman
Melkonjan en Roel Bouten. Daarna
leek Egchel meer vat te hebben op
het Baarlose aanvalsspel, want ruim
een half uur lang bleef het bij die 0-2
stand.

Scoringsdrift
In de slotfase van de eerste helft kwam
de scoringsdrift van Baarlo echter toch
weer boven drijven. Liefst drie treffers
nog voor het rustsignaal van achtereenvolgens Arman Melkonjan, Michiel
Hanssen en Laurents van den Ham:
0-5. Egchel kwam aanvallend nauwelijks in het stuk voor op één grote kans
na van Leo Teeuwen wiens inzet werd
gekraakt door Baarlo-doelman Jefrrey
Schouenberg die tot dan toe nauwelijks

op de proef was gesteld. De tweede
helft leek een kopie te worden van
het eerste part. Na iets meer dan een
kwartier stond het scorebord op 0-8
door Arman Melkonjan (hattrick) en de
jeugdige invallers Jordi Peeters en Chris
Pubben. Met nog een klein half uur
spelen leek Baarlo qua score op dubbele cijfers af te stevenen. Dat bleef
Egchel uiteindelijk bespaard.
Tekst en beeld: Len Gielen VV Baarlo
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Zeven judoka’s op
Nederlandse kampioen
schappen tot 18 jaar
In totaal hebben zeven judoka’s van Judoclub Helden zaterdag
18 september deelgenomen aan de Nederlandse kampioenschappen
tot 18 jaar. Bo van den Brand, Lindsay van Os en Marlouk Colbers
mogen over een paar weken ook uitkomen in hun eigen leeftijdsklasse tot 15 jaar en gaan daar strijden om de medailles, maar
wilden voor extra ervaring alvast deelnemen op het NK tot 18 jaar.

Beugelwedstrijd

Overwinning voor beugelclub De Treffers
Maasbree 1 met 3-2
Beugelclub De Treffers Maasbree 1 heeft op zaterdag 18 september gewonnen van Olland 1 (Noord-Brabant).
Er werden vijf partijen gespeeld, de Maasbreenaren wisten er drie te winnen.
Jurre Verhagen wist halverwege
de partij een kleine voorsprong
te pakken, maar Jac Lintjens bleef
geconcentreerd spelen en wist het
om te buigen bij 22-20. Helaas op het
laatst een flatser en dat kostte Jac
uiteindelijk de partij. In de volgende
wedstrijd begon Jo Hendrix met een
flatser, maar kreeg een meevaller
doordat Wil Peters aan het begin zijn
eerste bol flatste en daarna zichzelf
splitste. Vervolgens nog een misser
van Wil met slaan van Jo zijn geflatste
bol en Jo begon met een voorsprong
van 8-0. Jo was het niet verleerd,
maakte geen fouten en won de partij.
Hem Hendrix begon goed aan zijn
partij, Pleun Somers flatste in het
begin waardoor Hem met een kleine

voorsprong begon. Hij wist verder de
hele partij zijn voordeel te behouden
en daarna nog verder uit te breiden.
Een mooie partij wat we van Hem
gewend zijn.

Inschattingsfout:
De partij van Guido Sonnemans en
Rozé van Weert ging op het begin
gelijk op, echter kwam Rozé met
beide bollen in de hoek te liggen
waardoor Guido de voorsprong kon
pakken op 14-12. Maar Rozé gaf zich
niet zomaar gewonnen en bleef
aanklampen. Op 22-20 maakte Guido
een inschattingsfout door een bol te
slaan die gewoon door de ring had
gemoeten. Daarna bleef hij in de ring
hangen waardoor Rozé hem weer naar

onder kon slaan en zij de voorsprong
kon pakken op 26-24. Daarna wilde
het niet meer lukken voor Guido en
was de partij verloren.
De laatste partij ging dus om de
overwinning. De partij kenmerkt zich
vooral doordat Theo Timmermans
ruzie had met de port. Aan het
begin had hij gelijk twee flatsers
en gedurende de partij volgden er
nog een paar. Daardoor was het
voor Joris Wijnen niet moeilijk om
de overwinning binnen te slepen.
Het was een gezellige eerste
wedstrijd tegen de altijd sympathieke
tegenstander Olland.

