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‘Sjík’
Inwoners van Meijel werden afgelopen weken opgeroepen om een naam in te sturen voor het nieuwe Meijelse jongerencentrum in gemeenschapshuis D’n Binger. Uit alle ingestuurde
namen heeft een jongerenpanel uiteindelijk de definitieve naam gekozen. De nieuwe naam ‘Sjik’ werd op vrijdag 15 oktober onthuld tijdens de feestelijke opening van het jongerencentrum. Sjik staat voor ergens plezier in hebben. / Beeld: Meijel24

Gemeente Peel en Maas laat verantwoordelijkheid
Omgevingswet Participatie aan burgers over
Met de ingang van de Omgevingswet per 1 juli 2022 is het belangrijk voor initiatiefnemers om bij besluitvorming over beleid, een project of
activiteit belanghebbenden vroegtijdig te betrekken. Toch wordt dit niet verplicht gesteld door de gemeente Peel en Maas. De gemeente wil op
deze manier de verantwoordelijkheid bij de inwoners neerleggen, zo werd duidelijk tijdens de commissievergadering van dinsdag 19 oktober.
Hoe de gemeente Peel en Maas
invulling gaat geven aan de
Omgevingswet, werd besproken
tijdens de commissievergadering.
Stel je wilt een huisvesting voor
arbeidsmigranten aan huis bouwen, dan dien je aan te geven of je
het gesprek aan bent gegaan met
belanghebbenden en omwonenden.
“Het doel is om vroegtijdig meningen
en belangen op tafel te krijgen, die
meegenomen kunnen worden in de
verdere planontwikkeling. Zo kan er
een zo goed mogelijk plan worden

neergezet”, aldus een gemeentewoordvoerder.

Meerwaarde
De woordvoerder licht toe dat de
Omgevingswet enerzijds participatie verplicht stelt en dat de wet zegt
wanneer participatie moet plaatsvinden, maar niet in welke vorm
participatie moet plaatsvinden.
“We kunnen er dus een eigen invulling aan geven. Het is ook voor een
groot gedeelte maatwerk.”
De gemeente heeft een handreiking

opgesteld met tien vragen waaraan
initiatiefnemers kunnen meten of ze
er een goede invulling aan hebben
gegeven. “Dit vormt een belangrijk
instrument voor ons om de participatie te toetsen”, aldus de woordvoerder. Hij geeft aan dat de gemeente
Peel en Maas liever uitgaat van
‘verleiden dan verplichten’. “Als we
mensen kunnen overtuigen van de
meerwaarde van participatie voor
hun proces en het plan, dan bereiken we er meer mee dan wanneer
het een verplicht afvinklijstje wordt.

We stellen voor geen participatieplicht toe te passen, dat sluit aan bij
de filosofie van de gemeente Peel en
Maas en hoe wij als organisatie willen zijn.”

Contact met gemeente
Annigje Primowees (PvdA/
GroenLinks) zegt dat de fractie
benieuwd is of het niet verplichten van de participatie goed werkt.
”Maar als dit niet het geval is, dan
kunnen we het over een paar jaar
bijstellen.”

Suzan Hermans (VVD) is ook positief. “We kiezen ervoor om de
verantwoordelijkheid bij initiatiefnemers neer te leggen om belanghebbenden te informeren. Wat doet
de gemeente met de participatie
wanneer het wel of niet is uitgevoerd? In het document staat
dat er twee opties zijn als er niet
voldoende aan participatie wordt
voldaan. De gemeente kan de initiatiefnemers dan verzoeken om
alsnog belangen op te halen bij
derden of de gemeente kan zelf
contact zoeken.
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College Peel en Maas akkoord met plannen voor Veersepad 13
Het College van B&W van gemeente Peel en Maas heeft ingestemd met de realisatie van een woonzorgcomplex op Veersepad 13 in Kessel. Het plan
ligt nu zes weken ter inzage.

Eerder diende initiatiefnemer
Stichting Onze Toekomst een principeverzoek in, dat na één keer te
zijn gewijzigd, is voorgelegd aan de
gemeenteraad. De raad mocht haar
wensen en bedenkingen afgeven.
Op voorwaarde dat dat wonen en
zorg onlosmakelijk verbonden wordt,
wilde de raad het plan van de stichting positief benaderen. Onlangs is
het definitieve plan ingediend en
heeft het college met het plan ingestemd.
Het plan ligt nu zes weken ter
inzage. De verwachting is dat er
meerdere zienswijzen worden
ingediend, dit omdat er veel commotie is ontstaan nadat de stichting haar plannen bekend maakte.
Volgens tegenstanders past het
plan niet binnen het huidige beeld
van Veersepad. In een later stadium
wordt het plan nogmaals aan de
raad voorgelegd.

Zorgaanbieders uiten zorgen in brief

Kans om vragen te stellen

De VVD-fractie Peel en Maas maakte tijdens de raadsvergadering op dinsdag 12 oktober haar wens kenbaar
om de raad het eerder genomen besluit over de hulp bij het huishouden te laten terugtrekken. Per 1 januari
2022 gaat de verantwoordelijkheid hiervan van de gemeente naar stichting KernKracht, bestaande uit vrijwilligers uit de gemeente Peel en Maas, die de hulp bij het huishouden moet gaan regelen. Ook zorgaanbieders
uitten hun zorgen in een brandbrief.

Op de uitnodiging voor de informatieavond in De Paort in
Kessel reageerden ruim 150 inwoners. In de interactieve
bijeenkomst op dinsdag 12 oktober werden vijf projecten aan
geïnteresseerden gepresenteerd en kregen de inwoners de kans
om vragen te stellen.

VVD Peel en Maas wil dat raad besluit
over hulp bij het huishouden terugtrekt

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.

De gemeenteraad heeft op 20 april
besloten om de pilot ‘Algemene
voorziening hulp bij het huishouden’
voort te zetten als dorpsvoorziening
in de dorpskernen. Per 1 januari 2022
dienen kernen zelf verantwoordelijk te zijn voor de uitvoering van de
hulp bij het huishouden, waarbij de
gemeente de maatwerkvoorziening
als vangnet houdt. Bij een dorpsvoorziening ligt het eigenaarschap,
de regie en de uitvoering van hulp
bij het huishouden volledig bij de
dorpen. De hulp wordt laagdrempelig en dichtbij de inwoners georganiseerd, met als eerste aanspreekpunt
de dorpsondersteuners in ieder dorp.

Zorgen
In de raadsvergadering van dinsdag
12 oktober kaartte Karin Jacobs van
de VVD-fractie het onderwerp hulp
bij het huishouden aan. De fractie
maakt zich zorgen. “Wij hebben destijds tegen dit voorstel gestemd”, zei
Jacobs. "Redenen hiervoor waren de
juridische houdbaarheid van deze
zelfbedachte constructie, de drie
ton extra belastinggeld die het de
gemeente kost en de vraag voor wie
dit nu van toegevoegde waarde is.
Dat onze zorgen en bedenkingen
gegrond zijn, blijkt wat ons betreft
uit de brandbrief die de gezamenlijke zorgaanbieders hebben
gestuurd.”
Vijf zorgaanbieders hebben hun
zorgen geuit en in september
een brandbrief aan het college
gestuurd: Tzorg, Proteion, Poetszorg,
Stichting Thuiszorg Helpende Hand
en Sint Jozef wonen. In de brief
stond beschreven dat zij de meerwaarde niet begrepen om de hulp
bij het huishouden binnen de dorpen te organiseren. Zij zien nega-

tieve gevolgen voor de betrokken
zorgaanbieders. Ook hebben zij
een onderzoeksbureau onderzoek
laten doen en in het rapport staat
dat het plan van de gemeente juridisch niet voldoende onderbouwd
is. De gemeente moet volgens de
zorgaanbieders de verantwoordelijkheid dragen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en kan
dit niet uitbesteden. Daarnaast worden er volgens de zorgaanbieders
lage en niet reële prijzen aangeboden voor de zorg van de dienstverleners. Deze zorgaanbieders zijn
bang dat door de in hun ogen onredelijke prijzen, baanverlies voor vele
zorgmedewerkers in de gemeente
zal volgen. Ook is er een officieel
bezwaar ingediend door zorgaanbieder Buurtdiensten NL BV.
De VVD-fractie wil nu dat de raad
terugkomt op het besluit. “Ik denk
dat de raad ook nog eens goed moet
kijken naar het besluit, want forceren heeft voor niemand zin en
uiteindelijk is de cliënt daar toch de
dupe van. Dus wij pleiten voor het
intrekken van het besluit of op zijn
minst uitstellen van, om met alle
partijen goed te bekijken wat haalbaar is op dit moment”, aldus Jacobs.
Burgemeester Wilma Delissen- van
Tongerlo laat weten de rapporten
te gaan bekijken zodra deze binnen
zijn en er zo snel mogelijk op terug
te komen.

Uiteindelijk is de
cliënt de dupe

Tekst: Roosje Delsing

150 inwoners Kessel
aanwezig bij informatieavond

Zo werd het afgeronde project de
Maasboulevard toegelicht. De aanplanting van de groenvoorziening
wordt momenteel samen met
een lokale hovenier door vrijwilligers uitgevoerd. In de toelichting
kwam naar voren dat inwoners
door zelfwerkzaamheid ruim
100.000 aan de realisatie van de
Maasboulevard hebben bijgedragen. Een inwoner vroeg zich af of
er ook rekening wordt gehouden
met de toegankelijkheid van de
Maasboulevard voor scootmobielgebruikers. Het Dorpsoverleg gaf
aan dat het pad nog wordt aangepast.

Haalbaarheid
Peter van de Pas gaf als voorzitter
van de werkgroep Multifunctionele
Accommodatie ook een overzicht van de stand van zaken over
de vernieuwbouw van De Paort.
Ook kwam de uitdaging voor
een substantiële bijdrage vanuit
de Kesselse gemeenschap naar

voren. Een bezorgde inwoner
vroeg zich af of het haalbaar is om
als dorp 900.000 euro op te halen.
Daarop reageerde Van de Pas dat
dit lukt met zelfwerkzaamheid van
het dorp.

Prioriteit
Daarnaast kwam de verkabeling
en de woonagenda ter sprake
tijdens bijeenkomst. Inwoners
gaven aan dat de woningbouw
echt prioriteit heeft. Kesselnaren
vrezen dat jongeren massaal het
dorp uittrekken. Johan Leijten gaf
als voorzitter van deze werkgroep
verkeerscirculatieplan tevens
een toelichting op de verkeersituatie in het dorp. Hij kreeg
onder andere de vraag waarom
een extern adviesbureau nodig
is om nogmaals een onderzoek
uit te voeren. Deelnemers aan
de bijeenkomst vroegen aan de
gemeente de hoogste prioriteit te
geven voor een oplossing aan dit
jarenlang bestaand probleem.
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Gemeente Peel en Maas laat verantwoordelijkheid Omgevingswet
Participatie aan burgers over
Het lijkt ons dan ook heel goed om
die rol dan op ons te nemen, want in
de praktijk blijkt ook dat een goede
participatieprocedure leidt tot betere
plannen en mindere klachten en
bezwaren.”
Erik Nijssen (Lokaal Peel en Maas) wil
weten of er een rol voor de gemeente

is weggelegd als er uit deze participatie conflictsituaties ontstaan. “En
ik ben benieuwd of het participatietraject ook wordt ondersteund voor
mensen die moeite ermee hebben,
zoals ouderen?”
Volgens wethouder Rob Wanten is er
formeel geen rol weggelegd voor de

gemeente, maar probeert zij mensen wel te helpen in het voortraject.
“Daarom nodigen we mensen ook
uit om in een vroegtijdig stadium
contact met ons op te nemen en te
kijken hoe we ze daarmee kunnen
helpen. De handreiking Participatie
delen we nu ook al uit en de vragen

Koninklijke erepenning voor
Voetbalvereniging R.K.M.S.V uit Meijel
Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan reikte burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo op donderdag
14 oktober, namens de Koning, de Koninklijke Erepenning uit aan de Rooms Katholieke Meijelse Sport
Vereniging (R.K.M.S.V) in Meijel.

die we krijgen, proberen we in een
gesprek uitvoerig te beantwoorden.
Dus die ondersteuning is er wel. Het
ligt er ook aan waar we het precies
over hebben. Als het om een eenvoudige omgevingsvergunning gaat
voor een dakkapel en iemand in de
80 is, dan helpen we daar heus wel
mee.”

Mening inwoners
Een onderdeel van de Omgevingswet
is de omgevingsvisie waarmee de
gemeente Peel en Maas laat zien wat
zij belangrijk vindt in de omgeving
waarin de inwoners wonen, werken
en recreëren. Het eerste concept van
de Omgevingsvisie Peel en Maas is te
bekijken op de website
www.omgevingsvisiepeelenmaas.
nl Op deze website kunnen inwoners

hun reactie of mening geven.
De gemeente organiseert ook
drie inloopavonden waar inwoners terecht kunnen met vragen
of opmerkingen over de omgevingsvisie. Op donderdag 21 oktober is er een informatieavond in De
Engelbewaarder in Baarlo, op dinsdag 2 november in De Wieksjlaag in
Beringe en op donderdag 4 november in Gemeenschapshuis in Kepèl
in Panningen. De inloopavonden zijn
van 19.00 tot 21.00 uur. De komende
weken verzamelt de gemeente de
reacties. Deze worden verwerkt in
een definitief concept. De gemeenteraad stelt naar verwachting de
Omgevingsvisie Peel en Maas vast in
het eerste kwartaal van 2022.
Tekst: Roosje Delsing

Aanhouding in onderzoek
naar brandstichting
In het onderzoek naar de brandstichting die medio juni bij de
Poolse supermarkt in Panningen plaatsvond, is dinsdagochtend
19 oktober een 25-jarige man uit Leudal aangehouden. Het onderzoek naar de tweede verdachte gaat door.
Beelden van de brandstichting
werden eerder online gedeeld
via een SpeurMee-video.
Dinsdagavond 28 september werden de beelden tevens gedeeld in

het televisieprogramma Opsporing
Verzocht. Dat leverde een hoop
tips op, waardoor uiteindelijk de
eerste verdachte is opgepakt.

