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Kunst in de Peel
Exposities van onder meer schilder-, teken- en beeldhouwkunst waren te beschouwen tijdens Kunst in de Peel, het evenement dat zaterdag 25 september plaatsvond.
Gegadigden konden met de auto, fiets of wandelend een route afleggen langs verschillende plekken in de Peel, waar ze kunst konden bezichtigen en aan workshops konden deel
nemen. Zo ook bij Pluk & Theetuin In de 7e hemel in Grashoek, waar Joep Rooyakkers zijn kunst demonstreerde. / Beeld: Jac Willekens

Gemeente Peel en Maas akkoord
met huisvesting arbeidsmigranten op camping Nieuwehof
Ondanks dat er door 87 zienswijzen zijn ingediend, verleent gemeente Peel en Maas toch de vergunning
voor het huisvesten van maximaal vierhonderd arbeidsmigranten op camping Nieuwehof in Meijel.
De zienswijzen leiden op kleine punten tot aanvulling van de vergunning. Onder andere door het invoegen
van voorschriften voor het beheer van de locatie en de omgeving en het aanvullen van de toelichting
op onderdelen.
De initiatiefnemer wil de camping
voor een periode van maximaal tien
jaar inrichten voor de huisvesting van
maximaal vierhonderd arbeidsmigranten. Er worden maximaal tweehonderd wooneenheden gebouwd, allen
met een woonruimte van 30 vierkante
meter, die geschikt zijn voor twee
volwassenen. Ook komen er honderd
parkeerplaatsen op het terrein.
In een aantal zienswijzen wordt
opgemerkt dat de locatie niet

geschikt is voor de huisvesting van
vierhonderd arbeidsmigranten. Het
gebouw zou niet passen in de landelijke omgeving. De omgeving en
de locatie zou te dicht bij het bos en
het centrum zijn gelegen. Ook zou
de plek niet goed bereikbaar zijn en
zou betere infrastructuur rondom
de locatie nodig zijn. Dat de locatie niet gelegen is binnen het stedelijk gebied, maakt deze plaats
niet ongeschikt, geeft de gemeente

aan. Volgens de gemeente bestaat
op deze locatie, in vergelijking tot
huisvesting in het stedelijk gebied,
minder kans op overlast voor omwonenden.
Daarnaast wordt in een aantal
zienswijzen opgemerkt dat er geen
draagvlak voor het project is. Ook
zou vanuit de gemeente niet goed
gecommuniceerd zijn over het project. Dat is volgens de gemeente niet
correct. Er hebben diverse gespreken

met buurtbewoners en het dorpsoverleg Meijel plaatsgevonden over
het project. Initiatiefnemer heeft tijdens een informatieavond het project
gepresenteerd. Daarnaast is burgerparticipatie géén wettelijke verplichting is, pas met de komst van de
Omgevingswet zal dit veranderen.
Een aantal indieners vreest door de
komst van de arbeidsmigranten voor
overlast en daardoor een gevoel van
onveiligheid. Zo zijn ze bang voor
geluidsoverlast, verstoring van de
rust in het Startebos, zwerfafval,
brandgevaar, alsook excessief drankgebruik, criminaliteit, samenscholing
en integratieproblemen. Indieners
stellen dat voor wat betreft de beoor-

deling van overlast ten onrechte een
vergelijking met de camping wordt
gemaakt. De gemeente geeft aan
niet te kunnen uitsluiten dat omwonenden in enige mate hinder zullen
ondervinden van de komst
van de arbeidsmigranten. Wel kan
ervoor worden gezorgd dat overlast zoveel mogelijk wordt beperkt.
Daarom is de vergunning aangepast
en eraan toegevoegd dat altijd een
beheerder op het terrein aanwezig
is, wordt een toezichtsorgaan ingesteld en een huishoudelijk reglement
opgesteld.
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Jongerenvisie

Jongeren geven mening over leefbaarheid Helden
Jongeren in de dorpen van Peel en Maas vertellen hoe zij de leefbaarheid in het dorp vanuit hun perspectief beleven. Wat waarderen ze en wat
missen ze? Deze week gaan vier jongeren uit Helden, die allen thuis bij hun ouders wonen, in gesprek.

kunnen of willen wonen.” Max is er
ook van overtuigd dat hij nooit het
dorp gaat verlaten. “Ik blijf hier voor
altijd wonen”, licht hij toe. Daan is het
niet van plan, maar kan zich indenken
dat hij ooit om de een of andere reden
toch het dorp zal verlaten. “Mocht dit
het geval zijn, dan zal het zeker naar
een plek in de buurt zijn. Maar voorlopig hoef ik thuis nog niet weg.”

Plus- en minpunten

Max Dautzenberg

Sam Peeters

Daan van Leeuwen

Jens de Groof

Max Dautzenberg (22) is enthousiast over het leven voor jongeren in
Helden en geeft hiervoor een 8,5.
“Je woont heel erg centraal. Je bent
gemakkelijk bij een stad en hebt
eigenlijk alles in de buurt.” Sam
Peeters (24) en Daan van Leeuwen
(22) geven een 8. Sam: “Er is veel
te beleven en te doen, maar toch
blijft het een rustig dorp waardoor
er voor mijn gevoel altijd een goede
sfeer hangt. Het is handig om een

eigen supermarkt, bakker, kapper, café
en verschillende restaurants te hebben.
Dit zorgt voor wat leven in brouwerij.”
Jens de Groof (17) vindt Helden ook erg
leuk, maar dan wel als er geen corona
is. “Normaal gesproken geef ik Helden
een 7,5. Het leuke aan Helden is dat
het een dorp is en geen grote stad. Je
kent daardoor heel veel leeftijdsgenoten en er zijn veel verenigingen actief
zoals Jong Nederland, waar ik mijn hele
lagere schooltijd lid van ben geweest.
Dat was echt héél erg leuk.”

is voor mensen van mijn leeftijd, onder
de 18 jaar, waar je veel meer mensen
kunt ontmoeten dan alleen je eigen
vriendengroep. Hopelijk gaan dadelijk
de tentfeesten weer beginnen, die heb
ik gemist.”
Sam is in de weekenden ook vaak in de
kantine van VV Helden te vinden, of op
het terras van café de Pool. “Maar waar
ik ook van kan genieten is de ruime
keuze aan restaurants om met mijn
familie of vriendin iets lekkers te gaan
eten. In andere dorpen kom ik alleen
als er een kermis is en ik ga ook weleens naar Dotje in Panningen.”
Max vindt het jammer dat Apollo het
laatste jaar dicht is gegaan. “Dit was
echt een uitgaansgelegenheid voor de
jeugd. Nu heb je alleen maar café de
Pool en club Ultra. Wij gaan vaak naar
het café in Panningen of zijn op terrassen te vinden in verschillende dorpen.
Daan gaat graag naar kermissen en
tentfeesten, ook in andere dorpen.
“Mijn voorkeur hebben de ‘boerenfeesten’ zoals keet- of tentfeesten en

de kermisfeesten zijn eigenlijk ook
wel favoriet. Het afgelopen jaar is er
door corona weer nieuw leven in de
keet geblazen. Hier zitten we ieder
weekend. We kijken er voetbal en er
wordt menig pilsje genuttigd. Zo hebben we toch nog enigszins het uitgaansgevoel. Er hoeft voor mij niks bij
te komen, omdat ik Helden eigenlijk
wel bruisend genoeg vind.”

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

Oplage 20.050 exemplaren
www.hallopeelenmaas.nl

Jongerenactiviteiten
Jens is ook al jaren lid van de voetbalclub in Helden. “Ik voetbal graag, maar
ben er ook zeker bij voor de derde
helft in de kantine, die is minstens zo
gezellig. Daar komen ook veel van mijn
vrienden, dus daar is het altijd leuk.
In het weekend zit ik met mijn vriendengroep bij iemand thuis. Dat is zeker
gezellig, maar je ziet dan elk weekend
bijna dezelfde mensen. Daarom is het
jammer dat er niet vaker iets te doen

Wonen
Van de vier jongeren is er één die
wellicht in de toekomst uit Helden
verhuist en dat is Jens. “Ik sluit niet
uit dat ik ooit verhuis uit Helden, de
wereld is groot”, zegt hij. “Helden
is heel leuk, maar er zijn heel veel
gezellige plekken om te wonen, denk
ik. Misschien ga ik volgend jaar op
kamers dus dan zie ik nog genoeg van
de grote stad.” Voor Sam is er geen
twijfel mogelijk. “Ik blijf mijn hele
leven in Helden, dat staat vast. Er zijn
geen andere dorpen die mij aantrekken en ik zou ook nooit in een stad

Max vindt Helden een prachtig dorp,
mede doordat het volgens hem een
hechte kern heeft. “Bij kindervakantiewerk komt het dorp echt tot leven,
net zoals bij carnaval. Daar geniet ik
ontzettend van. Wel vind ik dat er in
Helden meer (uitgaans)gelegenheden moeten komen voor de jeugd
onder de 20 jaar. Verder zou ik het
Mariaplein aanpassen, want daar
loopt de Kesselseweg en die maakt
het plein een stuk minder gezellig.
Het terras van de Pool is hierdoor aan
de kleine kant.” Max en Sam vinden
het zonde dat de panden bij Kaupman
leegstaan. Sam: “Ik zou willen dat er
lokale ondernemers komen die ervoor
zorgen dat ze gevuld worden.” Daan
vindt de pluspunten van het dorp dat
er veel te doen is en volgens hem ontbreekt er aan weinig. Hij heeft alleen
nog één wens en die is voor de boeren in de gemeente. “Hopelijk zorgt
gemeente Peel en Maas ervoor dat er
in onze gemeente nog een mooie toekomst is weggelegd voor de boer.”
Jens vindt dat er in Helden bijna
alles aanwezig is wat je nodig hebt,
maar om het nog leuker te maken
zou hij het fijn vinden als er een
jongerenontmoetingsplek zou komen.
“Ik wil graag een plek waar je kunt
rondhangen, zoals een groot terras,
meer plekken om uit te gaan of een
buitenbad. Dat zou mooi zijn.”

Tekst: Roosje Delsing
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Gemeente Peel en Maas akkoord met huisvesting
arbeidsmigranten op camping Nieuwehof
Wiljan Oomen, één van de indieners
van een zienswijze, stelt niet blij te
zijn dat de vergunning is verleend.
“Binnenkort is de vergunning onherroepelijk, we moeten dus op korte
termijn beslissen of we vervolgstappen gaan nemen. Maar dat kost zoveel
negatieve energie, daar ben ik klaar

mee. We zijn momenteel in overleg
met de initiatiefnemer om er samen
uit te komen. De verwachting is dat
de directe buurtbewoners er met
hem uitkomen doordat er grond verdeeld gaat worden als na tien jaar de
arbeidsmigranten vertrekken. Over
het algemeen gezien kunnen we best

tevreden zijn over hoe de initiatiefnemer met ons omgaat.”
Waar Oomen de meeste moeite
mee heeft, is de communicatie met
de gemeente. “We hebben van de
gemeente geen persoonlijke reactie
ontvangen op onze zienswijzen. Die
moesten we in de vergunning terug-

vinden. De communicatie met de
gemeente is onder de maat. Wij hebben het gevoel niet serieus genomen
te worden. We bekijken of we hier nog
iets mee willen en kunnen doen.”

Tekst: Jeanine Hendriks

College Peel en Maas gaat akkoord met eerste concept
zonnepark De Schorf
Het College van B&W van gemeente Peel en Maas heeft besloten (in principe) medewerking te verlenen
aan het realiseren van zonnepark De Schorf. Volgens de gemeente voldoet het plan aan de opgestelde
beleidskaders.
Zonnepark De Schorf, dat komt te
liggen aan de Schorfweg in Beringe,
is een initiatief van de ontwikkelaar
Pure Energie BV en Dorpscoöperatie

Steingood en benut 28 hectare
grond. Vanuit de gemeente is,
op basis van opgestelde beleids
kaders, het plan getoetst op ruimte-

lijke kwaliteit en burgerparticipatie.
De inhoud en omvang van het plan
zijn daarbij goedgekeurd. Zonnepark
De Schorf voldoet aan de gestelde

criteria en wordt gezien als een
prima initiatief. Dit besluit biedt de
mogelijkheid om het initiatief in
procedure te brengen. Het ontwerpbesluit zal uiteindelijk zes weken ter
inzage worden gelegd. Gedurende
deze termijn kan iedereen een zienswijze indienen.
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Rennende Ricardo zamelt
geld in voor stichting KiKa
Ricardo Geeraets uit Panningen rende voor Stichting Kinderen
Kankervrij (KiKa) op zondag 26 september de Berlijn Marathon en
haalde hiermee, samen met zijn team, 253.000 euro op voor de
stichting. Op zondag 3 oktober loopt hij de marathon in Londen,
met hetzelfde doel: geld ophalen voor ernstig zieke kinderen.

Stoppende koks eetpunt de
Ankerplaats in het zonnetje gezet
Het bestuur van Bevordering Welzijn inwoners Grashoek (BWiG) heeft de koks van eetpunt de Ankerplaats in
Grashoek in het zonnetje gezet. Na zeventien jaar is er besloten om met het eetpunt, waar op maandagen
maaltijden voor inwoners van Grashoek werden gekookt, te stoppen. Dit ligt deels aan de coronaperikelen en
deels aan het gegeven dat het merendeel van de koks de leeftijd van eind 70, begin 80 jaar hebben bereikt.
Ook zijn er niet meer genoeg vrijwilligers.

