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Peel en Maas

Sint Maarten
‘Sint Maarten, de koeien hebben staarten’, zo klonk het rondom de verschillende troshopen op zaterdag 6 en zondag 7 november in de gemeente Peel en Maas. Trotse kinderen met
zelfgemaakte kleurrijke lampionnen, en oudere kinderen met een fakkel, maakten ‘Sintermerte’ ook dit jaar een waar spektakel. En natuurlijk mochten Sintermerte met rode mantel
en paard, de bedelaar en een hoop oliebollen niet ontbreken om het feest, dat officieel op donderdag 11 november wordt gevierd, compleet te maken. / Beeld: Jac Willekens

PvdA/GroenLinks oneens met voorstel college

Discussie in raadsvergadering over initiatieven huisvesting
arbeidsmigranten
De gemeenteraad van Peel en Maas moest tijdens de raadsvergadering van dinsdag 9 november aangeven
voor welke initiatieven zij gebruik wil maken van haar adviesrecht, waarmee ze het college een bindend
advies kan geven. Dit hoort bij de nieuwe Omgevingswet, die per 1 juli 2022 ingaat. Het college stelde de
raad voor dit toe te passen onder meer bij initiatieven waarbij tachtig arbeidsmigranten of meer worden
gehuisvest, tot onvrede van PvdA/GroenLinks.
Onder de huidige wetgeving kan het
college uitsluitend met instemming
van de gemeenteraad een omgevingsvergunning verlenen voor een
initiatief of (bouw)plan dat in strijd is
met het bestemmingsplan. Daarover
besluit de raad met een zogenoemde
‘verklaring van geen bedenkingen’
en deze worden momenteel alleen
ingezet bij initiatieven betreft het

uitbreiden van intensieve veehouderijlocaties met een bouwvlak
van meer dan 1,5 hectare. Onder de
Omgevingswet komt de verklaring
van geen bedenkingen te vervallen en krijgt de raad een adviesrecht. De raad diende tijdens de
raadsvergadering aan te wijzen bij
welke initiatieven zij het adviesrecht
nodig acht.

Het college stelde tijdens de raadsvergadering drie initiatieven voor
aan de raad waarbij zij het adviesrecht kan inschakelen, namelijk de
uitbreidingen van intensieve veehouderijen met een bouwvlak groter
dan 1,5 hectare, de huisvesting van
arbeidsmigranten bij minimaal tachtig personen en voor overige aanvragen die niet passen binnen de

Omgevingsvisie, een beleidsregel,
beleidsnotitie of ander door de raad
vastgesteld kader. Ook wil het college na één jaar de werking van het
adviesrecht evalueren.
De fractie PvdA/GroenLinks was het
er niet mee eens om het adviesrecht pas in te zetten bij huisvesting
arbeidsmigranten vanaf tachtig personen. “Wij vinden dat het voorstel
gewijzigd moet worden naar veertig
personen, zoals we al eerder hebben aangegeven”, aldus raadslid
Frits Berben. “Dat heeft ook nog een
ander voordeel. Wanneer namelijk
een bestaande huisvestingslocatie

van dertig naar vijftig personen gaat,
neem je deze automatisch mee.
Zo moeten zij ook aan de nieuwe
regels voldoen.”
VVD-raadslid Jeanne Hesen stelde dat
haar partij het hier niet mee eens is.
“De ondergrens voor de vergunde
locaties van huisvesting arbeidsmigranten blijft voor ons tachtig personen en geen veertig, zoals PvdA/
GroenLinks dat wil. Ook het CDA
stemde niet in met deze wijziging.
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Twan Smets (van Nellegraad) schrijft boek
over Café Halfweg Maasbree
Twan Smets uit Maasbree heeft het boek ‘Neet te geluive’ geschreven
over het Café Halfweg (Beej Nellegraad), dat in 1973 werd afgebroken in
verband met de aanleg van de Midden Peelweg. Als zoon van de kroegeigenaar vertelt hij in ruim driehonderd pagina’s over allerlei gebeurtenissen die in het café plaatsvonden.
‘Neet te geluive’, is een uitspraak die
Twan regelmatig in de mond neemt,
maar is ook in één zin de reactie
samengevat op de sterke verhalen die
in Café Halfweg werden verteld. “Je
zou ze bijna niet geloven, maar ze zijn
toch waar. Natuurlijk dik ik sommige
verhalen wel een beetje aan en staan
er ook wat verzonnen verhalen in het

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

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

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

Bezorgklachten www.garcon.nl

boek. De nodige humor mag niet ontbreken”, aldus Twan.

Sterke verhalen
Café Halfweg was destijds een
geliefde pleisterplaats voor reizigers
en mensen die onderweg waren tussen Venlo en Eindhoven. De vaste
kroegbezoekers hielden ervan om

andere bezoekers voor de gek te houden. Twan hielp daar graag aan mee,
vertelt hij. “Het was altijd turbulent
bij ons. Er waren ongeveer vijf cafébezoekers die het verhaal meespeelden, ook al waren ze vooraf niet op
de hoogte gesteld. Dat was uniek. De
meest intelligente mensen trapten in

Volgens Twan staat er in het boek
een brok geschiedenis die niet verloren mag gaan. “Ik schrijf veel humoristische verhalen. Vaak zeiden ze in
mijn omgeving dat ik de verhalen

broken. We hebben tot het laatste
moment tegengestribbeld, maar uiteindelijk is het toch gebeurd. Achteraf
gezien had het café nooit gesloopt
hoeven worden. Daarover geef ik in
het boek ook mijn mening. In het verhaal komen mijn jeugdjaren thuis en
in het café waar ik geboren ben ruimschoots aan bod, maar geef ik ook een
kijk op het leven van tegenwoordig.
Onze mentaliteit is door de jaren heen
veranderd. Mensen hebben nergens
meer tijd voor. Ook de politiek komt
royaal in het boek voorbij.”
Het boek kan besteld worden via
www.neettegluive.nl of via nellegraad.smets@home.nl
Twan bezorgt de boeken aan huis.
Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

De langzame doodstrijd van de
hypotheekrenteaftrek
De hypotheekrenteaftrek dateert uit 1893(!). Ze vloeit voort uit de gedachte dat het hebben van een eigen woning leidt tot een voordeel ten
opzichte van huren. Hiervoor kreeg de belastingbetaler een fictieve bĳtelling van inkomen, inmiddels het huurwaardeforfait. Tegenover deze
bĳtelling stond dan wel de aftrek van alle kosten van de woning.

Handelstraat 17, 5961 PV Horst

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

Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandigheden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

Geschiedenis

uit het café ook moest opschrijven.
Uiteindelijk ben ik er dan toch aan
begonnen en heb ik de eerste pagina’s aan Ton van Reen laten lezen. Hij
zei dat ik ermee moest doorgaan. Er
kwamen tijdens het schrijven zoveel
herinneringen boven water dat het
uiteindelijk driehonderd pagina’s zijn
geworden.” Ook de opmaak deed
Twan zelf. “Ik heb allerlei foto’s gevonden in oude fotoboeken. Maar in relatie tot wat er in het café gebeurde,
werden er weinig foto’s gemaakt.
Destijds zag je tegen een fotograaf op
alsof het een dokter was.”
‘Neet te geluive’ omschrijft ook de
situatie nadat het café werd gesloopt
vanwege de aanleg van de Midden
Peelweg. “Het was een ramp voor
iedereen toen het café werd afge-

Oh, zit dat zo!

Bezoek- en correspondentieadres

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.

onze verhalen. Zo hebben we eens
een kuscursus gegeven en heeft een
cafébezoeker een parcours af moeten leggen om lid te worden van een
verzonnen club. Mijn opa heeft ook
eens in de jaren 60 fietsenmaker Piet
Aarts uit Beringe urenlang op het erf
laten staan, omdat mijn opa hem had
wijsgemaakt dat er mijnen op de parkeerplaats lagen. Tussendoor liep opa
over het mijnenveld en bracht Piet af
en toe een pilsje. Hij begreep er niks
van”, vertelt Twan lachend.

Van de aftrek van alle kosten is
alleen de hypotheekrente overgebleven. En ook die is in de loop der
tijd flink uitgekleed. Zo is bepaald
dat de lening moet zijn aangegaan
voor de aanschaf of verbetering

van de eigen woning (daarvoor kon
deze ook worden gebruikt voor bijvoorbeeld aandelen of een auto),
met invoering van de Wet op de
Inkomstenbelasting 2001 kwam
onder meer de regel dat de rente
maximaal dertig jaar aftrekbaar is
en later onder meer bij de verplichte
aflossing op de lening en de aftopping van het aftrektarief.

juist per saldo gaan betalen.

Door deze wijzigingen en de
extreem lage rente berekent de
Vereniging Eigen Huis dat de hypotheekrenteaftrek de overheidskas nu
nog ‘maar’ 6 miljard euro kost (tegen
10 miljard euro in 2020). De komende
jaren wordt dat minder, vooral door
de beperking van de aftrek tot dertig
jaar. Uiteindelijk zouden, door het
huurwaardeforfait, de huiseigenaren

Ik ben niet tegen afschaffing, fiscaaltheoretisch had dat al bij de belastinghervorming in 2001 moeten
gebeuren, maar verwacht niet dat
dit de gehoopte lucht brengt op de
oververhitte huizenmarkt. Het individuele voordeel van de renteaftrek
is daarvoor inmiddels te klein. Nu zie
je al dat sommige belastingplichtigen kiezen voor een aflossingsvrije

Zo ver zal het wel niet komen.
Alles lijkt erop te wijzen dat het deze
keer toch echt tot afschaffing van de
door sommige zo verfoeide aftrek
komt. Internationaal is er kritiek en
ook in de Nederlandse politiek lijkt
zich een meerderheid af te tekenen
voor de regeling.

hypotheek, waarvan de rente dan
weliswaar niet aftrekbaar is, maar de
maandlast desondanks toch lager.

