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Griezelhuis Coumans
Halloween: het feest op 31 oktober waarbij huizen worden versierd en kinderen langs de deuren gaan voor ‘trick or treat’. Hoewel de hype in Nederland nog meevalt, wordt het feest
in de Verenigde Staten groots gevierd. René en Michaëla Coumans uit Koningslust werden tijdens een vakantie in Amerika enthousiast over het fenomeen. “Ik dacht, dit moet bij ons
toch ook mogelijk zijn?”, aldus René. Hoewel het een aantal jaren heeft geduurd voordat het gezin ook daadwerkelijk tot actie overgingen, werd nu voor het tweede jaar op rij het huis
omgetoverd tot een waar griezelhuis. Dit trok de afgelopen weken vele bezoekers die langsliepen om een glimp op te vangen van het horrorspektakel. / Beeld: Jac Willekens

Bedrag grotendeels gecompenseerd door Rijk

Corona kost gemeente Peel en Maas 3,3 miljoen euro
Het coronavirus heeft gemeente Peel en Maas 3,3 miljoen euro gekost in 2021. Het geld werd onder andere
uitgegeven aan de TOZO-regeling, TONK-regeling en toename van hulpvragen in de jeugdzorg. Een groot
deel van de kosten, 3,1 miljoen, wordt gecompenseerd door het Rijk. Gemeente Peel en Maas moet zelf
192.000 euro dekken uit haar algemene reserves.
Naar verwachting leidt de TOZOregeling voor zelfstandige
ondernemers in Peel en Maas tot
1,2 miljoen euro aan kosten. Dat is
meteen de grootste kostenpost voor
de gemeente tijdens de coronacrisis.
Het uitgekeerde bedrag van de
tegemoetkoming om noodzakelijke
kosten (TONK), bedoeld om
woonkosten te kunnen blijven
betalen wanneer iemands inkomen
aanzienlijk is gedaald, is geraamd op
300.000 euro.
Daarnaast koos gemeente Peel en
Maas ervoor de kermisexploitan

ten en terrashouders tegemoet te
komen in de kosten. In 2021 werd
er geen huur in rekening gebracht
voor het gebruik van gemeente
grond voor terrassen, wat 23.000
euro heeft gekost, en hoefden
kermisexploitanten geen standgeld
te betalen, wat leidde tot 56.000
euro aan kosten voor de gemeente.
Vanwege de coronamaatregelen
zijn de kosten voor inzameling van
afval in 2021 ook hoger dan normaal.
Dit gaat om 50.000 euro. “Verder zien
we een toename van de verwer
kingskosten van afval op het milieu

park doordat er in de coronaperiode
meer afval is aangeleverd en meer
inzet van personeel nodig was”,
aldus de gemeente.

Sociaal domein
Volgens wethouder John
Timmermans zijn de kosten binnen
het sociaal domein vanwege de
coronamaatregelen niet extreem
toegenomen. “Wel wordt gecon
stateerd dat de zorgvraag per casus
duurder wordt. Er moet namelijk
meer tijd gestoken worden in één
casus. Net als bij Wet maatschap

pelijke ondersteuning (Wmo) ont
staan bij de jeugdhulp effecten die
verband houden met de corona
periode. Bij de begeleidingstrajecten
zien we een toename in het aantal
cliënten.” De toename van het aantal
trajecten is ook te verklaren door
dat tijdens de coronaperiode nood
gedwongen geen gezinscoaches bij
de huisartsenpraktijken mochten
zijn. Daardoor kon de gemeente
minder casussen zelf oppakken en is
er meer doorverwezen naar zorg
aanbieders. Uit de landelijke cijfers
blijkt ook dat het aantal personen
met een bijstandsuitkering in 2020
is toegenomen ten opzichte van
het jaar ervoor. Dit zal ook te ver
klaren zijn door corona, geeft de
wethouder aan.

Meer inwoners
Het college ziet de coronacrisis ook
als één van de redenen dat het
aantal inwoners van de gemeente
Peel en Maas is g
 estegen en in 2022
44.000 personen telt. “We zien dat
veel inwoners van de Randstad
naar het platteland komen. Er zijn
meer inwoners naar Peel en Maas
gekomen dan dat er zijn vertrok
ken. Daarnaast zijn er veel kin
deren g
 eboren, wellicht ook door
de coronabeperkingen”, aldus
wethouder Paul Sanders. “Omdat
er meer wordt thuisgewerkt,
verhuizen mensen ook niet van
wege werk. Daarnaast gaan studen
ten niet op kamers omdat er online
les werd gevolgd”, vult w
 ethouder
Anget Mestrom aan.
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Bouwvergunning is versneld goedgekeurd

Lokaal Peel en Maas wil van college duidelijkheid over
champignonkwekerij in Grashoek
De onrust die is ontstaan nadat de plannen van een champignonkwekerij op de Marisbaan in Grashoek
door het College van B&W zijn goedgekeurd, is ook bij Lokaal Peel en Maas ter ore gekomen. De partij wil
nu van het college weten waarom de omwonenden niet zijn geïnformeerd en waarom de aanvraag met
spoed is behandeld.
Omdat de aanvrager van de
champignonkwekerij voor de aanleg
van de zonnepanelen aanspraak
wil doen op de SDE-subsidie is
de bouwvergunning versneld

goedgekeurd. Lokaal Peel en Maas
wil van het college weten waarom
vergunningverlening met spoed is
beoordeeld en of bij de aanvraag
het flora- en faunaonderzoek is

gecontroleerd. “Er zijn veel losse
eindjes in de vergunningsaanvraag
zoals het verkeersplan, laad- en
losgedeelte, parkeerplaatsen en
flora- en faunaonderzoek. Er zal

een flinke toename zijn van
vrachtverkeer door de kernen
van Grashoek en Beringe. Ook
zal er een flinke toename van
stikstofuitstoot zijn door het kweken
van champignons. Is het gebruikelijk
dat een aanvraag niet compleet is
en toch wordt goedgekeurd”, vraagt
Lokaal Peel en Maas zich af. Ook
vraagt Lokaal Peel en Maas aan

het college waarom de aanvraag
niet gecommuniceerd is met de
omwonenden en het dorp. De partij
wil daarnaast weten of het mogelijk
is om het huidige bestemmingsplan
glastuin aan te passen om dit soort
aanvragen in de toekomst niet meer
goed te keuren.

delijk over te kunnen gaan tot een
kwalitatief goede en houdbare uit
voering van het raadsbesluit. Aan de
voorzijde van het genomen raadsbe
sluit bent u als zorgaanbieder in de
gelegenheid gesteld om uw ziens
wijzen dan wel zorgen in te brengen.
Uiteindelijk heeft de raad besloten
om de pilot algemene voorziening
hulp bij het huishouden vanaf 1 janu
ari 2022 voort te zeten als dorpsvoor
ziening.”
Het college zegt het te betreuren dat
de zorgaanbieders in de brief van

mening zijn dat er weinig aandacht
is voor de zorgen die die zij aan het
college hebben geuit. “Na het raads
besluit is er ook bij het opvragen van
verschillende adviezen nogmaals
aandacht gevraagd voor uw zorgen
rondom mogelijke aanbestedingen,
subsidies, tarieven, cao en ove
rige vraagstukken.” Het college laat
weten dat er momenteel een analyse
plaatsvindt van de externe adviezen.
“Mochten die adviezen reden geven
voor nader overleg, dan informeren
wij u hierover.”

Wordt al onderzoek gedaan

College betreurt brief zorgaanbieders
Het College van B&W van de gemeente Peel en Maas heeft gereageerd op de zorgen die zorgaanbieders in
een brief hebben geuit over de hulp in het huishouden, dat vanaf 1 januari 2022 ter verantwoordelijkheid
komt van de dorpsondersteuning in plaats van de gemeente. Het college stelt dat er, zoals eerder aangegeven, onderzoek wordt gedaan en zegt het te betreuren dat zorgaanbieders vinden dat het college niet
genoeg aandacht heeft besteed aan hun zorgen.
De zorgaanbieders lieten in de brief
weten zorgen te hebben over de
nieuwe maatregel. Door de lage prij
zen die worden aangeboden voor de
zorg van dienstverleners zijn ze bang
dat er voor vele zorgmedewerkers in
de gemeente baanverlies zal vol
gen. Ook stelden de zorgaanbieders

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

Oplage
19.800 exemplaren

www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie
077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

Bezorgklachten
www.garcon.nl

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden gemeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Horst aan de Maas.

dat de gemeente de verantwoorde
lijkheid moet dragen voor uitvoe
ring van de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) en dit niet kan
uitbesteden. Het college zegt in haar
brief dat ze, zoals al eerder nadruk
kelijk heeft aangegeven, vooraf
gaande en na het raadsbesluit van

Nieuwe
naam voor
Jeugdvierdaagse
Peel en Maas
De Rabobank Jeugdvierdaagse in
de gemeente Peel en Maas heeft
een nieuwe naam gekregen.
De nieuwe naam is
Jeugdvierdaagse Peel & Maas.
Het komende jaar, op 22 juni 2022,
wordt de 55e editie van de jeugdvierdaagse gelopen.
De afgelopen twee edities van
de wandelvierdaagse waren
geannuleerd, maar dit betekent niet
dat het bestuur stil heeft gezeten.
“De afgelopen tijd is gebruikt om
een geheel nieuwe huisstijl te
ontwerpen, nieuwe wandelroutes
samen te stellen en alvast de editie
in 2022 voor te bereiden. En dan
mag een nieuwe naam uiteraard
ook niet ontbreken. Vanaf nu is het
Jeugdvierdaagse Peel & Maas”, aldus
de organisatie. De organisatie wil de
55e editie van de Jeugdvierdaagse
Peel & Maas graag feestelijk
aankleden. Hiervoor heeft zij een
vlag laten ontwerpen met het nieuwe
logo erop. De vlag is verkrijgbaar via
jeugdvierdaagsepeelenmaas.nl

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.

20 april, bezig te zijn om een aantal
zaken goed en duidelijk in kaart te
brengen. “Enerzijds een rol en taak
van ons als college, anderzijds ook
naar het uitdrukkelijke besluit van de
raad en naar de wens van de dorpen.
Dit zijn zaken die noodzakelijk zijn
voor de vervolgstappen, om uitein

Vanaf nu is het
Jeugdvierdaagse
Peel & Maas

Open dagen
vmbo en mbo
→ vmbo zaterdag 13 november
→ mbo zondag 14 november
11.00 - 14.00 uur
Meld je aan via
vmbo → yuverta.nl/vmbohorst
mbo → yuverta.nl/mbohorstspoorweg

Yuverta is de nieuwe naam van CITAVERDE College
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Vergunningsaanvraag ingediend

Woonbegeleidingscentrum voor mensen met
verstandelijke beperking in Meijel op komst
De stichting Begeleid Wonen Meijel en PSW willen een woonbegeleidingscentrum voor mensen met een verstandelijke beperking realiseren
in Meijel. Het WoonBegeleidingsCentrum (WBC) is bedoeld voor 23
personen. De vergunningaanvraag is ingediend, nu is het wachten op
goedkeuring van de gemeente.
In 2016 opperden Marina en Ard
Stappers uit Meijel het idee om voor
hun zoon met het syndroom van Down
een WBC te realiseren. De gemeente
gaf aan dat ze gelijkgestemden moes
ten zoeken. De eerste bijeenkomst
voor ouders vond plaats in oktober
2016 en zeker 26 potentiele cliënten
uit Meijel en omgeving werden gevon
den. Jan Manders, ouder van twee
kinderen met een meervoudige handi
cap, was bij de bijeenkomst aanwezig
en toonde interesse in het plan. Een
jaar later werd de stichting Begeleid
Wonen Meijel opgericht waar Jan pen
ningmeester voor is. Jan: “Toen zijn
we als bestuur op zoek gegaan naar
een financier en een zorgverlener.
Al snel vonden we bij PSW de samen
werking. De locatie hadden we ook
al voor ogen, maar de verkoop van
het perceel op Beckershof had nogal
wat voeten in de aarde. Begin 2021 is
eindelijk de grond verkocht aan PSW
en hebben we onlangs de vergun

ningsaanvraag kunnen indienen bij de
gemeente.”

Weinig aandacht
De lijst van 26 personen is inmid
dels aangepast. Op dit moment zijn
er negentien cliënten die in het WBC
geplaatst zijn en met vier ande
ren worden nog toelatingsgesprek
ken gevoerd. “Dat komt doordat de
doelgroep een WLZ-indicatie (Wet
Langdurige Zorg) moet hebben. Die
indicatie valt namelijk onder het Rijk.
We hebben plaats voor 23 personen,
maar we verwachten dat we de ove
rige cliënten wel gevonden hebben
als het WBC in november 2022 wordt
opgeleverd. Er is namelijk in Meijel
veel behoefte aan een woonbegelei
dingscentrum voor mensen met een
beperking. We hebben het idee dat er
weinig aandacht is voor deze doel
groep. Meijel is als het ware een witte
vlek in Noord-Limburg. Daarom was
de belangstelling na de bijeenkomst

zo ontzettend groot”, geeft Jan aan.
Het gezinsvervangend tehuis krijgt
drie woonlagen, legt Jan uit. Op de
begane grond gaan cliënten wonen
met de zwaarste zorgvraag, op de
eerste verdieping personen met een
minder zware zorgvraag en op de

tweede verdieping bevindt zich de
achteropvang (bewoners die redelijk
zelfstandig zijn, maar bij calamiteiten
op de leiding moeten kunnen terug
vallen). “We hebben de buurtbewo
ners per brief ingelicht over het plan
en geen negatieve reacties ontvan

gen. Het gebouw waarin de cliënten
komen te wonen, lijkt op een gebouw
dat er al staat en past daarmee in het
straatbeeld. We hopen dan ook dat de
omgeving geen bezwaar maakt.”
Tekst: Jeanine Hendriks

Gemeente Peel en Maas
gaat aantal boa’s uitbreiden
Gemeente Peel en Maas krijgt in 2022 voor de duur van twee jaar
twee boa’s erbij. Daar wordt een bedrag van 62.000 euro voor
uitgetrokken. Dit blijkt uit de begroting van 2022 die dinsdag 2
november is gepubliceerd.
Het aantal meldingen (klach
ten) in de fysieke leefruimte is de
laatste jaren aanzienlijk toege
nomen, met ongeveer 50 procent
ten opzichte van 2018-2019, geeft
de gemeente aan. Het gaat hier
om kleine ergernissen en over
last, bijvoorbeeld parkeeroverlast,
afval of overlast door uitgaans
publiek (of ander publiek). Om
tot opvolging en afhandeling van
dit stijgende aantal meldingen te
komen is uitbreiding van de boacapaciteit noodzakelijk. Daarom wil
de gemeente een tijdelijke uit

breiding van twee boa’s voor de
duur van twee jaar, die zichtbaar
zijn in de openbare ruimte en zich
hoofdzakelijk bezighouden met de
openbare orde en veiligheid in de
gemeente. Om inzicht te krijgen in
het stijgende aantal meldingen en
het al dan niet structurele karak
ter daarvan, wordt na één jaar
een tussenevaluatie uitgevoerd in
samenwerking met partners op
dit domein, bijvoorbeeld de poli
tie. Het boateam van Peel en Maas
bestaat momenteel uit vier mede
werkers.

De bestrijding van hoogwater
kostte 75.000 euro
Voor de bestrijding van het hoogwater van de Maas in het weekend van 16 juli 2021 en de nasleep ervan zijn door de gemeente
Peel en Maas diverse kosten gemaakt. Het gaat hier onder andere
om kosten voor de opvang van evacuees in Baarlo en het aanleggen van nooddijken door het beschikbaar stellen van zandzakken.
In totaal kostte het Peel en Maas ongeveer 75.000 euro.
Daarnaast is er veel inzet geweest
van medewerkers van de
gemeente op tal van gebieden.
Met die kosten is in de berekening
nog geen rekening gehouden.
De gemeente gaat ervan uit dat
ze een beroep kan doen op het

schadefonds dat door het Rijk
beschikbaar wordt gesteld, om de
kosten te compenseren. De exacte
voorwaarden zijn echter nog
niet bekend dus in welke mate
kosten gecompenseerd worden is
onduidelijk.

