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Onthulling verloren
schilderij
Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo onthulde zaterdag 2 oktober bij Museum Peel en Maas het verloren geachte schilderij van de stoomtram in Panningen voor het oude
Post- en Telegraafkantoor. Dankzij intensief speurwerk van Frans Rovers werd het schilderij, geschilderd door Harry Maas, weer ontdekt. De Rabobank heeft bemiddeld en het werk
overgedragen aan het Erfgoedplatform. Het schilderij is voorlopig in bruikleen gegeven aan het museum waar het een plek in de vaste opstelling krijgt. Tevens heropende de burgemeester zaterdag officieel de bovenverdieping met verschillende deelexposities en was er aandacht voor de tijdelijke tentoonstelling met miniatuur agrarisch erfgoed van de
Baarlonaar Thei Driessen en overige vernieuwingen binnen het museum gericht op beleving en interactie. / Beeld: Jac Willekens

Ondanks advies bezwarencommissie

Zes bezwaren tegen huisvesting arbeidsmigranten Egchel
afgewezen door College van B&W Peel en Maas
De huisvesting van arbeidsmigranten door de gebroeders Wijnen in Egchel kan, ondanks zes binnengekomen bezwaren, gewoon in de huidige vorm blijven bestaan. De vergunning voor de chalets aan de
Molenheg in Egchel hoeft volgens het college niet, ondanks het advies van de bezwarencommissie,
opnieuw worden beoordeeld.
Aan de Molenheg in Egchel is ruimte
voor 200 arbeidsmigranten in 51 chalets. Op 23 december 2019 verleende
gemeente Peel en Maas hiervoor een
tijdelijke vergunning van tien jaar
aan de gebroeders Wijnen, die aan
huis een glastuinbouwbedrijf hebben.
De arbeidsmigranten die zij huisvesten werken in hun bedrijf aan huis
of in de andere bedrijfsvestiging in
Grubbenvorst. Er werden zes bezwa-

ren ingediend tegen het besluit van
het college betreft het verlenen van
deze vergunning. Het bezwaar is in
eerste instantie tijdens een openbare
hoorzitting op 14 september 2020
behandeld. Naar aanleiding hiervan
heeft de bezwarencommissie geadviseerd vijf van de zes bezwarenindieners als niet belanghebbende aan
te merken, omdat ze te ver van het
plangebied af wonen.

Eén bezwaar werd gegrond verklaard. De commissie adviseerde
om het genomen besluit (de verleende vergunning) terug te trekken
en opnieuw te herzien. Volgens de
bezwarencommissie is het besluit
een ‘stedelijke ontwikkeling’ wat
betekent dat er een verkeerde procedure is gehanteerd en de vergunningsaanvraag opnieuw moet
worden behandeld met de juiste

procedure. Ook zou het aspect
‘parkeren’ niet correct zijn, is het
onduidelijk of er bij het plan wordt
voldaan aan het provinciaal of
gemeentelijk beleid, zouden de
gevolgen voor omwonenden onvoldoende zijn onderzocht en voorziet
het plan niet in verlichting, waardoor de gevolgen ervan voor de
omgeving niet duidelijk zouden zijn.

Geen stedelijke ontwikkeling
Het college zegt dat er geen sprake is
van een stedelijke ontwikkeling, dus
ook niet van een onjuiste procedure.
Daarnaast is het plan in de ogen van

het college in overeenstemming met
het provinciaal beleid en begrijpt zij
niet waarom dit onduidelijk is voor
de bezwarencommissie. Volgens
het college draagt het huisvesten
van arbeidsmigranten bij een glastuinbouwbedrijf aan huis bij aan de
bedrijfsactiviteiten in de omgeving
en is het een goede tijdelijke oplossing voor de groei van het aantal
arbeidsmigranten in Noord-Limburg.
Ook telt mee dat de chalets en parkeerplekken na afloop van de termijn
weer worden verwijderd.
Lees verder op pagina 04
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Aanpak verkeerssituatie en woningbouw

Kessel in de startblokken voor nieuwe projecten
In Kessel zitten de inwoners niet stil. De Maasboulevard is bijna afgerond en het volgende project, de vernieuwbouw van gemeenschapshuis
De Paort, staat alweer voor de deur. Maar daar blijft het niet bij geven
Ger de Vlieger en Ingrid Hanssen, waarnemend voorzitter en lid van
Dorpsoverleg Kessel, aan. Ook de verkeerssituatie in het dorp en de
woningbouw worden door werkgroepen aangepakt.
Inmiddels is de aanleg van de groenvoorziening bij de Maasboulevard van
start gegaan. Eind november zal het
project volledig worden afgerond.
Doordat bij de uitvoering van het project de hulp van de inwoners is ingeroepen, zijn een hoop kosten bespaard
gebleven. “Dat heeft er onder andere
toe geleid dat we aardig in de buurt
komen bij het bedrag dat Kessel zelf
moest investeren. Ook de fondsen en
zelfbedachte acties hebben geld opgeleverd. Zo zijn er 2.500 flessen wijn en
300 klinkers verkocht”, geeft Ger de
Vlieger aan.

Actieve inwoners
Nu de groenvoorziening bij de
Maasboulevard wordt aangelegd en
het project bijna afgerond is, kan er
voor de verbouwing van De Paort weer
opnieuw een beroep worden gedaan
op de ‘actieve inwoners’ van Kessel.
Want zo noemt het Dorpsoverleg
de vrijwilligers in het dorp. “De vernieuwde multifunctionele accommodatie moet namelijk voor iedereen
toegankelijk zijn. De gebruikers nemen
gedeeltelijk de taken over van een
beheerder, waardoor we de exploita-

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

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

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

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

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

tiekosten laag kunnen houden”, legt
Inge Hanssen uit.
In juli ging de gemeenteraad akkoord
met de bijdrage van 1,37 miljoen euro
voor de verbouwing van De Paort. Het
overige bedrag, ruim 9 ton, dient de
Kesselse gemeenschap zelf bij elkaar
te sprokkelen. Volgens De Vlieger zijn
de hoge kosten te wijten aan de hoge
prijzen voor bouwmateriaal, maar
ook doordat het een complex gebouw
omvat. Het geld dat nodig is zal
wederom worden opgehaald via fondsen, sponsoren, maar ook door een
beroep te doen op ‘actieve inwoners’.
“Tijdens de informatiebijeenkomst op
12 oktober zullen we een appèl doen
op de inwoners.”

Ons gezamenlijke doel
is om het dorp leefbaar
en toekomstbestendig te
houden en dit willen wij
samen bereiken
Inmiddels is het bestemmingsplan
voor De Paort aangevraagd, worden
de definitieve tekeningen gemaakt,
vindt fondsenwerving plaats en is een
commissie bezig met hoe het gebouw
wordt ingericht. Ook lopen er gesprekken over het terras van het voormalige café De Boemel, het eetcafé dat in
gemeenschapshuis De Paort gevestigd
was. “We zijn ‘on speaking terms’ met
de eigenaren van de Bed&Breakfast,
die interesse hebben in het terras. We
willen een werkbare relatie houden
met onze buren, maar het is voor de
exploitatie van de multifunctionele
accommodatie veel waard om het
terras te behouden. Het is nu aan de
gemeente om te bepalen of ze de

belangen van de Kesselnaren willen
behartigen of ervoor kiezen om onder
bepaalde voorwaarden het perceel te
verkopen aan de buren.”

Planning
De Vlieger geeft aan dat momenteel alle partijen op schema lopen en
dat na carnaval het gebouw wordt
gestript. “We willen carnaval nog
meepakken, omdat dit veel geld oplevert. In maart of april kan de aannemer beginnen. Het is de bedoeling om
eind 2022 het project af te ronden.”
Dat Kesselnaren zich inzetten voor de
leefbaarheid in het dorp, is al eerder
gebleken toen Kasteel de Keverberg
verbouwd moest worden. Hanssen:
“Dat bracht reuring en een boost aan
het dorp op het gebied van zelfsturing. We hebben lering getrokken uit
het project, dat nu de basis biedt voor
de volgende projecten. Ons gezamenlijke doel is om het dorp leefbaar en
toekomstbestendig te houden en dit
willen wij samen bereiken. Kessel is
niet meer bang voor grote projecten.”

Woningbouw
Zo heeft het Dorpsoverleg ook een
project opgezet rondom woningbouw,
verkeerscirculatie, parkeren en verkabelen van de hoogspanningsleiding in
het dorp. “Deze thema’s willen we met
elkaar combineren”, legt De Vlieger
uit. In 2019 deed het Dorpsoverleg
onderzoek naar de woonbehoefte in
Kessel en kwam tot de conclusie dat
er tot 2030 meer dan honderd woningen nodig zijn. Ook bleek dat er onder
jongeren vooral behoefte is aan ‘tiny
houses’, starterskoopwoningen en
woningen die in eigen beheer gebouwd
worden. Ouderen gaven aan best te
willen huren en op zoek te zijn naar
levensloopbestendige woningen. “Aan
deze twee groepen geven wij prioriteit. Kessel is volgebouwd. Er is alleen
aan de buitenkant van het dorp nog
plek, maar daar loop je al snel tegen
de hoogspanningsmasten aan. Daarom
hebben we de gemeente om een kansenkaart gevraagd, waarop drie locaties
in beeld zijn gebracht waar nog ruimte
is voor de realisatie van woningen.

We richten ons nu op één locatie: op
de parkeerplaats bij de brandweerkazerne. Daar is nog ruimte voor twintig
woningen. Om het parkeerprobleem in
het dorp aan te pakken, zien wij een
parkeerplaats onder de hoogspanningsleidingen wel zitten. Er dient dan wel
een verbinding te worden gemaakt met
de Roode Eggeweg. Als de verkabeling van de hoogspanning na vijf jaar is
afgerond, kan de parkeerplaats worden
vervangen door woningbouw. Zo slaan
we twee vliegen in een klap.”
Op dinsdag 12 oktober vindt in
De Paort een informatiebijeenkomst
plaats waarin alle onderwerpen ter
sprake komen. Tijdens deze avond is
ruimte voor inbreng van de inwoners.
Aanmelden is verplicht en kan via
info@dorpsoverlegkessel.nl
Voor toegang tot deze informatieavond verwacht het Dorpsoverleg dat
alle aanwezigen kunnen voldoen aan
de QR-code registratie en controle.
Tekst: Jeanine Hendriks
Beeld: Dick Holthuis

Traject Warmte Koude-net

Informatieavond in Panningen over aardgasvrij
maken van woningen
Initiatiefnemers organiseren op donderdag 14 oktober een informatieavond in de Houbereij in Panningen over het Warmte Koude-net
Panningen. Tijdens deze bijeenkomst informeren de initiatiefnemers belangstellenden over de mogelijkheden om hun woning aardgasvrij te
maken. Ook vertellen ze meer over het verdere traject en de planning voor het Warmte Koude-net Panningen.
In mei van dit jaar hebben inwoners van Panningen met de campagne ‘Haal het WK in huis’ voor het
eerst kennis kunnen maken met het
Warmte Koude-net. Deze collectieve
oplossing is een alternatief om de
CO2-uitstoot te verminderen.

PAW-aanvraag
Uit de reacties op de campagne
‘Haal het WK in huis’, bleek dat er
voldoende interesse is om verder
te gaan. Daarop zijn de initiatiefnemers met de gemeente in gesprek
gegaan om een PAW-aanvraag in te

dienen. PAW staat voor Programma
Aardgasvrije Wijken, een financiële
ondersteuning van de Rijksoverheid
voor aardgasvrije wijken.
Uit een interessepeiling bleek dat een
groot gedeelte van de inwoners meer
informatie wil ontvangen over de
mogelijke alternatieven om van het
aardgas af te kunnen gaan. Ook willen ze weten wat het aansluiten van
een woning op het Warmte Koudenet Panningen concreet inhoudt en
wat de voor- en nadelen ten opzichte
van de alternatieven zijn. Daarover
willen de initiatiefnemers de inwo-

ners informeren en zij zullen ook de
ontwikkeling en het bijbehorende
tijdspad van het Warmte Koude-net
Panningen toelichten.

Coronapas
De informatieavond vindt plaats
op donderdag 14 oktober in de
Houbereij. De avond begint om
19.30 uur, met inloop vanaf 19.00 uur.
Tijdens deze avond worden de geldende coronamaatregelen gevolgd,
dus is een toegangscheck via de
CoronaCheck-app of een negatieve
testuitslag verplicht.

Webinar
Geïnteresseerden die niet naar de
informatieavond kunnen komen,
hebben de mogelijkheid een
webinar te volgen op woensdag 27 oktober om 19.30 uur.
Tijdens deze online bijeenkomst
wordt dezelfde informatie gegeven en ook is er gelegenheid om
vragen te stellen. De webinar is te
volgen via
www.wkpanningen.nl/webinar,
kijk voor alle informatie over het
Warmte Koude-net op
www.wkpanningen.nl
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Vergoeding voor slopen stallen

Varkensboer Jan Vissers uit Panningen stopt met
bedrijf dankzij subsidieregeling
Het aantal veehouderijen in de gemeente Peel en Maas is in de periode van 2010 tot 2021 met 16 procent afgenomen, voor de intensieve veehouderij geldt in deze periode een afname van 35 procent. Diverse subsidieregelingen van de overheid en gemeente zijn in het leven geroepen om boeren aan te sporen hun (oude) stallen af
te breken, die niet meer aan de geur- en milieuvoorwaarden voldoen. Varkenshouder Jan Vissers (62) uit
Panningen maakt gebruik van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) en de sloop van zijn
stallen is momenteel in volle gang.

manege te beginnen op het stuk grond
dat vrijkomt. “We bouwen in eerste
instantie een paar loodsen, gewoon
voor onszelf. Daarnaast dachten we
aan het plaatsen van een zonnepark
of een huisvestinglocatie voor arbeidsmigranten. Maar ik vermoed dat deze
twee plannen moeilijk te regelen
zijn met de buurt. Daarnaast heb ik
gehoord dat in de gemeente Peel en
Maas voorlopig alleen de twee aangewezen locaties in Beringe en Grashoek
in aanmerking komen voor zonnepanelen. Dus hoogstwaarschijnlijk gaan
we verder met de derde optie die we
in onze gedachten hebben: een paardenhouderij.”

