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Peel en Maas

Hutten bouwen op
de Koeberg
IVN Helden organiseerde dinsdag 26 oktober een natuurspeeldag voor alle kinderen van basisscholen in Peel en Maas. Tijdens deze dag werden er met zoveel mogelijk kinderen
hutten en tenten gebouwd bij de Koeberg in Helden. Ook werden er verschillende opdrachten gedaan en spellen gespeeld in de natuur. / Beeld: Jac Willekens

Bijdrage voor aanschaf apparatuur of extra toezichthouder

Geld beschikbaar voor uitvoering controle op coronatoegangsbewijs
Horeca, theaters, gemeenschapshuizen, sportkantines en evenementen in de gemeente Peel en Maas
kunnen bij de gemeente een bijdrage aanvragen specifiek bedoeld voor het uitvoeren van de controle
op het coronatoegangsbewijs. Dit geldbedrag is bijvoorbeeld bedoeld voor de aanschaf van apparatuur voor de controle op het bewijs of het inzetten van een toezichthouder of extra personeel.
Sinds 25 september moeten
bezoekers van de horeca verplicht
een coronatoegangsbewijs
tonen bij binnenkomst.
Dit geldt ook voor onder andere
theaters, gemeenschapshuizen,
sportkantines en evenementen.
Deze regel is ingevoerd om meer
bezoekers veiliger per locatie te
kunnen toelaten om verspreiding
van het coronavirus op drukke

plekken zo veel mogelijk te
voorkomen.

Bijdrage
Het Rijk heeft 45 miljoen euro
beschikbaar gesteld voor de
controle op het coronatoegangs
bewijs. Dit geld komt via de
Veiligheidsregio’s naar de gemeen
ten. Het geld is voor het stimuleren
van de controle op het coronatoe

gangsbewijs waar dit van toepas
sing is, zoals de horeca. Gemeente
Peel en Maas krijgt 100.000 euro
ter beschikking. De gemeente
bekijkt op dit moment nog de
voorwaarden om aanspraak te
maken op een geldbedrag. Wel
is het al mogelijk om een aan
vraag te doen. Dit kan via het
e-mailadres
horeca@peelenmaas.nl

Geen boetes
Gemeente Peel en Maas geeft aan dat
er regelmatig gecontroleerd wordt of
de check plaatsvindt. “We krijgen sig
nalen binnen dat dit niet overal goed
gebeurt. De gemeente zal waar nodig
extra controleren. Zeker met het oog
op de snelle toename van de besmet
tingen en ziekenhuisopnames. Als bij
een controle wordt vastgesteld dat
zich niet aan de regels houdt, is de
gemeente genoodzaakt op te treden.
Dit kan in het uiterste geval tot slui
ting van de zaak leiden. Zo ver willen
we het natuurlijk het liefst niet laten
komen. Er zijn tot op heden geen

boetes uitgeschreven ten aanzien van
controle van het coronatoegangsbe
wijs”, aldus een woordvoerder van de
gemeente.

Als bij een controle
wordt vastgesteld dat
zich niet aan de regels
houdt, is de gemeente
genoodzaakt op te
treden
Tekst: Jeanine Hendriks
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Woongelegenheden voor alleenstaande jongeren en stelletjes

Veertien woonstudio’s in voormalig schoolgebouw
de Fontein in Helden
In de Heldense basisschool de Fontein, die sinds 2017 leegstaat door de
verhuizing naar basisschool de Pas, komen veertien woonstudio’s voor
jongeren en starters voor een tijdsduur van vijftien jaar. Hierna wordt
het gebouw gesloopt en maakt het plaats voor een park. Heldenaar Ves
Reynders is de initiatiefnemer van dit plan. Hij won de prijsvraag van de
gemeente om een invulling te bedenken voor het leegstaande gebouw.
Het winnende plan werd op woensdag 20 oktober in basisschool de
Fontein bekendgemaakt en gepresenteerd.
De prijsvraag werd in 2019 bedacht,
maar door de coronaperikelen heb
ben de uitwerking en uitslag langer
geduurd dan gepland. De gemeente
heeft uiteindelijk vijftien verschillende
initiatieven binnengekregen. Plannen
voor huisvesting van ouderen of jon
geren en ook een maatschappelijke
invulling van het gebouw en dagop
vang waren populaire onderwerpen.
Een belangrijk aspect voor de plan
nen was dat ze bij zouden dragen aan
duurzaamheid. Ves Reynders werd als
winnaar uitgeroepen. Inmiddels is,
mede door Ves, de Stichting Fontein
opgericht om uitvoering te geven
aan de zakelijke kant van het plan.
De stichting kent geen winstoog
merk. In totaal worden er veertien
appartementen gerealiseerd, zo zegt
Chris Jagers van Stichting Fontein.
“Deze worden uitsluitend verhuurd
aan jongeren van 18 tot 30 jaar en de
maximale huurperiode is twee jaar,
om zoveel mogelijk jongeren te kun

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

nen helpen. Ook is de huur gemaxi
meerd op de sociale huurgrens, zodat
ook in dat opzicht alles betaalbaar
blijft voor de doelgroep.”

Behoefte
Ves kwam mede dankzij zijn zoon
op het idee voor de woonplannen.
“Mijn zoon was destijds 26 en op zoek
naar een woning”, zegt de Heldenaar.
“Maar zowel hij als zijn vrienden lie
pen tegen hetzelfde probleem aan
en konden niks (betaalbaars) vinden.
Dus toen ik hoogte kreeg van de prijs
vraag, greep ik het project met beide
handen aan.” Ves is een aantal keer
in de leegstaande school geweest
en verwonderde zich over de kwali
teit. “Ik vond het zonde om de school
te slopen, daarvoor was de staat
nog té goed.” Ook was hij verbaasd
over het minimale groen rondom de
school. “Dat was vroeger, toen het
werd gebouwd, wel anders. Zo kwam
ik op het idee om er een park van te
maken, nadat jongeren er vijftien jaar
gewoond hebben. Er hoeven beslist
geen woningen meer te komen. Zo wil
ik verstening en verhitting op die plek
voorkomen.”
De zoon van Ves heeft inmiddels een
woning gevonden, maar heel veel
andere jongeren nog niet, zo zegt

hij. “Ik ben van mening dat het plan
enorm welkom is in het dorp. Ik krijg
aan de lopende band telefoontjes van
jongeren die willen weten of ze in
aanmerking komen voor een studio.
Ik heb straks nog twee scholen extra
nodig om in al die aanvragen te voor
zien. De problemen zijn enorm.”

Vergunningen
De buurt is inmiddels geïnformeerd

over de nieuwe plannen, zo zegt
Chris. “De buurtbewoners keken
uit naar een nieuwe bestemming
van de school. Ook is de buurt
direct betrokken omdat de stichting
veel waarde hecht aan een goede
relatie met de buurt. Het idee
is positief ontvangen en op dit
moment wordt de verbouwing en
vergunningsaanvraag voorbereid,
zodat naar verwachting de realisatie

in 2022 kan worden voltooid en de
jongeren kunnen worden gehuisvest.”

Ik vond het zonde om
de school te slopen,
daarvoor was de staat
nog té goed
Tekst: Roosje Delsing

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

OOK WERKEN
VOOR onze
TOPMERKEN?

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 omstandig
heden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

check workinginfashion.nl

2810 \ nieuws

03

Stichting Leergeld mag geen vrijwillige ouderbijdrage meer betalen

Wetswijziging in vrijwillige ouderbijdrage vormt geen
problematiek voor het Bouwens
Een nieuwe wet is per 1 augustus 2021 ingegaan die de vrijwillige ouderbijdrage aanscherpt.
Scholen mogen leerlingen namelijk niet meer uitsluiten van deelname aan activiteiten, wanneer aan de
bijdrage niet kan worden voldaan. Stichting Leergeld springt daarom niet meer bij. Rector Annemarie
Lukassen van het Bouwens van der Boijecollege voorziet geen problemen. “Als we niet voldoende geld
hebben, dan organiseren we activiteiten met een lager budget.”
Stichting Leergeld Peel en Maas
bestaat in november zes jaar en
betaalde tot 1 augustus de vrijwil
lige ouderbijdrage van middelbare
schoolleerlingen in de gemeente,
die het bedrag niet konden beta
len. Ook dienden zij aan bepaalde
voorwaarden te voldoen. Ouders
moesten zelf wel een aanvraag
voor de vergoeding indienen bij de
stichting, dit was niet aan de school.
In het schooljaar 2019/2020 werd
voor 37 leerlingen van het Bouwens
van der Boijecollege een aanvraag
betaald met een totaalbedrag van
1.350 euro. “Dit is de helft van het
eigenlijke bedrag, want de afspraak

met het Bouwens is dat de school
de helft kwijtscheldt”, aldus een
woordvoerder van Stichting Leergeld
Peel en Maas. Zij vindt de aange
scherpte wet een goed besluit.
“We hebben het er vaker met elkaar
over gehad dat sommige activitei
ten en reizen die middelbare scho
len organiseren erg duur zijn. Je wist
bij voorbaat al dat veel ouders het
bedrag niet konden betalen en bij
ons zouden aankloppen. Het leek
ons al verstandig dat de scholen
goedkopere reizen en activiteiten
zouden gaan organiseren. Met de
nieuwe wetgeving, is dit naar mijn
verwachting aan de orde.”

Bouwens
De vrijwillige ouderbijdrage voor
leerlingen van het Bouwens van
der Boijecollege in Panningen
bedraagt 99 euro voor het schooljaar
2021/2022. Dit geld wordt gebruikt
voor introductie-, buitenles- en einde
jaarsactiviteiten, zoals excursies, de
sportdag, kerstviering en carnavals
viering. Rector Annemarie Lukassen
voorziet geen problemen in de wij
ziging van de wet voor de activitei
ten van het Bouwens. “Ik ga ervan
uit dat de meeste ouders het bedrag
betalen, zodat dit niet ten koste gaat
van de leuke uitjes die een mooie
aanvulling vormen op het onder

wijsprogramma. Hoeveel invloed
het uiteindelijk gaat hebben, kun
nen we pas later in het jaar vaststel
len.” Als we niet genoeg geld hebben
voor bepaalde activiteiten, zullen we
deze moeten schrappen of in aange
paste vorm door moeten laten gaan.
De intro- en Bouwensweek wilden we
dit jaar sowieso door laten gaan. Dit is
ook gebeurd, maar met een iets lager
budget hebben we de activiteiten
georganiseerd. Eind oktober/begin
november kunnen we de balans op
gaan maken van de totale vrijwillige
ouderbijdrage die we binnen hebben
gekregen voor het nieuwe school
jaar.”

Prisma
Stichting Leergeld springt niet bij
voor de vrijwillige ouderbijdrage
van basisscholen, die overigens niet
alle basisscholen in rekening bren

gen. Bij de Prisma-basisscholen in de
gemeente Peel en Maas wordt wél
een bedrag gevraagd. “Dit is 7.50 of
10 euro”, zo laat Prisma bestuur
der Dave Huntjens weten. “Het zijn
relatief lage bedragen en ze zijn al
langere tijd een punt van discussie.
We zijn erover aan het nadenken om
deze bijdrage volledig af te schaf
fen.” Afschaffing zou niet betekenen
dat Prisma financieel in de proble
men komt en er is volgens hem nog
nooit bij Prisma een kind uitgesloten
van een activiteit, omdat de bij
drage niet is betaald. “Dit heb ik in
mijn werkverleden wél gezien, maar
bij Prisma ken ik dat gelukkig niet.
Voor nu gaan we in elk geval serieus
kijken met het team wat de toege
voegde waarde van de bijdrage is en
of we het anders kunnen doen.”
Tekst: Roosje Delsing

Historici uiten kritiek op gemeente

Duidelijk beleid nodig betreffende onvolledige
monumentenlijst
De heemkundeverenigingen en historische werkgroepen in Peel en Maas vinden dat de huidige monumentenlijst geen toegevoegde waarde heeft.
Er moet eerst een monumentenbeleid met criteria komen, vinden ze. Aanleiding van deze kritiek is de raadsvergadering waarin de VVD de lijst al
onvolledig noemde. Daar zijn de historici het mee eens.

niks aan de lijst gedaan, er zijn totaal
geen nieuwe activiteiten.”
Henk van Dijck, secretaris van
Heemkundekring Kessels Eigen en
voorzitter van Museum Peel en Maas,
deelt deze mening. “We streven naar
gelijken monniken, gelijken kappen.
We missen een uniforme aanpak.
In samenspraak met alle verenigin
gen moet er aangegeven worden aan
welke panden we geld willen uitge
ven. Momenteel gebeurt er niks bij de
ambtenaren en daar word ik niet vro
lijk van.”

Doorlopend proces

De kritiek op de monumentenlijst
ontstond toen schrijver Ton van Reen
zijn zorgen uitte over het verval
van de historische boerderij aan de
Baarloseweg in Helden. Volgens hem
is de boerderij van historisch belang
en zou het een plekje moeten krijgen
op de monumentenlijst en dus ook
behouden moeten blijven. Dit was de
reden voor VVD om de monumenten
lijst nogmaals op de agenda te zetten
tijdens de laatste raadsvergadering.
Jeanne Hesen van de VVD haalde in
de vergadering aan het opmerkelijk
te vinden dat Meijel elf monumen
ten telt, 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 gegevens
aangedragen, wat is daar dan mee
gedaan?”
Historische Werkgroep de Borcht van
Baarlo heeft vijf jaar geleden zelf een
lijst gemaakt en aangeboden aan de
gemeente. Daar heeft de gemeente
echter nooit wat meegedaan, vindt
bestuurslid Ton van Daelen. “Twee of
drie jaar geleden hebben we van de
gemeente nog een verzoek gekre
gen om een waardenkaart te maken.
Daarop horen wat ons betreft interes
sante woningen en boerderijen. Onze
vrijwilligers zijn daarmee aan de slag
gegaan, maar het is erg stil aan de
kant van de gemeente. Als ik binnen
onze vergadering roep ‘wat denken
we over de monumenten- of erf

goedlijst’, dan beginnen er mensen te
lachen. We voelen ons een beetje in
de kou gelaten. Waarvoor hebben we
destijds die moeite gedaan”, vraagt
Van Daelen zich af.

Criteria
Van Daelen vindt dat er een monu
mentenlijst moet komen met een
duidelijk beleid. “Het moet duidelijk
zijn wat we met monumenten en erf
goed willen. Er moeten criteria wor
den opgesteld, zodat er ook afspraken
gemaakt kunnen worden met de
eventuele eigenaren. Ik ga nog geen
voorbeelden noemen van monumen
ten waarvan ik vind dat ze op de lijst
moeten staan. Ik wil eerst de criteria
afwachten.”

Ben Smets van de Maasbreese heem
kundevereniging De Brede is van
mening dat een monumentenlijst wei
nig zin heeft als er nog geen beleid
is ontwikkeld. “Aan de hand daarvan
kan er bepaald worden welke panden,
interieurs of wat dan ook op die lijst
zouden moeten komen. Wij als histori
sche verenigingen willen er graag aan
meehelpen. Ik denk dat het heel goed
zou zijn dat diegene die altijd in de
plaatsen hebben gewoond en de plek
ken het beste kennen eraan meehel
pen.” Volgens Smets is aan de huidige
lijst te zien dat de gemeente lang niks
heeft gedaan met de input van de his
torici. “Er staan alleen rijksmonumenten
op en wat plaatselijke monumenten in
Meijel. De gemeente heeft heel lang

De gemeente is momenteel bezig
met het opstellen van een concept
monumentenlijst. In 2021 heeft de
Adviescommissie Ruimtelijke kwaliteit
(de dorpsbouwmeester) een rondgang
door de dorpen gemaakt en is er een
inventarisatie gemaakt van mogelijke
monumentale objecten. Er worden nu
afspraken gemaakt met een externe
deskundige. “Naar verwachting kan
de deskundige in het eerste kwartaal
2022 aan de slag gaan. De deskundige
komt met een voorstel van objecten die
potentieel monumentaal waardig zijn.
De gemeenschap wordt dus betrokken
in de voorbereiding om te komen tot
een concept monumentenlijst. Doel is
om in gezamenlijkheid te komen tot
een conceptlijst van objecten die een
beschermende status krijgen. Op basis
van de waardering van de objecten for
muleert het College van B&W tenslotte
het beleid binnen de geldende kaders
van de raad. Het opstellen van een
monumentenlijst is dus een doorlopend
proces, passend in een steeds verande
rende tijdgeest. Daarmee is een monu
mentenlijst altijd up to date”, aldus een
woordvoerder van de gemeente.
Beeld: Jac Willekens
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Jongerenvisie

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

aan en heb het hier altijd naar mijn
zin gehad. De rust van het dorp bevalt
mij heel goed en ik zou dit voor geen
goud willen missen.”

Plus- en minpunten

Rob Draak

Luuk Janssen

Romee

Coen

Rob Draak (19) en Luuk Janssen (23)
geven beide het leven voor jon
geren in Grashoek een 7, terwijl
Romee (22) en Coen (17) het cijfer
8 geven. Romee: “Dat komt vooral
doordat mijn vriendinnen allemaal in
Grashoek wonen. Het is een leuk en
gezellig dorp waar de jongeren altijd
erg leuk met elkaar optrekken.”

potje voetbal en blijft graag na de
training of wedstrijd hangen in de
kantine. Ook is hij vaak in de keet te
vinden. “De keten in het dorp worden
vaak ook goed bezocht door jongeren
van buiten het dorp”, zegt hij.
Romee volleybalt en blijft in het
weekend vaak in Grashoek. “Op vrij
dagavonden trainen we altijd en na de
training gaan we graag wat drinken in
Leanzo. Hier komen ook veel andere
dorpsgenoten. Bij thuiswedstrijden zit
ten we altijd op zaterdag in de kantine
bij de Ankerplaats en op zondag zitten
we vaak bij de voetbalclub. Hier kijken
we met een vriendengroep naar het
voetballen en blijven we hangen voor
de nodige drankjes. “
Luuk vindt dat er voor mensen van
zijn leeftijd, buiten de voetbal- en vol
leybalclub, niet superveel te doen is.