Doe Meijel een lol, ruim op die drol
De Koninklijke erepenning is een
ereteken dat kan worden verleend
aan verenigingen, stichtingen of
instellingen. Het symboliseert het
respect en de waardering die de
Koning heeft voor de vereniging.

RKMSV mag voortaan aan haar naam
toevoegen: ‘onderscheiden met de
Koninklijke Erepenning’. Burgemeester
Wilma Delissen-van Tongerlo: “Dit is
een titel waar veel waarde aan wordt
gehecht. We zijn bijzonder trots dat

deze vereniging uit onze gemeente
deze titel mag voeren. Het zegt veel
over RKMSV.”

Beeld: Stefan Koopmans

Vier generaties

Een Janssen stamhouder is geboren
Met de komst van baby Jace Janssen op zondag 26 september is een nieuwe stamhouder van de familie
Janssen geboren. Daarnaast is er door zijn komst sprake van vier generaties bij de familie Janssen. Vader
Leroy (26) en opa Hay (59) uit Koningslust en overgrootopa Theo (87), die sinds een paar jaar in Panningen
woont, zijn ontzettend blij met het nieuwe gezinslid.

Meijelse kinderen
vragen aandacht voor
hondenpoepoverlast

Kinderen in de Starteboswijk in Meijel zijn woensdag 13 oktober
aan de slag gegaan met de slogan Doe Meijel een lol, ruim op die
drol. Ze maakten de slogan zichtbaar met stoepkrijt om zo aandacht te vragen voor de hondenpoepoverlast in hun wijk.
Daarnaast is een speciale afvalbak bestickerd en er worden zakjes
ter beschikking gesteld.

Deze actie is geïnitieerd door Meijel
Schoon in samenwerking met het
dorpsoverleg en de bewoners van
de Starteboswijk. De actie ‘Doe
Meijel een lol, ruim op die drol’ is
opgezet naar aanleiding van klachten die de vrijwilligers van Meijel
Schoon in de Starteboswijk hebben ontvangen. Ook heeft Meijel
Schoon in samenwerking met

gemeente Peel en Maas het aantal afvalbakken in Meijel in kaart
gebracht. Naar aanleiding hiervan
zijn een aantal afvalbakken herplaatst met als resultaat dat er zelfs
minder afvalbakken nodig bleken
te zijn. Buurtverenigingen die geïnteresseerd zijn in de actie kunnen
zich melden bij Meijel Schoon via
meijelschoon@gmail.com
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‘‘Ut is gedaon’’
Ton

Ton van Ninhuijs
Beringe, * 31 mei 1948
Hegelsom, † 17 oktober 2021
echtgenoot van

Nelly van Ninhuijs - Wagemans
Pap van Jimmy
Correspondentieadres:
Heijnenstraat 4, 5963 NL Hegelsom
We nodigen jullie uit voor de afscheidsdienst op zaterdag
23 oktober om 13:30 uur in de zaal van gemeenschapshuis
Debije, Pastoor Debijestraat 6, Hegelsom. Aansluitend
begeleiden wij, het gezin, Ton naar het crematorium.
Liever geen bloemen.

Moeder zijn is alles geven
zorg en lijden, liefde en leven
Moeder zijn in diepe dalen en hoge bergen
alles... en tevreden sterven m

Lia Opstals - Dirkx
Helden, * 4 december 1931

Heythuysen, † 15 oktober 2021

echtgenote van

Wiel Opstals †
Helden:
Helden:
Maasbree:
Neer:
Panningen:

Ruud en Wil Opstals-Oomen
Pierre en Ger Opstals-Manders
Jan en Anita Opstals-Peeters
Doret en Jan van Ratingen-Opstals
Ireen Opstals

Oos mam, oma en Superoma

Truus GroetelaersManders
wordt 25 oktober 103 jaar
Proficiat van ons allemaal

en oma’s klein- en achterkleinkinderen
Correspondentieadres: Familie Opstals
Neerseweg 42, 5988 NC Helden
Wij nodigen u uit voor de afscheidsdienst welke gehouden wordt
op vrijdag 22 oktober om 12:30 uur in crematorium Yardenhuis,
Grote Blerickse Bergenweg 30 te Blerick.

Ben en Mia Sijben
Fluitend ging hij door het leven
Zomaar uit ons midden weggerukt...

20 juni 1958 - Venlo - 13 oktober 2021

Annie Gommans-Kempen

Wenda

Hay Gommans † 2015

Echtgenoot van:

Pap en Opa van:
Tom & Lyssanne , Mara
Eef

Zij overleed, na een fijne verzorging in Zorgcentrum Vincent
Depaul, in de leeftijd van 92 jaar.
Panningen: Carla en Jan Litjens-Gommans
Tim en Marloes
Ruth
Panningen, 15 oktober 2021
Correspondentieadres: Carla Litjens-Gommans
Raadhuisstraat 38, 5981 BG Panningen

Familie Hendrikx
Familie Mooijman

De afscheidsceremonie heeft 19 oktober plaatsgevonden.

Groot is de leegte die hij achterlaat.
Mooi zijn de herinneringen die blijven.

zijn voor ons een grote steun.
Het zal ons helpen bij het verwerken van dit verlies.
Heel hartelijk dank voor al uw medeleven.

Dat is bijzonder!

Wim en Luciënne
Cornelissen-Puts
Kessel

Proficiat

Kinderen en kleinkinderen

Op 27-10-2021
50 jaar getrouwd

Kennisgeving

Gefeliciteerd namens:

“Als vooruitzicht je al verlaten heeft en lijden constant aanwezig is,
is verlossing je beste vriend”

Pascal, Sandra, Ger
Mike, Suzan
Melissa, Aniek
Melanie, Fausto

* 30 maart 1939

Baarlo

† 11 oktober 2021

We hebben in besloten kring afscheid
genomen van Joep.

Uw aanwezigheid, warme woorden, mooie bloemen en de vele
kaarten bij het overlijden en het afscheid van mijn lieve man,
òzze pap en opa

Hay Timmermans

60 jaar getrouwd

Sjaak en Jet
Janssen-Maessen

Joep Arts
Dankbetuiging

26-10-2021

Correspondentieadres:
Rutgerstraat 54, 5993 EG Maasbree

De uitvaartdienst gevolgd door de begrafenis heeft op 20 oktober plaatsgevonden.
Onze dank gaat uit naar dokter Magis, Vincent Depaul, VPTZ
Leven Rond de Dood, Proteion Thuiszorg.

Proficiat!

Hans Hendrikx

Bedroefd, maar ook dankbaar dat ze zolang in ons midden
mocht zijn, geven wij u kennis dat van ons is heengegaan,
onze lieve mam en oma

echtgenote van

25 oktober 60 jaar getrouwd.

Dankbetuiging

Graag willen wij iedereen dank zeggen voor de vele kaarten
de bloemen en telefoontjes die wij mochten ontvangen
rondom het afscheid van ôs moeder, oma en oma-oma

An Smits - Thijssen
Het deed ons goed.

Marian Timmermans-Ottenheim
Kinderen en kleinkinderen.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Baarlo, oktober 2021

Maasbree, oktober 2021
Peet Steeghs Uitvaartzorg

Nog vele mooie
jaren samen!
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Auto’s gevraagd, alle merken
loop, sloop of schade. Direct geld
en vrijwaring, snel opgehaald. Tel.
06 5285 9348.

STILTE KAPEL
Heilige

ALDEGUNDIS
Beschermvrouw
voor troost en hoop
aan zieke mensen.

DE KAPEL IS ELKE DAG OPEN
Parochiekerk - Maasbree
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Zorgen om verdere uitrol van nieuwe koers
samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

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

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

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

fienbosuitvaartzorg.nl

Peet Steeghs Uitvaartzorg

06 38 43 79 56
Maasbree e.o.

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

Interim-directeur Rob Schmitz neemt
afscheid van NLW
Nu de nieuwe koers van de sociale werkvoorziening NLW een volgende fase ingaat, heeft interim-directeur
Rob Schmitz ervoor gekozen de organisatie te verlaten en de verdere uitrol over te laten aan een opvolger.
Met zijn vertrek wil hij ook een signaal afgeven dat het cruciaal is dat gemeentes ook paal houden en de
nieuwe koers vasthouden.
Rob Schmitz werd twee jaar geleden
aangesteld om het bedrijf weer structuur en rust te geven, nadat er onrust
was ontstaan binnen het bestuur.
Volgens hem was de organisatie op
dat moment uitgehold. “Dat komt
omdat NLW er nog op gericht was
om af te bouwen, terwijl is gekozen
om de organisatie te laten groeien.
Het middelmanagement hield de
organisatie staande. Het bedrijf hing
op plakband en touwtjes. Je merkte
dat werknemers er moedeloos van
werden, maar toch nooit het mes in
het varken staken. Ze hielden hoop
voor de toekomst, maar waren ook
sceptisch dat weer een nieuwe directeur werd aangesteld. Ik ben dus
begonnen vanaf de bodem en moest
het vertrouwen terugwinnen.”
Dat is volgens Schmitz nu langzaam
terug aan het komen, omdat hij twee
jaar heeft gewerkt aan een nieuwe
koers waarbij nieuw management
wordt aangesteld. Schmitz geeft
aan dat het verder uitrollen van een
nieuwe structuur van NLW een half
jaar vertraging heeft opgelopen.
Dit omdat de situatie te positief werd
ingeschat. Ook door bestuurlijke veranderingen bij de gemeente Venray
en Peel en Maas liep de uitrol vertraging op. Het is volgens hem ech-

ter zaak dat nu vaart wordt gemaakt
om zijn plan in werking te stellen.
En daarvoor is ook een rol voor de
drie gemeentes weggelegd. Schmitz
doet dus nu ook een noodkreet richting gemeentes om paal te houden.
“Iedereen zit met spanning te wachten tot er verandering komt. Je moet
nu laten zien waar je mee bezig bent,
zodat mensen weer trots worden op
het bedrijf.”
Roy Bouten, voorzitter van het bestuur
namens de gemeente Peel en Maas,
Horst aan de Maas en Venray, geeft
aan dat de gemeentes wellicht de
consequenties van de veranderingen binnen NLW hebben onderschat.
“De koers heeft nooit ter discussie gestaan, de raden van de drie
gemeentes waren het hier unaniem
over eens. Het vraagt vooral wat
van het ondernemerschap binnen de
gemeentes en daar is misschien te
makkelijk over gedacht. De noodkreet
van Schmitz helpt ons scherp te houden. We gaan de koers uitvoeren en
we spreken elkaar waar nodig aan.”
Volgens Bouten betekent het niet de
drie gemeentes allemaal dezelfde
keuzes gaan maken in de toekomst.
“Dat is afhankelijk van verschillende
factoren zoals of er een locatie van de
NLW is en hoe de lokale bedrijvigheid

eruit ziet. We hebben bijvoorbeeld te
maken met ander werkgeversaanbod
in andere sectoren. Daarnaast hebben
gemeentes andere aantallen uitkeringsgerechtigden.”
Binnenkort start een nieuwe directeur die verantwoordelijk wordt voor
de verdere opbouwfase van NLW met
als doel het versterken van de interne
organisatie. Een eerste stap is het
aanstellen van een nieuw managementteam. Ook moet nog besloten
worden op welke manier NLW wordt
aangestuurd en wie er toezicht houdt.
Dit kan mogelijk door een Raad van
Commissarissen. Bouten geeft aan dat
dit met prioriteit zal worden opgepakt
en dat hij verwacht dat besluitvorming daarover nog dit jaar plaatsvindt. “Maar dat hangt ook weer af
van de gesprekken met de ondernemersraad en de nieuwe directeur.
De eerste week dat de directeur is
begonnen, staat dit onderwerp op de
agenda. De eerste gesprekken met de

Ondernemers Raad zijn al gevoerd.”
Volgens Schmitz is snelheid gewenst
bij het verder uitvoeren van de
nieuwe koers. Dit omdat het bedrijf
anders gaat zwalken. Momenteel is
de markt al erg in beweging, geeft
Schmitz aan. “2020 was een financieel
een goed jaar, we hebben zelfs een
kleine plus gedraaid. 2021 is een jaar
met veel onzekerheden. We missen
nog steeds omzet door corona, het is
de vraag hoe de overheidscoronasteun
dit jaar gaat uitpakken. Daarnaast is
binnen de logistiek de productie grillig geweest, waardoor de ene keer
wel veel werknemers nodig waren
en de andere keer niet. Ook een caowijziging heeft gezorgd voor een extra
kostenpost. Maar ondanks het advies
dat we tijdens de coronapandemie
dicht moesten, zijn we opengebleven.
Omdat we daardoor productie konden draaien, hebben we ook omzet
kunnen maken. Maar de belangrijkste
reden dat we openbleven, is omdat
we de werknemers een sociale omgeving bieden. Als ze thuiszitten hebben
we geen grip meer op de mensen.”
Tekst: Jeanine Hendriks

Ervaren
Tegelzetter(s) gezocht

ZZPer die ontzorgt willen worden ook welkom! (M/V)

Vier generaties

eigen afscheidscentra

Wil jij ook lid van onze familie worden?

Wij, P. Slaats tegelwerken Newerkant b.v. zijn een familiebedrijf
wat de afgelopen 35 jaar een begrip in de regio is geworden.
Het maken van vloeren, badkamers en toiletten in de particuliere
sector is onze kracht. Eerlijke goede producten waarbij
communicatie met de klanten en het praktisch design de pijlers
van ons bedrijf zijn.
Jij als tegelzetter zal veelal zelfstandig tegelwerkzaamheden
uitvoeren. Denk hierbij aan het lijmen van wand- en vloertegels,
en in specie leggen van vloertegels en kleine bouwkundige
werkzaamheden zoals het metselen van een douchewandje.

met 24-uurs kamers
begeleiden en ontzorgen
voor élke verzekering

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Wat zoeken we in jou:

Jij bent superhandig en iemand die over technisch en ruimtelijk
inzicht beschikt. Nauwkeurigheid en accuraat te werk gaan is
voor jou vanzelfsprekend, je gaat voor het beste eindresultaat.
Met jouw communicatieve vaardigheden en sociale skills hebben
zowel je collega’s als klanten graag met je te doen. Tot slot voel
je jezelf verantwoordelijk en wil je samen met ons een fijne en
productieve werksfeer neerzetten. Goede beheersing van de
Nederlandse taal is een vereiste.