Sylvan is wereldwijd aanbieder van producten en diensten voor de
champignonindustrie. Het bedrijf is in vele landen marktleider in
de verkoop van champignonbroed.

Bij onze vestiging in Horst produceren wij, in een moderne en
hygiënische omgeving, eersteklas champignonbroed.
Ter versterking van ons huidige Operations team zijn wij op zoek naar

Operations Medewerkers
(fulltime en parttime)

Jij bent de ideale kandidaat als je:
• Het geen probleem vindt om overdag, in de avond en in het weekend te werken
(conform roulatieschema);
• In het bezit bent van de certificaten Interne Transportmiddelen of deze wilt behalen;
• Een teamplayer, zorgvuldig, vlugleers én handig bent;
• Op zoek bent naar een afwisselende baan met toekomstperspectief.
Enthousiast geworden over deze baan?
Stuur dan je sollicitatiebrief en CV naar yvonne.grubben@sylvan.nl
Wil je eerst meer informatie?
Dan kun je contact opnemen met Sjaak Ottenheim of Yvonne Grubben via 077 397 84 11.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sylvan Horst B.V. | Venrayseweg 132a | 5961 NT Horst | www.sylvaninc.com
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Rob Wanten lijsttrekker
CDA Peel en Maas
De leden van CDA Peel en Maas hebben Rob Wanten uit Helden
unaniem gekozen als lijsttrekker van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Wanten is tevens per direct partij
leider en neemt hiermee het stokje over van de onlangs, wegens
ziekte, gestopte Wim Hermans. Wanten is sinds 2010 politiek actief
en werd na de verkiezingen van 2018 wethouder.
“We zijn verheugd met het feit dat
Rob deze mooie en uitdagende
taak op zich wil nemen en voorop
wil gaan in de aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezingen”,
geeft partijbestuursvoorzitter
Hans Lansbergen aan.
Rob Wanten reageert trots op zijn
verkiezing tot kartrekker van de
lijst. “Het is een eer om lijsttrek

Dode beukenboom gekapt Grashoek
De gemeente Peel en Maas heeft op vrijdag 29 oktober nog een beukenboom op het dorpsplein gekapt.
Omwonenden werden hierover geïnformeerd door de gemeente, zo laat de stichting Laeve Grashook weten
op haar Facebookpagina. Daar schrijft de stichting: “De boom vormde een risico voor de omgeving.
Uit inspectie is gebleken dat de boom aangetast was met de zogenaamde dikrandtonderzwam. Deze zwam
zorgt voor rot in wortels en stam. De boom is daardoor verzwakt en bestrijding hiervan is niet mogelijk.”
In augustus werden er ook al twee grote dode bomen op het plein gekapt. De gemeente wil samen met
omwonenden en andere inwoners van Grashoek nadenken over de herinrichting van het plein.

ker te mogen zijn van CDA Peel en
Maas. Ik ben blij dat ik samen met
de vele andere kandidaten op onze
lijst de kans krijg om te laten zien
wat onze ideeën zijn onder andere
op het gebied van woningbouw,
subsidiebeleid verenigingen, de
gezinsvriendelijke gemeente en
ouderenzorg.”

Wethouder Anget Mestrom
weer aan het werk
Na ziekteverlof van twee maanden is wethouder Anget Mestrom
per maandag 1 november weer begonnen met haar werkzaamheden. Ze start haar werk op met een aantal uur per dag.
In september werd een zeer zeld
zame tumor aan de rechterbij
nier waargenomen bij Mestrom.
Onlangs onderging ze daarvoor een
operatie. Het herstel loopt volgens

haar voorspoedig. “Ik voel me goed
en hou niet van thuiszitten. Daarom
ga ik weer een paar uur aan de
slag”, aldus de wethouder.

/ Beeld: Laeve Grashook

Zet jij het licht op groen
voor een pleegkind?
Ook in deze regio zijn er kinderen die dringend een warme plek nodig hebben. Ze zijn op zoek naar een gezin waarin ze liefdevol kunnen opgroeien.
In de week van de Pleegzorg zetten we deze gezinnen in de schijnwerpers. “Als pleeggezin kun je zoveel betekenen voor een kind, daar heb je geen
idee van”, zegt Danny Hommen, pleegzorgmanager bij Rubicon. Hij hoopt dat meer mensen het licht op groen zetten voor een pleegkind.
Janny en Ruud van Bunnik spreken uit eigen
ervaring. Sinds 2008 ving het stel al meer dan 90
pleegkinderen op, voor korte of langere periodes.
“Toen ons eigen kroost ging uitvliegen, kwam
het verlangen naar boven om een pleeggezin te
beginnen. We hadden een huis met 7 slaapkamers
en een passie voor kinderen. Dan is de link
snel gelegd.” Janny stopte met haar werk als
fysiotherapeut om zich full time op de pleegzorg
te richten. Ruud combineert ‘t met zijn werk als
conciërge op een school.

volhouden”, zeggen ze. “Want je maakt van alles
mee, zeker als je meer kinderen tegelijk in huis
hebt. Ook probeer je een band op te bouwen met
hun biologische ouders, die soms verslaafd zijn
of in de gevangenis zitten. We zullen deze ouders
nooit veroordelen, want ze blijven belangrijk voor
hun kind. Het enige wat wij kunnen, is de kinderen
met liefde en warmte omringen. Hen laten zien hoe
een normaal gezinsleven eruit ziet.”

Leuk en uitdagend werk

Spijt van hun keuze hebben ze nooit
gehad. “Als je van kinderen
houdt, dan wil je
dit gewoon
doen!

Het runnen van een pleeggezin vinden ze leuk en
uitdagend. Eigenschappen die je van pas komen?
“Je moet goed kunnen luisteren, geduld hebben en

Elke dag eten op tafel

Overweeg jij ook om het licht op groen te zetten voor
een pleegkind? Neem dan vrijblijvend contact op met
het team van Thuis door jou voor meer informatie.
Mail naar info@thuisdoorjou.nl of bel 0475 588 444.

De kinderen die bij ons komen, zijn soms zo
getraumatiseerd dat ze overal van schrikken, zelfs
van de stofzuiger. Wat voor ons normaal is, is voor
deze kinderen al heel bijzonder. Elke dag eten op
tafel, schone kleren, niet bang hoeven zijn. Met
geduld en liefde kun je veel bereiken. Een kind dat
huppelend uit school komt, daar doe
je het toch voor?”
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Aangepaste sinterklaasintochten in Peel en Maas
Nog even en dan komt de Sint weer in het land. Dit jaar komt hij op zondag 14 november aan in de gemeente
Peel en Maas. Waar vorig jaar de sinterklaasintochten werden afgeblazen door de geldende coronamaatregelen, is er dit jaar wél wat mogelijk. De gemeente heeft dit jaar vier aanvragen binnengekregen voor een
evenementenvergunning voor een Sinterklaasintocht. Het gaat om aanvragen voor intochten in de kernen
Baarlo, Helden, Kessel en Meijel.
“Mogelijk komen er meer aanvragen
binnen”, aldus een gemeente
woordvoerder. De Veiligheidsregio
Noord-Holland Noord en GGD Hollands
Noorden hebben een ‘Afwegingskader
Sinterklaasactiviteiten 2021’
opgesteld. Landelijk is afgespro
ken dat dit kader als uitgangspunt
wordt gebruikt bij het beoorde
len van evenementenvergunningen
voor sinterklaasactiviteiten. “Bij de
intochten hoeven bezoekers geen
coronatoegangsbewijs te laten zien,
omdat het wordt gezien als een
‘doorstroomevenement’. Verder gel
den de algemene regels, zoals alge

mene hygiëneregels en thuisblijven
als je klachten hebt.”

Officiële intocht
Bij de officiële intocht van de
gemeente Peel en Maas in Kessel
komt Sinterklaas op zondag 14
november met de boot aan bij de
Maasboulevard. Door de gemeente
is aan de organisatie meegegeven
om deze plek pas een half uur
voor aankomst open te stellen,
zodat mensen daar niet al langer
van tevoren met veel personen bij
elkaar gaan staan. Om 13.30 uur zal
de goedheiligman aanmeren bij de

Starter in de regio

Balance & Blizz
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Balance & Blizz
Angelique Boumans
De Regeakker 13
Meijel
06 19 16 97 84
info@balance-blizz.nl
www.balance-blizz.nl
massage, holistic pulsing en celzouttherapie
01 juni 2021

Activiteit
Balance & Blizz is een praktijk voor
massage, holistic pulsing en cel
zouttherapie. Je kan hier heerlijk
ontspannen. Even weg van span
ningen en stress die je ervaart
door een gejaagd tempo in je
leven, door lichamelijke ongemak
ken of misschien wel door corona.
Lichaam en geest kunnen hierdoor
uit balans raken en zeker dan is het
belangrijk om goed voor jezelf te
blijven zorgen.
Een massage, holistic pulsing en/of
celzouttherapie zorgt ervoor dat je
weer met frisse energie en nieuwe
kracht verder kunt. Je wordt uitge
nodigd om ‘uit het hoofd en weer
terug in je lichaam’ te komen.
Bij een massage verbetert onder
andere je lichamelijke en geeste
lijke gezondheid, je bloedcirculatie,
je weerstand maar ook je afval
stoffen worden beter afgevoerd. Er
ontstaat rust in je hoofd, waardoor
je je steeds meer bewust wordt
van wat je lichaam je vertelt of wil
vertellen. Bij holistic pulsing neem
je met je kleding aan plaats op de
massagetafel en wordt je lichaam
door middel van wiegen, rollen en

kade in Kessel, waar hij welkom
wordt geheten. Vervolgens zal hij
traditiegewijs zijn tocht omhoog
lopen naar het plein. Onderweg
kunnen kinderen hem een tekening
geven. “Gewoonlijk wordt de Sint
niet bij het veer maar in de kerk
welkom geheten”, aldus Johan
van Knippenberg, voorzitter van
Kindervakantiewerk Kessel en
jeugdvereniging de Hobbits, die de
intocht organiseren. “Maar dit jaar
zal de Sint, nadat hij omhoog is
gelopen, in een auto stappen en de
plek verlaten. Dat heeft te maken met
de QR-code die je zou moeten laten
zien, daar gaan we niet aan beginnen.
Daarnaast gaan er steeds minder
kinderen naar de kerk, dus dat voegt
ook weinig meer toe. Vanaf volgend
jaar willen we wellicht in plaats
van het kerkbezoek meer aandacht
besteden aan de aankleding van de
intocht.”

Aangepaste activiteiten
Het Sint Nicolaas Comité Meijel laat
weten dat er vanuit Stapperij de
Vangrail een tocht wordt gehouden
en er ook een fototocht plaatsvindt.

Meer informatie volgt binnenkort op
de Facebookpagina ‘Sinterklaas Intocht
Meijel’. In Helden vindt de intocht
plaats op zondag in Kerkeböske.
De deuren zijn open vanaf 14.30 uur
en de intocht start om 15.00 uur.
Aansluitend is er een Pietendisco.
“We houden ons aan de dan geldende
maatregelen, dus zoals het eruit ziet,
zal er een QR-toegangsbewijs worden
gevraagd”, aldus Laura Verkoelen van
Kingerfiëste Helje Dörp, die de sinter
klaasintocht organiseert.
Baarlo heeft besloten om de
Sinterklaasintocht dit jaar wat sober
der te organiseren dan mensen
gewend zijn, zo laat Trinesse Dings
weten van het Baarlose Sinterklaas
comité. “We kunnen helaas niet het
gehele programma uitvoeren zoals
andere jaren. Er komt zeker een sin
terklaasintocht, maar we moeten nog
de puntjes op de i zetten. Normaal
gesproken hebben we een binnen
programma in Zaal Unitas met spellen
en activiteiten, dit zal er dit jaar niet
zijn. We willen niet de discussie aan
gaan met eigenaren van de gelegen
heden over het wel of niet hanteren
van de QR-code, want wij willen ons
wél aan de regels houden. De speur
tocht in de ochtend door het dorp,
zal wel gewoon plaatsvinden. In de
middag komen we bij elkaar op het
Marktplein en daarna is er Pietendisco
bij jongerencentrum Sjiwa.”

Zwarte Piet of niet?
Welke pieten er in Helden zullen zijn,
beslist de organisatie pas op het
laatste moment. Dit geldt ook voor
Meijel. In Kessel zullen zwarte pieten
aanwezig zijn. “Wij gaan niet mee
met roetveeg- en kleurpieten”, stelt
Van Knippenberg. “Dat heeft niks
met discriminatie te maken, maar
we houden ons vast aan de traditie.
De Zwarte Pieten Actiegroep vindt
grijs ook niet leuk. Wie zijn zij om
te vertellen hoe Zwarte Piet eruit
ziet? Wij willen Zwarte Piet gewoon
behouden en wij mogen zelf bepalen
wat we ermee doen. Dus zolang wij
het regelen, blijven ze zwart.”
Dings kan nog geen uitspraken
doen over welke pieten er zullen
zijn in Baarlo. “Dat is een gevoelig
onderwerp. Het is wel al bekend,
maar we willen het niet publiceren.”
Wat Trines in elk geval merkt is dat
er onder kinderen een discussie
ontstaat, omdat zij al jaren op school
en op televisie roetveegpieten te
zien krijgen, terwijl er met de intocht
in dorpen vaak zwarte pieten zijn.
“Zij zien de zwarte pieten niet meer
als ‘echte’ pieten. Voor de nieuwe
generatie zijn roetveegpieten de
‘echte’ pieten, dus wat wij als
volwassenen vinden, doet er eigenlijk
niet toe.”
Tekst: Roosje Delsing

Ga op avontuur als
montagemedewerker

stretchen in beweging gebracht.
Hierdoor kun je je bewust worden
van spanningen en blokkades in je
lichaam en deze – waar mogelijk
– loslaten. Je lichaam laat je ener
gie weer vrij stromen. Door stress
en spanningen kan ook je mine
ralenbalans verstoord raken. Vaak
heeft dit klachten en kwaaltjes tot
gevolg. Om dagelijks goed te kun
nen functioneren zijn minerale zou
ten als werkstoffen onmisbaar. Het
lukt de cellen en het weefsel niet
meer om goed hun taak te kunnen
volbrengen. De celzouten volgens
dr. Schüssler zijn als het ware ‘sleu
tels’ die nodig zijn om de mine
rale verbindingen in je lichaam te
ondersteunen en kunnen hierdoor
de gezondheid van de cellen in je
lichaam te verbeteren. Meer infor
matie over celzouten vind je op de
website van Balance & Blizz.

Doelgroep
Iedereen die lichaam en geest in
balans wil brengen.

Onderscheidend vermogen
De unieke combinatie van holistic
pulsing en celzouttherapie.

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging? Bouw samen met een hecht
team tenten voor de gaafste evenementen en demontabele gebouwen in
heel Europa!