Door: Mr.drs. M.J.C. (Mathieu)
Hooijmaijers RB

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 - 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 - 49 46 28
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Vertegenwoordiger van alle
kinderen

Saar Fransen eerste
kinderburgemeester
van Peel en Maas
Saar Fransen uit Helden is de eerste kinderburgemeester van
Peel en Maas. Saar is 10 jaar en zit in groep 7 van basisschool
De FavoRiet in Panningen. Op vrijdag 5 november maakte
burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo de eerste
kinderburgemeester bekend. Dat deed zij door Saar en haar klas te
verrassen met een bezoek aan de school.

Leerlingen basisschool
Kessel-Eik maken boek over
geschiedenis dorp
De leerlingen van groep 6/7/8 van basisschool Dr. Poels in Kessel-Eik zijn momenteel voor een schoolopdracht
bezig om de geschiedenis van het dorp Kessel-Eik in beeld te brengen. Samen met leerkracht Danny van den
Berghe spelen ze met het idee om alle foto’s en informatie die ze verzamelen in een boek te verwerken.

De klas wil graag weten hoe het
dorp en de school door de loop der
jaren is veranderd, maar ook hoe
de leerlingen op de school zich
vroeger kleedden. Deze informatie
gaan de kinderen samen met meester Danny bundelen in een eigen
‘boek’ van Kessel-Eik door de jaren
heen. “Ik ben altijd geïnteresseerd
geweest in geschiedenis. Nadat een
leerling vertelde dat ze in een huis
woonde dat vroeger een schoenenwinkel is geweest, kwamen er bij
mij heel veel vragen naar boven.
Zo ontstond het idee om de geschiedenis van Kessel-Eik in beeld te
brengen”, aldus Danny. “Nadat we
een oproepje hadden geplaatst op
Facebook stroomden de reacties binnen. We hebben inmiddels al veel
foto’s binnengekregen.”
Na de zomervakantie startte
de zoektocht naar de eerste
kinderburgemeester van Peel en
Maas. Burgemeester Delissen-van
Tongerlo riep kinderen uit groep
7 van de basisscholen op om te
solliciteren met een vlog. Dertien
kinderen stuurden een vlog in. Van
hen gingen zeven kinderen door naar
de tweede ronde. De kandidaten
kwamen op ‘sollicitatiegesprek’
bij de burgemeester en haar
adviseurs. Vervolgens stonden zij
voor de moeilijke keuze om uit
de enthousiaste kandidaten één
kinderburgemeester te kiezen.
De keuze viel uiteindelijk op Saar
Fransen.

zoals de sleuteloverdracht bij de
jeugdcarnaval, de uitreiking van
een jeugdlintje, Dodenherdenking,
openingen en prijsuitreikingen
waar kinderen bij betrokken zijn.
Ook mag de kinderburgemeester
meedenken over uiteenlopende
onderwerpen die kinderen
aangaan, zoals spelen, sport en
onderwijs. Bij deze activiteiten
zal de kinderburgemeester ook
regelmatig een toespraak houden.
De kinderburgemeester start in
groep 7 en is gedurende twee jaar
kinderburgemeester, dus tot en met
groep 8. Daarna wordt een nieuwe
kinderburgemeester gezocht.

Taken

De installatie van Saar Fransen
als kinderburgemeester is
op dinsdag 16 november om
15.00 uur, bij aanvang van de
raadsvergadering over de begroting.
De kinderburgemeester wordt
dus benoemd in het bijzijn van de
echte gemeenteraad van Peel en
Maas. De installatie sluit aan op de
Internationale Dag van de Rechten
van het Kind op 20 november.

De kinderburgemeester
vertegenwoordigt alle kinderen van
de gemeente Peel en Maas. Zij staat
los van de kinderraad die al actief
is in Peel en Maas. De kinderraad
blijft actief, onder voorzitterschap
van burgemeester Wilma Delissenvan Tongerlo. Daarnaast wordt er
een kinderburgemeester actief, die
mee gaat met de burgemeester
naar bijzondere gelegenheden

Installatie
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van een oud-schoolhoofd Flenz.
Danny: “Ze woont in Roosendaal,
maar heeft toch onze oproep gezien.
Zij heeft enkele foto’s van haar vader
aangeleverd. Zo kwamen we ook
erachter dat de klederdracht in die tijd
totaal anders is.” De meester hoopt
dat enkele oud-leraren in de klas
willen vertellen over vroeger. Ook
brengt de klas een bezoek aan de opa
en oma van klasgenoot Ravi, die een
klaslokaal hebben nagebouwd aan
huis in een apart gebouw.
De kinderen geven aan het project
heel leuk te vinden en het niet spannend te vinden om mensen te interviewen. “We schrijven met de hele
klas het boek, iedereen maakt een
eigen hoofdstuk”, aldus leerling
Djeaden.

Tijdlijn
Hoe het boek eruit komt te zien is nog
onduidelijk, vertelt Danny. “We proberen eerst een overzicht te maken van
alle informatie die we binnenkrijgen.
Dan kunnen we een tijdlijn maken.
Het is de bedoeling dat de kinderen ook interviews gaan afnemen.
Ongeveer een half uur per dag hebben
we het in de klas over het project, na
schooltijd besteden de kinderen ook
nog tijd om foto’s te zoeken.” Danny
hoopt dat het boek volgend jaar af is
als de school zeventig jaar bestaat.
“Die periode lijkt misschien kort, maar
er zitten harde werkers in deze klas.
En het aanleveren van foto’s gaat hard,
het project spreekt zich snel rond.”
Foto’s of informatie aanleveren kan via
dannybe@drpoels.nl

Ontdekt
Volgens Danny en de leerlingen hebben ze al veel ontdekt. Zo werd ook
een foto uit 1955 gevonden waarop
enkele leerkrachten zijn gefotografeerd samen met het schoolhoofd.
“Die heb ik op de zolder van de school
gevonden. Eén van de meesters op de
foto heeft bij de foto ook een stukje
tekst geschreven, waardoor we van
drie de voor- en achternaam hebben
kunnen achterhalen en dat ze overleden zijn. Van de vierde persoon (juf
Jans uit Kessel) weten we bijvoorbeeld
geen achternaam en hebben we nog
niet kunnen achterhalen wie zij is en
of ze nog leeft.”
Uit een klassenfoto uit 1978 kon de
klas daarnaast opmaken dat haar klaslokaal er nog hetzelfde uitziet. “De
kast in de hoek van de klas staat er al
vanaf de start van de school. Ook de
houten latten tegen de muur hingen
er vroeger al. En het raam in onze klas
zit er nog steeds in. Het meeste in de
school is hetzelfde gebleven”, vertelt
leerling Loys.

Oud-schoolhoofd
Ook wist de klas via de oproep in
contact te komen met de dochter

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
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Sportverenigingen in de knoei met nieuwe coronapas
De aangescherpte coronamaatregelen per zaterdag 6 november hebben invloed op sportscholen en -verenigingen. Bij (amateur)sporten, met buitensporten als uitzondering, is voor zowel sporters als bezoekers de
coronatoegangspas verplicht. Sportverenigingen in de gemeente Peel en Maas geven aan te balen van deze
maatregel.
Mieke Basten, PR-lid van volleybalvereniging Peelpush in Meijel, zegt
dat de vereniging baalde toen het
nieuws van de coronapas bekend
werd gemaakt. “Maar we hebben er
begrip voor dat er maatregelen worden genomen om verspreiding van
het virus in te perken”, aldus Basten.
Ze vindt het wel spijtig dat de nieuwe
regels wederom impact hebben op de
sportbranche. “Vooral gezien het grote
belang van sporten en bewegen voor
de gezondheid van de mens.”
De impact die de maatregel heeft op
de vereniging zit hem met name in
de wedstrijden die uit zullen vallen.
“Dit zal een negatief effect hebben
op de competitie. Daarnaast krijgen
we mogelijk minder bezoekers in ons
sportcafé.” Dit laatste heeft financiële
gevolgen voor de club.
Basten geeft aan dat de vereniging
coronapas controles uitvoert conform
de regelgeving van de gemeente.
Tijdens de trainingen doordeweeks
zullen de trainers-coaches gevraagd
worden om de controles uit te voeren en in het weekend wordt er bij de
ingang van de sporthal door een vrijwilliger gecontroleerd.

Ontmoedigingsbeleid

Aangepaste tijden

Sieuwe Maas, voorzitter van badmintonclub BCM’80 in Maasbree, zegt dat
de vereniging de maatregelen vervelend, maar begrijpelijk vindt. “Het
ontmoedigingsbeleid is niet fijn, maar
dit zorgt ervoor dat strengere maatregelen kunnen worden voorkomen.
Iedereen kan gelukkig blijven sporten, wat ons inziens een minder grote
impact op de sportbranche heeft dan
bijvoorbeeld de lockdown van vorig
jaar.” De vereniging heeft ook badminton in de buitenlucht gefaciliteerd voor
haar leden, maar dat bleek alleen voor
de echte fanatiekelingen te zijn, zo
zegt Maas. Volgens hem zorgt de coronapas wel voor een extra drempel om
te komen sporten. “Zelfs al hebben
ze een QR-code, het laten zien vergt
discipline van de leden. Dit geldt ook
voor het controleren en elkaar erop
aan te spreken.” Vooralsnog heeft de
nieuwe maatregel, op het organisatorische aspect van het controleren
na, weinig impact op het ledenaantal.
“Aan de andere kant hebben we best
wat leden verloren door de coronacrisis (met name jeugd), dus hopelijk zet
die trend niet door.”