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

Wij bieden:

• Een werkgebied in midden/noord Limburg en zuidoost Brabant.
• Geen zorgen en een stres-loze werkomgeving alles is voor je
geregeld.
• Een gezellige en eerlijke werksfeer waarbij collega’s elkaar
respecteren.
• Een vrije maar zelf verantwoordelijke baan.
• Op termijn een eigen bus, met eigen nieuwe gereedschappen.
• mooie secundaire arbeidsvoorwaarden conform bouw en
infra CAO.

Interesse?

Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info & tips:
karelheines.nl. 06 5096 2915.
Poetshulp gezocht 1 a 2 ochtenden
per week in overleg, koningslust
06 5131 3194
Uw huis weer opgefrist? Voor
schilder- en texwerk bel Huub.
06 1411 5949. (Ook voor andere klussen
in en rondom huis.)

Vier generaties
De op 26 september geboren Mare Camps maakt de vier generaties
binnen de familie compleet. De andere drie leden van de vier generaties zijn moeder Ellen Camps (34) geboren in Haelen en wonend in
Swolgen, oma Annelies Beurskens (65) geboren in Baarlo en wonend
in Swolgen en superoma Vien Verstappen (87) geboren in Swalmen en
wonend in Baarlo.

Zie jij het wel zitten om aan de slag te gaan in ons bedrijf?
Stuur een mailtje voor 01-09-2021 naar ons met je gegevens, en
we gaan samen het gesprek aan. Voor aanvullende informatie
kunt u contact opnemen met Rob Slaats 077 466 32 52

Dorpsstraat 35, 5758 AN NEERKANT
077 466 32 52, info@slaats-tegelwerken.nl
www.slaats-tegelwerken.nl
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Huidige momentenlijst
van Peel en Maas is niet volledig
Gemeente Peel en Maas telt 64 Rijksmonumenten en 12 gemeentelijke monumenten. VVD heeft onlangs tijdens de raadsvergadering aangegeven
de huidige monumentenlijst van Peel en Maas niet volledig te vinden.
Momenteel staan op de website erfgoedkaartlimburg.nl alle monumenten die wettelijk beschermd zijn. Volgens wethouder Rob Wanten is
het benoemen van monumenten geen project,
maar een proces. De lijst blijft dynamisch van
aard, de tijdsgeest verandert en daarmee veranderen ook de zaken die beschermd zouden moe-

ten worden. De gemeente staat open voor inbreng
van de inwoners.
Jeanne Hesen van de VVD vindt het opmerkelijk
dat Meijel elf monumenten kent, terwijl dorpen
als Grashoek, Kessel en Koningslust niet op de lijst
staan. “Hoe is dat mogelijk? In het verleden zijn er
door werkgroepen diverse monumenten en gege-

vens aangedragen, wat is daar dan mee gedaan?”
Ook historici geven aan dat er monumenten op de
gemeentelijke lijst ontbreken.

Huidige momentenlijst van Peel en Maas
is niet volledig. Wat vindt u?

wij zijn op zoek naar:

Kwaliteit en afwerking hebben
wij hoog in het vaandel staan,
evenals korte levertijden en
correcte service.
Tevens zijn wij erg sterk in het
maken van maatwerk op alle
mogelijke vlakken.
Ook in projectstoffering bieden
wij ruime keuzes.
Wij leveren uitsluitend aan de
vakhandel.
D-Style Zitmeubelen
Expeditiestraat 3e
5961 PX Horst
077 - 398 0713
info@d-stylezitmeubelen.nl
www.d-stylezitmeubelen.nl

STIKSTER / NAAISTER
m/v 16-24 u/wk

Heb jij stikervaring met
industriële
naaimachines,
werk je nauwkeurig en heb je
ervaring met het verwerken
van diverse stoffen en leer?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wij bieden je een een marktconform
salaris,
goede
arbeidsvoorwaarden volgens
CAO en een afwisselende
baan in een klein familiebedrijf.
Werktijden zijn in overleg.
Stuur je CV en motivatie per
post of mail naar:
info@d-stylezitmeubelen.nl
of bel met Menno van Dijk:
077 - 398 0713.

Wegens uitbreiding zijn wij op zoek naar een collega:

TWEEDE REINIGER

Wat houdt deze functie in?
Je wordt intern opgeleid om allerlei soorten textiel te kunnen reinigen.
Dit omvat stomen en natwassen.
Denk hierbij aan kleding, woningtextiel, gordijnen, bedrijfswassen.
Vanaf 18.00 uur worden de reinigingswerkzaamheden afgewisseld
met andere taken.
Wil jij werken in een leuk team?
En spreekt bovenstaande jou aan?
Neem dan een kijkje op onze website, of stuur meteen je sollicitatie
met cv naar susanne@vanhalstomerij.nl

www.vanhalstomerij.nl/vacatures

PRODUCTIEMEDEWERKER

Spreekt deze functie jou aan?
Stuur dan een motivatie met
CV voor 5 november naar:
DROST COATINGS
Jachthavenweg 9
5928 NT Venlo
E r.janssen@drostcoatings.nl
I www.drostcoatings.nl
Voor inlichtingen kun je terecht
bij de heer R. Janssen.
T 077 387 3887

(M/V)

Het aantal dagen kan in overleg afgestemd worden.
3 dagen, 4 dagen of 4,5 dag is mogelijk.
De werktijden zijn van 12.30 tot 20.30 uur

Voor ons verffabriek in Venlo zoeken wij een

Drost is een zelfstandige verffabrikant en ontwikkelt en
produceert al ruim 100 jaar verven. Het accent ligt hierbij
op hoogwaardige, duurzame producten die voldoen aan
strenge arbo- en milieueisen.

Column

De invloed
van Instagram
Met verbazing zat ik vorige
week naar de documentaire van
Ewout op RTL5 te kijken. Ewoud
volgde twee meiden die naar
Turkije vlogen om daar een
BBL-operatie te ondergaan.
Ik schrok ervan hoe jong ze
waren en wat hun redenen
waren om deze ingrijpende
operatie te ondergaan.

WORD JIJ ONZE
NIEUWE COLLEGA?
D-Style Zitmeubelen is een
familiebedrijf uit Horst dat al
haar meubelen met de grootste
zorg in Nederland produceert.

Gezien door...

m/v

Jouw taken:
Als productiemedewerker draag je bij aan het succes van Drost. Jouw dagelijkse taken
zullen voornamelijk bestaan uit het produceren en het afvullen van onze verven.
Jouw kwaliteiten:
• Ervaring met heftruck / in bezit van heftruck certificaat
• Jij bent minimaal 40 uur per week beschikbaar
• Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken
• Beheersing Nederlandse taal in woord en geschrift
• Woonachtig in de regio Venlo
• Nauwkeurig en schoon kunnen werken
• Affiniteit met techniek
• Bijhouden grondstoffen voorraad
• Melden van kwaliteitsafwijkingen
Wij bieden:
• Een prettige en informele werkomgeving
• Een fulltime baan met een marktconform salaris volgens CAO
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een 13e maand en een prima
pensioenregeling
• Een zelfstandige en afwisselende baan in een succesvol bedrijf

De meiden waren 19 en 20 jaar
en hadden via Instagram inspiratie opgedaan om hun lichamen
te veranderen. Tijdens een BBLoperatie, oftewel een Brazilian Butt
Lift, wordt vet uit de buik weggezogen en in de billen ingespoten. Opmerkelijk vond ik dat het
19-jarige meisje helemaal alleen
naar Turkije was afgereisd om
voor 4.000 euro haar lichaam te
laten verbouwen. Ze werd verzocht om een contract te tekenen,
nog voordat ze überhaupt een arts
had gesproken. Laat staan dat ze
wist wat de gevolgen waren van
de ingrijpende operatie. Voordat ze
de arts zag, had ze al een infuus in
haar arm zitten. Toen ze te horen
kreeg dat ze na de operatie nog
overhangende huid zou hebben,
werd haar wederom verzocht daarvoor te tekenen. Heel nuchter werd
de handtekening gezet, want als ze
ooit zwanger zou worden, veranderde haar buik ook weer, was haar
beredenatie. Ze zijn volwassen,
maar of je op die leeftijd al dit grote
besluit kan nemen in je eentje,
betwijfel ik. Bizar hoe meiden van
die leeftijd zich op die manier laten
overhalen. En dat allemaal vanwege
Instagram. Doordat influencers
onrealistische foto’s op het platform tonen, verandert het ideaalbeeld van jonge meisjes. Zij hebben
niet in de gaten hoeveel invloed
Instagram heeft op hun levens.
Misschien ben ik ook wel veel te
nuchter om te begrijpen dat mensen zich laten overhalen door een
foto. Ik ben dan ook niet opgegroeid
in het digitale tijdperk zoals die van
tegenwoordig. Toen ik 19 was, kocht
ik voor het eerst een mobiel waar
internet op zat en dat terwijl ik in
het tweede studie jaar van de opleiding journalistiek zat. Je zou denken
dat je internet dan wel nodig had,
maar de jaren ervoor heb ik me
goed kunnen behelpen zonder een
mobiel met internet. Dat is nu niet
meer voor te stellen.
Jeanine
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Waarschuwing

WhatsApp

Oplichters actief!
Bij meerdere gemeenten in Nederland komen klachten binnen van inwoners die zijn
opgelicht door websites die zeggen te helpen bij het regelen of aanvragen van zaken bij
de gemeente. Gemeenten werken NIET samen met deze websites.
Deze websites en online loketten vragen geld voor het maken van een afspraak bij de gemeente
of ze rekenen een hoger tarief voor een uittreksel of akte. Dat is zonde!
Een afspraak maken is bij ons altijd gratis en je kunt een uittreksel eenvoudig zelf aanvragen
op www.peelenmaas.nl
Bekijk dus goed op welke website je zit voordat je een afspraak maakt en betaal niets.

Erkenning voor personen, organisaties of evenementen

Milieupark carnavalsStemmen
voor publieksprijs
maandag geopend

van Cultuurprijs Peel en Maas

Vanwege corona wordt carnaval dit jaar niet gevierd. Het milieupark is carnavalsmaandag
15 februari geopend van 09.00 - 16.00 uur.
De publieksprijs is een onderdeel van de Cultuurprijs Peel en Maas. Het is een
erkenning voor personen, organisaties of evenementen die een waardevolle
bijdrage leveren aan het culturele leven in onze gemeente.
Genomineerden
• De historische werkgroep in Baarlo met onder andere de Sprokkeling.
Dit is een boekje met verhalen uit het verleden.
• Het boek Veerkracht. Dit boek is vorig jaar gemaakt over het jaar dat de gemeente
Peel en Maas zwaar getroffen werd door het coronavirus.
• De werkgroep natuur en recreatie van het dorpsoverleg in Meijel.
Zij realiseerde het afgelopen jaar de uitkijktoren bij de Vossenberg in Meijel.
Stemmen
Op de Facebookpagina van de Cultuurprijs Peel en Maas kunt u via een poll stemmen
en de filmpjes van de genomineerden bekijken. Ook kunt u uw stem uitbrengen door
een e-mail te sturen naar cultuurprijspeelenmaas@gmail.com. Stemmen kan tot en
met zaterdag 6 november 2021.
Let op: u stemt niet voor de Cultuurprijs zelf, die wordt door het college
van B&W bepaald. Maar de publieksprijs is minstens zo belangrijk want het
weerspiegelt de mening van de cultuurliefhebber in de gemeente Peel en Maas en
zelfs ver daarbuiten!
Uitreiking Cultuurprijs 2020 en 2021
De uitreiking is op vrijdag 19 november 2021 in DOK6 Theater in Panningen.
De genomineerden voor de jaren 2020 en 2021 horen dan wie er met de Cultuurprijs
vandoor gaat. Ook de winnaars van de publieksprijs en de stimuleringsprijs worden
dan bekend gemaakt.

Gemakkelijk en
Gemakkelijk
en snel
sneleen
eenberichtje
berichtjesturen
sturenvia
via
WhatsApp nummer
06
1804
7445
nummer 06 - 1804 7445
Wij
beantwoorden WhatsApp
WhatsAppberichten
berichten
Wij beantwoorden
maandag t/m
t/m vrijdag
vrijdagvan
van08.30
08.30tot
tot17.00
17.00uur
uur
maandag

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

Plaats/locatie

Straat/omschrijving

Baarlo
Baarlo
Baarlo
Baarlo
Beringe
Beringe
Egchel
Egchel
Grashoek
Grashoek
Helden
Helden
Helden
Kessel
Kessel
Kessel
Kessel
Maasbree
Maasbree
Meijel
Meijel
Panningen
Panningen

Bong 22
Helling 59
Kramerstraat 1
Markt 1
Kaumeshoek 21B
Parelgras 6
Gielenhofweg 48A
Molenheg 10
Kievitsheideweg 7
Roomweg 83
Jacob van Marisring 44
Nieuwstraat 30
Op de Lundert 16
Haagweg 23
Rijksweg 42
Sint Ursulahof 139 t/m 181
Veersepad 13
Venloseweg 70
Vlasbemt
Heldensedijk 6 A
Nederweerterdijk 27
Everlopad 8 A
Haagveld 15

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

info@peelenmaas.nl
06 - 1804 7445

www.peelenmaas.nl

PvdA/GroenLinks

Woningen maken van leegstaande gebouwen

Veel mensen zoeken een woning en er staan gebouwen leeg. De gemeente en maatschappelijke organisaties zouden actiever kunnen zijn om dergelijke gebouwen om te vormen tot woningen voor mensen die
weinig tot geen kans hebben op de woningmarkt: jongeren, ouderen en statushouders. Nu worden deze
groepen tegen elkaar uitgespeeld. Onterecht.
Iedereen moet fatsoenlijk kunnen wonen. Dat is een grondrecht.
In onze Grondwet staat dit recht
als volgt omschreven: ‘Bevordering
van voldoende woongelegenheid
is voorwerp van zorg voor de overheid’. De overheid heeft die zorg al
jarenlang overgelaten aan de markt.