Meer eisen
Hoewel het aantal veehouderijen
en intensieve veehouderijen in de
gemeente is verminderd tussen 2010
en 2021, worden er anno 2021 wél op
minder plekken méér dieren gehouden dan voorheen. Volgens Vissers is
dit niet gek. “Dit zijn nieuwere stallen
en die zijn veel moderner, waardoor

je minder uitstoot hebt dan in de oude
stallen. Dit zal uiteindelijk ook beter
zijn voor het milieu. Wij hadden zelf
ook alles in orde, met onder andere
luchtwassers, maar tegenwoordig
moet alles voortdurend worden verbeterd en vernieuwd. Die nieuwere stallen voldoen beter aan de bijgestelde
eisen.” Vissers heeft van de overheid
tot midden 2022 de tijd gekregen om
alle stallen af te breken, maar volgens de Panningnaar is eind december
alles weg en kan er in januari worden gestart met het bouwen van de
loodsen. En als alles klopt, is hij er op
de eindstreep financieel goed uitgekomen dankzij de subsidieregeling.
“Als de accountant goed heeft geteld,
moet het gunstig uitkomen. Maar pas
als alles achter de rug is, weten we dit
zeker. Want de Belastingdienst komt
waarschijnlijk ook nog om de hoek kijken en het is nog de vraag hoeveel zij
gaat innen. Dus dan weten we pas de
eindstand.”
Tekst en beeld: Roosje Delsing

Raad aan zet
De Maatschap Vissers-Gommans aan
de Laagheide in Panningen was tot
voor kort een veehouderij met 430
zeugen en ruim 4.000 vleesvarkens.
“Een middelgroot bedrijf”, zo zegt Jan
Vissers. Hij begon in 1989 met werken
in het bedrijf dat van zijn schoonouders was en destijds zestig zeugen en
zestig melkkoeien had. In 1995 heeft
hij de maatschap overgenomen.
Het bedrijf groeide uit tot twee locaties: één gelegen aan de rand van het
industrieterrein en één bij Jan aan huis.
Nu zijn pensioen in zicht is wilde hij
met allebei de bedrijven deelnemen
aan een stoppersregeling, om met
behulp van subsidie de stallen te slopen en eventueel de grond een andere
bestemming te geven. “Ons bedrijf op
de Vosberg lag tegen het industrieterrein aan en tussen verschillende
burgerwoningen. Wij hoopten dat de

gemeente ons zou kunnen helpen om
daar te saneren en een bouwkavel
tegen een vergoeding te realiseren.
Maar de gemeente wilde niet meedenken, dus hebben we het verkocht”,
aldus Vissers. Bij de andere locatie aan
huis hebben we wel meegedaan aan
de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen.

We bouwen een paar
loodsen voor onszel
De Panningnaar wilde daarnaast ook
langzaam stoppen met zijn varkenshouderij aan huis.
Vissers had graag gezien dat één van
zijn kinderen de zaak over zou nemen.
“Maar zij hadden er geen interesse

in”, zegt hij. “We hebben ook nog
geprobeerd om een opvolger van
buitenaf te vinden en het bedrijf te
verkopen, maar beide plannen lukten
niet. Dus toen de overheid aankwam
met de subsidieregeling, kwam deze
eigenlijk erg goed van pas.”
Met deze subsidie krijgt hij onder meer
een vergoeding voor het slopen van de
stallen. In maart is Vissers zelf begonnen met het strippen van de eerste
stallen en direct na de bouwvak is de
sloop van de stallen begonnen.

Andere bestemming
Waar het aantal varkenshouderijen
in de gemeente Peel en Maas juist
afnam tussen 2010 en 2021 van 172
naar 86 locaties, nam het aantal paardenhouderijen juist toe van 72 in 2010
naar 105 in 2021. Ook Vissers zit eraan
te denken om een paardenhouderij of

De tweede ambtstermijn van burgemeester Wilma Delissen-van
Tongerlo loopt af per 1 oktober 2022. Inmiddels heeft ze te kennen
gegeven voor herbenoeming in aanmerking te willen komen.
Gouverneur Johan Remkes raadt vanwege de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen aan om de herbenoemingsprocedure zo
spoedig mogelijk door de huidige gemeenteraad af te ronden.
In een brief aan de gemeenteraad
geeft gouverneur Johan Remkes
aan dat de herbenoeming van
Wilma Delissen-van Tongerlo zo
spoedig moedig volgens hem dient
plaats te vinden. Het liefst voor het
einde van het jaar. Delissen-van
Tongerlo heeft bij de gouverneur
al aangegeven de termijn te willen verlengen. De gemeenteraad

is nu aanzet om haar benoeming
aan te bevelen. Een vertrouwenscommissie buigt zich dan over de
aanbeveling en oordeelt over het
functioneren van de burgemeester. De minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties
benoemt uiteindelijk officieel de
burgemeester voor een periode
van zes jaar.

KOOP JE SHIRT
ONLINE OF IN
ONZE FANSHOP

VOLWASSENEN
€64,95

VOETBAL
VENLO
VEUR ALTIED

Burgemeester wil tweede
ambtstermijn verlengen

FANSHOP.VVV-VENLO.NL
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Voorbereidingen in volle gang
“Wat d’r auch gebeurt,
ich doon toch wat ich wil.”
Verdrietig, maar vol dankbaarheid, hebben wij afscheid
moeten nemen van ôs moeder, trotse oma en oma-oma

An Smits - Thijssen
“An van Dölf”

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
* 29 januari 1935

Maasbree

† 28 september 2021

echtgenote van

Jac Smits †

Maasbree, Gon en Cor
Pieter
Anju en Remco
Melick, Hans en Ingrid
Judit
Birgit en Mayckel
Jessica en Sina
Louis en Mandy
Kinrooi (B), Monique en Johan
Hannes en Inge, Lia, Ellis
Holly
Maasbree, 28 september 2021
Correspondentieadres:
Familie Hoeijmakers-Smits
In den Clockenslagh 49, 5993 EL Maasbree
Op maandag 4 oktober hebben wij in het crematorium afscheid
genomen van ôs moeder, oma en oma-oma.
Graag willen wij de medewerkers van de Broekstraat, woning A2,
danken voor de fijne en liefdevolle zorg die ôs moeder van hen
mocht ontvangen.
Peet Steeghs Uitvaartzorg

I see trees of green, red roses too
I see them bloom, for me and for you
And I think to myself... what a wonderful world

Ernst Hölscher
8 februari 1933 - 1 oktober 2021

Dankbaar voor een prachtig leven en alle mensen die hij heeft ontmoet
Grote liefde van Ria
“Hij was zo lief voor mij en voor alle anderen”
Vader van Bart, Erica, Ernst Jan
bijzondere opa en grote opa
We hebben Ernst op 6 oktober begraven op de begraafplaats van Baarlo
Speciale dank gaat uit naar alle mensen van de thuisdialyse
en de dialyseafdeling van VieCuri

Gemeente Peel en Maas gaat in plantseizoen
negenhonderd bomen planten
Gemeente Peel en Maas gaat gehoor geven aan het 7.319 bomenplan, waarover in 2020 een motie door de
gemeenteraad is aangenomen. De planning is dat er tijdens het plantseizoen (najaar 2021 tot voorjaar
2022) één achtste deel van de geplande bomen geplant worden. Dit zijn dus circa negenhonderd bomen.
Het is de bedoeling dat gemeente
Peel en Maas in acht jaar tijd
7.319 bomen gaat planten.
De gedachte hierachter is dat voor
iedere inwoner een boom is, er
komen dus ruim 43.000 nieuwe
bomen. De totale kosten voor dit
plan bedragen 1.2 miljoen euro.
In het eerste jaar plant gemeente
Peel en Maas voor zo’n 150.000 euro
aan nieuwe bomen.
“Op dit moment zijn we druk bezig
met de voorbereidingen, het bestellen van de bomen en andere

materialen en waar nodig vindt
communicatie plaats met de buurt
dat er in hun omgeving een boom/
bomen geplant worden. Ons idee is
om op de Nationale Boomfeestdag,
op woensdag 10 november, samen
met kinderen van basisscholen de
eerste bomen te planten. We moeten nog bekijken of dit haalbaar is.
De rest van de bomen zal in het eerste kwartaal 2022 geplant worden”,
aldus een woordvoerder van de
gemeente.
Er zijn twee plannen voor de aan-

plant van bomen. Zo is er vanuit de
provincie ook het 1 miljoen bomenplan ontwikkeld. Voor dit plan
kunnen gemeenten een subsidieaanvraag indienen. Zo’n aanvraag
moet aan voorwaarden voldoen en
moet goed onderbouwd worden.
“We zijn nu aan het bekijken welk
plan of plannen in onze gemeente
voldoen aan deze criteria en of
we hiervoor een aanvraag kunnen
indienen”, aldus de woordvoerder.
Tekst: Jeanine Hendriks

Geen QR-code nodig voor kermis Beringe
De laatste kermis van dit seizoen in Peel en Maas is in zicht. Kermisliefhebbers kunnen van zaterdag 9 tot en
met dinsdag 12 oktober terecht in Beringe. Het kermisterrein is vrij toegankelijk en bezoekers hebben geen
QR-code nodig om de kermis te bezoeken.
Nu de anderhalvemetermaatregelen
zijn losgelaten, hoeven bezoekers bij
de kermis geen afstand meer te houden. De QR-code hoeven zij niet te laten
zien. Wel gelden nog steeds de basisregels en mensen worden geacht thuis te
blijven bij klachten.

Attracties
De attracties en kramen staan op
de Kanaalstraat en op het plein
voor de kerk, bij gemeenschapshuis
De Wieksjlaag, staat een feesttent.
De kermis is geopend op zaterdag

van 16.00 tot 22.30 uur en op zondag,
maandag en dinsdag van 14.00 tot
22.30 uur. De attracties die normaal op
de kermis in Beringe staan, zijn dit jaar
ook van de partij.

Horeca
Naast de evenementenvergunning
voor de kermis, wordt er ook een evenementenvergunning verleend voor
een feesttent bij gemeenschapshuis
De Wieksjlaag. Deze tent staat op het
plein voor de kerk. Voor toegang in
deze tent is wel een QR-code nodig

(gevaccineerd, getest of genezen van
corona). Bij de horeca vinden geen evenementen plaats. Wel mogen de horecazaken geopend zijn tot 00.00 uur.

Kermissen in Peel en Maas
De kermis in Beringe is de laatste van
dit kermisseizoen. Van de tien kermissen in Peel en Maas konden er uiteindelijk zes doorgaan. De gemeente Peel
en Maas kwam de kermisexploitanten
tegemoet. Voor een plek op de kermis
hoefden zij dit jaar geen standgelden
te betalen.

Pierre Verhees initieert kerststallenroute
in Meijel
Meijelnaar Pierre Verhees heeft vorig jaar een kerststal in zijn voortuin geplaatst waar hij veel reacties
over kreeg. Zodoende heeft hij het plan opgevat om dit jaar voor iedereen in Meijel de mogelijkheid te
bieden om in georganiseerd verband dit ook te gaan doen, zodat tijdens de kerstperiode in Meijel een
kerstsfeer ontstaat.
“Ouderen met kinderen en families
zouden dan op pad kunnen gaan
om de kerststallen te gaan bekijken. Dit brengt extra reuring in de
straten. Iedereen die handig is zou
een stal kunnen creëren. Dat mag
van hout, stof of steen zijn, als het
maar een kerststal voorstelt en

minimaal de heilige familie bevat.
De kerststal mag ook verlicht zijn
wat in het donker extra uitstraling
geeft. Kerstmuziek erbij mag ook,
als er maar geen overlast ontstaat.
Ook moet de stal voor iedereen
bereikbaar en zichtbaar zijn vanaf
de straat”, legt Pierre Verhees

uit. Voor meer informatie kan er
contact op worden genomen via
pierreantoinette@ziggo.nl of
06 16 82 02 57. Bij genoeg deelname
zal er een plattegrond opgesteld
worden waar de adressen van deelnemers op staan.

Correspondentie: Erica Horward-Hölscher, van Goghstraat 32, 5991 GS Baarlo

Vervolg voorpagina
Dankbetuiging

Bij het overlijden van onze lieve pap,
opa en super opa

Toon Zeetsen
hebben velen hun warme medeleven betuigd.
Hiervoor willen wij jullie hartelijk danken.
Familie Zeetsen

Zes bezwaren tegen huisvesting arbeidsmigranten
Egchel afgewezen door College van B&W Peel en Maas
Wat het gemeentelijk beleid betreft
heeft de commissie gezegd dat het
niet duidelijk is of de arbeidsmigranten alleen in het desbetreffende
bedrijf of ook elders gaan werken.
Het college zegt dat het bedrijf
meerdere locaties heeft en daarom
niet alle arbeidsmigranten ter
plaatse werkzaam zijn. Maar dit is
in overeenstemming met zowel het

oude gemeentelijke beleid ‘Beleid
huisvesting short stay arbeidsmigranten 2019’ als hetzelfde vernieuwde beleid uit 2021.

Parkeren
Dat er niet wordt voldaan aan de
parkeernorm is volgens het college ook incorrect. Volgens het oude
beleid, dat gold in 2019, en ook aan

het nieuwe beleid van 2021 wordt
voldaan. In het nieuwe beleid staat
dat er minimaal 120 parkeerplekken moeten zijn (2,1 parkeerplaats
per bungalow), dit zijn er 135 geworden (82 aan het bedrijf, en 53 binnen 100 meter), dus ook aan die eis
wordt voldaan.
Tekst: Roosje Delsing
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Predicaat Hofleverancier voor
150-jarige bakkerij Broekmans
Koning Willem-Alexander heeft besloten het Recht tot het voeren van het Koninklijk Wapen ‘Bij Koninklijke
Beschikking Hofleverancier’ te verlenen aan Bakkerij Broekmans B.V. in Panningen. Burgemeester Delissenvan Tongerlo overhandigde zaterdag 2 oktober, namens Gouverneur Remkes, de oorkonde die bij dit predicaat
hoort aan de directie van de onderneming.

In 1871 ontstond het bedrijf toen
Hendrik Broekmans in het huwelijk
trad met de weduwe Maria Giesen.
Door dit huwelijk werd Broekmans
automatisch winkelier en herbergier.
Later, rond 1900, is er een bakkerij
bijgekomen en op de locatie aan de
Steenstraat 75 in Panningen is nog
steeds een bakkerswinkel geves-

tigd. In de loop van de tijd verviel
het cafégedeelte en bleven de bakkerijactiviteiten over. Momenteel runt
Thijs Broekmans, als vierde generatie,
samen met echtgenote Caroline het
bedrijf.
De richtlijnen om in aanmerking te
komen voor het mogen voeren van
het predicaat ‘Hofleverancier’ verei-

sen onder meer dat de onderneming
minimaal honderd jaar bestaat en in
de branche of bedrijfstak een eerste
of vooraanstaande plaats in de regio
inneemt. De bakkerij bestaat momenteel 150 jaar. Bakkerij Broekmans
B.V. is de vijfde onderneming in de
gemeente Peel en Maas die de titel
‘Hofleverancier’ mag voeren.