Sjoerd Peulen is vestigingsmanager
bij Anytime Fitness, locatie Kessel
en was niet blij met het nieuws over
de verplichte coronapas. “Er worden
weer beperkingen opgelegd, terwijl
we aan oplossingen willen werken en
niet aan het probleem. Deze nieuwe
regels betekenen dat sommige mensen niet meer kunnen komen sporten.”
Anytime Fitness is normaal gesproken
24 uur per dag, 7 dagen per week
geopend. In de nacht is het pand
onbemand en leden hebben een
druppel waarmee ze binnenkomen.
Door de nieuwe maatregelen
dient er nu altijd een medewerker
aanwezig te zijn, die de coronapas
controleert. Om dit te faciliteren,
heeft het bedrijf haar openingstijden
moeten aanpassen, van 07.00
tot 22.00 uur. “Het valt wel mee
hoeveel mensen er ‘s nachts komen
sporten. maar je neemt toch een
stukje vrijheid van onze leden af”,
zegt Peulen. Volgens hem zijn door
de maatregelen mogelijke nieuwe
leden terughoudender om zich in te
schrijven en besluiten huidige leden

Last van
ernstig
overgewicht?

Gratis voorlichting

18 november
15.00 - 16.30 uur

16 december
18.30 - 20.00 uur

Met een operatie en onze
begeleiding pakt u het aan!
De Nederlandse Obesitas Kliniek
in Venlo organiseert online
informatiebijeenkomsten over de
behandeling van obesitas (ernstig
overgewicht). Tijdens een zoomsessie
krijgt u informatie over het leefstijltraject

en de operatie. Na aanmelding volgt
een bevestiging met een uitgebreide
instructie. De bijeenkomsten zijn bedoeld
voor mensen met obesitas, hun naasten
en anderen belangstellenden. We hopen
u binnenkort online te ontmoeten!

Kijk op obesitaskliniek.nl/agenda voor onze gratis
voorlichting. U kunt zich hier ook direct aanmelden.
Voor vragen kunt u ons bereiken via
077 - 30 30 360 of info-venlo@obesitaskliniek.nl

wellicht om hun abonnement niet te
verlengen. “Zij wachten liever nog
even om te kijken welke invloed de
maatregelen nog meer gaan hebben.
De regels hebben zeker invloed
gehad, waardoor je leden verliest.”
Volgens de vestigingsmanager is
het belangrijk dat juist sportscholen
zoveel mogelijk openblijven. “Je ziet
dat mensen met overgewicht op
de intensive care belanden. Ik denk
dat wij er preventief aanzienlijk aan
kunnen bijdragen om minder mensen

met overgewicht in de wereld te
hebben.”

We hebben best wat
leden verloren door de
coronacrisis (met name
jeugd), dus hopelijk zet
die trend niet door
Tekst: Roosje Delsing

Kesselse Molenkapel tijdelijk
gesloten door vandalisme
De kapel op de hoek van de Molenstraat en de Baarloseweg in
Kessel is tijdelijk gesloten. Dit komt doordat jongeren zich er
hebben opgehouden, sigaretten hebben gerookt en brandschade
hebben toegebracht, zo zegt Piet Relouw van Stichting Kruisen en
Kapellen Kessel en Kessel-eik en omstreken. “Het is overduidelijk
met opzet gebeurd, want de bloemstukken die in brand zijn gestoken, staan achter een hek.”

In de kapel zijn een hoop sigaretten
gevonden, zo vertelt Piet Relouw.
“Er liggen veel sigaretten, zelfs in de
kaarsenhouders zijn peuken uitgedrukt en achtergelaten.” Ook zijn
kunstbloemen, die door bezoekers
zijn achtergelaten, in brand gestoken. “Dit heeft niet alleen voor
een enorme stank gezorgd, maar
ook voor een zwarte aanslag op de
muren. Overal liggen kleine vezels
van de aangebrande kunststof bloemen verspreid. Op de plek waar het
Mariabeeld staat, is de muur helemaal zwart geworden en het houten
plafond, dat we onlangs nog hebben getext, is nu zwartgeblakerd”,
aldus een teleurgestelde Relouw.
Er bevinden zich volgens hem
vaker hangjongeren op het bankje
naast het kapelletje. “Een mevrouw
die tegenover de kapel woont,
houdt altijd een oogje in het zeil.
Maar zij zal niet naar hangjongeren toegaan om hen ergens op aan
te spreken. Er hangen ook geen
camera’s, dus het is de vraag wie
precies de schade heeft toege-

bracht.” Wat een oplossing kan
zijn voor het probleem, is volgens
Relouw een systeem met geautomatiseerde deuren, die vanzelf op
een bepaalde tijd sluiten en weer
open gaan. “Al is dat vast heel
duur.”
De stichting heeft contact opgenomen met de gemeente Peel en
Maas. “Veel kappelletjes in Kesselen Kessel-Eik behoren tot onze
stichting, maar de Molenkapel is
in handen van de gemeente. Zij
heeft laten weten budget te hebben voor de schoonmaakkosten
en het bedrag te betalen. Er is
een schoonmaakbedrijf ingeschakeld dat binnenkort de schade
komt opnemen en schoon zal
maken. Daarna moet er nog worden geschilderd. Voorlopig blijft de
kapel nog gesloten, het is onbekend hoelang het gaat duren.
We doen ons best om het zo snel
mogelijk weer open te krijgen.”

Tekst: Roosje Delsing

1111 \ nieuws

05

Crowdfundactie voor speeltuin Tommelvaeren
in Maasbree
Vijf inwoners van Maasbree zijn samen de werkgroep Speeltuin
Tommelvaeren gestart en hebben een crowdfundingsactie opgezet.
De werkgroep wil in totaal 15.000 euro inzamelen en met het geld de
speeltuin nieuw leven inblazen.
Het idee van de Maasbreenaren om
een werkgroep op te starten ontstond
nadat de gemeente Peel en Maas in
februari 2020 een briefje in speeltuin Tommelvaeren ophing met de
mededeling dat verschillende speeltoestellen afgeschreven waren en de
gemeente deze niet lukraak wilde vervangen. “Zij wilde van de buurt weten
wat zij belangrijk vond voor de herinrichting”, zo zegt werkgroeplid Karen
Selen. “Hiervoor kon je je aanmelden.
Er hebben zich in totaal vijf enthousi-

aste buurtgenoten aangemeld en zo is
werkgroep Tommelvaeren ontstaan.”
Het groepje heeft eerst ideeën op
papier gezet en bij de buurt geïnformeerd naar tips en tops en vanuit daar
is er een plan voor de herinrichting
opgezet. Allereerst wil de werkgroep
een fijne speelplek voor de kinderen creëren. “Het stukje ontmoeten
is het voornaamste doel”, zegt Selen.
“Daarnaast zou iedereen moeten kunnen genieten van de nieuwe speeltuin. We proberen out-of-the-box te

Pierre Verhees initieert
Meijelse kerststallenroute
Kerststallen in de voortuin of achter het raam, kunnen worden
verwacht tijdens de eerste editie van de kribkesroute in Meijel, die
van vrijdag 17 december (start kerstvakantie) tot en met zondag 9
januari (Driekoningen) plaatsvindt. Iedereen die wil, kan zich
opgeven en aansluiten bij de kribkesroute. Het is een idee van
Meijelnaar Pierre Verhees, die vorig jaar een kerststal in zijn
voortuin plaatste en daar veel positieve reacties op kreeg.

denken. Zo willen we een vogelnestschommel plaatsen, waar ook minder
valide kinderen in kunnen schommelen.” De werkgroep vindt het ook
belangrijk dat er veel groen in de
speeltuin komt. “We willen het maximale uit het gebied halen. Er is een
grote verkeersveiligheid in het gebied,
de speeltuin ligt in een woonwijk en
grenst ook aan het buitengebied. Er is
veel mogelijk. Ons voornaamste doel
is om de kinderen te inspireren om
lekker buiten te spelen en hun grenzen te verleggen, in het kader van hun
eigen ontwikkeling.”

Subsidiëring
De gemeente Peel en Maas betaalt

Pierre Verhees heeft, naar aanleiding van de positieve reacties, de
kribkesroute opgezet om iedereen
in Meijel de mogelijkheid te bieden
om in georganiseerd verband dit
ook te gaan doen, zodat tijdens de
kerstperiode in Meijel een kerstsfeer
ontstaat. “Ouderen met kinderen en
families zouden dan op pad kunnen
gaan om de kerststallen te bekijken.
Dit brengt extra reuring in de straten. Iedereen die handig is, zou een
stal kunnen creëren. Dat mag van
hout, stof of steen zijn, als het maar
een kerststal voorstelt en minimaal
de heilige familie bevat. De kerst-

stal mag ook verlicht zijn, zodat deze
extra uitstraling in het donker geeft.
Kerstmuziek erbij mag ook, zolang
er maar geen overlast ontstaat. Ook
moet de stal voor iedereen bereikbaar en zichtbaar zijn vanaf de
straat”, legt Verhees uit.

de kosten van het verwijderen van de
vervallen speeltoestellen en stelt een
bijdrage beschikbaar voor de herinrichting van de speeltuin. Maar dit is
volgens Selen niet genoeg om het
plan te financieren en daarom heeft
de werkgroep besloten om een crowdfundingsactie op te zetten. In totaal
is er 15.000 euro nodig. De opgezette
online crowdfundcactie is een beginnende actie met als doel 2.500 euro
en loopt tot 1 december. Dit bedrag
is al ruim behaald, maar ieder extra
bedrag via deze weg is welkom.
Daarna gaat de werkgroep op andere
manieren geld inzamelen, door onder
andere bij bedrijven langs te gaan.
Selen: “Kinderen uit de buurt zetten

zelf ook acties op. Zo hebben ze in het
weekend van zaterdag 6 en zondag
7 november statieflessen in de buurt
verzameld, waarmee 44 euro en 30
cent is opgehaald en binnenkort gaan
we wafels bakken en aan de deur
verkopen. Alle kleine beetjes helpen
en we merken dat de saamhorigheid
in de buurt ongekend is. We doen het
écht voor en samen met de kinderen.”