Tijdens een feestelijk diner van de
BWiG-bestuursleden samen met vrijwilligers van het eetpunt, werden
deze laatste in het zonnetje gezet
en bedankt voor de jarenlange inzet.
“Zo’n mooi initiatief van zo vele
jaren kun je niet met de stille trom
voorbij laten gaan”, aldus het BWiGDe tocht van ruim 42 kilometer in Berlijn beviel Ricardo goed,
ondanks de warme weersomstandigheden. “Het was 26 graden en
de zon scheen voluit”, zegt Ricardo.
“Het was echt belachelijk warm.
Ik wilde mijn persoonlijke record
verbreken, maar na 10 kilometer
wist ik dat ik het tempo niet ging
volhouden met deze hitte. Ik stelde
mijn doel bij en wilde de marathon
uitrennen binnen 4 uur.”
Elke 5 meter was er een waterpunt
en daar heeft de Panningnaar gretig gebruik van gemaakt. “Ik ben
bij elk punt gestopt en heb twee
bekers gepakt: één om op te drinken en de ander gooide ik in mijn
gezicht.” Tussendoor nam hij nog
zogeheten energiegelletjes uit een
zakje, die koolhydraten bevatten.
“Je verliest zoveel vocht en dan
droog je uit. Met deze gel voorkom
je dat je kramp krijgt.”
Ondanks de warmte behaalde
Ricardo de finishlijn en ook nog
eens binnen zijn persoonlijk
gestelde doel: 3 uur en 43 minuten.
“Dat gevoel als je het einde haalt,
dat is heel gek. Er staan rijen mensen en iedereen juicht. Je hebt je
naam op je shirt staan en mensen
roepen jouw naam, het is net alsof
je de wereldkampioenschappen
loopt. Dat is heel erg speciaal.”

Nieuw doel
Ricardo rent al jaren marathons
om geld op te halen voor stichting
KiKa. In 2016 is hij begonnen met
hardlopen en raakte al snel verslaafd hieraan. Het was zijn droom
om de marathon van New York
te lopen, maar om hieraan deel
te nemen sta je eerst jarenlang

in de wachtrij. Ricardo moest een
andere manier vinden om sneller
mee te kunnen doen en wist dat er
jaarlijks goede doelen meededen
en met een speciaal team erheen
gingen. Ricardo meldde zich aan bij
KiKa en mocht met deze stichting
mee naar The Big Apple. “Ik vind
KiKa een stichting met een fantastisch doel. Toen ik een keer op een
infodag kwam en daar de ernstig
zieke kinderen zag, wist ik: daar
doe ik het voor. Het doet dan heel
veel met je.”

Droom
Het is Ricardo zijn doel om alle
Big Six Marathons (allen ruim
42 kilometer) uit te lopen. Eerder
liep hij de marathons in New York,
Tokio en Chicago. Komende zondag
neemt hij deel in Londen en dan
als laatste, in april 2022, in Boston.
Als hij ze alle zes heeft gehad, wil
hij zichzelf blijven uitdagen en op
een andere manier geld inzamelen
voor KiKa. “Als mijn doel behaald
is, wil ik mee gaan doen aan
triatlons. Dat is eerst 3,8 kilometer
zwemmen, dan 180 kilometer
fietsen en vervolgens een hele
marathon rennen. Ik heb een hekel
aan fietsen, dus dat wordt nog een
hele uitdaging.”

Het gevoel dat opkomt
als je de finish haalt
is heel gek

Tekst: Roosje Delsing

bestuur. Graag wil het bestuur inwoners van Grashoek enthousiasmeren
om de volgende kookbrigade op te
zetten. “Mochten er mensen zijn om
samen met ons dit mooie initiatief
weer nieuw leven in te blazen. Het
zou fantastisch zijn als we de voortgang van het eetpunt weer kunnen

realiseren. Zo kunnen de deelnemers
weer op maandag genieten van een
heerlijke maaltijd en een gezellig
samenzijn waar, zeker na de coronaperiode, erg veel behoefte aan is.”
Voor meer informatie zie
stichtingbwiggrashoek@gmail.com

Gemeente Peel en Maas schuift klachten door

Provincie onderzoekt herkomst klachten
stankoverlast Panningen
De gemeente Peel en Maas zegt niet zeker te weten dat de klachten, die binnen zijn gekomen over de stankoverlast in Panningen, ook daadwerkelijk van de (op social media) veelgenoemde industriële drogerij in
Panningen afkomen. Een woordvoerder van de gemeente Peel en Maas laat weten dat zij de provincie, die het
bevoegd gezag over het bedrijf heeft, nadrukkelijk gevraagd heeft om verder onderzoek te doen.
Het CDA in Peel en Maas gooide de
kwestie onlangs op en stelde vragen
aan het college hierover. Zo wilde
de fractie weten of het college zich
bewust was van de negatieve invloed
van de stankoverlast op het leefgenot van omwonenden. De gemeente
laat weten recent weer een aantal
klachten te hebben binnengekregen over stankoverlast. Volgens een
woordvoerder heeft de gemeente
Peel en Maas ook in het verleden
vaker klachten van stankoverlast in
Panningen gehad. Dit waren er achttien in 2018, twee in 2019, zeven in
2020 en negen in 2021. In het verleden zijn deze in verband gebracht met
een bedrijf op het industrieterrein van
Panningen. “Het ging destijds om een
bedrijf waarover de provincie bevoegd
gezag heeft”, zo laat de woordvoerder
weten. “Een aantal jaar geleden heeft
het desbetreffende bedrijf samen met
de provincie en de gemeente onderzocht of het bedrijf verplaatst zou kunnen worden. Financieel gezien was
dit echter niet haalbaar. In het verleden is er regelmatig contact geweest
met het bedrijf en de provincie, zowel
ambtelijk alsook bestuurlijk.”
De gemeente Peel en Maas weet
niet of de klachten die nu binnen zijn
gekomen om hetzelfde bedrijf gaan.

Ook is het volgens de woordvoerder
niet bekend hoeveel klachten rechtstreeks bij de provincie zijn binnengekomen. “Klachten die wij hierover
ontvangen worden doorgestuurd
naar de provincie. Onderzoek naar
herkomst van de klachten wordt van

daaruit opgepakt. Wij gaan de provincie nadrukkelijk vragen om aan de
slag te gaan met de recente klachten
en om te onderzoeken of deze van
hetzelfde bedrijf afkomstig zijn.”
Tekst: Roosje Delsing

Vlees met smaak
Dat is ons motto!

Aanbieding

Geldig van
30 september t/m 20 oktober 2021

Riblappen
Sucadelappen

Openingstijden

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

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

www.herefords.nl
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Waarom al dat vechten?
Waarom al die pijn?
Je wilde hier niet weg,
je wilde bij ons zijn.
De strijd was oneerlijk
en geheel niet terecht.
Je wilde nog graag verder,
maar verloor dit gevecht.

1 oktober 2021
50 jaar getrouwd

Jac en Els
Lintjens-Lemmen

Truus Kempen - Heijnen

Maasbree

* Beringe, 2 mei 1953
† Panningen, 24 september 2021

Proficiat namens
kinderen en kleinkinderen

echtgenote van

Hans Kempen

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

Mam, schoonmoeder en oma van
Edwin en Marlie, Noa, Yara

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

Correspondentieadres:
Ringovenstraat 39, 5981 AK Panningen

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

We nodigen jullie uit voor de afscheidsdienst op
vrijdag 1 oktober om 10:30 uur in zaal Boszicht,
Provincialeweg 2 te Maasbree.
Aansluitend begeleiden wij, het gezin,
Truus naar het crematorium.

Vele bloemen, kaarten en mooie woorden
hebben ons getroost toen wij afscheid hebben moeten nemen
van mijn man, (schoon)vader en opa

Als een regenboog vol kleur
Als een zonnetje heel fel
Een herinnering zo dierbaar
In gedachten geen vaarwel

Mia Janssen-Hanssen
Oos moe en oma

* Beringe, 1 mei 1937

echtgenote van

Pierre Janssen †

Huub Korsten

Wim en Relinde
Dorien en John
Marissa en Tim
Kelsy
Geert
Erik en Ruth
Tess
Juul

Het deed ons goed dat zo velen hem hebben gekend.
Onze dank hiervoor.
:

Een speciaal woord van dank voor alle betrokkenheid
aan de medewerkers van Vincent Depaul.

Nel Korsten - Peeters
kinderen en kleinkinderen

Met al haar strijdlust, positiviteit en wilskracht heeft
zij de strijd niet kunnen winnen. Met groot verdriet en
diepe verslagenheid hebben wij veel te vroeg afscheid
moeten nemen van onze collega

Françoise de Veer - Keijsers
Zij blijft in onze herinnering en wij wensen Ben,
de kinderen en de rest van de familie heel veel sterkte
om dit grote verlies te verwerken.

† Panningen, 19 september 2021

Correspondentieadres: D. Theelen-Janssen,
Korenbloem 33, 5988 MC Helden
Dank aan de Groenling team 3 en dokter Magis voor de goede
zorgen in de afgelopen drie jaar.
De uitvaartdienst en de begrafenis hebben op
zaterdag 25 september plaatsgevonden.

samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

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

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
Weduwnaar 78 jaar zoekt leuke
vriendin .Tel: 06 46 77 41 93
Gevraagd poetshulp voor 3 uur per
2 weken .
Tel. 06 40 99 34 47
Hortensia’s (veel srt. o.a. limelight,
little lime, annabelle), rhodo,
azalea, vlinderstruik, taxus, laurier,
buxusvervangers, vaste pl., grassen
enz. Open zaterdag van 9.30-16.30 uur.
Oude Heldenseweg (naast 13a)
Maasbree. Info: 06 40 32 71 08 of
www.veld-tuinplanten.nl
Man zoekt date met vrouw.
Om samen uit eten te gaan.
Contact: 06 38 34 11 96 Inf. bij belletje.
MINDFUL BEWEGEN, YOGA &
MEDITATIE:
8 dinsdagav. van 19.30-20.30 uur.
in Panningen. Data: 12-19 okt. 2-9-1623 -30 nov. 7 dec. Nog ’n paar plaatsen
beschikbaar!
Aanmelden kan tot 4 oktober.
www.sensus-pvs.nl/ 06 13 74 75 29
(v.a. 21 jr.)
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
8 weekse MINDFULNESS TRAINING;
woensdag van 19.30-21.30 uur.
Data: 13-20 okt. 3-10-17 en 24 nov.
1 en 8 dec. 1e categorie trainer.
Aanmelden tot 5 okt. Nog enkele
plaatsen beschikbaar. (v.a. 21 jr.).
www.sensus-pvs.nl of T: 06 13 74 75 29

Team Fysiomotion
Panningen, 28 september 2021

bob noten

Experts in beweging

uitvaartbegeleiding

Appels zelf plukken € 0,50 per kilo
Bolchrysanten € 4,00 per stuk
Fruitbomen € 7,00 per stuk
Tienraijseweg 2, meerlo 06 53 13 01 32

Zondag 10 oktober vlooienmarkt
Bij blokhut ôs Thôes, Kerkbosweg 34
te America Van 13:30 tot 16:00 uur
Entree 2,50 euro.

Uw adres voor trapbekleding met
tapijt bel: 06 16 37 45 14 voor een
gratis prijsopgave bij u thuis dmv
stalen! Woningstoffeerderij vd Broek

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

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

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

fienbosuitvaartzorg.nl

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

24-uur
bereikbaar

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

077-3661314 | www.bobnoten.nl

3009 \ jongerenf
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15-vragen aan

Novi Raeijmaeckers Baarlo
nog al te graag. Ik weet niet waarom,
een stukje jeugdsentiment denk ik.

Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
De herinnering waarvan ik nog
altijd kippenvel krijg, speelt zich af
in Disneyland Parijs. Mijn oma en ik
gingen in een gekke attractie, we
moesten met een lasergun aliens
beschieten. Ik heb hier heel veel plezier gehad, vandaar dat ik deze herinnering koester nu mijn oma overleden
is.

Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
‘Be yourself in your world, and ban the
people whom are distracting you’. Dit
advies heb ik mijzelf gegeven, nadat
ik erachter kwam dat ik niet was wie
ik echt wilde zijn. Ik veranderde mijn
levensstijl en werk naar het punt waar
ik wil zijn. Nadat ik naar een nieuwe
school ben gegaan, kreeg ik mensen
om mij heen die dit idee stimuleerde.
Sindsdien zit ik weer beter in mijn vel.

Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?

Naam
Leeftijd
School

Plaats

Novi Raeijmaeckers
14 jaar
Agora
Buurtcollege
Maas & Peel
Baarlo

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou graag een keer een reis
door Azië willen maken, omdat
ik juist de cultuur in dit continent
heel erg boeiend vind. Dit wil ik
gewoon primitief, ik ben zelf niet
zo’n fan van extreme luxe. Ik zou
Azië graag willen ontdekken met
mijn beste vriend Daan, omdat hij
iemand is die veel voor mij betekent.

Wat zou je graag nog willen leren
in je leven?
Ik wil nog veel leren over de Japanse
taal, de lhbti-community en spiritualiteit. Dit zijn onderwerpen die ik erg
interessant vind, omdat ik er zelf mee
te maken heb, of simpelweg omdat
het anders is dan ons bestaan.

Wat deed je als kind het liefst?
Als kind klom ik graag in bomen,
speelde ik Skylanders op de Wii, of
ging ik andere dingen doen met vrienden. Dit waren dan dingen die stoere
jongens deden. Ik heb nooit echt van
knutselen gehouden, of iets wat volledig met meiden werd geassocieerd.
Deze dingen doe ik nu nog regelmatig.
Ook het spel Skylanders spelen, doe ik

WIJ PLAATSEN
VAKKUNDIG ZELF
UW BADKAMER
EN TEGELWERK

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

Tijdens het uitzoeken van wie ik ben,
ben ik ook dingen van mezelf gaan
laten zien, die ik zelfs voor mezelf
verstopte. Sinds dat ik 12 jaar oud
was, verstopte ik bewust het feit dat
ik niet in het lichaam zat dat voor mij
bestemd zou zijn. Het gevoel was er
altijd al, maar erover nadenken deed
ik niet. Toen mijn meester in groep
8 vertelde over een meid die zich
een jongen voelde, wist ik meteen
dat ik mij ook zo voelde, maar dan
andersom. Ik ben een jongen in een
meisjeslichaam. Ik verstopte dit, maar
sinds maart ben ik hiermee gestopt.
Ik ben uit de kast gekomen als een
transgender en heb nu nog een lange
weg te gaan.