Tekst: Joris Wijnen

Winnaars Open Boules Toernooi 2021
Het Open Boules Toernooi (OBT) van Jeu de Boulesclub Breetanque Maasbree werd zaterdag 18 september
gespeeld. Er namen veertien vaste koppels deel aan het toernooi die onderling in drie rondes gingen bepalen
wie de winnaar werd van dit toernooi. De organisatie had bepaald dat er maximaal 60 minuten per wedstrijd
gespeeld ging worden. Er was maar één koppel dat alle drie de wedstrijden wist te winnen. Winnaars van dit
toernooi werden Geert van den Beele en Herman Janssen.
Bo judode goed, maar wist helaas
geen partij te winnen. Lindsay won
een partij overtuigend met een
mooie overname en heupworp,
helaas verloor ze ook twee partijen. Marlouk Colbers was weer erg
scherp, zij wist maar liefst drie partijen te winnen met erg goed judo.
Helaas had ze pech met de loting
en moest ze tweemaal tegen de
uiteindelijke nummer drie. Marlouk
werd zevende. Noa Janssen en
Brent Schuijers waren allebei helaas
niet fit. Noa wist nog een partij
overtuigend te winnen, helaas verloren beide judoka’s ook twee partijen. Als ze fit waren geweest, had
er zeker meer in gezeten.
Barbara Konings begon haar dag
super. Ze wist drie mooie overwinningen te boeken op diverse sterke
tegenstanders. Daarmee wist ze
de finale te bereiken. Helaas wist

Barbara in deze partij niet haar
niveau te behouden en ging de
finale verloren. Barbara pakte een
knappe zilveren medaille en wist
hiermee haar derde Nederlandse
podiumplaats veilig te stellen. Kevin
Janssen sloot de dag af. Ook Kevin
kwam voor de laatste keer in deze
leeftijdsklasse uit op het NK. Kevin
was erg scherp en wist drie keer
knap te winnen. Hiermee bereikte
hij de halve finale. Deze partij ging
helaas nipt verloren, dus mocht
Kevin het in de herkansing opnemen
voor de bronzen medaille. Hij moest
het opnemen tegen een jongen uit
Utrecht. Gelukkig wist Kevin de knop
perfect om te zetten na zijn verlies
en won hij deze partij erg overtuigend en sleepte dus de tweede
medaille voor de club binnen.
Tekst: Judoclub Helden

Nipte zege voor Grashoek
in derde bekerwedstrijd
De punten van de derde en laatste bekerwedstrijd van Grashoek
werden op zondag 19 september binnengehaald. In het Brabantse
Ommel werd het in het gelijknamig sportpark 0-1 tegen Olympia
Boys.
Scheidsrechter van dienst was
Jur Wijsman uit Helmond. In de
eerste helft was de thuisclub de
bovenliggende partij. Het was aan
invaller doelman Joep Gommans,
vervanger van de geblesseerde
Koen Clephas, te danken dat bij
de pauze de stand nog steeds
0-0 was. In de tweede helft
kroop Grashoek aanvallend meer
uit haar schulp. Dat leverde na
62minuten resultaat op. Vanaf de
rechterkant zette Coen Gommans
de bal knap voor en Niek Schilder

kopte hem keurig achter doelman
Wouter Bosch van de thuisclub: 0-1.
Beide teams kregen het laatste half
uur nog meerdere kansen. Olympia
Boys kreeg de grootste kans, maar
de aanvaller was zo verrast dat hij
hoog over het lege doel schoot.
Het was en bleef 0-1. Zondag start
de competitie. Grashoek1 gaat
voor deze ouverture op bezoek bij
TSC’04 in Tegelen.

Tekst: Piet Spee SV Grashoek

Ria Clerx en Frans Clerx wisten de
tweede plaats te behalen Martin
Klerken en Jan Vaessen de derde plek.