Doneren
Doneren kan via www.samenvoordebuurt.nl/speeltuintommelvaeren, voor
meer informatie over de crowdfundactie mail beweegtuintommelvaeren@
gmail.com

AAN DE BAK
BIJ EUROSTEEL

Aanmelden
Aanmelden voor de kribkesroute
kan tot 1 december via pierreantoinette@ziggo.nl of 06 16 82 02
57. Bij genoeg deelname zal er
een plattegrond worden opgesteld
waar de adressen van deelnemers
op staan.

WWW.EUROSTEEL.NL/OVER-ONS/VACATURES/
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’t is good zoeë
Nooit klagend, nooit vragend
Je lasten in stilte dragend
Jouw handen hebben voor ons gewerkt
Jouw hart heeft voor ons geklopt
Jouw ogen hebben ons tot het laatst gezocht

26 oktober jl. waren wij
60 jaar getrouwd
We werden verrast door veel
lieve kaarten en attenties
Wij willen iedereen
hartelijk bedanken hiervoor!

Toos Joosten-Janssen

Wim en Luciënne
Cornelissen-Puts

* Helden, 27 mei 1945 † Panningen, 7 november 2021

Kessel

echtgenote van

Nooit meer... dat doet pijn. Het verdriet is meer dan groot
maar wie je liefhebt gaat niet echt, nooit echt dood.

Jac Tinnemans

Lid in de orde van Oranje Nassau
* Nederweert, 20 augustus 1938

56 jaar in liefde verbonden met

Doortje Tinnemans – Nijssen
Angela en Chris
Danique en Daan
Ruben en Kylie
Donnée en Luc

Ton Joosten
“os mam”, schoonmoeder en oma van
Panningen: Helmi en Johan
Mark
Kim en Mischa
Helden: Eddy en Dorret
Roos
Joep
Beringe: Saskia en Rogér
Daan
Freek

Koos en Tonnie
Mulder
14 november 2021
60 jaar getrouwd
Proficiat!

Correspondentieadres: Familie Joosten
p/a Loosteeg 19a, 5981 NJ Panningen
We nemen afscheid van mam op vrijdag 12 november
om 13.30 uur in MFC Kerkeböske, Aan de Koeberg 3 in
Helden.
Aansluitend zullen we als gezin mam begeleiden naar het
crematorium.

Geboren

Luuk

Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren.

28 oktober 2021
Zoon van
Chris van Dijk
en Paulien Ramakers
Broertje van Vera en Niels
Jacob van Marisring 94
5988 KG Helden

Liever geen bloemen maar een bijdrage in de collectebus
voor activiteiten van Groepswoning Piushof 85, Bakkershof.
Dank aan iedereen die mam in de afgelopen maanden
met goede zorgen heeft omringd.

Te koop kruimige en vastkokende
aardappelen frieslanders en belana
en vele soorten vollegrond en
kasgroenten eigen teelt prei per st
0.25 zak1200gr 1.25 koolrabi 0.50 het
adres voor gezonde en betaalbare
groenten en veilig ivm corona kwekerij
brummans vosberg16a panningen
Voor het schuren ,lakken of een andere
kleur van tafels en stoelen j.derikx
06 10 95 42 20. Meijel

uitvaartbegeleiding

John en Marij
Sam
Paul en Monique
Finn
Caro
Correspondentieadres:
Panningerveld 22, 5981 HD Panningen
De crematiedienst vindt plaats op donderdag 11 november
om 11.00 uur in Crematorium Venlo-Blerick, Grote Blerickse
Bergenweg 30.
Wij danken iedereen, met name dokter Prudon en alle
medewerkers van Vincent Depaul, die Jac in de afgelopen tijd
met goede zorgen heeft omringd.

Zoveel kaarten, bloemen,
zoveel hartelijke woorden,
zoveel troost.
Het doet ons goed.
Wij danken iedereen die heeft meegeleefd in de laatste fase van
zijn leven en na het overlijden van onze zoon, broer, schoonbroer en oom

Edwin Zelen

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

bob noten

† Panningen, 5 november 2021

Auto’s gevraagd, alle merken
loop, sloop of schade. Direct geld
en vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.
Optidee: boek een party bij u thuis
of persoonlijk advies: 06 48 55 07 30.
www.optidee.nl/peggy-wismans
Is uw stoel of bank doorgezakt,
deze kunnen wij opnieuw voor u
opvullen. Ook oud of bescha- digd 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)

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

Edje
Een mooi en intiem afscheid zoals zijn wens was hebben wij
door de inzet van veel mensen kunnen vervullen

Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info & tips:
karelheines.nl. 06 50 96 29 15.
Verloren in Helden, bril in lichtgrijze
koker. Indien gevonden graag contact
opnemen met : 06 38 89 61 02

Helden, november 2021

Pap en Mam Zelen-Verbugt
Leon en Fieke
Anne en Bryan
Willem
Emma

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.

24-uur
bereikbaar

samen met u zorgen
voor een waardig afscheid
eigen afscheidscentra
met 24-uurs kamers
begeleiden en ontzorgen
voor élke verzekering

Baarlo
Kessel
Maasbree

www.vooraltijdbijzonder.nl

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Claudia van Haeﬀ |06-15156046

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

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

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

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

fienbosuitvaartzorg.nl

Boomfeestdag
Gemeente Peel en Maas gaat gehoor geven aan de motie die door de
gemeenteraad is aangenomen om in 8 jaar tijd 7.319 nieuwe bomen te
planten. In het kader van de Nationale Boomfeestdag, werd donderdag 11 november het startschot gegeven voor de aanplant van de
bomen. Wethouder Paul Sanders plantte samen met leerlingen van
basisscholen één boom in zes kernen.
De wethouder was aanwezig om
een plantaan in de speeltuin bij de
Koperslagerstraat in Baarlo te planten.
Om 10.45 uur plantten de basisschoolkinderen in Maasbree in de belevingstuin op Broekstraat 65 een witte
moerbei. Daarna was om 11.30 uur
Koningslust aan de beurt. In het gras-

veld naast Adriaansweg 9 plantte De
Avonturier een Kolchische esdoorn. In
Panningen werd een Mongoolse linde
gepoot tegenover de Schoutenring 39.
Een Japanse schijn iep werd in Egchel
in de speeltuin naast het schoolplein
gezet. De Liaan plaatste op het grasveld een bijenboom.
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Over dementie

Column
Alles gaat goed

Predicaat ‘Hofleverancier’ voor Ghielen
Ghielen Touringcarbedrijf B.V. uit Beringe bestaat honderd jaar. Koning Willem-Alexander heeft besloten het Recht tot het voeren van het
Koninklijk Wapen ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’ te verlenen aan het bedrijf. Dit gebeurde tijdens de viering van het 100-jarig
bestaan op zaterdag 6 november. De richtlijnen om in aanmerking te komen voor het mogen voeren van het predicaat ‘Hofleverancier’ vereisen
onder meer dat de onderneming minimaal honderd jaar bestaat en in de branche of bedrijfstak een eerste of vooraanstaande plaats in de regio
inneemt. Burgemeester Delissen-van Tongerlo heeft, namens gouverneur Remkes, de oorkonde die bij dit predicaat hoort overhandigd aan de
directie. In 1921 werd het bedrijf opgericht door de broers Ruud en Leo Ghielen. Anno 2021 staat de derde generatie aan het roer.