De markt bouwt alleen als er winst
gemaakt kan worden. Jarenlang is er
niks gebeurd en nu er weer flink verdiend kan worden, bouwt de markt
weer woningen. Maar alleen voor
mensen die voldoende geld hebben.
Sociale woningbouw voor mensen
met een kleine portemonnee is geen

prioriteit voor de markt. Daar valt
niks op te verdienen. Daarom hamert
PvdA/GroenLinks erop dat de overheid veel meer zelf de regie neemt
over de woningbouw en niet aarzelt om via erfpachtconstructies of
anderszins sociale woningbouw te
stimuleren. Als voorbeeld moet de

gemeente zelf woningen laten bouwen voor mensen met een kleine
beurs. Ook kan de gemeente een
actiever beleid voeren om leegstaande gebouwen, waaronder
nadrukkelijk schoolgebouwen waarvan de gemeente weer eigenaar is,
beschikbaar te stellen voor initiatieven om mensen te huisvesten die
niet zo makkelijk aan een passende
woning komen. En de gemeente kan
maatschappelijke organisaties aanspreken op hun mogelijke bijdrage

aan deze taak. De markt kijkt vaak
niet verder dan de cijfers van het
lopende jaar en vraagt de hoofdprijs
voor een leegstaand pand. Iets meer
oog voor de langere termijn, voor de
toekomst van gemeenschappen en
het geluk van alle mensen die daar
deel van uitmaken, zou een zegen
zijn. Het zou de gemeente sieren
daarin het goede voorbeeld te geven.
Annigje Primowees, Frits Berben,
Raf Janssen, raadsleden

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

Procedure verlenging ambtstermijn
burgemeester gestart

De raadsvergadering van dinsdag 12 oktober was de eerste sinds lange tijd waar gasten aanwezig mochten zijn. Daar werd dan ook gretig gebruik van gemaakt: de publieke tribune
was goed gevuld met belangstellenden. Het zou een relatief korte vergadering worden, waarin alle voorstellen werden aangenomen.

Benoeming wethouder John Timmermans
Na de opening door de voorzitter, burgemeester Wilma Delissen, begon de vergadering
met het vragenhalfuurtje. Raadslid Karin Jacobs van de VVD stelde een aantal vragen over
het raadsbesluit om de pilot Hulp bij de huishouding per 1 januari 2022 voort te zetten als
dorpsvoorziening. Aanleiding was een brandbrief van de zorgaanbieders, die zich zorgen
maken over een bericht van Stichting Kernkracht. Daarin wordt de zorgaanbieders onder
meer gevraagd de tarieven te herzien, wat gevolgen kan hebben voor medewerkers en
cliënten van de zorgaanbieders. Uit de vragen bleek dat de VVD-fractie zich zorgen maakt
over de uitvoerbaarheid en de juridische en praktische haalbaarheid.
Burgemeester Delissen beantwoordde namens het college de vragen van de VVD, wegens
ziekte van de portefeuillehouder, wethouder Anget Mestrom. Ze gaf aan dat het college
nogmaals juridisch advies heeft ingewonnen. ”Ervan uitgaande dat dit positief is, zijn de
inspanningen van het college erop gericht om het raadsbesluit per 1 januari 2022 uit te
voeren en dat doen we vanzelfsprekend samen met de dorpen, die hier ook een succes
van willen maken.” aldus burgemeester Delissen. Verder kon ze niet al te inhoudelijk
op de vragen ingaan, mede omdat de gemeente geen partij is. Wel zegde ze toe de raad
aanvullend te informeren als de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.
Karin Jacobs was niet geheel gerust met de beantwoording. ”Realiseren we ons wel dat
het eigenlijk over twee maanden al zo ver is en er zijn nog zoveel losse eindjes. Moeten we
nu echt gaan forceren en het koste wat het kost doorzetten? […] Uiteindelijk is de cliënt
daar wel de dupe van.”
Het tweede onderwerp waarover vragen werden gesteld was de Monumentenlijst.
VVD-raadslid Jeanne Hesen uitte namens haar fractie zorgen over het uitblijven van een
volledige lijst met alle monumenten in de gemeente Peel en Maas. Ze vroeg onder meer of
het college ervoor open staat om die lijst aan te vullen en bij te houden met de hulp van
vrijwilligers uit de verschillende kernen.
Namens het college nam wethouder Rob Wanten de beantwoording voor zijn rekening,
omdat portefeuillehouder Wim Hermans zijn functie heeft neergelegd. De timing van de
vragen bleek uitstekend te zijn: daags na de raadsvergadering zou namelijk een overleg
plaatsvinden waarin dit onderwerp aan de orde zou komen. Onder meer wordt daarin
besproken ”of en hoe die lijst kan worden aangevuld en of en hoe de bescherming van
die objecten kan worden uitgebreid.” aldus Rob Wanten. Input van betrokken burgers is
altijd welkom, maar het aanwijzen van monumenten is een verantwoordelijkheid van de
gemeente, zo liet hij verder weten.
Nadat burgemeester Delissen de nieuwe griffier Esther Apeldoorn had verwelkomd,
waren de zogenoemde hamerstukken aan de orde: onderwerpen waarvan de fracties in
de commissievergadering hebben aangegeven dat deze in de raadsvergadering niet meer
inhoudelijk behandeld hoeven te worden. Deze werden alle unaniem aangenomen, zodat
de raad kon overgaan tot de bespreekstukken.
Het eerste onderwerp betrof de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Uitbreiding Traffic
Port’. In dit voorstel wordt een gebied agrarische grond tussen de bedrijventerreinen
Traffic Port en Klaver 4 bestemd voor bedrijfsmatig gebruik.
Raadslid Tiny Valckx kreeg als eerste het woord. Ze opperde het idee om op dit laatste
stukje ’postzegel’ van Traffic Port natuur te laten groeien, zodat logistieke medewerkers

tijdens hun lunchwandeling kunnen genieten van de natuur. ”Stop de verdozing en behoud
ons landschap en leefomgeving” was haar oproep. Het bleek een wens, want haar fractie
zou niet tegen het voorstel stemmen. ”Dit is vastgesteld beleid waar we lang geleden
voor gekozen hebben, maar waarvan we ons nu bewust zijn dat een heroverweging
noodzakelijk is.”
Het betoog van Tiny Valckx viel in goede aarde bij fractievoorzitter Annigje Primowees
van PvdA/GroenLinks. ”Ik vraag me af waarom mevrouw Valckx niet bij onze partij
zit.” zei ze gekscherend. Ook zij liet weten niet tegen het voorstel te zullen stemmen.
Wel vroeg ze zich af of het mogelijk was in een volgend geval voorwaarden te stellen.
”Zodat je bijvoorbeeld zou kunnen eisen dat daar elektrische vrachtwagens of elektrische
distributiekarren gebruikt zouden kunnen worden”.
De VVD-fractie kijkt iets anders tegen dit onderwerp aan, zo liet raadslid Geert Segers
weten. ”Werkgelegenheid is werkgelegenheid, economie is economie. […] Dit is een mooie
ontwikkeling die we van harte zullen steunen.”
Ook het CDA is die mening toegedaan, zo bleek uit de woorden van raadslid Peter
Nouwen: ”Dit is win-win en daar komt bij dat er in Klaver 4 al 180 vierkante meter groen
is aangeplant toen dat industrieterrein daar kwam. Dus er is al heel veel compensatie
geweest.”
Nadat ook Peter Craenmehr aangaf het voorstel te steunen, werd het unaniem
aangenomen.
De volgende vier agendapunten betroffen alle bestemmingsplannen. Hierover ontstond
meer discussie; niet zozeer inhoudelijk over de plannen zelf, maar wel over de opzet en
voorwaarden van de win-win regeling. Deze is bedoeld om intensieve veehouderijbedrijven
uit de kernrand te verwijderen en daarmee de kwaliteit van de leefomgeving in de kernen te
verbeteren.
Het eerste bestemmingsplan dat aan de orde kwam was, ging over een te bouwen woning
aan het Hof in Meijel, waarbij er stallen worden gesloopt aan de Donk/Steenkampseweg.
Jeanne Hesen liet weten dat haar fractie positief was over het voorstel. ”Hier is sprake van
win-win. […] Zo kan een bedrijf zonder opvolger toch stoppen. […] Het buitengebied gaat
erop vooruit door ontstening.”
Nieuwbakken fractievoorzitter van het CDA Sandy Janssen was eenzelfde mening toegedaan.
”Er komt weer ergens een woning vrij en er vindt doorschuiving op de woningmarkt plaats.
”Meer groen, minder verstening, een extra woning. […] Dit voorstel kan op onze steun
rekenen.” En net als voor het CDA waren ook voor AndersNu alle vier de bestemmingsplannen
hamerstukken, zo gaf Peter Craenmehr in een korte reactie aan.
Namens Lokaal Peel en Maas gaf fractievoorzitter Sander Janssen aan dat zijn fractie
aanvankelijk nog wel een aantal vragen had over de financiële afwikkeling van de win-win en
de ruimte-voor-ruimteregeling. ”Daar zijn we als raad over bijgepraat en dat heeft voor ons in
ieder geval een heleboel vragen weggenomen dus wij kunnen instemmen met dit voorstel.”
Hoe anders was het voor de fractie PvdA/GroenLinks. ”Laat ik voorop stellen: het idee
van die win-win regeling is goed. Laten verdwijnen van stallen dichtbij de kern […] dat is
helemaal een goede zaak. […] Maar […] wij hadden veel meer moeite met de financiële
invulling van die regeling.” Vervolgens hield Frits Berben een betoog waarbij hij een aantal
concrete getallen en bedragen noemde. Zijn punt was dat zijn fractie het oneerlijk vindt,
omdat aanvragers niet alleen groot financieel voordeel halen uit de regeling, maar dat ze
erdoor op plaatsen kunnen bouwen waar andere inwoners nooit een bouwvergunning
zouden kunnen krijgen. Frits Berben kondigde daarom een motie aan waarin zijn fractie
het college oproept geen nieuwe aanvragen neer in behandeling te nemen en de win-winregeling te herijken.
Tiny Valckx liet weten dat de fractie Lokaal Peel en Maas daar op zich wel voor open staat.
Sandy Janssen daarentegen weerlegde de berekening van PvdA/GroenLinks. ”Je moet de
bouwkosten wel meetellen. Nu wordt een beetje het beeld geschetst dat voor 100 euro per
vierkante meter een bouwkavel kan worden bemachtigd en dat is niet zo.” Verder droeg
hij nog een aantal punten aan waarmee hij de bewering van Frits Berben tegensprak.
Er ontstond een levendige discussie tussen beide raadsleden, waaruit bleek dat ze het
niet met elkaar eens zouden worden. Op voorstel van de voorzitter burgemeester Delissen
bracht Frits Berben de motie in, waarna een korte schorsing volgde zodat de andere fracties
de motie konden bespreken.
Na de schorsing reageerde Rob Wanten namens het college op het standpunt en de motie
van PvdA/GroenLinks. ”Ik heb het gevoel dat ik het één en ander moet rechtzetten want
ik heb dingen gehoord waarvan mijn oren gaan klapperen.” Vervolgens legde hij uit dat de
win-win regeling een uitvloeisel is van een besluit van de raad zelf en welke voorwaarden
eraan verbonden zijn. ”En we hebben onlangs in de IV evaluatie aangetoond dat dit
daadwerkelijk het gewenste effect oplevert: een afwaartse beweging van de iv-sector.”
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Specifiek ging hij in op de bedragen die genoemd worden. De heer Berben ”vergeet bij
de win-win regeling de kosten voor planologische wijziging en de onderzoekskosten mee
te rekenen en u laat de reële sloopkosten buiten beschouwing. […] In het ROM-overleg
hebben we alle opties naast elkaar gezet en dan ziet u dat er helemaal geen sprake is van
ongelijkheid. Dan komen alle vierkante meter bedragen nagenoeg op hetzelfde uit.”
Wethouder Wanten schetste het scenario dat het verhogen van de kwaliteitsbijdrage tot
gevolg kan hebben dat agrarische ondernemers ervoor kiezen hun bedrijf te verkopen aan
een andere ondernemer, waardoor de iv-bedrijven in en rond kernen gehandhaafd blijven.
”Tenslotte, en dat moet me toch even van het hart, bij toepassing van de win-win regeling
gaat het om een bedrijf dat beëindigd wordt en dat is zelden enkel een financiële afweging.
Er wordt rond dit onderwerp een beeld opgeworpen van mensen die hun zakken vullen.
[…] Maar wie verder kijkt dan de koele spreadsheets ziet dat achter zo’n besluit gezinnen
schuilgaan voor wie bedrijfsbeëindiging een ingrijpend besluit is, waarbij niet zelden
tranen vloeien bij de knoop die moet worden doorgehakt. Dat terugbrengen tot een simpel
rekensommetje gaat voor mij in ieder geval te kort door de bocht.” Een reactie die kon
rekenen op applaus vanuit de raad.
Frits Berben reageerde door aan te geven dat het standpunt van PvdA/GroenLinks
voortkomt uit gevoelens die bij de burger leven. Ook betwijfelde hij dat de regeling zoals
die er nu ligt door de raad is vastgesteld. Wel erkende hij ”dat bedrijfsbeëindiging helemaal
geen gemakkelijke zaak is en dat dat geestelijk best een impact heeft op mensen.”
Toch bleef hij van mening dat er sprake is van ongelijkheid in het voordeel van agrarisch
ondernemers.
Bij de stemming over het bestemmingsplan bleek dat alle fracties voor waren, waarbij
PvdA/GroenLinks bij monde van Frits Berben eerst nog een stemverklaring uitsprak.
Daarna werd de motie in stemming gebracht, die met 3 stemmen van PvdA/GroenLinks voor
en 23 tegenstemmen van de overige fracties werd verworpen.
De drie overige raadsvoorstellen betroffen ook bestemmingsplannen. Het ging om
Heibloemseweg 7 in Panningen, Breestraat ongenummerd in Maasbree en Busserstraat 5 in
Meijel. Alle fracties stemden voor deze voorstellen, zodat ook die unaniem werden aangenomen.