Cameratoezicht op Pastoor Huijbenplein
in Panningen beëindigd
In overleg tussen de burgemeester, de politie en het Openbaar Ministerie, ook wel de ‘driehoek’ genoemd, is
besloten om het cameratoezicht op het Pastoor Huijbenplein in Panningen te beëindigen. De camera’s werden
geplaatst nadat er meerdere incidenten hebben plaatsgevonden bij de Poolse supermarkt.
Twee keer werd er brand gesticht
bij de Poolse supermarkt. Ook werd
er eerder een steen door de ruiten
gegooid. Hierop heeft burgemeester
Wilma Delissen-van Tongerlo besloten om camera’s te plaatsen op het

Pastoor Huijbenplein. Op 9 september is het cameratoezicht voor twee
weken verlengd, tot en met donderdag 23 september. Op vrijdag 24 september zijn de camera’s weggehaald.
“We kunnen geen mededelingen doen

waarom de camera’s zijn weggehaald,
over veiligheid en beveiliging worden
geen mededelingen gedaan”, aldus
een woordvoerder van de gemeente.

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

WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

Starter in de regio

INTERESSE OF INFORMATIE

Mail naar bezorgers@garcon.nl

Tandartspraktijk Maasbree
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Tandartspraktijk Maasbree
S. Chalkias
Dorpstraat 34, 5993 AP Maasbree
077 465 23 05
info@tandartspraktijkmaasbree.nl
www.tandartspraktijkmaasbree.nl
Tandarts
01-08-2021

Activiteit: Tandheelkundige behandelingen, mondzorg
Tandartspraktijk Maasbree heeft per 01-08-2021 de praktijk
van tandarts Buys op de Dorpstraat 34, 5993AP Maasbree
overgenomen en wil zich hiermee even voorstellen.
• Tandartspraktijk Maasbree is uw tandarts in Maasbree voor
optimale mondzorg.
• Goede mondverzorging is belangrijk voor een stralende lach en
voor uw algehele gezondheid.
• Kwaliteit en persoonlijk contact staan bij ons centraal.
• Tandartspraktijk Maasbree probeert met iedere patiënt een
persoonlijke band op te bouwen. Ons doel is niet alleen het
behoud en herstel van uw mond en gebit, maar ook uw
tevredenheid.
• Indien wij uw interesse hebben gewekt bent u van harte welkom.

WIJ NEMEN
NOG NIEUWE
PATIENTEN AAN!
Tandartspraktijk Maasbree
Dorpstraat 34
5993AP Maasbree
Telefoon: 077 465 23 05
info@tandartspraktijkmaasbree.nl
www.tandartspraktijkmaasbree.nl
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Zo plotseling, zo onbegrijpelijk, zo machteloos
Onverwacht snel hebben wij afscheid moeten nemen van
mijn lieve vrouw, ôs mam, schoonmam en trotse oma

Til van Rijswijck - Wijnands
echtgenote van

Thei van Rijswijck
Zij overleed in de leeftijd van 86 jaar.
Beringe,

Thei van Rijswijck

Melderslo, Wilmie en Jan
Tim
Nikki en Bas
Beringe,

Ria en Will
Maik en Sem
Stan
Lynn en Clim
Teun

Beringe,

Hans en Marianne
Rick
Kim en Jarmil
Mark en Anouk
Britt en Tom

Beringe,

Dorrie en Ves
Kristie en Rob
Sam en Maud

Venlo, 3 oktober 2021
Correspondentieadres: Koelenweg 2, 5986 NV Beringe
De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdag 8 oktober om 10.30 uur
in gemeenschapshuis De Wieksjlaag, gelegen aan de Kanaalstraat 94 te
Beringe. Aansluitend begeleidt het gezin mam naar het crematorium.
Uitvaartbegeleiding van den Boom 077-466 41 41

“In liefde losgelaten”
Met grote bewondering en respect hebben wij je
afstand zien doen van alles wat je lief en dierbaar
was en hebben wij je los moeten laten.
Dankbaar maar vervuld van verdriet is thuis in zijn eigen
vertrouwde omgeving rustig ingeslapen mijn lieve man,
ôzze pap en trotse opa,

Lei Smits

“Lei van Nuurkes Handrie”
* 9 oktober 1940

Baarlo

† 1 oktober 2021

echtgenoot van

Tonny Smits-Janssen
Henk en Dorothe, Joes
Tiny en Frank, Janske, Saartje, Noortje
Baarlo, 1 oktober 2021
Soeterbeek 20
5991 EH Baarlo
Het afscheid heeft reeds plaats gevonden.
Peet Steeghs Uitvaartzorg

Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij iedereen van harte bedanken
voor alle blijken van medeleven die wij hebben ontvangen
na het overlijden van onze supervriend en trotse opa

Coen Rijs
De betrokkenheid van zoveel mensen geeft ons troost en kracht.
Riek Zeelen-Kusters
Bart en Leontien
Fer, Loek, Sef
Michel en Connie
Maasbree, oktober 2021
Peet Steeghs Uitvaartzorg

Ons bereikte het droevige bericht van het overlijden
van onze oud-collega

Piet Peeters
Van 1947 tot en met 1992 is hij bij ons werkzaam geweest
en hebben wij hem gekend als een gedreven en accuraat
medewerker en fijne collega. Ook na zijn dienstverband was
hij nog wekelijks tot voor kort in onze werkplaats te vinden.
Wij wensen zijn familie veel sterkte.
Directie en personeel
Machinefabriek J.M. van den Munckhof B.V.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.
Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade. Direct geld en
vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.

Hoi

MINDFULNESS TRAINING; woensdag
van19.30-21.30 uur.
Start 20 okt. (1e categorie trainer. )
Nog ’n paar plaatsen!
MINDFULNESS WORKSHOP voor
KINDEREN zaterdag 23 okt. 14.30-16.00
(6-8 jaar)
www.mindfulnesscentrumpanningen.nl
06 13 74 75 29.
Optidee: boek een party bij u thuis of
persoonlijk advies: 06 48 55 07 30.
www.optidee.nl/peggy-wismans

T.k gevraagd land en
tuinbouwmachines o.a ploeg frees
spitmachine kipper mesttank schudder
hark weidebloter tractor enz
06 19 07 69 59
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
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
Oudvit seniorenbanen is opzoek naar
o.a. schoonmakers en postbezorgers
in uw regio! Ervaring werkt! bel:
0512548077 of kijk op www.oudvit.nl
We zien uw sollicitatie graag tegemoet!
Zondag 10 oktober vlooienmarkt
Bij blokhut ôs Thôes, Kerkbosweg 34
te America; Van 13.30 tot 16.00 uur
Entree 2,50 euro.

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

samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

t. 077-3078642

Verzamelbeurs Deurne
Ben jij ook op zoek naar
ansichtkaarten, bidprentjes, markclips,
munten, pennen, postzegels, speldjes?
Kom dan naar ’t Trefpunt, Heuvelstraat
8 in Deurne. Tussen 9.30u en 12.30u
op zondag 10/10, 14/11 en 12/12 ben je
daar welkom. Info via 06 18 77 13 69

www.janssenuitvaart.nl

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

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

fienbosuitvaartzorg.nl

Peet Steeghs Uitvaartzorg

Voor het schuren en lakken van
tafels of een andere kleur: J.Derikx, 06
10 95 42 20, Meijel
Er is plaats voor Piano en Zangles
Info: Marca Kusters
06 52 60 75 33
Wij zoeken een liefdevol plekje voor
onze pups. Groeien op in huislijke
kring met beide ouders. Kruising Friese
Stabij/Bastaard.
Kleuren: zwart/wit, bruin en zwart.
Bel of WhatsApp 06 10 18 29 64
Poetshulp gezocht
voor 4 uur per twee weken in Meijel.
Telefoon 06 54 78 87 69
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

Prioriteiten
Vechten om de afstandsbediening van de tv of beslissen wie
er als eerst mag gaan douchen. Iedereen heeft het wel
vaker meegemaakt.
Onenigheid over van alles en
nog wat, waarvan de helft
niet eens belangrijk is.
De mens van tegenwoordig
maakt zich druk over dingen
waarvan je je afvraagt of ze wel
de moeite waard zijn om over
na te denken. Als je in bed ligt,
je je dan ineens iets herinnert
van twee jaar geleden, en je je
hersenen daar dan het komende
uur over laat ratelen. Wat is
nou belangrijk en wat niet?
Prioriteiten stellen is daarom
belangrijk. Toch stel ik vaak de
dingen uit die minder leuk zijn
en juist moeten, want scrollen op
je telefoon of een serie kijken is
toch een stuk leuker om de tijd
mee te verdrijven dan die ene
opdracht die je morgen in moet
leveren.

Panningen

START CONVERSATIE FRANS!
In kleine groepen in Beringe.
Info: 06 23 91 00 96
m.titulaer22@gmail.com.
Is uw stoel of bank doorgezakt,
deze kunnen wij opnieuw voor u
opvullen. Ook oud of beschadigd leer
kunnen wij herstellen alsof het weer
nieuw is. Het reinigen van uw stoffen
en leren meubels. Of alle andere
meubelwerkzaamheden.
www.demeubelgeneratie.nl
06 82 21 30 72

Column

06 38 43 79 56
Maasbree e.o.

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

Wat is nou
belangrijk en
wat niet?

Het gaat natuurlijk ook om wat
je zegt of doet en wat eigenlijk overbodig is. Zoals die ene
ruzie, waar je wel een half uur
aan hebt verspild en ook nog een
rothumeur aan over hebt gehouden. Maar van dit soort dingen
leer je en je gaat erover nadenken. Terwijl je dit aan het lezen
bent, zal je je vast wel zoiets
hebben herinnerd.
Het voordeel is dat je het vaak
al snel weer vergeten bent en
er geen aandacht meer aan
besteedt. Die overbodige ruzie of
dat gepieker, je gaat de volgende
dag weer gewoon verder met
waar je mee bezig was. Sta af en
toe maar eens stil bij de dingen
die je doet en vraag je dan af of
het echt toevoeging geeft aan
je dag.

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

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Maud van den Bekerom
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Jort Spreeuwenberg Kessel
blij dat ik de twee moeilijkste parcoursen had gehaald. Helaas heeft
mijn zusje hier een klein ongelukje
gehad, waardoor haar duim was
gebroken. Vorig jaar waren we hier
ook al geweest, toen wilde ik dit
ook al doen, maar hadden we er te
weinig tijd voor. Daarom wilde ik
weer graag terug naar Karinthie in
Oostenrijk.

Wat is het beste advies dat je
ooit hebt gekregen? Van wie was
dat advies?
Het beste advies dat ik heb gekregen is: doe wat je zelf wilt en niet
wat een ander wilt. Maak bewuste
keuzes. Ik heb dit advies van mijn
ouders gekregen. Vroeger liet ik me
weleens meeslepen met wat anderen deden, terwijl ik het zelf eigenlijk niet wilde doen. Achteraf had ik
hier dan niet zo’n goed gevoel over.
Nu maak ik zelf bewuste keuzes
wat ik wel en vooral niet wil.

Welke opleiding volg je en wat
houdt deze in?
Ik zit nu op 3 gymnasium op het
Bouwens. Het gymnasium heeft
dezelfde vakken als het atheneum,
alleen Grieks en Latijn zijn extra
vakken. Ik heb dit jaar nog de basis
van alle vakken en in maart moet
ik mijn profielkeuze gemaakt hebben. Dit houdt in dat ik mijn vakken
moet kiezen die handig zijn voor
mijn toekomst. Op dit moment vind
ik geneeskunde erg interessant,
maar ik ben er nog niet 100 procent
zeker van. Wel weet ik zeker dat ik
na het Bouwens nog ga doorstuderen.

Naam
Leeftijd
School

Jort Spreeuwenberg
14 jaar
Bouwens van der
Boijecollege
Woonplaats Kessel

Wat voor reis zou je ooit
willen maken?
Zuid-Afrika, daar zou ik graag
een keer willen rondreizen. Het
lijkt mij superleuk en mooi om
daar de wilde dieren en natuur
te zien. Maar ook om telkens
andere delen van het land te
zien. Mijn ouders zijn hier een
aantal jaren geleden geweest
en als ik hun verhalen hoor en
de foto’s zie, zou ik dit ook heel
graag willen. Ik zou dit graag
met mijn ouders en zusje willen
doen. Het is altijd gezellig om
met m’n gezin op reis te gaan.

Wat zou je graag nog willen
leren in je leven?
Op school vind ik natuurkunde
en biologie erg leuk. Hier krijg
ik ook steeds meer informatie van het menselijk lichaam.
Hoe dit allemaal werkt, lijkt
me interessant om te weten.
Maar daarnaast zou ik ook graag
beter willen leren snowboarden.
Al sinds mijn derde gaan we elk
jaar op wintersport. Afgelopen
winter, toen hier in Nederland
erg veel sneeuw lag, ben ik

met m’n vader het snowboarden
gaan oefenen in de bossen op de
Sterrenberg. Ik heb dit toen een
paar dagen achter elkaar gedaan,
het ging toen al vrij goed. Nu wil ik
net zo goed kunnen snowboarden
net als skiën.

Wat deed je als kind het liefst?
Als kind speelde ik graag buiten.
Ook nu ben ik nog steeds graag buiten bezig. Een diep gat graven in de
tuin vond ik heerlijk. Of klimmen in
lantaarnpalen of bomen. Maar ook
binnen met de LEGO of Kapla bouwen. Ik speelde veel met m’n zusje
Saar. We speelden vaak verstoppertje, reden op de skelter, of maakten
parcourtjes in onze tuin. Ook als het
regende vonden we het leuk om
buiten te spelen, we gingen dan op
de trampoline springen. Ik vind het
nog steeds altijd gezellig om samen
met mijn zusje dingen te ondernemen.