Vervolg voorpagina

Discussie in raadsvergadering over initiatieven huisvesting
arbeidsmigranten
“Wij willen instemmen met het huidige voorstel en zullen de wijziging
die de PvdA/GroenLinks wil zien
niet steunen”, aldus raadslid Peter
Nouwen. Henk Boots (Lokaal Peel en
Maas): “We kunnen het amendement
niet steunen, we vinden het deels
nog te vaag. Mochten er onverhoopt
nog schokkende dingen gebeuren,
waar we niet vanuit gaan, kunnen we

dit altijd over een jaar nog aanpassen.” Wethouder Sanders adviseerde
de raad om met het voorstel van het
college in te stemmen en akkoord
te gaan met het aantal van tachtig arbeidsmigranten. “Het verlagen
naar veertig personen is een discussie die eerder dit jaar al is gevoerd
door de raad. Het college vraagt zich
af waarom u nu terugkomt op dit eer-

der genomen besluit. Ik wil aangeven dat het een voortzetting is van
het bestaande beleid, dat al eerder
is vastgesteld. Het is altijd mogelijk
om jaar na jaar het adviesrecht aan
te passen. Het college stelt voor om
eerst te kijken hoe dit het eerste jaar
gaat lopen, om dit vervolgens met
elkaar te evalueren.” Omdat de fractie PvdA/GroenLinks onder de aanwe-

TUINMACHINESHOW
Wij presenteren en demonstreren een groot aanbod van machines voor aanleg
en onderhoud van tuin, gazon, groen en terrein. Ontdek ook ons programma
elektrische machines. Meer info over de show op www.lozeman.nl

zigen proefde niet voldoende steun
te krijgen voor de wijziging in het
voorstel, stelde Frits Berben voor om
de stemming hiervoor terug te trekken 21 personen stemden in met het
collegevoorstel en 3 tegen, deze laatsten waren de drie raadsleden van
PvdA/GroenLinks.
Tekst: Roosje Delsing
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Lozeman Tuinmachines • Markt 14, 5973 NR Lottum • 077-4632341 • www.lozeman.nl

Van kennis naar inzicht en dat
levert bewustwording op. En
door bewustwording kunnen
wij pas ons gedrag aanpassen.
Maar hoe komen wij dan aan
kennis met betrekking tot
dementie? Internet zegt: lees
een boek. Dus wil je meer weten
en leren over dementie, de
gevolgen en impact op naasten
en onze maatschappij, dan is
het antwoord: lees mijn column.
Dementie is een verzamelnaam
voor meer dan vijftig ziekten,
waarbij de hersenen informatie
niet meer goed kunnen verwerken. De bekendste is de ziekte van
Alzheimer. Mensen met dementie
hebben een combinatie van symptomen, bijvoorbeeld geheugenverlies en veranderend gedrag. Enkele
andere vormen waarvan u wellicht
weleens gehoord hebt zijn: vasculaire dementie, fronto-temporale
dementie, lewy body, CreutzfeldtJakob, Parkinson en Korsakov. Bij
dementie gaan de zenuwcellen in
de hersenen kapot. Soms gaan niet
de zenuwcellen zelf kapot, maar de
verbindingen tussen de cellen. Het
is ook mogelijk dat de cellen en de
verbindingen het niet meer goed
doen. Door deze afname van cellen
functioneren de hersenen steeds
minder goed. Mensen met dementie hebben vaak (extra) zorg nodig.
Het Nederlandse zorgstelsel garandeert goede en toegankelijke zorg
voor iedereen. Zorgverzekeraars
moeten iedereen als verzekerde
accepteren voor het basispakket.
Iedereen betaalt mee aan de
zorgverzekering. Gezonde jongeren betalen bijvoorbeeld mee
aan medisch-specialistische zorg
die ouderen vaak nodig hebben.
En ouderen betalen mee aan de
kraamzorg die voor jonge moeders
belangrijk is. Momenteel zijn de
zorgkosten op jaarbasis circa 100
miljard euro. Volgens een prognose van de wetenschapsraad voor
het regeringsbeleid gaat dit de
komende jaren (2021 -2050) groeien
naar 300 miljard euro. Kijken we
naar de huidige kosten voor zorg
bij dementie, dan wordt inmiddels
meer dan 10 procent van de totale
zorgkosten besteed aan hulp bij
dementie. Het aantal mensen met
dementie groeit. De prognose voor
2050 is 620.000 mensen. De vraag
die wij ons moeten stellen is of dit
nog opgelost kan worden door de
gemeentelijke overheid/rijksoverheid, of moeten wij met ons allen
de schouders eronder zetten?
Frank Jeene
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Poll

eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

De gemeente moet meer geld vrijmaken
voor (veilige) speeltuinen
Werkgroep Speeltuin Tommelvaeren is een crowdfundingsactie gestart om 15.000 euro in te zamelen. Met het bedrag wil zij nieuwe speeltoestellen en meer groenvoorziening financieren voor de speeltuin in Maasbree.
De gemeente Peel en Maas betaalt het
verwijderen van de oude toestellen en draagt voor
een gedeelte bij aan de financiën van de nieuwe
speeltuin. Zij heeft hulp gevraagd aan inwoners
van Maasbree voor de invulling van de speeltuin.
De werkgroep Speeltuin Tommelvaeren heeft een
plan opgesteld en naast de financiële bijdrage
van de gemeente, heeft zij nog 15.000 euro nodig.

Dat is een aardig bedrag. Tot nu toe is er bijna 3.000
euro ingezameld, dit betekent dat er nog een ruim
bedrag overblijft. De gemeente zou wat meer kunnen
bijdragen. Want is het nu echt de taak van inwoners
om hiervoor zorg te dragen? Aan de andere kant
vinden inwoners het leuk om zo’n project te starten.
En als zij veel nieuwe toestellen en andere (speciale)
voorzieningen willen, dan is het een goed idee om

inwoners zelf geld ervoor te laten inzamelen. Anders
krijgt het ene dorp een nog mooiere en duurdere
speelplek dan de andere en wordt er straks teveel
van het gemeenschapsgeld ingestopt. Dit kan beter
aan andere zaken worden besteed.
De gemeente moet meer geld vrijmaken voor
(veilige) speeltuinen, wat vindt u?

Bespreking poll week 44

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 zaterdag
6 november is de coronapas verplicht in onder meer sportscholen en zwembaden en op zogenoemde doorstroomlocaties als dierentuinen,
pretparken en musea. Respondenten geven aan dit discriminatie te vinden.
Jona Zijlmans vindt de coronapas discriminatie
en uitsluiting ten top. “Zeker als dadelijk volgens
het huidige kabinet de 2G-regel ingevoerd gaat
worden zal de ellende niet meer te overzien zijn.
Dit heeft niets meer te maken met volksgezondheid echter met falend zorgbeleid van de afgelopen jaren. Vergrijzing, griep, corona en maar
afschalen en onderwaarderen van zorg en zorgpersoneel. Wel bijna een miljard steken in een

test samenleving. Wat een geweldig land, bedankt
kabinet.”
Marlies Hermans-Bongarts is het daarmee eens.
“Het is een gedwongen ‘keus’ als je deel wil uit
blijven maken van de maatschappij. Hoog tijd dat er
wordt geïnvesteerd in de zorg. Is al jaren dat mensen overgeplaatst moeten worden omdat een ziekenhuis vol is.”
Volgens Joyce Mestrom-Peters heeft de situatie met

macht en dwang te maken. “Je pakt je prikkie of je
komt nergens meer binnen misselijk makend dit.”
Mike Heeskens vindt dat er geen sprake is van discriminatie. “Het blijft eigen keus, en daar zitten nu
eenmaal consequenties aan. Er is geen dwang, alleen aansporing tot, niemand die je dwingt iets te
doen. Uiteindelijk sluit men zichzelf uit, dat doet
een ander niet voor jou.”

Ingezonden brief

Cliënten hebben niets meer in te brengen
Het is niet te geloven wat ik nu weer lees in de HALLO. Het College van B&W luistert niet naar cliënten en niet naar zorgaanbieders. De cliënten zijn dus weer de dupe van deze puinhoop die deze gemeente weer veroorzaakt, omtrent de huishoudelijk hulpen, die ze over wil dragen
aan een dorpondersteunder.
Cliënten waar het om gaat worden niet gehoord en zorgaanbieders worden aan de zijlijn gezet,
net als de cliënt. Dus daar wordt
geen aandacht aan besteed. De
gemeente die nu het geld overmaakt naar de SVB Bank, gaat het
nu overmaken aan een stichting die
niet eens bestaat en waar cliënten
geen controle over kunnen uitvoeren. En nogmaals, het loopt perfect bij de SVB/PGB, dus waarom

moet dat hier in Peel en Maas weer
op de schop. Jullie zijn wel verantwoordelijk en jullie zijn dan niet
de eerste gemeente waar het mis
is gegaan, want er zijn nogal wat
gemeentes waar het mis is gegaan.
En dat zie ik hier ook gebeuren.
Gesprekken met cliënten zijn niet
eens gevoerd, dat willen jullie pas
in het nieuwe jaar gaan doen, maar
dan is het te laat en kan de cliënt
niet meer kiezen of hij/zij liever bij

de SVB blijft of overstapt naar de
stichting. Cliënten weten niet waar
ze af en aan zijn, wij moeten maar
alles over ons heen laten komen
en alles zomaar accepteren. De SVB
Bank is niet eens op de hoogte van
deze ongein, de gegevens van ons
zijn niet eens overgedragen en daar
heb je toestemming voor nodig,
wat nog niet eens is gevraagd aan
cliënten en huishoudelijke hulpen.
Dus leg mij maar eens uit hoe jullie

in de maand januari 2022 de huishoudelijke hulpen gaan betalen. Dit
college weet helemaal niet wat zij
voor onrust en onzekerheid brengt.
Wij zijn vanaf 1 januari 2022 als
cliënten de dupe, net als de zorgaanbieders, want ook hier wordt
gewoonweg niet naar geluisterd.

Henk Joppen uit Helden

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan
zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die
elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Acu-Balance

Vlees met smaak
Dat is ons motto!