“Maar dat is niet erg”, zegt hij. “In het
weekend gaan we meestal naar de
kroeg in ons dorp en rond 20.00 uur
naar Panningen, om daar te stappen.
Dat is ongeveer 15 minuten fietsen,
dus daar ben je zo. Op zondag zijn we
meestal bij de voetbalclub te vinden.
Ik mis eigenlijk niet zoveel in ons dorp,
want we vermaken ons altijd wel.”

mijn-bed-show. Daar ben ik nog niet
mee bezig, het bevalt mij nog prima
thuis.”
Romee wil graag in Grashoek blijven
wonen. “Maar je weet nooit wat de
toekomst brengt”, zegt ze.
“Het is op dit moment erg lastig om
alleen een huis te kopen in Grashoek.
Er komen niet veel huizen te koop in
de buurt en de prijzen zijn vaak aan de
hoge kant of er wordt met een hoog
bedrag overboden.” Ook Luuk voor
ziet problemen voor jongeren om een
woning te kopen in het dorp. “Het lief
ste wil ik niet verhuizen uit het dorp,
ik denk dat niet veel jongeren hier
weg willen”, zegt hij. “Daarom is het
juist lastig om een starterswoning
te vinden.” Voor Coen zit een verhui
zing uit Grashoek er niet in, daar is hij
zeker van. “Ik woon hier van kleins af

Jongerenactiviteiten
Rob is in zijn vrije tijd vaak met zijn
vrienden in de keet in Grashoek te
vinden. “Daar komen ook weleens
leeftijdsgenoten uit andere dor
pen. Ik kom ook vaak op sportpark
De Peelrand, daar voetbal ik bij SV
Grashoek. We gaan ook weleens
naar andere dorpen als daar ker
missen of mini-voetbaltoernooien
zijn.” Coen houdt ook wel van een

Wonen
Alle vier de jongeren weten momen
teel nog niet of ze ooit Grashoek
zullen verlaten of van plan zijn
om in het dorp te blijven wonen.
“Voorlopig denk ik nog niet aan
verhuizen”, zegt Rob. “Ik studeer in
Eindhoven en reis op en neer met
het openbaar vervoer. Dat is wel te
doen en ik hoef dus niet op kamers.
Op mezelf wonen is nog een ver-van-

Als er iets veranderd zou kunnen
worden in het dorp, dan zou er vol
gens Robin een busverbinding mogen
komen. “Met het openbaar vervoer
ergens komen vanuit Grashoek is een
ellende.” Coen mist een supermarkt,
pinautomaat en uitgaansgelegenheid.
“Dit zou het leven soms wat gemak
kelijker maken, maar een fietstocht
van 20 minuten is ook geen ramp.”
Verder is hij tevreden over het dorp.
“Het leuke aan Grashoek vind ik dat
iedereen elkaar kent en de gezellig
heid die hierdoor ontstaat.” Daar is
Luuk het mee eens. “Al kan dit soms
ook een minpunt zijn, omdat ieder
een gelijk alles weet van elkaar.”
Romee ziet vooral veel pluspunten
in het dorp. “Het is een gezellig dorp
waarbij je veel mensen al snel kent
en iedereen staat voor elkaar klaar als
het nodig is. Ook zijn de dorpsfeesten
altijd erg gezellig. Er wordt altijd wel
wat georganiseerd voor jong en oud.”

Er komen niet veel
huizen te koop in de
buurt en de prijzen zijn
vaak aan de hoge kant
of er wordt met een
hoog bedrag overboden

Tekst: Roosje Delsing

WORD BEZORGER
EEN LEUKE BIJBAAN
WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS
VOOR DE VOLGENDE ROUTES
BAARLO RONDOM VELDSTRAAT
MAASBREE RONDOM DORPSTRAAT
MAASBREE BUITENGEBIED
KESSEL RONDOM DONK
WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE

Mail naar bezorgers@garcon.nl

Helden verwijderd van verkeersbord
op A67
De gemeente Peel en Maas heeft op verzoek van het bedrijfsleven in Panningen Rijkswaterstaat gevraagd om
de naam Panningen toe te voegen aan het verkeersbord bij de afrit A67. Het is een langgekoesterde wens van
het bedrijfsleven, vanwege de bedrijventerreinen en het centrum van Panningen. Inwoners van Helden uiten
nu kritiek op de wijziging. “Het bleek niet mogelijk om Panningen toe te voegen op het bord bij de afrit, vanwege beleid van Rijkswaterstaat. Daarop is Helden op het bord vervangen door Panningen. Helaas konden
we het in dit geval niet voor beide dorpen goed doen”, aldus een woordvoerder van de gemeente.
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Herontwikkeling nodig volgens dorpsoverleg

Vijf scenario’s voor gebiedsontwikkeling de Kazing Baarlo
Dorpsoverleg Baarlo organiseerde onlangs een informatiebijeenkomst
om de dorpsbewoners bij te praten over de gebiedsontwikkeling van de
Kazing in Baarlo. De geïnteresseerden kregen vijf scenario’s voorgelegd,
ook was er de mogelijkheid tot het stellen van vragen.
In het gebied de Kazing ligt de sport
hal, basisschool De Diamant, openbare
jenaplanschool De Omnibus en Hoera
Kindercentra. Herontwikkeling is vol
gens het dorpsoverleg nodig omdat er
geluiden zijn binnengekomen dat het
gebied onveilig is. Daarnaast zien de
scholen graag dat Hoera Kindercentra
een centrale, verbindende positie in
dit gebied krijgt.
In dit proces is er ook naar input van
de Baarlonaren gevraagd. Dit is van
wege de toenmalige coronamaatre
gelen gedaan door middel van een
digitale enquête. Tussen 17 juni en
10 juli hebben veel Baarlonaren de
kans gegrepen om wensen en ver
beterpunten rondom het gebied de
Kazing kenbaar te maken. Door bureau

Kragten is alle gegenereerde infor
matie vertaald in vijf potentiële sce
nario’s, deze werden gepresenteerd
tijdens de informatieavond.
Volgens Koen Hendriks van het
Dorpsoverleg kwamen er geen nega
tieve reacties binnen tijdens de bij
eenkomst. “De inwoners van Baarlo
zien herontwikkeling wel zitten.
Er werden zelfs vragen gesteld op
detailniveau. Zo wilde bijvoorbeeld
iemand weten wat het plan zal bete
kenen voor omwonenden. Die vraag
kunnen we nog niet beantwoorden,
want we zitten nog in de verkennende
fase. Alles staat nog open. We hebben
een paar schetsen, maar er ligt nog
geen definitief besluit.”

Buurtbewoners ontstemd over plan voor
champignonkwekerij in Grashoek
De gemeente Peel en Maas heeft een omgevingsvergunning afgegeven voor het bouwen een champignonkwekerij op de locatie Marisbaan 19 in Grashoek. Buurtbewoners zijn daar echter niet blij mee. De hal is namelijk
7,5 hectare groot, 8 meter hoog en wordt voorzien van zonnepanelen. Daarnaast is de buurt niet geïnformeerd over het plan en vrezen de omwonenden voor geluidsoverlast en verkeershinder.
Will van Engeland is één van de
omwonenden die zich zorgen maakt
over de plannen. Hij runt camping de
Torenvalk aan de Ontginningsweg.
Volgens hem rammelt het plan aan
alle kanten. “Het terrein is eerder aan
gekocht om een zonnepark te reali
seren. Dit is echter niet gelukt. Ik ben
over het algemeen niet tegen een
zonnepark, maar via een omweg het
plan alsnog doordrukken, gaat mij te
ver. Ik betwijfel of er wel met cham
pignons gewerkt gaat worden.”
Op basis van het initiatief, gesprek
ken met initiatiefnemers en de ver
gunningsaanvraag heeft de gemeente
geen reden om aan te nemen dat
het om de realisatie van een ver
kapte zonneweide gaat. “De kas gaat
gebruikt worden voor het kweken
van champignons en krijgt dus een
concrete bedrijfsmatige invulling.
De energie, afkomstig van de zonne
panelen op de kas, wordt voor bijna
100 procent gebruikt voor het eigen
productieproces. De locatie wordt vol
ledig gas-loos. Het productieproces
voor de kweek van champignons is
het hoofddoel, niet het produceren
van energie voor het netwerk”, aldus
een woordvoerder van de gemeente.
Gemeente Peel en Maas geeft aan
dat de champignonkweek een inno
vatief en duurzaam aspect heeft en
daarom in aanmerking komt voor een
SDE-subsidie. Hiervoor moest begin
oktober een aanvraag ingediend wor
den. “De initiatiefnemer heeft daarom
gevraagd om een vergunning te ont
vangen voor deze deadline. Wij heb
ben gekeken welke mogelijkheden we
hiervoor hadden binnen de daarvoor
geldende regels. Uiteindelijk is een
vergunning onder voorwaarden ver
leend. Dit houdt in dat er nog enkele
aanvullende stukken aangeleverd

moeten worden voordat de vergun
ning definitief gebruikt kan worden
en er dus gestart mag worden met de
realisatie van de locatie. Hierbij is niet
sterk afgeweken van de reguliere ver
gunningstermijn. De aanvraag is begin
september binnengekomen, in het
voortraject zijn verschillende gesprek
ken gevoerd met de initiatiefnemer”,
aldus een woordvoerder.

Omgevingsdialoog
De verkorte vergunningsprocedure
vindt Will vreemd. “Het verkeersplan
is nog niet aangeleverd, er is niet
gekeken naar de omgeving en de
buurt is niet geïnformeerd. Ongeveer
twee weken geleden hebben wij
pas hoogte gekregen van het plan.
De initiatiefnemer wil niet met ons
in gesprek gaan. Op ons verzoek is
er vorige week een informatieavond
georganiseerd door de dorpscommis
sie, waarbij de gemeente ons heeft
ingelicht over de plannen. De initia
tiefnemer was daar niet bij aanwezig,
heel vreemd.”
Gemeente Peel en Maas geeft aan dat
een omgevingsdialoog voeren geen
verplichting is voor het goedkeuren
van een vergunning. “Wij hechten veel
waarde aan een omgevingsdialoog en
stimuleren initiatiefnemers daarom
altijd in een vroeg stadium contact
te zoeken met de omgeving over de
planvorming. Dat is in dit geval ook
gedaan door de gemeente. Het is aan
de initiatiefnemer hoe hier invulling
aan te geven.”

Verkeersbewegingen
Hilde van Gils, die woont op
Marisbaan 20, deelt de frustraties van
haar buurgenoot Will. “Er wordt niet
goed gecommuniceerd met de buurt.
De vergunning heeft nog meerdere

open eindes. Er is bijvoorbeeld niet
gekeken naar de verkeersveiligheid.
Wij zijn in april vanuit Oostenrijk in het
buitengebied van Grashoek komen
wonen voor de rust. Ons woongenot
zal verstoort worden door de verkeers
bewegingen.” Will: “De Marisbaan
is niet berust op 20 tot 25 verkeers
bewegingen per dag. Het kruispunt
vanaf Beringe wordt supergevaarlijk,
vooral voor jongeren die met de fiets
naar school moeten. Ik vrees ervoor
dat mijn gasten wegblijven vanwege
geluidsoverlast. In de nacht vinden
nog vijf verkeersbewegingen plaats.
Koplampen, achteruitrijalarmen en
draaiende airco’s zullen ervoor zorgen
dat de buurt wakker wordt gemaakt in
de nacht.”

Geuroverlast
Ook halen de buurtbewoners geur
overlast aan als kritiekpunt op het plan.
Will: “Volgens de gemeente voldoet het
bedrijf aan de milieunormen, maar dat
betwijfelen we. De ventilatie van de
fabriekshal staat richting ons perceel.
Ik ben bang dat er lucht van 30 graden
richting ons perceel wordt geblazen.”
De hoogte van de hal is eveneens een
aandachtspunt, vinden de buurtbewo
ners. Will: “Als de zonnepanelen op 2
meter hoogte werden gebouwd, had ik
er geen problemen mee. De fabrieks
hal wordt 8 meter hoog en ligt tussen
woningen in. Dat wil zeggen dat de
woningen volledig worden ingesloten
door een spuuglelijke hal.” Volgens
Hilde gaat het gebied lijken op een
industrieterrein. “Het plan heeft niets
meer te maken met een tuinkas, het
is een bedrijfshal die buiten proportie
is. Het is onvoorstelbaar dat dit mooie
gebied naar de knoppen wordt gehol
pen. De omwonenden gaan individu
eel een bezwaar aantekenen, maar

gezien de stugheid van de ambtenaren
van de gemeente vermoeden we dat
het moeilijk is om het plan tegen te
houden.”
Volgens initiatiefnemer Panbo zal er
geen stank- of geluidsoverlast zijn.
De ventilatoren worden binnen het
gebouw geplaatst en de compost die
gebruikt wordt, is droog en veroor
zaakt geen geuroverlast. Het bedrijf
geeft ook aan nog in overleg te gaan
met de gemeente over de staat van
de Marisbaan en eventuele aanpas
singen aan de weg. Panbo wil in elk
geval voorkomen dat het vrachtver
keer door de dorpskern gaat rijden.
In de buurt van het bedrijf is een das
senburcht aanwezig. In het flora en

fauna-adviesrapport bij de aange
vraagde vergunning stond daarover
geen informatie. De gemeente is
inmiddels wel op de hoogte gesteld
van de dassenburcht. Het is nog niet
bekend welke gevolgen de aanwezig
heid van de burcht heeft.

Onvoorstelbaar dat
dit mooie gebied naar
de knoppen wordt
geholpen
Tekst: Jeanine Hendriks
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Treur niet
mijn taak volbracht

Wiel Steeghs
“Wiel van Sterts Lot”
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
echtgenoot van

Annie Steeghs-Winkelmolen † 2000
Hij overleed in de leeftijd van 86 jaar.
“Ozze pap”, opa en overgrootvader
Henriëtte en Peter Op het Veld-Steeghs
Janine en Maik, Alexis
Maarten en Eline
Roger en Maud

“The proper function of man is to live, not to exist.
I shall not waste my days in trying to prolong them.
I shall use my time”.
James Bond

“De eigenlijke functie van de mens is om te leven, niet om te bestaan.
Ik zal mijn dagen niet verspillen aan pogingen om ze te verlengen.
Ik zal mijn tijd gebruiken”.

Edwin Zelen
Edje
* 14 juni 1970

† 19 oktober 2021

Zoon van:
Egchel: Pap en mam Zelen-Verbugt
Broer, schoonbroer en oom van:
Egchel: Leon en Fieke
Anne en Bryan
Willem
Emma

Louis en Anita Steeghs-van Bragt
Diana
William en Lynn ♥
Patrick
Marco

Correspondentieadres: Familie Zelen-Verbugt
Pastoor Koningsstraat 36, 5987 AT Egchel

John en Henriëtte Steeghs-Winkels
Sven
Ivo en Celine

Op maandag 25 oktober hebben we in kleine kring afscheid genomen.

Wij danken dokter van Kemenade en de medewerkers van het
Plattelandshoés voor alle goede zorgen.

Leon Steeghs
Ronald Steeghs en Mariska Boon
Familie Steeghs
Familie Winkelmolen
Panningen, 20 oktober 2021
Vosberg 15
5981 NM Panningen
We hebben op 26 oktober afscheid genomen.

Bedroefd en toch dankbaar dat aan zijn lijden nu een einde
gekomen is, delen wij u mede dat na een langdurige ziekte, die hij
op een bewonderenswaardige wijze heeft gedragen, zacht en kalm
van ons is heengegaan onze pap en opa

Wij zijn intens verdrietig nu wij afscheid moeten nemen van

Tinus Nijssen

vriendin van

Martinus Johannes
echtgenoot van

Nel Nijssen-Vullings †
* Baarlo, 9 april 1932

Bep van Well
Mimi van der Velden †
* Panningen, 1 april 1927
† Venlo, 23 oktober 2021

† Baarlo, 22 oktober 2021
Elmie en René
Rick en Amy
Bas en Jennie
Femke
Con
Nienke
Sjoerd en Bo
Peter en Susanne
Marco en Rachel
Kevin
Wil en Marjo
Kjell en Patty
Jort en Chantal

Correspondentieadres: Pastoor Leursstraat 36
5993 CC Maasbree

zus, schoonzus en tante van:
Familie van Well
Familie van der Velden
Passage Kapel 58
5981 WS Panningen
De eucharistieviering zal gehouden worden op zaterdag
30 oktober om 11.00 uur in de parochiekerk Onze Lieve Vrouw
van Zeven Smarten te Panningen.
De crematie zal later die dag, in kleine kring, plaatsvinden te
Blerick.

De crematie heeft op donderdag 28 oktober in Venlo plaatsgevonden.

Vrijdag 29 oktober is er van 18.30 tot 19.15 uur de mogelijkheid om afscheid te nemen in Rouwcentrum & Afscheidshuis
‘Panningen’, ingang Schout van Merwijckstraat in Panningen.

Wij willen in het bijzonder de medewerkers van Proteion en
huisartsenpraktijk Baarlo bedanken voor hun goede zorg.

Wij danken iedereen die Bep in de afgelopen tijd met goede zorg
heeft omringd.

Kick-off
nieuwe
dorps
commissie
Grashoek
Nadat het Dorpsoverleg
Grashoek in 2019 gestopt is,
zijn achter de schermen
enkele inwoners uit Grashoek
bezig geweest met het opzetten van de nieuwe dorpscommissie ‘Laeve Grashook’. Nu is
het volgens hen tijd om die
nieuwe dorpscommissie voor
te stellen aan het dorp.
Daarom vindt er een kick-off
avond plaats op woensdagavond 3 november in gemeenschapshuis de Ankerplaats.
De avond start om 19.30 uur
en het programma duurt tot
circa 21.15 uur.
Tijdens die avond willen
John Janssen, Robin Peeters,
Rob Steeghs en Lindy Bos graag
meer vertellen over de nieuwe
dorpscommissie. Ze leggen uit
wie ze zijn, waar ze voor staan
en wat ze gaan betekenen voor
Grashoek. De dorpscommis
sie wil actief aan de slag met
thema’s die het dorp belangrijk
vindt. Het onderwerp zelfsturing
en wonen passeren de revue.
Er wordt onder andere een pre
sentatie getoond over hun plan
nen en ideeën voor woningbouw
in Grashoek. De commissie wil
tijdens de kick-off ook met de
belangstellenden in gesprek
gaan over deze thema’s.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Wij bezorgen onze eigen geteelde
nieuwe aardappelen gratis bij u
thuis. Min. 5 kg. Absoluut de lekkerste.
Tevens uien te koop. Tel 077 307 88 53
Auto’s gevraagd, alle merken
loop, sloop of schade. Direct geld
en vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.
Optidee: boek een party bij u thuis of
persoonlijk advies: 06-48550730. www.
optidee.nl/peggy-wismans
Oudvit seniorenbanen is opzoek naar
o.a. schoonmakers en postbezorgers
in uw regio! Ervaring werkt! bel:
0512548077 of kijk op www.oudvit.nl
We zien uw sollicitatie graag tegemoet!
Uw huis weer opgefrist?
Voor schilder- en texwerk bel Huub.
06 14 11 59 49. (Ook voor andere
klussen in en rondom huis.)
Interieurverzorgster gezocht!
4-5 uur per week, bij voorkeur op
vrijdagochtend. Plaats: Meijel, Buurt:
Startebos. Bij interesse graag een
berichtje of belletje: 06 46 00 82 65!
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.
Voor tijdelijke huur aangeboden:
bungalow, ruim gelegen aan de rand
van Helden. Informatie via
tel. 06 51 58 00 09 na 18u.
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Fotografie allergrootste passie

11-jarige uit Koningslust doet mee aan
National Geographic Junior fotowedstrijd
Zoë Keijsers (11) uit Koningslust
doet mee aan de National
Geographic Junior fotowedstrijd.
De opdracht was om een dier te
fotograferen. Ze heeft twee foto’s
ingezonden: één van een vogel en
de ander van een stokstaartje,
gemaakt in de GaiaZOO in
Kerkrade.
De 11-jarige Zoë woont met haar
oudere zus Iva bij hun moeder in
Koningslust. Sinds drie jaar foto
grafeert ze met een Canon SX720camera. Ze fotografeert het liefste
de natuur, zoals bloemen planten en
dieren. Toen ze via Instagram hoogte
kreeg van de wedstrijd waarbij er die
ren op de foto moesten worden gezet,
wist Zoë dat dit dé wedstrijd voor haar
zou zijn. In de GaiaZOO maakte ze ver
schillende foto’s van dieren. Zo is ze
dolenthousiast over een giraffefoto.
“De foto heeft heel mooi licht, het is
net een portret”, zegt Zoë. “Maar toch
heb ik uiteindelijk voor de vogel en
het stokstaartje gekozen, omdat de
foto’s heel scherp zijn en mooi licht
hebben.” De foto’s zijn niet bewerkt.
“Ik weet nog niet hoe dat moet, maar
wil het wel graag leren.”