De toernooiwinnaars ontvingen een
Max Verstappen verrassingspakket, de
deelnemers die tweede en derde wer-

den kregen een levensmiddelenpakket. De wisselbeker gaat voor één jaar
naar Geert en Herman.

Helden door in beker na 2-5 bekerwinst
in Beringe
Helden heeft met de winst in de laatste poulewedstijd tegen BEVO een ticket naar de volgende ronde.
Helemaal vlekkeloos verliep die route niet. Met name Roggel 1 was een lastige tegenstander. In eigen huis
speelden de Heldenaren ternauwernood gelijk. Dat gelijkspel bleek genoeg voor de winst in de poule op doelsaldo na de 7-0 uitwinst bij Rios (een week eerder) en dus de 2-5 winst op Bevo zaterdag 18 september.
Die laatste wedstrijd was een hele
bijzondere voor spelers Guus Dielissen
en Bas van de Beuken. Zij verkasten in 2015 van Bevo naar Helden om
daar jarenlang in het talententeams
te voetballen op divisie of hoofdklasse niveau. Dit jaar zou voor hen
het laatste jaar in de U19 bij vv Helden
zijn. Maar Guus besloot dat het mooi
was geweest en hij koos voor het
begin van dit seizoen weer voor het
Rood van Beringe. Bas besloot bij
de ‘Blauwen’ te blijven en speelt dit
jaar zijn laatste jaar bij de jeugd van

Helden. Hij mocht (met nog andere
jeugdspelers) aantreden in het vaandelteam van Helden.
En zo was het moment daar dat de
jongens die jarenlang elkaars teamgenoten waren en tegenover elkaar in
de Arena van Beringe stonden. Beiden
drukten hun (positieve) stempel op
de wedstrijd en scoorden hun doelpunten. Bas zelfs twee voor Helden.
Guus maakte er één van de twee voor
Beringe.
De wedstrijd zelf werd niet echt spannend. Helden voetbalde zich naar een

0-4 voorsprong. Na de schitterende
0-1 (Edwin Heuvelmans: trap van
grote afstand in de kruising) en de 0-2
(Freek Kessels) verdubbelde Bas in de
2e helft nog eens die 0-2 voorsprong:
0-3 en 04. Hierna deed Bevo iets
terug met de goal van Guus. Niet lang
daarna was het (jeugdspeler) Rens
Janssen die de 1-5 aantekende, nadat
hij al eerder de paal had geraakt. De
tweede goal voor de thuisploeg was
voor de statistieken.
Tekst: Vv Helden
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Wandeling voor mensen met diabetes

Garagesale in Meijel

Huisartsartsenpraktijk Verstraten Medico in Beringe organiseert op vrijdag 1 oktober, in samenwerking met
het IVN Helden, een ‘biowalk’ ochtend in Beringe. De biowalk is bedoeld voor mensen met diabetes en het doel
is om te laten zien dat beweging invloed heeft op het bloedsuikergehalte.

In Meijel wordt op zondag 26 september een garagesale georganiseerd voor het goede doel. Het motto van dit jaar is ‘Help Limburg
Oet De Drup’ en de opbrengst is bestemd voor mensen die hebben
geleden van de watersnood.

De biowalk is met name bedoeld
voor mensen met diabetes, maar ook
andere geïnteresseerden zijn welkom. Om 09.45 uur wordt er bij de
praktijk bij elkaar gekomen zodat er
van te voren bloedsuiker kan worden
geprikt. Vervolgens gaat de groep,
onder leiding van twee IVN Helden

gidsen, op weg voor een wandeling
van ongeveer anderhalf uur, met een
ingelaste pauze. De praktijkondersteuner wandelt ook mee om vragen te beantwoorden. Na terugkomst
wordt weer het bloedsuiker gemeten en mogelijk uitleg en informatie
gegeven.