Aanbieding

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Energiepeil, Vermoeidheid, Stress,
Herstel na Ziekte, Overgangsklachten,
Pijnklachten en Blessures

Schoolstraat 59, Horst
Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl
Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!
Geldig van 11 november t/m 8 december 2021

Sucadelappen
Zuurvlees kant en klaar
Ragout kant en klaar
Goulash kant en klaar

Openingstijden

VAKGARAGE
PEETEN BV

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

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

www.herefords.nl

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

TamTom

Column

Blablabla
Toen Mark Rutte afgelopen
week tijdens zijn toespraak op
de klimaattop in Glasgow de
uitspraak deed: “we moeten
blablabla omzetten in actie”,
moest ik wel een beetje lachen.
Want als er iemand koning van
de blablabla is, is het Rutte wel.
Hij slaagt er immers al elf jaren
in om, op basis van blablabla en
opportunisme, minister-president
van Nederland te blijven. Op een
visie of ideeën over de toekomst,
een planmatige aanpak is hij lastig
te betrappen. Hij is niet voor niets
degene die ooit zei: “visie is een
olifant die het zicht belemmert.”
En kunt u zich nog herinneren
dat hij vond dat ons land een
teer vaasje is dat we met zijn
allen overeind moeten houden?
Onder zijn leiding is dat vaasje,
in de afgelopen elf jaar, vakkundig kapotgeslagen. Ga maar na.
De nauwelijks nog functionerend
strafrechtketen waardoor de misdaad in Nederland welig tiert. Een
Belastingdienst die van het ene
naar het andere schandaal wankelt
en daarbij duizenden mensen de
vernieling in helpt net zoals bij de
afwikkeling van de aardbevingsschade in Groningen. De gezondheidssector die tot op het bot is
uitgebeend en op instorten staat.
Soldaten die met een leeg geweer
moeten oefenen, marineschepen
die niet los van de kade komen
en straaljagers die de lucht niet in
kunnen omdat er geen materiaal
of personeel is. Het onderwijssysteem dat al jaren, langzaam maar
zeker, op kwaliteit inlevert. Rutte
is ook degene die in die elf jaren
alles wat fout ging onder het tapijt
veegde. Voor hem wordt iets pas
een probleem als het via de pers
op tafel komt. Vervolgens start hij
met ontkenning, dan liegt hij en
als dat ook niet helpt, ontbreekt
het hem plotseling aan actieve
herinneringen. Maar het huzarenstukje is toch wel dat hij sinds de
val van het kabinet na 229 dagen
van tijdrekken, liegen en blablabla iedereen in Nederland zover
heeft dat hij gewoon weer minister-president lijkt te gaan worden.
Tussendoor lukte het hem ook nog
om Omzigt af te serveren. Zijn wij
Nederlanders nou zo dom, of is
Rutten zo slim?

Tom van Bakel
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Dinsdag 16 november 2021

Raadsvergadering
Om 15.00 uur, in het Huis van de Gemeente.
Graag informeren wij u als inwoner en/of geïnteresseerde over het volgende:
• De raadsvergadering is voor u digitaal te volgen via het raadsinformatiesysteem. Dat
kan live, maar u kunt ook op een later moment terugkijken.
• Inwoners/belanghebbenden die gebruik willen maken van het spreekrecht kunnen
zich hiervoor aanmelden vóór dinsdag 16 november, 07:00 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: 16 november 2021.
U kunt de agenda en bijbehorende stukken ook in komen zien in het Huis van de
Gemeente.
Op de agenda staat het volgende inhoudelijke onderwerp:
• Vaststelling begroting 2022 gemeente Peel en Maas.

Waarschuwing

Oplichters actief!

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

Baron van Erplaan 14

Baarlo

Bongardweide 30

Baarlo

Napoleonsbaan Noord 4 b

Baarlo

Op den Bosch 7

Beringe

Groeze 9

Beringe

Schorfweg/Koelenweg

Egchel

Pastoor Koningsstraat 48

Egchel

Molenheg 10

Grashoek

Kievitsheideweg 7

Helden

Marisring 44

Helden

Op de Lundert 21

Deze websites en online loketten vragen geld voor het maken van een afspraak bij de gemeente
of ze rekenen een hoger tarief voor een uittreksel of akte. Dat is zonde!

Helden

Weidebos kavel 14 peceel G 7591

Helden

Zandberg 1 A

Kessel

Bosakkerweg 16

Een afspraak maken is bij ons altijd gratis en je kunt een uittreksel eenvoudig zelf aanvragen op
www.peelenmaas.nl

Kessel

Karreweg-Noord 10

Maasbree

Breestraat

Maasbree

Dormansgoed kavel 29

Maasbree

Dorpstraat 63

Maasbree

Vlasbemt perceel K 3337

Meijel

Marxweg 5

Meijel

Roggelsedijk 11 B

Bij meerdere gemeenten in Nederland komen klachten binnen van inwoners die zijn
opgelicht door websites die zeggen te helpen bij het regelen of aanvragen van zaken bij de
gemeente. Gemeenten werken NIET samen met deze websites.

Bekijk dus goed op welke website je zit voordat je een afspraak maakt en betaal niets.

WhatsApp

Gemakkelijk en
Gemakkelijk
en snel
sneleen
eenberichtje
berichtjesturen
sturenvia
via
WhatsApp nummer
06
1804
7445
nummer 06 - 1804 7445

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

Wij
Wij beantwoorden
beantwoorden WhatsApp
WhatsAppberichten
berichten
maandag
t/m
vrijdag
maandag t/m vrijdagvan
van08.30
08.30tot
tot17.00
17.00uur
uur

info@peelenmaas.nl
06 - 1804 7445

www.peelenmaas.nl

Aanvraag college voor proeftuin Programma Aardgasvrije Wijken
Het College van B&W van Peel en Maas heeft besloten een aanvraag in te
dienen voor de proeftuin Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). Dit is
een financiële ondersteuning van de Rijksoverheid voor het aardgasvrij
maken van wijken. Het college dient de aanvraag in voor het Warmte
Koude-net Panningen, een initiatief van energiecoöperatie Peel Energie
en Ecovat.
In 2020 diende zich het project Ecovat
aan van initiatiefnemers Peel Energie
en Ecovat Projects Holding. Het concept van Ecovat bestaat uit een ondergrondse thermoskan voor zowel
warmte als koude opslag. Met een
warmtenet en aanvullende techniek beoogt Ecovat om woningen en
gebouwen te voorzien van duurzame
warmte en koude over het hele jaar,
zodat deze van het aardgasnet kunnen
worden afgekoppeld.

Intentieverklaring en
interessepeiling
De initiatiefnemers hebben de samenwerking gezocht met de gemeente
Peel en Maas en woningcorporatie
Wonen Limburg. In het voorjaar 2021
hebben de vier partijen een intentieverklaring getekend. Hierin zijn zij
met elkaar de inspanningsverplichting aangegaan om de mogelijkheden
voor een PAW-aanvraag te verkennen.
Het project heeft een doorontwikke-

ling gemaakt onder de naam Warmte
| Koude-net Panningen. Onder deze
naam of kortweg WK Panningen is
een interessepeiling uitgevoerd onder
de inwoners van Panningen. Uit deze
peiling blijkt dat er draagvlak is onder
de inwoners voor het Warmte | Koudenet en dat inwoners hierover verder
geïnformeerd willen worden. Toen
deze uitkomst bekend was, is een
projectplan uitgewerkt en is de PAWaanvraag voorbereid en uiteindelijk
ingediend. De deadline voor de aanvraag was 1 november.

Vervolgstappen
In het eerste kwartaal van 2022 maakt
de minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties de selectie van

de proeftuinen bekend. Dan wordt
duidelijk of de aanvraag van Peel en
Maas is goedgekeurd. Bij goedkeuring van de aanvraag ontvangt de
gemeente een bijdrage van maximaal
4 miljoen euro. Op dat moment wordt
een voorstel aan de gemeenteraad
voorgelegd om dit bedrag in te zetten voor het project Warmte | Koudenet Panningen. De gemeente voert de
regie over het geld.

Transitievisie Warmte
Eén van de afspraken uit het
Klimaatakkoord dat in Nederland is
gesloten, gaat over het verduurzamen
van woningen en gebouwen. Het uiteindelijke resultaat is dat deze uiterlijk
op 1 januari 2050 van het aardgas-

net kunnen worden afgekoppeld.
Gemeenten stellen een Transitievisie
Warmte op, ook de gemeente Peel
en Maas. Hierin geven zij aan binnen welke termijn en op welke wijze
welke wijken van het aardgasnet worden afgekoppeld. Dit dient te worden uitgewerkt in uitvoeringsplannen
per wijk. Het doel van het Warmte |
Koude-net Panningen is het bieden
van een alternatief voor aardgas. Zo
kan de ‘wijk’ Panningen op termijn en
uiterlijk in 2050 worden afgekoppeld
van het aardgas. Daarmee ligt er voor
Panningen een concreet wijkuitvoeringsplan. Kijk voor meer informatie
op www.wkpanningen.nl.
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PvdA/GroenLinks Peel en Maas

Open gebied Rozendaal Maasbree

Langs de weg Rozendaal in Maasbree, tegenover het kassengebied
Siberië, ligt een open gebied met mooie bossen, grenzend aan
Eerselsberg. In 2009 is, door de toenmalige gemeenteraad van Maasbree,
het besluit genomen om hier de vestiging van kassen en agribusiness toe
te staan. Tevens is het gebied opgenomen in het projectvestigingsgebied
Klavertje 4 Greenport. Toen werd er nog gedacht dat uitbreiding van
kassen en teeltondersteunende voorzieningen oneindig door kon gaan.
Inmiddels is het 2021 en moeten
we stevige maatregelen nemen om
de hoeveelheden stikstof en broei-

VVD Peel en Maas

kasgassen (CO2) in de atmosfeer
fors te verminderen. Daarnaast zien
we dat het areaal aan kassen en

distributiecentra in Greenport de
afgelopen jaren fors is uitgebreid.
Bovendien is er een schreeuwend
tekort aan personeel en moeten er
massaal arbeidsmigranten worden ingezet om onder andere de
werkzaamheden in kassen te laten
verrichten. Huisvesting van arbeidsmigranten is nu al een probleem.
Tegen deze achtergrond doet PvdA/
GroenLinks dan ook een oproep aan

de gemeenteraad van Peel en Maas
om de verdere uitbreiding van
Klavertje 4, aan de overzijde van
de weg Rozendaal, niet meer toe
te staan. Op deze wijze behouden
we een mooi open gebied waar de
mensen al wandelend en fietsend
van kunnen blijven genieten.

iedereen het ermee eens moet zijn.
Dat lijkt me in onze divers denkende
samenleving ook een utopie. Wat
voor de een prachtig is, is dat voor
de ander absoluut niet. De gemeente
heeft de taak alle (tegenstrijdige)
maatschappelijke en particuliere
belangen af te wegen en te komen
tot een weloverwogen en gemotiveerd besluit. Dat hoeft en kan niet
altijd leiden tot een besluit waarmee
iedereen het eens is. Voor de VVD
is het vooral ook belangrijk wat de

gemeente doet met de participatie
die is uitgevoerd of wanneer die juist
niet (voldoende) is uitgevoerd. We
kunnen hierbij leren van de manier
waarop gelopen participatietrajecten in het verleden zijn uitgevoerd.
Dus soms de initiatiefnemer verzoeken alsnog belangen op te halen bij
derden of als gemeente zelf contact
zoeken met derden.