Wat is je favoriete herinnering
aan de zomer?
Mijn favoriete herinnering was
de vakantie afgelopen zomer
in Oostenrijk. We gingen daar
klimmen in Kletterwald bij de
Ossiachersee. Dat is een klimpark op de berg, hoog tussen de
bomen. Tijdens het klimmen had
ik een mooi uitzicht op het meer
tussen de bergen. Ik was ook heel

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
De laatste foto die ik heb gemaakt,
is van 7,5 kilo snoep. Ik heb recent
mijn verjaardag voor mijn vrienden gehouden. Ze kwamen aan
met grote zakken pepernoten en
erg veel repen chocolade. De dag
erna heb ik al het snoep bij elkaar
gelegd en hier een foto van
gemaakt als herinnering. Foto’s
en filmpje maak ik altijd met mijn
mobiel, deze heb je toch altijd
bij je. Foto’s hou ik meestal voor
mezelf, ik ben niet zo actief op
social media.

Hoe heb je je beste vriend/
vriendin ontmoet?
Mijn beste vriend is Joes, ik heb
hem ontmoet op school. Hij zat
toen in groep 6 in Panningen en
ik in groep 7 in Kessel. We gingen samen naar de TOPklas in

Panningen. Toen hij bij mij in de
klas kwam, was het meteen al
gezellig. We deden in de klas meteen veel samen. Nu zitten we niet
meer bij elkaar in de klas, maar we
spreken nog vaak af. We gaan dan
samen of met meerdere vrienden
gamen, chillen of zoals onlangs
naar de kermis in Weert. We hebben samen altijd lol en lachen dan
totdat we er buikpijn van krijgen.

Welke app gebruik je het meest?
Ik gebruik meerdere apps vaak,
zoals Youtube, Spotify of Netflix.
Op Youtube is er altijd wel iets dat
leuk is, daarom is dit de app die
ik het meest gebruik. Ik kijk dan
naar Youtubekanalen zoals StukTV,
Dylan Haegens en Robbie. Maar ook
als ik ergens meer van wil weten,
zoek ik hier een filmpje van op
Youtube. Er staat zoveel informatie op Youtube, hier raak je volgens
mij nooit op uitgekeken. Tijdens
het studeren luister ik naar muziek
via Spotify, ik heb daar een aantal
leuke playlisten.

Heb je een bijbaantje?
Mijn bijbaantje op dit moment is
de HALLO bezorgen. Ik doe dit in
een paar straten in Kessel. Meestal
bezorg ik deze kranten op donderdag of vrijdag na school, afhankelijk van het huiswerk dat ik heb.
Als er in mijn buurt nog straten vrij
komen om te bezorgen, zou ik dit
er nog wel bij willen doen. Nu ik
weer een beetje regelmaat heb met
school en sporten, zou ik er nog wel
een baantje bij willen hebben. Iets
in de horeca lijkt me ook wel interessant. Weer nieuwe dingen leren
en in een team werken. Maar dit
moet ik nog eens goed gaan bekijken. Het geld wat ik hiermee verdien, spaar ik. Maar af en toe leuke
dingen doen met de vrienden kost
ook geld, dus het sparen gaat niet
zo heel snel.

Wat doe je het liefst op een
vrijdag- of zaterdagavond?
Bij ons thuis noemen we vrijdagavond de chipsavond. Als er geen
visite komt, liggen we met z’n
allen languit op de bank voor de tv.
Een serie, film of quiz kijken, het
maakt allemaal niet uit. Belangrijk
is dan lekker chips eten en frisdrank erbij. Soms baal ik er wel van
als mijn ouders dan visite hebben.
Maar soms doe ik spellen met vrienden of mijn familie. Catan of Risk zijn
mijn favoriete spellen. Ik heb twee
superfanatieke nichten dat vind ik
wel lachen. Vooral als ik kan winnen.

Wie is je grote voorbeeld?
Ik heb niet echt een voorbeeld.
Wat ik wel interessant vind van sommige mensen, is dat zij zich volledig
op iets kunnen focussen. Zoals Max
Verstappen, hij focust zich namelijk
dit jaar volledig op het wereldkampioenschap van de Formule 1 en laat
zich niet afleiden door wat de media
of andere coureurs over hem zeggen.
Dit vind ik enorm knap. Alles aan de
kant zetten voor het doel wat je wilt
halen.

Wat is je favoriete dag?
Mijn favoriete dag is de zaterdag.
Dit komt omdat ik op zaterdag geen
school heb en doe judoën bij JCH, de
judoclub in Helden. Op zaterdag heb ik
altijd twee uurtjes judo, één uur normale training en één uur wedstrijdtraining. Ik vind judo één van de leukste
sporten die er zijn. Fysiek bezig zijn,
maar vooral ook respect voor elkaar
hebben. Ik heb daar ook veel vrienden, dit maakt het ook altijd heel
gezellig. Na de judo moet ik vaak nog
een beetje huiswerk maken. Maar op
zaterdag heb ik meestal ook nog wel
tijd om spelletjes te doen of te chillen met vrienden of familie. Maar een
middag of avond helemaal lui zijn vind
ik ook niet erg!

Wat was de laatste serie of film die
jij heel erg leuk vond?
Ik heb nog niet zolang geleden de
serie La Casa de Papel op Netflix afgekeken. Ik vond dit een goede, spannende serie. Het is een serie waarin
een groep overvallers de grootste
bank van Spanje overvalt. Op dit
moment ben ik de serie Squid Game
aan het kijken. Dit is een Koreaanse
serie waarin mensen met grote schulden kinderspelletjes moeten doen.
Als ze verliezen worden ze vermoord.
Maar als ze alles winnen, winnen ze
een enorm groot geldbedrag. Ik had
veel gehoord over deze serie en het
leek me interessant om deze te gaan
kijken.

Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Een artiest weet ik zo niet, maar mij
lijkt het wel heel vet om met een
astronaut van leven te ruilen. Mij lijkt
het namelijk heel gaaf om een keer
in de ruimte te zijn, omdat je dan
gewichtsloos bent, maar ook naar
de aarde kunt kijken vanuit een punt
waar je het normaal nooit zou kunnen doen.

Tekst: Mirthe

Kempen creëert

creatieve ideëen
#kempencreëert
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Geplukt

Joop op den Camp Panningen
Als Joop ‘s ochtends zijn ogen open doet, is muziek het eerste dat hij wil horen. Altijd staat de radio aan of
kijkt hij een concert terug. Daarnaast is hij veel bezig met zijn grote hobby fotografie. Deze week wordt
Joop op den Camp (62) uit Panningen geplukt.

kreeg ze een hersenvliesontsteking.
Je groeit ermee op. Ik heb door haar
passie voor de zorg gekregen, omdat
ze werd geplaatst in een zorginstelling en ik zag hoe het werken daar
was.” Naast Joop en zijn zusje, waren
er ook nog drie broers en drie zussen. “Een drukke boel inderdaad en
altijd heel gezellig. We waren een
ontzettend hecht gezin. Helaas overleed mijn vader op vroege leeftijd en
moest mijn moeder voor ons allen zorgen. Dat was voor haar niet makkelijk.
Gelukkig heeft mijn oudste broer, die
destijds ongeveer 18 jaar was, haar
veel kunnen ondersteunen.”

Live bands

Prominent in zijn woonkamer
pronkt de boekenkast van Joop.
“Ik houd enorm van lezen”, zegt
hij. “Momenteel lees ik veel
biografieën van voornamelijk
bekende mensen in de politiek.”

Hij haalt een boek uit de kast. “Ken je
deze? Dat is die man van ‘Order,
order, order’. John Bercow is een interessante man. Ook lees ik graag over
de politiek in de Verenigde Staten,
met name biografieën zoals de

Clintons, Barack Obama en Madelene
Albright”.

Dichterbij
Joop bekent meteen. “Ik ben geen
echte inwoner van Peel en Maas.
Nee, ik ben hier niet geboren.”
Hij heeft namelijk tot zijn 58e in
Swalmen gewoond. “Daar heb ik mijn
hele leven opgebouwd. Uiteindelijk
was het mijn werk waardoor de verhuiskoffers klaarstonden.” Joop werkt
namelijk met mensen met een verstandelijke beperking. Momenteel
werkt hij bij een kleinschalige woonvorm in Horst van stichting Dichterbij,
waar hij bijna 39 jaar werkt, maar
hij heeft ook in Panningen gewerkt.
“Fantastisch om te doen. Veel mensen
zeggen dat het dankbaar werk is, dat
is het ook. Je bent betrokken bij deze
mensen en je maakt heel veel mooie,
maar ook soms minder mooie dingen mee. Je begeleidt en ondersteunt
hen in hun dagelijkse leven, op een
zo normaal mogelijke manier. Het is
eigenlijk net zoals in het leven. Soms
zit het mee en soms zit het tegen.”

Zusje
Eigenlijk zou de Panningnaar het
liefste voor de klas staan. “Omdat ik
tijdens mijn werk in de zorg veel stagiaires en leerlingen heb begeleid
en een aantal jaren collega’s, binnen
Dichterbij, heb getoetst in medische
handelingen en Zorg en Dwang (voorheen WGBO en BOPZ) zie ik het nog
als lesgeven. Mensen begeleiden en
kennis bijbrengen vind ik nog steeds
mooi om te doen. Ik ben in de zorg
terechtgekomen omdat mijn zusje
een verstandelijke beperking heeft.
Negen maanden na haar geboorte

Een echte rebelse puber was Joop
nooit, vertelt hij. “Wat is nu precies
de definitie van rebels? Ik haalde
niet continu streken uit, maar had
zoals elke puber die kleine dingetjes.
Dus het viel wel mee hoor.” In die
tijd stak Joop veel tijd in vrijwilligerswerk. “De oude melkfabriek in
Swalmen kwam toen leeg te staan.
Daar werd jongerencentrum De Fuu
van gemaakt met in de bovenruimte
een trefcentrum waar je op zondagmiddag en woensdagavond kon chillen, spelletjes doen of gewoon aan
de bar kon zitten. Beneden was de
‘huiskamer’ waar je van maandag
tot en met vrijdagmiddag koffie kon
drinken, lezen en praten. Dan had je
nog de grote zaal, waar elke week
een discoavond werd georganiseerd of
livebands optraden zoals Zimmerman
(Gé Reinders), The Slumberlandband
(Ernst Jansz en Joost Belinfante, die
later met Henny Vrienten, Jan Hendriks
en Jan Pijnenburg, Doe Maar vormde),
Sido Martens (voormalig lid van
Fungus), Fungus, Partner (met hun
enigste bekende hit, Kayuta Hill) en
allerlei lokale bands. Daar heb ik wat
activiteiten met andere vrijwilligers
georganiseerd. Zo kan ik mij nog goed
herinneren dat er een wereldkampioenschap was met allerlei spelen:
aardappels schillen, het aantal puntjes
tellen van een pagina van een landelijke krant, wie het langst aantal uren
kon sjoelen en meer van zo’n te gekke
spellen. Een mooie tijd was het.”

Deep Purple
Muziek is heel belangrijk voor Joop.
“Ik heb een grote collectie vinyl en
cd’s. Ik houd vooral van pop en rock
uit de jaren 60, 70 en 80. Bands als
Focus, Deep Purple, Neil Diamond,
Led Zeppelin, Queen, Alan Parsons en
The Eagles zijn fantastisch. Als ik de
mogelijkheid heb, bezoek ik concerten
van bands die hier in de buurt optreden. Volgend jaar staat een concert
van de The Analogues in de Ziggo
Dome op het programma.” Ook klassieke muziek kan de Panningnaar
waarderen. “Vroeger luisterden
mijn vader en mijn broer hiernaar.
Veel familie zat ook bij de harmonie, dus deze smaak is met de paplepel ingegoten. Een tip om eens te
luisteren is een samenwerking tussen Jon Lord (toetsenist Deep Purple,
red.) Deep Purple en The Royal
Philharmonic Orchestra uit 1969 in
Royal Albert Hall. ‘Rock meets Classic’,
dit concert is in 1998 (Deep Purple en
The London Symphony Orchestra) en
2012 (Deep Purple en Royal Liverpool
Philharmonic Orchestra) opnieuw uitgebracht. Fantastisch.” Jon Lord heeft
deze laatste uitvoering niet meer in
zijn geheel kunnen afronden, omdat
hij in juli 2012 stierf.”

Fotografie
Fotografie is ook een hobby van Joop.
“Het liefst ga ik met mijn camera de
natuur in. Hier in Peel en Maas zijn
heel veel mooie plekjes te vinden,
maar ook buiten de gemeentegrenzen. Portretfotografie is ook leuk om
te doen. Een groot project waar ik mij
mee heb bezig gehouden was de aanleg van de A73 bij Swalmen. Daar heb
ik zo’n 6.000 foto’s van geknipt toen
ze huizen hebben afgebroken en de
weg hebben aangelegd. Een grote
droom van me om ooit vast te leggen
is een dagje bij een agrarisch bedrijf.
Gewoon van het begin van de dag bij
het voeren, tot het afsluiten. Over een
paar jaar ga ik met pensioen, misschien is dat wel een leuk projectje als
ik meer tijd heb.”

Tekst en beeld: Niels van Rens

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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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Wonen

Wonen op Work and Stay
Het salaris, dat in Nederland vier
keer hoger is dan in Polen, trok de
meiden aan om hiernaartoe te komen.
Twee jaar geleden pakten ze hun
biezen. Weg uit hun geboorteland,
waar de (tot dan toe) thuiswonende
dames hun ouders en huisdieren
achterlieten en op naar een toekomst
met betere werkmogelijkheden.
Allereerst kwamen de meiden via een
uitzendbureau in een appartement
terecht, waar tien andere arbeidsmigranten woonden. Allen sliepen
ze verdeeld over twee slaapkamers
en deelden dezelfde badkamer en
keuken. En dat voor 105 euro per
persoon per week. “Op een gegeven moment waren er mensen in het

Deze twee halfzussen Elzbieta Ploszaj (35)
en Sylwia Zduniak (28) uit Polen zijn samen
naar Nederland gekomen om hier geld te
verdienen. Nadat ze eerder op een andere
plek woonden waar ze met tien mensen in één
appartement verbleven, wonen ze sinds een
half jaar met zijn tweeën in een logiesgebouw
bij Work and Stay in Maasbree.