VVD Peel en Maas

www.peelenmaas.nl
Benoeming John Timmermans als wethouder
Het volgende agendapunt was de benoeming van John Timmermans als wethouder.
Zijn voorganger Wim Hermans heeft namelijk per 1 augustus van dit jaar vrijwillig ontslag
genomen. Nadat zijn geloofsbrieven waren gecontroleerd werd John Timmermans door
burgemeester Delissen ingezworen als wethouder.
Vervolgens werd zijn opvolger Hans Vaessen beëdigd als raadslid namens het CDA. Een oude
bekende, want hij was al eerder raadslid namens het CDA. In 2019 nog nam hij tijdelijk de
plaats van collega Ebie Peeters waar, omdat zij op dat moment nog te jong was om raadslid
te zijn. De formele beëdiging van Hans Vaessen was een toonbeeld van de gemoedelijke sfeer
waarin het college en de raad van Peel en Maas met elkaar omgaan. Burgemeester Delissen
kreeg spontaan de slappe lach en het duurde even voordat ze zich herpakt had. Maar toen dat
eenmaal lukte, was de installatie van Hans Vaessen als raadslid een feit.
Herbenoeming burgemeester Delissen
Als laatste agendapunt was de herbenoeming van burgemeester Delissen aan de orde,
die daarvoor de voorzittershamer overdroeg aan vice-burgemeester Frits Berben. De tweede
ambtstermijn van burgemeester Delissen verstrijkt namelijk per 1 oktober volgend jaar en ze
heeft te kennen gegeven voor herbenoeming in aanmerking te willen komen. Hiervoor is het
nodig dat de gemeenteraad een oordeel geeft over het functioneren van de burgemeester,
en daarom wordt een vertrouwenscommissie ingesteld.
Fractievoorzitter van de VVD Teun Heldens plaatste hier wel een kanttekening bij. De procedure
wordt namelijk versneld in gang gezet om te voorkomen dat de verkiezingen het proces van
herbenoeming doorkruisen. ”Wij vinden het prima als het kan, maar het is voor ons geen
harde termijn en we gaan er niet op de meest onmogelijke tijdstippen over vergaderen […]
De kwaliteit van de procedure staat voor ons voorop”. Een oproep die werd gesteund door
Peter Craenmehr en Sandy Janssen. Waarna bij de stemming bleek dat ook dit voorstel
unaniem werd aangenomen.
Daarmee kwam een einde aan deze eerste ’gewone’ raadsvergadering in het Huis van de
Gemeente sinds lange tijd. De eerstvolgende raadsvergadering is op 9 november, om 19.30 uur.
Belangstellenden zijn ook dan van harte welkom.

Hulp bij het huishouden
Tijdens de raadsvergadering in april van dit jaar hebben we als VVD
Peel en Maas tegen het voorstel gestemd om van ‘hulp bij het huishouden’ een dorpsvoorziening te maken. De opzet van deze zelfbedachte
constructie is om de vrijwilligers in de dorpen zelf de volledige hulp in
het huishouden te laten regelen.
Op dit moment is het een algemene
voorziening die, zoals blijkt uit de
evaluaties, als positief wordt ervaren. Redenen van ons om tegen te
stemmen waren en zijn met name:
de juridische houdbaarheid van deze
zelfbedachte constructie, de drie ton

Lokaal Peel&Maas

extra belastinggeld per jaar die het
de gemeente kost en de vraag voor
wie dit nu van toegevoegde waarde
is? Het gaat per slot van rekening
om de zorgvrager. De zorgaanbieders stuurden in september een
brandbrief naar de gemeente waarin

ze hun zorgen uitten om hun cliënten en medewerkers. Ook gaven
zij aan dat uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat de opzet van
een dorpsvoorziening juridisch niet
houdbaar is. Ook is er een officieel
bezwaarschrift binnengekomen. Ik
(Karin Jacobs) heb hierover, namens
de VVD, tijdens de afgelopen raadsvergadering vragen gesteld aan het
college. Hierbij heb ik gepleit voor
het intrekken van dit raadsbesluit en
het te laten zoals het nu is. Of op z’n

minst het uit te stellen en zodoende
de tijd te nemen om alles grondig te onderzoeken. Als we het nu
gaan forceren, dan is er niemand bij
gebaat en al zeker de cliënten niet.
Wordt vervolgd.

Jolanda Janssen burgerraadslid,
Karin Jacobs raadslid

Nog 146 dagen…
raken met bezoekjes aan de mooie
De zomer is alweer een tijdje achter de rug en als raadsleden en fractie vergaderen we sindsdien weer flink. Alleen de herfstvakantie zorgt initiatieven die Peel en Maas kent.
Geweldig! De komende 146 dagen
nog even voor een break.
Kijken we naar de dag van vandaag,
dan zien we dat de kruidnoten al in
de supermarkt liggen en de eerste
tuincentra de kerstversiering al uit
de opslag hebben gehaald. Mensen
tellen de dagen af tot Sinterklaas,
Kerstmis en oud en nieuw. En over
146 dagen zijn er ook alweer verkiezingen voor de gemeenteraad.

Deze raadsperiode is voorbij gevlogen. Onze volksvertegenwoordigende rol hebben we anders moeten
invullen door corona. De spontane
bezoekjes aan inwoners, verenigingen en bedrijven waren helaas
niet zo vanzelfsprekend het afgelopen anderhalf jaar. Maar we zien
onze agenda weer lekker gevuld

zitten we zeker niet stil. Vol energie gaan we aan de slag om de
gemeente Peel en Maas verder te
ontwikkelen. Onze acht fractieleden
zetten er samen de schouders onder
en meedenken is van harte welkom!
Heb jij een mening over (dingen in)
Peel en Maas of heb je verfrissende
ideeën en denk je graag mee over
de toekomst van de gemeente Peel

en Maas, laat het ons dan weten.
Mail ons, bel ons of bereik ons
via Facebook. We gaan graag het
gesprek met je aan.

Sander Janssen,
fractievoorzitter / raadslid

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

Famke Linssen Helden
naar vrienden en vriendinnen te sturen. Je kunt ook ‘Snapdagen’ maken
en die bijhouden. Ik vind het leuk
om mijn Snapdagen bij te houden,
daarom zit ik ook het meest op deze
app omdat ik ze niet wil laten vallen,
maar ook omdat ik het gewoon leuk
vind om foto’s te maken op deze app.

Heb je een bijbaantje?
Ik heb op het moment nog geen bijbaantje, want ik ga verhuizen en ben
dus opzoek naar een nieuwe baan.
Ik ben hier wel achteraan aan het
gaan, zodat ik zo snel mogelijk een
nieuwe baan heb. Ik doe het liefst
leuke dingen van mijn loon zoals;
zwemmen, terrasjes pakken, bowlen, op vakantie gaan enzovoorts.

Wat doe je het liefst op een vrijdag- of zaterdagavond?
Ik vind het gezellig om met mijn
vrienden/vriendinnen naar de keet
te gaan. Maar ik vind het ook gezellig om naar het terras te gaan of naar
een club. Ook is het weleens lekker
om een dagje niks te doen om op
te bank te hangen thuis en om een
filmpje te kijken. Ik vind het ook leuk
om een avondje spellen te spelen
met mijn vriend, moeder of zusje.

Wie is je grote voorbeeld?
Naam
Famke Linssen
Leeftijd
18 jaar
Woonplaats Helden
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou graag nog naar Italië, Spanje
of Turkije willen gaan. Dan wil ik
graag een leuk en fatsoenlijk hotel
uitkiezen, all-inclusief. Van mij hoeft
het niet het beste van ’t beste te
zijn, maar ik wil wel een goed hotel
waar je veel leuke dingen kunt doen
en dat leuke zwembaden heeft.
Ik zou dit met mijn vriend willen
doen, omdat ik graag nog met hem
naar het buitenland op vakantie
wil gaan en een leuke vakantie wil
beleven.

Wat zou je graag nog willen leren
in je leven?
Om mijn zenuwen op bepaalde
momenten onder controle te krijgen.

Wat deed je als kind het liefst?
Ik speelde altijd het liefst buiten
in de speeltuin met iedereen, of ik
ging met mijn broertje samen crossen met de fiets. Ik vond het het
heel leuk om mijn fietsje regelmatig
op te pimpen en een ander kleurtje
te geven. Ook hield ik van skeeleren met vriendinnetjes of af en toe
met mijn zusje. Vroeger deden we
ook met de mensen uit onze straat

Optidee: boek een party bij u thuis of
persoonlijk advies: 06 4855 0730.
www.optidee.nl/peggy-wismans"
Volg een reanimatie- en AED cursus
in 3 avonden in Panningen op 1, 8
en 15 december. Er is ook nog plek
voor herhalingslessen op 18, 23 of 24
november. Voor informatie: secretaris@
heldenreanimeren.nl.

aardappelen rapen op het land.
Deze gingen we dan halen met een
tractortje of skelter en dan maakten
we er frietjes van. Daarna gingen we
gezellig met zijn alle frietjes eten.

Wat is je favoriete herinnering
aan de zomer?
De Tilburgse kermis, een vriendinnentrip naar Landal Greenpark
en ik ben met mijn vriend naar
Centerparcs de Kempervennen op
vakantie geweest. Ik ben blij dat ik
dit allemaal heb meegemaakt, want
het was supergezellig.

Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Van mijn ouders, dat je altijd jezelf
moet zijn en je hart moet volgen.
En dat ik niet altijd aan anderen moet
denken, maar wat meer aan mezelf.
Dit doe ik namelijk vaak te weinig.

Welke opleiding volg je en wat
houdt deze in?
Ik ben momenteel afgestudeerd
en heb mijn diploma helpende kok
niveau 2 behaald aan de Gilde opleidingen in Venlo. Ik heb er nu voor
gekozen om te gaan werken, omdat
ik geen hele weekenden wil gaan
werken en ik meer tijd wil hebben
voor mijn vrienden en vriendinnen,
mijn vriend en mezelf.

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Op de laatste foto die ik gemaakt
heb, was ik op vakantie met mijn
vriend. We hebben deze foto
gemaakt toen we gezellig wat aan
het drinken waren aan het meer bij
het waterskiën. Deze foto heb ik
gewoon bewaard voor mezelf als
een leuke herinnering aan de vakantie.

Hoe heb je je beste vriend/vriendin ontmoet?
Ik heb geen beste vriend of vriendin,
ik behandel iedereen gelijkwaardig.
Ze zijn allemaal even belangrijk voor
mij. Ik heb ze ontmoet met uitgaan
en inmiddels zijn we een vriendinnengroep geworden. We gaan om
de zoveel tijd gezellig naar de keet
of we drinken wat bij iemand thuis.
Ook gaan we elk jaar op vakantie
met de meiden. Ik vind het heel
gezellig om leuke dingen te doen
met mijn vriendinnen, we hebben
het altijd gezellig en kunnen lekker
lachen met elkaar. Ook ga ik weleens met mijn andere vriendinnen
wandelen of een terrasje pakken, dit
vind ik ook heel leuk.

Welke app gebruik je het meest?
Ik maak het meest gebruik van de
app Snapchat. Dit komt omdat ik
het leuk vind om foto’s te maken en

T.k gevraagd land en
tuinbouwmachines o.a ploeg
frees spitmachine kipper mesttank
schudder hark weidebloter tractor enz
0619076959

Oudvit seniorenbanen is opzoek naar
o.a. schoonmakers en postbezorgers
in uw regio! Ervaring werkt! bel:
0512 54 80 77 of kijk op www.oudvit.nl
We zien uw sollicitatie graag tegemoet!

Dringend op zoek naar iemand voor
hulp in de huishouding! Tijden en
betaling io.
Interesse? 06 1317 9070

Partime medewerkers(sters)
Voor stekwerkzaamheden
Lukassen plantgoed panningen
tel 06 5023 8138

Mijn moeder is mijn voorbeeld.
Als ik iets niet weet, vraag ik
meestal advies aan mijn moeder.
Zij heeft altijd wel advies of een
antwoord voor mij klaar. Ik vind
dat mijn moeder een voorbeeld is.
Ze staat altijd voor me klaar. Ook lijken we, zowel qua quiterlijk maar
ook qua innerlijk, als twee druppels water op elkaar. We zijn allebei
bijna altijd vrolijk en proberen altijd
voor iedereen te zorgen en er voor
ze te zijn. We zijn ook altijd in voor
wat gezelligheid.

Wat is je favoriete dag?
De vrijdag, want dan begint het
weekend en ga je meestal leuke dingen doen.

Wat was de laatste serie of film
die jij heel erg leuk vond?
Squid Game. Dit is een serie die net
uit is gekomen. We zijn deze serie
nog aan het kijken, maar ik vind het
een hele leuke en spannende serie.
Echt een aanrader.