Talent
Haar talent voor fotografie heeft
Zoë zelf ontwikkeld. “Ik heb het zelf
geleerd. Ik ben mede geïnspireerd
door het tv-programma ‘Het Perfecte
Plaatje’.” Haar allergrootste wens voor
de dierenliefhebster is om ooit nog
een sneeuwuil of arend te fotogra
feren en professioneel fotografe te
worden. “Het is mijn grootste passie”,
zegt ze. “Ik vind het superleuk om te
doen.”
Tot en met zondag 24 oktober kon er
worden gestemd. Binnenkort hoort
Zoë of ze door is naar de volgende
ronde, een finaleplek weet te bemach
tigen en met de hoofdprijs, een tele
foon, naar huis gaat.

55 geïnteresseerden bezoeken informatieavond over zonnepark Spiesberg

‘De buurtbewoners voelen zich gehoord omdat ze
mogen meedenken’

Peel Energie en MorgenZon organiseerde op woensdag 20 oktober een informatiebijeenkomst over zonne- werd geen kritiek geleverd. Mensen
zien dat er wat moet gebeuren om
park Spiesberg in Grashoek. Volgens Theo Neessen, voorzitter van Peel Energie, werd de avond door 55
de energiedoelen in de toekomst te
geïnteresseerden bezocht en namen zij de kans om vragen te stellen en tips te geven.
Op zaterdag 16 oktober werd een
bijeenkomst georganiseerd voor de
buurtbewoners in een straal van 400
meter van het beoogde zonnepark
af. Hier kwamen 25 omwonenden
op af. Op woensdag 20 oktober vond
de tweede informatiebijeenkomst
plaats, die ook bedoeld was voor
andere dorpsbewoners. Een aan
tal zaken houdt de mensen bezig,
geeft Theo Neessen, voorzitter van
Peel Energie aan. “De aanwezigen
waren nieuwsgierig naar de produc
tie van waterstof. Ze wilden onder
andere weten of de stof gevaarlijk
is. Waterstof is niet gevaarlijker dan

andere gassen. Omdat water licht
is, komen explosies niet voor.” Ook
werden er tijdens de bijeenkomst
tips gegeven door de aanwezigen.
“De geproduceerde waterstof van
zonnepark Spiesberg wordt met
twee á drie vrachtwagens per dag
afgevoerd. We kregen van één aan
wezige de tip om eens te kijken
of het omzetten van de waterstof
op een andere locatie plaats kan
vinden. Er zou dan een stroomka
bel naar een andere locatie gelegd
moeten worden. Dit idee pakken we
op en we onderzoeken de mogelijk
heden ervan.” Ook passeerden de

vragen waarom er van landbouw
gronden gebruik wordt gemaakt in
plaats van daken en of er als buurt
voordeel kan worden gehaald uit de
stroomopwekking. Neessen: “Over
het buurtfonds willen we met de
buurt zelf afspraken maken.”

behalen. Er staan nog twee bijeen
komsten gepland en ook dan kun
nen de aanwezigen op gedetailleerd
niveau meedenken over het ont
werp.”
De bijeenkomsten vinden plaats op
woensdag 10 en 24 november in de
Ankerplaats Grashoek.

Betrokken
Volgens Neessen voelden de aanwe
zigen zich betrokken bij de plannen.
“Er werden geen hakken in het zand
gestoken, de sfeer was goed. De
buurtbewoners voelen zich gehoord
doordat ze de kans krijgen om mee
te denken met onze plannen. Er

Mensen zien dat er wat
moet gebeuren om de
energiedoelen in de
toekomst te behalen

Over dementie

Column

Alles gaat
goed
21 september - Wereld Alzheimer
Dag - ligt alweer een aantal
weken achter ons en we zijn
weer overgegaan tot de orde van
de dag, sluiten weer achteraan
in de file en proberen zo goed als
mogelijk de post-covidperiode
het hoofd te bieden.
Het onderwerp dementie is weer
naar de achtergrond geschoven,
komt later wel, het is iets wat
ouderen overkomt, is de gedachte.
Maar is dat ook zo? Uiteraard kun
nen wij massaal ons hoofd in het
zand steken, maar doen wij ons
daar zelf een plezier mee? Er is
slechts één antwoord mogelijk: nee.
Eén op de vijf mensen wordt getrof
fen door dementie. Momenteel
wordt al meer dan 10 procent van
de totale zorgkosten besteed aan
zorg bij dementie. Dit is meer dan
10 miljard euro en stijgende. De tijd
om te kijken naar wat de gemeente
doet of de Rijksoverheid is voor
bij. We moeten gezamenlijk de
schouders eronder gaan zetten.
Een eerste belangrijke mijlpaal is
bewustwording. Bewust worden
van de uitdagingen waar wij de
komende jaren voor staan. Een bij
drage leveren aan het vertragen
en/of voorkomen van dementie.
Van kennis naar inzicht en dit leidt
naar bewustwording. Helaas rust er
veelal nog een taboe op het ziek
tebeeld en zijn signalen niet altijd
even concreet. Sterker nog, het ‘niet
pluisgevoel’ moet ook pas ontstaan
op het moment dat er op meer
dere domeinen zich herhalende
problemen voordoen. Om goed te
kunnen signaleren is kennis nodig.
Deze column draagt bij aan de eer
ste stap: kennis, door informatie te
verstrekken met name de verhalen
achter dementie. Om dat te realise
ren heb ik uw hulp nodig. Met name
van mensen met dementie, mantel
zorgers en trajectbegeleiders, maar
ook andere zorgverleners/instan
ties. Ik hoor graag uw verhalen,
waar u dagelijks tegenaan loopt,
zodat ik deze kan publiceren, afwis
selend met de verhalen van overige
zorgverleners uit het verspreidings
gebied van de HALLO. Ieder ver
haal is welkom. Het mogen zowel
korte als lange verhalen zijn. U kunt
uw verhaal zenden aan: allesgaat
goeddementie@gmail.com onder
vermelding van uw voor- en achter
naam. Eventuele namen van per
sonen in het column zullen verkort
worden tot de eerste letter.
Frank Jeene
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Hertelik bedank allemaol.

Ich höb un sjoën laeve gehad. Ut is good zoë...
Niet geheel onverwacht maar voor ons te snel hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve man, ôzze pap en opa

Ein wermer en fender aafsjied van

André Kuijpers

Jeu Sonnemans
* Kessel, 16 juni 1936

† Kessel, 23 oktober 2021

echtgenoot van

Marga Sonnemans-Verbong

heije weej ós neet kènne winse.
Ut gemis is groét, maar alle blieke van meilaeve
hebbe ós good gedaon.

Geboren 18 oktober 2021

Ise

Nellie Anna Wijnhoven

jesper, renske & nori
wijnhoven
de Hees 24, 5975NM Sevenum

Bep Kuijpers-Geutjes
Kinger, kleinkinger en achterkleinkinger

Ans
Marijn
Merel en Roel, Liam

Baolder, 27 oktober 2021

Peter en Judith
Wij ontvingen het droevige bericht
van het overlijden van

Jan
Miriam en Mart
Stan en Lexi
Fleur
Molenstraat 24, 5995 BJ Kessel
De uitvaartplechtigheid vindt plaats op vrijdag 29 oktober, om
11.00 uur, in de O.L.V. Geboortekerk te Kessel, waarna wij pap te
rusten leggen op het kerkhof aldaar.
Een woord van dank aan huisartsen Loozen en Zuylen en aan de
medewerkers van Groene Kruis Thuiszorg, team Kessel voor de
fijne zorg die ze pap geboden hebben.

Thei Verhaegh
Oud raadslid van de Gemeente Helden
Ereburger van de Gemeente Helden
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Namens gemeenteraad en college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Peel en Maas

* Steenwijk, 4 november 1955

Ronald en Antoinette
Kyan
Janna

Het afscheid zal in besloten kring plaatsvinden.
Geen bezoek aan huis.

30 oktober 2020

Nol Peeters
Kessel

24-uur
bereikbaar

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

Kinderen Poels en kleinkinderen
Oktober 2021.

Hannette Tienkamp - Goossen

Schansdijk 17, 6088 NK Roggel

uitvaartbegeleiding

Gerrit Poels

echtgenoot van

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

bob noten

Langs deze weg willen wij graag iedereen bedanken voor
het medeleven en de steun die wij, in welke vorm dan ook,
mochten ontvangen rond het overlijden van onze vader en opa

† Roggel, 24 oktober 2021

Ciska en Vedran
Elian
Benjamin

Proficiat
Kinderen en kleinkinderen

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

Nèt 95,
Een leven geleefd…
`t is goed zo!

Sietse Dirk Tienkamp

28 oktober 50 jaar getrouwd!

We wensen familie, naasten en iedereen die mooie
herinneringen aan hem heeft sterkte met dit grote verlies.

Dankbetuiging

“Ik heb 65 mooie jaren gehad”

Frans en Euf Janssen

30 oktober 2021

Nol, er was géén tijd om gedag te zeggen
toen de dood je overviel.
Géén tijd om mijn hand in de jouwe te leggen
je te zeggen hoeveel ik van je hield.
Voor altijd, jouw Thea

077-3661314 | www.bobnoten.nl

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Rectificatie Veersepad 13 Kessel
Per abuis is er een fout geslopen in de HALLO Peel en Maas van donderdag 21 oktober. Bij het artikel over de plannen op Veersepad 13 in Kessel is
een foto gebruikt uit een eerder conceptplan en dus niet uit het definitieve ontwerp. Ook werd gesproken van een woonzorgcomplex, maar
volgens de stichting Onze Toekomst kan die term voor verwarring zorgen. Daarom hanteert de stichting de benaming ‘zorgwonengebouw’.

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

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

fienbosuitvaartzorg.nl

2810 \ opinie
Poll
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Sint Maarten moet tijdens corona
andere vorm krijgen
Rondgaan langs de deuren tijdens Sint Maarten ligt momenteel gevoelig. Nu de cijfers explosief stijgen is het voor de rondgangers een risico om
bij elke deur langs te gaan voor een snoepje. Moet deze editie niet anders worden vormgegeven nu het coronavirus door het land gaat?
Is het überhaupt wel verstandig om langs de
deuren te gaan? Of kunnen we met z’n allen
gewoon afstand houden en is er niets aan de
hand? Sint Maarten moet een andere vorm krij
gen. Het risico tot meer besmettingen is aan
wezig en elk risico moeten we als Nederlanders
niet willen nemen. We willen toch ook niet dat
mensen door dit feest in het ziekenhuis belan

den of erger? Laten we dan, net zoals vorig jaar, Sint
Maarten afgelasten.
Aan de andere kant kun je dit feest ook niet van de
kinderen ontnemen. De jeugd heeft het al niet mak
kelijk tijdens deze pandemie. Ze hebben al zoveel
plezier ingeleverd, moeten ze dit nu ook over
slaan? Daarnaast kan Sint Maarten toch goed op 1,5
meter? Dan zetten de huishoudens een bakje met

snoep voor de deur of stoppen ze het snoepgoed
op 1,5 meter in de tasjes. Heel veel mensen zijn al
gevaccineerd en kinderen onder de 12 jaar hebben
minder kans om besmet te worden. Waarom doen
we eigenlijk zo moeilijk?
Sint Maarten moet tijdens corona andere vorm krijgen. Wat vindt u?

Bespreking poll week 42

Huidige monumentenlijst 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. Ook historici geven aan dat er monumenten op de gemeentelijke lijst
ontbreken.
De stemmers op de poll waren het eens met de
stelling. Tim Stammen maakt zich zorgen over
het proces. “Blijkbaar is het een proces dat niet
functioneert, als er niks nieuws op de lijst komt”,
benoemt hij. “En al zeker als historische dorpen
zoals Kessel daar niks op hebben staan.”
Danny Verhage noemt het belang van een
monumentenlijst. “In de jaren 60 en 70 werden
de potentiële monumenten afgebroken voor de
eenheidsworst die daarvoor in de plaats kwam”,

zegt hij. “Nu laat men deze potentiële monumen
ten vervallen tot de gemeenschap voor de restau
ratiekosten op kan draaien. Het is nu nodig om een
goede lijst samen te stellen van potentiële monu
menten zodat bovengenoemde ongein afgelopen
is.” Ook Haitske van den Heuvel geeft aan hoe
belangrijk de monumentenlijst is. “We moeten pro
beren zoveel mogelijk mooie, oude karakteristieke
gebouwen te behouden, anders is dit een groot ver
lies en gemis in een gemeente”, stelt zij.

Tot slot spreekt H. Giesbertz zorgen uit. “In KesselEik staan nog vier muren van wat vroeger een kapel
was. Deze ruïne staat op de monumentenlijst, maar
ondertussen werkt de gemeente mee met een plan
om een uniek en karakteristiek pand op Veersepad
13 af te breken om een groot modern pand neer te
zetten! Waar zijn we mee bezig? Waar blijven de
mensen die roepen over behoud aanzicht dorpen?”

Ingezonden brief

Het is nog niet te laat
Na 26 jaar wonen wij niet meer op het Veersepad. Met pijn in ons hart heeft de hele ‘situatie’ omtrent
Veersepad 13 ons doen besluiten te gaan verhuizen. De manier waarop alles is gegaan doet pijn, het heeft
ons het woonplezier en zelfs een stukje gezondheid gekost.
Maar we blijven ons nog steeds hard
maken voor de zaak. Het kan toch
niet zo zijn dat dit prachtige dorpsbe
palende stukje Kessel verloren gaat?
Dat is onomkeerbaar, daar gaan we
spijt van krijgen. Laat ons eens even
stilstaan met z’n allen wat voor een

effect zo’n dergelijke beslissing zou
hebben op het verdere toekomst
beeld van het Veersepad en dus ook
van Kessel. Want stel je voor dat er
in de toekomst nog meer van zulke
grote gebouwen op het Veersepad
komen. Verrassend vonden we ook

de uitspraak op het dorpsoverleg
Kessel van 12 oktober waar de 13
appartementen al werden meege
nomen in de zogenaamde oplossing
van de woningtekorten terwijl hier
over nog niets definitief is beslist.
Beste bewoners van Kessel, wij

hopen dat met ons en de vele men
sen die dit ook niet de juiste plek
vinden om zo’n groot complex neer
te zetten, iets van zich zullen laten
horen. Want het is echt nog niet te
laat. Iedereen kan bezwaar indienen
bij de gemeente tegen deze plan
nen.
Piet Driessen,
voormalig bewoner Veersepad

Ingezonden brief

Huishoudelijke hulp in gemeente Peel en Maas
Het artikel in de HALLO over de huishoudelijke hulp is helemaal waar, wij als cliënt zijn de dupe van de
onzin van deze zelfbedachte constructie om de huishoudelijke hulpen onder te brengen in een stichting
die tot heden nog niet eens bestaat namelijk KernKracht. Ik geloof er namelijk helemaal niets van. Of
gaan zij hun eigen zakken vullen? Want juridisch mag en kan het niet eens volgens mijn advocaat, je kunt
nergens controle uitvoeren.
En is het een toegevoegde waarde?
Nee, helemaal niet. Gaat het nu dan
slecht bij de SVB Bank die nu de hul
pen uitbetaald? Nee, het gaat juist
buiten verwachting goed, dus ik zit
mij af te vragen waarom deze ver
anderingen nodig zijn. De SVB Bank

zorgt overal voor, je hoeft nergens
naar om te kijken. Als je met een
probleem zit, kun je ze bellen en je
wordt geholpen, en is alles weer
opgelost. Dus waarom deze veran
deringen gemeente Peel en Maas?
Dachten jullie goedkoper uit te zijn?

Nee, want het kost nog meer geld,
en echt meer geld. Nu sturen jullie
mensen van het kastje naar de muur,
omdat er mensen zijn die vragen
stellen die jullie niet kunnen beant
woorden. Als je de gemeente belt
over deze kwestie wordt je zelf nog

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie

Schoolstraat 59, Horst
Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl
Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

Henk Joppen, Helden

VAKGARAGE
PEETEN BV

Acu-Balance

Energiepeil, Vermoeidheid, Stress,
Herstel na Ziekte, Overgangsklachten,
Pijnklachten en Blessures

uitgelachen aan de telefoon. De cli
ënten weten niet meer waar ze aan
toe zijn. Over twee maanden worden
volgens de gemeente onze huishou
delijke hulpen niet meer betaald,
want de SVB Bank heeft het geld niet
gekregen van de gemeente. Dus wie
is nu de dupe? Juist, de cliënten en
de hulp. En die zogenaamde Stichting
KernKracht bestaat nog niet eens, ik
als cliënt heb er geen vertrouwen in.