Word jij onze
montagemedewerker?
Hebben we je uit de tent gelokt?
Grijp nu je kans! Ga voor meer informatie naar
www.werkenbijneptunus.eu of neem contact
op via hr@neptunus.eu of 077 462 2444

De Regeakker 13 - 5768 XV Meijel
06 19 16 97 84 - info@balance-blizz.nl - www.balance-blizz.nl

Vragen? Stuur een appje!
Je kunt altijd een appje sturen naar 06 1127 9010
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Nieuwe poëzie
activiteit in
Bibliotheek
Maas en Peel
In de Bibliotheek Maas en Peel
start vanaf maandag 22 november
een nieuwe activiteit. Het betreft
de cursus ‘Maak kennis met poëzie’. Poëzie-promotor en neerlandicus Pierre Wilms geeft tijdens de
bijeenkomsten, eens in de twee
weken op maandag van 18.00 tot
19.30 uur, informatie over poëzie.
De cursus vindt plaats in de bieb in
Panningen.
De cursus is bedoeld voor iedereen die
belangstelling heeft voor gedichten,
ervaring is niet nodig. Op de eerste
bijeenkomst op 22 november wordt
uitleg gegeven over de inhoud van
de cursus. “Wie opveert bij het woord
poëzie, kan dan komen kijken en erva
ren of deze cursus iets voor hem of
haar is”, zegt de bibliotheek. “Tijdens
de cursus ‘Maak kennis met poëzie’
groeit je kennis, inzicht en gevoel
voor goede poëzie. Een gedicht kan je
raken, shockeren, boeien of tot naden
ken stemmen. Maar hoe gebeurt dat?
Zonder sentimentaliteit, maar wel met
gevoel voor echtheid en identificatie.
Met herkenbare thema’s. De ene keer
ernstig, dan weer met humor. Samen
gaan we gedichten beoordelen op de
vorm (technische eigenschappen als
beeldspraak, stijlfiguren, compositie
en ritme) en inhoud.”
Ook krijgen de cursisten tips van
docent Pierre Wilms. Hij vertelt welke
boeken interessant zijn om eens te
lezen en waar je op internet meer
informatie vindt over de bespro
ken gedichten en/of onderwerpen.
Neerlandicus en poëzie-promotor
Pierre Wilms was initiatiefnemer en
medeoprichter van het Literair Café
Helden. Hij was ruim elf jaar poë
ziedocent aan de Volksuniversiteit
Venlo. Ook verzorgde hij in de series
‘Spiegh’lingh ende Vermaeck’ en
‘Theater Thuis’ tal van optredens bij
culturele manifestaties. In 1994 ont
ving Wilms de Cultuurprijs Gemeente
Helden. Zelf schreef hij de dichtbundel
‘Vulcano Ratio’.

Leerzame activiteit
Directeur Inge van Dongen van de
Bibliotheek Maas en Peel is verguld
met de nieuwe activiteit. “Mooi dat
Pierre zelf met het initiatief voor deze
cursus bij ons kwam. Dat is precies
wat onze bibliotheek graag wil: samen
met inwoners en partners een breed
scala aan interessante, leerzame en
interactieve activiteiten organiseren.
Samenwerken, verbinden en facili
teren, waarbij een leven lang samen
leren van en met elkaar centraal
staat.”

Tijdens de cursus
groeit je kennis,
inzicht en gevoel voor
goede poëzie

Har Naus
Hae waas prins van CV de Kevers oet Kessel in 1979
Ziene sjpreuk waas: Ut vaer aan de wal, drie daag carnaval.
Veur al zien verdeenste veur de Kesselse vastelaovend
waas Har auch nog iere-lid van os vereiniging.

Ik heb een mooie tijd met An gehad.
Het is goed geweest

Weej winse Mia, de kinjer en de rest van de femilie
vuul sterkte in deze moeilijke tied.

Pierre Berben

Besjtuur en leje van CV de Kevers.

weduwnaar van

An Verhaegh
* Meijel, 9 mei 1940

† Weert, 30 oktober 2021
Heden bereikte ons het droevige nieuws dat ons lid

Har Naus

Familie Berben
Familie Verhaegh

op maandag 25 oktober 2021 is overleden.
Wij wensen Mia, en de overige familie
heel veel sterkte met het verlies van Harry.

Correspondentieadres:
Familie Berben
Churchilllaan 6, 5768 AE Meijel

Bestuur en Leden
Schutterij, Fluit- en Tamboerkorps St. Hubertus Kessel.

De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdag 5 november
om 13.30 uur in de aula van crematorium Midden Limburg,
Kasteelweg 10 te Baexem.

Een laatste schuttersgroet aan

Harry Naus

De avondwake zal plaatsvinden op donderdag 4 november om
19.00 uur in de parochiekerk van St. Nicolaas te Meijel.

Harry was de huidige koning van de vereniging.
Wij houden Harry in herinnering als trouw lid van onze schutterij.
Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.

Pierre is opgebaard in “Rouwcentrum van den Boom” Tomveld 1,
te Meijel. U kunt persoonlijk afscheid van hem nemen op
donderdag 4 november na de avondwake of in overleg met
de familie.

Aoj Schutte St. Sebastianus Kessel

Mochten wij iemand vergeten zijn persoonlijk te berichten,
gelieve deze kennisgeving als zodanig te beschouwen.

Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij dank zeggen aan iedereen
voor de steun, de bloemen, de telefoontjes en de aanwezigheid
bij het afscheid van mijn lieve man, ôzze pap en trotse opa

Lei Smits

‘Lei van Nuurkes Handrie’
Tonny Smits-Janssen
Henk en Dorothe
Tiny en Frank, Janske, Saartje, Noortje

Het is onmogelijk ieder persoonlijk te bedanken.
Vandaar dat wij eenieder willen bedanken middels deze
advertentie.
Wij zijn als familie werkelijk ontroerd door de liefdevolle
verzorging gegeven door ‘t Plattelandshoes, alle hulp gegeven
door familie en vrienden.
De enorme steun die wij hebben mogen ontvangen na het
overlijden van

Truus Kempen - Heijnen
De overweldigende belangstelling, de lieve reacties, brieven,
kaarten en bloemen hebben ons goed gedaan om deze
moeilijke periode door te komen. Bedankt allemaal.
Panningen, november 2021

Baarlo, november 2021

Hans Kempen
Edwin en Marlie, Noa, Yara

Peet Steeghs Uitvaartzorg

Aanmelden
De cursus ‘Maak kennis met poëzie’ is
kosteloos. Aanmelden kan via pannin
gen@debibliotheekmaasenpeel.nl

Jaomer genog hubbe weej aafsjied motte neme van ozze aod-prins

Stil en eenvoudig
ben je weggegaan
Stil en eenvoudig
zul je in onze harten
blijven voortbestaan.

Dankbetuiging
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Dankbetuiging

Iedereen bedankt voor de belangstelling en medeleven
na het overlijden van mijn lieve man,

Dré Hanssen
De vele kaarten, persoonlijke herinneringen en andere vormen
van belangstelling hebben mij veel warmte en steun gegeven.
Maria Hanssen-Bollen, Helden, oktober 2021

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)
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!
RESERVEER NU !
Boek over Café Halfweg
v. Twan van Nellegraad.
Kijk op www.neettegluive.nl

Vanaf november: YinYoga op de
Kerkstraat 78, Panningen. Proefles is
gratis! Meer info: www.weyoga.nl of
bel/app Marieke: 06 10 71 62 66.
STOELYOGA? Ontspannen meedoen
met de proeflessen op 12-19 en
26 november, gewoon bij Lekker Laeve!
Meer info en aanmelden op
www.momoyoga.com/ll of
info@lekkerlaeve.nl
Garageverkoop
zondag 14 november van 10-16 uur
Burgemeesterengelstraat 18 Panningen
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

0411 \ enzo
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Geplukt

Jan Peeters Maasbree
Jan is gek op vogels. Samen met zijn vrouw is hij lid van de Vogelwerkgroep ’t Hokske Horst-Sevenum en telt hij regelmatig verschillende
soorten in de regio. Daarom is hij veel in de natuur te vinden. Deze week wordt Jan Peeters (71) uit Maasbree geplukt.

De Kennedymars heb ik twee keer
gelopen, waarbij ik tijdens de laatste
wandeling vlak na de finish ben
omgekiept. De reis naar Bulgarije
hebben mijn vrouw en ik ook twee
keer gemaakt. Daar hebben we
Oost-Duitsland aan toegevoegd,
waar we magistrale kraanvogels
hebben gezien, alsook Zweden, waar
zangvogels, vinken en buizerds zijn
gespot en we zijn in het vogelparadijs
Extremadura in Spanje geweest.
Volgend jaar gaan we mogelijk naar
Georgië. En de klapekster en een
pestvogel zag ik meteen tijdens
mijn eerste wandeling met de
Vogelwerkgroep ’t Hokske.”
Nieuwe doelen heeft Jan niet echt.
Hij heeft zijn hoop vooral gericht op
het zien van nieuwe broedgevallen.
“Het hoogtepunt van mijn hobby
afgelopen jaar vond onlangs plaats
toen ik, op slechts enkele kilometers
van mijn huis, een broedende rode
wouw heb mogen zien. Dat is heel
uniek. Daar kreeg ik kippenvel
van. Ik hoop nog ooit zeldzame
broedgevallen of echte spetters
te zien.”

Moestuin

Jans passie voor vogels ontstond
al op jonge leeftijd. “Van planten
word ik gek. Ik had als kind altijd al
interesse in vogels.” Die interesse
werd echter pas uitgebreid toen
Jan met vervroegd pensioen ging.
“Ik heb 34 jaar als chemisch analist
in het ziekenhuis gewerkt, eerst
in de apotheek en later ging ik
naar de afdeling inkoop/logistiek.
Negen jaar geleden kon ik met een
regeling vervroegd met pensioen.
Daar heb ik geen moment over
getwijfeld. Omdat de kinderen al
uit huis waren, kon ik meer tijd
steken in mijn hobby. Voor die
tijd was ik ‘s avonds weinig thuis.
Ik ben 52 jaar lid van de beugelclub
en zelfs 23 jaar voorzitter geweest.
Naast mijn werk, was ik dus twee
avonden al weg voor wedstrijden

en om te trainen. Ik speelde 38 jaar
in het eerste team op het hoogste
niveau. Daarnaast zat ik nog in
de politiek. Toen ik met pensioen
ging, ben ik overal mee gestopt. Ik
geniet nu al negen jaar. Het is een
fantastische hobby, er is geen enkele
vogel die kritiek levert, de spelregels
beter kent of beter weet hoe het spel
gespeeld wordt.”

Training
En Jans vrouw al helemaal niet. Ze
deelt namelijk dezelfde interesse.
“Het is uniek dat we dit samen doen.
We houden soms een wedstrijdje wie
de meeste vogels heeft geteld. Zo
hebben we samen een nieuwe soort
ontdekt in het wandelgebied ‘t Ham
in Hegelsom. Dat is fantastisch.” Maar
om de vogels te herkennen, is een

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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Omdat Jan inmiddels zoveel kennis
heeft verzameld over vogels, houdt
hij regelmatig lezingen en cursussen
over de verschillende vogels in de
regio. Onlangs is hij zelfs door een
vereniging in Zuid-Limburg benaderd
om te praten over zijn kennis. “Het is
fantastisch om mijn hobby te delen.
Ik heb inmiddels al 290 verschillende
soorten vogels gespot. Er zijn in
Nederland heel wat gekken die
dit doen.” Tijdens de cursus vertelt
Jan hoe je een vogelsoort kunt
herkennen, zowel aan het geluid als
aan het uiterlijk. “Ik ben die gek, die
alles over vogels verzamelt. Maar mijn
favoriete vogel blijft het goudhaantje,
de kleinste vogel van Nederland.”

Bucketlist
Toen Jan met pensioen ging,
stelde hij een bucketlist op, die hij
inmiddels volledig heeft afgevinkt.
“Mijn doel was om de Kennedymars
te lopen, naar de roofvogelpost in
Bulgarije af te reizen en om ooit de
klapekster en een pestvogel te zien.

N?

KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKE
Wij zoeken:
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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jarenlange training nodig. “Zo heb
ik er vijf jaar over gedaan om de
roodborst te herkennen aan zijn zang.
Het beste is om vijf tot tien geluiden
per jaar te leren. Als je vogels gaat
tellen, staan alle zintuigen op scherp.
Het enige nadeel is dat mijn gehoor
niet altijd goed is. Daarmee houden
mijn kameraden me wel eens voor de
gek”, vertelt Jan lachend.
Samen met vier leden van de
vogelwerkgroep trekt hij er regelmatig
op uit om in de Peel trekvogels te
tellen. “We vertrekken vroeg in de
ochtend, als er nog mist in de Peel
hangt. Dat is het mooiste wat er is en
herinnert me aan het nummer ‘Peel
in de brand’ van Rowwen Hèze. Het
is belangrijk om de vogels te tellen,
omdat sommige soorten vanwege
de klimaatverandering uitsterven.
Zo komen er regelmatig vogels op de
rode lijsten te staan, wat betekent
dat ze een bedreigde diersoort zijn.
Op 24 oktober hebben we in vijf
uur tijd 38.000 houtduiven geteld.
We tellen ons te pletter.”

SCHOONMAAKKRACHTEN
voor 15 tot 20 uren per week

Wat bieden wij:
• Leuke werksfeer met ﬁjne collega's
• Mooi salaris conform schoonmaak CAO
• Een parttime baan in dagdienst
(in de avonden en weekenden ben je lekker vrij)
Nieuwsgierig?
Neem dan snel contact op via info@2cleanpanningen.nl
Of met Mandy Janssen 06 - 45 46 00 41.

Als Jan niet met vogels bezig is,
is hij wel in de tuin te vinden.
Achter zijn huis beheert hij een
grote moestuin met daarin onder
andere kolen, aardbeien, frambozen
en sla. “Ook hebben we noten en
kastanjebomen. Omdat we zoveel
eten hebben, breng ik het regelmatig
naar de buren. Dat noem ik ook
wel rondje buurvrouw verwennen.”
Daarnaast heeft hij zes kleinkinderen
die regelmatig over de vloer komen.
“We hebben een groot klimtoestel
in de tuin geplaatst. Zodra ze bij ons
aankomen, rennen ze meteen naar de
tuin.” Maar de natuur in gaan, blijft
Jans favoriete bezigheid. “Dat houdt
me jong. Ook al ben ik 71, ik voel me
nog tussen de 30 en 40. Ja, ik ben een
rare vogel.”

Ik ben die gek,
die alles over vogels
verzamelt

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

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

Ik ben zoals ik ben, met mijn fouten en gebreken
ik ben zoals ik ben, met mijn lol en streken
ik ben zoals ik ben, en heb toch mijn waarde
ik ben gewoon mezelf, een mens van deze aarde.

Intens verdrietig, maar vol trots, bewondering, respect en
dankbaarheid voor alle mooie, fijne herinneringen, hebben wij
afscheid genomen van

Heleen Janssen - Brummans
echtgenote van

Wiel Janssen †

met 24-uurs kamers
begeleiden en ontzorgen
voor élke verzekering

* Panningen, 3 februari 1939

† Neerkant, 27 oktober 2021

Neerkant

Silvyo †, Fransien en Twan
Stijn en Robert

Neerkant

Henk
Floor

Meijel

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

fienbosuitvaartzorg.nl

Eindhoven

Mark en Caroline
Mike en Kelly
Rick
Mirthe en Dennis
Helga
Familie Brummans
Familie Janssen

samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

t. 077-3078642
Panningen

Coen † en Betje † Schroën - Schers
* Meijel, 15 maart 1954

† Koningslust, 28 oktober 2021

Gon † en Frans † van Bree - Schroën
Elbie †
Truus Schroën †
Riekie Schroën
Harrie Schroën †

077-3661314 | www.bobnoten.nl

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

Harrie Schroën
zoon van

“Leen van de schilder”
eigen afscheidscentra

Onze Harrie

Frits en Emmy Schroën - Pluijm
Karian en Ruud, Luuk, Chiel, Minke
Liset en Lennart, Julia
Nel en Harrie Verstappen - Schroën
Ilse en Jacco, Meike
Hugo en Simone, Noek, Juul
Gerrie Schroën

Savelberg,
Huybheide 4, 5984 PD Koningslust
Correspondentieadres:
Familie Verstappen - Schroën
Donk 7A, 5768 XM Meijel.