Met wie zou jij je leven willen
ruilen?
Ik zou het zo niet weten, maar als
ik moet kiezen, dan kies ik voor
iemand die een onbezorgd leven
leidt en kan doen en laten waar die
zin in heeft.
Tekst: Mirthe

Gezocht vrouw/en voor contact/date/
relatie/uitgaan. 35 tot 55 jaar. Tel;
0638341196 met whatsapp.
Te huur/te koop gezocht
LANDBOUWGROND. Contact:
06 2510 4001
Zwangerschapsyoga? Zwanger & Fit
en/of themalessen? Heel flexibel bij
Lekker Laeve! www.lekkerlaeve.nl

Hoi

Column

Pompoen
seizoen
De pompoen. Als de blaadjes
van de bomen beginnen te
vallen, kom je de vrucht op heel
veel plaatsen tegen.
Pompoensoep, pompoentaart
en pompoenkoffie. En natuurlijk niet te vergeten, het symbool van Halloween.
Aan de kant van de weg duiken sinds begin oktober allemaal
kraampjes met seizoensproducten op, zoals onder andere pompoenen. Massa’s liggen er op de
velden te wachten om te worden
gebruikt in ons eten of drinken.
Zelf ben ik een grote fan van
zelfgemaakte pompoensoep.
Veel mensen hebben nog nooit
pompoen geproefd en weten dus
niet hoe het smaakt. Toch wordt
het steeds populairder. Denk aan
Starbucks, die in de herfst de koffie Pumpkin Spice Latte verkoopt.
Ook is de pompoen bekend door
het Amerikaanse Halloween.
Mensen zetten in en rondom hun
huis pompoenen neer in alle soorten en maten. Soms zelfs met de
creatiefste gezichtjes en een theelichtje erin. Toch is het snijden van
een pompoen een heel gevecht.
Als ik zie wat voor een bende je
krijgt bij het maken van pompoensoep, laat staan wat voor ravage
het wordt bij het uithollen van een
pompoen, om er vervolgens ook
nog eens een gezicht in te maken.
Toch wordt de oranje vrucht in
Amerika niet alleen voor eten
gebruikt. De sport pompoenslingeren wordt in het zuiden van de
Verenigde Staten veel beoefend
en er worden zelfs wereldkampioenschappen gehouden.
In het Belgische Heffen is er ook
een een nationale pompoendag.
Dit wordt altijd op de derde zondag van oktober georganiseerd
door een plaatselijke jeugdbeweging. Ook daar is een competitie,
waarbij de kweker van de zwaarste pompoen een prijs wordt toegekend.
Uiteindelijk vind ik de pompoen
het symbool voor de herfst, met
de kennis dat het weer kouder
wordt en het tijd wordt om onder
een dekentje te kruipen met
warme chocolademelk, of met
een lekkere kop pompoensoep.

Maud van den Bekerom
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Nationale Motorcross Meijel
De Nationale Motorcross Meijel vindt op zaterdag 30 en zondag 31 oktober plaats. De deelnemers in verschillende categorieën maken kans op dagprijzen. Op zondag worden de Nederlandse Kampioenschappen
verreden.
Na twee jaren gedwongen rust organiseert MCC Meijel weer een motorcrossweekend op zaterdag 30 en
zondag 31 oktober. “Het seizoen in
2021 is zeer kort waardoor de kampioenstitels waarschijnlijk pas vergeven worden op circuit de Vossenberg”,
aldus de organisatie. “Dit jaar wordt
‘Meijel’ dan ook extra spannend.”

ProX Jeugdmotorcross en de
clubklasse.
Op zaterdag zullen de jeugd en diverse
clubklassen aan de start verschijnen.
De jeugdklassen variëren van 50cc tot
en met 125cc. Ook staan de quads en
de zijspannen aan de start.
Zondag 31 oktober staat in het teken
van het Nederlands Kampioenschap.

In Meijel verschijnen aan de start
de MX Open Junioren, MX Open
Nationalen, MX Open Senioren, MX
Open Inters, de MX2 Inters en de zijspannen. Bij de MX2 inters verschijnt
Loeka Thonies met een aardige voorsprong in het kampioenschap aan het
starthek. Hij zal in Meijel proberen het
kampioenschap definitief binnen te
halen.
Bij de MX Open klasse voert Jacky
Tausch het klassement aan. Ook zal
MCC Meijel coureur Teun Cooymans,
die momenteel derde staat in de tussenstand, azen op een dagprijs. MCC
Meijel-leden Demyan van Loon en
William Thijssen zullen ook deelnemen in de koningsklasse. Verder zal
Jeroen van Loon een serieuze kandi-

daat zijn voor de dagwinst in de MX
Open Senioren klasse. Ook de zijspanklasse zal goed vertegenwoordigd worden door MCC Meijel-leden.
Enkele duo’s die hier aan de start verschijnen zijn Stephan Wijers-Loet van
de Putten, Bram van Dijk-Dirk van Dijk,
Lins Stijnen-Han van Hal en Marcel van
Wanrooij-Bryan van Wanrooij.
Na afloop is in de tent de prijsuitreiking aan de dagwinnaars en aansluitend de huldiging van de Nederlandse
Kampioenen. De tent sluit op zaterdag- en op zondagavond om 19.00 uur
in verband met coronabeperkingen.
Rijders, medewerkers en toeschouwers zijn welkom met een coronapas.

Twee keer goud
voor Lilian Nijskens

Flatsers behalen ruime overwinning
in Maasbree

De Turnhoutse Atletiek Club organiseerde zaterdag 16 oktober een
international master meeting, een baanwedstrijd voor masters.
Voor Atletiek Helden werd Lilian Nijskens uit Grashoek
ingeschreven op de sprintafstanden 100 en 200 meter voor vrouwen
masters 55. In België werd ze zelfs op beide afstanden eerste.

In een sportieve wedstrijd hebben de mannen en vrouw van de Flatsers uit Baarlo vier winstpunten behaald
in de derby tegen Maasbree. De wedstrijd vond zaterdag 16 oktober plaats.

Martin Sanders
wint twaalfde viswedstrijd
Hengelsportvereniging De Ruisvoorn Helden organiseerde op
zaterdag 16 oktober de twaalfde viswedstrijd van het jaar. Voor de
vierde keer werd dit seizoen gevist aan de Noordervaart in plaats
van de thuisstek aan de De Breeërpeel. Martin Sanders kwam als
winnaar uit de bus.
Na de vele kilo’s die de laatste
weken op de thuisstek waren
gevangen, moesten de deelnemers
nu genoegen nemen met wat onsjes vis. Martin hengelde 375 gram
uit het water. Math Verhaegh
werd nummer twee met 275

gram. Jos Janssen stond ook op
het podium met 200 gram. Op de
vierde plaats eindigde Sjra Dorssers
met 75 gram. De vijfde plaats werd
gedeeld door Pieter Trines en Oscar
Huidekoper met 50 gram.

Helden vergeet zichzelf te
belonen in Tegelen
Na het verlies thuis tegen MVC, volgde zaterdag 17 oktober een volgende zware pot voor voetbalclub Helden 1. Maar in de wetenschap
dat het tweede team ook van de koploper kon winnen (2-1), betekende
dat ook het eerste team van Helden voor de overwinning kon gaan
tegen de trotse koploper uit Tegelen: de Tricolores van SC Irene.
Helden voetbalde om te winnen, gooide alle schroom van haar
af en creëerde de beste kansen.
Uiteindelijk kon de thuisploeg het
meest tevreden zijn met de einduitslag: 0-0. In de eerste helft is het
twee keer jongeling Bas van den
Beuken, die dichtbij de openingstreffer kwam. De eerste kans kwam
uit een klutsbal. Maar Bas wist geen
hoek te vinden en de bal was voor
de keeper. Bij de tweede grote kans
was de keeper al verschalkt, maar
was er op het laatste moment nog
een verdediger die de bal van de
lijn haalden. Geen doelpunt voor

Bas dus. Ook bij een schot van Freek
Kessels uit een corner was de keeper al gezien, maar werd ook hier
de bal net van de lijn gered door
een van de verdedigers.
In de tweede helft eenzelfde beeld:
een beter Helden, maar al met al
zat het op alle fronten niet mee
en wilde de bal er voor de blauwe
brigade er dus niet in. Waar Helden
bij voorbaat wellicht tevreden zou
zijn met een punt uit Tegelen, was
dit ene puntje nu toch wat weinig
gezien het spelbeeld.
Tekst: Roy van Breukelen

Patrick Holthuysen opende goed tegen
Ceriel Joppen, die duidelijk startproblemen kende en direct op een vier
punten achterstand kwam en die
hij niet kon ophalen. Daardoor ging
de winst naar Patrick. Mark van der
Korput viel laat op de klep binnen
en moest het opnemen tegen Hem
Hendrix die geen genade kende en de
voorsprong van twee puntjes stilletjes uitbouwde naar een ruime zegen,
waardoor de stand weer gelijk kwam.

Piet Geurts en Jac Leentjes troffen
elkaar in de derde partij. Piet leek een
makkelijke overwinning te gaan behalen, maar toen ook Piet een misser
maakte, werd het nog spannend en
hield hij alleen maar ‘de steek’ over
die hij wel benutte. De voorspong was
daar.
Esther van der Perre-Geurts gaf Guido
Sonnemans de hele wedstrijd geen
kans en speelde wederom een prima
partij die resulteerde in een zeer

ruime overwinning. In de slotpartij
speelden Roy Geurts en Joris Wijnen
een goede en spannende wedstrijd die Roy leek te gaan winnen.
Maar een voorsprong van vier punten
verdween als sneeuw voor de zon.
Toen Joris de beste winstkansen had,
bleef hij op 26-26 in de ring steken.
Hier wist Roy wel raad mee en pakte
alsnog de winst.
Tekst: Piet Geurts, Flatsers

Probleem in afwerking fataal voor
Herpertz Bevo Hc
Herpertz Bevo HC heeft op zaterdag 16 oktober tegen het sterke Green Park Aalsmeer een goede indruk
gemaakt. De defensie stond als een huis, maar aanvallend liet de ploeg teveel steken vallen, waardoor Green
Park Aalsmeer met 32-26 wist te winnen.
Herpertz Bevo Hc begon goed aan de
wedstrijd en had in de beginfase zelfs
lang een voorsprong. Halverwege de
eerste helft leidde Herpertz Bevo HC
met 9-8. Tot de 19e minuut hielden
beide ploegen elkaar in evenwicht,
maar tussen de 19e en 27e minuut liep
de thuisclub van 9-9 uit naar 15-10.
Herpertz Bevo HC faalde in de afronding. Met 15-11 in Aalmeers voordeel
ging de rust in. De eerste minuten na rust waren voor de thuisclub.
Herpertz Bevo HC knokte zich terug in
de wedstrijd. De ploeg toonde veer-

kracht en kroop dichterbij. Van 16-11
werd het in de 39e minuut 18-17. Op
dat cruciale moment kon Herpertz
Bevo HC niet de verdiende gelijkmaker
scoren. Green Park Aalsmeer schakelde bij qua tempo. Tussen de 41e
minuut en de 55e minuut liep Green
Park Aalsmeer uit van 20-17 naar
29-21, omdat Herperzt Bevo HC ondermaats in aanvallend opzicht presteerde. In de slotfase kon Herpertz
Bevo HC aan eerherstel werken.
Het kwaad was al geschied en een te
fors uitgevallen 32-16 was het geval.

Komend weekend komt Herpertz Bevo
HC niet voor de competitie in actie,
want dan speelt Herpertz Bevo HC
voor de Europa Cup in eigen hal tegen
AS SGS Rambat Hasron uit Israël.
Zaterdag 23 oktober is de eerste wedstrijd om 16.00 uur in de Heuf. De volgende dag is de tweede wedstrijd ook
in de Heuf. Dan begint de wedstrijd
om 15.00 uur.
Tekst: Mat Nellen

VC Olympia winnen van Vludoc HS1
VC Olympia HS1 heeft de wedstrijd tegen Vludoc HS1 uit Nuth op zaterdag 16 oktober gewonnen met 3-1.
Hierdoor nemen de Panningse mannen 4 punten mee naar huis.
De eerste set kon Panningen niet winnen en de set werd afgegeven met
een stand van 23-25. In de tweede
set werd het weer spannend, maar
nu wisten de mannen van Olympia
wel door te pakken en de set te winnen met 27-25. Na deze set kwamen

de mannen van Panningen helemaal
los. In de buitenposities ging het er
feller aan toe en ook blokkerend en
serverend werd er beter gespeeld.
Dit resulteerde in een 25-14 winst in
de derde set. Ook de vierde set bleven de Olympia mannen dit niveau

volhouden. Deze set werd afgesloten
met 25-14. Na deze pittige wedstrijd
verdienden de Olympia mannen thuis
toch 4 punten met deze 3-1 winst.

Tekst: Pieter Selen, VC Olympia
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Uitslag donateursactie Harmonie Eendracht Meijel
In de week van 27 september tot en met 2 oktober vond de donateursactie
van Harmonie Eendracht Meijel plaats. Leden van de vereniging gingen
langs de deuren om loten te verkopen. Notariskantoor Mobers &
Smolenaars uit Panningen verrichtte op maandag 4 oktober de trekking.

Als prijswinnaars kwamen de volgende winnaars uit de bus:
Eerste prijs 150,00 lot 1580,
tweede prijs 100,00 lot 1655,

derde prijs 75,00 lot 1695, vierde prijs
50,00 lot 0033 en de vijfde prijs 25,00
lot 1689. Prijswinnaars kunnen contact
opnemen met Lidy Vervoordeldonk via

077 851 14 24 en op vertoon van het
winnende lot, hun prijs afhalen.

Heemkundekring Kessels Eigen

Jaarlijkse bijeenkomst

Stichting Heemkundekring Kessels Eigen houdt op donderdag
28 oktober in de bibliotheek in Kessel haar jaarlijkse bijeenkomst
voor al haar werkgroepleden, deelnemers en geïnteresseerden.
De leden van de stichting willen deze avond iedereen bijpraten
over de stand van zaken en de projecten waar ze mee bezig zijn.

300 jaar jubilarissen bij Meijelse schutterij
Negen jubilarissen van schutterij St. Willibrordus uit Meijel werden op zondag 17 oktober gehuldigd.
Bij elkaar opgeteld waren ze 300 jaar lid van de schutterij. Er werd drie maal goud uitgedeeld voor de leden
Harrie Kessels, Jan Strijbos en Sjra Stultiëns. Alledrie deze jubilarissen waren 50 jaar lid van de schutterij.
Anoesjka Koopmans werd gehuldigd voor 40 jaar lidmaatschap. Verder waren er vier zilveren jubilarissen
met 25 jaar lidmaatschap: Loes van Heugten, Annie Strik, Geer Philips en Harrie Ghielen. Tot slot was er
een 10-jarig lidmaatschap te vieren van Veerle Sondagh. Alle jubilarissen zijn leden die ieder op hun eigen
manier veel gedaan hebben en nog steeds doen voor hun vereniging, schutterij St. Willibrordus, ‘de gruun
van Méél’, winnaar OLS 2019.