T 077-3061751 (algemeen)
T 077-3061751 (algemeen)
T 077-3061751 (algemeen)
T 077-3061752 (winkel)
T 077-3061752 (winkel)
T 077-3061752 (winkel)
info@regio-service.nl
info@regio-service.nl
info@regio-service.nl

huis die drugs gebruikten en overlast
veroorzaakten”, zegt Sylwia. “Toen zijn
we op zoek gegaan naar een nieuwe
baan en woning. Zo zijn we hier
terechtgekomen.”
Nu verblijven de halfzussen sinds juni
van dit jaar op het park van Work
and Stay in Maasbree, waar arbeidsmigranten wonen die tijdelijk naar
Nederland komen om te werken. Hier
zijn niet alleen chalets te vinden, maar
er staat ook een logiesgebouw met
studio’s erin. Elzbieta en Sylwia delen
samen een studio, die 27 vierkante
meter groot is. Hier betalen ze 93 euro
per persoon per week voor. Er staat
een tweepersoonsbed, bank, bureautje
en er zit een badkamer en keukentje in.
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De meiden zijn dolgelukkig met hun
eigen plekje. “Het is fijn om privacy te
hebben”, zegt Sylwia. “We hoeven niks
met anderen te delen en er is niemand
die zich met ons bemoeit.”
Wel hebben ze af en toe last van andere
bewoners die erg luide muziek draaien.
“Maar verder valt het allemaal gelukkig
mee”, aldus Sylwia.
Winkelen
Elzbieta en Sylwia verrichten seizoensarbeid. Eerder werkten ze in de aardbeienindustrie, maar nu verpakken ze

blauwe bessen bij een bedrijf in Venlo.
Ze hebben een eigen auto, die ze met
elkaar delen. Dat geeft hen vrijheid.
“Het is fijn om niet van anderen afhankelijk te hoeven zijn”, zegt Sylwia.
De auto is ook handig in het weekend, wanneer de dames eropuit gaan.
“We houden van kastelen en gaan ze
graag bezoeken in het weekend”, zegt
Elzbieta. “Hier in Nederland heb je er
veel.” Ook houden ze van wandelen in
mooie parken, gaan ze graag op bezoek
bij een oom die in Blitterswijck woont
of spelen ze volleybal op de volleybal-

velden die op het terrein van Work and
Stay liggen. Maar wat ze het allerliefste doen in hun vrije tijd is winkelen.
Van het allereerste salaris dat ze kregen
in Nederland, zijn ze direct de winkels
ingevlogen. Elzbieta’s lievelingswinkel is de Primark en Sylwia laat graag
haar geld achter bij de Action. “Van ons
eerste salaris hebben we meteen voor
300 euro aan spullen gekocht bij die
winkels.”
De halfzussen werken hard en geven
ook een deel van hun zuurverdiende
centen aan familieleden in Polen, die

Venloseweg 21
5993 PH Maasbree
077-4651259
info@bouwpartnerwijnen.nl

• BOUWMATERIALEN
• AFBOUWMATERIALEN
• HOUT EN PLAAT
• GEREEDSCHAP
• IJZERWAREN
• VERF

• CEMENTMORTEL
• INSTALLATIE
• TUIN EN BESTRATING
• WERKKLEDING
• BEZORGSERVICE
• DESKUNDIG ADVIES

WWW.BOUWPARTNERWIJNEN.NL

het goed kunnen gebruiken. Sylwia:
“Hier werken we 50 uur per week en
verdienen we 500 euro per week, dat
verdien je in Polen in één maand tijd.
Dus voor ons is dat heel veel geld en we
zijn blij om onze familie te helpen.”
Terug?
In de toekomst wensen de zussen een
vaste baan te krijgen in Nederland,
zodat ze niet telkens van seizoenswerk
hoeven te switchen. Ook hopen ze
voor zichzelf ooit een appartement te
kunnen huren. Maar voorlopig zitten
ze goed bij Work and Stay. Daarnaast
vinden Elzbieta en Sylwia Nederland
een fijn land om in te wonen en ze
vinden Nederlanders erg aardig.
Sylwia: “Ik stopte hier eens met de auto
voor een ouder vrouwtje dat wilde
oversteken. Ze lachte vriendelijk naar
mij en maakte een ‘dankjewel’-gebaar.
Daar hoef je in Polen écht niet op te
rekenen.”
Of ze ooit teruggaan naar hun
thuisland, dat is de vraag. Maar één
ding is zeker: ze willen eerst flink geld
sparen. “We missen onze familie en
honden in Polen en bellen regelmatig
met het thuisfront. Dan wordt er
weleens een traantje gelaten. Met kerst
gaan we weer naar hen toe. Dan kopen
we veel lekker eten en geven we geld
aan de familie. Daarna is ons geld
weer op. We kunnen misschien beter
naar een andere bestemming gaan dan
Polen, dan houden we misschien nog
eens wat over”, lacht Sylwia.

voorjaar
Wonen
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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

Wilt u sparren over de mogelijkheden voor uw tuin,

tuintrends. Wist u dat de trend van betegelde tuinen op retour is? Steeds meer tuinen worden gerenoveerd tot groene oases

neem dan vrijblijvend contact met ons op of kijk op

die het regenwater goed infiltreren in de bodem.

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 meeste tuineigenaren willen een heerlijke plek om

lang van uw tuin die dan omtovert tot een

te zitten met vrienden en familie, maar daarnaast moet

sprookjesparadijs.

er ook wat te beleven zijn in de tuin. Door te spelen
met spannende, speelse en verrassende hoeken of

Hulp nodig bij het ontwerpen,

rondingen, of een waterelement met een diversiteit

renoveren en onderhouden van uw tuin?

aan vaste planten kunt u zelfs van een kleine

Samen met ons groeiende team helpt Van

tuin een beleving maken. En door toepassen van

Duren Groenservice al vijftien jaar lang

sfeerverlichting geniet u bij de ondergaande zon extra

klanten met hun tuinen.

Een multifunctioneel tweedehands centrum
Ronald Peeters en zijn partner Marieke zijn sinds januari 2021 de nieuwe eigenaren van duurzaamheidscentrum Allerhande Peel en Maas. “We willen de wegwerpcultuur die nu heerst doorbreken”,
aldus de eigenaren. Hun liefde voor tweedehands goederen, variërend van tweedehands-, brocante- en vintagespullen, vind je dan ook terug in hun 2500 vierkante meter grote pand in Panningen.

Bij Allerhande kun je, naast tweedehands

Allerhande de spullen bruikbaar acht.

Kijk voor de mogelijkheden

spullen kopen, ook oude meubels een

Dus heb je een kast, bank of tv-meubel

op www.allerhande-panningen.nl

nieuw leven laten inblazen door verfexpert

waar je niks meer mee doet? Bel Allerhande

Myrna, die ze een ander kleurtje geeft

en het meubel wordt gratis en voor niks

Kom zelf een kijkje nemen en laat je

met krijtverf. Haar specialiteit is om

opgehaald. Allerhande verricht ook gehele

verrassen door het enorme aanbod aan

meubels een ‘oude look’ te geven.

woningopruimingen, bijvoorbeeld na

spullen voor een leuke prijs. Je vindt

“Deze look is helemaal in”, zegt Myrna.

een overlijden. Deze dienst wordt tegen

Allerhande aan de John F. Kennedylaan in

Je kunt zowel spullen laten verven die je

betaling verleend.

Panningen. De openingstijden zijn maandag
tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur

bij Allerhande koopt alsook vanuit huis
meegebrachte spullen.

Voor de creatievelingen is er de mogelijk

2500 m2 winkelplezier

en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

om workshops te volgen voor decoratieve

JF Kennedylaan 260

Een andere specialiteit van Allerhande

verftechnieken. Deelnemers kunnen zelf

Voor vragen en informatie

is de gratis ophaaldienst voor spullen

iets meenemen om te beschilderen of iets

bel 06 10 38 89 24 of stuur een bericht

en meubels, onder de voorwaarde dat

kleins uitzoeken in de winkel.

naar ronald@allerhande-panningen.nl

5981 WX Panningen
T 06 10 38 89 24
www.allerhande-panningen.nl
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Makelaar Dennis Holthuijsen
beantwoordt vijf vragen over
de huidige woningmarkt

Al enige tijd is
de woningmarkt
oververhit;
er is een

corona op de woningmarkt. Wat wel
een gevolg is van de coronacrisis
is dat woningzoekers mobieler zijn
geworden. Waar vóór corona de
werkplek van een woningzoeker een
grote rol speelde in zijn zoektocht, is
dat met thuiswerken en de digitale
mogelijkheden daaromheen veel
gemakkelijker geworden. We zien dan
ook een groeiende groep consumenten
de oversteek maken van de Randstad
naar Limburg, omdat zij voor hun
werk niet meer dagelijks in de
Randstad hoeven te zijn.”

dringend tekort
aan woningen.
De huizen die in
de verkoop komen
worden boven
de vraagprijs
verkocht, wat het

Hoe is het
momenteel voor
een makelaar om de
huidige woningmarkt
een woning te
verkopen?

voor starters extra

3

moeilijk maakt om
een eerste huis
te kopen. Makelaar
Dennis Holthuijsen

tweede kwartaal van 2021 komt er geen
einde aan de enorme koopprijsstijging
uit het voorliggende kwartaal.
De gemiddelde koopprijs is volgens de
Nederlandse Vereniging van Makelaars
in het tweede kwartaal van 2021 met
19,9 procent gestegen ten opzichte van
een jaar geleden en komt nu uit op
410.000 euro. Ruim 78 procent van
de woningen is boven de vraagprijs
verkocht, waarbij gemiddeld genomen
maar liefst 8,2 procent meer is betaald
dan de vraagprijs. De gemiddelde prijs
van een verkochte woning in NoordLimburg is 318.000 euro, 68 procent
van de huizen wordt boven de
vraagprijs verkocht.”

“De woningmarkt in Nederland kent
een tekort van ruim 300.000 woningen. Schaarste en grote vraag leiden
tot prijsstijging. Dat is niet alleen in
de woningmarkt het geval, maar bijvoorbeeld ook met de prijzen van
hout of producten waar bijvoorbeeld
computerchips in zitten. Samen met
de historisch lage hypotheekrente en
de hoge spaartegoeden leidt dit nu tot
jaarlijkse prijsstijgingen van vijftien
procent, overbiedingen bij driekwart
van de huizen en een gemiddelde huisprijs van meer dan vier ton. Dát is de
logische verklaring voor de gekte in
de markt. De verkopers geven ons als
makelaar de opdracht om de maximale
prijs uit de markt te halen. Daar is je
dienstverlening als makelaar dus ook
op gericht. De woningzoekende trekt
op zijn beurt vaak alle financiële registers open om kans te maken op dat
ene huis. Een recept voor problemen.
Dus dat dat af en toe schuurt met hoe
je als makelaar professioneel naar de
woningmarkt kijkt is duidelijk. Al onze
klanten moeten kunnen vertrouwen
op de deskundigheid en objectiviteit
van ons als makelaar/taxateur. Maar de
huidige markt zit vol wanhoop, teleurstellingen, opportunisme, frustraties
en misstanden bij verkopers, kopers
en hun makelaars. Dat maakt het vak
zeker lastiger maar tegelijkertijd is
deze markt ook wél weer uitdagend en
boeiend om in te opereren.”

Welke
invloed heeft
de coronacrisis gehad
op de woningmarkt?

Hoe zou de
krapte in de
woningmarkt opgelost
kunnen worden?

“Uit cijfers blijkt dat er wat betreft
prijsontwikkeling en ontwikkelingen
in aanbod geen invloed is geweest van

“De woningnood is enorm en het
enige echte middel daartegen is bouwen. Het is van groot belang dat de

van InterMakelaars
uit Horst
beantwoordt
vijf vragen
over de huidige
woningmarkt.

Hoe is de huidige
woningmarkt
te beschrijven?
1

“Het aanbod van koopwoningen op
de markt van nieuwbouwwoningen
en in de bestaande woningvoorraad
is al enige tijd aan het afnemen.
Dit bemoeilijkt ook de doorstroming
vanuit de bestaande koopwoningen.
Een deel van de eigenaren/bewoners
stelt eventuele verhuisplannen uit
of zetten die om in plannen voor
verbouwing van de huidige woning.
Daardoor slinkt het aanbod van
bestaande koopwoningen enorm
en bedraagt het aanbod in het
tweede kwartaal van 2021 nog maar
40 procent van het aanbod dat we
gewend waren voor de kredietcrisis in
2008. De vraag naar koopwoningen
blijft echter onverminderd hoog,
wat een historisch lage waarde op
de krapte-indicator oplevert op de
nieuwbouwmarkt en op de markt van
bestaande koopwoningen. Ook in het

2

4

woningvoorraad verruimd wordt
voor woningzoekenden en voor onze
makelaars en taxateurs. Nieuwe huizen
zorgen immers voor meer doorstroming. Op aandringen van NVM is
het afgelopen jaar de plancapaciteit landelijk met 140.000 woningen vergroot.
Daarnaast gaat de minister strakker
regie voeren op de woningbouw door
actief de vooruitgang te monitoren en
periodiek met alle betrokken partijen
te overleggen over de vorderingen.
Het is de eerste stap naar centrale
regie. Bovendien worden investeringen
verhoogd en wordt industrieel bouwen
gestimuleerd door meer eenduidige
regelgeving. Ook lokaal zijn er initiatieven. Het College van B&W
van Horst aan de Maas wil bijvoorbeeld binnen vijf jaar 1.000 nieuwe
woningen realiseren.”