Familie Janssen
Dorpsstraat 19, 5758 AM Neerkant

De uitvaartdienst werd gehouden op woensdag 3 november
in aula D’n Ingel op Savelberg, waarna het gezin Harrie heeft
begeleidt naar het crematorium te Venlo - Blerick.

De herdenkingsdienst heeft plaatsgevonden zaterdag 30 oktober
in Gemeenschapshuis de Moost te Neerkant.

Onze bewondering, respect en grote dank gaat uit naar de
begeleiding van Harrie.

www.janssenuitvaart.nl

Als het leven niet meer gaat zoals gehoopt.
Als je veel wordt ontnomen.
Als het leven allang niet meer je leven is.
Dan komt de tijd dat het einde goed is…

An Verstappen - Strijbos
echtgenote van

Jo Verstappen
* Meijel, 19 augustus 1937
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

Meijel

Jo Verstappen

Meijel

Anja en Rien Janssen - Verstappen
Nick en Tessa
Boy
Demi en Mark, Liv
Chris
Vince

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
T.k gevraagd land en
tuinbouwmachines o.a ploeg
frees spitmachine kipper mesttank
schudder hark weidebloter tractor enz
06 19 07 69 59
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!
Gezocht poetshulp,
voor 3 uur per week in Helden.
Tel. 06 23 02 04 47

† Meijel, 25 oktober 2021

Nederweert

Frank en Ninetta Verstappen - Puts
Sam en Davina
Sid
Jaimy

Correspondentieadres:
Jo Verstappen, Pastpaedje 43, 5768 BC Meijel
De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op zaterdag 30 oktober
in de aula van het crematorium te Baexem.
Speciaal woord van dank is er voor het verplegend personeel
van woongroep De Els, Sint Jozef Wonen en Zorg.

“Ut is good zoeë, de cirkel is rónd.”
Met veel verdriet moeten wij afscheid nemen van

Mien Smets - Rooyakkers
“Moeke”

* 30 april 1934

† 31 oktober 2021

weduwe van

Jan Smets
Koningslust,
Heibloem,
Grashoek,
Panningen,

Riny en Piet Heldens - Smets
Paul
Roel
Mariet en Henk Strijbos - Smets
Nico en Anne
Marco
Gertie en Antonie Teeuwen - Smets
Ilse
Timo
Frank Smets
Juul
Roos
Pien

Correspondentieadres: Familie Heldens - Smets
Poorterweg 37, 5984 NL Koningslust
Mam verblijft op haar kamer in zorgcentrum St. Jozef te Meijel, u kunt
persoonlijk afscheid van haar nemen op woensdag 3 november van
15.00 tot 16.00 uur.
De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag 6 november om 11.00 uur
in het crematorium te Blerick, Grote Blerickse Bergenweg 30 te Venlo-Blerick.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren vanaf 10.45 uur in de ontvangkamer
van het crematorium.
Een speciaal woord van dank aan het verzorgend personeel van afdeling
Zwaluw van het zorgcentrum St. Jozef, voor de liefdevolle zorg en
aandacht waarmee zij mam hebben omringd.
Uitvaartbegeleiding van den Boom 077-466 41 41

09

0411 \ jongeren
15-vragen aan

Yentl Sonnemans Meijel
Welke app gebruik je het meest?
Snapchat, wel 1,5 uur per dag. Ik vind
Snapchat handig omdat ik dan alles
snel en makkelijk kan delen met
vrienden en bekenden. Op Snapchat
zijn altijd wel nieuwe en leuke
verhalen te vinden.

Hoi

Heb je een bijbaantje?
Ik werk bij een bosbessenkweker,
daar moeten we de bessen sorteren
en deze in bakjes doen. Geld
verdienen is wel het belangrijkste
van mijn bijbaantje, maar je leert
ook andere mensen kennen met een
andere cultuur, dat vind ik wel leuk.
Met het geld dat ik verdien, koop ik
kleding of ga ik lekker lunchen met
vriendinnen.

Column

Internetloos
Apps of spelletjes die je kunt
gebruiken zonder internet.
Iedereen heeft er wel één van
op zijn of haar telefoon.
Die doe je dan tijdens een
lange autorit of puur uit
verveling. Maar in dat spel
krijg je ook weer advertenties
voor nog meer van dezelfde
onnozele spelletjes. Voordat je
het weet heb je tien van deze
apps op je telefoon en is je
opslag vol.
Tegenwoordig is het leven
zonder telefoon of internet een
hele uitdaging. Niet alleen dat je
het apparaatje nodig hebt voor
noodgevallen, maar ook: wat
als je moet wachten en niets te
doen hebt? Oh jee, je zou dan
toevallig je telefoon vergeten op
te laden. Maar dit is hedendaags
al bijna zeldzaam. Want wie ver
geet er zijn telefoon nog thuis of
is vergeten hem voor het slapen
aan de oplader te leggen? Als je
hem dan toch vergeten bent,
moet je improviseren. Bestudeer
de mensen die langslopen of kijk
eens naar dat boek dat je al een
half jaar in je tas hebt.
Toch worden veel mensen
bewust van hun telefoongebruik.
Ze checken hun schermtijd
of gebruiken hun telefoon
grotendeels voor de
belangrijkere dingen, zoals
socialiseren. Online mensen
ontdekken met dezelfde
interesses als jij en hier dan mee
chatten.
Maar zonder internet en mobiele
apparaten zouden we ook niet
ver komen. We hebben ze bijna
elk moment van de dag nodig
om te werken of iets op te
zoeken. Wist je dat er per dag
wel bijna 4 miljard keer iets
wordt gegoogeld? Het komt
niet als verrassing dat ‘corona
virus’ de meest populaire zoek
term was in 2020. Gevolgd door
‘RIVM’, ‘Verkiezingen Amerika’
en ‘Coronavirus Nederland’.
Ook is er vaak gezocht naar ‘wat
is een lockdown’ en ‘wat is een
pandemie’.
Pak er af en toe ook maar eens
een boek bij of kijk samen met
je vrienden of familie een film.
Bordspelletjes hebben het tij
dens het binnen zitten trouwens
ook goed gedaan, dus trek die
kast open en spel er op los.

Maud

Wat zou je het komende jaar doen
als geld geen rol speelde?
Ik zou met vriendinnen een vakan
tie boeken naar een mooi eiland en
natuurlijk de nieuwste iPhone kopen.

Wat doe je het op een vrijdagof zaterdagavond?
Chillen met vrienden en vriendinnen
en een volleybalwedstrijd spelen.
De ideale weekendavond vind ik als
er een feestje met vrienden wordt
gevierd.

Wat zou je later willen worden?

Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Yentl Sonnemans
14 jaar
Het Bouwens
Meijel

Wat heb je dit weekend beleefd?
Ik heb zaterdag een volleybalwed
strijd gespeeld, deze hebben we
helaas met 3-2 verloren en zondag
ben ik met mijn vriendinnengroep
naar Toverland Halloween geweest.
Dat was heel gezellig.

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou graag weer naar Amerika wil
len gaan. We hebben met ons gezin
in 2019 een rondreis gemaakt aan de
westkust en zou nu graag een rond
reis aan de oostkust willen maken.
Tijdens deze reis wil ik graag samen
met ons gezin steden als Boston,
New York, Washington en Miami
bezoeken.

Hoe heb je afgelopen jaar tijdens
corona school ervaren?

Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen?

Het online les volgen vond ik niet zo
leuk omdat ik steeds snel afgeleid
was door wat er in en om het huis
gebeurde. Daarom was ik blij dat
ik weer naar school mocht en mijn
klasgenoten weer kon zien. Maar ik
maakte de online lessen wel leuker
door ze samen met een vriendin te
volgen.

Mijn ouders zeiden altijd: blijf jezelf
en doe waar je je goed bij voelt. Ik
doe wat ik zelf leuk vind en waar ik
me fijn bij voel.

Wie is je favoriete leerkracht?
Ik heb niet echt een voorkeur voor
een leerkracht omdat ze allemaal
op een andere manier lesgeven.

Wat is jouw favoriete moment
van de dag?
Als ik uit school kom en naar de
volleybaltraining kan gaan. Dit
werkt heel ontspannend voor mij.
Ook houd ik van de vrijdag, dan staat
het weekend voor de deur.

VanVan
nieuwe
deurtjes
nieuwe
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Van nieuwe deurtjes
tottot
eeneen
complete
renovatie
complete
renovatie
tot
een
complete
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Vanuit onze
in Roggel
laten wijlaten
elkewij
keukenwens
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Vanuitshowroom
onze showroom
in Roggel
elke keukenwens
in
vervulling
gaan.
u nuOfkiest
een
fantastische
vervulling
gaan.
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voor
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metamorfose
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van uw
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van
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voor
een geheel
nieuwe
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mogelijkheden....
van
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of kiest
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een geheel nieuwe keuken.
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Wij adviseren u graag over de vele mogelijkheden....
• NIEUWE
KEUKENS
• KEUKENRENOVATIES
• NIEUWE
KEUKENS
• KEUKENRENOVATIES
• INBOUWAPPARATUUR
• NIEUWE
KEUKENS• •AANRECHTBLADEN
KEUKENRENOVATIES
• INBOUWAPPARATUUR
• AANRECHTBLADEN
• INBOUWAPPARATUUR • AANRECHTBLADEN
Vrijkenstraat
3 Roggel
- 0475-520489
Vrijkenstraat
3 Roggel
- 0475-520489
Vrijkenstraat
3 Roggel - 0475-520489
www.acpkeukenrenovaties.nl
www.acpkeukenrenovaties.nl
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deVoor
actuele
openingstijden
van van
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openingstijden
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kuntopeningstijden
u kunt
onze uwebsite
deshowroom
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onze website
bezoeken.
onze
showroom kunt u onze website
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bezoeken.

Wat is of wat zijn je hobby’s?
Volleybal, dat doe ik al zeven jaar. Ik
train momenteel met heel veel ple
zier vier keer per week en speel op
zaterdag ook een wedstrijd.

Hoe heb je je beste vriend ontmoet?
Ik heb mijn beste vriendinnen op de
basisschool en bij het volleybal ont
moet. Eén van mijn vriendinnen ken
ik al mijn hele leven. Ze zijn belang
rijk omdat ik altijd met hen kan
lachen en alles met ze kan delen.
We volleyballen en chillen samen en
gaan vaak samen op de fiets naar
school.

Ik wil later in de zorg werken, omdat
dit mij interessant en gevarieerd
werk lijkt.

Met wie zou jij een dag willen
ruilen?
Met Olivia Rodrigo, omdat ze heel
goed kan zingen en veel optre
dens geeft over de hele wereld. Het
beroemd zijn en het vele reizen lijkt
me erg leuk.

Welke Netflix-serie raad jij iedereen aan?
Grey’s Anatomy vind ik een leuke
serie, want het gaat over een
ziekenhuis en daar wil ik later
werken. In de serie komen veel
verschillende personages voor, elke
keer weer met andere interacties en
actuele onderwerpen.

Tekst: Mirthe

LOSLATENDE
FOLIE
OPOP
LOSLATENDE
FOLIE
LOSLATENDE FOLIE OP
UW
KEUKENKASTJES?
UW
KEUKENKASTJES?
UW KEUKENKASTJES?
WIJ LOSSEN
HET OP!
WIJ LOSSEN
HET OP!
WIJ LOSSEN HET OP!

✓ Snel
✓ Snel
✓ Snel
✓ Betaalbaar
✓ Betaalbaar
✓ Betaalbaar
✓ Effectief
✓ Effectief
Effectief
✓✓
✓ Effectief
Effectief
✓ Effectief
✓ Duurzaam
✓ Duurzaam
Duurzaam
✓✓
✓ Duurzaam
Duurzaam
✓ Duurzaam
advies
✓ Vrijblijvend
advies
✓ Vrijblijvend
✓ Vrijblijvend advies
info@defoliedokter.nl • Telefoon: 06-29316150 • www.defoliedokter.nl
info@defoliedokter.nl • Telefoon: 06-29316150 • www.defoliedokter.nl

info@defoliedokter.nl
• Telefoon:
06-29316150
• www.defoliedokter.nl
info@defoliedokter.nl
• Telefoon:
06-29316150
• www.defoliedokter.nl
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Uitbreiding coronapas is
discriminerend
Tijdens de persconferentie op dinsdag 2 november maakten Mark Rutte en Hugo de Jonge bekend de coronapas uit te breiden. Vanaf vrijdag
5 november is de coronapas verplicht in onder meer sportscholen en zwembaden en op zogenoemde doorstroomlocaties als dierentuinen,
pretparken en musea.
Veel mensen vinden de coronapas discrimine
rend. Door een coronatoegangspas te vragen bij
een sportschool of zwembad sluit je ongevac
cineerden uit. Want welke sporter, die normaal
drie keer per week de sportschool betreedt, gaat
testen om te sporten? Dat geldt ook voor ou
ders die hun kinderen naar de zwemles brengen.

Moet het kind nu zichzelf om gaan kleden? Het zijn
goede voorbeelden waaruit blijkt dat de coronapas
op deze locaties geen goede oplossing is tegen het
bestrijden van het coronavirus.
Aan de andere kant lopen de besmettingen hoog op
en is de coronapas een hulpstuk om ongevaccineer
den te overtuigen toch een vaccin te nemen. Heel

zwart-wit gezegd, brengt iedereen die geen vaccin
heeft de gezondheid van de medemens in gevaar.
Als er nu niet wordt ingegrepen, zitten we straks
weer in een lockdown. En wie wil er nu weer een
avondklok?
Uitbreiding coronapas is discriminerend. Wat vindt u?

Bespreking poll week 43

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?
Chantal Peeters-Janssen geeft aan dat in haar
buurt de de oudere mensen lieten weten de
kindjes aan de deur gemist te hebben. “Jong en
oud geniet van deze leuke traditie. Misschien
een of ander teken bij de deur hangen waaraan

je kunt zien dat aanbellen en zingen mag? En dan
kan dit mijn inziens prima op 1,5 meter afstand als
men dat liever heeft.”
Wendy Ueberbach zegt dat stichting KacK bezig is
met een alternatief. “Twee jaar geleden gingen we

ook al niet langs de deuren. Gewoon een rondje
door het dorp met de lampionnen en afsluiten op de
markt bij de vuurkorven was heel gezellig en sfeer
vol en spannend genoeg voor de kleintjes.”