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

Karin vertelt

Column

Herfst

Het is herfst, overal waar je
maar kijkt. De lente en de
zomer lieten ons onnodig lang
wachten, maar de herfst
begint meteen. Alsof hij niet
weg is geweest. Fris, winderig
en nat, je wil het liefst onder
een deken wegkruipen.
Gelukkig is het nu tijd voor de
mooie kant van de herfst.
Bladeren in alle kleuren,
paddenstoelen die in rap
tempo uit de grond schieten.
Het bos roept, zeker op een
dag waarop de zon nog
even schijnt en de stralen
zo mooi door de bladeren
vallen. Waar de wereld stil
is, hooguit wat geritsel.
Een eekhoorn, lichtelijk
nieuwsgierig, besluit op een
veilige afstand verstoppertje
met me te spelen. Duikt weg
zodra ik een foto probeer te
nemen. Het zorgt evengoed
voor een glimlach op mijn
gezicht. Vandaag is het me niet
gegeven, maar het lukt me
vast een keer. En dus wandel ik
verder, geen idee waar dit pad
me brengt. Dat maakt ook niet
uit, je hoeft niet alles te weten.
Die les probeer ik ook mee
te nemen in het alledaagse.
Waar het in mijn hoofd ook wat
weg heeft van een herfststorm,
besluit ik niet elke gedachte
eindeloos na te jagen, maar het
ook gewoon te laten voor wat
het is. Wat je weet of denkt
te weten, kan je niet meer
verrassen. Soms moet je eerst
tot stilstand komen, om nieuwe
dingen te ontdekken.
De komende tijd leer ik met
nieuwe ogen te kijken naar wat
ik al kende. Ik ben als de boom
die zijn bladeren verliest, erop
vertrouwend dat ze ook weer
terugkomen. Maar eerst moet
ik terug naar mijn basis, zorgen
voor mijn wortels. Zorgen dat
ze weer wat lucht krijgen en ze
voeden. Daarvoor neem ik de
tijd. Het is herfst, laat de storm
er maar zijn. Ik buig wel mee
en herstel, weer terug in mijn
kracht. Want in de verte wacht
een nieuwe lente op me.

Karin
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Verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties

Onze buitendienst zoekt

Aanvragen subsidie 2022-2025
In de 'uitvoeringsregel subsidiering verenigingen en vrijwilligersorganisaties' vindt u
de mogelijkheden voor een subsidie voor activiteiten van verenigingen, stichtingen en
vrijwilligersorganisaties. Hiervoor moet u wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Medewerkers wijkbeheer
Interesse? Reageer dan uiterlijk
31 oktober op deze vacature.
Meer informatie over deze baan en hoe je
kunt solliciteren vind je op
www.peelenmaas.nl > Bestuur en
Organisatie > Werken bij de gemeente

Gebruik aanplakborden
De aanplakborden worden gereinigd in week 45. Alle poster worden verwijderd.
Als u in deze periode een poster wil opplakken, hou hier dan rekening mee.

Preventietips

Voorkom inbraak tijdens
donkere dagen
Het is vanaf eind oktober weer vroeg donker ‘s avonds. Dat geeft inbrekers en overvallers
meer mogelijkheden om ongezien rond te lopen. Met onderstaande preventietips maakt u
het de dieven flink lastiger.
• Geef uw huis een bewoonde
indruk. Laat altijd een
lampje branden, of u nu
thuis bent of niet. In een
compleet donker huis kan
een crimineel gemakkelijk
z’n gang gaan.
• Leg waardevolle spullen uit
het zicht.
• Zorg ervoor dat alle ramen
en deuren op slot zitten.
Ook als je alleen even boodschappen gaat doen of de hond uit gaat laten.
• Bent u een avond of een weekendje weg? Licht de buren in, zodat zij een oogje in het zeil
kunnen houden en zet dit niet op social media.
• Zorg voor goede buitenverlichting en goed hang- en sluitwerk (en maak hier consequent
gebruik van). Inbrekers houden er niet van om in de spotlight te staan wanneer ze proberen
in te breken, zeker niet bij huizen met goed hang- en sluitwerk waarbij het te lang duurt
voordat ze binnen zijn.
• U kunt daarnaast ook samenwerken met gemeente en politie aan de veiligheid in uw
buurt door u aan te melden bij Burgernet. Hierbij wordt de hulp ingeschakeld van burgers
bij het opsporen van een verdacht of vermist persoon. Meer informatie hierover kunt u
vinden op www.burgernet.nl.
Verdachte situaties
Bel 112 bij verdachte situaties. De politie komt liever te vaak dan te laat. Snel alarm
slaan, betekent een grotere kans om de inbrekers te pakken, en beter nog: het voorkomt
inbraken.

Aanvragen
Komt uw vereniging, stichting of vrijwilligersorganisatie in aanmerking voor subsidie? Dan moet
u uiterlijk 7 november 2021 het aanvraagformulier invullen. U krijgt uiterlijk eind maart 2022 te
horen of u in aanmerking komt en welk subsidiebedrag u ontvangt de komende 4 jaren.
Het aanvraagformulier en de voorwaarden vindt u terug op www.peelenmaas.nl > zoekterm
‘Subsidie voor verenigingen en vrijwilligersorganisaties’.
Vragen
Heeft u vragen over het aanvraagformulier of wilt u hulp hebben, stuur dan uw vraag samen
met uw telefoonnummer naar administratieMO@peelenmaas.nl.

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

Plaats/locatie

Straat/omschrijving

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

Kieënweg perceel M 1105
Napoleonsbaan Noord 34 en 38
Kardinaal de Jongstraat 8
Meijelseweg ong.
Keup 11
Lorbaan 44
Baarloseweg 15 A
Neerseweg
Breestraat ong.
Tongerveldweg 28
Krayel 20
Busserstraat 5
Churchilllaan 1 en 1A
Hof ong. en Donk 47 / Steenkampseweg 1
Tiendschuur 5 en ong.
Heibloemseweg 7 e.o.
Industrieterrein 24A1 t/m 24A12
Laagheide 1
Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester

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

info@peelenmaas.nl
06 - 1804 7445

www.peelenmaas.nl
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Waken aan het sterfbed

‘De allerlaatste momenten
van iemands leven zijn de
belangrijkste momenten’
Dankbaarder werk is er bijna niet dan
het vrijwilligerswerk van Maria Janssen
uit Meijel. Zij zit aan het sterfbed bij
mensen en zorgt voor de allerlaatste
momenten van iemands leven.

“Het heeft iets moois”, zegt Maria. “Je bent deel van
iemands laatste moment en dat je daar bij mag zijn is
speciaal.” Al acht jaar is ze vrijwilliger bij Stichting
Leven Rond de Dood. Het begon allemaal bij een letterlijke zwarte bladzijde in Maria’s leven. “Ons huis
in Meijel brandde af. Dat was heel heftig om mee te
maken. Al snel kwamen we in Panningen terecht en
toen ik er even doorheen zat, kwam ik per toeval een
vacature tegen bij Stichting Leven Rond de Dood. Ik
besloot erop te reageren.”

Laat het los
Waarom Maria dit vrijwilligerswerk besloot te
doen, weet ze ook niet precies. “Ik heb altijd in de zorg
gewerkt, misschien komt daar mijn roeping vanaf.
Maar het kan ook zijn dat het een trigger is geweest
vanuit een persoonlijke hoek. Mijn vader, moeder en
broer zijn gestorven en van alle drie de keren was ik er
niet bij toen ze stierven. Ik heb hun laatste momenten
niet meegemaakt. Wellicht doe ik dit vrijwilligerswerk
omdat ik vind dat niemand alleen mag sterven.”

2
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Als er iemand op sterven ligt, kan de familie palliatieve zorg inschakelen voor de laatste momenten van de
persoon die komt te overlijden. “Vaak kom ik dan ‘s nachts
langs en zit ik naast het bed van deze persoon. Ik houd een
hand vast, praat tegen hen en help hen naar het einde.”
Omgaan met dit soort emoties is voor Maria normaal.
“Het voelt als een rust als ze hun leven verlaten. Ik zeg ook
altijd tegen hen: ‘het is goed zo, ga maar en laat het los’.”
Maar het is niet altijd makkelijk, zegt Maria. “Vooral bij
jonge mensen is het lastig. Mensen op een hogere leeftijd hebben heel wat jaren gehad en dan is het ook goed
zo.” Maria treft veel situaties aan. “Soms dan valt diegene
al snel in slaap en praat ik tegen deze persoon. Als ik in
dezelfde ruimte ben, is het al vaak genoeg. Dan ben ik rustig aan het haken of lees ik een boek. Soms dan is diegene
nog redelijk helder van persoon en praten we samen over
het leven, de kinderen en andere dagelijkse zaken.”

Speciaal
In die acht jaar dat Maria vrijwilliger is bij
Stichting Leven Rond de Dood, heeft ze één speciale
situatie meegemaakt die haar voor altijd bijblijft. “Er
lag een wat stevigere vrouw op bed. Ze lag op haar zij
en om de zoveel tijd moest ik met een verzorger haar
op de andere zij draaien, dat kon ze niet zelf, bewegen
ging niet. Op een gegeven moment zat ik naast haar
bed en ging de vrouw uit het niets rechtop zitten. Ze
riep de naam van haar man, die al 25 jaar overleden
was, en zei: “ik kom eraan.”. Daarna ging ze in een
foetushouding liggen en heeft zich daarna niet verroerd. Een paar uur later was ze overleden. Je schrikt
wel even, maar daarna is het ontzettend mooi. Gek
is dat, dat je het laatste moment van iemand zo meemaakt. Dat is voor mij heel dankbaar. Ik krijg nog
steeds kippenvel als ik dit vertel.”

Maria raadt iedereen palliatieve zorg aan.
“Niemand hoort alleen te sterven”, zegt ze. “De laatste
momenten zijn de belangrijkste.”

Niemand hoort
alleen te sterven

Uitvaart
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Ritueelbegeleider
Lucie Geurts
over uitvaarten in
de coronaperiode
Afscheid nemen van een geliefde is moeilijk en een
uitvaart is belangrijk voor het rouwproces van mensen. Traditionele rouwrituelen, zoals het bezoeken van
een uitvaart, het condoleren van nabestaanden en het
geven of ontvangen van fysieke steun, werd moeilijker
tijdens de lockdown. Tegelijkertijd boden uitvaarten
in de coronatijd een nieuw perspectief. Lucie Geurts
uit Horst is Ritueelbegeleider. Zij helpt mensen het
leven van een dierbare waardig te herdenken, met het
vormgeven van mooie herinneringen. Lucie vertelt
hoe zij de uitvaartdiensten in de coronaperiode heeft
beleefd.
Hoewel ze zich anderhalf jaar geleden zorgen
maakte, vindt Lucie Geurts achteraf gezien dat de uitvaarten tijdens de coronaperiode voor haar niet heel
anders dan normaal waren. Lucie verzorgt de inhoud
van de uitvaartdienst. “Inhoudelijk maakt het niet zo
veel uit of je op een uitvaart spreekt voor tien of voor
vijfhonderd mensen”, legt ze uit. “In het begin van
corona zorgde ik ervoor dat ik de diensten die ik had
geregeld, zo snel mogelijk uitwerkte. Dit deed ik voor
het geval dat ik corona zou krijgen of in quarantaine
zou moeten. Als ik thuis zou moeten blijven, zou er
een pakketje klaarliggen met informatie die iemand
over zou kunnen nemen.” Lucie is zelf niet ziek geworden, maar heeft wel één keer de gevolgen van de
coronamaatregelen aan den lijve ondervonden. “Ik zou
een uitvaart gaan begeleiden toen mijn dochter corona
bleek te hebben. Ik heb toen de hele dienst voorbereid
en iemand van de familie heeft het verhaal voorgedragen. Zo hebben we er toch samen een waardige, persoonlijke dienst van gemaakt.”

Het wordt
langzaam weer
als vanouds
Kijken wat er wel kan
Lucie is vooral positief gebleven in deze moeilijke periode. “Ik keek vooral wat er wel kon, in plaats
van te focussen op wat er niet kon. Samen met nabestaanden heb ik vooral overlegd hoe zij op een goede
manier afscheid konden nemen. Afscheid nemen kun
je immers maar één keer en het is belangrijk dit op dat
moment goed te doen. Herdenken kun je blijven doen
en ook op een later tijdstip groter aanpakken.” Ze probeerde haar werkzaamheden hetzelfde uit te voeren
als voor corona, voor zover dat mogelijk was. “Ik ga in
principe altijd naar mensen toe wanneer we het gaan

hebben over hoe de dienst er uit gaat zien. Ik vind
het gewoon heel belangrijk om mensen in de ogen te
kunnen kijken en hun omgeving te zien. Daar kan ik
heel veel uit opmaken. Ook dit gesprek hoort bij hun
rouwverwerking. Dit ben ik daarom ook zoveel mogelijk blijven doen.” Wat Lucie wel lastig vond, was dat
wanneer de overledene een grote familie achterliet,
ze niet met de hele familie om de tafel kon. “Normaal
spreek je dan met iedereen, nu moesten er twee of drie
mensen uitgekozen worden zodat er afstand gehouden
kon worden. Tijdens de uitvaart zag ik dan ook een
heel aantal mensen dat ik nog niet eerder had gezien,
terwijl ik hen onder normale omstandigheden zou
hebben leren kennen in het gesprek.” De anderhalvemeterregel maakte het soms moeilijk. “Ik vond het erg
lastig dat ik mensen niet kon troosten als zij het moeilijk hadden wanneer ze spraken tijdens de uitvaart.
Een simpele, troostende hand op de rug kon gewoon
niet.”
Beperkingen
Voor nabestaanden was het volgens Lucie soms erg
moeilijk dat de uitvaart, toen er nog een maximumaantal bezoekers gold, in een kleine kring gehouden
werd. Er moest gekeken worden wie er wel en niet
werd uitgenodigd. “Toch zorgden de kleine uitvaarten
ervoor dat je nog dichter bij mensen komt. De uitvaarten waren veel intiemer, dat is iets wat veel nabestaanden ook weer als positief ervaarden. De directe
kring kon zo heel persoonlijk afscheid nemen en kon
heel puur zeggen wat zij wilde zeggen. Ze namen
afscheid voor zichzelf, zonder erbij stil te staan wat
andere mensen ervan vonden.” Lucie had regelmatig
te maken met uitvaarten die door mensen thuis via de
livestream werden gevolgd. “Dit was soms wel gek, ik
had geen idee voor hoeveel mensen ik stond te spreken. Ik was wel eens bij de supermarkt en dan kwam
iemand me vertellen hoe mooi een dienst was geweest.
Dan vond ik het lastig dat ik me niet kon herinneren
waar ik iemand had gezien, maar bleek diegene mij via
de livestream te hebben gezien.”
Dat er een periode aanbrak waarin er geen koffietafels waren, vond Lucie schrijnend. “Er mocht toen
wel een dienst gehouden worden voor dertig mensen, maar na de dienst mocht je niet meer samenzijn”,
vertelt ze. “Op deze manier is er geen ontlading voor
de nabestaanden, dat is heel lastig. Dat vonden mensen
vaak moeilijker dan het feit dat er maar dertig mensen
mochten komen.”
Ook in het ziekenhuis en in verzorgingstehuizen
was het afscheid nemen ontzettend moeilijk volgens
Lucie. “Niet iedereen kon erbij zijn als iemand in het
ziekenhuis stierf. Mensen hebben afscheid moeten
nemen van een familielid terwijl ze diegene soms
al twee weken niet hadden kunnen zien.” De laatste
weken voor een overlijden staan bij mensen het meest
vers in het geheugen. “Juist in het gesprek met mensen
kwamen schrijnende verhalen naar voren.

Met een waardige afscheidsdienst, die op een fijne
manier kon worden voorbereid, kon dit leed weer wat
verzacht worden.”
Ook is er een tijd geweest dat er wel een dienst
gehouden mocht worden met koffietafel, maar dat
deze koffietafel alleen op dezelfde plek mocht worden georganiseerd. “Op heel veel plekken kan dit wel,
maar in de kerk kan dit niet”, vertelt Lucie. “Er waren
mensen die normaal gesproken voor een kerkelijke
uitvaart hadden gekozen, maar dat nu niet deden,
omdat de familie dan erna niet samen konden komen.
Dit heb ik een aantal keren creatief opgelost door kerkelijke elementen in een dienst in een crematorium te
gebruiken. Er ontstond dan een kerkelijk dienst buiten
de kerk. Zo kon de familie recht doen aan de overledene en toch daarna samen een kop koffie drinken. Ik
vond dat heel bijzonder en mooi om te doen.”
Versoepelingen
Nu er versoepelingen plaats hebben gevonden,
geldt er geen maximumaantal bezoekers meer voor
een uitvaart. “Het wordt langzaam weer als vanouds”,
vertelt Lucie. “Er is nu weer de vrijheid om te kiezen
voor klein of groot. Dat is wel heel prettig voor families. Ik vind het persoonlijk niet heel verkeerd dat we
weer even terug naar af zijn gegaan en het nu weer
aan het opbouwen zijn. Mensen hebben nu ervaren dat niet altijd alles extreem groot moet zijn om
een mooi afscheid te ervaren. De kwaliteit van een
afscheid is zeker niet afhankelijk van het aantal mensen dat er is.” Er zijn in de coronaperiode meerdere
bijzondere initiatieven ontstaan, Lucie verwacht dat
deze, ondanks de versoepelingen, blijven bestaan. “Zo
werd de rouwkaart vaak gemaakt als mooie herinnering en werden er geen prentjes uitgedeeld of waren
mensen niet bij de uitvaart maar wel in de vorm van
een erehaag aanwezig. Dit zijn mogelijkheden die ook
buiten coronatijd gebruikt kunnen worden, wanneer
dit bij de familie past.”
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Een luisterend oor
voor mensen met
of zonder kanker
Psychologische hulp voor mensen die
kanker hebben (gehad), hun naasten
en nabestaanden. Dat is wat de
medewerkers ambulante ondersteuning
van het Toon Hermans Huis bieden.
Binnenkort gaat de dependance in
Venray van start. Leonie SiebersVerkoeijen en Bart van Oers zijn twee
van deze vrijwilligers.