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
De laatste foto die ik heb genomen,
is via Snapchat. Dit was zondag 26
september. Ik had het moeilijk en ik
voelde me slecht. Maar toen ik naar
de muur achter me keek, zag ik een
mot zitten, in de vorm van een hartje.
Het klinkt misschien heel raar, maar
het voelde alsof een overleden dierbare een bericht naar me stuurde. Iets
als ‘ik ben er voor je’. Ik begon me
beter te voelen en heb daarom deze
foto gemaakt.

Hoe heb je je beste vriend/vriendin
ontmoet?
Ik heb mijn beste vriend ontmoet op
de crèche, toen we klein waren. Ik
kan me er daarom niets van herinneren, alleen dat we elkaar daar voor
het eerst zagen. We hebben dezelfde
energie, humor en liefde voor Canada.
Vandaar dat het vanzelfsprekend is dat
we nog steeds bevriend zijn.

Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
Het laatste boek dat ik erg leuk vond
was een filosofie over Nietzsche.
Hierin werd over zijn leven en manier
van denken verteld. Hij had erg inte-

ressante meningen over het leven. Hij
was een nihilist, wat betekent dat hij
geen zin zag achter het leven. Omdat
ik er zelf ook zo over denk, kon ik me
vinden in zijn meningen. Dit maakte
het boek interessant en heel leuk.

Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Op vrijdag- en zaterdagavond ga ik
graag naar vrienden, even genieten
van het weg zijn. Weg zijn van het
gezin, verplichtingen, of alles dat in
huis rondzwerft. Met mijn vrienden
kan ik even helemaal terug naar punt
nul gaan. Dit vind ik erg fijn.

Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat
over jou te weten zouden komen?
Mensen zouden zich helemaal verbazen als ze erachter zouden komen
hoeveel ik van mijn onzichtbare vrienden hou. Weinig mensen weten dat ik
ze heb, aangezien de meeste mensen denken dat alleen kleine kinderen deze hebben. Maar ik geloof in
de dingen die je niet kunt zien. Ik heb
zelfs een gezin in m’n huis wonen.
Ondanks dat ik nog steeds een beetje
bang voor ze ben, ben ik dankbaar dat
ze er zijn.

Hoi

Column

Het is zover,
de herfst is er
weer
Even wennen, dat 22 op 23
september officieel de herfst is
begonnen. De herfst, het seizoen dat basisschoolleerlingen
uiterst creatief bezig zijn met
verschillende herfstingrediënten. Alle creatieve werkjes die
in de klas en thuis worden
opgehangen, zorgen voor een
herfstige sfeer. Op het schoolplein hebben de kinderen de
grootste pret met alle bladeren.

Mijn slechtste eigenschap is zeker
weten mijn jaloezie. Niet alleen omdat
ik er zelf veel last van heb, maar ook
anderen hier last van kunnen hebben.
Omdat ik mijn eigen jaloezie vaak
voor mezelf houd, kropt alle stress
zich op. Dat kan vaak fout gaan.
Ik begin dan te huilen en bouw een
stevige muur om me heen. Hier kan
ik vervolgens soms dagen last van
hebben. Dit vind ik vervelend, maar ik
heb er mee leren leven.

De herfst, onder een dikke wollen
deken kruipen na een lange werkdag. Het liefst met een warm kopje
thee erbij en je favoriete serie om
het af te maken. ‘s Avonds in een
warm bad duiken met de aroma
van badkruiden en kaarsen. De
herfst, wanneer het zo vroeg donker is en je door de straten rijdt en
alle huizen verlicht ziet. Een warm
en knus tafereel. De herfst, het seizoen met de mooiste kleuren, naar
mijn mening. De kastanjes bedekt
in een prachtige glans. De opvallendste felrode, oranje en geel
gekleurde bladeren, net voordat ze
de takken van de boom verlaten.
De bladeren die van de bomen
vallen en in alle tinten bruin te
vinden zijn. Wanneer de bomen
kaal zijn en je de zandpaadjes in
het bos niet meer kunt zien door
de dikke laag bladeren. Een wandeling maken in de frisse lucht. In
een heerlijke dikke trui. De herfst,
heerlijk jezelf verwennen door lekkernijen te bakken thuis. Om dan
van je ‘summerbody’ weer een
‘welvaartsbuikje’ te maken. Oma’s
heerlijke versgebakken wafels
met slagroom. De pompoenen die
weer in het seizoen te vinden zijn
voor overheerlijke pompoensoep.
Een salade met verse walnoten uit
opa’s tuin. De stoofperen. En noem
maar op.
De herfst, Sint-Maarten vieren.
In sommige gevallen Halloween
vieren, pompoenen uithollen en
er leuke gezichten in maken. Het
Sinterklaasfeest vieren met de
hele familie. Iedere avond weer
op de bank geplakt zitten voor het
Sinterklaasjournaal. Versgebakken,
warme pepernoten. De gelukkige, stralende kindergezichtjes.
En natuurlijk niet te vergeten de
cadeautjes. Herfst, een prachtig
seizoen.

Tekst: Maud van den Bekerom

Mirthe

Wie is je grote voorbeeld?
Mijn grote voorbeeld is mijn nicht.
Mijn nicht support mij op elke manier
mogelijk. Hierom is ze een belangrijk onderdeel van mijn leven. Ze ziet
bijna alles op de positieve manier
en stimuleert me ook zo te denken.
Haar manier van leven is uniek, ze is
helemaal haarzelf en dat bewonder ik
heel erg.

Als je naar een ander tijdperk zou
kunnen reizen, waar zou je dan
heen gaan en waarom?
Als ik naar een ander tijdperk zou
kunnen reizen, had ik naar de oertijd
gekozen. Het is een interessante tijd,
het begin van de mens. Als ik daar
naartoe zou reizen zou ik meer kunnen leren over hoe de eerste mensen
dachten en of dat een beetje vergelijkbaar is met dat van nu. Op een goede
of slechte manier.

Wat is je beste eigenschap?
Ik denk dat mijn beste eigenschap
mijn eigenwijsheid is. Ik vind zelf dat
eigenwijs zijn een hele goede eigenschap is, omdat je weet wat je wilt
en dingen graag op je eigen manier
doet. Ondanks dat het vervelend voor
anderen kan zijn, is een eigen wil
hebben heel goed, vind ik.

Wat is je slechtste eigenschap?
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Pesten moet strafbaar worden
De Week Tegen Pesten is maandag 27 september gestart en duurt tot vrijdag 1 oktober. Momenteel is pesten niet strafbaar. Kinderombudsvrouw
Margrite Kalverboer zegt in een interview met het AD dat pestprotocollen misschien niet genoeg zijn en er mogelijk naar een strafbaarheidstelling toe moet worden gegaan. Op deze manier worden pesters in de toekomst wellicht strafrechtelijk aangepakt.
Momenteel is pesten zelf niet strafbaar. Pesters
kunnen hooguit strafbare feiten plegen waarvoor ze dan vervolgd worden. Kinderen tot 12
jaar kunnen überhaupt geen boete of straf krijgen. In verschillende Amerikaanse staten en
België is pesten wél strafbaar gesteld als vorm
van ‘belaging’. Toch is het pesten van kinderen
iets waar je als slachtoffer je hele leven last van
kan hebben. Het kan grote gevolgen hebben.
Kinderen willen niet meer naar school, hebben minder zelfvertrouwen en worden somber.

Pesten wordt onderschat, het wordt vaak afgedaan
als iets kleins en ‘je wordt er hard van’. Pesten
strafbaar maken kan de oplossing zijn, omdat er
nog steeds geen effectieve aanpak voor pestgedrag
blijkt te zijn. Het blijft namelijk een veelvoorkomend
probleem, ongeveer 10 procent van de kinderen
wordt gepest. Het gebeurt niet alleen op school,
maar ook op sportclubs, in de buurt en online.
Gepeste kinderen kunnen hier de rest van hun leven
de consequenties van ervaren, moet een pester er
dan wel zo mee wegkomen?

Aan de andere kant kan de grens tussen plagen en
pesten moeilijk aan te geven zijn. Kinderen hebben
vaak niet door wat de gevolgen zijn van hun daden,
waardoor het moeilijk kan zijn dit gedrag strafbaar
te stellen. Daarnaast kan er ook meer verantwoordelijkheid gelegd worden bij volwassenen om kinderen
een veilige omgeving te bieden. Te vaak wordt er niet
of gebrekkig ingegrepen. Als zij meer ingrijpen zal het
straffen van kinderen misschien niet nodig zijn.
Pesten moet strafbaar worden, wat vindt u?

Bespreking poll week 38

Bezitters en verspreiders van kinderporno 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?
Paula Janssen vindt dat de verdachten zwaar gestraft moeten worden. “Familie van die mensen
wordt er ook op aangekeken en kunnen er niets
aan doen. Je zult maar de moeder of vrouw zijn
van zo iemand. Straffen! En zwaar.”
Marlie Vestjens twijfelt over het exposen van de
verdachten. “Hier in Nederland meent iedereen
tegenwoordig het heft in eigen hand te moeten
nemen, dan is het vrijgeven van personen wel
gevaarlijk, aan de andere kant zou het je kind of

kleinkind maar wezen wat voor het leven getekend
wordt. Het is een keuze uit twee verkeerden, maar
ik zou dan toch kiezen om het kind te beschermen,
dus vrijgeven.”
Nick Umans vindt niet dat ze moeten worden geëxposed. “Ze moeten worden geëxecuteerd. Voor dit
soort zieke mensen is er geen plek in de samenleving. En de cel kost alleen maar geld dus gewoon
inzetten voor testen van medicijnen, wapens en andere dingen waar je moeilijk vrijwilligers voor vindt

VAKGARAGE
PEETEN BV

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

is een mooie oplossing.”
Onno Snellink deelt deze mening niet. “Dat moet je
aan de rechtspraak overlaten. Anders moet je ook
de verkrachters, moordenaars, doorrijders en/of veroorzakers dodelijk ongeval en alle dronkenlappen
die toch gaan rijden exposen en is het einde zoek.
Laat (zware) straf en eventueel tbs aan de rechter
over en dan niet executeren zoals Nick Umans voorstelt. Niet meer van deze tijd en er zijn zo al teveel
achteraf onschuldigen geëindigd.”

Wespenbestrijding Peel en Maas
Ook voor andere plaagdieren!

Constant Plaagdier Preventie
06 39 02 22 51 • Panningen

Aanstormend
cabaretier
zoekt publiek,
om samen linkse
hobby te bedrijven.
Ik ontmoet u graag op 2 oktober
in DOK6 Theater om 20.15 uur,
pijnlijke stiltes geen bezwaar.

Halloween in Attractiepark Toverland

Op 9 okt., 16 okt., 21 t/m 24 okt., 26 t/m 31 okt. en 6 nov. vinden in Attractiepark Toverland weer de Halloween
Nights plaats van 19:00 tot 23:00 uur. Wij informeren u graag over de volgende zaken:
Vuurwerkshow
De Halloween Nights worden afgesloten met een magische vuurwerkshow. De show vindt plaats van 22:45 tot
22:55 uur. Tijdens de show wordt uitsluitend gebruikgemaakt van geluidsarm consumentenvuurwerk. In samenwerking met onze vuurwerkleverancier streven wij ernaar om eventuele overlast tot een minimum te beperken.
Spookhuis op externe locatie
Spookhuis Maison de la Magie, dat vorig jaar nieuw gebouwd is, keert terug. Dit spookhuis bevindt zich op een
externe locatie, in een voormalige koeienstal op Schorfvenweg 10. Er wordt uitsluitend binnen gebruikgemaakt
van muziek en/of geluidseffecten. Bezoekers worden met elektrische treintjes naar het spookhuis vervoerd.
Kiss & Ride
Om de verkeersdoorstroom tijdens de Halloween Nights voor iedereen zo optimaal mogelijk te laten
verlopen wordt er een speciale Kiss & Ride ingericht voor het afzetten en ophalen van bezoekers.
De verkeerssituatie op deze avonden is daardoor gewijzigd voor zowel bestemmings- als doorgaand
verkeer. Kijk op toverland.com/parkeren voor aanrijroutes, plattegronden en meer informatie.
Belangrijke informatie:
• De afslag naar Toverland vanaf de Midden Peelweg (N277) is afgesloten vanaf 21:00 uur.
• Op de Helenaveenseweg is vanaf 21:00 uur uitsluitend éénrichtingsverkeer mogelijk via de
Kleefsedijk (vanaf A67) of de Steeg (vanuit Horst & Sevenum), m.u.v. de lijnbus.
• De Kiss & Ride parkeerplaats is uitsluitend bereikbaar via de Kleefsedijk of de Steeg;
volg hiervoor de gele borden.
• Het afrijden van de Kiss & Ride parkeerplaats is uitsluitend mogelijk via de Helenaveenseweg –
Midden Peelweg (N277).
• De Schorfvenweg is afgesloten vanaf de Helenaveenseweg tot aan de Heesbredeweg van
15:00 – 00:00 uur.
• Volg te allen tijde de instructies van de verkeersregelaars op voor een optimale doorstroming.

www.chrisverlaan.nl

Karin vertelt

Column

Alleen

Als je een gezin hebt, ben je
maar zelden alleen. Er is
altijd wel iets of iemand die
iets nodig heeft, en dat doe je
ook gewoon. Met een man die
vaker van huis is, raak je
eraan gewend alles alleen te
doen. En voor lange tijd lukt
dat ook nog, het maakt je
trots. Totdat je het punt
bereikt dat alles enorm op
begint te stapelen en het
teveel wordt voor één alleen.
Het is niet dat niemand hulp
heeft aangeboden. Ik was
er alleen zo aan gewend om
alles alleen te doen, dat ik niet
meer zag hoeveel het was
geworden. En toen ik eindelijk
zo ver was, werd mijn hulpvraag
niet herkend. Want ik deed het
toch prima? Eerst was er de
teleurstelling, daarna boosheid
en gelatenheid. Zo was het toch
altijd al geweest? Maar nu ik
eindelijk de tijd kreeg om alleen
te zijn, kreeg ik ook de kans om
mezelf eens goed aan te kijken
in de spiegel. Aan wie deed dit
me denken? Eindelijk viel het
kwartje…
Ik herkende het patroon, het
gevecht van mijn moeder. Al
maakten we allebei andere
keuzes, onze levens en
opvattingen bleken verrassend
overeen te komen. En daarmee
ook het gevoel van
frustratie, wat uiteindelijk
onvermijdelijk zou leiden tot
verbittering, wist ik. En dat wilde
ik nou net voorkomen. En dus
heb ik voor de eerste keer in
mijn leven serieus om hulp
gevraagd. Omdat ik het niet in
mijn eentje kan, en vooral niet
wil doen.
Tijd om oude patronen los te
laten en me niet langer af te
schermen, maar open te stellen.
Niet altijd maar onafhankelijk,
maar ook kwetsbaar durven
zijn. Het wordt een pittig traject,
maar de uitkomst is gericht
op een nieuwe toekomst. Een
waarin het ‘ik geloof dat ik
er alleen voor sta’ vervangen
wordt door ‘samen’. Met
iedereen die zo belangrijk voor
me is. Want dat voelt zoveel
fijner.