Kempen creëert

creatieve ideëen
#kempencreëert

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

Pastoraaltje

Column

Stilgeboren
Binnen een paar dagen werd ik
geconfronteerd met het grote
drama van het sterven van een
ongeboren kindje. Bij Beste
Zangers, raakte mij het lied van
Joe Buck, White Roses, dat hij
schreef naar aanleiding van de
dood van zijn nog niet geboren
broertje.
En of het zo moest zijn, hoorde ik
korte tijd later het droevige verhaal
van een jonge vader die vertelde
hoe twee weken voor de bevalling,
het hartje van de baby in de buik
van zijn vrouw zomaar ophield met
kloppen. Wat een onvoorstelbaar
verdriet. Een kindje waar zo naar
wordt uitgekeken, waar alles voor
klaarstaat, zal niet leven. Wat een
keiharde waarheid, waar zulke
jonge ouders dan zomaar mee om
moeten leren omgaan. Je hoort
soms van die vreselijke verhalen
van vroeger, over doodgeboren
kinderen die geen naam kregen.
Stilletjes weggebracht, geen steen
op het kerkhof. Ook de kerk wist
hier meestal niet goed mee om te
gaan en heeft jonge ouders onno
dige pijn gedaan. Het drama werd
zo alleen maar groter. Maar velen
dachten toen: niet over praten, dan
gaat de pijn het snelste over en
wordt het leven snel weer gewoon.
Alsof zulke ouders ooit hun kind
zouden vergeten. Gelukkig gaan we
daar tegenwoordig veel anders mee
om. Doodgeboren heet ook wel
stilgeboren. Een wat zachtere naam,
maar het drama blijft keihard het
zelfde. Ouders kunnen hun doodge
boren kindje bij de gemeente laten
inschrijven in de Basisregistratie
Personen. Gebleken is dat er
behoefte is aan die officiële erken
ning dat dit kindje werkelijk heeft
bestaan. Niet enkel een naam, maar
dat het als mens geboren is. Het is
een erkenning van die band die
ouders met hun overleden kindje
hebben en die nooit overgaat.
Op tal van plaatsen worden deze
kindjes herdacht in mooie monu
mentjes, in Wereldlichtjesdag, en in
andere initiatieven om ouders van
een gestorven kind te troosten en
te ondersteunen. In deze dagen van
Allerheiligen en Allerzielen geden
ken we onze dierbare overledenen.
We bidden, brengen bloemen en
steken lichtjes aan. De kinderen
die stierven voor, tijdens of na de
geboorte leven voort, want ook
zij horen bij die gemeenschap van
Allerheiligen.
pastoor Peter van der Horst
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Dinsdag 9 november 2021

Raadsvergadering
Dinsdag 9 november, 19.30 uur, raadzaal in het Huis van de Gemeente.
• De publieke tribune is opengesteld, maar met het nadrukkelijke verzoek aan de
bezoekers om de 1,5 meter op de tribune in acht te nemen.
• Geïnteresseerden worden geadviseerd om de raadsvergadering digitaal te volgen via
de website. Dat kan live, maar u kunt ook op een later moment terugkijken.
• Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Meldt u zich hiervoor aan vóór dinsdag
9 november, 11.30 uur bij de griffie (via griffie@peelenmaas.nl of 077-306 66 66).
De agenda, bijbehorende stukken, livestream en actuele informatie van de
raadsvergadering vindt u op: www.peelenmaas.nl > Bestuur en Organisatie >
Gemeenteraad > Kalender van de gemeenteraad > Datum: 9 november 2021.
U kunt de agenda en bijbehorende stukken ook in komen zien in het Huis van de Gemeente.
Op de agenda staan de volgende inhoudelijke onderwerpen:
• Toezeggingenlijst gemeenteraad en de Afdoeningslijst moties
• Vaststelling besluitenlijst van de raadsvergadering van 12 oktober 2021
• Ingekomen stukken
• Participatiebeleid Omgevingswet Peel en Maas
• Vaststellen “Bestemmingsplan Lorbaan 44, 45 en 47 Grashoek”
• Vaststellen bestemmingsplan “Uitbreiding bouwvlak Rootsdijk 4 en 4a Panningen”
• Rekenkameronderzoek BsGW
• Adviesrecht van de raad onder de Omgevingswet
• 2e bijstellingsrapportage 2021
• Aanwijzing wethouder J.T.M. Timmermans als lid Raad van Toezicht Stichting Akkoord!
po en plaatsvervangend lid BsGW
• Intrekking en benoeming lidmaatschap werkgeverscommissie griffie

Eén omgevingsvisie voor
Peel en Maas, heeft u al
gereageerd?
We zijn bezig met het opstellen van één omgevingsvisie voor de hele gemeente
Peel en Maas. In deze visie laten we zien wat we belangrijk vinden in de omgeving
waarin we wonen, werken en recreëren. We nodigen iedereen uit hierover mee te
denken. Heeft u al gereageerd? Dit kan nog tot en met vrijdag 12 november.
Wat staat er in de omgevingsvisie?
De omgevingsvisie gaat over de omgeving waarin we wonen en leven en over de mensen
die daarin samenleven, werken, ondernemen en verblijven. Het gaat bijvoorbeeld
over woningen, bedrijven, wegen, water, bodem en lucht. En ook landschap, natuur en
cultureel erfgoed. In de visie staat wat wij als gemeente en als samenleving belangrijk
vinden om te behouden, te versterken en te ontwikkelen.
Herkent u zich in de visie?
De visie wordt opgesteld op basis van bestaande afspraken en beleid. We bepalen
met de omgevingsvisie geen nieuwe koers, we voegen de koers uit verschillende
documenten en terreinen samen tot één visie voor Peel en Maas. Uw inbreng vinden
we heel belangrijk. Daarom leggen we u de vraag voor: herkent u zich in de visie?
Hoe kunt u reageren?
Het eerste concept van de Omgevingsvisie Peel en Maas kunt u bekijken op de website
www.omgevingsvisiepeelenmaas.nl. Op deze website kunt u uw reactie of mening
geven. U kunt ook nog terecht bij de derde en laatste inloopavond op donderdag
4 november in Gemeenschapshuis in Kepèl, Kerkstraat 27 in Panningen. Deze
inloopavond is van 19.00 tot 21.00 uur. U kunt tussen deze tijden binnenlopen wanneer
u wilt.
Vervolg
In de komende weken verzamelen we de reacties en deze verwerken we in een definitief
concept. Daarna stelt de gemeenteraad de omgevingsvisie vast. Dit gebeurt naar
verwachting in het eerste kwartaal van 2022. Voordat het zover is, kunt u dus reageren.
Denkt u met ons mee?

Mondkapje verplicht in
Huis van de Gemeente
Per 6 november is het dragen van een mondkapje verplicht de publiekshal en bibliotheek van
het Huis van de Gemeente. Als mensen een vaste zitplaats hebben mag het mondkapje af.
Mondkapjes zijn opnieuw verplicht binnen in alle publieke locaties waar geen
coronatoegangsbewijzen gebruikt worden.

WhatsApp

Gemakkelijk
Gemakkelijk en
en snel
sneleen
eenberichtje
berichtjesturen
sturenvia
via
WhatsApp nummer
nummer 06
06--1804
18047445
7445
Wij
Wij beantwoorden
beantwoorden WhatsApp
WhatsAppberichten
berichten
maandag
t/m
vrijdag
maandag t/m vrijdagvan
van08.30
08.30tot
tot17.00
17.00uur
uur

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

Napoleonsbaan Noord 12
Napoleonsbaan Zuid 32
Eelserstraat 10
Marisstraat 11
Egchelseweg 45
Molenheg 13
Roosenhof
Ontginningsweg 26 A
Willem van Hornestraat 24
Op de Lundert 28
Haagweg 25
Perceel H 35
Breetse Peelweg 16
Dörperfeldlaan 6
Groesweg 26
Heezestraat 2
Hulsingbroek 2
Olivier van Noortweg 9
Op de Kemp 34
Uitbreiding Traffic Port
De Meulencamp 9
De Meulencamp 15
Molenstraat 62
Raadhuisplein 9A - 9B
Everlopad 8A
Heibloemseweg 7
Laagheide 1
Raadhuisstraat 186
Ringovenstraat 12
Tuindersweg 5A
Wietelweg 40

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

Helden in beweging
In Helden zit flink beweging. Na jaren van stilstand wordt er weer
volop gebouwd in het plan Dörper Tore aan de Molenstraat. Aan de
Kloosterstraat krijgt het nieuwe kindcentrum (Hoera/de Pas) al vorm.
Heel veel Heldenaren bouwen momenteel in Weidebos aan de
Roggelseweg. In de voormalige basisschool ‘de Fontein’ Jan van de
Boschstraat komt een (begeleid) wonenplan voor met name jongeren.
Hoezo gebeurt er in Helden niks?
Maar het is nog niet alles, want
in de gemeentebegroting 2022
is een flink bedrag opgenomen
voor het Heljes Pedje, de bosweg
van Kerkeböske naar camping de

CDA Peel en Maas

Heldense Bossen. Het is de bedoeling
om dit wandelpad meer beleving te
geven. De Koeberg heeft afgelopen
zomer al meer beleving gekregen.
De gemeenteraad en het college
bereiden een brandbrief voor

richting Gedeputeerde Staten van
Limburg over de verkeersveiligheid
Molenstraat en Roggelseweg. Wij
als Lokaal Peel en Maas zijn daarbij
van mening, dat ook het Dörper
Overleg, Prisma en het BBC deze
brief mee moeten ondertekenen.
Helden moet snel veiliger worden,
want Molenstraat en Roggelseweg
doorsnijden het dorp en zijn samen
met de rotondes op veel momenten
van de dag heel erg druk. Ook het
landbouwverkeer moet daarbij

zoveel als mogelijk de route over de
Midden Peelweg kunnen rijden en
het dorp op deze manier ontlasten.
De provincie treuzelt echter, maar
het wordt hoog tijd vinden wij.
De komende maanden geven wij
volle aandacht aan noodzakelijke
investeringen voor het centrum
van Helden en het winkelplein ‘de
Kaupman’. Opmerkingen? Laat het
ons horen.
Joep Hermans

Het Maasterras van gemeenschapshuis De Paort in Kessel
De afgelopen tijd is in Kessel flinke beroering ontstaan over de mogelijke verkoop van een deel van het Maasterras van gemeenschapshuis
De Paort in Kessel. Een terras dat sinds jaar en dag behoort tot de
gemeenschap van Kessel.
Vorige week stuurden MFA Kessel
(wat staat voor Multifunctionele
Accommodatie Kessel, die zich
bezighoudt met alle zaken rondom
De Paort) en Dorpsoverleg Kessel
een brief aan de gemeenteraad.
Zij hebben de houdbaarheid van
de intentieovereenkomst tussen de

PvdA/GroenLinks Peel en Maas

gemeente Peel en Maas en de poten
tiële kopers van het Maasterras juri
disch laten toetsen. De raad is helaas
niet door het college geïnformeerd
over het bestaan van het juridisch
advies. Het juridisch advies zou zelfs
al in juli bekend zijn bij het college.
Dit is echt een slechte zaak.

Daarnaast hebben we het college
met klem gevraagd het terrasdeel
onder geen enkele voorwaarde te
verkopen en alle handelingen die
kunnen leiden tot verkoop te staken.

voor de collega’s van deze mensen
bij de gemeentelijke buitendienst
die de openbare ruimte onderhou
den en wekelijks afval ophalen. Afval
dat door de burgers zo veel moge
lijk gescheiden wordt om te worden
hergebruikt. De omvang van het
niet gescheiden huishoudelijk rest
afval is de laatste jaren spectaculair
afgenomen. Van 97 kilo per inwo
ner per jaar in 2019, naar 69 kilo in
2020, en 36 kilo in 2021, terwijl het
landelijk gemiddelde in vergelijk

bare gemeenten op 161 kilo per jaar
staat. Een prestatie waar we trots op
mogen zijn. Met dank aan de mede
werkers van de gemeente, een aan
tal vrijwilligers en heel veel burgers.
Samen maken we van afval nieuwe
grondstoffen. Goed voor het milieu
en goed voor de toekomst van onze
kinderen.

Roel Boots, raadslid

Afval is grondstof

Vijftig jaar werd het afval opgehaald in zinken emmers. Dat was best zwaar werk voor de ophalers en er
kon ook niet zoveel afval in die emmers. Dus het werd als een grote vooruitgang gepresenteerd toen er
vuilniscontainers werden aangeschaft met een volume van 240 liter, die met een tillift konden worden
leeggemaakt in de afvalwagen.
In de gemeenteraad van Helden
werd deze ‘vooruitgang’ destijds
bejubeld met de mededeling dat je
met deze nieuwe containers heel
gemakkelijk je oude bankstel kon
opruimen. Dan hoefden de mensen
niet meer zo vaak naar de stortplaats
waar industrieel en huishoudelijk

Om de reden heeft het CDA samen
met Lokaal Peel en Maas schrifte
lijke vragen gesteld aan het college
over de hele gang van zaken en het
juridisch advies. We willen weten
waarom het college de raad niet
heeft geïnformeerd, hoe het college
het juridisch advies beoordeelt en of
het college het met ons eens is dat
vanuit gemeenschapsontwikkeling
en de doelen van MFA Kessel het vol
ledige Maasterras van de Kesselse
gemeenschap dient te blijven.

afval onder de grond werd gewerkt.
Dat was toen. Intussen zijn we heel
anders gaan denken over afval.
We zien afval nu als grondstof voor
nieuwe producten. We willen mate
rialen zoveel mogelijk hergebruiken.
Een instelling die een grote bijdrage
levert aan dit hergebruik is het

gemeentelijk milieupark. De men
sen die daar werken zien erop toe
dat de spullen die mensen niet meer
kunnen gebruiken, goed gesorteerd
worden om alles zo veel mogelijk
te hergebruiken. De fractie PvdA/
GroenLinks waardeert dit werk ten
zeerste. Die waardering geldt ook

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.

CDA en Lokaal Peel en Maas vragen
college om verkoop Maasterras Kessel
te stoppen
In een brief aan de gemeenteraad van Peel en Maas geven Stichting Dorpsoverleg Kessel en Stichting MFA
Kessel aan dat het juridisch niet nodig is om het terras van het voormalige café De Boemel te verkopen. Het
CDA en Lokaal Peel en Maas vragen nu aan het college de verkoop van het terras te staken.

INLOOPAVOND!

Ben jij op zoek naar een
afwisselende baan als servicemonteur

Dan zoeken wij jou!
•

Je hebt geen diploma nodig om bij ons te
kunnen beginnen.

•

Wij leren je alles over transportbanden, met ons
eigen opleidingsprogramma.

•

Weinig theorie en veel met je handen werken.

•

Bij ACB start je direct in de praktijk.

Wil je hier meer over weten?
Kom geheel vrijblijvend naar onze inloopavond op woensdag 17
november van 19.00u tot 21.00u. Aanmelden is niet nodig.
Stationsstraat 125 | Horst | +31 (0)77 398 44 16

Het vroegere gemeentehuis van
Kessel werd in 2014 door de nieuwe
gemeente Peel en Maas verkocht aan
de eigenaren van B&B Het Raadhuys.
Destijds werd in het aangrenzende
gemeenschapshuis De Paort café
de Boemel geëxploiteerd. Tijdens
gesprekken in 2017 heeft wethouder
Roland van Kessel volgens Stichting
Dorpsoverleg Kessel verzekerd dat
het terras van de Boemel ongewijzigd
zou blijven als het gemeenschaps
huis haar functie met horecabestem
ming zou houden. Het college heeft
echter in juni dit jaar laten weten het
terrasdeel te koop aan te bieden.
Dit omdat de gemeente in 2014 een
overeenkomst met eigenaren van Het
Raadhuys heeft afgesloten waarin
staat dat zodra de bestemming van

het gemeenschapshuis zou verande
ren, zij de eerste optie hebben op het
stuk terras. Stichting Dorpsoverleg
Kessel en Stichting MFA Kessel heb
ben juridisch advies aangevraagd over
de terraskwestie en daaruit blijkt dat
het niet gaat om een overeenkomst,
maar om een intentie, waardoor de
verkoop niet nodig zou zijn. Ook luidt
uit het advies dat door de verkoop van
het terras de gezonde exploitatie van
de toekomstige accommodatie in het
gedrang dreigt te komen.
De gemeenteraad heeft inmiddels
lucht gekregen van de zaak, door
dat de stichtingen de brief verspreid
hebben. CDA en Lokaal Peel en Maas
geven aan het te betreuren dat het
college het juridisch advies niet
gedeeld heeft met de raad. “Het juri

disch advies werpt naar onze mening
een ander licht op de zaak”, aldus CDA
en Lokaal Peel en Maas. De partijen
willen van het college weten of zij
al op de hoogte was van het advies
en waarom er geen communicatie
is gevoerd met de politieke partijen.
Daarnaast vragen de partijen zich af
of hoe het college het juridisch advies
gaat beoordelen. “Het college moet
kiezen voor het collectieve belang
van de gemeenschap in Kessel. Zeker
als het juridisch onmogelijk is het
Maasterras te verkopen. Wij vragen
het college met klem het terrasdeel
tot nader order onder geen enkele
voorwaarde te verkopen en alle han
delingen die kunnen leiden tot ver
koop te staken”, aldus Roel Boots van
het CDA.
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Vier atleten van Atletiek Helden finishen