Welke advies
kunt u geven aan
mensen die een woning
zoeken?
5

Allereerst is het belangrijk om je hoofd
koel te houden en geduld te hebben.
Veel overbiedingen komen voort uit
ongeduld om nu direct in de woonvraag te willen voorzien. Daarbij is
het inschakelen van een aankoopmakelaar een goed idee, een professional
kan de emotie uit de transactie halen,
waarmee je op een verantwoorde wijze
een woning aankoopt. Voorts is het
verstandig om aan de voorkant zoveel
mogelijk al je financiële mogelijkheden inzichtelijk te hebben. Dat geeft
je een voorsprong in het bieden op
een woning. Met een financiële check
weet ook de verkoper dat jij aan je
verplichtingen kunt voldoen. Er wordt
momenteel ook regelmatig gekocht
zonder ontbindende voorwaarde,
voor een verkoper fijn want die heeft
direct duidelijkheid, maar voor een
koper veelal een onverantwoord risico.
Laat je hier dus echt goed over informeren door je hypotheekadviseur.
Tenslotte zien we op dit moment in
de markt meerdere initiatieven om de
woningzoekers in beweging te brengen
en ook hun eigen woning te koop aan
te bieden. Door in ieder geval de stap
te zetten om ook je eigen woning aan
te bieden aan de markt (al dan niet via
een besloten platform of openbaar)
komt er meer woningaanbod en
maakt iedereen meer kans op een
woning. Er zijn ruim 600.000 woningzoekenden, het kan niet anders dan
dat hier koppelingen tussen gemaakt
kunnen worden. Een uitdaging voor de
makelaardij om dat serieus (met elkaar)
op te gaan pakken.”
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Er moet strengere controle komen op hardrijders in
dorpskernen
In de gemeente Peel en Maas is er volop aandacht om hardrijders in kernen bewust te maken van hun acties. Zo hebben bijvoorbeeld inwoners
van Kessel, Beringe en Egchel hun zorgen geuit over het te hard rijden door de dorpen. In diverse kernen worden er snelheidsmetingen uitgevoerd en een smileybord geplaatst.
Dat er in veel dorpskernen te hard wordt gereden, is een feit. Ga maar eens een middag
controleren en je merkt al snel op dat veel automobilisten te hard rijden in de kernen. Dat is
natuurlijk gevaarlijk en hierdoor kunnen er ongelukken ontstaan, vooral dichtbij scholen waar
veel kinderen spelen en soms onverwachts de
straten oversteken. Daarom moet de gemeente
meer inzetten op strengere controle in de ker-

nen. Spreek hardrijders aan op hun gedrag en laat
de politie ze eventueel beboeten voor hun daden.
Misschien dat hardrijders dan wel inzien wat ze fout
doen.
Aan de ander kant kost het flink wat geld om al
deze controles uit te voeren. Er moeten meer agenten komen en dan kan de politie haar agenten niet
meer inzetten voor andere zaken. Wat heeft nu de
prioriteit? Daarnaast is het maar de vraag of men-

sen zich blijven houden aan de regels. De kans dat
je twee keer wordt aangesproken voor je snelheidsgedrag, is immers klein. Misschien moeten er meer
drempels komen, of wellicht meer verkeersborden
om de 30-kilometerzone duidelijker te maken?

Er moet strengere controle komen op
hardrijders in dorpskernen. Wat vindt u?

Bespreking poll week 39

Pesten moet strafbaar worden
De Week Tegen Pesten vond tot vrijdag 1 oktober plaats. Momenteel is pesten niet strafbaar. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer zei 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.
Danny Verhage vindt dat ze met kinderen en
ouders in gesprek moeten gaan en educatief corrigeren. “Oudere keihard aanpakken. De schandpaal zou niet verkeerd zijn als het mocht.
Dus een mooie openbare taakstraf is minimaal
op zijn plaats.”

Suzanne Verbruggen-Verhaegh vindt het jammer
dat het gepeste kind steeds verder wordt achtergesteld door school en ook door jeugdzorg. “We moeten ze sterker maken, onzin, laat het kind zijn hoe
die is. Het gepeste kind wordt meestal apart gezet of moet therapie volgen, maar de pester blijft

maar rondrennen. Mijn mening is om de pester van
school te verbannen om zo een veilige leefomgeving te creëren. Daarentegen moeten de ouders van
een pester terdege aangepakt worden want daar zit
vaak het probleem.”

Ingezonden brief

Geen burendag Buurtvereniging Dörperveld
Nationale Burendag, zaterdag 25 september. Al jaren doet buurtvereniging Dörperveld hieraan mee en het wordt gewaardeerd door de
buurt. Van de subsidie die de buurt krijgt worden spullen aangeschaft, die weer gebruikt kunnen worden bij de diverse activiteiten die door
het jaar heen georganiseerd worden.
Er komen geen honderden mensen,
maar gedurende de dag is het een
gezellige inloop van buurtgenoten (lid
of geen lid) en de kinderen vermaken
zich op het springkussen. In de avonduren nog een klein hapje en drankje
en weer naar huis. Door de coronatoestanden had het Oranjefonds dit
jaar geadviseerd om de gemeente

te informeren over de activiteiten in
het kader van de Burendag. Hadden
we dat maar niet gedaan. Vanuit de
gemeente Peel en Maas is te kennen
gegeven dat een dergelijke activiteit
onder een evenement valt en daarmee moet voldoen aan voorwaarden waar een buurtvereniging als
Dörperveld absoluut niet aan kan vol-

doen. En daarmee heeft het bestuur
moeten besluiten om de Burendag
2021 niet door te laten gaan. Daarmee
vielen alle voorbereidingen in het
water, werden de gehuurde spullen
afgezegd en de subsidie teruggestort. Het Oranjefonds reageerde vol
verbazing en wij als buurtgenoten
ook. Maar we begrijpen het besluit

van het bestuur en ik persoonlijk sta
ook achter dit besluit. De gemeente
begrijp ik niet. 25 september 2021, de
1,5 metermaatschappij is niet meer,
maar het Haffmanshof was leeg op
deze dag. Zo jammer dit.
Roy van Breukelen,
Theodorus Pubbenstraat, Helden

Ingezonden brief

Rondje met het hondje
Vanaf de lagere schooltijd ben ik verliefd op het Veersepad. Met mijn beste vriend had ik de afspraak om, later als we groot waren, in het
huis van Stientje of Laveaux te gaan wonen. Want dat waren met vette stip de mooiste. Ondertussen ben ik 53 en kan je vertellen dat het
anders is gelopen...
Met mijn kleine verstand kan ik
er niet bij dat de gemeente niet
instemde met het plan voor twee
karakteristieke woningen op het
Veersepad 13, maar later wel met
een mega-blok.
Pas op hè, er is al ooit een huis
met een ziel vermoord op het

Veersepad. Daar kwam een niet-zoromantisch huis voor in de plaats.
Het plan om met meer mensen samen te wonen vind ik an
sich wel top. Mama woont in een
appartement op het Looverhof in
Panningen. Daar is een gezellige
binnenruimte om elkaar te ontmoe-

ten en een grote gezamenlijke tuin.
Er worden regelmatig activiteiten
georganiseerd, dus de eenzaamheid
krijgt hier geen kans. Naar mijn
bescheiden mening is Veersepad
13 te klein voor dertien wooneenheden, passend in het bestaande
straatbeeld. Elke dag geniet ik

me suf als ik met hondje Hugo
het rondje Maas-Veersepad loop.
Nu maar hopen dat dit keimooie
plaatje, waar ik al zo lang verliefd
op ben, zo sfeervol en romantisch
blijft.
Perry Peeters, Merwijckstraat, Kessel

Ingezonden brief

Gemeente bagatelliseert overlast Van de Weijer
Sinds de komst van de firma Van de Weijer BV naar het industrieterrein in Panningen in 2009 regent het
klachten over stankoverlast. Wat doet de gemeente Peel en Maas? Die bagatelliseert het probleem.
Vorige week meldde de gemeente
er nog altijd niet zeker van te zijn
dat de stank afkomstig is van de
industriële drogerij. Het totale aantal klachten, aldus Peel en Maas,
bedraagt 29. De grote hoop wordt

echter niet in kaart gebracht.
Navraag bij de Regionale uitvoeringsdiensten in Maastricht leert dat
het sinds 2018 gaat om 255 klachten.
2018 spande de kroon met 145 meldingen over stankoverlast. Dit jaar

trokken tot nu toe 43 omwonenden
aan de bel. De gemeente zegt er
niet zeker van te zijn dat de stank
afkomstig is van de firma, het RUD
koppelt de klachten wel degelijk aan
de bedrijfsactiviteiten van Van de

Weijer. Verstoppertje spelen kan niet
langer. Na elf jaar, de eerste klachten dateren van augustus 2009, vlak
na de komst van het bedrijf, moet
het over en uit zijn met de overlast.
Luistert Van de Weijer nog steeds
niet, doe dan de deur maar op slot.

Pastoraaltje

Column

Ontmoeten
‘Jumbo opent meer kletskassa’s’, zo kopte de krant afgelopen week. Kletskassa’s zijn
kassa’s bedoeld voor mensen
die geen haast hebben, maar
juist graag een praatje willen maken. Het gebeurt vaker
dat ik in de supermarkt iemand
tegenkom en even een praatje
maak. Dat heb ik in de coronatijd
gemist. Zeker in het begin, toen
boodschappen doen een haastige en bijna angstige onderneming was.
Zeker met zo’n beslagen bril!
Gelukkig is dat nu voorbij en
kunnen we weer ontspannen
boodschappen doen en desgewenst elkaar weer meer vrij
ontmoeten. Maar sinds de Plus
bij mij in de buurt zelfscankassa’s heeft, maak ik daar altijd
gebruik van. Niet dat ik voorheen problemen had met het
wachten bij de kassa, maar bij
zo’n zelfscan gaat het wel lekker snel. En ik geniet zelfs van
het bliepje, als het apparaat de
barcode van mijn boodschappen
scant. Minder leuk is het wel als
de computer mij eruit pikt om
gecontroleerd te worden. Maar ik
begrijp dat er mensen zijn die
denken dat zo’n zelfscan kansen
biedt tot ‘zelfpik’. Controle mag
er zijn, maar als ik dan alles al
in de tas heb, is het toch vervelend. Maar dat ongemak is niets
vergeleken met de eenzaamheid
van mensen en soms de hele
dag zo goed als niemand spreken. Voor hen kan naar de winkel gaan al gauw een uitje zijn.
Even andere mensen ontmoeten.
Deze mensen kiezen dus echt
niet de zelfscankassa. Daarom
is zo’n aparte kletskassa zo gek
nog niet. Al vraagt het wel heel
wat luisterbereidheid van de
kassières. Maar belangrijker is
dat die kletskassa ons heel origineel wijst op het probleem van
de eenzaamheid en de behoefte
aan contact. Gelukkig zijn er
in onze dorpen van die prachtige Dorpsontmoetingen, waar
de gelegenheid is om andere
mensen te ontmoeten en waar
men zijn of haar verhaal kwijt
kan en er ook geluisterd wordt.
Prachtig dat daar zoveel warme
gastvrijheid is. Een positieve
instelling waar we, denk ik, allemaal nog wel wat van kunnen
leren.

Bart Ebisch, Panningen
Pastoor Peter van der Horst
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Dinsdag 12 oktober 2021

Raadsvergadering
Dinsdag 12 oktober, 19.30 uur, raadzaal in het Huis van de Gemeente.
• De publieke tribune is opengesteld, maar met het nadrukkelijke verzoek aan de
bezoekers om de 1,5 meter op de tribune in acht te nemen.
• Geïnteresseerden worden geadviseerd om de raadsvergadering digitaal te volgen via de
website. Dat kan live, maar u kunt ook op een later moment terugkijken.
• Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Meldt u zich hiervoor aan vóór dinsdag
12 oktober, 11:30 uur bij de griffie (via griffie@peelenmaas.nl of 077-306 66 66).

Aanmelden gratis
digitale nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van en over uw gemeente?
Meldt u dan aan via
www.peelenmaas.nl/inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuwsbrief/.
Als u zich inschrijft, ontvangt u wekelijks een nieuwsbrief met daarin een korte en
bondige selectie van de nieuwsberichten van de gemeente Peel en Maas. U ontvangt
volgende week donderdag 14 oktober de eerste nieuwsbrief in uw mailbox.

Bladkorven
Vorige week is er een verkeerd bericht gepubliceerd in de Hallo Peel en Maas. Hierin stond
dat snoeiafval en bladeren gratis naar het milieupark kan. Dit klopt niet. Voor groenafval
betaalt u een tarief van € 5 voor een aanhanger en het kofferbaktarief is € 2,50.
De bladkorven zijn deze week geplaatst. Deze korven zijn alleen bestemd voor blad van bomen
in de openbare ruimte. Zodra de bomen kaal zijn, worden de bladkorven weer weggehaald.
Het is niet toegestaan om snoeiafval en bladeren uit eigen tuin in de bladkorven te doen.
Heeft u geen bladkorf in de buurt maar wel overlast van gemeentelijk blad? Dan kunt u contact
opnemen met ons via 077 306 66 66.
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 de digitale afvalkalender op onze website:
https://afvalkalender.peelenmaas.nl/
Er is een zo goed mogelijke verdeling gemaakt en rekening gehouden met het
aantal en de grootte van bomen in de omgeving.

Kermis in Beringe
Van zaterdag 9 tot en met dinsdag 12 oktober is de kermis in Beringe.
De attracties en kramen staan op de Kanaalstraat. Op het plein voor de kerk,
bij gemeenschapshuis De Wieksjlaag, staat een feesttent.
De kermis is geopend op zaterdag van 16.00 tot 22.30 uur en op zondag, maandag en
dinsdag van 14.00 tot 22.30 uur. De attracties die normaal op de kermis in Beringe staan,
zijn dit jaar ook van de partij.
Geen QR-code nodig voor de kermis
Nu de 1,5 meter maatregelen is losgelaten, hoeven bezoekers ook bij de kermis geen
afstand meer te houden. Het kermisterrein is vrij toegankelijk en bezoekers hebben
geen QR-code nodig om de kermis te bezoeken. Wel gelden nog steeds de basisregels,
zoals hygiëne en thuis blijven als je klachten hebt.
Horeca
Voor toegang tot de feesttent bij gemeenschapshuis De Wieksjlaag is wel een
QR-code nodig (gevaccineerd, getest of genezen van corona). Bij de horeca vinden geen
evenementen plaats. Wel mogen de horecazaken geopend zijn tot 24.00 uur.