Aanmelden
Er wordt gestart vanuit de huisartsenpraktijk aan de Peelstraat 1 in Beringe.
Info en aanmelding kan via verstratenmedico@cohesie.org, 077-7820222 of
via IVN Helden pr@ivnhelden.nl

Dag van de Ouderen Peel en Maas
De KBO Peel en Maas organiseert op vrijdag 22 oktober een Dag van de Ouderen van 13.00 tot 18.00 uur in het
Kerkeböske in Helden. Dit is een middag die toegankelijk is voor alle ouderen van de gemeente Peel en Maas.
Het programma is informatief maar
biedt ook volop ruimte voor vragen,
ontmoeting en gezelligheid. Het thema
van de middag is ‘Wonen’ met als

onderwerpen de huursector, kansen op
de woningmarkt en de bewoner centraal.
Aanmelden kan tot 15 oktober door te
mailen naar gercusters@kpnplanet.nl

Telefonisch aanmelden kan bij
Mia Seelen via 077 465 35 87. Ook voor
vragen kunt u bij haar terecht.

Kempen creëert

creatieve ideëen
#kempencreëert

wash
& more

Vernieuwd wasplein!

Feestelijke opening •
25 september 2021

Het idee is ontstaan door
Meijelnaar Jo Basten. “Het betreft
een garagesale met bruikbare,
nieuwe en tweedehands spullen uit een pand dat begin dit jaar
onder water is gelopen door een
waterbreuk. De woning is ont-

ruimd en komt in de verkoop te
staan. De opbrengst van de spullen
is bestemd voor de noodlijdende
Limburgers van de watersnoodramp”, legt Basten uit. De garagesale vindt van 10.30 tot 15.30 uur
plaats op Bemde 42 in Meijel.

Donateursactie van Harmonie
Eendracht Meijel
De harmonieleden van Harmonie Eendracht in Meijel gaan van
maandag 27 september tot en met zaterdag 2 oktober weer langs
de deuren voor de jaarlijkse donateursactie. De opbrengst komt
ten goede aan de muzikale vereniging.
Met de opbrengst maakt de
harmonie het mogelijk dat zij
haar activiteiten kan blijven
organiseren. Denk aan het opleiden
van jeugdige muzikanten en
organiseren van concerten zoals
het oudjaarsconcert, ‘Wòr Méél
gröts òp is’ of het opluisteren van
de Sint Caecilia mis. Met de loten

zijn er vijf geldprijzen te winnen,
variërend tussen de 25 en 150 euro.
De uitslag wordt bekendgemaakt
in HALLO Peel en Maas, op de
Facebookpagina van de Harmonie
en is ook terug te vinden op de
website van Harmonie Eendracht
www.harmoniemeijel.nl

Opnieuw elf deelnemers
a-Kepèlla Leedjesfestijn
De Kuus oeht Kepèl sloeg in 2019 een nieuwe weg in voor de schlagermiddag. In de vorm van een festival werd gekozen voor een
avondprogramma genaamd het a-Kepèlla Leedjesfestijn.
Dit leverde destijds een aantal van elf deelnemende groepen op.
Na een corona gerelateerd pauzejaar kan Kuus oeht Kepèl nu
melden dat op zaterdag 13 november opnieuw elf groepen strijden
om eeuwige vastelaovesroem.
In de afgelopen periode is er door
de deelnemende groepen al hard
gewerkt aan het schrijven van
teksten en bedenken van een
melodie. In vergelijking met 2019
zijn er een aantal nieuwe gezichten. Inmiddels hebben de groepen hun liedjes ingeleverd en is

de arrangeur aan zet om de liedjes
definitief in de steigers te zetten,
waarna het inzingen en mixen nog
zal volgen. Dit alles zodat uiteindelijk op zaterdag 13 november de
groepen hun creatie aan het grote
publiek bij DOK6 in Panningen ten
gehore kunnen brengen.

Oud ijzer inzamelen Baarlo
Inwoners van Baarlo kunnen op zaterdag 24 september hun oud
ijzer inleveren in het dorp. De Fanfare Eendracht uit Baarlo organiseert maandelijks een oud ijzer inzameling in het dorp, altijd op
de laatste zaterdag van de maand.

Win een
jaar lang
gratis
wassen!

*Om kans te maken
hoef je
alleen maar naar on
s station in
Helden-Panningen te
komen op
zaterdag 25 septem
ber om
je kenteken achter te
laten!