In Nederland krijgt één op de drie mensen voor haar
75e levensjaar kanker. Kanker hebben betekent niet per
se dat je zal overlijden, maar ‘ik ga dood’ is een gedachte
die vaak toch door iemands hoofd schiet bij het horen
van dit nieuws. Voor zowel patiënten als hun partners,
familieleden of nabestaanden is kanker iets heftigs. De
medewerkers ambulante ondersteuning van het Toon
Hermans Huis bieden hulp in dit moeilijke proces.
In Venlo staat sinds 2000 een fysiek Toon
Hermans Huis waar geïnteresseerden heen kunnen
voor hulp. In Venray komt er geen fysiek huis, maar
wordt gestart met ambulante zorg. Dit betekent dat
de medewerkers naar de mensen thuis gaan voor
ondersteuning. “Mensen gaan nu eenmaal niet graag
met hun problemen op stap”, zegt Bart. Hij is één van
deze medewerkers ambulante ondersteuning en werkt
als leidinggevende bij een industrieel producent op
kantoor, waar hij een nevenfunctie als vertrouwenspersoon heeft. Dus hij heeft ervaring met het voeren
van vertrouwelijke gesprekken en het geruststellen
en begeleiden van mensen. “Voor veel mensen uit de
dorpen is het Toon Hermans Huis in Venlo ook te
ver weg”, voegt Bart eraan toe. “Dat ervaren ze als
onprettig. Dat wij naar hen toekomen, past beter in de
privésituatie. Zo voelen zij zich meer op hun gemak.”
Naast de medewerkers ambulante ondersteuning kent
het Toon Hermans Huis Venray ook nog gastheren
en gastvrouwen. In het Venrayse VieCuri ziekenhuis,

Het voelt goed
om te doen
en we kijken
ernaar uit om
een luisterend
oor te bieden

(schuin)tegenover de oncoloog, krijgen zij een kamertje toegewezen. “Als een oncoloog een slechtnieuwsgesprek heeft gevoerd, wordt de patiënt aangeboden
om naar de gastheer-/of vrouw te gaan voor een kopje
koffie en een gesprek. Want bij het nieuws dat iemand
ziek is, komt niet alleen de gedachte dat iemand bang
is om dood te gaan, maar er ontstaan ontzettend
veel vragen. Vooral in de periode nadat de diagnose
bekend is, hebben mensen behoefte aan hulp”, zegt
Bart. Waar de gesprekken met de oncoloog stoppen en
de patiënten het behandeltraject ingaan, springen wij
bij voor ondersteunende hulp. We gaan in dat kamertje niet inhoudelijk in op de ziekte, maar attenderen
ze erop dat de medewerkers ambulante ondersteuning
bij hen thuis kunnen komen voor hulp.” Voor nu komt
er alleen een kamertje bij de oncoloog. “Later worden
dit er waarschijnlijk meer, bij andere specialisten zoals
bijvoorbeeld de longarts”, aldus Leonie.
Begeleiding
Hulp is niet alleen van toepassing op mensen die
kanker hebben, maar het is net zo belangrijk voor
partners, familieleden en/of kinderen. “Zij denken
vaak: en ik dan? Ik heb ook veel verdriet”, zegt Leonie.
“Ook zij hebben handvaten nodig, kunnen steun
gebruiken of willen gewoon dat er iemand naar hun
luistert. Daarvoor zijn wij er ook.” Leonie is coördinator van het Venrayse Toon Hermans team. Zij
stuurt de medewerkers ambulante ondersteuning en
gastheren en -vrouwen aan. In de afgelopen maanden hebben alle vrijwilligers trainingen gekregen
en rollenspellen gespeeld om zich voor te bereiden
op de gesprekken en situaties die zich voor kunnen
gaan doen. Het vrijwilligersteam bestaat zowel uit
mannen als vrouwen, van jong tot oud en zij hebben
achtergronden als fysiotherapeuten, maatschappelijk
werkers en oncologisch deskundigen. Volgens Bart is

Uitvaart
er door het brede aanbod altijd wel een match tussen
een medewerker ambulante ondersteuning en hulpbehoevende. “Als patiënten, naasten of nabestaanden
met een medewerker ambulante ondersteuning willen spreken, dan kijken we naar de best mogelijke
match. Wie van de medewerkers voldoet het beste
aan de wensen?”, zegt Bart. Zelf wil hij met het Toon
Hermans Huis vooral een luisterend oor bieden voor
de mensen en hen zelf antwoorden op eigen vragen te
laten vinden. “Door in gesprek te gaan en het stellen
van de juiste vragen, wil ik ze helpen om hun weg te
kunnen vervolgen”, zegt Bart. “Maar voor vragen van
patiënten zoals ‘ga ik pijn hebben?’, stuur ik ze door
naar professionals of ervaringsdeskundigen.” Verder
gaat hij ook graag activiteiten ondernemen met hen
die dat willen. “We kunnen gaan wandelen, een stukje
fietsen, of we kunnen lekker gaan vissen.”
Contact
Bart en Leonie kijken uit naar de start van Toon
Hermans Huis Venray. “Het voelt goed om te doen en
we kijken ernaar uit om een luisterend oor te bieden”,
zegt Bart. Het inloopkamertje in het VieCuri ziekenhuis wordt binnenkort geopend. “De precieze datum
weten we nog niet, maar het komt er zeker”, zo zegt
Leonie. “We wachten nog op goedkeuring van het ziekenhuis. Hierna kunnen we starten met deze ambulante ondersteuning.”
Wilt u meer informatie over het Toon Hermans
Huis of wilt u de mogelijkheden voor (ambulante) hulp
opvragen? Bel dan Martin Leenders, regiocoördinator
Toon Hermans Huis Limburg. Hij is te bereiken via
het Inloop Huis Venlo 077 32 11 433.

Fien Bos Uitvaartzorg

Samen zorgen voor een persoonlijk
afscheid
Welkom in ons Huis van troost en afscheid, gelegen aan de Patersstraat 52 te Panningen. Naast het regelen en uitvoeren van uitvaarten, zijn wij u ook ten dienste met ons afscheidshuis.
Door de ligging nabij het centrum is ons afscheidshuis makkelijk toegankelijk en het is voorzien van een eigen parkeergelegenheid rondom het gebouw.

In ons afscheidshuis kunt u op verschillende manieren afscheid

afscheid zo persoonlijk mogelijk te maken.

nemen. In de huiskamer kunt u centraal afscheid nemen van

Wilt u op een andere manier afscheid nemen, dan is in overleg

uw dierbare. Indien gewenst kan dit met een (grote) groep

alles bespreekbaar en veel mogelijk.

Loop gerust eens binnen voor vrijblijvende,
uitgebreide informatie.

mensen, onder het genot van een kopje koffie of thee. Hier
heeft u de mogelijkheid om het afscheid te personaliseren

Fien Bos Uitvaartzorg staat voor ontzorgen en samen zorgen

door middel van muziek en/of een fotopresentatie.

voor een persoonlijk afscheid. Ook na de uitvaart kunt u terecht
bij ons voor het bekijken van onze mooie urnencollectie, deze

Een andere manier is het gebruikmaken van de troostkamer,

staat in de huiskamer ter bezichtiging. Heeft u andere wensen,

deze kamer is toegankelijk door middel van een eigen sleutel

dan is dit uiteraard bespreekbaar.

en ingang die via de parkeerplaats loopt. U heeft dan zelf de
vrijheid in hand om afscheid te nemen op de manier die bij u

Door de centrale ligging maken ook andere uitvaart-

past. De troostkamer kunt u gedurende het afscheid inrichten

ondernemers uit de regio gebruik van ons afscheidshuis. ‘Samen

en eigen maken met persoonlijke spulletjes van uw dierbare.

zorgen’ en ‘samenwerking’ horen bij onze speerpunten.

In deze kamers zijn ook multimediaplayers aanwezig om uw

077 308 28 33 / 06 30 92 19 61
www.ﬁenbosuitvaartzorg.nl
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Per jaar worden twee tot drie personen in Peel en Maas
in stilte begraven. Dit wil zeggen dat de burgemeester
verantwoordelijk is voor een waardig afscheid van personen
die geen nabestaanden hebben of waarvan de nabestaanden
de uitvaart niet willen verzorgen. De uitvaart wordt betaald
met gemeenschapsgeld.

In stilte
begraven
worden
Indien er zich binnen vier dagen na overlijden geen nabestaanden melden bij het
mortuarium in Panningen, wordt hiervan een melding gemaakt bij de gemeente. Als
na de melding van overlijden niet duidelijk is of en wie opdracht geeft tot lijkbezorging, maakt de gemeente met een uitvaartverzorger de afspraak zorg te dragen voor
het verplaatsen van de overledene en alleen de eerste verzorging te realiseren en nog
niet de volledige uitvaart.
Testament
De gemeente pleegt een huisbezoek als er geen opdracht voor de uitvaart is gegeven door nabestaanden. Gemeente Peel en Maas draagt dat onderzoek over aan een
plaatselijk bedrijf. “Zij gaat onder andere naar de woning om te onderzoeken of er
een uitvaartverzekering is afgesloten. Ook kijkt het bedrijf naar wat er in een testament is vastgelegd. We respecteren de wens van de overledenen. Mocht er niks in

Samen met u zorgen
voor een waardig afscheid
Zoals ieder mens een uniek leven leidt,
zo mag ook het afscheid uniek zijn.
Janssen uitvaartverzorging: al meer dan 25 jaar
uw vertrouwde uitvaartverzorger in Peel en Maas

Loosteeg 19a, 5981NJ Panningen
www.janssenuitvaart.nl

beheerder van:

Rouwcentrum & Afscheidshuis ‘Panningen’,

In dit sfeervolle uitvaartcentrum aan de Schout van Merwijckstraat,
in Panningen hebben nabestaanden de gelegenheid om in alle
rust afscheid te nemen van hun dierbare.
Rouwcentrum & Afscheidshuis ‘Panningen’ beschikt over
twee rouwkamers, met de mogelijkheid voor
dagelijks rouwbezoek.
Voor maximale privacy zult u tijdens dit afscheidsbezoek
geen andere families tegenkomen. Dat is wel zo persoonlijk.
In de centrale ontvangkamer kunt u met een kop koffie
nog herinneringen met elkaar ophalen.

Uitvaart
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het testament zijn vastgelegd, gaat de gemeente uit van begraven. Daarnaast kijkt het
bedrijf of er kostbare bezittingen in het huis zijn te vinden, zodat de kosten van de
begrafenis kunnen worden gecompenseerd. Dit komt echter niet vaak voor. Het gaat
vaak om eenzame mensen en in deze huizen bevinden zich meestal weinig kostbare
spullen”, aldus een medewerker van het cluster Burgerzaken.
Indien er geen nabestaanden zijn, of als de familie de erfenis verwerpt, wordt het
lichaam binnen zes dagen begraven. Alle stille begrafenissen vinden plaats op de
algemene begraafplaats Heiderust in Koningslust. Daar zijn vijf dubbele graven te
vinden. “De uitvaart moet op een sobere manier gebeuren. De overledenen krijgen
geen grafsteen, er wordt geen overlijdensadvertentie geplaatst en er vindt een korte
dienst plaats in de aula van de begraafplaats. Vaak melden zich toch nog wat mensen,
zoals buren, die deze dienst willen bijwonen.”

De overledenen krijgen
geen grafsteen en er wordt
geen overlijdensadvertentie
geplaatst
Sober afscheid
Twee medewerkers van het cluster Burgerzaken hebben de stille begrafenissen in hun takenpakket. Eén daarvan is tijdens de uitvaart aanwezig. “We laten ons
gezicht zien en houden een vinger aan de pols.” Janssen Uitvaartzorg verzorgt verder de dienst, die ongeveer 20 minuten duurt. “We brengen de overledene met een
rouwauto. Ook zijn er twee dragers en een spreker aanwezig. Het is een sober, maar
wel een waardig afscheid. Omdat de begrafenisondernemer geen contact heeft met
familie, wordt er een korte, algemene tekst voorgelezen en worden er twee neutrale
nummers afgespeeld. Daarin is gemeente Peel en Maas uniek, in andere gemeenten is
er geen dienst”, aldus uitvaartondernemer Henk Janssen.
De overledene wordt begraven in een zogenoemd algemeen graf voor tien jaar.
De vorige maand hebben twee inwoners contact met de gemeente opgenomen met
suggesties over de begravingen op dit gedeelte van de begraafplaats. “Ze willen graag
meedenken en we bekijken nu hoe we hieraan tegemoet kunnen komen. Maar we
moeten er wel voor waken dat we er niet in doorschieten. Er moet een scheiding blijven tussen een eigen uitvaart en die van de gemeente, zodat niet iedereen denkt dat
wij alles regelen. We moeten de mensen blijven triggeren de uitvaart zelf te organiseren. Een stille begrafenis kost de gemeenschap namelijk zo’n 3.500 euro, aldus de
gemeente.”
Toename
Opmerkelijk is dat het aantal stille begrafenissen de laatste jaren toeneemt.
Janssen: “Ik ben 26 jaar uitvaartondernemer en mijn eerste stille begrafenis vond 20
jaar geleden plaats. Daarna is er vijftien jaar geen één meer geweest. De laatste paar
jaar zie je daar verandering in. Dit komt denk ik omdat er veel mensen eenzaam zijn,
maar je ziet ook vaak dat het om vluchtelingen gaat die hier geen familie hebben.”

Colofon
H-magazine verschijnt enkele malen per jaar in de
gemeente Horst aan de Maas.

Oplage /// 20.050 exemplaren
Redactie /// 077 208 32 01 / redactie@hallopeelenmaas.nl
Tekst /// Redactie Kempen Media bv
Fotograﬁe /// Kempen Media
Advertentieverkoop /// 077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl
Bezoek- en correspondentieadres ///
Handelstraat 17, 5961 PV Horst
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.
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‘Weej gaon allemaol mit de
neus umhoëg’
Rowwen Hèze zingt het en er is geen speld tussen te
krijgen: dood gaan we allemaal. Doodgaan hoort bij het
leven. We krijgen er allemaal mee te maken. Wanneer een
dierbare sterft volgt een week waarin veel keuzes
gemaakt moeten worden. Je hebt dan iemand nodig die
rust brengt. Iemand die ziet wat jij nodig hebt.
Bij het voorbereiden van een uitvaart is het belangrijk te
doen wat jij belangrijk vindt: bijvoorbeeld samen zijn met je
familie of juist met praktische zaken.
Je wilt die dagen gesteund worden door iemand, die
in staat is in woorden en gebaren te vangen wat jij wilt
zeggen, die uit handen kan nemen waar jij geen energie in
wilt steken.
In deze dagen worden door verdriet en vermoeidheid
overeenkomsten en verschillen tussen familieleden
versterkt; komt het beste en soms het slechtste naar
boven. Het is belangrijk dat de spreker waarvoor jij kiest,
ieder de ruimte geeft die nodig is.
Je zoekt een spreker die bij jou past, die het afscheid kan
leiden zoals jij dat wilt; groots en meeslepend of klein en
intiem, in het Nederlands of in het ‘plat’, enzovoorts.
Met mijn persoonlijkheid, achtergrond als psycholoog
en theoloog en ruime ervaring in uiteenlopende
afscheidsdiensten kan ik dit bieden. Bel me gerust wanneer

Wil je meer informatie?
Neem dan gerust contact met mij op.
T 06 41 12 18 58
www.luciegeurts.nl

je het afscheid van een dierbare gaat vormgeven of

ucieR IGeurts
TUEELBEGELEIDING

wanneer je wilt praten over je eigen afscheid.
‘Weej gaon allemaol mit de neus umhoëg.’ Laat mij daarom
helpen voor een passend en waardig afscheid, zodat jouw
dierbare in mooie herinneringen zal blijven bestaan.

Schenken, overlijden en scheiden
www.sosadvies.nl

Weet jij:

• Wat er gebeurt met jouw nalatenschap?
• Wie jouw zaken regelt wanneer je dat zelf niet meer kunt?
• Hoe je je vermogen voordelig kunt schenken aan je
(klein)kinderen?
• Hoe jullie bezittingen worden verdeeld wanneer je
relatie wordt verbroken?
Een greep uit de vragen die je jezelf kunt stellen om te
beoordelen of je je zaken goed hebt geregeld.

Mieke Hendrix van SOS advies staat samen met
jou stil bij belangrijke momenten in je leven:
een schenking, een overlijden of een scheiding.
Momenten die aandacht verdienen.
Stap voor stap begeleiden we je bij
alle juridische, administratieve en
belasting-technische zaken. Dit doen
we met aandacht, kennis van zaken en
in begrijpelijke taal.
Neem vrijblijvend contact op door te bellen
met 077 464 09 89 of een mail te sturen naar
info@sos-advies.nl.

S.O.S. advies | De Voorde 12 | 5807 EZ Venray

Afscheid van
een dierbare vriend…

We denken er liever nog niet aan …
maar eens komt het moment dat we afscheid
moeten nemen van ons geliefde huisdier.

Laat een afscheid een mooie herinnering zijn!
Laat u op tijd informeren naar de mogelijkheden.
U kunt mij altijd telefonisch bereiken of bezoek de website:

www.dierenuitvaartcentrumvenray.nl

Voor een liefdevol afscheid van uw huisdier
in een sfeervolle en huiselijke omgeving.
24/7 bereikbaar

T 06 208 902 15

Vennendreef 14, 5807 EV Oostrum
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Voorstellen over participatie en bevoegdheid Raad

Raad en college trekken samen op naar nieuwe
Omgevingswet

Het komt steeds vaker voor: bij het maken van nieuw beleid nodigt het college de raad uit om vooraf mee te denken, in bijvoorbeeld een klankbordgroep. Het uiteindelijke voorstel kan
vervolgens rekenen op brede politieke steun. In de commissievergadering van vorige week kwam deze werkwijze ook weer voorbij, in twee agendapunten die te maken hebben met de
nieuwe Omgevingswet.
De commissievergadering is bedoeld als voorbereiding op de raadsvergadering, die normaal
gesproken twee weken later plaatsvindt. Daar vindt ook de besluitvorming plaats. In de
commissievergadering kunnen fracties inhoudelijke en verduidelijkende vragen stellen aan het
college, maar ook elkaar bevragen over een voorstel en in debat gaan.
Participatie in Omgevingswet
Het eerste agendapunt in de commissievergadering dat een wat uitgebreidere behandeling
vroeg, betrof de participatie in de Omgevingswet. Die wet treedt op 1 juli volgend jaar in
werking. Hij bundelt tal van bestaande regels over de fysieke leefomgeving op terreinen als
ruimte, wonen, erfgoed, infrastructuur, milieu, natuur en water. De Omgevingswet biedt meer
ruimte voor inspraak, en gemeenten moeten daarom een participatiebeleid vaststellen: hoe
kunnen initiatiefnemers ándere belanghebbenden (zoals omwonenden en bedrijven) zo goed
mogelijk betrekken bij een ruimtelijk plan?
De gemeente heeft daar een ‘handreiking’ voor opgesteld: een praktische gids met tips en
voorbeelden om initiatiefnemers te inspireren een goed gesprek aan te gaan. Door op tijd met
de omgeving te praten worden plannen vaak ook beter, zo is de gedachte.
Participatie is in de nieuwe wet niet verplicht. Dat is ook in lijn met de filosofie van Peel en Maas,
die uitgaat van het vertrouwen dat mensen uit zichzelf de dialoog met de omgeving aan willen
gaan. Zo nodig zal de gemeente initiatiefnemers proberen te overtuigen met de omgeving in
gesprek te gaan. Dit is niet nieuw. De gemeente verwacht dit ook nu al van initiatiefnemers.
De handleiding wordt in de praktijk dan ook al gebruikt. Bezwaarprocedures blijven overigens
altijd mogelijk.