Sinds 2019 timmert een aantal vrijwilligers aan de weg om hetgeen
wat Kessel tot Kessel maakt in
stand te houden. In die drie jaar is
er een aantal werkgroepen gestart.
Door corona hebben de activiteiten tijdelijk stilgelegen, maar nu er
weer wat georganiseerd mag worden, willen de leden van de stichting geïnteresseerden bijpraten.
Eén van de belangrijkste onderwerpen tijdens op deze bijeenkomst is
de presentatie van de eerste periodieke publicatie(magazine). Daarin
staan artikelen over Kessel vroeger en nu, aangevuld met wetenswaardigheden, foto’s gedichten en
verslagen. Het is de bedoeling om

deze publicatie twee keer per jaar
uit te brengen.
Heeft u aanvullende info nodig
of heeft u belangrijke heemkundige informatie/stukken die u wilt
delen, dan kunt u elke vrijdagmorgen tussen 10.00 en 11.00 uur
terecht in de bibliotheek van
Kessel. Hier is een vrije inloop
waarbij iemand van de heemkundestichting aanwezig is die u te
woord kan staan.
De bijeenkomst op donderdag
28 oktober begint om 20.00 uur
in de Kesselse bibliotheek.
Aanmelden is verplicht en kan tot
25 oktober via henk.van.dijck@
outlook.com

Concert fanfare St.Jozef Beringe
Fanfare St.Jozef speelt op zondag 14 november in samenwerking met
Harmonie Amicitia uit Roggel een concert in de Wieksjlaag in Beringe.
De zaal is open vanaf 14.00 uur en het concert eindigt uiterlijk om 16.30 uur.
Het concert is voor iedereen gratis
toegankelijk. De Beringse gouden en
diamanten bruidsparen worden speci-

BVB Euroveen Logistics onderdeel van Kekkilä-BVB is een logistiek dienstverlener gespecialiseerd
in het transport van bulk- en palletvrachten. Met ruim 25 eigen vrachtauto’s en een team van circa
30 vaste medewerkers vervoeren wij dagelijks vrachten in binnen- en buitenland.
Vanwege gezonde groei, komen wij voor onze standplaats Grubbenvorst graag in contact met een
fulltime:

Combi chauffeur CE
Jij komt te werken op een combinatie bakwagen aanhanger met het doel diverse grondstoffen en
substraten te transporteren van en naar verschillende projecten. De ritten zijn voornamelijk binnen
de BE-NE-LUX en Duitsland waar overnachtingen geregeld voorkomen.

Wat vinden wij echt belangrijk:
•
•
•

Dat Je beschikt over een rijbewijs CE met code 95;
Je bent flexibel en gemotiveerd;
Ervaring als combi chauffeur is een sterke pre.

Wat kun je van ons als werkgever verwachten:
•
•
•
•
•

Een belangrijke plek binnen een groeiende internationale organisatie én een team van
gedreven, leuke en enthousiaste collega’s;
Afwisselend werk waar je op vele bestemmingen komt;
Goed verzorgd materiaal waar we trots op zijn;
Begeleiding via mentorschap;
Basis werkweek maandag t/m vrijdag, weekend vrij.

aal in het zonnetje gezet deze middag.
Opgeven kan via secretariaat@
fanfarejozef.nl of 06 12 93 58 42.

Museum Peel en Maas

Kinderactiviteit in het donker
In de herfstvakantie en tijdens het Halloween-weekend heeft Museum
Peel en Maas een speciale activiteit. Kinderen kunnen, net als vorig jaar,
met hun ouders door een donker museum gaan speuren.
In het museum begint een speurtocht naar het zoeken van vragen
én antwoorden. Diverse herfst- en
Halloween-figuren en objecten lichten
op wanneer er met een zaklamp op
geschenen wordt. Kinderen moeten
speuren in de museumruimtes om tot
de oplossing te komen.
De activiteit vindt plaats op donderdag
28 en vrijdag 29 oktober en tijdens het

Halloween-weekend op zaterdag 30
oktober. Bezoekers kunnen ’s avonds
gaan speuren tussen 18.30 en 20.30
uur. Aanmelden is verplicht en kan via
info@museumpeelenmaas.nl. Vermeld
je naam, e-mailadres en de dag en
het tijdstip dat je langs wilt komen.
Kinderen tot 13 jaar kunnen gratis naar
binnen. Je hoeft niet in bezit te zijn
van een coronatoegangsbewijs.

Sta jij open voor een mooie uitdaging binnen een gezonde organisatie?
Mail je CV en motivatie naar werving@ontwikkelwijzer.nl of bel voor vragen: 06 147 97 000

Kekkilä-BVB is een van Europa’s grootste
leveranciers en producenten van substraten.
Met eigen merken en als private label
producent zijn wij expert als het gaat om
het produceren en leveren van substraten
voor alles wat groeit en bloeit, zowel voor
consumenten als voor professionele kwekers en
telers. Wij hebben al meer dan 100 jaar ervaring
en leveren onze producten aan meer dan 80
landen. We werken met meer dan 500 mensen in
Nederland, Finland, Zweden, Duitsland, Estland en
Spanje aan het optimaal beleveren van onze klanten.

bvb-substrates.com / kekkila-bvb.com

Hutten en tenten bouwen

Natuurspeeldag voor kinderen
IVN Helden organiseert een Natuurspeeldag op dinsdag 26 oktober,
waarop kinderen van 11.00 tot 14.00 uur hutten en tenten kunnen bouwen bij de Koeberg in Helden. Ook worden er in de natuur samen
opdrachten en spellen gedaan.
Deze dag is bedoeld voor alle kinderen
van Peel en Maas die naar de basisschool gaan. IVN zorgt voor warme
chocomel, soep en koffie/thee voor
de ouders/grootouders die meeko-

men. Aan de kinderen wordt gevraagd
oude gordijnen, lakens, stukken
touw en wasknijpers mee te nemen.
Aanmelden kan via jeugdwerkgroep@
ivnhelden.nl
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Geplukt

Dorrie Driessen Meijel
Ze heeft zich haar hele leven lang ingezet voor anderen, maar na een ingrijpende gebeurtenis besloot ze
dat het tijd was voor haarzelf. Ze ging op zoek naar wat ze écht leuk vond in het leven en gooide het roer
om. Deze week wordt Dorrie Driessen (56) uit Meijel geplukt.

was er geen sprake van dat proces.
Het was een enorme klap en moeilijk te verwerken.” Dorrie merkte dat
ze destijds een steungroep miste
van lotgenoten. Nu ze zelf over haar
ervaring met rouw kan praten, wil ze
anderen helpen waar het kan. “Ik ben
er nu aan toe en kan erover praten
zonder dat ik die boosheid en het
onrecht voel. Als ik anderen met mijn
ervaring kan helpen, zou dat superfijn
zijn. Dus als er mensen zijn die steun
nodig hebben, mogen ze contact met
mij opnemen. Ik wil hen graag helpen
en begeleiden tijdens dit moeilijke
proces.”

Nieuwe levensrichting

Dorrie werd geboren in Tegelen
maar verhuisde op haar achtste
naar Panningen. Ze wilde niet,
maar had geen keuze. Haar vader
werd directeur van bejaardentehuis De Wietel in Panningen.
Uiteindelijk wende ze aan haar
nieuwe leefomgeving. “Ik ben
zowat opgegroeid in De Wietel en
heb er veel tijd doorgebracht”, zegt
Dorrie. “Zo las ik de mis voor in de
kerk en bracht ik prijzen rond bij
het kienen.” Goede herinneringen heeft ze aan de MissieFancy
Fair die jaarlijks werd gehouden.
“Dat was een hele happening.
Het was een activiteitendag met
touwtje trekken en een tombola.
De opbrengst ging naar de Missie.

Vanuit hier werden paters ondersteund die vanuit het Missiehuis in
Panningen jarenlang vertrokken naar
verschillende landen in Afrika om
daar mensen in armoede te helpen.
Ik mocht altijd op deze dag helpen:
het was echt een feest.”

Missie
In het bejaardentehuis leerde ze
op haar zestiende haar grote liefde
kennen. “Ik kende hem al, hij was
klusjesman in De Wietel”, zegt
Dorrie. Op mijn verjaardag, tijdens de
Panningse kermis, vroeg hij mij verkering.” Op haar 22e trouwde ze met
haar Meijelse vlam en verhuisde ze
linea recta naar Meijel. “Woordat we
trouwden hebben wij lang verkering
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Grote hobby’s van de Meijelse zijn
wandelen en fietsen. “Ik heb al een
paar keer de Alpe d’Huez gefietst en
ik bewandel vaker het Pieterpad.”
Onlangs kreeg Dorrie het idee om
met eigen kampeerspullen te gaan
fietsen. “Ik kocht een aanhangwagen
voor mijn fiets en met een tent ging
ik op pad. Ik fietste richting het noorden, zodat ik de zon in mijn rug had.”
Het plan was om negen dagen lang
80 kilometer per dag te fietsen naar
Groningen en weer terug. ‘s Nachts
sliep ze op een camping. “Het was
heftig, maar ook heel leuk. Ik heb veel
mensen leren kennen en het was een
mooie ervaring.” Daarna wilde ze nog
zeven dagen te voet met haar rugzak
met kampeerspullen een gedeelte van
het het Pieterpad lopen. “Maar na vijf
dagen vond ik het genoeg geweest
en ben ik naar huis gegaan.” Iets waar
Dorrie helemaal enthousiast van
wordt, is bosbaden. Dat is wandelen
in de natuur, waarbij zintuigen worden geprikkeld door te horen, zien en
voelen. “Dat is waar ik gelukkig van
word. Ik hoop ooit naar Japan te gaan,
daar komt bosbaden vandaan. Ik wil
er wandelingen maken en inspiratie
opdoen.” Dorrie hoopt anderen ook
enthousiast te maken over bosbaden. “De natuur is goed voor je. Ik wil
mensen dan ook echt aanmoedigen
om naar buiten te gaan. Bosbaden is
een soort gratis therapie en het kan je
enorm helpen.”

Tekst en beeld: Roosje Delsing

Werkplaatsmedewerker/
metaalbewerker m/v

Verandering

Sudoku

7

Fietsen

Werken bij Nelissen Constructie

Puzzel

8

Na het overlijden van haar man
besefte Dorrie dat ze wilde uitvogelen
wat ze zelf écht wilde in het leven. “Ik
merkte dat ik veel van mijn creativiteit
altijd heb onderdrukt, daar wilde ik
graag iets mee doen.” Dorrie huurde
een duofiets en fietste rond met
ouderen, blinden en slechtzienden.
“Het was mooi om iets voor anderen
te doen. Het verbaasde me dat ouderen zó konden genieten van de wind
die door hun haren vloog, het was
geweldig.” Daarnaast verdiepte ze zich
in alternatieve geneeswijzen, zoals
haptonomie, iets wat haar enorm
had geholpen in haar helingsproces.
“Als administratief teamleider zat ik
vooral in mijn hoofd, bij haptonomie
verbind je je brein met je lichaam. Ik
vond het interessant en ben cursusgehad. We hebben elkaar in die tijd
sen gaan volgen. Nu geef ik ze zelf
echt goed leren kennen.” In Meijel
kregen ze drie kinderen: Denise, Teddo hier aan huis. Ik volg ook een studie
en Marieke. Voordat ze kinderen kreeg als psycholoog, omdat ik meer wil
werkte Dorrie als administratief mede- leren over waarom de mens doet wat
werker bij de Rabobank, later kreeg ze hij doet. Het is belangrijk voor mezelf
dezelfde functie, maar dan op kantoor om mij te blijven ontwikkelen. Leren is
bij de paters. “Hier heb ik geholpen
met het opzetten van projecten voor
kinderen in Ethiopië. Ik heb naast de
financiële administratie van de projecten een nieuwe administratie opgezet voor de Congregatie der Missie
in Ethiopië. Toen mijn kinderen oud
genoeg waren, ging ik zelf ook elk jaar
naar Ethiopië als controleur van de
administraties. Ik mocht ook families
bezoeken, om te kijken hoe het daaraan toe ging en hoe onze steun hen
hielp. Het was mooi om te zien hoe de
projecten zich daar ontwikkelden.”

iets wat ik graag doe, ik voel me soms
net een spons.“
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In 2013 veranderde het leven van
Dorrie en haar gezin voorgoed: haar
man kwam om het leven bij een treinongeval in Weert. Met immens verdriet
en drie pubers bleef ze achter. Haar
leven stond op zijn kop. Dorrie stopte
bij Zorgcentrum Vincent Depaul, waar
ze inmiddels als teamleider financiële
administratie werkte. Het leven oppakken was niet gemakkelijk.
“Het heeft acht jaar geduurd voordat
ik erover kon praten. Ik kan nu uitleggen hoe anders rouwen is wanneer iemand plotseling overlijdt, dan
wanneer je de tijd hebt om afscheid
van iemand te nemen. Mijn vader is
één jaar geleden overleden en van
hem heb ik afscheid kunnen nemen.
Het was héél bijzonder om bij zijn bed
te waken en ik besefte dat afscheid
nemen echt bij het proces hoort.
Toen mijn man plotseling overleed,

Wij zijn Nelissen Constructie. Sinds 1997 leveren wij trappen
en balustrades op maat aan onze klanten. Deze maken we met
name voor winkels, appartementencomplexen, bedrijfshallen
en de bouw.
Bij Nelissen Constructie staat bij ieder project de wens van
de klant centraal. Wij maken maatwerkproducten, geheel
passend bij de behoeftes van de klant. Wij zijn gespecialiseerd
in trappen, balustrades en het kleinere las- en constructiewerk.
Al deze projecten voeren wij van A tot Z uit. Van het uittekenen
tot aan de montage. Ons team bestaat uit een groep van
10 gemotiveerde medewerkers, die iedere dag met veel plezier
werken aan de projecten. Al deze factoren zorgen ervoor dat
wij projecten op kunnen leveren waar wij achter staan en
trots op zijn.
U kunt uw sollicitatie richten aan:
Nelissen Constructie t.a.v. de heer R. Nelissen
De Gruisdonk 21, 5928 RT Venlo
T 06 50 29 29 88 E info@nelissenconstructie.nl

14

service \ 2110

Kerkberichten
Vincentiusparochies
Coronamaatregelen

Het toegestane aantal kerkgangers
is niet meer beperkt. De 1½
meter is opgeheven, maar houdt
u nog wel een gezonde afstand,
ondanks het feit dat u, hopelijk,
gevaccineerd bent. Blijf thuis bij
ziekteklachten, zodat iedereen
zich veilig kan voelen in de kerk.
De H. Communie wordt nog steeds
‘coronaproof’ uitgedeeld. Van harte
welkom!