Karin
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Bladkorven
Milieupark carnavalsmaandag geopend

De bladkorven voor bladeren worden in de week van 4 t/m 8 oktober geplaatst.
Deze korven zijn alleen bestemd voor blad van bomen in de openbare ruimte.
Zodra
decorona
bomenwordt
kaal zijn,
worden
de bladkorven
weggehaald.
Vanwege
carnaval
dit jaar
niet gevierd.weer
Het milieupark
is carnavalsmaandag
15 februari geopend van 09.00 - 16.00 uur.
Het is niet toegestaan om snoeiafval en bladeren uit eigen tuin in de bladkorven te doen.
Deze kunt u gratis aanbieden bij het Milieupark.

Jongeren, wisten jullie dat...
Een ID-kaart lenen, uitlenen of vervalsen lijkt onschuldig, maar dat is identiteitsfraude.
Dit kan vervelende en ernstige gevolgen hebben. Zo kan iemand voor twee jaar zijn of
haar paspoort kwijtraken.

Leegmaken van de bladkorven
De bladkorven worden één of twee keer per week leeggemaakt. Dit is afhankelijk van de
hoeveelheid blad.
Locaties
De locaties zijn te vinden in onze digitale afvalkalender op onze website:
https://afvalkalender.peelenmaas.nl/
Er is een zo goed mogelijke verdeling gemaakt en rekening gehouden met het aantal én de
grootte van bomen in de omgeving.

Wij bedanken iedereen die
zich heeft ingezet voor de
taxusinzameling!
Stichting Taxus Taxi heeft in samenwerking met vele taxusdonateurs, gemeenten
en partners maar liefst 480.000 kg taxussnoeisel ingezameld in ‘strijd tegen
kanker’. De hele zomer zijn ze actief geweest in Noord-Brabant, Gelderland en
Noord-Limburg om taxussnoeisel in te zamelen. Met deze inzameling is een grote
hoeveelheid basisgrondstof voor kanker remmende medicijnen gerealiseerd.
In onze gemeente is er 15.317 kg ingezameld. Dit is
goed voor 139 chemokuren. Een stijging van 23%
ten opzichte van 2020. We hopen volgend jaar weer
op uw bijdrage?
Meer informatie over Stichting Taxus Taxi is te
vinden via www.taxustaxi.nl

WhatsApp

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

Container niet vol?

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

Het Nederlandse paspoort en de identiteitskaart zijn documenten waar een groot vertrouwen
en waarde aan wordt gehecht. Niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland.
De betrouwbaarheid van onze documenten kan in de verdrukking komen door de schijnbaar
onschuldige handeling van het even (uit-)lenen.

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

Plaats/locatie

Straat/omschrijving

Beringe

Beukenhof 1 en 3

Beringe

Kaumeshoek 21 A

Grashoek

Marisbaan 19

Grashoek

Roomweg 49

Helden

Gruise Epper 8

Helden

Op de Lundert 18

Helden

Schrames 22

Kessel

Donk 14

Kessel

Keizersbaan 10

Meijel

Hof 2A

Meijel

Katsberg 14 B

Panningen

Beekstraat 51

Panningen

Raadhuisstraat 85

Panningen

Wietelweg 16

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
Postbus 7088, 5980 AB Panningen
5981 CC Panningen
077 - 306 66 66

info@peelenmaas.nl
06 - 1804 7445

www.peelenmaas.nl
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gemeente

raadsnieuws

week 39 / 30 september 2021 / Informatie van en over de gemeente

Opening
De commissievergadering op dinsdag 21 september was kort en krachtig. Aan de orde waren het Waterketenplan en Gemeentelijk Rioleringsplan, de Achtervangovereenkomst WSW
en een aantal bestemmingsplannen. De bestemmingsplannen worden alle als bespreekstuk behandeld, terwijl de andere onderwerpen hamerstukken worden in de eerstkomende
raadsvergadering.
Voorzitter Tiny Valckx, raadslid van Lokaal Peel en Maas, opende de vergadering om
vervolgens te melden dat zich geen insprekers hadden aangemeld. Nadat de besluitenlijst
van de commissievergadering van 22 juni ongewijzigd was vastgesteld, werden de andere
onderwerpen behandeld.
Waterketenplan en Gemeentelijk Rioleringsplan
De gemeente heeft de zorgplicht voor stedelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater en
grondwatermaatregelen. Sinds 2012 werkt de gemeente Peel en Maas met verschillende
partijen samen op het gebied van afvalwater. Op 22 juni 2016 heeft de gemeenteraad voor
het eerst het Waterketenplan Limburgse Peelen 2017-2021 vastgesteld. Inmiddels bestaat
de waterketensamenwerking uit Waterschap Limburg, WML, WBL en vijftien gemeenten,
genaamd Waterpanel Noord. Vanuit deze samenwerking is een nieuw waterketenplan
opgesteld. Het college stelt de gemeenteraad voor het Waterketenplan Noord 2021-2025
en het Gemeentelijk Rioleringsplan Peel en Maas 2022-2026 (GRP) vast te stellen.
Wethouder Paul Sanders gaf een korte toelichting op deze plannen. Hij legde uit dat het
Waterketenplan gezamenlijk is opgesteld met de andere Noord- en Midden-Limburgse
gemeenten. ”Daaruit komt ons gemeentelijk rioleringsplan, dat is wat wij op gemeentelijk
niveau gaan doen. […] Dat vormt eigenlijk de basis voor de rioleringsheffing.”
Het CDA wilde bij monde van raadslid Vivian Moonen weten of in het rioleringsplan
rekening wordt gehouden met zware hoosbuien als gevolg van de klimaatverandering.
De betrokken ambtenaar Angela Hellebrand legde uit dat riolering pas wordt vervangen
als de maximale levensduur is bereikt. ”Als er problemen zijn met water dan gaan we
er regenwaterriool bijleggen of andere maatregelen nemen, maar dat staat los van het
vuilwaterriool.”
Raadslid Peter Craenmehr van AndersNu gaf aan dat hij het jammer vindt dat de raad niet
meegenomen is. ”Het niet vaststellen van de twee bovengenoemde plannen […] heeft tot
gevolg dat niet wordt voldaan aan de aan de gemeente opgelegde verplichtingen” zo las
hij voor uit het raadsvoorstel. ”We kunnen niks. Dus eigenlijk is dit tekenen bij het kruisje.”
Wethouder Sanders geeft desgevraagd aan dat de vaststelling van het gemeentelijk
rioleringsplan nodig is als juridische grondslag voor de heffing. De inhoudelijke dialoog
over het gewenste ambitieniveau vindt plaats tijdens de begrotingsbehandeling.
Burgerraadslid Erik Nijssen van Lokaal Peel en Maas wilde weten hoe de samenwerking
in het waterpanel is georganiseerd. Wethouder Sanders legde uit dat dit vooral een
netwerksamenwerking is. Die levert de deelnemende gemeenten financieel voordeel op
door zaken gezamenlijk te organiseren en in te kopen.
Raadslid Frits Berben van PvdA/GroenLinks wilde weten of de recente forse prijsstijgingen
zijn meegenomen in het Gemeentelijk Rioleringsplan, kortweg GRP genoemd. Angela
Hellebrand stelde hem gerust door te stellen dat er landelijke richtlijnen zijn waarop de
GRP wordt gebaseerd. ”Er is gewoon gebleken met de jaren dat we altijd ruim genoeg
geraamd hebben.”
Burgerraadslid Fred Peeters van PvdA/GroenLinks wilde weten waarom het college
voorstelt de rioolheffing te verlagen, terwijl de gemeente toch verschillende ambities heeft
op dit vlak. Portefeuillehouder Paul Sanders legde daarop uit dat de rioolheffing is bedoeld
voor de reguliere werkzaamheden, en dat projecten afzonderlijk worden gefinancierd.
Raadslid Jeanne Hesen had namens de VVD een aantal vragen ingediend, die al schriftelijk
beantwoord waren. Aanvullend stelde ze een vraag over mogelijke overlast van ratten
en bevers door de aanleg van wadi’s. Angela Hellebrand antwoordde dat het bij bevers
vaak gaat om grote sloten en dat daar het Waterschap verantwoordelijk voor is. Bij ratten
heeft de gemeente een taak. Wat betreft de kosten gaf ze aan dat dit niet verandert.
”Als blijkt dat wij verzekeringstechnisch aansprakelijk zijn dan wordt dat gewoon netjes
afgehandeld.”
Nadat voorzitter Tiny Valckx had vastgesteld dat dit voor alle fracties een hamerstuk is,
kwam het volgende onderwerp aan bod.
Nieuwe achtervangovereenkomsten WSW
Woningcorporaties sluiten leningen af om sociale woningen te bouwen en te onderhouden.
Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) staat borg voor deze leningen. Het Rijk en
gemeenten staan elk voor 50% in de ’achtervang’ bij het WSW. Dat betekent dat als het WSW
niet aan zijn verplichtingen kan voldoen voor een lening, het Rijk en de gemeente een renteloze
lening aan het WSW verstrekken. De Vereniging van Nederlands gemeenten (VNG) en het
WSW hebben dit borgstelsel verbeterd en een nieuwe achtervangovereenkomst opgesteld.
Gemeente Peel en Maas heeft op dit moment achtervangovereenkomsten voor Wonen Limburg
en Antares.

Sociale woningen in Baarlo
Het college stelt de gemeenteraad voor om met terugwerkende kracht per 1 augustus de
nieuwe achtervangovereenkomst met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) aan
te gaan zoals voorgesteld door WSW, en in te stemmen met de wijzigingen van de bestaande
overeenkomsten in lijn met de nieuwe overeenkomsten.
Raadslid Suzan Hermans van de VVD stelde enkele vragen, onder meer over de looptijd van de
bestaande achtervangleningen. Paul Sanders legde uit dat dit afhankelijk is van het project waarvoor
de lening is afgegeven, en zegde toe een overzicht van de lopende overeenkomsten aan te leveren.
Burgerraadslid Wes Timmermans wilde weten voor welk percentage van de sociale woningen
van Wonen Limburg de gemeente garant staat. De betrokken ambtenaar gaf hierop aan dat voor
Wonen Limburg een generieke overeenkomst is afgesloten. Hierin staat dat Wonen Limburg
voor maximaal 110 miljoen euro achtervang mag opnemen.
CDA-burgerraadslid Michel van Lieshout wilde weten welk voordeel Wonen Limburg heeft van
deze systematiek, en hoeveel geld de corporatie daarmee extra krijgt om te investeren. In zijn
antwoord benadrukte Paul Sanders dat dit voorstel enkel betrekking heeft op de financiële
afspraken in relatie tot de achtervangovereenkomst. Afspraken over de aantallen en soorten
woningen die corporaties gaan bouwen worden vastgelegd in de prestatieafspraken.
PvdA/GroenLinks en de VVD hadden geen vragen over dit onderwerp. Burgerraadslid Edward
Wezenberg van AndersNu evenmin, maar hij merkte wel op dat ook bij dit onderwerp er niets
te willen is voor de raad. Peter Craenmehr vroeg nog waarom dit onderwerp zo laat in de raad
aan bod kwam. De betrokken ambtenaar liet daarop weten dat de stukken erg laat van WSW
waren ontvangen. Nadat Tiny Valckx had vastgesteld dat dit als hamerstuk terugkomt in de
raadsvergadering werd dit onderwerp afgesloten.
Bestemmingsplan ‘Uitbreiding Traffic Port’
Op 25 januari 2011 is het bestemmingsplan ’Traffic Port’ vastgesteld. Ten oosten van dit
bedrijventerrein is daarbij richting het bedrijventerrein ‘Klaver 4’ in Venlo een stuk agrarische
grond overgebleven. In dit voorstel wordt dit gebied, van zo’n 6,5 hectare, nu ook bestemd voor
bedrijfsmatig gebruik door de aanvrager, het Venlose Seacon Logistics.
Na een korte toelichting door Paul Sanders kreeg raadslid Geert Segers van de VVD het woord.
Hij was kort in zijn reactie en liet weten dat zijn fractie het een geweldige ontwikkeling vindt.
Michel van Lieshout en Peter Craenmehr gaven een vergelijkbare reactie en ook voor hun
fracties was dit een hamerstuk.
Sander Janssen had een vraag over de ’invliegfunnel’, de denkbeeldige trechter waarbinnen
vliegtuigen mochten landen toen er nog sprake was van een vliegveld op de naastgelegen locatie.
De betrokken ambtenaar legde uit dat met het vaststellen van dit bestemmingsplan het huidige
komt te vervallen, en daarmee ook de daaraan gekoppelde mogelijkheid om een vliegveld te
bouwen. Paul Sanders voegde er nog aan toe dat zo ook het bouwverbod wordt opgeheven.
Fred Peeters wilde graag weten hoeveel sociale arbeidsplaatsen erbij komen door de vestiging
van het nieuwe bedrijfspand van Seacon. Paul Sanders gaf daarop aan dat er geen mensen
bijkomen, maar dat verschillende panden van Seacon worden gecentraliseerd.
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Frits Berben sprak zijn verbazing uit over het feit dat er volgens het rapport van Kragten geen
extra stikstof of CO2 vrijkomt, wat volgens hem ”op zichzelf wel bijzonder is omdat je hier toch
te maken hebt met een op- en overslagbedrijf waar ongetwijfeld toch veel bewegingen zullen
zijn van vrachtverkeer.” De betrokken ambtenaar legde uit dat het er bij de doorrekening van
stikstof om gaat dat er geen stikstof mag neerslaan in een Natura 2000-gebied, en dat dit hier
niet het geval is.
Ondanks deze uitleg wilde PvdA/GroenLinks dit onderwerp als bespreekstuk meenemen naar
de volgende raadsvergadering.
Bestemmingsplannen woningen
Vervolgens kwamen vier bestemmingsplannen aan de orde voor woningen in het kader
van de win-win regeling of waarbij er Ruimte voor ruimtewoningen worden gerealiseerd.
Hierover blijken bij verschillende fracties toch nog wel wat vragen te leven.