Maasbreeseweg 29, 5981 NZ Helden

De fanfare uit Baarlo is de enige
organisatie in Baarlo die van de
gemeente Peel en Maas toestemming heeft om oude metalen in te

zamelen. Het oud ijzer mag worden
ingeleverd tussen 10.00 en 12.00
uur op de Sprunklaan in Baarlo.

Kunst in de Peel
‘Kunst in de Peel’, een route waarbij kunstexposities zijn te bezoeken
in de gemeente Peel en Maas, vindt plaats op zaterdag 25 en zondag
26 september. Verschillende kunstenaars doen mee aan deze dag en
er worden ook workshops gegeven en demonstraties gehouden.
Dit jaar zijn er elf locaties te bezoeken waarbij de deuren openstaan
en kunst wordt geëxposeerd.
Tussen 11.00 en 17.00 uur kan men

met de auto, fiets of te voet de
route afleggen. Kijk voor meer
informatie op de Facebookpagina
van Kunst in de Peel.
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Coronamaatregelen

Per 25 september wordt de
anderhalve meter maatregel
opgeheven. Ook in de kerk
zal er meer ruimte zijn.
Wel blijven we zorgvuldig
en voorzichtig. Niet alle
maatregelen worden
opgeheven. Iedereen moet
zich veilig kunnen voelen
in de kerk. Geef elkaar de
ruimte! 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 26 september
H. Mis 09.30 uur
Woensdag 29 september
H. Mis 09.00 uur

Parochie Egchel

Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 26 september
H. Mis om 11.00 uur.
Zondag 3 Oktober
geen H. Mis .
Overleden
Jac Wijnen, 80 Jaar

Parochie Grashoek

Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg, 077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 26 september
H.Mis 11.00 uur t.i.v. Pastoor Albert
Raijmaekers (verjaardag)

Parochie Helden

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

Cluster MKBE

50-Jarig priesterjubileum
Komende week is het 50 jaar
geleden dat emeritus-pastoor
Parochie Maasbree
Verbong tot priester werd gewijd.
Misintenties
Pastoor Verbong was 11 jaar, van
NL58RABO0131001973
2005 tot 2016, in onze parochie
Pastorie Dorpstraat 4
werkzaam.
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl Gezien zijn broze gezondheid wordt
deze gedenkwaardige dag in stilte
www.parochiemaasbree.nl
gevierd.
Kerkdiensten
Parochianen die hem een felicitatie
Zondag 26 september
willen sturen, kunnen deze
H. Mis: 11.00 uur
deponeren in de brievenbus van de
Lector: Mevr. Marlies Steijvers
pastorie of direct afgeven aan onze
Intenties: Els van Nisselroijkoster mevrouw Door Theeuwen.
Trepels en Jan van Nisselroij.
Openstelling Aldegundiskapel
Jaardienst en verjaardag Lucie
De Aldegundiskapel in onze
Hermans-Linssen.
parochiekerk is dagelijks geopend
Mededelingen
voor het opsteken van een kaarsje,
Miva-collecte
een gebed of een moment van
De collecte voor MIVA - zondag 5
bezinning. De H. Aldegundis is
september - heeft € 115,25 opgebeschermheilige tegen ernstige
bracht. Hartelijk dank voor uw bijziekten en voor troost en hoop.
drage.

Dorpsontmoeting
Meijel vijf jaar
Dorpsontmoeting Meijel is er voor alle
volwassenen (vanaf 18 jaar) uit Meijel en
omgeving, die het fijn vinden om samen met
anderen te zijn. Vijf jaar geleden werd de
dorpsontmoeting in het leven geroepen, nu heeft
zij op zaterdag 18 september haar 5-jarig
jubileum gevierd met een open dag bij Oppe Koffie
in Meijel, de thuisbasis waar de dorpsontmoeting
haar bijeenkomsten houdt. Nadat een groep
genodigden een uitgebreide rondleiding had
gehad, werden de deuren open gezet. Zo kon
iedereen een idee krijgen van wat de
dorpsontmoeting biedt. Zo was er een route langs
het repair- en handwerkcafé, was er een expo te
bewonderen van het fotocafé en werd er live
‘gehakt’ door het beeldhouwcafé. Ook was er een
bakwedstrijd, in het kader van het bakcafé.

Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 25 september
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Jet
Lemmen-Peeters (zeswekendienst);
Annie Hendricks-Jacobs (jaardienst);
collecte ook voor de tekstboekjes
Vrijdag 1 oktober
De H. Communie wordt thuis gebracht
vanaf 09.00 uur

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 25 september
Geen H. Mis
Zaterdag 2 oktober
H. Mis 17.30 uur

Parochie Meijel

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

Parochie Kessel

Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Iet Dings-Bovendeerdt
077 462 18 60, 06 24 21 61 06
Kerkdiensten
Zaterdag 25 september
19.15 uur H. Mis
Maria en Jos Timmermans-Gortz.
Mededeling
Voor de pastorale zorg kunt u terecht bij
pastoor-deken W. Varela, Tel. 3981416, of
kapelaan H. te Boekhorst (zie parochie
Baarlo). Ziekenzalving: 06-55408023

Parochie Baarlo

Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3, 077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 26 september
11.00 uur H. Mis. Eerste H.
Communieviering.

Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zaterdag 25 september
H. Mis 19.00 uur – Klein
Oogstdankfeest met Heimatkapelle
t.i.v. Urbain Diarra (jaardienst);
Jac. Steeghs (b.g.v. verj), Mathilde
Steeghs-Franssen en zoon Léon
Maandag 27 september
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 28 september
H. Mis 09.00 uur
Donderdag 30 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.
Kerkdiensten
Zaterdag 25 september
H. Mis 19.00 uur
Intenties: Wilhelmus Berben,

Donderdag 30 september
9.00 uur H. Mis.
Mededeling:
De collecte voor de Miva-actie heeft
€ 265.90 opgebracht Hartelijk dank
daarvoor.

Parochie Kessel-Eik

Misintenties NL41RABO0125300522
Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkens
06 30 10 30 13
Kerkdiensten
Zaterdag 2 oktober
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

Willemina Berben-Derikx en zoon
Piet (jaardienst); Joke Goes; Mina
Schers; Mia Houtappels.
Extra collecte voor de misboekjes.
Dinsdag t/m vrijdag
ochtendmis om 9.00 uur in dagkapel.
Overleden
Mia Janssen-Hanssen, 84 jaar.

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

aangemeld, op de datum welke de
familie dit wenst.
Voor de pastorale zorg kunt u
terecht bij pastoor- deken Wilson
Varela (telefoon 077- 3981416) of
kapelaan Hans te Boekhorst (telefoon 077- 4771275): Ziekenzalving
06- 55408023.

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

Jij maakt ‘m super
Help ons aan
een nieuwe
collega en
ontvang

€ 1000,*

Wegens enorme groei zijn wij
op zoek naar nieuwe collega’s:
HORST:
Assistent Bedrijfsleider (37 uur)
Ervaren Verkoper (37 uur)
Ervaren Verkoper (24 uur)
Leerling Verkoper (37 uur)

ROERMOND:
Assistent Bedrijfsleider ( 37 uur)
Ervaren Verkoper (37 uur)
Leerling Verkoper (37 uur)

Geïnteresseerd? Laat het ons weten!

Superkeukens Horst is op zoek naar leuke collega’s! Kijk voor meer informatie op: www.werkenbijimg.nl/vacatures
Heeft bovenstaande vacature je interesse gewekt? Mail dan je motivatiebrief en cv naar: sollicitatie@superkeukenslimburg.nl
* Ken jij iemand die interesse heeft in deze baan en komt diegene ook daadwerkelijk bij ons werken dan ontvang jij 1000 euro.
Stuur een mail met de naam van diegene die komt solliciteren naar: sollicitatie@superkeukenslimburg.nl en je ontvangt de actie voorwaarden.

www.superkeukens.nl
êêêê

Klanten beoordelen Superkeukens met een

8,2

HORST

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

ROERMOND

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

Elke zondag geopend