Fred Peeters, burgerraadslid

Participatie
Afgelopen raadsvergadering lag het nieuwe participatiebeleid op
tafel. Participatie, oftewel meedenken, meepraten of meedoen. Het
doel van participatie is om de omgeving op een zo vroeg mogelijk
moment te betrekken bij een nieuw initiatief.
In onze gemeente wordt het vertrouwen en de verantwoordelijkheid
hiervoor gelegd bij initiatiefnemers.
Ook indien u zelf plannen heeft,
moet u uw buren en belanghebbenden hierover informeren voordat u
een vergunningsaanvraag doet. Met
goede participatie vooraf wordt ver-

Lokaal Peel en Maas

wacht dat er betere plannen komen
en minder klachten en bezwaren. Als
de gemeente moet afwegen of ze
meewerkt aan uw plan, kan participatie een rol spelen. Goede participatie helpt, maar is geen garantie
voor het krijgen van een vergunning.
Participatie betekent ook niet dat

Suzan Hermans, raadslid

Wethouder Mestrom gaat er weer voor
Iedereen die geconfronteerd wordt met een tumor, of het nu jezelf
betreft of iemand in je omgeving, heeft meteen veel vragen. Logisch.
Iedereen reageert ook anders op een dergelijke boodschap.
Heel menselijk.
Gezien mijn publieke functie koos ik
ervoor ‘mijn verhaal’ breed te delen
met de inwoners van Peel en Maas,
en dus zelf mijn gezondheidssituatie
in de openbaarheid te brengen.
Kanker kan iedereen overkomen
en ik draag graag bij aan het

bespreekbaar maken van deze
ziekte.
Hier schrijft een gelukkig mens.
Het herstel gaat uitzonderlijk goed.
Zelfs zo goed dat ik op 1 november
mijn werk als wethouder weer
(gedeeltelijk) heb opgepakt. Dit had

ik in mijn stoutste dromen ook niet
durven vermoeden. De dynamiek
van het werk, het contact met de
collega’s en burgers, ik vind het
heerlijk om dat weer te mogen
ervaren. Diverse inhoudelijke
dossiers vragen de komende
maanden tijd en energie. Fijn dat
ik die weer verder kan brengen. Ik
zal de komende weken ‘nog met
één voet op de rem’ mijn agenda
vullen en zal ook zeker nog hier en

daar verstek moeten laten gaan in
verband met vervolgonderzoek en
-behandeling. Maar ik voel aan alles
dat het de goede kant opgaat. En
daar ben ik maar wat blij om. Graag
wil ik langs deze weg iedereen
nogmaals bedanken. De ontelbare
lieve reacties, de kaartjes, presentjes
(vaak chocola), de bloemenzee, dat
deed en doet me nog steeds goed.
Anget Mestrom, wethouder

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.

#kempencreëert

OOK WERKEN
VOOR onze
TOPMERKEN?

creatieve
ideëen

Garagebedrijf
W. Aarts

check workinginfashion.nl

VOLDOENDE
PROFIEL VOOR
DE WINTER?
Kanaalstraat 80A | BERINGE
Tel.: 077 - 306 16 01

WWW.GARAGEAARTS.NL
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Geplukt

Pierre Lacroix Panningen
Hoewel het al enige tijd geleden is dat hij een boerenleven leidde, zit het nog altijd diep in zijn hart. Als hij ergens vrolijk van wordt, dan is het
wel van het boerenland en vooral aardappels. Deze week wordt Pierre Lacroix (77) uit Panningen geplukt.

zelfs elke vrijdagmorgen in de belevingstuin van de Zorggroep aan de
Ruijsstraat in Helden. Pierre zet zich
ook in voor goede doelen en verenigingen. Zo is hij jaren bestuurslid en
voorzitter geweest van de Koninklijke
Harmonie Concordia Panningen en
lid van de Initiatiefgroep Behoud van
Kapel en Orgel in het klooster van de
Lazaristen.
De Lions Club Peel en Maas speelt
sinds 1990 een grote rol in zijn leven.
“Het is in principe een vriendenclub
die activiteiten organiseert om de
zwakkeren in de samenleving te helpen.” Zo bouwde de club in het jaar
2000 een Lionshuis in Panningen, met
aanpassingen voor mensen met een
spierziekte. Dit is inmiddels aan het
Prins Beatrix Fonds overgedragen. Het
was destijds groots in het nieuws en
we zijn er nog steeds trots op.”

Aardappels rooien

Aan de muur in Pierre’s woonkamer hangt een schilderij van
een carréboerderij, genaamd De
Puthof. “Daar ben ik geboren en
opgegroeid”, zegt Pierre trots. “In
Reijmerstok, een klein dorpje in het
heuvelland van Zuid-Limburg. Dit
schilderij komt uit de oorlog. Mijn
vader verbouwde onder andere
aardappels en in ruil en dankbaarheid voor eten, maakte een man
het schilderij. Zo ging dat in die
tijd.” Pierre werd nog nét in de
oorlog geboren en groeide op met
vier zussen en één broer in een
echte boerenfamilie. Gouden herinneringen heeft hij aan zijn jeugd
in Reijmerstok en de boerderij. Zo
weet hij nog precies dat in 1948
de eerste tractor, een oranje Allis
Chalmers WC, werd gekocht. Het
was dan ook zijn eigen grootste
wens om boer te worden. “Maar
mijn ouders beslisten dat ik ging
studeren en mijn jongere broer boer
zou worden. Mijn ouders zeiden: ‘Ga

jij maar leren. Als het niet lukt, kan het
nog altijd.’ De jonge Pierre werd naar
kostschool het Bisschoppelijk College in
Sittard gestuurd. Hij protesteerde niet
tegen het besluit. “Vroeger had je geen
tegenspraak. En hoewel ik in Sittard
écht het boerenjongetje was tussen
de stadse jongens, heb ik er toch een
goede tijd gehad.”

Scheikunde
Na deze middelbare school ging Pierre
in militaire dienst in Steenwijkerwold
en vervolgens begon hij aan een studie aan de Technische Universiteit
Eindhoven. “Spuitmateriaal voor landbouwgewassen was toen iets nieuws”,
zegt Pierre. “Mijn vader zei dat scheikunde de toekomst was. Ik had ook de
beste punten op school voor de technische vakken, dus ging ik scheikunde
studeren.” Eenmaal afgestudeerd was
het destijds moeilijk voor chemici aan
werk te komen en nam Pierre uiteindelijk een baan aan bij Dow Chemical
in Terneuzen. Er werd ook een woning

Puzzel

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
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voor hem geregeld, maar een paar
dagen voor vertrek belde Océ van der
Grinten in Venlo op met een baanaanbod. Deze kans greep Pierre met
beide handen aan en hij heeft daar
met veel voldoening tot zijn pensioen
gewerkt op de afdeling Research en
Development.
Tijdens zijn studie had hij zijn vrouw
Will leren kennen, een verpleegkundige uit Eindhoven. Dat was in
Reijmerstok op een bruiloft van een
vriendin van haar. Pierre was daar
als dorpsgenoot ook uitgenodigd.
“Iedereen denkt dat ik haar heb
leren kennen tijdens mijn studie in
Eindhoven, maar dat is niet waar.
Dus dat is wel toevallig.”

Panningen
September 1971 was een bijzondere
maand voor Pierre. Hij was afgestudeerd, getrouwd, begonnen bij Océ
en gaan wonen in Venlo. Maar na
twee jaar miste hij het dorp. Samen
met Will ging hij op zoek naar een
huis rondom Venlo en het stel koos
vol overtuiging voor Panningen.
Pierre: “Een grote sportgemeente,
met een middelbare school, veel
natuur en een bruisend centrum. Dat
was toen al en is nog altijd zo. Ik heb
er nooit spijt van gekregen dat we
hier zijn gaan wonen.” De Lacroix’
trouwden precies vijftig jaar geleden en kregen één dochter en twee
zonen. Pierre heeft al drie kleinzonen en onlangs werd hij voor het
eerst opa van een kleindochter. Zijn
familie is heel belangrijk voor Pierre.
Hij is een echt familiemens. Zoon
Martijn runt café Tinus in het centrum
van Panningen, waar Pierre vaak te
vinden is om te helpen. “Ik ben er
bijna dagelijks te vinden en help hem
graag met klusjes.”