De bestemmingsplannen aan de orde
Hof ong, Meijel:
Heibloemseweg 7, Panningen:
Breestraat ong, Maasbree:
Busserstraat 5, Meijel

win-win
win-win
Ruimte voor ruimte
Ruimte voor ruimte

Vooral de fractie PvdA/GroenLinks had een aantal vragen, zo niet bedenkingen bij de voorstellen
voor de bestemmingsplannen. Een aantal daarvan was al schriftelijk beantwoord, maar niet naar
tevredenheid van Frits Berben.
”Ik wil wel eens langs elkaar hebben de win-win, de ruimte voor ruimte en wat de particulier [ervoor
betaalt]. Ik heb namelijk het gevoel dat die win-win regeling een dure regeling is voor de gemeente
Peel en Maas of in ieder geval voor een beperkt aantal mensen een groot voordeel oplevert. […]
Ik krijg er een onbehaaglijk gevoel bij […] en daarom wil ik dat graag uitgelegd hebben”.

www.peelenmaas.nl
Verantwoordelijk wethouder Rob Wanten reageerde door aan te geven dat dit onderwerp, zoals
al eerder toegezegd, in het volgend ROM-overleg, over Ruimtelijke Ordening en Milieu, aan
de orde komt. Dat was voor Frits Berben voldoende, die vervolgens bijval kreeg van raadslid
Robert Hermans van Lokaal Peel en Maas.
Wethouder Wanten gaf naar aanleiding van een vraag van Edward Wezenberg een korte
uitleg over de win-win regeling. Die komt erop neer dat het mogelijk is een bestemming
van een perceel te wijzigen van agrarisch in wonen, in ruil voor de sloop van een intensieve
veehouderijbedrijf in of tegen de kernrandzone aan gesloopt wordt.
Naar aanleiding van vragen van raadslid Sander Janssen van Lokaal Peel en Maas gaf
wethouder Wanten nog een korte uitleg over het aantal Ruimte voor Ruimtewoningen in onze
gemeente. Dat waren er ooit negen, waarvan er één direct is ingevuld. De overige acht kavels
zijn achter de hand gehouden tot alle provinciale Ruimte voor Ruimte kavels waren uitgegeven.
De voorstellen die nu voorliggen hebben betrekking de op uitgifte van de derde en vierde van
de in totaal acht door de gemeente uit te geven kavels. Daarnaast was er ook nog een vraag
over het afwegingskader dat wordt gebruikt bij het bepalen van de locatie voor Ruimte voor
Ruimtewoningen. ”Daarbij kijken we naar het structuurplan: is er bestaande bebouwing of een
cluster van bebouwing in het buitengebied waar we op kunnen aansluiten” zo legde wethouder
Wanten uit.
Bij de bespreking van het laatste agendapunt, het bestemmingsplan Busserstraat 5 in Meijel,
stelde burgerraadslid Nicole Koopmans van de VVD een vraag over archeologie ter plaatse.
De betrokken ambtenaar legde uit dat de archeologische waarde vanuit het beleidsplan wordt
overgenomen in het bestemmingsplan. ”Op het moment dat de toekomstig bouwer daar een
bouwplan gaat ontwikkelen, […] is hij aan zet om dat verder uit te zoeken.”
Nadat voorzitter Tiny Valckx had vastgesteld dat alle vier bestemmingsplannen als
bespreekstuk worden behandeld, sloot de commissievergadering. De eerstvolgende
raadsvergadering is op dinsdag 12 oktober om 19.30 uur in het Huis van de Gemeente.

Van der Linden
Poultry Products B.V.
Van der Linden en Co Beringe is een familiebedrijf dat dateert van 1876. Het is een pluimveeintegratie
bestaande uit een pluimveeslachterij, mengvoerfabriek en eigen opfokbedrijven. De producten die wij
maken zijn hoofdzakelijk voor export bestemd. Van der Linden PoultryProducts levert zowel aan gerenommeerde namen in Europa als daarbuiten en staat voor constante hoge kwaliteit.

OP KORTE TERMIJN ZOEKEN WIJ:

PRODUCTIEMEDEWERKERS
die enthousiast, leergierig zijn en weten van aanpakken.

Ervaring of opleiding is geen noodzaak. De diversiteit aan werkzaamheden vereist wel de wil om te leren
en een flexibele instelling.
Functieomschrijving: de werkzaamheden bestaan uit het verwerken en verpakken van kippenvlees
producten. Eventueel na gebleken geschiktheid ook aansturen van collega’s
en afdeling.

ONDERHOUDSMONTEUR
met een gemotiveerde, flexibele instelling.

WORD BEZORGER
EEN LEUKE BIJBAAN
WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS
VOOR DE VOLGENDE ROUTES
BAARLO RONDOM VELDSTRAAT
BAARLO RONDOM BONG
MAASBREE RONDOM VLODROPSTRAAT
MAASBREE RONDOM SPILSTRAAT
MAASBREE RONDOM ROOTH
KESSEL RONDOM KEIZERSBAAN

Functieomschrijving: onderhoudswerkzaamheden machines in klein teamverband.
WAT BIEDEN WIJ:
• Een aanstelling met uitzicht
op een vast contract.
• Een 40 urige werkweek.
• Een marktconform salaris.
• Doorgroeimogelijkheden naar
sturende/leidinggevende functie.

INTERESSE?
Bij interesse in deze vacature kunt u bellen naar dhr. Hans Ermens
tel.: 06 14 39 94 16. Of mail: h.ermens@vanderlinden-poultry.nl
Van der Linden Poultry Products B.V.
Meijelseweg 13
5986 NH Beringe

WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE

Mail naar bezorgers@garcon.nl
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Winst in eerste thuiswedstrijd voor dames VC Olympia
De dames 1 van volleybalclub VC Olympia uit Panningen hebben de thuiswedstrijd in sporthal Piushof tegen
Somas Activia DS3 uit Sint Anthonis gewonnen. De wedstrijd, die werd gespeeld op zaterdag 26 september,
werd gewonnen met 3-1.
De eerste set begon Activia met
veel servicedruk, waar de Panningse
meiden geen antwoord op hadden.
Binnen no-time gaf het scorebord
een 0-6 achterstand aan. Gelukkig
weet VC Olympia wat hard werken is
en door zelf ook veel servicedruk te
produceren kwam Panningen weer
bij. De eerste set verliep nog wat

rommelig bij de thuisploeg, maar
met name door scores van Jaydee en
Mila wisten de meiden van Olympia
de eerste set met 25-21 te winnen.
In de tweede set begon Olympia
zelf met een lange servicereeks
en waren de rollen omgedraaid.
Echter bleven de jonge meiden van
Activia knokken voor iedere bal en

Valse competitiestart
voor Baarlo bij MMC Weert
Voetbalvereniging (VV) Baarlo heeft de uitwedstrijd tegen MMC
Weert op zondag 26 september verloren. Baarlo had in Weert
moeite met het spelen op het povere kunstgrasveld van de thuisclub, waarop de bal veel stuiterde en soms zelfs de meest vreemde
bewegingen maakte.
Het kunstgras kwam het Baarlose
aanvalsspel absoluut niet ten
goede. Vanaf de aftrap zocht Baarlo
de aanval, maar verreweg de
meeste aanvalsacties sneuvelden
mede door de veldomstandigheden al voortijdig. MMC Weert, uiteraard meer gewend aan het spelen
op dit veld, kwam bij de eerste de
beste counter al vroeg op voorsprong: 1-0. Voor rust was er nog
een dot van een kans op de gelijkmaker voor Baarlo-middenvelder
Sil Zeetsen, maar zijn zwakke kopbal miste het doel. In de 2e helft
ging Baarlo meteen weer op jacht
naar de gelijkmaker. Met twee treffers in iets meer dan een kwartier
tijd na rust werd de achterstand
zelfs in een niet onverdiende voorsprong omgezet. Doelpunten van
Arman Melkonjan in een rebound-

situatie en Dennis van de Vinne
uit een voorzet van Maikel van
Erp: 1-2. Baarlo verzuimde daarna
door te drukken en dat kwam de
ploeg duur te staan in de slotfase. Onnodig balverlies stelde
MMC tweemaal in staat te scoren.
Tussendoor miste de Weerter ploeg
bij de stand 2-2 nog knullig een
strafschop. Uitstel van executie,
want 5 minuten later viel de winnende treffer alsnog: 3-2. Een aangeslagen Baarlo wist daarna geen
potten meer te breken, waardoor
het duel als een nachtkaars uitging.
Komende zondag 3 oktober speelt
VV Baarlo het allereerste thuisduel
tegen IVO.

Tekst en beeld: Len Gielen

Helden neemt één punt mee
uit Sevenum
De competitie is begonnen voor voetbalploeg Helden 1 en de kop is
eraf. De eerste tegenstander was voormalig 2e klasser Sparta ’18.
De wedstrijd, die zondag 26 september werd gespeeld op Sportpark
‘t Spansel in Sevenum, eindigde in een 0-0 gelijkspel.
Trainer Rob Geenen kon helaas nog
niet beschikken over de gehele
selectie en moest het nog doen
zonder de vaste waarden als Guus
Maessen, Stan Versleeuwen en
Stan van der Sterren. Lichtpuntje
was dat de derde Stan (van Berlo)
wel weer inzetbaar was voor een
deel van de wedstrijd. In de eerste helft was het duidelijk aftasten geblazen en bleef het bij wat
speldenprikken over en weer. Al
met al was er voor de supporters
nog niet al te veel te genieten.
Dat moest dan maar in de 2e helft
gebeuren. Deze werd in het begin
echter opgeschrikt door een (op
het oog) ernstige blessure voor
Maarten Jacobs, die met het brancard het veld moest verlaten. Het
vervolg van de wedstijd liet een
gelijk opgaande strijd zien. Keeper
Nick Bouten was belangrijk voor
Helden na een dekkingsfout in de
verdediging. Aan de andere kant

werd een gevaarlijk schot van
Mike van Lier tot corner verwerkt.
De wedstrijd leek op een gelijkspel af te stevenen. En net toen
beide ploegen hier genoegen mee
leken te nemen, kwam die ene
gigantische kans nog voor Helden.
Het was Tren Giesen die goed de
achterlijn haalde, teruglegde op
Edwin Heuvelmans, die vervolgens
voor het schot ging, dat gekeerd
werd door de doelman. De rebound
van jeugdspeler Sef Arts trof een
tegenstander en zo eindigde de
wedstrijd zoals hij begon: 0-0. Een
uitslag waar beide teams genoegen mee zullen moeten nemen.
Volgende week is Helden gastheer
en ontvangt zij MMC Weert, dat
haar eerste wedstrijd winnend wist
af te sluiten thuis tegen Baarlo.

Tekst: Roy van Breukelen

kwamen zij halverwege de set weer
bij. Met Ivon in het veld gewisseld
liep de Panningse formatie uit naar
een 2-0 voorsprong in sets. In set
3 liet Olympia degelijk spel zien.
De servicedruk was goed en hard
geslagen ballen werden afgewisseld
door slimme korte ballen. Mila liet
zien niet alleen voor aan het net

belangrijk te zijn, maar haalde ook
de ene na andere bal van de vloer.
De setwinst kwam in set 3 nooit in
gevaar en Olympia won de set met
25-17. De wedstrijd was al gewonnen
door de meiden van Olympia, alleen
zou de vierde set ook gewonnen
moeten worden voor het bonuspunt.
Activia ging niet beter spelen,
maar het was Olympia dat heel
wat versnellingen terugschakelde.
Olympia kreeg de ballen niet meer
op de grond bij de tegenstander

en de meiden leken al hun energie
verspeeld te hebben. Zo haalden het
jonge en hardwerkende Activia de
laatste set binnen. Een prima resultaat
waarin iedere speelster speelminuten
maakten en een bijdrage leverde
aan de winst. Volgende week staat
er weer een uitwedstrijd gepland.
Dan reizen de meiden uit Panningen
af naar Horst, waar om 19.30 uur het
fluitsignaal klinkt.
Tekst: VC Olympia