Arbeidsmigranten
Van alle partijen was alleen de fractie PvdA/GroenLinks niet zo tevreden met het
voorstel. Fred Peters zei namens die partij liever een grotere rol van de raad te zien bij
zogeheten buitenplanse wijzigingen. En de grens van tachtig personen bij huisvesting
voor arbeidsmigranten zou naar beneden moeten worden bijgesteld tot veertig,
vindt PvdA/GroenLinks.
Over de gevolgen van het overschrijden van die tachtig-grens ontstond enige onduidelijkheid.
Gaat het om nieuwe locaties, of ook over bestaande locaties die uitbreiden naar meer dan
tachtig? Ook over de kwestie vanaf welk aantal die huisvesting moet voldoen aan bepaalde
kwaliteitsregels rezen bij enkele fracties vragen. De wethouder heeft tijdens de vergadering de
regels duidelijk toegelicht en die worden aan de raad toegezonden.
Rekenkameronderzoek BsGW
In 2011 is Peel en Maas toegetreden tot de organisatie BsGW (Belastingsamenwerking
Gemeenten en Waterschappen). Die organisatie verzorgt voor 29 Limburgse gemeenten de
inning van gemeentelijke belastingen. Gaandeweg ontstond bij veel gemeenten onrust over
de hoge kosten die BsGW maakt, onder meer door het grote aantal bezwaarschriften tegen de
WOZ-heffing. Ook vonden gemeenten dat ze weinig grip hadden op hoe het er bij BsGW aan toe
gaat. Elf gemeenten besloten daarom tot een onderzoek door een externe bureau, aangestuurd
door de rekenkamers van de betrokken gemeenten. Dat onderzoek is nu afgerond met een
aantal conclusies en aanbevelingen.
Eén ervan is dat de proceskosten rond het grote aantal WOZ-bezwaren met een ‘strategische
aanpak’ moet worden teruggebracht. Om nog meer kosten te besparen en de efficiency te
vergroten wordt ook voorgesteld om de per gemeente verschillende belastingen meer op één
lijn te brengen. Verder is de invloed van gemeenten op het BsGW-beleid inderdaad te klein,
constateren de onderzoekers. Die kan worden vergroot door o.m. betere informatievoorziening
van het Dagelijks Bestuur naar de gemeenten.
WOZ-bezwaren
De fracties maakten duidelijk de aanbevelingen te willen over nemen, maar er werden
in de commissievergadering wel enkele kanttekeningen geplaatst. Raf Janssen (PvdA/
GroenLinks) vond het jammer dat er nu waarschijnlijk druk gaat ontstaan om de lokale lasten
te harmoniseren. Toen Peel en Maas zich aansloot bij BsGW was juist gezegd dat gemeenten
hun eigen lokale belastingbeleid konden houden, herinnerde Janssen zich. Roel Boots (CDA)
wees nog eens op het toch wel héél hoge aantal WOZ-bezwaren en de daarmee gepaard gaande
proceskosten. De aanbeveling hoe daar wat aan te doen vond hij nogal vrijblijvend geformuleerd.
Portefeuillehouder Paul Sanders (VVD) zegde op verzoek van enkele fracties toe uit te zoeken
hoeveel inwoners van Peel en Maas een WOZ-bezwaar hadden ingediend. Hij toonde zich verder
niet erg optimistisch over de kans dat er veel gaat veranderen bij BsGW. Sanders baseerde
dat op de in zijn ogen nogal defensieve reactie van het Dagelijks Bestuur van BsGW op de
bevindingen in het rapport.
De raad besloot om dit agendapunt in de raadsvergadering van 9 november als hamerstuk af te
handelen.

Gemeente helpt
Mede omdat de raad in de vorm van een klankbordgroep betrokken was bij de totstandkoming
van dit nieuwe participatiebeleid, waren de fracties zonder uitzondering positief over het
voorstel. Lokaal Peel en Maas wilde nog weten wat de gemeente doet bij een eventueel
conflict, of als een initiatiefnemer toch niet goed raad weet met het organiseren participatie.
Portefeuillehouder Rob Wanten (CDA) verzekerde dat in die gevallen de gemeente graag bereid
is om met partijen in gesprek te gaan of hulp aan te bieden.
Omdat de raad verdere behandeling niet meer nodig vindt, zal het voorstel ‘Participatiebeleid
Omgevingswet Peel en Maas’ in de raadsvergadering van 2 november als hamerstuk worden
afgetikt. Een jaar na het ingaan van de nieuwe regeling zal er een evaluatie plaatsvinden.
Wie beslist: raad of college?
De nieuwe Omgevingswet kwam ook terug in het volgende agendapunt. Daarbij gaat het
over de vraag: wanneer beslist straks het college over initiatieven die in strijd zijn met het
bestemmingsplan, en in welke gevallen gaat de raad erover?
Ook rond dit voorstel waren de fracties in een klankbordgroep meegenomen in het voortraject.
Het voorstel voorziet in een bindend advies van raad aan college in drie gevallen: bij uitbreiding
van een intensieve veehouderij met méér dan 1,5 hectare bouwvlak, én bij aanvragen voor
huisvesting van arbeidsmigranten van meer dan tachtig personen. Verder moet het college
naar de raad bij ‘overige’ gevallen die niet passen binnen vastgesteld kaders. Het voorstel sluit
overigens aan op het bestaande werkwijze.

Twee bestemmingsplannen
In de commissievergadering kwamen ook twee, agrarische bestemmingsplannen aan de orde.
Beide werden zonder discussie tot hamerstuk bestempeld voor de raadvergadering over twee
weken.
Eén betreft een voormalige varkenshouderij aan de Lorbaan in Grashoek, die gebruik maakt
van de subsidieregeling voor ‘warme sanering’. De stallen zijn al gesloopt en het bedrijf gaat nu
verder met akkerbouw, tuinbouw en een paardenhouderij. Daarvoor worden enkele nieuwe,
kleinere gebouwen neergezet. De raad is positief over het verdwijnen van de varkenshouderij,
omdat daarmee het woon- en leefklimaat in de omgeving verbetert. Er zijn ook geen bezwaren
ingediend.
Het tweede gaat over het bouwen van ruim zes hectare aan nieuwe kassen van een
tuinbouwbedrijf aan de Rootsdijk, bij Panningen. De uitbreiding past in de regels voor dat
gebied en ook hier heeft niemand bezwaar gemaakt. Alle fracties gaven dan ook aan dat ook dit
plan op 9 november zonder verdere discussie goedgekeurd wordt.

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

info@peelenmaas.nl
06 - 1804 7445

www.peelenmaas.nl
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Lokaal Peel en Maas

Eindelijk er weer eens op uit
Als Lokaal Peel en Maas bezoeken wij regelmatig bedrijven en instellingen. Door deze bezoeken krijgen wij een nog betere indruk van wat
er leeft onder de bevolking. De informatie die wij door middel van
gesprekken ophalen, helpt ons om bij raadsvoorstellen nog beter de
juiste afweging te maken. Door corona hebben wij dit op een laag pitje
moeten zetten, maar afgelopen zaterdag hebben wij de draad weer
opgepakt en in Beringe en Grashoek een drietal bezoeken afgelegd.
Eerst gingen we naar het nieuwe
multifunctionele gebouw van
Beringe Buiten. In dit gebouw,
met ruimte voor de jeugd en daar
omheen buitensport faciliteiten,

PvdA/GroenLinks

zijn meerdere verenigingen onderge
bracht. Doordat diverse verenigingen
samenwerken en gebruikmaken van
één gebouw is er een uniek concept
ontstaan. Samenwerking leidt tot

tot rust. Een toeristische aanwinst
voor Peel en Maas.
Op de terugweg hebben wij nog
van bezorgde omwonenden van de
Marisbaan te horen gekregen hoe zij
aankijken tegen de nog te realise
ren grote kas/loods van een onder
nemer, die hierin champignons gaat
kweken. Deze kas/loods wordt ook
nog voorzien van zonnepanelen.

Fractie

Met een beleid van ieder-voor-zich redden we het niet

Eind 2021 moet de gemeente een visie opstellen hoe we van het gas af kunnen en hoe onze woningen duurzaam verwarmd kunnen worden. Alles wijst erop dat het college kiest voor een beleid van ieder-voor-zich.
Iedereen met een eigen woning moet deze isoleren, vloerverwarming aanbrengen en een warmtepomp
installeren. Iemand met een huurhuis moet de woningeigenaar daarop aanspreken.
PvdA/GroenLinks is het om twee
redenen niet eens met deze iedervoor-zich-aanpak. De eerste reden
is een principiële: warmtebronnen
zoals aardwarmte en omgevings
energie zijn collectieve goederen,
van en voor ons allen samen. Het
gebruik ervan moet gebeuren in

samen beleven. Deze samenwer
king heeft er ook aan bijgedragen
dat door de vele vrijwilligersuren het
gebouw binnen een bepaald budget
gerealiseerd kon worden.
Daarna gingen we naar ‘In de
Zevende Hemel in Grashoek’.
Hier heeft een gezin uit Goeree
Overflakkee aan de Belgenhoek, een
prachtige groene oase gerealiseerd.
Als bezoeker kan men genieten van
prachtige flora en fauna, en komt
men in de Pluk en Theetuin echt

het belang van allen en niet in het
individueel belang van mensen die
het geld hebben om voor zichzelf
een warmtepomp te installeren.
De tweede reden is pragmatisch: bij
een beleid van ieder-voor-zich blijven
veel woningen verstoken van warm
tetransitie, omdat veel bewoners/

eigenaren onvoldoende middelen
hebben om de nodige voorzieningen
op eigen kracht tot stand te brengen.
Bij de energietransitie hoort ook een
transitie in tijdgeest. Het neoliberale
mens- en maatschappijbeeld van de
zelfbewuste burger die zijn leven in
eigen hand neemt, zijn eigen keu

zes maakt, zijn eigen boontjes dopt,
naar eigen goeddunken en belangen
gebruikmaakt van natuurlijke hulp
bronnen zonder om te kijken naar de
welvaart en het welzijn van allen, is
hoognodig toe aan transitie. We kun
nen niet blijven koersen op het idee
dat de samenleving bestaat uit losse
individuen die zich laten leiden door
de onzichtbare hand van de markt.
Zolang die tijdgeest de boventoon
voert, zullen de natuur en veel
mensen in de problemen komen.

De overstap naar duurzame energie
moet collectief worden aangepakt
onder regie van de overheid en gefi
nancierd via de belastingen, dus naar
inkomen en vermogen. Ook in Peel
en Maas moeten we die koers volgen
en niet de visie van ieder-voor-zich
blijven aanhangen.

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.

Omdat jouw week al druk genoeg is

Koopzondag 31 oktober
in Someren

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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Geplukt

Nellie Nouwen Panningen
Het leven van Nellie draait om planten. Ze is zeer actief binnen de Plant- en Bloemenclub Peel en Maas en heeft daarnaast een grote tuin waar ze
samen met haar man Piet verschillende soorten planten laat groeien. Ook houdt ze van schilderen en is ze bestuurslid van ZijActief Panningen.
Deze week wordt Nellie Nouwen (70) uit Panningen geplukt.

Het is de bedoeling dat het kleed in
het gemeentehuis komt te hangen.
We hebben veel goede reacties gekre
gen van de leden en daar doe je het
voor. Ik vind het geweldig om vrijwil
liger te zijn bij ZijActief. Ik hoop dat
de vereniging nog lang kan blijven
bestaan.”

ZijActief

Als 12-jarige werd Nellie al geboeid
door bloemen en vogels. Dit kwam
omdat ze opgroeide op een boer
derij waar dus ook een grote tuin
bij zat. “Mijn vader is overge
stapt van de boerderij naar een
Champignonkwekerij. Ik was geïn
teresseerd in bloemen en vogels,
maar ik kon niet alles tegelijk en
heb dus uiteindelijk voor de bloe
men gekozen.” Met 15 jaar had
Nellie een eigen tuintje op een stuk
grond naast de boerderij. “Van mijn
zondagsgeld kocht ik zaadjes.
Ik vroeg destijds altijd anderen om
stekjes en zaad als iemand een
leuke plant had. Ook uit boeken
leerde ik veel over verschillende
planten. Tegenwoordig zoek ik alles
op de computer op. Mijn man Piet

vindt zelfs dat ik te vaak achter de com
puter zit”, vertelt Nellie lachend.
Tot 2004 hadden Piet en Nellie zelf een
gemengd bedrijf in Panningen, waar
ook asperge-, boom- en sierteelt onder
deel van was. Omdat niemand van de
kinderen het bedrijf overnam, werd het
bedrijf uiteindelijk verkocht. “We moes
ten gaan investeren om het bedrijf upto-date te houden, maar omdat onze
kinderen het niet gingen overnemen,
had dat weinig zin. Twee jaar later heb
ben we aan de overkant van het bedrijf
ons huis gebouwd, waar we nu een
grote tuin bij hebben.”

Planten
Toch is Nellie nooit stil gaan zitten,
nadat ze met ‘pensioen’ ging. “Er is
altijd wat te doen.” Nellie en Piet zit

Puzzel

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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ten al vijftien jaar bij de Plant- en
Bloemenclub Peel en Maas. “In het
voor- en najaar ruilen we planten
en zaadjes met elkaar. Ook vinden
er lezingen en creatieve workshops
plaats. Het basismateriaal voor de
workshops haal ik uit onze eigen tuin.
Het is leuk om te zien wat ieder
een uiteindelijk maakt. We zijn alle
maal graag met planten bezig, maar
het gaat ook om het bij elkaar zijn.”
Als de gelegenheid zich voordoet,
gaan Nellie en Piet mee op een- en
meerdaagse tuinreis, onder andere
georganiseerd door Groei en Bloei.
“In België zijn er veel mooie tuinen
met gekleurde bloemen. We zijn ook
bij de Belgische plantenclub gegaan.”
Maar de meeste tijd brengt Nellie door
als vrijwilliger van ZijActief Panningen.

Is uw stoel of bank doorgezakt,
deze kunnen wij opnieuw voor u
opvullen. Ook oud of beschadigd
leer kunnen wij herstellen alsof het
weer nieuw is. Het reinigen van uw
stoffen en leren meubels. Of alle
andere meubelwerkzaamheden. www.
demeubelgeneratie.nl (06 82 21 30 72)
Te koop lekkere stampot aardappelen
frieslander en echte vastkokers
belana stampot groenten zuurkool
boerenkool wortelen enz verder vele
soorten vollegrond en kasgroenten
van goede kwaliteit gezond en niet te
duur Kwekerij Brummans Vosberg 16a
Panningen
Boerderijwinkel Verlinden Lorbaan 41b
Grashoek. Aardappels vastkokend,5 kg
2.50 Groente en Fruit
Kennis maken met Aerial Yoga? Volg
een introductie op 1 of 6 november bij
Lekker Laeve! lekkerlaeve.nl
Poetshulp gezocht!
Voor 3,5 uur per twee weken in Helden.
Telefoonnummer: 06 21 19 14 53
RESERVEER NU! Boek over Café
Halfweg v. Twan van Nellegraad.
Kijk op www.neettegluive.nl

“Met 23 jaar ben ik bij de vereniging
en een paar jaar later in het bestuur
gegaan. Destijds mocht je maar een
twaalf jaar bestuurslid zijn, dus toen
ben ik na die jaren moeten stoppen.
In 2005 ben ik weer bij het bestuur
gevraagd. En nog altijd ben ik secre
taris. Omdat we genoeg plaats in
huis hebben, komen de bestuursle
den regelmatig bij ons vergaderen.
Piet zegt wel eens dat het bij ons thuis
een gemeenschapshuis is”, vertelt
Nellie lachend. Nellie is één van de
bedenkers van de creatieve activitei
ten. “Vorig jaar kregen alle leden een
stukje stof om er iets op te maken.
Daar hebben we uiteindelijk één groot
wandkleed van gemaakt. Vanwege
corona heeft het lang geduurd voor
dat we het mochten onthullen.

Toen Nellie in 1991 stopte als bestuurs
lid van ZijActief, kreeg ze schilderma
teriaal cadeau. Zeven jaar lang nam
ze les bij kunstenaar Erik Kierkels om
ervaring op te doen. “Ik wilde graag
met olieverf gaan schilderen, maar
omdat Erik deze lessen niet ver
zorgde, ben ik bij Gijs Trepels op les
gegaan. Ook heb ik in Venlo de schil
derschool gevolgd.” Uiteindelijk heeft
Nellie een schilderklas bij haar thuis
opgezet, waar ze lesgeeft aan ande
ren. “Mijn eigen schilderijen hebben
ook wel eens in DOK6 of een galerie
gehangen, maar het schilderen voor
mezelf is op een laag pitje komen
staan. Ik vond vooral het les geven
leuk om te doen. We hebben zelfs een
keer een expositie in de loods bij onze
dochter gehouden, waar 150 mensen
op af zijn gekomen. Dat was mooi om
te zien.”
Nellie’s creativiteit draagt ze graag
over aan haar kleinkinderen. Elke dins
dag komen ze op bezoek. “De klein
kinderen vinden het ook leuk om te
schilderen of met wasco (encaustic)
bezig te zijn. Toen mijn kleindochter
vertelde dat haar oma schilderles gaf,
mocht ik een keer lesgeven bij haar in
de klas. Ook is de klas een keer naar
onze tuin komen kijken. Ik heb de kin
deren mogen vertellen over de zaden,
bloemen en takken. Dat was hart
stikke leuk en voor herhaling vatbaar.”

Piet zegt wel eens dat
het bij ons thuis een
gemeenschapshuis is

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

Werken bij
Lenssen Advies is per direct op zoek
naar een nieuwe collega voor de functie van

Loonadviseur
Het betreft een functie voor onze
vestiging in Venray.

Wil je meer weten? Kijk dan op:

www.lenssenadvies.nl
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15-vragen aan

Sterre van den Beucken Panningen
Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Zendaya, omdat ik haar supercool
vindt, in veel leuke films en series
heeft gespeeld en goed kan zin
gen.

Welk muzieknummer zou je aan
iedereen willen aanraden?
No Judgement van Niall Horan. Ik
word altijd heel blij van dit nummer
elke keer als ik het op de radio hoor.

Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Blijf jezelf en leef je leven hoe jij
dat zou willen. Dit goede advies heb
ik gekregen van mijn zus.

Ben je een dromer, denker of doener?
Ik ben een mix van alle drie.
Een beetje een dromer, denker en
doener, omdat ik in die volgorde vaak
ook dingen doe. Eerst dromen, dan er
over na denken en dan pas doen.

Als je nog maar één serie zou
mogen kijken, welke zou je
kiezen?
Dan zou ik toch voor de komische
serie Friends gaan. Deze kan mij
altijd wel aan het lachen maken.

Bij welk gebouw zou je wel eens
binnen willen kijken?

Naam:

Sterre
van den Beucken
Leeftijd:
14 jaar
School:
Agora buurtcollege
Maas & Peel
Woonplaats: Panningen

Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
Percy Jackson, omdat het met
Griekse goden en mythologie te
maken heeft. Dat interesseert mij
heel erg. De hoofdpersoon is een
halfgod waardoor je veel te weten
komt over onder andere goden en
halfgoden.

Wat zou je het liefst nog willen
bereiken in je leven?
Ik zou alle landen op de wereld

willen bezoeken. Als ik wat ouder
ben, is het een grote droom van
me om een wereldreis te gaan
maken.

Wat doe je het liefst op een
vrijdag- of zaterdagavond?
Lezen of muziek luisteren. Ik kan
me dan goed ontspannen en mijn
hoofd leegmaken. Ook kijk ik
graag een film samen met mijn
zusjes en mijn vader.