De agenda, bijbehorende stukken, livestream en actuele informatie van de
raadsvergadering vindt u op: www.peelenmaas.nl > Bestuur en Organisatie >
Gemeenteraad > Kalender van de gemeenteraad > Datum: 12 oktober 2021.
U kunt de agenda en bijbehorende stukken ook in komen zien in het Huis van de Gemeente.
Op de agenda staan de volgende inhoudelijke onderwerpen:
• Toezeggingenlijst gemeenteraad en de Afdoeningslijst moties
• Vaststelling besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 6 juli 2021 en 13 juli 2021
• Ingekomen stukken
• Vaststelling Waterketenplan Noord 2021-2025 en Gemeentelijk Rioleringsplan Peel en
Maas 2022-2026
• Nieuwe achtervangovereenkomsten Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
• Vaststellen bestemmingsplan “Uitbreiding Traffic Port”
• Vaststellen bestemmingsplan “realisatie van een woning aan het Hof ong. en de sloop
van stallen aan Donk 47/ Steenkampseweg 1 Meijel”
• Vaststellen bestemmingsplan “Heibloemseweg 7 e.o. te Panningen“
• Vaststellen bestemmingsplan “Breestraat ongenummerd Maasbree” ter realisatie van
één Ruimte voor Ruimtewoning
• Vaststellen bestemmingsplan “Busserstraat 5 te Meijel” ter realisatie van één Ruimte
voor Ruimte woning
• Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester

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
Grashoek
Grashoek
Helden
Helden
Helden
Helden
Helden
Helden
Kessel
Kessel
Kessel
Kessel
Kessel
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Meijel
Meijel
Meijel
Panningen
Panningen
Panningen

Beukenhof 5, 7, 9, 11, 13 en 15
Lorbaan 4 A
Marisbaan 19
Maasbreeseweg 51
Baarloseweg 37
Op de Lundert 15
Op de Lundert 23
Sterappel 60
Trambaan 28 te Meijel
Schijfweg-Zuid 9
Haagweg 25
Karreweg-Noord 21
Sterrebosweg 6
Veersepad 13
Distelstraat 7
Dörperfeldlaan 3
Dörperfeldperceel Y 438
Germanenhof 3
Groesweg 33
Olivier van Noortweg 1A
Rozendaal perceel Y 378
Jan Truijenstraat 18
Steenoven 12 B 49
Trambaan 2
Kerkstraat 94
Ninnesweg 121
Raadhuisstraat 119
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Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
Postbus 7088, 5980 AB Panningen
5981 CC Panningen
077 - 306 66 66

info@peelenmaas.nl
06 - 1804 7445

Doe mee aan het Mobiliteitsonderzoek Noord-Limburg
Hoe verplaats jij je door de gemeente en de regio Noord-Limburg? Hoe ervaar je dit,
en wat kan er beter? Deze vragen staan centraal in de Mobiliteitsenquête van de acht
gemeenten in Noord-Limburg die zijn verenigd in Trendsportal. Met de informatie uit het
onderzoek kunnen de gemeenten betere keuzes maken voor de toekomst als het gaat om
mobiliteit en verkeer. Bijvoorbeeld: waar moeten fietspaden worden verbreed, waar is de
parkeerdruk hoog, hoe kunnen we mensen helpen om zich duurzamer te verplaatsen?
Mobiliteit
Met mobiliteit bedoelen we het verplaatsen van personen in een gebied, en het gemak waarmee
dat gebeurt. Denk bijvoorbeeld aan een ritje naar de supermarkt, of je (dagelijkse) reis naar het
werk. Lopen of fietsen naar school en de sportvereniging, of een bezoek aan vrienden of familie.
Gezamenlijke Mobiliteitsambitie
Gemeente Peel en Maas werkt samen met de zeven andere Noord-Limburgse gemeenten
aan een gezamenlijke Mobiliteitsambitie, om onze regio voor iedereen goed bereikbaar
te houden. Denk aan plannen voor het verbeteren van de doorstroming op hoofdwegen,
de verkeersveiligheid, leefbaarheid, duurzaamheid en plannen rond de Maaslijn. Dit doen we in
nauwe samenwerking met ondernemers en onderwijsinstellingen. Ook jouw mening is hierbij
van groot belang. Daarom vragen we je om de mobiliteitsenquête in te vullen.
Vul de enquête in
Je kunt de enquête invullen via www.trendsportal.nl/mobiliteitsenquete Dit kan tot en met half
oktober 2021. We willen graag weten welk(e) vervoersmiddel(en) je gebruikt, welke routes je aflegt
en of je mogelijkheden ziet voor verbetering van de mobiliteit. Door mee te doen maak je bovendien
kans om een week lang gratis gebruik te maken van een elektrische auto of twee e-bikes.
Het invullen neemt ongeveer 15-20 minuten tijd in beslag. De vragenlijst is anoniem.
Alvast hartelijk dank voor je medewerking!

www.peelenmaas.nl

Inleveractie
van messen en
Milieupark carnavalsnepwapens
in Peel en Maas
maandag geopend

In de Week
Vanwege
corona
van de
wordt
Veiligheid
carnavaldoet
dit jaar
Peel
niet
engevierd.
Maas mee
Het met
milieupark
de landelijke
is carnavalsmaandag
15 februari geopend
inleveractie
van steekwapens
van 09.00 - 16.00
en nepwapens.
uur.
Iedereen kan dan anoniem en
straffeloos zijn mes of nepwapen inleveren. Daarmee dragen we met z’n allen
bij aan het veiliger maken van de samenleving. Wapens horen daar niet in thuis.
De Week van de Veiligheid vindt dit jaar plaats van 11 tot en met 17 oktober.
Wapenbezit neemt vooral onder de jeugd en jongvolwassenen de laatste jaren
toe. Dat is een zorgelijke ontwikkeling. Veel jongeren staan onvoldoende stil bij de
gevolgen van hun gedrag. Ze denken dat het stoer is een wapen te dragen. Of dat
ze een wapen nodig hebben om zich te verdedigen als ze aangevallen worden.
Maar wapens bieden een schijnveiligheid. Met een wapen op zak ga je minder snel
een ruzie uit de weg. Je voelt je zelfverzekerder. In hoogoplopende ruzies leidt
wapenbezit eerder tot het gebruik van een wapen. Als je wapen dan afgepakt
wordt, kan het tegen je gebruikt worden. En als je er toch mee weet te steken, zijn
de gevolgen groot. Niet alleen voor het slachtoffer. Maar ook voor de dader zelf,
omdat hij een strafblad krijgt.
Inleverpunt politiebureau
Vooral jongeren worden aangemoedigd hun steekwapen of nepwapen in te leveren.
Maar ook volwassenen kunnen hun steek- of nepwapens inleveren. Je kunt hiervoor
terecht bij het politiebureau aan de Beekstraat 32 in Panningen (geopend op maandag,
woensdag en vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur).
Het inleveren gebeurt anoniem. Er is dus geen risico dat je bestraft wordt voor wapenbezit.
Bij de inleverton ligt een leuke gadget voor iedereen die zijn steekwapen of nepwapen
ingeleverd heeft.
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Tupos Heren 1 neemt revanche
in epische kraker tegen
Berschenhoek
Na de blamage van afgelopen seizoen was het aan de Heren uit Baarlo
om te laten zien dat ze ook konden volleyballen in plaats van tegenhouden. Tijdens de warming up was al snel duidelijk dat het geen makkelijk
middag zou worden, een sterk en compleet team zou de tegenstander
worden op de zaterdagmiddag 2 oktober.

Uitgifte jubileumboek R.K.M.S.V.
100 jaar
Voetbalvereniging R.K.M.S.V. uit Meijel organiseerde op zaterdag 3 oktober na afloop van de
thuiswedstrijd tussen RKMSV 1 en Panningen 1 een officieel moment om haar jubileumboek te presenteren.
Het eerste boek werd door voorzitter Hans de Jonge uitgereikt aan aan Jo Doensen die al 75 jaar lid is van
de vereniging. Het boek is gevuld met foto’s en verhalen van de afgelopen eeuw.

De eerste set ging van start met invaller Tom Heines die zijn ‘her debuut’
maakte bij heren 1. Helaas waren de
mannen uit Berschenhoek wat beter
uit de starblokken en stond het al snel
15-21 in het voordeel van de uitploeg.
De set werd zodoende uitgespeeld en
verloren met 20-25.
Vastberaden en vol goede moed
begonnen de heren uit Baarlo aan de
tweede set. Het angstzweet uit de
eerste set was er een beetje af en
hadden ze het gevoel dat er meer te
halen viel deze middag. Nadat er een
aantal ballen goed verdedigd werden
door Juul Thijssen en een paar mooie
punten van Lex Meeuwissen werd het
spannend in de slotfase van de set,
stand 23-23. Echter na een dubieuze
beslissing van de scheidsrechter werd
de set nipt verloren met 24-26.
Het was nu aan de heren van Tupos
om het tij te keren. Met de instelling
dat er niets te verliezen viel, kwamen
ze vol goede moed het veld weer in.
Echter was het wel een bittere pil om
te verwerken als de vorige set zo uit
handen glipt, dus als snel stonden

de heren 6-11 achter. Na een geweldige service van Timo Thomas en
een paar geweldige blokkeringen
van Jort Bongers leek het tij gekeerd.
De sfeer zat er weer goed in en van
alle kanten werden de heren vooruit
geschreeuwd. Conclusie setwinst met
25-22.
1-2 was de stand nu in het voordeel
van Berschenhoek. Gelukkig leek het
tij gekeerd en de sfeer er weer helemaal terug in te zitten. Mede hierdoor
en geweldig tribunegejuich werd ook
de vierde set overtuigend gewonnen
met 25-15.
Na vier gespeelde sets was er nog
geen beslissing gevallen, en er werd
dus een vijfde set in het leven geroepen om een winnaar aan te wijzen
voor deze kraker. Het was nu aan
de heren uit Baarlo om revanche te
nemen. Na een bloedstollend spannende set en een 2 uur en 10 minuten
durend wedstrijd werd de set binnengesleept met 15-13. Conclusie: 3-2
winst na een geweldige pot volleybal.
Tekst: Raoul Thomas

Egchel verliest eerste
seizoenswedstrijd
SV Egchel is het competitieseizoen 2021-2022 gestart met een 1-6 nederlaag tegen SV Tongelre uit Eindhoven. De wedstrijd werd op zondag
3 oktober thuis gespeeld op sportpark de Wietel. Door blessures konden
vele spelers uit het team van SV Egchel niet meedoen. Zij werden vervangen, maar konden niet de winst binnenhalen.
De ploeg van trainer Jonn Smedts
miste nogal wat spelers wegens
blessures. De vervangers deden
hun uitstekende best, maar er zat
niet meer in. Onder herfstachtige
omstandigheden werd de wedstrijd
op sportpark de Wietel gespeeld en de
18-jarige Vince Wolters uit Roermond
was de leidsman van dienst. Hij floot
een sportieve wedstrijd. Binnen
een half uur stelde Tongelre orde
op zaken. Boubou Gansiry Dioum
zorgde met een zuivere hattrick voor
een 0-3 stand bij rust. De bezoekers
kwamen daarbij wel tamelijk
goedkoop aan de treffers door foutjes
aan Egchelse zijde. Aanvoerder Colin
Bruisten viel uit met een blessure,

Freek van Nisterdael verving hem.
Na de rust kwam Martijn Rambags
binnen de lijnen voor Gido van Lier.
Een penalty, benut door Michael van
Hout, betekende de 0-4. Hierna kreeg
Egchel twee goede mogelijkheden
door Martijn. Tongelre voerde in het
laatste kwartier de score op naar 0-6
dankzij Jimmy van de Schoor en Leroy
Visser. Luc Crommentuijn benutte
namens Egchel een penalty en dat
betekende de 1-6 eindstand.
Op zondag 10 oktober is de
uitwedstrijd in Ommel tegen Olympia
Boys.

Tekst: Thijs Joosten

Prijzen te winnen

Kienmiddag in Kessel-Eik
Het KBO Kessel-Eik organiseert op donderdag 21 oktober een kienmiddag. Deze vindt plaats in het Gemeinsjapshoes Kessel-Eik.
Tijdens de kienmiddag zijn er verschillende prijzen te winnen. Het kienen
begint om 13.30 uur, in het gemeenschapshuis aan de Lindelaan 4 in
Kessel.
Het KBO is een organisatie met oog

voor senioren. Tijdens de bijeenkomsten die door vrijwilligers wordt
georganiseerd kunnen senioren elkaar
ontmoeten en activiteiten met elkaar
ondernemen.
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Winst met 950 gram

Jos Janssen wint tiende
viswedstrijd
Hengelsportvereniging De Ruisvoorn Helden hield op zaterdag
3 oktober de tiende wedstrijd. Voor de derde keer werd dit seizoen
gevist aan de Noordervaart in plaats van de thuisstek aan
De Breeërpeel. Jos Janssen won de wedstrijd met 950 gram.
Na de vele kilo’s die de laatste
weken op de thuisstek waren
gevangen, moesten de deelnemers nu genoegen nemen met wat
onsjes vis. Weging bracht uitkomst
over de magere vangsten. Jos hengelde 950 gram uit het water.

Pieter Trines werd nummer twee
met 900 gram. Sjaak Maessen
stond ook op het podium met
600 gram. Op de vierde plaats eindigde Huub Maessen met 500 gram
en vijfde werd Martin Sanders met
275 gram.

Roodhemden de baas

Verzwakt Grashoek kansloos
in derby tegen BEV
Een door invallers verzwakt Grashoek is op zondag 3 oktober
er niet aan te pas gekomen in de derby tegen de buren uit
Beringe. De roodhemden waren over alle linies de baas.
De einduitslag 0-3 had veel hoger kunnen uitvallen. De weer
uitstekend keepende invaller Joep Gommans voorkwam dit.
Na het beginsignaal startte
BEVO overdonderd. De geelzwarte defensie werd totaal
overlopen. Toch bleef Grashoek
het eerste kwartier op de been,
vooral dankzij Joep in het doel
van de thuisclub. Daarna was
het Kevin Vossen die voor BEVO
de score opende. 0-1. De roodhemden bleven Grashoek onder
druk zetten. Dit leidde na 22
minuten tot 0-2. Kris Hermans
was de maker. Grashoek
kon aanvallend niets uitrichten. Inmiddels viel de regen
met bakken uit de hemel.
Bij Grashoek werd defensief

gewisseld om de doelpuntenregen te stoppen. Dit lukte tot
de rust.

Einduitslag
Wie dacht dat Grashoek
na de pauze iets zou terug
doen, kwam bedrogen uit.
Na 51 minuten schoot Stan Spee
een vrije trap in het net en
markeerde met 0-3 de einduitslag. Wissels aan beide zijden
konden daar niets mee aan veranderen.

Tekst: Piet Spee, SV Grashoek

Verlies met ruime cijfers

Zwakke fases leidden tot
nederlaag Herpertz Bevo HC
Handbalvereniging Herpertz Bevo HC heeft zaterdag 2 oktober met ruime cijfers van Kermit Lions verloren. Na een ruststand van 15-12 in het voordeel van de Sittardse ploeg werd het
uiteindelijk een forse 32-21 nederlaag voor Herpertz Bevo HC.
Herpertz Bevo HC werd in de
beginfase van de eerste helft
overrompeld door Kermit
Lions. Binnen een mum van
tijd stond het 6-1 voor de
thuisclub. Vervolgens herpakte Herpertz Bevo HC zich
en kwam langzaam terug in
de wedstrijd. De 15-12 ruststand bood Herpertz Bevo HC
nog perspectief. Kermit Lions
bleef de betere ploeg, maar
Herpertz Bevo HC kon min
of meer in het spoor blijven.
Toen de Panningse ploeg dacht
de aansluiting krijgen, begon
Herpertz Bevo HC aanvallend
te haperen in de afwerking.
De mooiste kansen werden
gemist, terwijl Kermit Lions wel
de doelpunten wist te maken.
De laatste tien minuten werden

een drama voor Herpertz Bevo
HC. Van 24-18 werd het 32-21.