NN Marathon Rotterdam
Vier atleten van Atletiek Helden renden onlangs de NN marathon 42,2 km van Rotterdam. Voor Chantal
Wilms uit Panningen, Anouk Joosten uit Maasbree, Leonie Peeters uit Baarlo en Yün Soon Woo uit Panningen
was het een lange voorbereiding doordat de marathon werd verplaatst vanwege de coronamaatregelen.
Omdat de atleten samen hebben getraind, besloten ze om samen te starten en samen de finish te halen en
elkaar te steunen op de laatste zware kilometers. Het tempo werd bepaald in overleg met hun trainer en dit
resulteerde in een eindtijd van 4.03.41. Voor Chantal en Leonie was dit de eerste marathon en voor Soon Woo
en Anouk Joosten een mooi persoonlijk record.
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Egchel ingemaakt
door Nieuw Woensel
Na twee overwinningen op rij heeft Egchel zondag 31 oktober een
verdiende 0–4 nederlaag geleden tegen Nieuw Woensel. Ondanks
alle inzet en strijd moesten de oranjehemden haar meerdere
erkennen in de ploeg uit Eindhoven.
Na wat aftasten door beide ploegen
kwamen de gasten in de 16e minuut
op voorsprong. Keeper Jeroen van
Knippenberg kon in eerste instan
tie nog redding brengen maar in
de rebound van Jens van Mil was
hij kansloos, 0-1. Nauwelijks beko
men van deze achterstand kwam
2 minuten later al het volgende
doelpunt op het scorebord. Uit een
corner kopte Bob van Hoppe de 0-2
binnen. Egchel liet vervolgens aar
dige aanvallen zien maar het laatste
tikje ontbrak. Vijf minuten voor rust
viel aan de overkant de 0-3 na een

aanval over rechts, wederom Jens
Van Mil scoorde. Vijf minuten na de
thee scoorde Woensel wederom.
Na een uitbraak over rechts werd
de bal voor doel gebracht en zorgde
Louange Kinsungila voor het laat
ste tikje, 0-4. De ploeg van trainer
Jonn Smedts bleef strijden voor een
beter resultaat en kreeg ook kansen
door onder andere Paul Ververgaert
en Frank Gielen, echter zonder het
gewenste rendement. Een eretreffer
zat er niet meer in.
Tekst: S.V. Egchel

Helden verliest in Brabant
doelpuntrijk duel
Op een prachtige grasmat in het Brabantse Liessel heeft Helden
geen punten kunnen pakken afgelopen zondag 31 oktober. Na 90
minuten stond het scorebord op 5-3 voor Liessel.

31 atleten van de vereniging stre
den onlangs ook tijdens de IJzeren
man cross, de eerste wedstrijd in de
Limbra competitie. De opkomst was

enorm en de concurrentie sterk. Mirre
Vissers, Jelle Fortuin en Mika Hermans
wisten toch nog een podiumplaats te
bereiken. Daarnaast heeft Wim Ebisch

in de Doetichem de halve marathon
gelopen op een gedeeltelijk onverhard
parcours in een tijd van 1.48.31.

Goud en tweemaal brons
voor Judoclub Helden op NK-15
Daisy van Os is op zaterdag 30 oktober in het Groningse Leek Nederlands kampioen geworden in de klasse tot
44kg. Marlouk Colbers en Vian van Dril gingen er vandoor met een bronzen medaille.
Na twee overtuigende zeges op ippon
moest Daisy in de halve finale tegen
een van de favorieten. Met overtui
gend judo scoorde ze waza-ari en was
ze dominant in het eerste deel van
de wedstrijd. Na een bloedstollend
tweede deel wist ze de voorsprong
vol te houden en haalde ze de finale.
Na eerst waza-ari achter te komen,
scoorde ze in de laatste zeven secon
dengelijk. In de golden score bleef ze
aanvallen waardoor haar tegenstander

de derde shido kreeg.
Marlouk Colbers won de eerste drie
partijen met overtuiging in de cate
gorie tot 48 kg. Met onder andere een
overname actie haalde ze de halve
finale. De halve finale verloor ze nipt
van een van de favorieten. Marlouk
herpakte zich en stond gefocust op de
mat. De eerste actie was direct een
score. Ze volgde met een houdgreep
en pakte zo een bronzen medaille.
Vian van Dril stond in de -36 kg direct

tegen de topfavoriet. Ze begon goed,
maar kreeg een score tegen waardoor
brons het maximaal haalbare werd. Ze
won met een heupworp op ippon. In
de partij om brons ging het lang gelijk
op. Vian kwam er met heupworp niet
goed door waardoor ze de golden
score in gingen. Hierin wisselde ze
perfect naar haar favoriete schouder
worp en met een dikke ippon pakte
ook zij het brons.

Grashoek kansloos bij koploper
Hegelsom
In het sportpark Wienus in Hegelsom heeft Grashoek op zondag 31 oktober tegen de Hegelsomse club
de hoogste seizoensnederlaag geleden. Met drie doelpunten in elke speelhelft kwam een 6-0 uitslag op
het scorebord.
De koploper domineerde over alle
linies en beschikt over een sterk
verdedigingstrio dat dusver nog
maar één doelpunt heeft tegen
gekregen. Bij Grashoek stond de
van een blessure herstellende Koen
Clephas weer onder de lat. Hij had
zich zijn rentree anders voorgesteld
maar kon weinig aan de hoogte van
de uitslag doen. Scheidsrechter was
Peter Berben uit Beegden die een gele
kaart uitdeelde aan de aanvoerder
van Hegelsom. Na het beginsignaal
waren de eerste aanvallende acties

van Grashoek via Stan Cuijpers zonder
resultaat. Daarna ging Hegelsom
zich roeren en het eerste doelpunt
was kwestie van tijd. Na 18 minuten
werd het 1-0 door Marc van Rens.
Na 23 minuten verhoogde Denny
Bongers de score naar 2-0. Die zelfde
Denny Bongers maakte ook 3-0 na
30 minuten en was de wedstrijd in
feite al gelopen. Een mooie solo van
Chris Hunnekens strandde vroegtijdig.
Ruststand 3-0.
Al heel snel na de hervatting was
het in de 47e minuut weer raak. Marc

van Rens scoorde zijn tweede van de
middag. 4-0. Heel lang bleef Grashoek
strijden tegen de overmacht van de
thuisclub. Jelle Peeters mocht zijn
debuut in de hoofdmacht maken en
deed dit met aan paar mooie acties.
Heel laat sloeg Hegelsom nog twee
keer toe. 87e minuut Thom Derks
na een solo en in de 94 minuut
Denny Bongers zijn derde treffer.
Eindstand 6-0.

Tekst: Piet Spee SV Grashoek

De eerste helft was (in score
althans) duidelijk voor de
thuisploeg. Nadat Helden via
Freek Kessels nog wel een kans
had op een vroege 0-1, was het
Liessel dat wél scoorde. Nadat
Helden de kans op de gelijkmaker
liet liggen doordat invaller Jim
Hendrix de bal net naast schoof,
scoorden de Liesselnaren voor
rust nog twee keer. Met drie verse
krachten in de ploeg probeerde
Helden de grote achterstand in
de 2e helft ongedaan te maken.
Dat lukte bijna, want via een
penalty en een prachtig aanval
stond het, met nog en klein
half uur te gaan, nog maar 3-2.

Binnen 2 minuten was de marge
echter weer teruggebracht naar
4-2 doordat Liessel ook een
penalty krijgt. Maar Helden
toonde veerkracht en het werd
4-3 door een eigen doelpunt. De
spanning was terug. Helden moest
wel risico’s nemen, dat moesten
de ploeg helaas bekopen met
nog een tegendoelpunt. Liessel
counterde naar de einduitslag
van 5-3. De komende wedstrijd
tegen Haelen wordt op zondag
7 november gespeeld in Haelen.

Tekst: VV Helden

Eerste zege Herpertz Bevo HC
in Kwintsheul
Herpertz Bevo HC uit Panningen heeft op zaterdag 30 oktober
eindelijk de eerste zege in de BeNeleague behaald. In Kwintsheul
werd tegen Quintus geklopt met 37-30. Bij de rust was het nog
20-20.
Herpertz Bevo HC begon zeer gemo
tiveerd aan dit sleutelduel. Er werd
voor elke bal fel gestreden. Er stond
een sterk Pannings collectief. De
wil om te winnen straalde van de
ploeg af. In eigen huis bleek Quintus
een taaie ploeg. Herpertz Bevo HC
nam in de beginfase een 6-3 voor
sprong, maar Quintus kwam sterk
terug. Halverwege de eerste helft
stonden de beide ploegen gelijk:
11-11. Tot aan de rust hielden de
ploegen elkaar goed in overwicht,
omdat Herpertz Bevo HC nogal slor
dige momenten kenden. Met een
stand van 20-20 gingen de ploe
gen de rust in. Herpertz Bevo HC
trok het initiatief naar zich toe. In
de 37e minuut pakte de Panningse
ploeg een voorsprong van twee
doelpunten, die na 50 minuten was

uitgebouwd tot 30-26. Vervolgens
kon Herpertz Bevo HC verder uit
bouwen tot de 37-30 eindstand.
De Panningse ploeg, waarin Dario
Polman met negen doelpunten
topscorer was, is op de weg terug.
Komend weekend is de ploeg vrij.
Vervolgens staan er twee thuis
wedstrijden op het programma
tegen twee Belgische tegenstan
ders uit het rechterrijtje. Donderdag
11 november komt Atomic Haacht op
bezoek en op zaterdag 14 novem
ber worden in sporthal de Heuf de
degens gekruist met I Hasselt. Deze
wedstrijden beginnen om 20.00 uur.
Bij winst in beide duels krijgt
Herpertz Bevo HC aansluiting met
de middenmoot.
Tekst: Mat Nellen
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HERMAN VAESSEN
GROEIT
WAARDOOR WIJ
OP ZOEK ZIJN NAAR

PROJECTLEIDER

+

+

Jeugd Peelpush volleybalt
met b
 ewoners Sint Jozef
Tien weken lang vindt er iedere donderdagmiddag een Ben Bizzie activiteit in Zorgcentrum Sint Jozef
in Meijel plaats. Tycho en Iris, jeugdspelers van Peelpush volleybalvereniging, speelden samen met
beweegcoach Jorn zitvolleybal met enkele fanatieke bewoners van Sint Jozef wonen en zorg. Volgens de
jeugdspelers genoten de bewoners ervan.

JUNIOR
PROJECTLEIDER

+

WERKVOORBEREIDER
ONDERHOUD EN/OF

WERKVOORBEREIDER
BOOMVERZORGING
INTERESSE IN EEN VAN DEZE
VACATURES KIJK SNEL OP:

HERMANVAESSEN.NL

Clubkampioenschappen
Eindelijk was het dan zover en konden de clubkampioenschappen van PSV Caprilli plaatsvinden.
De kampioenschappen werden op zondag 31 oktober gereden in aangepaste vorm, maar waren daardoor
niet minder spannend. Iedereen kon middels een dressuurproef laten zien wat ze in hun mars hebben.
Er zijn hele mooie proeven voorbijgekomen. Maar zoals bij elke wedstrijd, kan er maar één de winnaar zijn.
Naomi Vestjens mag zich, samen met Gitan S, clubkampioen noemen. Deze combinatie liet met een hele
mooie proef in de klasse L2 zien, waar de jury de hoogste score aan heeft gegeven. / Tekst: PSV Caprilli

VV Helden gastheer nationaal
voetbalelftal Estland
De WK-kwalificatie van de Rode Duivels staat zaterdag 13 november gepland tegen Estland in het
Koning Boudewijnstadion in Brussel. Spelers en staf van Estland verblijven in die week voorafgaand
aan de wedstrijd in Chateau de Raay in Baarlo en zullen hun trainingskamp opslaan in Helden.
Van maandag 8 november tot en met donderdag 11 november traint het nationale team van Estland
dagelijks twee keer op het complex van VV Helden.
Sportpark Kerkeböske is in die
week gewoon geopend. Wie een
kijkje wil komen nemen is welkom.
Het exacte trainingsschema is te

lezen op www.vvhelden.nl
Vanwege de komst van Estland zal
het hoofdveld van Helden extra
verzorging krijgen. Om die reden

is de thuiswedstrijd van het eerste
elftal tegen Haelen van zondag
7 november omgezet in een uitduel.

0411 \ verenigingen
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Sint Maarten in Peel en Maas
Ondanks de coronamaatregelen die dinsdag 2 november zijn aangescherpt, kan de viering van Sint Maarten
doorgaan. In de verschillende dorpen in Peel en Maas is het mogelijk om deel te nemen aan de lampionnentocht die leidt naar de troshoop.
KVW Egchel organiseert op zater
dag 6 november Sint Maarten voor
de kinderen van Egchel. De kinde
ren worden om 18.15 uur verwacht bij
café Bej Manders. Vanuit daar loopt
de groep in een lampionnenoptocht
met muzikale ondersteuning door
het dorp naar de troshoop. Op de dag
zelf wordt bekendgemaakt waar de
troshoop komt. Voor de exacte loca
tie kan er tussen 12.00 en 13.00 uur
gebeld worden met Roy Dorssers
via 06 48 25 58 54. Tussen 14.00 en
16.00 uur kan snoeihout worden
gebracht. Boomstammen, boomstron
ken of geschilderd hout zijn niet toe
gestaan. Mocht het slecht weer zijn,
houd dan de website van KVW Egchel
in de gaten. Hier wordt dan aangege
ven of de activiteit afgelast wordt.

Beringe
Diezelfde dag komt Sint Maarten ook
in Beringe. Door Jeugdwerk Beringe
wordt het Sint Maartensvuur ont
stoken. Voor deze activiteit is ieder
een, jong en oud, uitgenodigd. Om
18.00 uur verzamelt iedereen bij

Beringe Buiten. Voor de kleinste jeugd
wordt bij Beringe Buiten het verhaal
van Sint Maarten verteld. Daarna is er
een gezamenlijke lampionnentocht
naar het vuur. Bij het vuur zijn er voor
iedereen oliebollen, chocomel en
marshmallows geregeld. Op zaterdag
6 november hebben alle inwoners van
Beringe tussen 11.00 en 16.00 uur de
gelegenheid om snoeihout te bren
gen. De troshoop ligt op het terrein
van de oude tennisvelden aan de
Pastoor Geurtsstraat.

Koningslust
In Koningslust wordt ook zaterdag
6 november het Sint Maartenfeest
gevierd. Tussen 17.30 en 19.00 uur
kunnen kinderen zingen langs de
deuren. Om 19.00 uur verzamelt
iedereen bij de Sprunk en wordt
onder begeleiding van de fanfare en
drumband naar de troshoop gelopen.
De troshoop ligt dit jaar naast het huis
van de familie Bruijnen (Koningstraat
76). Iedereen kan op zaterdag
6 november tussen 10.00 en 16.00 uur
terecht met aanhangers tuinafval.

Baarlo
Enkele jaren geleden heeft Stichting
Kinderfeesten Baarlo het Sint
Maartensfeest in een nieuw jasje
gestoken en is het dorp het op een
heel andere manier gaan vieren. Dit
jaar is dat ook het geval. Op zondag 7
november worden alle kinderen vanaf
17.30 uur op de Markt verwacht met
fakkels en (zelfgemaakte) lampions.
De lampionnenoptocht vertrekt om
17.45 uur, onder muzikale begeleiding
van de fanfare met brassband, richting
kasteelweide bij Kasteel d’Erp. Op de
kasteelweide wordt dan het verhaal
van Sint Maarten en de Erme Mins ver
teld en uitgebeeld. Na afloop van het
Sint-Maartensverhaal wordt het vuur
ontstoken en kan er onder het genot
van een warm drankje, wafel of oliebol
worden nagebabbeld. Voor de kinde
ren tot en met groep 8 wordt de tra
ditionele fruitversnapering uitgedeeld
bij de uitgang van de kasteelweide.
Daar staan ook de collectebussen voor
een vrijwillige bijdrage die gebruikt
wordt voor het organiseren van de
Kinderfeesten in Baarlo.