VV Tupos Heren 1 wint streekderby van HHC Horn
De heren 1 van volleybalvereniging Tupos in Baarlo hebben de uitwedstrijd op zaterdag 25 september tegen HHC
Horn gewonnen. Met een overwinning van alle vier de sets harkte de Baarlose ploeg vijf hele punten binnen.
De heren van volleybalploeg VV Tupos
waren er vanaf moment één goed bij.
Vier services van Sjoerd Verkoeijen
brachten Tupos meteen op een voorsprong van 4-0. De toon was gezet voor
de rest van de wedstrijd. De servedruk
bleek te sterk voor de mannen van
HHC en de eerste set was snel gewonnen met 25-11 voor VV Tupos. Tijdens
de tweede set kwamen de mannen
van HHC beter uit de startblokken. Het
ging vrij gelijk op, maar uiteindelijk
trokken de heren van VV Tupos toch
aan het langste eind: 25-20 voor VV
Tupos. Set drie was vergelijkbaar met

de tweede. De mannen van HHC waren
weer sterk in het begin en stonden een
groot gedeelte van de set voor. Maar
na een paar controversiële beslissingen
van de scheidsrechter en een aanval
die de libero van HHC bijna buiten spel
had gezet, hebben de mannen van VV
Tupos de set toch binnengehaald met
25-19. De vierde set verliep net zoals
de derde. De twee teams gingen in het
gros van de set volledig gelijk op, tot
de 20 punten bereikt waren. Nadat VV
Tupos middenman Raoul Thomas door
zijn enkel gegaan was en vervangen
moest worden door Tom Claus, leek

het alsof de vierde set verloren was
voor de mannen van VV Tupos. Maar
ondanks de blessure en een slecht
getimede opstellingsfout, hebben de
mannen het toch om weten te draaien
tot een 28-26. Eindconclusie: 4-0 winst
voor het eerste herenteam van VV
Tupos én de eerste vijf punten van dit
seizoen zijn binnen. Op naar de volgende wedstrijd, die wordt gespeeld
op zaterdag 2 oktober om 16.30 uur
in Sporthal de Kazing (Baarlo) tegen
Volley2B Heren 1.
Tekst: Jort Bongers, VV Tupos

Boeiend gelijkspel MVC’19 in Ospel
Derdeklasser MVC’19 uit Maasbree is zondag 26 september de competitie gestart met een 2-2 gelijkspel in
Ospel tegen RKSVO. Bij rust leidde de Maasbreese ploeg nog met 2-1 en het publiek was de grote winnaar bij
deze spannende wedstrijd.
MVC’19 begon voortvarend aan de
wedstrijd. Na 5 minuten opende
Marco Daniëls de score. Het werd
nog erger voor de in een 4-3-3 opererende thuisclub. In de 14e minuut
was Daan Peters weer de aangever.
Marco Daniëls rondde deze aanval
prachtig af. MVC’19 bracht RKSVO in
de 19e minuut, onder leiding van de
Maasbreese trainer Huub Joosten,
terug in de wedstrijd door een misser in de defensie van MVC’19. Ron
van den Kerkhof had in de 20e
minuut de pech dat zijn kopbal rakelings voorlangs het doel van RKSVO

ging. Beide elftallen bleven aantrekkelijk aanvallend voetballen. In de
37e minuut viel Daan Peters met een
zware bovenbeenblessure uit en werd
Clim Moonen zijn vervanger. Vlak
na rust kwam RKSVO na een mooie
aanval op 2-2. MVC’19 bleef aanvallend voetballen en ging op zoek naar
een derde treffer. In de 61e minuut
lanceerde invaller Joris Timmermans
Marco Daniëls die de bal tegen de paal
schoot. Marco Daniëls testte 3 minuten
later voor de tweede maal het houtwerk boven de verbouwereerde keeper van de thuisclub. Daarna raakte

ook de thuisploeg tweemaal het
houtwerk. Het bleef op en neer gaan.
In de slotfase gingen ook Erik Schoof
en Yannick Muysenberg nog op zoek
naar de winnende Maasbreese treffer, maar slaagden helaas niet in hun
missie. Het publiek was na 99 minuten de grote winnaar bij dit aantrekkelijk duel. Zondag 3 oktober komt
titelkandidaat Sparta’18 uit Sevenum
in Maasbree op bezoek. Dit duel op
sportpark De 3-Sprong begint om
14.30 uur.
Tekst: Mat Nellen

Grashoek start competitie met gelijkspel
Ondanks het ontbreken van de doelpunten zorgden de voetbalploegen S.V. Grashoek en TSC’04 uit Tegelen
op zondag 26 september voor een vermakelijke wedstrijd. Het spel golfde op en neer, maar eindigde in een
0-0 gelijkspel.
Grashoek startte direct fel met een
gevaarlijke Chris Hunnekens, die
vanuit een moeilijke positie met een
hard schot links langs het doel de lat
raakte. Toen de voetballers van TSC
hiervan waren bijgekomen, lieten zij
zien dat ze ook voor de drie punten
gingen. De goede verdediging van
Tjerk Van Sleeuwen en het goed
keeperswerk van Joep Gommans
voorkwamen een achterstand. In
de 24e minuut voorkwam de lat
wederom een doelpunt van Grashoek.
Leike Cuijpers werd goed bediend
door Niek Schilder, maar zag zijn schot
op het aluminium stranden. Hiermee
was het Grashoekse vuurwerk voor

de eerste helft afgelopen. TSC was nu
duidelijk de gevaarlijkste ploeg en het
leek ook een kwestie van tijd voordat
zij zouden scoren. Joep Gommans
hield Grashoek echter in deze
moeilijke fase op de been en hield
zijn doel schoon met een paar puike
reddingen. En die ene keer dat Joep
er niet bij kon, dwong hij het geluk af
toen een schot vanaf 35 meter achter
hem op de lat uiteen spatte.
Na de thee was het spelbeeld volledig
omgekeerd. Grashoek kwam fel uit
de kleedkamer en trok het initiatief
volledig naar zich toe. De eerst kans
was voor Chris die langs het doel
schoot. Daarna was het drie keer Coen

Gommans die dichtbij de 0-1 was,
maar die pogingen mislukten. In het
laatste deel van de wedstrijd zakte bij
Grashoek langzaam de krachten weg
waardoor TSC toch weer wat hoop
kreeg in een mogelijke overwinning.
Het lukte de Tegelenaren echter niet
om echte kansen af te dwingen.
Grashoek hield stand door samen hard
te werken om zo een verdiend punt
mee naar huis te kunnen nemen, wat
uiteindelijk dus lukte. Volgende week
komen de buren uit Beringe op bezoek
op de Peelrand.

Tekst: John Janssen

11

3009 \ verenigingen

Gift voor Stichting Leergeld
dankzij mondkapjesactie
Stichting Leergeld Peel en Maas heeft woensdag 22 september een
cheque van 400 euro ontvangen van de Bibliotheek Maas en Peel en
Museum Peel en Maas. Met dit bedrag kan Stichting Leergeld gezinnen
ondersteunen, bijvoorbeeld bij de aanschaf van een laptop of een fiets.

Matige seizoensouverture Panningen
“Ik hoop dat we straks een paar plekjes gestegen zijn”, verzuchtte voorzitter Peter Wulms van
SV Panningen voor de wedstrijd tegen DEV uit Arcen. De stand wordt voor de competitie immers
bepaald door de clubs op alfabetische volgorde te zetten. En hij zou op zijn wenken worden bediend:
Panningen steeg twee plekken in 4E na de eerste competitiewedstrijd door het 1-1 gelijkspel.
De meningen over de wedstrijd
zelf waren verdeeld. Het gros van
het publiek zag een matige wedstrijd met aan beide kanten veel
balverlies. Beide trainers en ook
de prima leidende scheidsrechter Peter Vrenken zagen een boeiende wedstrijd met veel inzet. Al
in de 2e minuut van de wedstrijd
had Panningen op voorsprong kunnen en moeten komen, toen Nick
Wilmer alleen voor Arcen-doelman
Bram Wennekers opdook. Zijn lob
lukte net niet, het bleef 0-0. In de
26e minuut kwam DEV op voor-

Tijdens de lockdown zetten de bibliotheek en het museum een mondkapjesactie op. Het doel was zoveel
mogelijk mondkapjes te verkopen
om geld in te zamelen voor Stichting
Leergeld. Volgens mede-initiatiefnemer Daniëlle Tillemans van de
bieb omdat “juist tijdens zo’n lockdown blijkt hoe hard hulp nodig is
voor gezinnen die weinig te besteden hebben”. Veel inwoners van Peel
en Maas kochten een speciaal ontworpen mondkapje met een afbeelding uit een schilderij van een cliënt
van Atelier Oet de Verf in Panningen.
Woensdag werd de opbrengst van de
actie bekendgemaakt en de symbolische cheque overhandigd aan voorzitter Ilse den Mulder van Stichting
Leergeld Peel en Maas. Den Mulder is

erg blij met het initiatief: ‘’Wij waarderen het zeer dat andere organisaties
binnen Peel en Maas aan ons denken.
Hierdoor kunnen we weer meer kinderen helpen om mee te doen in de
maatschappij.’’
Tillemans en Guus Hovens van het
museum benadrukten tijdens de overhandiging hoe blij ze waren met het
succes van de actie. “We zijn apetrots. Fijn ook dat we hierbij konden
samenwerken met Oet de Verf, een
atelier voor mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking
van Daelzicht. Zij geven mensen een
kans hun creatieve en artistieke talent
te uiten. Deze actie kent alleen maar
winnaars. We willen alle mondkapjeskopers heel hartelijk bedanken.
Zonder hun hulp was dit niet gelukt.”

Trailrun bij Rundje Koeberg
Rundje Koeberg organiseert voor de derde keer een trailrun. Deze
run vindt plaats op zondag 10 oktober.

sprong, een afstandsschot van Ricky
Hermkens ging over Panningendoelman Jordy Nelissen heen en
plofte achter hem in het net: 0-1.
Panningen moest op jacht naar de
gelijkmaker. Het duurde tot ver in
de tweede helft voordat dat lukte.
Panningen-trainer Naard Vaes
trachtte met een driedubbele wissel
een kwartier na rust de wedstrijd te
doen kantelen. Robin van Osch, Jordi
Kirkels en Tom Wilmer kwamen binnen de lijnen. En Panningen werd
sterker, er kwamen kansen en meer
lijn in het groenwitte aanvalsspel.

Maar eerst was er nog een levensgrote kans voor DEV, Panningenkeeper Jordy Nelissen hield Kepel
in de wedstrijd. Maar wat iedereen
aan zag komen gebeurt dan toch.
Een vrije trap van Jordi Kirkels werd
bij de tweede paal door Jeroen
Beeks ingekopt: 1-1. En ondanks een
opgelegde kans voor Dion Cuijpers
bleef het daar bij. En zo eindigde de
Panningse seizoensouverture in een
gelijkspel en staat Panningen in de
middenmoot van 4E.
Tekst: Wiet Leenders

Degelijk Kessel troeft Meijel af
Het vaandelteam van VV Kessel heeft zondag 26 september de competitie afgetrapt. Dit deden de
Kesselnaren zeker niet onverdienstelijk. Op de eerste speeldag stond de derby tegen Meijel op het programma. Kessel toonde zich 90 minuten lang de betere op het veld, dit resulteerde dan ook in een 2-1
overwinning voor de roodhemden.
Kessel schoot sterk uit de startblokken, wat leidde tot een vroege openingstreffer. In de 5e minuut wist
Bert Lenders na een scrimmage vanuit de hoekschop de bal al tegen de
touwen te werken. Hierna kabbelde
het spel voort met hier en daar een
mogelijkheid voor Kessel. De grootste kans was voor Giel Jacobs. Zijn
inzet belandde na een goede aanval
over de linkerflank op de paal. Nog
voor rust wist Meijel de stand gelijk

te trekken. Een lange bal kwam aan
bij Lars Joosten die met een mooie
lob de Kesselse goalie wist te verschalken. 1-1 dus. Dit was tevens ook
meteen de ruststand. Een klein kwartier na de thee wist Kessel wederom
op voorsprong te geraken. Weer was
Bert Lenders vanuit een hoekschop
het eindstation. Na de 2-1 begon
Kessel zich wat terug te trekken.
Desalniettemin waren de grootste
kansen alsnog voor de thuisploeg.

Op een paar hachelijke momenten
na wist Kessel het slotoffensief van
Meijel vrij eenvoudig te doorstaan.
Sterker nog, de thuisploeg verzuimde
de wedstrijd in het slot te gooien
door zelf een serie kansen om zeep
te helpen. Zo bleven de drie punten
op de Roode Egge.

Tekst: Juul van den Beuken,
VV Kessel

Pak slaag voor Herpertz Bevo Hc in Bocholt
Handbalploeg Herpertz Bevo Hc heeft op zaterdag 25 september in Bocholt een pijnlijke 37-26 nederlaag
geleden tegen de Belgische koploper Achilles Bocholt. Bij rust leidden de Belgen al met 19-14. Uiteindelijk won
de thuisclub met liefst 37-26.
nen 8 minuten de voorsprong uit tot
24-17. Niets lukte meer aan Panningse
zijde. De mentale tik werkte door tot
de slotfase en Herpertz Bevo Hc werd
op alle fronten afgetroefd. Dat leidde
tot een onthutsende 37-26 nederlaag.
De Panningse ploeg zit in een dip.
Een overwinning kan wonderen doen,
maar nu moet Herpertz Bevo Hc zaterdag 2 oktober op bezoek bij Kermit
Lions. Kan de beladen Limburgse

Vogelwerkgroep IVN neemt
deel aan World Bird Watch

De Belgen hadden steeds een kleine
voorsprong. Herpertz Bevo Hc kon in
de beginfase goed mee, tot de laatste fase van de eerste helft. Toen liep
Achilles Bocholt van 15-14 uit tot 19-14.
In de tweede helft ging het direct
goed mis. Aanvallend miste Herpertz
Bevo Hc teveel kansen, terwijl de
snel spelende Belgen de druk op de
Panningse defensie verhoogden. Van
19-14 bouwde Achilles Bocholt bin-

De Vogelwerkgroep IVN Helden neemt op zaterdag 2 oktober weer
deel aan de World Bird Watch. Wereldwijd worden op de dag (trek)
vogels geteld.

Fors verlies voor beugelclub De Treffers Maasbree

Trailrun is een groeiende tak van
sport, waarbij je gaat hardlopen
over een onverhard en heuvelachtig terrein. Dit jaar kan er 8, 16 en

Om 08.30 uur wordt er gestart met
vogelspotten vanaf de schans in
het Kwistbeekdal. Om 12.00 uur zal

26 kilometer worden afgelegd. De
starttijden zijn tussen 08.00 en 09.30
uur. Inschrijven vooraf is gewenst.
Dit kan via www.inschrijven.nl

de werkgroep weer stoppen. Wilt u
meedoen, neem dan contact op met
Peter Maessen via 06 81 29 32 59.