Parochie Beringe

Misintenties
NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens
het parochiespreekuur op
dinsdagochtend. Ook bij kapelaan
Roger Maenen tel. 077 466 18 50 of
per email roger.maenen@ziggo.nl.
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 24 oktober
H. Mis 09.30 uur
Woensdag 27 oktober
H. Mis 09.00 uur
Allerzielen vindt plaats op zondag
31 oktober 9.30 uur, aansluitend
zegening op het parochiekerkhof.
Kledinginzameling Beringe
Op maandag 1 november a.s. is de
volgende inzameling van bruikbare
kleding, schoenen, dekens,
knuffels en gordijnen.

Parochie Egchel

Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens
Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 24 oktober
H. Mis om 11.00 uur - intenties:
Grada Dorssers –Smets (verjaardag)
en voor Piet Dorssers; Jac Gommans
(verjaardag),
Zondag 31 oktober
11.00 uur H. Mis: viering
allerheiligen/allerzielen met
medewerking van muziekvereniging
Egchel – intenties: de overleden
leden en de begunstigers van de
jacht in Egchel.
Aansluitend zegening op het
parochiekerkhof
Overleden is Annie Gommans-Kempen,
92 jaar.

Parochie Grashoek

Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg
077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 24 oktober
H.Mis 11.00 uur
Allerzielen vindt plaats tijdens H.
Mis van zaterdag 30 oktober 16.00
uur en aansluitend bezoek aan het
parochiekerkhof.

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

Vlees met smaak
Dat is ons motto!

Parochie Helden

Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
077 3071488
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 24 oktober
H. Mis 10.00 uur – herenkoor; t.i.v.
Felix Bruijnen en Catharina BruijnenDriessen en overl. fam.; Thei Stals en
schoonzoon Jan
Allerheiligen / Allerzielen wordt
gevierd op zondag 31 oktober: 10.00
uur H. Mis en aansluitend zegening op
het parochiekerkhof.

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 23 oktober
Geen H. Mis
Zaterdag 30 oktober
Geen H. Mis
We vieren Allerheiligen-Allerzielen op
zaterdag 6 november, zegening van de
graven om 17.00 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 23 oktober
19.00 uur H. Mis met Dameskoor
t.i.v. Gerard van Pol (gest.jaard);
-Willem Strijbos, Anna StrijbosPeggen en overl. familie (jaardienst);
- Roos Heldens-Kessels (jaardienst),
Mariet Hoebergen-Heldens en
kleindochter Nikkie Hoebergen.
Zondag 24 oktober
H. Doopsel 13.30 uur – Senn Vestjens
Maandag 25 oktober
18.30 uur (dagkapel) Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 26 oktober
H. Mis 09.00 uur (dagkapel) t.i.v. Piet
Neessen en To Neessen-Hendriks
Donderdag 28 oktober
H. Mis 09.00 uur. Aansl. Aanbidding
(dagkapel)
Allerzielen: speciaal lof op zondag 31
oktober 15.00 uur.
Aansluitend bezoek aan kerkhof.

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

zangkoor – intenties: Joke Goes;
Nellie van Ostaijen-van Nienhuis
en Theo van Ostaijen en overleden
familieleden; Taco Schledorn
(jaardienst); Aloys Duis (jaardienst)
en t.i.v. overleden leden van
familie Duis-Kampen;
Zondag 24 oktober
H. Mis 10.30 uur in de kapel van het
Missiehuis
Het Allerzielenlof vindt plaats op
zondag 31 oktober om 14.30 uur in
de parochiekerk.
Dinsdag t/m vrijdag ochtendmis
om 9.00 uur in de dagkapel.

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

Disco-avond voor mensen
met een verstandelijke beperking
Na een afwezigheid van meer dan anderhalf jaar is Disco de Springer weer terug. Op vrijdag 29 oktober
organiseren de vrijwilligers van stichting de Springer weer de disco voor mensen met een verstandelijke
beperking in het gemeenschapshuis van Panningen.
Stichting de Springer organiseert al
meer dan 35 jaar deze disco-avonden. De allerlaatste disco-avond
dateert van begin 2020, toen nog in
’t Café in Helden-Dorp. Doordat het
coronavirus roet in het eten gooide
was de stichting genoodzaakt de
activiteiten te staken. In de tussen-

liggende periode werd ook duidelijk
dat de deuren van ’t Café de gingen
sluiten. Om die reden hebben de
vrijwilligers in de afgelopen maanden gewerkt aan een passende
terugkeer.
Zo zijn ze op de nieuwe locatie
gevonden in het gemeenschapshuis

te Panningen. Disco de Springer zal
maandelijks worden georganiseerd
met de vertrouwde dj Ruud, de vrijwilligers die alles in goede banen
leiden en de bezoekers en begeleiders. De deuren zijn geopend vanaf
19.30 uur en de avond duurt tot
22.45 uur.

Stemperiode Cultuurprijs van start
De stemperiode voor de Cultuurprijs van Peel en Maas is weer begonnen en tot en met zaterdag
6 november kan er worden gestemd. Dit jaar zijn de historische werkgroep De Borcht in Baarlo, het boek
Veerkracht en de werkgroep natuur en recreatie van het Dorpsoverleg Meijel genomineerd voor de
Cultuurprijs van 2021.

Aanbieding
Goulashsoep
Ossenstaartsoep
Ossenhaaspuntjes
Ossenstaart

Geldig van 21 oktober t/m 10 november 2021

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

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

www.herefords.nl

De prijs is een erkenning voor personen, organisaties of evenementen die een waardevolle bijdrage
leveren aan het culturele leven in de
gemeente Peel en Maas. De historische werkgroep in Baarlo geeft onder
andere de Sprokkeling uit. Dit is een
boekje met verhalen uit het verleden. Het boek Veerkracht werd
vorig jaar gemaakt over het jaar dat
de gemeente Peel en Maas zwaar
getroffen werd door het coronavirus.
De werkgroep natuur en recreatie van

het dorpsoverleg in Meijel realiseerde
het afgelopen jaar de uitkijktoren bij
de Vossenberg in Meijel.

bekend gemaakt. De toegang is gratis en kaarten zijn verkrijgbaar via
de ticketverkoop van DOK6 Theater.

Uitreiking Cultuurprijs
2020 en 2021

Stemmen

De uitreiking is op vrijdag 19 november in DOK6 Theater in Panningen.
De genomineerden voor de jaren
2020 en 2021 horen dan wie er
met de prijs vandoor gaat. Ook de
winnaars van de Publieksprijs én
de Stimuleringsprijs worden dan

Stemmen kan via de
Facebookpagina van de Cultuurprijs
Peel en Maas en via stemcultuurprijs@gmail.com. De filmpjes met
de genomineerden zijn ook op het
YouTube-kanaal van de Cultuurprijs
te vinden. In 2019 won Baarlo Leeft
de publieksprijs.
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Kerkberichten
Cluster MKBE

Viering Allerheiligen
Zondag 31 oktober vieren we het
24 oktober
Hoogfeest van Allerheiligen. De
namiddagdienst wordt gehouden om
Missiezondag
15.30 uur. We gedenken in deze vieOp deze zondag houden
ring met name alle medeparochianen
parochies wereldwijd een
die sinds Allerheiligen verleden jaar
collecte voor Missio; zo ook
overleden zijn. Na de viering gaan we,
onze parochies. Dit jaar is de
opbrengst bestemd voor Guinee begeleid door de Fanfare in processie
naar het kerkhof.
in West-Afrika en gaat naar
parochies ter ondersteuning van Vormselviering
Vrijdag 26 november om 19.00 uur zulde zorg voor kinderen,
len de leerlingen van groep 8 van de
het onderwijs en weeshuizen.
basisscholen het sacrament van het H.
Meer informatie kunt u vinden
Vormsel ontvangen. Vormheer is hulpop www.missio.nl.
bisschop Mgr. E. de Jong.
Aanmelden kan via de website:
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973 www.parochiemaasbree.nl
Viering Eerste H. Communie 2022
Pastorie Dorpstraat 4
De viering van de 1e H. Communie vindt
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl plaats op zondag 22 mei 2022. Opgave
van de communicanten is mogelijk van
www.parochiemaasbree.nl
woensdag 20 oktober t/m 3 november
Kerkdiensten
2021 via de website van de parochie:
Zondag 24 oktober
H. Mis: 11.00 uur
www.parochiemaasbree.nl
Lector: Dhr. Jacques Bouten
Openstelling Aldegundiskapel
Intenties: Voor de intenties van de
De Aldegundiskapel in onze parochieAldegundiskapel en de Mariakapel
kerk is dagelijks geopend voor het
op het kerkhof.
opsteken van een kaarsje, een gebed
Mededelingen
of een moment van bezinning. De H.
Gedoopt is zondag 17 oktober
Aldegundis is beschermheilige tegen
Mike Hendriks
ernstige ziekten en voor

Gezocht:

Eerste Auto Technicus/
Diagnose Specialist
Beschik jij over een goed ontwikkelt probleemoplossend
vermogen en hou jij van complexe uitdagingen?
Reageer dan nu op deze uitdagende baan!
Profiel
Moderne autotechniek is jouw drijfveer, je krijgt er een kick
van om storingen voor onze klanten op te lossen en bent
een echte allrounder. Je bent van nature leergierig en wil de
beste autotechnicus van onze regio worden. Daarnaast ben
je ook in staat om op een prettige wijze te schakelen met
onze klanten en ben je een vrolijke collega in ons team.
Naast bovenstaande persoonskenmerken beschik jij ook
over een afgeronde opleiding Eerste Auto Technicus en heb
je al een aantal jaren werkervaring op de teller staan.
Aanbod
Je komt te werken in een modern universeel autobedrijf
waar flexibiliteit, resultaat-gerichtheid en vakmanschap
belangrijke kernwaarden zijn. Behalve uitstekende primaireen secundaire arbeidsvoorwaarden, biedt Auto Hendriks je
ook de mogelijkheid om te investeren in jezelf. Je hebt de
keuze uit tal van opleidingen die je helpen om je kennis en
vaardigheden naar een volgend level te tillen.
Herken jij jezelf helemaal in dit profiel?
Reageer dan snel, want we willen jou graag ontmoeten.
Schrijf je motivatie met CV en stuur/mail deze naar:
info@autohendriks.nl of
Auto Hendriks, John F. Kennedylaan 12, 5981 XC Panningen.
Heb je vragen over deze vacature?
Bel dan met Roel Hendriks, tel: 06 34 19 48 75.

WWW.AUTOHENDRIKS.NL

Parochie Kessel

Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Iet Dings-Bovendeerdt
077 462 18 60
06 24 21 61 06
Kerkdiensten
Zaterdag 23 oktober
19.15 uur H. Mis
Voor de parochie.
Mededeling
Zondag 7 november om 13.30 uur is de
Allerzielendienst, met aansluitend de
zegening van de graven.
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 24 oktober
9.30 uur H. Mis.
Jaardienst Johannes Beurskens
Jaardienst Gerard Hutjens en Gertruda
Koene.

Marie Madeleine Baronesse d’Erp.
Donderdag 28 oktober: 9.00 uur H. Mis.
Mededeling:
In de maand oktober is er iedere vrijdag om 18.30 uur rozenkransgebed in
de St. Annakapel.
Zondag 31 oktober vieren we
Allerheiligen. In de namiddag om
13.30 uur is de Allerzielendienst
met medewerking van de fanfare
Eendracht Baarlo.
Voor alle medeparochianen van dat
jaar zal er dan een kaarsje worden
aangestoken.
Daarna gaan we naar het kerkhof voor
de zegening van de graven.

Mededeling:
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 0773981416) of kapelaan Hans te
Boekhorst (telefoon 077- 4771275):
Ziekenzalving 06- 55408023.

Parochie Kessel-Eik

Misintenties NL41RABO0125300522
Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkens
06 30 10 30 13
Kerkdiensten
Dinsdag 2 november
19.00 uur Allerzielenviering
Miet Bongers- Bergs
Harrie Stemkens en Mie StemkensZeetsen
Voor alle overledenen van onze parochie en in het bijzonder voor die het
afgelopen jaar zijn overleden. Na
afloop van de viering is er zegening
van de graven.

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

Op zoek naar
leuk werk?
AB Werkt biedt méér dan alleen werk in de agrarische sector.
Tijdelijke én vaste banen! Kijk maar eens hieronder. Wat pak jij
vandaag aan?

Allround medewerker geitenhouderij (fulltime)
Regio Horst | Vac. Nr. P050813

Ga aan de slag met de geitjes, waar je dagelijks helpt bij het melken en alle
voorkomende werkzaamheden. Iets voor jou?

Teeltmedewerker champignonkwekerij (fulltime)
Regio Horst | Vac. Nr. P050495

Zoek jij een leuke baan met veel afwisseling? Ben je gemotiveerd, werk je graag in een
klein team en met mooie producten en machines? Wij zoeken jou! Ervaring is geen must.

Meewerkend voorman- vrouw tomatenkwekerij (fulltime)
Regio Horst | Vac. Nr. P050053

In deze functie loop jij bij deze moderne tomatenkwekerij voorop! Je bent namelijk
verantwoordelijk voor de operationele processen binnen de kas en zorgt dat alle oogst- en
gewaswerkzaamheden soepel verlopen. Durf jij het aan?

Productiemedewerker (fulltime)
Regio Panningen | Vac. Nr. P049065

Ben jij iemand die goed overweg kan met een heftruck en shovel? Dan is dit een
mooie functie voor jou! Voor een familiebedrijf zoeken wij iemand die gaat werken
in een 3 ploegendienst.

Interesse? Neem contact op met Sabrina
via horst@ab-werkt.nl of 077 – 398 08 83

AB Werkt | Spoorweg 6 | 5963 NJ Horst | ab-werkt.nl
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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