Zwaar programma
Het is duidelijk: Herpertz Bevo HC
zit in de hoek waar de klappen
vallen. Er wordt goed getraind,
de beleving is er, maar de constante factor ontbreekt. De competitiestart is mislukt. Het zware
programma is ook niet in het
voordeel van Herpertz Bevo HC
geweest. Van de top 6-ploegen
in de BeNeLiga heeft Herpertz
Bevo HC er vier al gehad. Een
overwinning kan het geknakte
zelfvertrouwen opvijzelen.
Zaterdag 9 oktober gaat Herpertz
Bevo HC thuis op zoek naar die
overwinning. Het Belgische
Tongeren komt om 20.00 uur op
bezoek in Panningen.

Jette Staaks Limburgs kampioen
eventing
Jette Staaks uit Maasbree is zaterdag 2 oktober met het paard Kitalpha van Jan Bosch Limburgs kampioen
geworden in de klasse M tijdens de eventingwedstrijd in Ysselsteyn. Met haar paard Hudge Z behaalde ze in
dezelfde klasse een vijfde prijs. In de Bavariacompetitie werd ze nog eens beloond met een tweede en
derde plek.
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GEZOCHT: TUINMAN
& ONDERHOUDSMEDEWERKER

- Fulltime functie 40 uur

(minder uren in overleg mogelijk)

- Je hebt aantal jaar ervaring als tuinman
en hebt basiskennis van planten, bomen &
tuinonderhoud
- Hoofdwerkzaamheden zijn onderhoud
privé-tuin. Flexibel inzetbaar voor facilitair
werk rondom de paardenstal
Bij interesse gelieve te emailen naar: info@carpediemeqt.nl

GEZOCHT:

METAALBEWERKER

Ben jij een ervaren zetter of bankwerker?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wat bieden wij?
• Een baan met een goed salaris in Venlo!
• Uitzicht op een vaste aanstelling
• Een werkomgeving binnen een leuk en informeel team
• Arbeidsvoorwaarden volgens CAO Metaal & Techniek
• Een afwisselende en vooral uitdagende functie
Stuur snel jouw CV naar f.janssen@schouren-metaal.nl
of bel voor meer info 077 387 51 00

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

Huldiging jubilarissen Semper Avanti
Tijdens de jaarvergadering van fanfare en drumband Semper Avanti uit Grashoek zijn drie jubilarissen
van de drumband gehuldigd. Eigenlijk waren zij in 2020 al jubilaris, maar toen kon de huldiging in verband
met de beperkingen door corona niet doorgaan. Vandaar dat deze nu alsnog heeft plaatsgevonden.
Patricia van Dijck-Strik (40 jaar lid), Koen Franssen (12,5 jaar lid) en Ron Vanlier (40 jaar lid) werden in het
zonnetje gezet.

Het Orgel Trio (HOT) geeft jazzconcert
in Lazaristenklooster
In het Panningse Lazaristenklooster vindt op zondag 10 oktober een orgelconcert plaats, met een optreden
van Het Orgel Trio (HOT). In hun nieuwste project springt HOT in op het bigbandrepertoire van jazzicoon
Duke Ellington.
In Reflections of Duke maakt HOT een
repertoirekeuze door zich alleen te
concentreren op Ellingtons vroege werk
(vóór 1930) en zijn late werk (na 1965).
Organist Berry van Berkum, klarinet-

tist Steven Kamperman en bassist Dion
Nijland verwelkomen in dit project
jong trompettalent Ruben van Drenth
en trombonist Joost Buis. Met extra
trompet en trombone produceert HOT

orkestklanken. Het concert begint om
15.00 uur in de kapel van de Lazaristen
in Panningen. Kijk voor meer informatie op www.hetorgeltrio.nl

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

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

Het IVN Helden organiseert een seizoenswandeling op zondag 10 oktober. De wandeling vindt plaats in een
gedeelte van de Groote Peel onder leiding van gidsen van het IVN.
Het huidige landschap van de Groote
Peel is ontstaan door het afgraven van veen voor turfwinning. Turf
(droog hoogveen) was eeuwenlang
de voornaamste brandstof. De wandeling start op zondag 10 oktober

om 09.00 uur bij Belfort (uitkijktoren) gelegen aan de Vossenberg (een
zijstraat van de Nederweerterdijk) in
Meijel.
Iedereen is welkom. Van te voren
aanmelden is niet nodig. Na regen is

de kans op ‘blubberwandelen’ aanwezig. Waterdichte schoenen/laarzen
met ruw profiel zijn dan geen overbodige luxe. Verdere informatie vindt u
op de website www.ivnhelden.nl

Koningslust heeft meest gulle inwoners

Goede Doelenweek breekt weer record:
149.500 euro opgehaald
De Goede Doelenweek, die twee weken geleden in heel Peel en Maas plaatsvond, heeft in totaal
149.500 euro opgebracht. Dat is een fractie méér dan de vorige editie in 2019. Het is ook het hoogste
opgehaalde bedrag sinds de start van de gezamenlijke Goede Doelenweek, vijf jaar geleden.
De Goede Doelenweek (GDW) ging
vorig jaar niet door vanwege corona.
De inwoners van Peel en Maas bleken hun vrijgevigheid echter niet te

zijn kwijtgeraakt. Het totaalbedrag
van bijna 1,5 ton is omgerekend per
inwoner (dus inclusief kinderen) een
bedrag van 3,42 euro. Met 4,02 euro

per inwoner bleek Koninglust dit
jaar het meest gulle dorp van Peel
en Maas. In Panningen werd het
meeste geld opgehaald.
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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 10 oktober
H. Mis 9.30 uur
Woensdag 13 oktober
H. Mis 9.00 uur

Parochie Egchel

Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 10 oktober
H. Mis 11.00 uur
Zondag 17 oktober
Géén H. Mis.

Parochie Grashoek

Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg, 077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 10 oktober
H.Mis 11.00 uur t.i.v. Joop Reerink
(verj);voor de overleden leden van
Zijactief Grashoek; Betsie GubbelsArts en Nel Houben-van Oijen

Parochie Helden

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

Cluster MKBE

E. de Jong. De voorbereidingslessen
vinden plaats op school (De Violier) op
de donderdagen vanaf 7 oktober om
Parochie Maasbree
14.15 uur. Kapelaan Danny Horsch zal
Misintenties
de lessen verzorgen.
NL58RABO0131001973
Aanmelden kan via de website:
Pastorie Dorpstraat 4
https://www.parochiemaasbree.nl/
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl Viering Allerheiligen
Zondag 31 oktober vieren we
www.parochiemaasbree.nl
het Hoogfeest van Allerheiligen.
Kerkdiensten
De namiddagdienst wordt gehouden
Zondag 10 oktober
om 15.30 uur. We gedenken in deze
H. Mis: 11.00 uur
viering met name alle medeparochiLector: Mevr. Gerrie Vaessen
anen die sinds Allerheiligen 2020 zijn
Intenties: Jaardienst overleden
overleden.
ouders Sjraar Janssen en Wies
Openstelling Aldegundiskapel
Janssen-Wijnen. Overleden ouders
De Aldegundiskapel in onze parochieWiel Peeters en Annie Peeterskerk is dagelijks geopend voor het
Coumans en schoonzoon Erik
opsteken van een kaarsje, een gebed
Houkes.
of een moment van bezinning. De H.
Mededelingen
Aldegundis is beschermheilige tegen
Gedoopt wordt
Zondag 10 oktober – 12.00 uur: Lynn ernstige ziekten en voor troost en
hoop.
Joosten
Vormselviering
Vrijdag 26 november om 19.00 uur
Parochie Kessel
zullen de leerlingen van groep 8
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
van de basisscholen het sacrament Iet Dings-Bovendeerdt
van het H. Vormsel ontvangen.
077 462 18 60
Vormheer is hulpbisschop Mgr.
06 24 21 61 06

Kerkdiensten
Zondag 10 oktober
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. uit
dankbaarheid vw het 60j.huw. van Jac
Joosten en Mary Schaareman en voor
de overl. fam. Joosten-Schaareman.

Parochie Koningslust

Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 9 oktober
Geen H. Mis
Zaterdag 16 oktober
H. Mis 17.30 uur

Parochie Meijel

Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5, 077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com

Kerkdiensten
Zaterdag 9 oktober
19.15 uur H. Mis Voor de parochie.
Mededeling
Zondag 7 november om 13.30 uur is de
Allerzielendienst.
Voor de pastorale zorg kunt u terecht
bij pastoor-deken W. Varela
Tel. 3981416, of kapelaan H. te
Boekhorst (zie parochie Baarlo)
Ziekenzalving: 06-55408023

Parochie Baarlo

Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 10 oktober
9.30 uur H. Mis.
Zeswekendienst An Smits-Kuijpers.
Jaardienst Harry Pennings en Tiny
Pennings-Retera.
Lina Peeten-van der Velden wegens
verjaardag.
Donderdag 14 oktober
9.00 uur H. Mis.

Kerkdiensten
Zaterdag 9 oktober
19.00 uur H. Mis met Dameskoor t.i.v.
Door Bukkems-Nijssen (verjaardag
en sterfdag) en zoon Marc; - Roos
Heldens-Kessels (jaardienst), Mariet
Hoebergen-Heldens en kleindochter
Nikkie Hoebergen.
Maandag 11 oktober
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 12 oktober
H. Mis 09.00 uur
Donderdag 14 oktober
H. Mis 09.00 uur. Aansl. Aanbidding

Parochie Panningen

Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- en woensdag-ochtend
van 08.30 uur tot 11.30 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 9 oktober
H. Mis 19.00 uur m.m.v. gemengd
zangkoor – intenties: Joke Goes;
overledenen van familie Janssen-

Overleden: André Kuijpers, 85 jaar,
Verzorgingshuis ter Borcht.
Mededeling
Zondag 31 oktober om 13.30 uur is de
Allerzielendienst.
Voor alle overledenen van dat jaar zal er
dan een kaarsje worden aangestoken.
Daarna de zegening van de graven.

Parochie Kessel-Eik

Misintenties
NL41RABO0125300522
Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkens
06 30 10 30 13
Kerkdiensten
Zaterdag 16 oktober
18.00 uur H. Mis
Jaardienst Piet Geraets en Gertruda
Geraets- Timmermans, Sjaak Geraets,
Jan Timmermans
Jaardienst Nelke Smeets en Servi
Michels- Smeets
Jaardienst Sjaak Janssen
Jaardienst Annie Niessen
Mededeling
De Allerzielenviering vindt dit jaar
plaats op dinsdag 2 november om
19.00 uur, tevens is er zegening van
de graven.

Smeijsters; Henriëtte Haffmans
(”opdat zij mogen verblijven in het
licht van de verrijzenis, samen met
allen die hen dierbaar waren”).
Zondag 10 oktober
H. Mis 10.30 uur in de kapel van het
Missiehuis
Dinsdag t/m vrijdag ochtendmis
om 9.00 uur in dagkapel.

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

De 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 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

De Bibliotheek Maas en Peel organiseert activiteiten tijdens Kinderboekenweek
De Bibliotheek Maas en Peel viert de Kinderboekenweek, die van woensdag 6 tot en met zondag 17 oktober plaatsvindt, met vijftien activiteiten bij de verschillende bibliotheekvestigingen. Alle activiteiten staat in het teken van
het thema van dit jaar ‘Worden wat je wil’, dat gaat over verschillende beroepsmogelijkheden.
Femke den Teuling, van bibliotheek
Maas en Peel, vertelt dat er dit jaar
groter wordt uitgepakt dan ooit tevoren. “Nu onze vestigingen weer helemaal open zijn, willen we de kans
om leuke activiteiten te organiseren
volop benutten. We zijn trots dat we
in samenwerking met veel professionals en organisaties uit de gemeente
Beesel en de gemeente Peel en Maas
een programma op hebben kunnen
zetten. Met maar liefst vijftien grote

activiteiten, verdeeld over de verschillende bibliotheekvestigingen, kunnen
kinderen spelenderwijs kennismaken
met heel veel verschillende beroepen.”

Voorleesuurtjes voor allerkleinsten
Zo vindt op bijna alle locaties van de
bibliotheek een voorleesuurtje plaats
voor de allerjongste kinderen van
twee tot en met vijf jaar. “Voorlezen
is een feestje voor elk kind”, legt Den

Teuling uit. “Onze voorleesvrijwilligers
gaan de grappigste en spannendste
boekjes over beroepen voorlezen.”
Ze wijst erop dat voorlezen niet alleen
leuk is, maar ook de taalontwikkeling
van jonge kinderen stimuleert.

Vragenvuur voor de brandweer
Daarnaast komen onder meer de
brandweer (met brandweerwagen),
politieagenten, een zangeres, de veerman van het veer tussen Kessel en

Beesel en de burgemeester van Peel
en Maas naar de verschillende vestigingen van de Bibliotheek Maas en
Peel. Zij vertellen tijdens ‘Ranja met…’
over hun beroep. Aansluitend mogen
de kinderen vragen stellen.

Presentator voor één dag
Ook is de samenwerking gezocht
met Omroep P&M. Kinderen van 8
tot en met 12 jaar mogen op woensdagmiddag 6 oktober een kijkje
nemen in de studio van de omroep.
Bovendien mogen ze met hulp van
een echte presentator en cameraman zelf aan de slag met het

opnemen van een eigen radio- of
tv-item.

Thematafels en games
Tot slot zijn er tijdens de
Kinderboekenweek bij de bibliotheken speciale thematafels ingericht
met boeken rond het thema beroepen.
Daarnaast kunnen de grotere kinderen
in de bibliotheek twee games spelen:
het Beroepenspel en het Mysteriespel.
Meedoen kan door het scannen van
een QR-code met een telefoon, waardoor het spel wordt gestart. Meer info
en aanmelden voor de activiteiten:
www.debibliotheekmaasenpeel

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

€ 1000,*

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

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

Geïnteresseerd? Laat het ons weten!

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

www.superkeukens.nl
êêêê

Klanten beoordelen Superkeukens met een

8,2

HORST

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

ROERMOND

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

Elke zondag geopend