Ruilbeurs in Kessel-Eik
De Postzegel & Muntenvereniging Kessel organiseert op zondag 3 oktober een ruilbeurs. Deze vindt plaats in de gerenoveerde
zaal van het gemeenschapshuis te Kessel-Eik.
Behalve postzegels en munten zijn
er ook ruilobjecten zoals kaarten,
suikerzakjes en bidprentjes. Er is
volgens de organisatie voldoende
ruimte op de beurs beschikbaar

voor iedereen die objecten heeft
om te ruilen. De beurs is geopend
van 09.00 tot 12.00 uur. Voor meer
informatie, bel 077 465 26 23.

derby voor de ommekeer zorgen? Een
overwinning kan wonderen doen.
Herpertz Bevo Hc kan beter, maar de
ploeg moet snel uit dit dal komen,
anders dreigt een kleurloze rol in de
BeNeLeague. De ploeg moet als sterk
collectief werken aan een handbalverrijzenis.

Tekst: Mat Nellen

De leden van beugelclub De Treffers in Maasbree hebben op donderdag 23 september fors verloren tijdens een
uitwedstrijd tegen De Kuiters 1 uit Tegelen. De wedstrijd eindigde in een verlies van 5-0.
Guido Sonnemans begon tegen Ivo
Holthuijsen met een 4-0 voorsprong.
Helaas was hij deze al snel weer kwijt
door twee bollen die net niet voor
kwamen. Verder ging het tot de 20
punten gelijk op. Ivo beugelde slim
en Guido moest een bol slaan. Helaas
pakte dat niet goed uit en kwam hij
2 punten achter. Ivo wist deze voorsprong uit te breiden tot 4 punten,
Guido verloor de partij met 30-26. Joris
Wijnen begon met een gelijke stand
van 4-4, maar kwam halverwege de
partij 2 punten achter. Patrick Bovee
beugelde sterk en wist deze partij met

een ruime voorsprong van 30-22 te
winnen. Inmiddels was het 2-0 voor
Tegelen. Jac Lintjens moest het opnemen tegen Ben Vissers, ook hier was
het in het begin 4-4 en verder in de
partij bereikte het spel een stand van
20-20. Eén bol die door Jac werd geslagen miste en hierdoor kwam Jac achter
te staan met 24-20. Jac kon de achterstand niet meer inhalen en verloor met
30-24. Tussenstand: 3-0 achter tegen
Tegelen. Jo Hendrix had wat moeite
met de ring en kwam hierdoor op een
achterstand te staan. René Ververgaard
maakte geen enkele fout, Jo kon het

dus niet meer goed maken; 30-24 verlies. Als laatste mocht Hem Hendrix de
eer proberen te redden. Hem nam het
op tegen Tom Klerken, ze waren aan
elkaar gewaagd. Het ging mooi gelijk
op tot 28-28, maar Tom wist als eerste
de 30 te bereiken, waardoor Tom won
met 30-28. In deze uitwedstrijd werd
gehoopt op een kleine nederlaag, maar
dat zat er zelfs niet in. Zaterdag aanstaande mag Maasbree het thuis opnemen tegen Hegelsom, met hopelijk een
positief resultaat.
Tekst: Guido Sonnemans
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Een nieuwe start voor Baarlose
dansgroep DSG Expression
Dans en Showgroep Expression (DSG Expression) is sinds 45 jaar actief in Baarlo. Sinds de zomer van 2021
heeft de vereniging een nieuw bestuur, dat het nodig vindt om een nieuwe start te maken, waar een nieuwe
slogan bij hoort. Daar mogen inwoners van Baarlo en daarbuiten over meedenken.

Rommelmarkt
CV de Kemphazen afgelast
De jaarlijkse rommelmarkt van CV de Kemphazen op zondag
3 oktober gaat dit jaar niet door. Het is volgens de organisatie niet
mogelijk om deze activiteit in verband met de huidige COVID-19
situatie veilig en conform de richtlijnen van het RIVM te organiseren.
“De veiligheid en gezondheid van
onze bezoekers, vrijwilligers, eigen
leden en inwoners van Egchel staat
voorop. We hopen dat we in 2022

weer een rommelmarkt kunnen
organiseren”, aldus Ruud Delissen,
voorzitter van CV de Kemphazen.

Dörp Kwis’t! in Helden
gaat door
De organisatie ‘Blauw Blood’ van de dorpsquiz ‘Dörp Kwis’t!’
heeft, naar aanleiding van de coronaversoepelingen, besloten
om deze quiz door te laten gaan. De teams starten op zaterdag
20 november om 18.00 uur bij gemeenschapshuis Kérkeböske
in Helden.

Waar de vereniging begon als dansgroep onder de vlag van CV de Kook,
groeide zij al snel uit tot een onafhankelijke en professionele dansvereniging. Maar in de tussentijd is
er veel veranderd. “Als vereniging is
het belangrijk om met de tijd mee te
bewegen”, aldus het nieuwe bestuur.
Met deze visie en een nieuw plan
van aanpak, slaat de vereniging een

nieuwe weg in. Een nieuwe start als
het ware. En bij een nieuwe start
hoort ook een nieuwe slogan, zo
besloot het bestuur. “DSG Expression
is voor iedereen, voor zowel in Baarlo
maar ook daarbuiten. Daarom willen we graag iedereen de gelegenheid geven om ideeën in te sturen
voor de slogan.” De nieuwe slogan zal
gepresenteerd worden op de jaarlijkse

presentatiedag van DSG Expression
op zondag 7 november. Van zondag
3 tot en met zondag 17 oktober staat
bij restaurant Centraal op de markt in
Baarlo een brievenbus waarin je jouw
idee voor een nieuwe slogan kunt
achterlaten. Ook kunnen ideeën per
mail ingestuurd worden naar info@
dsg-expression.nl

In 2018 is de eerste quiz georganiseerd, waar meer dan 65 teams
aan meegedaan hebben. Dit jaar
zijn er weer 90 vragen, maar
het aantal antwoorden is kleiner
dan in 2018. Alle teams krijgen
een uur extra tijd (van 18.00 tot
23.00 uur) om de antwoorden op
te schrijven, die voornamelijk in

het dorp te vinden zijn. Elk team
moet uit ongeveer tien deelnemers bestaan. Op zondagmiddag
19 december worden de uitslagen
bekendgemaakt in gemeenschapshuis ‘Kérkeböske’. Aanmelden
kan via info@blauwblood.nl
Voor meer informatie kijk op
www.blauwblood.nl

Seizoen geopend voor
Schietvereniging Bree 4.5
Voor Schietvereniging Bree 4.5 uit Maasbree ging op woensdag
22 september het nieuwe seizoen van start met de jaarvergadering en het koningsschieten.
Tijdens de jaarvergadering werd
een zestal leden gehuldigd in verband met langdurig lidmaatschap
van de vereniging. Marco Vissers
en Thijs Philipsen ontvingen een
oorkonde omdat zij 25 jaar lid
zijn van Bree 4.5. Lei Janssen van
de Veldsehuizen kreeg de oorkonde omdat hij al veertig jaar lid
is. Drees Wijnen, Jan Seelen en
Jo van der Sterren waren in 1981
drie van de mede-oprichters. Ook
zij werden in het zonnetje gezet
met hun 40-jarig jubileum. Na de

vergadering werd gestart met het
koningsschieten. De vogel was dit
jaar uit een taai stuk hout gesneden. Diverse keren werd gedacht
dat hij naar beneden zou dwarrelen. Iedere keer bleef hij fier staan,
totdat Jan Manders ging aanleggen voor het 229e schot. Jan wist
de laatste vezels weg te schieten
en bekroonde zichzelf daarmee tot
koning 2021.

Tekst: Jo van der Sterren

Informatieavond van dorps
overleg voor inwoners Kessel
Het Dorpsoverleg Kessel houdt op dinsdagavond 12 oktober een
informatieavond in gemeenschapshuis De Paort. Het dorpsoverleg
wil tijdens deze bijeenkomst de inwoners toelichting geven op
lopende projecten in Kessel.
Tijdens de coronaperiode zijn
inwoners van Kessel door het
Dorpsoverleg geïnformeerd over
de voortgang van projecten via het
‘Gezet van Kessel’. “Gelukkig kan
dit nu weer op de gebruikelijke
manier”, aldus het dorpsoverleg.
Op deze avond worden de inwoners geïnformeerd over het project
Maasboulevard, de status van de
multifunctionele accommodatie, de
verkabeling van de hoogspanningsleiding, de toenemende verkeerscirculatie- en parkeerproblematiek

en het onderzoek naar woningbouwlocaties in Kessel.

QR-code
De bijeenkomst begint om
19.30 uur in het gemeenschapshuis.
Voor toegang tot deze
informatieavond verwachten het
dorpsoverleg dat alle aanwezigen
kunnen voldoen aan de QR-code
registratie en controle.
Aanmelden is verplicht en kan via
info@dorpsoverlegkessel.nl of via
06 24 13 25 65.
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Geplukt

Herma Gerritsen Helden
Ze is geboren in een dorpje naast Arnhem en heeft in haar leven op plekken door het hele land gewoond.
Sinds dertig jaar heeft deze creatieve dame haar thuis in Helden gevonden. Deze week wordt
Herma Gerritsen (71) uit Helden geplukt.

eindelijk de computer. Bij de typemachine kon je bij het maken van één
fout weer helemaal opnieuw beginnen. Ik kan zeggen dat ik écht heel
erg blij met de komst van de computer was.”
Herma heeft twaalf jaar in Venlo
bij het logistieke bedrijf Frans Maas
gewerkt, dat tegenwoordig DSV Road
is. Toen het bedrijf werd overgenomen, werd de Raad van Bestuur
waarin ze werkte overbodig. Na enige
tijd werkloos te zijn geweest, hoorde
ze via via dat er een vacature als
beleidsmedewerker bij Stichting C6
Helden In Cultuur vrijkwam, een sector
die haar enorm aansprak. “Ze zochten
een spin in het web. Ik solliciteerde en
werd aangenomen. Drie jaar lang heb
ik samen met vrijwilligers kindervoorstellingen ingekocht en georganiseerd,
brochures gemaakt en exposities en
kunstprojecten geregeld. Ik vond het
een fantastische baan. Helaas stopte
de gemeente na mijn drie werkjaren
met de subsidiëring en werd de stekker eruit getrokken. Maar het was een
hele leuke omslag in mijn leven.”

Sponsorloop

Herma zag het levenslicht in het
dorp Velp en hier groeide ze op als
oudste in een gezin van drie kinderen. Ze volgde de studie secretaresse, rondde deze af en vond
een baan in het vak. Nadat ze haar
man leerde kennen bij een jeugdvereniging en met hem trouwde,
vertrok het stel naar Friesland en
ging Herma daar aan het werk. “Ik
zei altijd dat ik nooit in Friesland
zou willen wonen en mijn man had
een hekel aan het idee van een
flat”, zegt Herma. “Toch kwamen
we na ons trouwen terecht op een
flatje in Friesland. Grappig hè?”
Toen de twee weer verhuisden
naar de volgende bestemming, de
Achterhoek, kwam Herma erach-

ter dat het voor een getrouwde vrouw
moeilijk was om een baan te vinden.
“Werken als getrouwde vrouw was
‘not-done’ in die tijd”, zegt Herma.
“Het risico was te groot dat je een
gezin ging stichten.” Gelukkig had
haar man een goede baan met zijn
eigen servicebureau, waar Herma een
handje kon helpen. Het stel verhuisde
in de jaren daarna nog naar plaatsen
als Drachten en Ermelo en uiteindelijk kwam het gezin in Helden terecht.
Inmiddels hadden ze twee dochters
die 15 en 12 jaar oud waren toen ze
in Limburg kwamen wonen. “Het was
even wennen voor hen in het zuiden, vooral voor de oudste. Zij zat
in de derde klas van de middelbare
school en kende geen dialect, dat was

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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natuurlijk ineens heel iets anders.”
Zelf kon Herma snel aarden in het
Limburgse dorp. “We hadden hele aardige buren en er woonde veel ‘import’
om ons heen. Stellen waarvan de één
wel uit Limburg kwam en de ander uit
een ander dorp of stad. Die contacten
pakten zich goed samen.”

Terug aan het werk
Eenmaal in Helden begon Herma aan
een twee jaar durende opfriscursus,
om weer terug aan het werk te kunnen als directiesecretaresse. Door alle
veranderingen in de technologie was
zo’n cursus wel handig. “Ik heb écht
met alle voorwerpen gewerkt”, zegt
Herma. Van een telex, tot een gewone
en elektrische typemachine, tot uit-

Een stichting waar Herma zich acht
jaar lang met hart en ziel voor heeft
ingezet is Unicef. Elk jaar vond er een
sponsorloop plaats in één van de kerkdorpen van Peel en Maas, waarbij kinderen die meeliepen zich konden laten
sponsoren door vrienden en familie.
Het geld dat werd opgehaald, ging
naar Unicef. “Ik ben ooit begonnen
als vrijwilliger om op die bewuste dag
zelf mee te helpen, maar de laatste
vier jaar ben ik in het bestuur terechtgekomen. Zo ging ik met een team
van vrijwilligers langs scholen om
bewustwording te creëren bij kinderen
over bijvoorbeeld armoede in andere
landen. We probeerden ze aan te sporen tot deelname aan de sponsorloop,
om zo met de opbrengst andere kindjes te helpen. Eigenlijk zou de sponsorloop rond deze tijd van het jaar
plaatsvinden, maar doordat we niet
genoeg vrijwilligers meer hebben, is
het bestuur opgeheven. Hiermee is
er sinds dit jaar, na 45 jaar, een einde
gekomen aan de sponsorloop. Dat

vind ik heel erg jammer, maar zonder
genoeg vrijwilligers is het niet te organiseren.”