Als je naar een ander tijdperk
zou kunnen reizen, waar zou je
dan heen gaan en waarom?
Ik zou naar de Gouden Eeuw gaan,
omdat ik dan misschien een kans
zou hebben om in de Nachtwacht
te kunnen staan.

Wat is jouw grootste blunder?
Toen we op vakantie in Texel
waren wilde ik mijn moeder roe
pen, maar riep toen per ongeluk
naar een vreemde vrouw.

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Een foto van mijn kat Freddie, die
lekker op mijn benen ligt. We zaten
toen op een tractor en hij kwam
zomaar op mijn benen liggen. Dit
was een grappig gezicht en daarom
heb ik hier een foto van gemaakt.

De Notre-Dame in Parijs zou ik heel
graag een keer van binnen willen
zien. Omdat ik het van buiten al een
erg mooi gebouw vind en ik een
keer naar Parijs toe zou willen.

Wat deed je als kind het liefst?
Buiten spelen met mijn vriendinnen,
bijvoorbeeld in de speeltuin of op
straat skeeleren. Als we dan te wei
nig skeelers hadden ging de ander
op de step.

Geloof jij in toeval?
Ik geloof niet in toeval. Als iets
gebeurt dan gebeurt het gewoon,
dan is het geen toeval maar dan
moet het zo zijn.

Wat is je favoriete plekje thuis?
Ik denk toch mijn slaapkamer.
Daar is het lekker rustig en kan nie
mand mij zo snel storen. Ik kijk dan
vaak Netflix, TikTok of ga tekenen.

Tekst: Maud van den Bekerom

Maandag 22 nov. 2021 • DOK6 • Aanvang 17.00 u

Ondernemerscongres
Peel en Maas deeGlrnaatmise!
over de huidige arbeidsmarktuitdagingen
met 2 TOPsprekers, ronde tafelgesprek met lokale
ondernemers en aansluitend een netwerkborrel
Georganiseerd door:

i- kpm
industriële kring

peel en maas

Kijk op nu-aanmelden.nl voor het
volledige programma en de aanmeldprocedure

WIJ NEMEN
NOG NIEUWE
PATIENTEN AAN!
Tandartspraktijk Maasbree
Dorpstraat 34
5993AP Maasbree
Telefoon: 077 465 23 05
info@tandartspraktijkmaasbree.nl
www.tandartspraktijkmaasbree.nl

Hoi

Column

Retro
artikelen
Retro artikelen komen steeds
meer terug in beeld, as they
should! Mijn guilty pleasure is
dan ook oude spulletjes
verzamelen en uitstallen in
mijn kamer. En hoe blij dat ik
ben dat ik deze steeds vaker
tegenkom in de winkels.
Ik heb het dan echt over alles:
over de bruin-, wit- en geel
gekleurde printen op kleding.
Een beetje zo’n hippie kleding
stukken uit de jaren 70. Deze
mogen van mij zeker volledig
terugkeren naar alle kledingwin
kels. En gelukkig is dit al terug
aan het komen.
Deze 70’s stijl mag van mij hele
maal terugkomen. Platenspelers
en platen worden gelukkig nog
overal verkocht. En hoe verliefd
ik ben geworden op de platen
speler die ik een jaar geleden
gekocht heb met mijn opa, is
niet te beschrijven in woorden!
De klanken die uit dit prach
tige apparaat komen, zijn om in
weg te dromen. De sfeer die het
met zich meebrengt. Perfect om
even tot rust te komen en niks
anders te doen dan genieten van
de muziek. En al helemaal wan
neer het een oudere plaat is.
Met veel geluk heb ik een hele
platencollectie van oma haar zol
der mogen krijgen, waar ik bijna
dagelijks van geniet.
Ook de retro draaischijftele
foon heeft een speciaal plekje.
Jammer genoeg werkt hij niet
meer, maar ik vind het echt een
plaatje! Retro metalen borden als
(wand)decoratie, een retro koel
kast of een retro radio. Maar het
toppunt.. een Volkswagen T1
busje, ook wel bekend als het
‘hippiebusje’. Mijn allergrootste
droom ooit: een Volkswagen T1
kopen en de hele binnenkant
van dit busje verbouwen. Ik zou
de achterkant volledig ombou
wen tot slaap- en woonruimte.
Zo zou ik met het busje door de
Verenigde Staten rond kunnen
rijden en er in wonen en slapen.
Dit is echt mijn ultieme, en vooral
onbetaalbare, droom. Maar wie
weet, zeg nooit nooit!

Mirthe
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SV Panningen organiseert
dienstenveiling
Voetbalclub SV Panningen organiseert in samenwerking met de
Vrienden van SV Panningen en supportersclub Knuurke een dienstenveiling op zondag 31 oktober. De veiling vindt plaats op het
sportpark Panningen-Noord.
Leden van de sportclub bie
den verschillende diensten aan,
waar op geboden kan worden.
Zo komen er onder andere een
massage, silent disco set en een
gesigneerd VVV-Venlo voetbal
shirt onder de hamer. De veiling
gaat van start na de thuiswed
strijd tegen vv Koningslust rond
17.00 uur. De diensten worden in

blokken van ongeveer 25 stuks
geveild. Voor meer informatie
over de items die geveild wor
den, kan gekeken worden op
www.svpanningen.nl.
De opbrengst van de veiling komt
volledig ten goede aan de actie
‘Help SV Panningen Uit De Brand’
voor de wederopbouw van ons
Panningen-Noord.

Bieb in Meijel gaat verhuizen
De Bibliotheek in Meijel is van zaterdag 30 oktober tot en met
zaterdag 6 november gesloten om te verhuizen. De bieb verhuist
van de eerste verdieping van gemeenschapshuis d’n Binger naar
de begane grond. Zo wordt de bibliotheek zichtbaarder en nog
beter toegankelijk.
Op maandag 8 november is de ver
nieuwde bibliotheek weer geopend
vanaf 14.00 uur. De Bibliotheek

Meijel nodigt iedereen, ook nietleden, uit om een kijkje te komen
nemen.

Turnster Fleur Coppers behaalt
eerste en derde plek in Opmeer
De 13-jarige Fleur Coppers uit Helden turnde zaterdag 23 oktober haar
eerste wedstrijd in Opmeer. Hier behaalde zij met haar team een eerste
plaats en met haar individuele presentatie eindigde ze op de derde plaats.

Goed vervolg op laatste wedstrijd

Eghel boekt overwinning op Leveroy
Egchel heeft een goed vervolg kunnen geven aan de eerste overwinning van zondag 17 oktober. Op het sportpark in Leveroy won de ploeg van trainer Jonn Smedts zondag 24 oktober met 1-3.
Het team was weer eens aar
dig compleet na de nodige bles
sures van de afgelopen weken.
Arbiter van dienst was de 21-jarige
Max Hoenen uit Schinveld. Het duel
kenmerkte zich door veel strijd en
kansen aan beide zijden. Na tien
minuten dacht Egchel op voor
sprong te komen door een kop
bal van Nick Gommans, maar er
was vooraf buitenspel geconsta
teerd, de treffer werd geannuleerd.
De voorsprong kwam er dan toch
in de 22e minuut. Paul Ververgaert
zorgde met een kopbal uit een
voorzet vanaf links voor de 0-1.

Tien minuten later was de gelijk
maker al een feit door Nick Opheij,
eveneens met een kopbal uit
een vrije trap: 1-1. De keeper van
Egchel, Jeroen van Knippenberg,
behoedde Egchel nog een paar keer
voor een achterstand, de rust werd
ingegaan met 1-1.
Vlak na de thee kreeg Egchel de
kans op 1-2. Tot drie maal toe werd
in mum van tijd een schotpo
ging ondernomen, helaas zonder
resultaat. Stefan Schroen maakte
plaats voor Sami Amhaouch. In de
63e minuut kwam Egchel toch op
voorsprong toen wederom Paul

Ververgaert scoorde: 1-2. De wed
strijd kon vervolgens nog alle
kanten op met kansen over en
weer. Vijf minuten voor tijd kwam
Lex Verstappen in het veld voor
Frank Gielen. Lex maakte in de 90e
minuut aan alle onzekerheid een
einde door uit een pass van Nick
Gommans voor de 1-3 te zorgen.
Egchel behaalde drie zwaarbevoch
ten punten en deed goede zaken.
Komende zondag komt Nieuw
Woensel uit Eindhoven op bezoek
in Egchel.
Tekst: S.V. Eghel

Zesde wedstrijd van seizoen

VC Kessel weet niet te winnen van Nuvoc
De dames van volleybalclub VC Kessel reisden zaterdag 23 oktober af naar Veldhoven voor alweer de zesde
wedstrijd van het seizoen. Deze werd gespeeld tegen Nuvoc dames 1. Ondanks dat er al eerder tegen geoefend
was, lukte het de dames van VC Kessel niet om te winnen van deze ploeg. De wedstrijd eindigde in 3-2.
In de eerste set stond er ineens
een achterstand van 5-1 op de
teller. Coach Nico nam een timeout om even wat rust te brengen
en het spel aan de andere kant iets
te ontregelen, maar pas bij de 8-1
wisten de Kesselse dames zelf weer
een puntje te pakken. Nuvoc liet
echter duidelijk blijken waarom
ze bovenaan meedraaien, waarbij
Kessel moeite had om een gaatje
te vinden om te scoren. Bij 16-8
volgde er een nieuwe time-out aan
Kesselse kant en vanaf dat moment
kwam er meer vechtlust naar
boven. Ondanks dat daarmee de set
niet gered kon worden, kon er met
25-21 naar een goede inhaalslag
gekeken worden, wat weer moed
gaf voor de tweede set.

In de tweede set nam Kessel
het voortouw; hoewel het nog
steeds moeizaam scoren was door
het lange blok aan de overkant,
wisten de dames bij Nuvoc wat
fouten te forceren en haalden
ze zelf de ballen beter van de
grond, waardoor er een blijvende
voorsprong ontstond, die bij 20-25
voor een setwinst voor Kessel
zorgde.
In de derde set zorgde Marloes
meteen voor een flinke voorsprong
met haar onvoorspelbare serve en
vervolgens nam Astrid het stokje
met een goede strakke service
over. Deze set nam Kessel de
leiding volledig over en werd met
een eindstand van 16-25 de derde
set binnengehaald. In de vierde set

ging het begin nog gelijk op, maar
al snel nam Nuvoc een voorsprong
van vijf punten. Aan het einde van
de set werden er zelfs zes punten
op rij gemaakt door Nuvoc en werd
deze set helaas afgegeven met
25-17. Hierna leek de koek een
beetje op. Hoewel er over de grond
werd gegleden om de ballen van
de vloer te halen, kreeg VC Kessel
geen vat op de aanvallen van
Nuvoc en moesten de dames bij
15-9 de winst toch naar Nuvoc laten
gaan. Een verlies van 3-2, maar wat
toch als een kleine overwinning
voelde voor de Kesselse dames.

Tekst: Anouk Rutten

Vissers Plant Innovators is een modern en dynamisch internationaal
vollegrond- en tuinbouwbedrijf. Wij zijn gespecialiseerd in het
grootschalig vermeerderen van aardbei- en aspergeplanten.
Wij zoeken voor ons bedrijf in America (Lb) een:

VRACHTWAGENCHAUFFEUR/
HEFTRUCKCHAUFFEUR
(zowel internationaal als nationaal koeltransport)
M/V

en een

LANDBOUWMECHANISATIE
MONTEUR
(indien gewenst in combinatie met tractorchauffeur)
M/V

Er werd als team gestreden en er werd
gekeken naar de individuele presen
tatie. Met een briljante vloeroefe
ning werd er gestart. De tsukahara op
sprong werd keurig uitgevoerd met
een perfecte landing. Ondanks een
val op brug, was dit een prima oefe
ning. Als laatste was het onderdeel op
de balk aan de beurt. Fleur voerde de
opsprong keurig uit, maar viel helaas

twee keer. Toch maakte ze moe
dig en vol vertrouwen de oefening
af. Hiermee behaalde haar team de
eerste plaats en eindigde ze zelf op
de derde plaats met haar individuele
presentatie. Een goede start van het
seizoen.

Tekst: Suzanne Teeuwen

Voor informatie kun je bellen met Martijn Vergoossen, 06 50 47 73 93
Je sollicitatie kun je richten aan:

Vissers Plant Innovators
Midden Peelweg 10
5966 RE America
E: martijn@vissers.com
www.vissers.com
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Seniorenvereniging
organiseert informatieavond
over stamboomonderzoek
Seniorenvereniging Kepèl organiseert op woensdag 3 november
een voorlichtingsbijeenkomst over genealogie (stamboomonderzoek) in het Gemeenschapshuis In Kepèl in Panningen. Fred
Baltus geeft uitleg over hoe je gegevens van de voorouders kunt
achterhalen.
De bijeenkomst vindt plaats
op woensdag 3 november om
19.00 uur in het Gemeenschapshuis
In Kepèl aan de Kerkstraat 27

(ingang in de Nijverheidsstraat) in
Panningen. Ook niet-leden zijn wel
kom en de toegang is gratis.

Inschieten 11e van de 11e
in Baarlo

Het verhaal van Steffanie Hellegers
De weg naar werk is voor iedereen anders, iedereen heeft zĳn eigen verhaal. Neem het verhaal van Steffanie
Hellegers. De in Venray woonachtige Steffanie is sinds juli dit jaar door NLW Groep gedetacheerd bĳ Hoeve de
Boogaard in Geĳsteren. Met veel verve levert Steffanie een bĳdrage aan werkzaamheden in de keuken, poetsen
van het restaurant en de voorbereidingen voor feesten en bruiloften. Steffanie: “Ik vind het heel leuk om hier te
werken. We hebben een gezellig team en er is een goede samenwerking. Ik vind het fijn om afwisseling in het
werk te hebben waarbĳ ik veel mag doen en aanpakken!” Steffanie wordt vanuit NLW ondersteund door
jobcoach Boris Pĳpers. Nieuwsgierig? Lees het hele verhaal op www.nlw.nl / Tekst en beeld: NLW Groep

Carnavalsvereniging De Kook ‘59 schiet op donderdag 11 november op de markt in Baarlo het carnavalsseizoen 2021/2022 in.
Tijdens de 11e van de 11e worden er elf kanonschoten gelost als
symbool voor de opening van het carnavalsseizoen.
Nadat er het afgelopen seizoen
geen 11e van de 11e en ‘vastela
ovend’ kon worden gevierd door
corona, mag de 11e van de 11e dit
jaar in Baarlo wél weer plaatsvin

den. Schutterij Sint Antonius en Sint
Petrus zullen om exact 20.11 uur het
seizoen openen met elf kanonscho
ten. Het geheel zal muzikaal worden
opgeluisterd door de Fanfare Kapel.

Jaarlijkse appelactie van
CV de Kieveloeët
Werken tussen de mooiste designmeubelen
Bij Leolux in Venlo werken we met ruim 400 medewerkers aan de mooiste designmeubelen. Ze worden door op bestelling geproduceerd voor klanten wereldwijd.

De leden van carnavalsclub CV de Kieveloeët uit Meijel gaan op zaterdag
30 oktober langs de deuren voor de jaarlijkse appelactie. De opbrengst
van deze appelactie komt ook dit jaar weer volledig ten goede aan alle
carnavalsactiviteiten.

Voor onze productielocatie in Venlo zoeken we nieuwe collega’s voor twee functies.

Medewerker magazijn (fulltime 38.75 uur)
Jouw taken:
• Inslaan van goederen in het magazijn, manueel en met reachtrucks.
• Verzamelen van goederen voor de productieafdelingen.
• Alle voorkomende magazijn-werkzaamheden, bijvoorbeeld inventariseren,
omstapelen en onderhoud van de transportmiddelen.

Ervaren lakspuiter (fulltime/38,75 uur)
Jouw taken:
• Voorbewerken van onderdelen die gelakt worden.
• Aanmaken en mengen van de diverse laksystemen.
• Het puntgaaf lakken van de meubelonderdelen.
Wat mag je bij ons verwachten?
- Een werkplek in een mooi Nederlands familiebedrijf
- Een goed marktconform salaris
- 24 vakantiedagen en 12 ATV-dagen
- Flexibele werktijden
- Goede reiskostenvergoeding woning-werk
- Een winstdelingsregeling
- Collectief contract met zorgverzekering
- Sporten met korting
- Korting op onze mooie Leolux producten
Kom jij ons versterken?
Ben jij de collega die wij zoeken?
Neem dan vóór 10 november contact op met onze HR-Adviseur,
Thalitha Holthuis 077-3877211, of stuur je motivatie met CV naar hr@leolux.nl.
www.leoluxfurnituregroup.nl/werkenbij

Prins Pascal I gaat samen met de
leden van De Kieveloeët vanaf
09.30 uur op pad om huis-aan-huis de
appels te verkopen. Mensen die niet
thuis zijn, kunnen ook terecht bij de
marktkraam op het Alexanderplein
tot 16.00 uur, daar worden de appels
aangeboden onder de klanken van
Méélse Vastelaoves muziek.

C.V De Kieveloeët wil het culturele
erfgoed van de Méélse vastela
ovend bewaren. De appelactie draagt
financieel bij aan activiteiten als de
Liedjesavond, het Sjééle Waazel Gala,
Prinsenbal, KKKM, de Bonte Avond,
Sleuteloverdracht, de optocht en het
Kieveltreffe. Kijk voor meer informatie
op www.kieveloeet.nl

2810 \ cultuur

Buutteavond ’t Sjééle
Waazel Gala
Na één jaar afwezigheid vanwege de coronabeperkingen vindt er
op zaterdag 13 november een nieuwe editie plaats van ‘t Sjééle
Waazel Gala. Een avond, georganiseerd door carnavalsvereniging
De Kieveloeët, vol tonpraters en buutteredners uit Noord-Brabant
en Limburg. D’n Binger in Meijel zal die avond het ‘theater van de
buut’ zijn.