Prijswinnaars Zonne
bloemloterij Maasbree
De Zonnebloem Maasbree stelde tijdens de verkoop van de jaarlijkse
loterij voor alle mensen die meer dan veertien loten kochten een
extra prijs ter beschikking. In iedere blok van vijftien deelnemers had
men de kans op het winnen van een extra prijs in de vorm van een
taart. De prijswinnaars waren Els Hanraets, familie Cootjans
Rinkesfort, familie De Meulemeester, Nel Verspa en Sitske van der
Leck. De trekking van de landelijke Zonnebloem loterij is maandag
8 november. / Beeld: Zonnebloem Maasbree

Vrijwilligers regelen
opknapbeurt voor landschap
in Peel en Maas
Leden van Jeugd & Natuur Maasbree organiseren op zaterdag
6 november een Natuurwerkdag. Vrijwilligers kunnen aan de slag
in de buitenlucht van de gemeente Peel en Maas en meehelpen om
het landschap een opknapbeurt te geven. Het natuurgebied
Westering wordt deze dag onder handen genomen.

Breetanque afsluittoernooi 2021
Jeu de Boulesclub Breetanque Maasbree organiseerde onlangs een afsluittoernooi waar 36 deelnemers aan
meededen. In drie rondes werd uitgemaakt wie de winnaar werd van dit toernooi. Na deze drie rondes
waren er zes spelers met drie gewonnen partijen. Martin Klerken ging er met de eerste prijs vandoor.
Geert van der Beele werd tweede en Jac Lintjens derde. De drie prijswinnaars ontvingen een prijs.

De meeste activiteiten bestaan
uit kleinschalig onderhoudswerk:
snoeien, zagen, hooien, schoon
maken van poelen en paden, het
knotten van wilgen, maken van tak
kenrillen en verwijderen van riet.

Instructie
Vóór aanvang van het werk is er
een instructie en voor gereed
schap en werkhandschoenen wordt
gezorgd. Het werk wordt begeleid
door ervaren vrijwilligers die zelf
ook de handen uit de mouwen ste

ken. Halverwege is er een pauze
met soep en een broodje. U vindt
het adoptieproject op de hoek
Westeringlaan – Sevenumsedijk.
De plaats is duidelijk aangege
ven. Gepaste kleding zoals laarzen,
spijkerbroek en oude (regen)jas
wordt door de organisatie aan
geraden. Aanvang is van 10.00
tot 12.00 uur en van 13.00 tot
15.30 uur. Eén dagdeel werken is
ook mogelijk. Aanmelden kan via
www.natuurwerkdag.nl of via
Peter Schutte 077 465 31 83.

Dansmiddag voor
mensen met dementie
en rolstoeldansers
In Meijel wordt op donderdag 11 november een dansmiddag georganiseerd in de danszaal van Beringerzand in Beringe. Deze
middag, die wordt gehouden onder het motto ‘Dans met mij’, is
bedoeld voor mensen met dementie, mantelzorgers, rolstoeldansers en hun begeleiders.

Muziekworkshops in Meijel
In samenwerking met Kindervakantiewerk Meijel zijn er onlangs door docenten van TONE Muziekles
Meijel enkele muziekworkshops gegeven. Alle kinderen volgden twee workshops bij twee docenten. In de
voorstelling op het einde van de middag lieten de kinderen horen wat ze in twee uurtjes workshop hebben
geleerd. Alle kinderen kregen na afloop een voucher voor een gratis proefles met een instrument
naar keuze.

Op de dansmiddag is iedereen wel
kom die van dansen houdt, zo zegt
de organisatie. “Ontspannen en
ontmoeten staan op deze middag
centraal, begeleid en ondersteund
door professionele vrijwilligers.”
DJ Anton zorgt voor de muziek.
De zaal is open vanaf 13.30 uur.

De dansmiddag begint om 14.00
en duurt tot 16.30 uur. De locatie is
de danszaal van Beringerzand aan
de Heide 5 in Beringe. Voor meer
informatie (ook over vervoer)
bel coördinator Jo Basten via
077 466 20 26 of 06 24 67 56 12.
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Carnavalsvereniging de Graasvraeters uit Grashoek
viert 55-jarig jubileum
Dit jaar bestaat carnavalsvereniging de Graasvraeters uit Grashoek 5x11 jaar. Dit wordt gevierd tijdens
het jubileumweekend dat begint op 12 november met het uitroepen van de nieuwe prins. Jan Gubbels, oudvoorzitter, Mark Steeghs, oud-vorst en Henk Boots, oud-secretaris blikken terug op de mooiste momenten
van die jaren.

55 jaar geleden werd de vereniging
opgericht door een aantal inwoners
van het dorp. Er was in de jaren daar
voor al acht keer een prins uitgeroe
pen onder de naam Graasvraeters,
maar in maart 1966 werd de
Graasvraeters officieel opgericht en
in 1967 de eerste verenigingsprins
uitgeroepen. Vijf jaar later werd Jan
Gubbels bij de vereniging gevraagd.
“Ze wilden me er destijds bij heb
ben om de raad van elf compleet te
maken. Nu is de raad zelfs groter dan
elf man. Inmiddels ben ik 50 jaar lid

en in die tijd ook 22 jaar voorzitter
geweest.”
Volgens Jan was het de eerste
jaren lastig om een prins te vinden.
“De mensen waren toen timide en
wilden niet op de voorgrond treden.
We hebben zelfs een keer als bestuur
in spanning gezeten, omdat de prins
één week voor het prinsuitroepen
aangaf dat hij het toch niet wilde
doen. We moesten dus last minute
een vervanger gaan zoeken. Dat was
een spannend moment voor het
bestuur. Uiteindelijk werd er toch

nog iemand gevonden.”
Henk Boots, die inmiddels 27 jaar lid
is, stond er ook voor open om prins
te worden. Hij werd in 1999 jubileum
prins van de Graasvraeters. “Ik vond
dat zelfs mooier dan trouwen. En daar
over is mijn vrouw het met me eens.”
Hij herinnert zich ook dat heel wat
jaren eerder, in 1975, Grashoek zorgde
voor een primeur. “Het is bij ons van
zelfsprekend dat de vrouw ook bij het
prinsenpaar hoort, maar in 1975 had
den we geen prins. In het jaar van de
vrouw koos de vereniging voor alleen

een prinses. We waren daarmee de
eerste vereniging in Limburg.”

Hoogtepunten
De Grashoekse carnavalsvereniging
heeft in 55 jaar veel meegemaakt,
geven de heren aan. De mannen
noemen de eigen zittingen, die begin
jaren 80 ontstonden, als één van
de hoogtepunten in de geschiede
nis. Tijdens deze avond, die voor en
door de Grashoekse inwoners wordt
gehouden, komen diverse sketches
voorbij. “Die avonden zijn erg geliefd
in het dorp. We waren zelfs een jaar
twee avonden uitverkocht. De zaal
was zelfs zo vol dat we bezoekers
boven op de bühne hebben gezet”,
vertelt Mark Steeghs, die 28 jaar lid is,
vorst en voorzitter van de vereniging
is geweest en zelf op de eigen zitting
één keer het podium betrad als dans
marietje.

Rommelmarkt

AAN DE BAK
BIJ EUROSTEEL

WWW.EUROSTEEL.NL/OVER-ONS/VACATURES/

Ook aan het oprichten van de dans
marietjes en het jaarlijkse bezoek aan
de wijnfeesten in Maring van de eigen
blaaskapel De Graaskneuzers hebben
de heren goede herinneringen aan.
De rommelmarkt, die jarenlang werd
gehouden, vinden de mannen ook
noemenswaardig. “Het hele dorp
haalde de zolders leeg om spullen
te verkopen voor de vereniging. Zo
werden ook frietenpannen met de
kroketten er nog in, op straat gezet”,
vertelt Henk lachend. Jan: “Er is ooit
een radio per opbod verkocht voor
150 gulden, daar kocht je toen een
nieuwe voor. Het evenement werd
ook altijd goed bezocht. De bezoekers
stonden voor de hekken te duwen om
binnen te komen en de eerste spul
len uit te kiezen. Ze liepen zelfs Piet
de Boer (Willemsen) omver, die bij de
ingang stond om het volk in bedwang
te houden.” Uiteindelijk is besloten om

de rommelmarkt niet meer te organi
seren. “Het leverde niks meer op voor
de vereniging. Het kostte ons geld om
de overgebleven spullen kwijt te kun
nen”, legt Henk uit.

Coronacrisis
Het dieptepunt uit het bestaan van de
Graasvraeters, vindt Mark de corona
crisis waardoor carnaval werd a fgelast.
De vereniging heeft in deze tijd wel
geprobeerd om binding te houden
met het dorp door een kleurwedstrijd
te organiseren, op te roepen om de
vlag buiten te hangen en een vastela
ovesquiz te organiseren. “Door dit jaar
de prins in november uit te roepen in
plaats van in januari, is er in de boe
ken toch een jubileumprins in 2021.
Het is nu afwachten hoe carnaval er
komend seizoen uit komt te zien.”
Ter gelegenheid van het 55-jarig
jubileum brengt de vereniging begin
november in Grashoek huis-aan-huis
een jubileumkrant rond. Daarin staan
veel verhalen van vroeger en nu, en
wordt aandacht gegeven aan 55 jaar
‘vastelaovend’. Nadat op 12 november
de prins wordt uitgeroepen, volgt op
zaterdag 13 november om 18.00 uur
een jubileummis in de kerk en aan
sluitend vanaf 19.00 uur de liedjes
avond met zeven deelnemende acts.
Op zondag 14 november wordt er
gestart met een jubileumontbijt om
11.00 uur en volgt vanaf 15.00 uur een
familiemiddag met onder andere een
optreden van Pruuf Mar en een clown
voor de kinderen. Vrijdag 19 n
 ovember
wordt het jubileumweekend ver
lengd met de jubileumreceptie en is
iedereen uitgenodigd om het bestuur
van CV de Graasvraeters de hand te
komen schudden. Deze avond zal ook
Hoondervel een optreden verzorgen.

Tekst: Jeanine Hendriks
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De Bock over evolutie van de sport

75 jaar motorcross in Meijel
Het is 75 jaar geleden dat MAC De Stoomfiets werd opgericht, de eerste club die motorcrosswedstrijden
organiseerde in Meijel. Dit wordt gevierd met een jubileumboek, getiteld ‘Motorcross Meijel, 75 jaar
motorsport op De Vossenberg’. Het boek staat vol met geschiedenis, herinneringen en odes aan (oud)crossers. Henk Martens, Rob Peeters en Heikki Hobus blikken terug op de evolutie van de sport in de
afgelopen driekwart eeuw.

Terwijl De Stoomfiets in 1985 stopte
met wedstrijden organiseren, vroeg
de motorcrossbond (De MON) in dat
jaar of MCC jaarlijks het EK voor ama
teurs mee wilde organiseren. Het
Europees kampioenschap voor de
amateurs wordt verreden in verschil
lende landen.” Henk: “Dit word je
alleen gevraagd als je de veiligheid en
dergelijke van je circuit in orde hebt.
Dus daar mocht MCC trots op zijn. De
vereniging had en heeft het goed voor
elkaar.” Vanaf de jaren tachtig nam de
populariteit van de sport af. “Eerst was
motorcross de grootste sport samen
met voetbal en wielrennen, maar de
wereld werd groter”, zegt Rob. “Er
kwamen meer sporten bij, net zoals
vele andere activiteiten en evene
menten.” De club zelf telt anno 2021
nog zo’n honderd leden, waarvan er
ruim twintig actief de motorcrosssport
beoefenen. De vereniging telt ook
vijf vrouwelijke leden. De opkomst
van het publiek dat naar wedstrijden
komt kijken, ligt een stuk lager dan
in de gloriejaren van de motorcross in
Meijel. “Waar vroeger tienduizenden
toeschouwers langs de zijlijn stonden,
mogen we nu al blij zijn als er dui
zend kaartjes worden verkocht”, zegt
Heikki.

Gezelligheid
In het boek worden verschillende
(internationale) grootheden geportret
teerd die in Meijel hebben gereden.
Zo ook de Engelsman James Dodd.
“Ik heb hem geïnterviewd voor het
boek”, zegt Henk. “Ik sprak hem via

Henk hield de afgelopen drie jaren
vele interviews met oud-leden voor
het jubileumboek. “Het was graven in
het verleden, sommigen zijn niet meer
in leven. Gelukkig waren er in deze
gevallen nog partners of kinderen
die veel konden vertellen en prach
tige foto’s hadden van hun man of
vader als motorcrosser”, aldus Henk.
De sport is voor hem erg belangrijk en
daarom heeft hij ook met liefde aan
het boek gewerkt. Zelf herinnert hij
zich nog al te goed hoe hij als klein
jongetje verliefd werd op de sport,
toen hij naar de motorcrosswedstrij
den in het dorp ging kijken. Hij was
onder de indruk van de gigantische
motoren die voorbij scheurden in de
bossen. Zijn idool was Stef Smits uit
Volkel. Henk: “Hij had het stuur nét
iets hoger staan dan de rest en droeg
altijd een doek voor zijn mond. Hij was
gewoon iets ruiger dan de anderen.”
Robs eerste herinnering is de inten
sieve oliegeur. “Ik was heel klein toen
de motorsport begon, maar ik kan me
de geur van Castrol zo goed herinne

ren”, zegt hij. Toen ik ouder was, kocht
ik van die speciale blikjes met Castrol
en deed ze in mijn normale brommer.
De geur had iets stoers. Het was echt
een virus dat je opliep als je naar de
motorcross ging kijken. Je kon er niks
aan doen, je raakte er vanzelf aan ver
slaafd.” Ook Heikki was op jonge leef
tijd verkocht. “Als je jong bent en naar
de motorcross toegaat, dan ben je erg
onder de indruk. Dat blijft makkelijk
hangen. Zo ook bij mij.”

Oorlog
Motorcross ontwikkelde zich in in
Meijel nét na de oorlog. “Meijel was
flink door de oorlog geraakt”, zegt
Henk. “Het is opvallend dat de Motoren Automobielclub De Stoomfiets
al werd opgericht, terwijl ze hier en
daar nog landmijnen uit de grond aan
het graven waren.” Een naam had de
club in het begin nog niet. Hiervoor
werd een prijsvraag uitgeschreven.
De hoofdprijs: vijftig Engelse sigaret
ten. “Dat kun je je nu helemaal niet
meer voorstellen”, lacht Rob. De win

nende naam was MAC De Stoomfiets.
De terreinritten, een oude naam voor
motorcross, werd steeds populairder
en de eerste wedstrijd werd in Meijel
in 1947 gereden.
Motorsport was een ‘happening’ en
het hele dorp en omstreken trok uit
naar de Vossenberg, waar het motor
crosscircuit lag en nog altijd ligt. In
het boek staan foto’s waar het zwart
staat met toeschouwers. “Vele duizen
den mensen kwamen erop af”, zegt
Henk. “De populariteit was ongekend
en Meijel kreeg een grote naam in de
motorsportwereld.”
De hoogtijjaren kende de club
van de midden jaren zestig tot
midden jaren zeventig. In 1977
kwam er een omwenteling in de
Meijelse motorcross. Een aantal
Meijelse jongens heeft toen een
eigen amateur-motorcrossclub
opgericht genaamd Motorcrossclub
Meijel (MCC Meijel), zegt Heikki.
“Bij De Stoomfiets liepen vervolgens
de ledenaantallen terug en bij ons
(MCC Meijel) werden het er meer.

de telefoon en hij zei twee opvallende
dingen. Het eerste was: ‘Het parcours
in Meijel is waarschijnlijk het zwaarste
dat ik ooit heb gereden’. Mensen ver
geten vaak hoe zwaar deze sport is.
Het is loeizwaar. De Vossenberg heeft
ook nog eens los zand, terwijl andere
banen vaak van klei of rotsachtig zijn,
dat stuurt gemakkelijker. Daarnaast
zei James: ‘Nergens in Europa vond ik
het zo gezellig als de tentfeesten na
een wedstrijd in Meijel. Zoiets moois
heb ik in geen ander land meege
maakt’. Dat is toch wel leuk om te
horen.”