Beeldhouwen
Nu ze met pensioen is, vult Herma
haar tijd graag met beeldhouwen; een
hobby waarmee ze tien jaar geleden
begonnen is. “Een vrijwilligster van
C6 die aan beeldhouwen deed, Ans
Joosten, zei dat ik eens met haar mee
moest gaan om het te proberen. Ik
heb vroeger wel veel getekend, maar
dit had ik nog nooit gedaan.” Het
bleek een schot in de roos. Tien jaar
later staat Herma nog altijd meerdere
keren per week in het atelier te ‘hakken’, zoals ze het noemt. “Soms begin
ik ergens aan, maar heb ik geen idee
hoe ik verder moet. Dan leg ik de half
bewerkte steen aan de kant en ga ik
met een ander beeld verder. Pas als
ik een ingeving krijg, pak ik snel het
andere beeld er weer bij er ga eraan
verder. Zo ben ik soms wel met twee
of drie beelden tegelijk bezig.” In
haar huis en tuin staan verschillende
eigen kunstwerken en in december is
er een expositie van de cursisten van
‘Lab del Art’, waarbij ook haar werk
wordt tentoongesteld, in het atelier
aan de Loosteeg in Panningen. Zelf
gaat Herma ook graag kunst bezichtigen. Haar lievelingsmuseum vindt
ze moeilijk te benoemen, want er
zijn vele goede in Nederland, zo zegt
ze. Maar als ze er één moet kiezen,
is het de Hermitage in Amsterdam.
Naast kunst is er nog iets anders waar
Herma dol op is, dat is de zee. “Ook al
ben ik een kind van de bossen, want
ik kom van de Veluwe, houd ik toch
enorm van de zee. Als het hier thuis
regent, dan baal ik. Dan wordt mijn
bril nat en zie ik niks. Maar als het aan
zee regent, dan geef ik er niks om.
Ik vind het heerlijk. Minimaal één keer
per jaar wil ik er heen en het liefste
wil ik ook nog met mijn voeten de zee
aanraken, om vervolgens een wijntje
te drinken op de boulevard. Dit jaar
ben ik nog niet geweest, dus dat staat
nog op mijn lijstje.”

Tekst en beeld: Roosje Delsing
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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.

Foute party in Panningen
Fout Events presenteerde zaterdag 25 september de Foute Party in De Heuf in Panningen. Het was het
eerste grote evenement in Peel en Maas sinds de coronamaatregelen. De bezoekers waren gehuld in ‘foute’
kleding. / Beeld: Jordy Strijbos

Het programma is informatief maar
biedt ook volop ruimte om vragen
te stellen en voor 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 een mail te sturen
naar gercusters@kpnplanet.nl,
telefonisch aanmelden kan bij Mia
Seelen via 077 465 3587. Ook voor
vragen kunt u bij haar terecht.

Stichting PeelenMaasNet
werkt aan toekomst
Begin dit jaar heeft stichting PeelenMaasNet aan de gemeente
Peel en Maas gevraagd om de huidige subsidieafspraken te verlengen, dit is uiteindelijk gebeurd. De stichting wil zich met behulp
van de subsidiëring verder ontwikkelen en zich nog meer verankeren binnen het culturele erfgoed in de gemeente Peel en Maas.

Boekpresentatie Marokkanen
Auteur Mohammed Temsamani (75) uit Panningen presenteerde op vrijdag 24 september in Panningen zijn
boek ‘Marokkanen in Peel en Maas, de eerste generatie’ uit. De burgemeester, kamerlid Moustafa
Amhaouch en pastoor Van der Horst waren ook daarbij aanwezig. Het boek beschrijft in persoonlijke en
korte verhalen hoe het de eerste generatie gastarbeiders is vergaan. / Beeld: Jac Willekens
Adver torial

Hoe tuinen in vijftien jaar
veranderd zijn
Van Duren Groenservice bestaat vĳftien jaar en ons bedrĳf is helemaal op de hoogte op het gebied van
de nieuwste tuintrends. Wist u dat de trend van betegelde tuinen op retour is? Steeds meer tuinen
worden gerenoveerd tot groene oases die het regenwater goed infiltreren in de bodem.

Voorzitter Peter Peeters geeft aan
dat het bestuur van de stichting
PeelenMaasNet zeer verguld is
met het feit dat de subsidieperiode weer met vier jaar is verlengd.
“Daarmee bevestigt de gemeente
Peel en Maas het vertrouwen dat
ze hebben in de stichting en het
belang dat ze hechten aan het
voortbestaan van dit digitale erfgoedplatform.”
De eerste stap die de stap nu gaat
zetten is wisselen van leverancier.
“Dat gaat een behoorlijke investering zijn, niet alleen in geld maar
ook in energie. Alle vrijwilligers
moeten opgeleid worden in de
nieuwe database. Voordeel is dat
de deelnemers aan PeelenMaasNet

veel meer hun eigen identiteit op
het nieuwe platform kwijtkunnen.
En uiteindelijk is het werken in de
nieuwe database gemakkelijker.”
Verder wil de stichting de komende
jaren veel collecties aan het net
toevoegen. “Op dit moment hebben we zestien deelnemers, maar
er staan er nog twintig in de wachtrij. Het aanbod op PeelenMaasNet
wordt dus vele malen groter en dat
komt dus primair de gemeenschap
ten goede. Voor de gemeenschap
worden hierdoor steeds meer waardevolle historische collecties toegankelijk. Ook de gemeente Peel en
Maas kan haar publieke taak steeds
meer via PeelenMaasNet uitoefenen”, aldus Peeters.

Informatieavond
over laaggeletterdheid
in Maasbree
Een aantal organisaties in Maasbree heeft de handen ineen geslagen en houdt op woensdag 13 oktober een ABreeC informatieavond over laaggeletterdheid in het MFA Hoes van Bree. Tijdens
deze bijeenkomst wordt aandacht gevraagd voor mensen die
worstelen met lezen, schrijven, rekenen en de digitale wereld.
In Peel en Maas gaat het naar schatting over 1 op de 10 mensen.

De meeste tuineigenaren willen een heerlijke plek om
te zitten met vrienden en familie, maar daarnaast moet
er ook wat te beleven zijn in de tuin. Door te spelen
met spannende, speelse en verrassende hoeken of
rondingen, of een waterelement met een diversiteit
aan vaste planten kunt u zelfs van een kleine tuin een
beleving maken. En door toepassen van sfeerverlichting
geniet u bij de ondergaande zon extra lang van uw tuin
die dan omtovert tot een sprookjes paradijs
Hulp nodig bij het ontwerpen, renoveren en onderhouden van uw tuin? Samen met ons groeiende team helpt
Van Duren Groenservice al vijftien jaar lang klanten met
hun tuinen. Wilt u sparren over de mogelijkheden voor
uw tuin, neem dan vrijblijvend contact met ons op of

kijk op onze website www.vandurengroenservice.nl
voor het actuele aanbod van onze tuinpakketten.
Dan kunt u binnenkort lekker weg in eigen tuin.

Interesse om ons team te versterken?
Stuur uw motivatie naar info@vandurengroenservice.nl

077 720 19 95, Ninnesweg 50, 5981 PC Panningen

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de KBO, het Kernteam/
Netwerk Zorg en Welzijn Maasbree,
de Bibliotheek Maas en Peel,
de Dorpsondersteuners, Via-Via,
Vorkmeer en het Taalpunt. “Op
een interactieve manier gaan we
aan de slag met bewustwording
rondom het thema, met informeren en met verbinden”, vertelt
Hanneke Hinssen van het Kernteam
Maasbree.
In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder
moeite met de zogenaamde basisvaardigheden: lezen, schrijven,
rekenen en/of digitale vaardigheden. In Peel en Maas gaat het naar
schatting over 1 op de 10 mensen.
Het merendeel van deze mensen
is in Nederland geboren en getogen. “Laaggeletterdheid kan ervoor

zorgen dat iemand moeilijk mee
kan doen in het dorp en de bredere samenleving”, stelt Mateusz
Domagalski van de Bibliotheek
Maas en Peel. “Ook zit er vaak
schaamte rond dit onderwerp. Het
is daarom belangrijk dat mensen in
hun netwerk zich hiervan bewust
zijn en dat ze weten waar en hoe
men ondersteuning kan krijgen.”

Herkennen
De avond gaat in op het herkennen van laaggeletterdheid, hoe
het is om moeite met (digi)taal en
rekenen te hebben en hoe je kunt
helpen. De starttijd is 19.15 uur.
Aanmelden kan via
www.debibliotheekmaasenpeel.
nl, telefonisch via 077 465 17 86
of per e-mail via maasbree@
debibliotheekmaasenpeel.nl
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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 3 oktober
H. Mis 9.30 uur
Woensdag 6 oktober
H. Mis 9.00 uur

Cluster MKBE
Parochie Maasbree

Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 3 oktober
H. Mis: 11.00 uur
Lector: Mevr. Jeanne Senden
Intenties: Petronella Vaessen. Maria
Peeters en overl. familie PeetersHermans-Haenen.
Mededelingen
Openstelling Aldegundiskapel
De Aldegundiskapel in onze parochiekerk is dagelijks geopend voor
het opsteken van een kaarsje, een
gebed of een moment van bezin-

Parochie Egchel

Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 3 oktober
Geen H. Mis
Zondag 10 oktober
H. Mis 11.00 uur

Parochie Grashoek

Kerkdiensten
Vrijdag 1 oktober
De H. Communie wordt thuis gebracht
vanaf 09.00 uur
Zondag 3 oktober
H. Mis 10.00 uur – herenkoor
Kerk open voor gebed en aanbidding
van 13.00-15.00 uur

Parochie Koningslust

Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg, 077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 2 oktober
H.Mis 19.00 uur t.i.v. Overl.ouders
Piet Willemsen en Martha Willemsenv.d.Linden. en Peterke. tevens voor
Harry en Piet

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 2 oktober
H. Mis 17.30 uur
Zaterdag 9 oktober
Geen H. Mis

Parochie Helden

Parochie Meijel

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

ning. De H. Aldegundis is beschermheilige tegen ernstige ziekten en voor
troost en hoop.

Parochie Kessel

Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Iet Dings-Bovendeerdt
077 462 18 60
06 24 21 61 06
Kerkdiensten
Zaterdag 2 oktober
19.15 uur H. Mis
Ton en Margaretha Timmermans –
Jardzejewski en voor
John en Har Timmermans.
Tot intentie voor twee zieken.
Mededeling
Voor de pastorale zorg kunt u terecht
bij pastoor-deken W. Varela
Tel. 3981416, of kapelaan H. te
Boekhorst (zie parochie Baarlo)
Ziekenzalving: 06-55408023

Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zondag 3 oktober
11.00 uur H. Mis met Herenkoor t.i.v.
Vader en moeder Verstappen-van der
Kruis
Maandag 4 oktober
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 5 oktober
H. Mis 09.00 uur
Donderdag 7 oktober
H. Mis 09.00 uur. Aansl. Aanbidding

Parochie Panningen

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

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 2 oktober
H. Mis 19.00 uur m.m.v. gemengd

Parochie Baarlo

Parochie Kessel-Eik

Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 3 oktober
9.30 uur H. Mis.
Wilhelmien Berden-Lenders.
Jaardienst Joep Smits en tevens voor
Bertha Smits-van Horen.
Wiel en Nelly Berden-Peeters en overleden familieleden en voor priesterroepingen.
Jaardienst Neel en Door BerbenPeeters; Max en Rebecca
Rosenberg-de Jong; Piet en Truus
Speijcken-Raymakers.
Donderdag 7 oktober
9.00 uur H. Mis.

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
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

zangkoor – intenties: Piet Janssen
en To Janssen-van der Linden en
zoon Sjraar.
Zondag 3 oktober
H. Mis 10.30 uur in de kapel van het
Missiehuis

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

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

#toptober
ZATERDAG 9 OKTOBER

VRIJDAG 15 OKTOBER

VRIJDAG 22 OKTOBER

VRIJDAG 22 OKTOBER

ʇ

ʇ

ʇ

ʇ

26627728 OKTOBER

ʇ

EEN MAAND VOL HEERLIJKE WEDSTRIJDEN!
Koop je kaarten via tickets.vvv-venlo.nl

Tummers
daar word ik vrolijk van
ALE
K
O
L
UW
O
J
R
A

!
T
S
I
L
A
I
C
AL
E
P
S
D
E
O
G
T
I
W
JA
0
0
1
BIJNA

S KEUZE

TUMMER

A

C
9

9

7

KG

KG

KG

1400
T/PM

SIEMENS WASMACHINE
WM14UQ70NL
• SensoFresh • SpeedPack L
• Anti-vlekkensysteem

899,-

749,-

65
dB
BOSCH WARMTEPOMPDROGER
WTH83V00NL
• AutoDry • AntiVibration Design
• SensitiveDrying System

1600

679,-

489,-

T/PM

1199,-

SAMSUNG WASMACHINE

WW90T936ASH
• QuickDrive™ • AI Wash • Super Speed
• Tummers keuze voor een Smart wasmachine

699,-

*Prijs na €200 cashback

S KEUZE

TUMMER
NO FROST

E
178
CM

91 CM

225L
VRIEZEN

409L
KOELEN

SAMSUNG AMERIKAANSE KOELKAST
RS68A8831SL/EF
• Smart Conversion • Twin Cooling Plus
• incl.
voucher t.w.v. €75,-

1699,-

1399,-

D
BOSCH INBOUW VAATWASSER
SGV4HBX40E
• Extra Droog • InfoLight • AquaStop
• SuperSilencePlus 44dB

1199,-

799,-

AEG INBOUW OVEN MET MAGNETRON

999,-

799,-

KMF768080M
• CombiQuick • MaxiKlasse
• Nismaten (BxHxD) 56x45,5x55cm • Tummers keuze voor een
inbouw oven met magnetronfunctie

NIEUWE
MEGAS
TORE

ROERMOND • WEERT • PANNINGEN • TEGELEN • ECHT • HEYTHUYSEN • HORST • SITTARD-GELEEN

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