Tijdens deze avond komen gere
nommeerde finalisten en kampi
oenen in de ton: Berry Knapen,
Henrie van Geneijgen, Bjorn Smits,
Dirk Kouwenberg en Boy Janssen.
De avond wordt muzikaal omlijst

door Die Heimat Kapelle en show
groep Let’s Do It! verzorgt een
dansoptreden.
Kijk voor meer informatie op
www.kieveloeet.nl

Nacht van de Nacht met IVN
Helden
Het is op zaterdag 30 oktober de dag van de landelijke campagne
Nacht van de Nacht. Honderden bedrijven, gemeenten, kerken en
torens in Nederland doven dan de verlichting om aandacht te
vragen voor energiebesparing en lichthinder. IVN Helden doet al
vele jaren mee aan deze campagne door een wandeling te organiseren en in het donker de omgeving waar te nemen.
Dit jaar wordt er gewandeld in het
Dubbroek in Maasbree onder lei
ding van gids Peter Maessen uit
Maasbree. De wandeling start om
19.00 uur en duurt anderhalf uur.
Er wordt afgesloten bij de zorg

Jubilarissen
bij PADAKO
Door de coronapandemie vonden
er bij PADAKO (Pannings
Dameskoor) geen huldigingen
plaats in de afgelopen twee jaar.
Op het Ceciliafeest, dat onlangs
plaatsvond, zijn nu toch drie
dames gehuldigd die 25 jaar lid
waren van het koor. Het gaat om
Alda van Krüchten,
Sophie Gielens en Lies Pauwels.
Eredirigent Hub Bouvrie,
Mia Engelen, Maria van den
Elsen, Til Fleuren, An Janssen en
Toos Smits zijn veertig jaar lid en
werden ook in het zonnetje gezet.

boerderij van maatschap Lenders
op Dubbroek. Goed schoeisel
wordt aangeraden door het IVN,
want Dubbroek is een nat gebied.
Deelname is gratis, aanmelden is
verplicht via PR@ivnhelden.nl
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Kesselse bakker Roel Peeters
brengt vlaaienboek uit
Bakker Roel Peeters uit Kessel heeft zijn allereerste boek uitgebracht. Op zondag 24 oktober vond zijn boekpresentatie plaats in de bakkerij. “Het is een boek over vlaaien, oftewel een stukje Limburgse cultuur en hoe
dat wordt beleefd in onze provincie”, aldus Roel.

Het boek brengt een ode aan de vlaai.
“Vlaai is een stukje beleving”, zo zegt
Roel. “In Holland, om het maar even
zo te noemen, kennen ze dat niet.
Voor ons staat vlaai echt voor gezellig
heid. Als er een gelegenheid of feestje
is, is het altijd aanwezig. Vlaai hoort
écht bij de Limburgse cultuur.”
Roel is geboren en getogen in Kessel.
Daar groeide hij op als bakkers
zoon, tussen de vlaaien in de bakke
rij van zijn vader. In 1996 werd Roel
werkzaam in het bedrijf en in 2008
nam hij de bakkerij over, deze runt
hij nog altijd samen met zijn vrouw
Cathelijne. Ook geven ze workshops,
waar het idee ontstond om een boek
te schrijven, zo zegt Roel. “Ik merkte
tijdens de workshops hoeveel ple
zier ik beleef aan het overdragen van
mijn kennis. Maar ik merkte ook dat
met veel basisstappen die voor mij
vanzelfsprekend zijn, anderen moeite
hebben. Zo ontstond het idee voor
mijn boek.” Hij mailde zijn idee naar
uitgeverij Forte Culinair en kreeg een
positieve reactie. Hij begon met het
uitwerken van de recepten en dacht

mee over alles, van het lettertype tot
de kaft. Nu, één jaar later, is het boek
officieel uitgebracht.

Verschillen in vlaaien
In het boek staat een stappenplan
met foto’s voor het maken van een
vlaaienbodem. Ook staan er foto’s
in van alle benodigde instrumen
ten met hun benaming erbij. Het
boek is dan ook bedoeld voor zowel
‘beginners’ als voor ervaren vlaai
enbakkers. In het boek komt ook de
geschiedenis van de vlaai terug, waar
vlaai vandaan komt en waar deze
tegenwoordig allemaal voorkomt.
Want volgens de Kesselse bakker is de
vlaai, hoewel velen het denken, niet
alleen iets typisch Limburgs. “Ook in
Duitsland, België en zelfs in Brabant
‘bestaat’ de vlaai. Wel zijn er opval
lend veel verschillen tussen de manier
waarop ze worden gemaakt. Zelfs in
Zuid-Limburg maken ze de vlaaien
veel anders dan in Noord-Limburg.”
Volgens de Kesselnaar gebruiken ze
daar meer deeg in verhouding tot
de vulling. Daarnaast maken ze de

vlaaiendeksel vaak dicht. “In NoordBrabant doen ze dit ook en vaak wer
ken ze de vlaai af met gelei. Vloeken
in de kerk, noemen we dat hier.
Een vlaai moet afgewerkt zijn met
suiker, niet met gelei. Maar goed, zo
zullen zij vast ook weer hun mening
hebben over onze manier van werken.
Ga het daar vragen en zij zullen zeg
gen dat wij niet wijs zijn”, lacht Roel.

Eindeloze recepten
In het boek staan 35 recepten, van
Limburgse vlaaien tot nonnenvot
ten. Maar volgens Roel kun je, als
je de recepten doorhebt, eindeloos
andere vlaaien maken door bijvoor
beeld ander fruit te gebruiken. Roels’
eigen favoriet is de kruimelvlaai met
bosbessen. Die is uiteraard ook in
het boek te vinden. Al met al is Roel
zeer tevreden met het eindresultaat.
“Ik ben er ontzettend trots op”, aldus
de Kesselse bakker.

Tekst en beeld: Roosje Delsing
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NAJAARSAANBIEDINGEN

ZUTPHEN
NEDERLAND

NIEUW

FÜRSTENBERG
DUITSLAND

NIEUW

NIEUW

VIANDEN
LUXEMBURG

Vertrekdata:
26 nov. en 10 dec.
2 dagen halfpension

Vertrekdata: 26 en 27
nov. en 10 en 11 dec.
2 dagen halfpension

Vertrekdatum:
26 november
3 dagen halfpension

€ 180,-

€ 165,-

€ 250,-

KERSTREIZEN
NIEUW

!
VOLPENSION

SLAG! BAD STEBEN
GEEN 1PK TOE

MAISHOFEN
OOSTENRIJK

RATTENBERG
DUITSLAND

Vertrekdatum:
20 december
8 dagen halfpension

Vertrekdatum:
22 december
6 dagen halfpension

Vertrekdatum:
22 december
6 dagen halfpension

€ 775,-

€ 595,-

€ 595,-

NUNSPEET
NEDERLAND

VOLENDAM
NEDERLAND

NIEUW

DUITSLAND

NIEUW

STADSKANAAL
NEDERLAND

Vertrekdatum:
24 december
4 dagen volpension

Vertrekdatum:
24 december
4 dagen volpension

Vertrekdatum:
23 december
5 dagen volpension

€ 565,-

€ 525,-

€ 575,-

ONZE NIEUWE WINTERGIDS IS UIT ! GA NAAR WWW.GHIELEN.NL
CARNAVALSREIZEN
DELEN TARRENZ
WINTERS WAN

!
VOLPENSION

OOSTENRIJK

BOURNEMOUTH
ENGELAND

WEIBERSBRUNN
DUITSLAND

Vertrekdatum:
26 februari
8 dagen halfpension

Vertrekdatum:
26 februari
6 dagen halfpension

Vertrekdatum:
26 februari
6 dagen halfpension

€ 695,-

€ 550,-

€ 575,-

RIJS
NEDERLAND

HULSHORST
NEDERLAND

NIEUW

!
VOLPENSION

ODOORN
NEDERLAND

Vertrekdatum:
26 februari
5 dagen volpension

Vertrekdatum:
26 februari
5 dagen volpension

Vertrekdatum:
26 februari
5 dagen volpension

€ 525,-

€ 625,-

€ 550,-

WINTERSE DAGTOCHTEN
OCHT
2E KERSTDAGT

EIFEL

Incl. lunch, rondrit o.l.v.
gids, koffie/ gebak,
prosecco, kerstdiner
2x consumptie
€ 100,-

N OV E M B E R / D

ECEMBER

WWW.GHIELEN.NL
TEL (077) 307 19 88

KERSTWINKELDAGTOCHTEN

OCHT
2E KERSTDAGT

Foto: Visit Flevoland

POLDERTOCHT

Incl. koffie/ gebak,
rondrit o.l.v. gids,
koffietafel, kerstdiner,
2x consumptie
€ 100,-

ALADDIN

OCHT
2E KERSTDAGT

KLOMPENMAKERIJ

Incl. koffie/ gebak,
demonstratie klompen
maken, lunch, workshop, kerstdiner, 2x
consumptie
€ 100,-

HOLIDAY ON ICE

O.a. Aken, Düsseldorf,
CentrO, Keulen, Brugge,
Antwerpen, etc.!

Incl. entreeticket 1e rang
Vertrekdata:
29 december en
23 januari

Incl. entreeticket 1e rang
Vertrekdata:
18 en 21 november

Vanaf € 24,-

€ 140,-

Vanaf € 70,-
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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 dins
dagochtend. 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 31 oktober
H. Mis 9.30 uur met aanwezigheid
van schutterij Sint Hubertus – inten
tie: voor de overleden en levende
leden van Schutterij Sint Hubertus
Beringe.
De overledenen van het afgelopen
jaar worden genoemd en herdacht.
Aansluitend: processie naar het
parochiekerkhof met schutterij Sint
Hubertus. Zegening van de graven.
Woensdag 3 november
H. Mis 9.00 uur
KLEDINGINZAMELING BERINGE:
Op maandag 1 november a.s. is de
volgende inzameling van bruikbare
kleding, schoenen, dekens, knuffels
en gordijnen. U kunt de dichtgebon

Cluster MKBE

den zakken afgeven op het kerkplein.
Parochie Helden
Ons team staat klaar om te helpen met Misintenties NL61 RABO 0120795094
het uitladen en zijn aanwezig van 13.00- pastorie Rochusplein 3, 077 3071488
14.30 en van 17.00-18.00 uur. Kunt u zelf kerkbestuurhelden@home.nl
niet brengen: Bel dan 3076521 en alles
Spreekuur
wordt bij u opgehaald. Sinds kort staat
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
er op de parkeerplaats bij de dorpsont
Kerkdiensten
Zondag 31 oktober
moeting ook een kledingcontainer ook
hier kunt u kleding inleveren en verder, H. Mis 10.00 uur – herenkoor
en Heldens Koper Ensemble vw
zoals voorheen, voor de garagedeur
van de pastorie. (Aan de Meule)
Allerheiligen Allerzielen t.i.v. Dré
Hanssen (zeswekendienst) en overl.
ouders Hanssen en ouders Bollen en
Parochie Egchel
verdere overl. fam.; Jos Hamaekers;
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12, 077 3079530 Gerardus Peeters en Henrika Bruynen
en hun gestorven kinderen; Miel Keiren
Kerkdiensten
en familie Keiren-Peeters; tot een bij
Zondag 31 oktober
H. Mis 11.00 uur m.m.v.
zondere intentie; we gedenken allen die
Muziekvereniging Egchel – intenties:
gestorven zijn sinds Allerheiligen 2020.
de overleden leden en de begunsti
collecte ook voor de tekstboekjes
gers van de jacht in Egchel. Aansluitend Aansluitend zegening op het kerkhof
zegening van de graven op het paro
met muziek van HKE.
chiekerkhof.
Vrijdag 5 november
De H. Communie wordt thuisgebracht
vanaf 09.00 uur
Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg, 077 307 52 93
Parochie Koningslust
Spreekuur
Misintenties NL05 RABO 0120795132
In kerk entree
A. van den Boer, De Brentjes 81
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
077 465 36 81
Kerkdiensten
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Zaterdag 30 oktober
Panningen 077 307 13 88
H.Mis 16.00uur Allerzielendienst:
Kerkdiensten
vervroegde H. Mis met parochiekoor.
Overleden: Thei Verhaegh, 90 jaar
T.i.v. overl. ouders Kessels-Steeghs
Kerkdiensten
en kinderen; de overledenen in het
Zaterdag 30 oktober
afgelopen jaar: Sjraar Hunnekens,
Geen H. Mis
Grad Maessen, An van der ElsenZaterdag 6 november
Gommans, Jan Willems en Leen
H. Mis 17.30 uur AllerheiligenTimmermans-Steeghs
Allerzielen, t.i.v. alle overleden paro
Direct aansluitend: processie naar het
chianen; voorafgaand om 17.00 uur de
parochiekerkhof en zegening van de
zegening van de graven op het kerkhof.
graven.

viering met name alle medeparochianen
die sinds Allerheiligen verleden jaar
overleden zijn. Na de viering gaan we,
Parochie Maasbree
begeleid door de Fanfare in processie
Misintenties
naar het kerkhof.
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
Vormselviering
077 465 12 19
Vrijdag 26 november om 19.00 uur
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl zullen de leerlingen van groep 8
www.parochiemaasbree.nl
van de basisscholen het sacrament
Kerkdiensten
van het H. Vormsel ontvangen.
Zondag 31 oktober
Vormheer is hulpbisschop Mgr. E. de
H. Mis: 11.00 uur – Viering van het
Jong. Aanmelden kan via de website:
Hoogfeest van Allerheiligen
https://www.parochiemaasbree.nl/
Lector: Dhr. Jacques Bouten
Viering Eerste H. Communie 2022
Intenties: Overleden ouders Wiel
De viering van de 1e H. Communie
Lintjens en Mina Lintjens-Jacobs
vindt plaats op zondag 22 mei 2022.
en kleinzoon Wilco. Jaardienst
Opgave van de communicanten is
Sjeng Verlinden, Maria Verlindenmogelijk van woensdag 20 oktober
Hermans, Andreas Lenders en
t/m 3 november 2021 via de website
overleden familie. Voor alle over
van de parochie: https://www.paro
ledenen van In den Clockenslagh.
chiemaasbree.nl/
Voor de overleden leden van de
Openstelling Aldegundiskapel
Historische Werkgroep de Brede.
De Aldegundiskapel in onze parochie
15.30 uur: Namiddagdienst
kerk is dagelijks geopend voor het
Allerheiligen-Allerzielen.
opsteken van een kaarsje, een gebed
Muziek: Fanfare Sint Aldegondis. In of een moment van bezinning. De H.
deze viering gedenken we allen die Aldegundis is beschermheilige tegen
vanaf Allerheiligen verleden jaar
ernstige ziekten en voor troost en
gestorven zijn.
hoop.
Mededelingen
Viering Allerheiligen
Parochie Kessel
Zondag 31 oktober vieren we
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
het Hoogfeest van Allerheiligen.
Iet Dings-Bovendeerdt
De namiddagdienst wordt gehouden 077 462 18 60
om 15.30 uur. We gedenken in deze
06 24 21 61 06

Kerkdiensten
Zaterdag 30 oktober
19.15 uur H. Mis. Zang Aodemnoet
Jaardienst Ed Beerens
Jaardienst Har Hanssen
Overleden ouders Relouw – Martin en
overleden familieleden
Vanwege verjaardag Joep Giesbertz
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 31 oktober
9.30 uur H. Mis. Allerheiligen/
Allerzielen.
Jaardienst Handrie Geurts en Anneke
Geurts-Poulissen.
Jaardienst Piet Beurskens en Fien
Beurskens-Roeven.
Frits, Wiel en An Peeters.

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 30 oktober
Geen H. Mis in de parochiekerk
Kerkhof van 19.00-21.30 uur verlicht
met vuurkorven en fakkels. Kerk open,
met verlichte Levensboom.
Zondag 31 oktober – Allerheiligen/
Allerzielen
11.00 uur H. Mis met Herenkoor t.i.v.
Cor Mestrom (jaardienst); -Thea SchersKessels (verjaardag) en Britt Schers
15.00 uur Allerzielenlof met Herenkoor.
Gedachtenis overledenen van afge
lopen jaar. Aansluitend, centrale
zegening bij Afscheidsruimte op het
Kerkhof.
Maandag 1 november
18.30 uur (dagkapel) Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 2 november
H. Mis 09.00 uur (dagkapel) t.i.v. zielen
in het vagevuur
Donderdag 4 november
H. Mis 09.00 uur. Aansl. Aanbidding
(dagkapel)

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.

Voor Cor Driessen en Ietje DriessenHamans en dochtertje Liesbeth.
Jaardienst Sef Smedts en Lies SmedtsPeeters.
Herm Mertens en voor familie Mertens
en familie Tercken.
13.30 uur Allerzielenlof met aanslui
tend naar het kerkhof voor de zege
ning van de graven.
Donderdag 4 november
9.00 uur H. Mis.
Mededeling:
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.

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 paro

Kerkdiensten
Overleden: Wiel Steeghs, 86 jaar en
Bep van Well, 94 jaar
Kerkdiensten
Zaterdag 30 oktober
19.00 uur H. Mis m.m.v. gemengd
zangkoor – intenties: Jac Kerkhof en
Nelly Kerkhof-Hendriks; Helena en
Maria Zegers; Mia Houtappels
extra collecte voor de misboekjes.
Zondag 31 oktober
10.30 uur H. Mis in de kapel van het
Missiehuis
14.30 uur allerzielenlof in de paro
chiekerk m.m.v. gemengd zangkoor.
Dinsdag t/m vrijdag h. Mis om 9.00
uur in de dagkapel
Vrijdag 5 november: ziekencommu
nie wordt thuis gebracht.

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

chie en in het bijzonder voor die
het afgelopen jaar zijn overleden.
Na afloop van de viering is er zege
ning van de graven.
Zaterdag 6 november
18.00 uur H. Mis
Voor Loes TimmermansTimmermans vanwege haar 70e
verjaardag.
De bestelde H. Missen die vanwege
de Corona- lockdown niet zijn door
gegaan, kunnen opnieuw worden
aangemeld, op de datum welke de
familie dit wenst.
Voor de pastorale zorg kunt u
terecht bij pastoor- deken Wilson
Varela (telefoon 077- 3981416) of
kapelaan Hans te Boekhorst (tele
foon 077- 4771275): Ziekenzalving
06- 55408023.

Administrator (pastoor-deken)
W. Varela
077 398 14 16
Maasbree/Baarlo/Kessel/
Kessel-Eik
Kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kerkbestuur
Secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com
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1999,-

SONY OLED TV
XR55A84JAEP

1499,€100 CASHBACK

• OLED • 4K Ultra HD • 120Hz • Acoustic Surface Audio+ • Google TV * Prijs na cashback, cashbackactie geldig t/m 14-11-2021 • Nu met €100,- PlayStation Store-tegoed

’’
65 5 cm

1199,-

699,-

PANASONIC OLED TV
TX-49HXF977

• 4K Ultra HD • 49 Inch • HCX Pro Intelligent Processor
• HDR Cinema Display Pro

’’
55 0 cm

16

14

800,-

500,-

inruil
korting

inruil
korting

2499,-

SAMSUNG NEO QLED TV
QE65QN93AATXXN

1399,€300 CASHBACK

• NEO QLED • 4K Ultra HD • 120Hz • Neo Quantum Processor 4K • Anti-Reflection
• Object Tracking Sound + * Prijs na €300,- cashback, cashbackactie geldig t/m
14-11-2021

1299,-

SAMSUNG QLED TV
QE55Q77AATXXN

799,-

• QLED • 4K Ultra HD • 120Hz • 55 Inch • Quantum Processor 4K
• Motion Xcelerator Turbo+ • Dual LED

NIEUWE
MEGAS
TORE

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

@tummerselectro
@eptummers
T. 085 – 105 4444 | www.eptummers.nl
8 Winkels in Limburg