Boek
Het jubileumboek wordt op zaterdag
6 november in gemeenschapshuis
D’n Binger in Meijel gepresenteerd.
Ook is er die dag een expositie te
bewonderen van 27 crossmotoren, van
de vijftiger jaren tot nu. Het boek is
te koop via www.mccmeijel.nl en bij
boekhandel Coolen-Pluym in Meijel.
Daar ligt het vanaf 7 november.

Eerst was motorcross
de grootste sport
samen met voetbal en
wielrennen, maar de
wereld werd groter

Tekst: Roosje Delsing
Beeld: MCC Meijel

Jubilarissen schutterij
Sint Hubertus Beringe
Tijdens de Hubertusviering zondag 31 oktober heeft schutterij Sint
Hubertus Beringe vijf leden van 2020 en 2021 gehuldigd in de
Wieksjlaag. Een afvaardiging van de Bond Juliana was aanwezig om
de vijf jubilarissen te huldigen. De jubilarissen Gerdy Steeghs, Helen
Steeghs en Louis Schers werden gehuldigd voor hun 12.5 jaar lidmaatschap. Ton Trines voor zijn 40-jarig jubileum en Jan Vercoulen
voor zijn 50-jarig lidmaatschap bij schutterij Sint Hubertus Beringe.
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Effe Ankeren Grashoek weer van start
De inloopmiddag Effe Ankeren, die vanwege de coronacrisis was gecanceld, gaat op zondag 7 november van
14.00 uur tot 16.00 uur weer van start. De inloopmiddag vindt plaats in het gemeenschapshuis de Ankerplaats
in Grashoek.

Poidum geven

Voorspeelmiddag leerlingen
Fanfare St. Cecilia
Fanfare St Cecilia Helden organiseert op zondag 7 november een
voorspeelmiddag voor alle leerlingen die in opleiding zijn bij
Opmaat Muziekschool Helden. De middag vindt plaats in
Gemeenschapshuis Kerkeböske en begint om 14.00 uur. De optredens zijn in drie blokken verdeeld, die telkens 1.15 uur duren.
Tijdens de lockdown hebben zij
allemaal online muziekles gehad
en daarom wil de fanfare ze een
podium geven om zich te laten

horen onder de naam ‘Opmaat on
Stage’. Ook de blokfluitgroep en
het Leerlingenorkest Peel en Maas
treden op. De toegang is gratis.

Ruilbeurs in postzegels
en munten
De Postzegel & Muntenvereniging Kessel organiseert op zondag
7 november een ruilbeurs. Deze vindt plaats in het gemeenschapshuis van Kessel-Eik.
Sinds september 2019 werden elke
eerste zondag van de maand deze
huiskamerbijeenkomsten Effe Ankeren
door de stichting BWiG georganiseerd.
Steevast waren er rond de twintig

bezoekers aanwezig op deze zondag
middagen. “Een duidelijk teken dat er
behoefte aan is. We zijn dan ook blij
te kunnen melden dat we voorals
nog vanaf november weer elke eerste

zondag van de maand deze inloop
middagen met in achtneming van de
RIVM-maatregelen kunnen organise
ren”, aldus de organisatie.

Speelgoedactie voor arme gezinnen
Het stuurteam Kidzz en Armoede organiseert samen met de gemeenschap in Peel en Maas weer de jaarlijkse
speelgoedactie in ‘t Mafcentrum in Maasbree. Deze actie is bedoeld voor gezinnen die in armoede leven. Het
speelgoed dat wordt ingezameld is voor de feestdagen, maar kan bijvoorbeeld ook voor verjaardagen worden
bewaard.

Behalve postzegels en munten
zijn er ook ruilobjecten zoals kaar
ten, suikerzakjes en bidprentjes.
Er wordt volgens de organisatie
op deze beurs rekening gehouden
met iedereen die objecten heeft
om te ruilen. Hiervoor worden

voldoende plaatsen beschikbaar
gemaakt. De beurs vindt plaats
in het gemeenschapshuis aan de
Lindelaan 4 en is geopend van 09.00
tot 12.00 uur. Voor meer informatie,
bel naar 077 465 26 23.

Inluiden met feestavond

Opening carnavalsseizoen
Kessel-Eik
Het carnavalsseizoen wordt donderdag 11 november geopend.
Carnavalsvereniging de Eikkaters uit Kessel-Eik doen dit om 20.11
uur op het Mariaplein bij de Eikkater. De hoogheden van seizoen
2020 schieten hier het nieuwe seizoen in.
Hierna volgt een avond in het
gemeenschapshuis, georgani
seerd door cv de Eikkaters en het
gemeenschapshuis. Aanmelden

voor de de Bontje Aovend van
op 29 januari 2022 valt, is ook al
mogelijk. Dit kan via eikkaters@
outlook.com

Deurverkoop

Het stuurteam Kidzz en Armoede
vraagt inwoners van Peel en
Maas om speelgoed dat niet meer
gebruikt wordt, af te geven bij ‘t
Mafcentrum in Maasbree. In 2020
werden ongeveer 1.750 stukken
speelgoed verdeeld. Dit aantal en
ook het aantal bereikte kinderen

blijft groeien. Dus ben of ken je
een gezin dat in aanmerking komt
voor de Speelgoedactie, stuur
dan een e-mail naar
kidzzenarmoede@mafcentrum.nl
Je krijgt dan een voucher waarop
staat vermeld waar je je kunt
inschrijven voor de Speelgoedactie.

De voucher is tevens het entreebewijs
voor de Speelgoedactie, deze dien
je mee te nemen op de aangegeven
dagen. Kijk voor meer informatie op
www.kidzzenarmoede.nl en de Kidzz
en Armoede Facebookpagina.
Beeld: Jac Willekens

IVN Helden doet weer mee
met de nationale natuurwerkdag

natuur wil meemaken. Dat kan via
pr@ivnhelden.nl

Natuurdocumentaire
Op donderdag 11 november organi
seert IVN in haar gebouw een avond
waarbij er een natuurdocumentai
res worden gedraaid. Om 20.00 uur

Jong Nederland Meijel houdt van vrijdag 12 tot en met dinsdag
16 november haar jaarlijkse speculaasactiviteit. De kinderen die
lid zijn van Jong Nederland Meije komen aan de deur voor de
verkoop van speculaas.
De kans bestaat dat er tussen
18.00 en 20.30 wordt aangebeld.
De opbrengst zal geheel ten goede

komen aan de leden van Jong
Nederland Meijel.

Prijzen te winnen

De leden van de natuur onderhoud werkgroep van IVN Helden e.o. doen weer mee met de nationale natuurwerkdag op zaterdag 6 november. Van 09.00 uur tot 14.00 uur wordt er gewerkt in Het Muskesven bij
Bovensbos in Helden.
Het stukje natuur wordt vrijgemaakt
van opschot met kniptang en zaag.
Waar mogelijk ook met de kapzeis
of met de bosmaaier. Een bosmaaier
wordt alleen gebruikt als het nodig
is en er geen hinder van is. Naast de
eigen werkgroep kan iedereen zich
aanmelden die een dag werken in de

Speculaasactiviteit
Jong Nederland Meijel

begint Der Wald hat tausend Augen,
een documentaire gemaakt met
wildcamera’s over de wolf Naya
in de Belgische Kempen. Tevens is
een documentaire te zien over het
onderhoud en beheer van een aantal
natuurgebieden in de Kempen.

Kienen in Kessel-Eik
KBO Kessel-Eik organiseert op donderdag 18 november een kienmiddag. Deze activiteit vindt plaats in het gemeenschapshuis in
Kessel-Eik.
Tijdens de kienmiddag zijn er
verschillende prijzen te winnen.
Het kienen begint om 13.30 uur,
in het gemeenschapshuis aan
de Lindelaan 4 in Kessel. De KBO
is een organisatie met oog voor

senioren. Tijdens de bijeenkomsten
die door vrijwilligers wordt
georganiseerd kunnen senioren
elkaar ontmoeten en activiteiten
met elkaar ondernemen.
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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 7 november
H. Mis 9.30 uur
Woensdag 10 november
H. Mis 9.00 uur

Cluster MKBE

Parochie Egchel

Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12, 077 307 95 30
Kerkdiensten
Zondag 7 november
geen heilige Mis
Zondag 14 november
H. Mis 11.00 uur

Parochie Grashoek

Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg, 077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 6 november
H.Mis 19.00 uur T.i.v. Giel Peeters
en Leny Peeters-Strijbos; Tinus
Spreeuwenberg (verj) Theodora
Schoeber en Wiel Spreeuwenberg
Zondag 7 november
15.00 uur H.Doopsel van Jort Scheers,
zoon van Jico Scheers en Fleur Keizers

Parochie Helden

Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3, 077 307 14 88
kerkbestuurhelden@home.nl

Vormheer is hulpbisschop Mgr. E. de
Jong. Aanmelden kan via de website:
www.parochiemaasbree.nl
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973 Viering Eerste H. Communie 2022
De viering van de 1e H. Communie
Pastorie Dorpstraat 4
vindt plaats op zondag 22 mei 2022.
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl Opgave van de communicanten is
mogelijk t/m 3 november 2021 via de
www.parochiemaasbree.nl
website van de parochie:
Kerkdiensten
www.parochiemaasbree.nl
Zondag 7 november
Openstelling Aldegundiskapel
H. Mis: 11.00 uur
De Aldegundiskapel in onze
Lector: Mevr. Marianne Verhappen
parochiekerk is dagelijks geopend
Intenties: Petronella Vaessen.
Maria Peeters en overleden familie voor het opsteken van een kaarsje,
een gebed of een moment van
Peeters-Hermans-Haenen. Pastoor
bezinning. De H. Aldegundis is
Frans Lenders (verjaardag). Jaer
beschermheilige tegen ernstige
Peeters.
ziekten en voor troost en hoop.
Mededelingen
Vormselviering
Vrijdag 26 november om 19.00 uur
Parochie Kessel
zullen de leerlingen van groep 8
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
van de basisscholen het sacrament Iet Dings-Bovendeerdt
van het H. Vormsel ontvangen.
077 462 18 60, 06 24 21 61 06

Museum in
het Donker
Tijdens de herfstvakantie was
er weer Museum in het Donker
bij Museum Peel en Maas. Ruim
120 mensen, waarvan de helft
kinderen, kwamen af op de
speurtocht in een donker en
spannend aangekleed museum.
Naast veel reguliere reserveringen, kwamen er ook drie groepen kinderen namens
Jong Nederland en een groep
namens BSO Hoera.
Gebruikmakend van een zaklamp zochten de kinderen in het
museum naar antwoorden op
oplichtende vragen op de muren
om het raadsel op te lossen.
/ Beeld: Jac Willekens

Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Vrijdag 5 november
De H. Communie wordt thuisgebracht
vanaf 09.00 uur
Zondag 7 november
H. Mis 10.00 uur – Het Kempisch
Kamerkoor o.l.v. Cees Wouters zingt
het Requiem van John Rutter tot speci
ale intentie van Aroul Aarts en t.i.v. An
Peeters-Verlinden;
Kerk open van 13.00 tot 15.00 uur voor
stil gebed en aanbidding

Parochie Koningslust

Misintenties
NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 6 november
H. Mis 17.30 uur AllerheiligenAllerzielen, t.i.v. alle overleden paro
chianen; voorafgaand om 17.00 uur de
zegening van de graven op het kerk
hof.
Zaterdag 13 november
Geen heilige Mis

Kerkdiensten
Zaterdag 6 november
19.15 uur H. Mis.
Jaardienst voor Tiny Boots – Schatorie
Voor bijzondere intenties
Zondag 7 november
13.30 uur Allerzielenviering, deze
wordt opgeluisterd door het Dames
zangkoor, direct hierna worden de
graven gezegend, opgeluisterd door
de muziekvereniging Kessel.
Mededeling
Voor de pastorale zorg kunt u terecht
bij pastoor-deken W. Varela
Tel. 3981416, of kapelaan H. te
Boekhorst (zie parochie Baarlo)
Ziekenzalving: 06-55408023

Parochie Baarlo

Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3, 077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl

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
Zondag 7 november
H. Mis 11.00 uur met Herenkoor uit
Dankbaarheid
H. Doopsel 13.30 uur: Jesper Poot
Maandag 8 november
18.30 uur (dagkapel) Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 9 november
H. Mis 09.00 uur (dagkapel)
Donderdag 11 november
H. Mis 09.00 uur. Aansl. Aanbidding
(dagkapel) t.i.v. alle mantelzorgers.

Parochie Panningen

Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- en woensdag-ochtend
van 08.30 uur tot 11.30 uur.

Kerkdiensten
Zondag 7 november
9.30 uur H. Mis.
Voor het welzijn van onze parochie en
alle parochianen.
Donderdag 11 november
9.00 uur H. Mis

Kerkdiensten
Vrijdag 5 november
’s-Ochtends: ziekencommunie
wordt thuisgebracht
Zaterdag 6 november
H. Mis 19.00 uur m.m.v. gemengd
zangkoor – intenties: Piet Janssen
en To Janssen-van der Linden en
zoon Sjraar; Mia Janssen-Hanssen
(zeswekendienst)
Zondag 7 november
H. Mis 10.30 uur in de kapel van
het Missiehuis
Dinsdag t/m vrijdag
h. Mis om 9.00 uur in de dagkapel

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

Mededeling
Voor de pastorale zorg kunt
u terecht bij pastoor- deken
Wilson Varela (telefoon 0773981416) of kapelaan Hans te
Boekhorst (telefoon 077- 4771275):
Ziekenzalving 06- 55408023.

Parochie Kessel-Eik

Misintenties
NL41RABO0125300522
Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkens
06 30 10 30 13
Kerkdiensten
Zaterdag 6 november
18.00 uur H. Mis
Voor Loes Timmermans- Timmermans
vanwege haar 70e verjaardag.
De bestelde H. Missen die vanwege
de Corona- lockdown niet zijn
doorgegaan, kunnen opnieuw worden
aangemeld, op de datum welke de
familie dit wenst.

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

Jij maakt ‘m super
compleet met
apparatuur

8.499,-

Franchetti

390 cm

Compleet met combi oven, vaatwasser,
inductiekookplaat, inbouw afzuigkap,
koelkast, Fenix werkblad, spoelbak
en 5 jaar apparatuurgarantie.
Uitgerust met apparatuur
van AEG

Plaats wijn in een
wijnkast of wijnrek
Een wijnkast, ook wel wijnklimaatkast of wijnkoelkast
genoemd, is een afgesloten kast met verschillende
planken. Op deze planken kan je jouw wijnen bewaren
en laten rijpen onder ideale omstandigheden.
De flessen liggen stil in een trillingsvrije ruimte en deze
ruimte kan op de juiste temperatuur worden afgesteld.
Bij sommige wijnkasten kan je iedere plank van een
andere temperatuur voorzien, zodat je rode wijn, witte
wijn, roséwijn en prosecco in één kast kunt bewaren.

Advies van Superkeukens
Wil je jouw keuken voorzien van een wijnklimaatkast?
Breng een bezoek aan Superkeukens! Wij adviseren je
over de mogelijke wijnkasten en nemen deze op in het
ontwerp van jouw keuken. Maak een afspraak bij
Superkeukens in Horst of Roermond: tijdens een
persoonlijk adviesgesprek ontvang je advies op maat.

www.superkeukens.nl
êêêê

Klanten beoordelen Superkeukens met een

8,2

HORST

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

ROERMOND

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

Elke zondag geopend