Versgebakken wafeltje
Pierre is gek op sport en bewegen.
Zelf heeft hij dertig jaar getennist en
al twintig keer een vierdaagse gewandeld. Tegenwoordig loopt hij elke

zondagochtend een route van 10 kilometer in de Heldense bossen. “Mijn
vrouw gaat dan zwemmen”, zegt de
Panningenaar. “Standaard treffen we
elkaar dan tussen 11.00 en 12.00 uur
bij Tinus en genieten we daar van
een lekkere cappuccino met een vers
gebakken wafeltje.”
Tijdens het wandelen is het fotograferen van natuurtaferelen in de breedste zin van het woord een grote hobby
geworden. Ook tuiniert Pierre heel
graag en dat doet hij niet alleen thuis,
maar ook bij vrienden en kennissen en

Terugkijkend op zijn leven is Pierre,
ondanks dat hij geen boer is geworden, tevreden met hoe het leven voor
hem heeft uitgepakt. De boerderij in
Reijmerstok zit nog altijd diep in zijn
hart. Pierre’s broer overleed helaas
op jonge leeftijd. “Hij was 30 jaar en
zakte plots ineen. Het was een vreselijke tijd, maar de boerderij bleef
gelukkig in handen van familie. Een
neef woont nog op de Puthof en teelt
nog steeds aardappelen. De familie
informeert mij elk jaar als ze aardappels gaan rooien. Ik ben er onlangs
nog geweest. Dan vertrek ik met plezier naar mijn geboortedorp en mag
ik mee het veld op met de tractor. Dat
vind ik het mooiste wat er is.”
Tekst en beeld: Roosje Delsing

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

WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE
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Nadenken over toekomst dorp
reiscafe's
Reizen met een echte meerwaarde zonder meer te betalen dan elders?
Bezoek dan één van onze lokale Reiscafé’s waar u geheel vrijblijvend
kennismaakt met onze persoonlijke werkwijze en eigen 24/7 reisbegeleiding
uit & thuis.

Officiële start dorpscommissie
‘Laeve Grashook’
Grashoek heeft officieel een nieuwe dorpscommissie, genaamd ‘Laeve Grashook’. De Grashoekenaren die
de dorpscommissie vormen zijn Robin Peeters, Rob Steeghs, Lindy Bos en John Janssen. Op woensdag
3 november vond de kick-off plaats waar de nieuwe dorpscommissie werd gepresenteerd.

*BALTISCHE STATEN *BULGARIJE *IJSLAND *ITALIË
* KROATIË/ISTRIË *ROEMENIË *SLOVENIË
*TENERIFE
* TSJECHIE CARNAVAL *VIETNAM *ZUID-AFRIKA
* DUBAI EXPO *WANDELVAKANTIES

BEZOEK VRIJBLIJVEND ONS REISCAFE!
Onze persoonlijk reisbijeenkomsten:

Di. 7 december - 19:30 uur
Wo. 8 december - 19:30 uur
Do. 9 december - 19:30 uur
Vr. 10 december - 20:00 uur
Zo. 12 december - 10:30 uur

Den Hoender • St. Ursulastraat 2 Venray
De Leste Gulde • Noordsingel 75 Horst
Kerkeböske • Koeberg 3 Helden
Den Hoender • St. Ursulastraat 2 Venray
De Schakel • Broeklaan 2 Reuver

Meld u zich vooraf wel even aan via onderstaande telefoonnrs. of e-mail:
+31 (0)6 1533 3303 • +31 (0)6 4842 5942 • info@reishuis.nl
Paul Janssen

Chi-Long Ho
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Tijdens de kickoff werd er na
een korte presentatie in actieve
groepsgesprekken nagedacht over
de toekomst van Grashoek. Er
werd gesproken over belangrijke
thema’s en hoe het dorp daar zelf
aan kan bijdragen. Hierdoor kreeg

de dorpscommissie een eerste idee
van welke thema’s de komende jaren
belangrijk zijn voor het dorp. De kickoff was voor de dorpscommissie een
groot succes. “De opkomst was goed
en de reacties heel positief”, aldus de
commissie.

Gegevens
De dorpscommissie heeft deze zelfde
dag ook haar nieuwe website gelanceerd. Laeve Grashook is vanaf nu te
bereiken via www.laevegrashook.nl
de Facebookpagina Laeve Grashook en
via info@laevegrashook.nl

Vertrouwen in doorgaan evenement

Startschot OLS 2022 Meijel

De organisatie van het Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) in Meijel heeft op donderdag 4 november het
startschot gegeven voor het OLS dat het komende jaar in Meijel plaats gaat vinden. De nieuwe datum voor het
evenement dat eigenlijk in 2021 zou plaatsvinden, maar door de coronamaatregelen moest worden verzet, is
zondag 3 juli 2022.

Onzichtbare helden
worden verrast met een
mantelzorgcomplimentje
Mantelzorgers zijn de onzichtbare helden. Op woensdag
10 november, de Dag van de Mantelzorg, werden deze
helden in de schijnwerpers gezet. De zorg die zij verlenen
mag namelijk gezien worden!
Veel mantelzorgers ontvingen op of rond deze dag een kleine
attentie van iemand uit hun omgeving, die graag zijn of haar
waardering uit wilde spreken.
Wist je dat ondernemers uit Peel & Maas hiermee ook een
hart onder de riem krijgen? Het compliment bevat namelijk
een ‘Cadeaubon Peel & Maas’, welke bij ruim 200 lokale
winkels, horecazaken en bedrijven geldig is. Dit initiatief is
een mooie samenwerking van verschillende lokale partijen.
Kijk voor meer informatie op www.cadeaubonpeelenmaas.nl

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

“Wij gaan samen met onze OLSpartners, vrijwilligers en deelnemers
een groot feest organiseren. Een OLS
om trots op te zijn. De voorbereidingen hiervoor zijn nu officieel gestart”,
vertelt voorzitter Hubert Vos van Sint
Willibrordus Meijel. Bij de kick-off
waren de mensen uit de organisatie
en van de schutterij aanwezig. Via een
quiz met filmfragmenten werd de OLS
feestvreugde uit 2019 in vogelvlucht
overgedaan.

Vooruitzicht
Het officiële startschot valt gelijk
met het moment dat de coronacijfers
oplopen en strengere maatregelen
aangekondigd zijn. Maar de organisatie heeft er vertrouwen in dat het OLS
in 2022 doorgaat. Hubert Vos: “Door
corona komen wij voor nieuwe uitdagingen te staan. Daar
houden we rekening mee. In 2022 is
d’n Um drie jaar in Meijel, in Peel en
Maas. Velen kijken uit naar het OLS.

Het is een feest van tradities dat tienduizenden mensen bij elkaar brengt.
Een feest dat zorgt voor verbinding en
verbroedering. Dat hebben we meer
dan ooit nodig. Daar gaan wij voor.”

Door corona komen
wij voor nieuwe
uitdagingen te staan
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Repair café Baarlo
weer van start

Carnavalsverenigingen in Peel en Maas
verzetten uitroepen van prins

Het Repair café in Baarlo vindt weer elke vierde zaterdag van de
maand plaats multifunctioneel centrum (MFC) de Engelbewaarder
in Baarlo. Hier kunnen mensen langskomen met hun kapotte
spullen, deskundige vrijwilligers zullen deze maken.

Nu de 11evande11de in Noord-Limburg is afgelast en de coronamaatregelen weer zijn aangescherpt, hebben
de carnavalsverenigingen in de gemeente Peel en Maas, die dit jaar in november hun prins zouden uitroepen,
besloten om dit naar januari te verzetten.

Van een kledingstuk tot sieraad,
van naaimachine tot kampeerspullen, dit kan allemaal worden
gemaakt door de vrijwilligers.
Iedereen kan zijn of haar spullen
meenemen naar het Repair café en
in samenwerking met de vrijwil-

ligers gaan jullie op zoek naar de
best mogelijke manier om de spullen te maken. Er zitten geen kosten
verbonden aan reparatie, maar een
vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd. Het Repair café vindt plaats
van 10.00 tot 12.00 uur.

Alzheimer café in Egchel
Voor mensen die naar ervaringen van een mantelzorger/vrijwilliger van iemand met dementie willen luisteren, zijn welkom in het
Alzheimer café. Deze avond vindt plaats op dinsdag 16 november
in gemeenschapshuis ‘t Erf in Egchel.
Een mantelzorger is de gastspreker van de avond en komt vertellen over hoe het is om te zorgen
voor een partner met dementie.
Ook mensen die vragen hebben of
lotgenoten willen ontmoeten zijn
welkom. Er staan vrijwilligers klaar
van het Alzheimer café om iedereen
te woord te staan.

Ontmoetingsplek
Een Alzheimer Café is een ontmoetingsplek in de buurt voor mensen

met een vorm van dementie, hun
partners, familieleden, vrienden en
andere belangstellenden. De bijeenkomsten bieden niet alleen (praktische) informatie over leven met
dementie, maar ook gezelligheid en
sociaal contact.

Info
De deuren gaan open om 19.00 uur
en de bijeenkomst start om 19.30
uur. Voor meer informatie bel Annie
Vissers-Janssen, 06 12 38 14 65.

Kienen in Kessel
In Kessel vindt op maandag 15 november de jaarlijkse kienavond
plaats in gemeenschapshuis De Paort. Deze kienavond wordt
georganiseerd door het Aod Wieverteam Kessel.
Tijdens het kienen zijn er verschillende prijzen te winnen. De dan
geldende coronamaatregelen zijn
van toepassing. De deuren gaan

CV de Graasvraeters zou op vrijdag
12 november haar nieuwe prins uitroepen, in het kader van haar 5x11
jubileumweekend dat de vereniging dit weekend zou vieren. In een
Facebookbericht schrijft de vereniging: “Met pijn in ons hart hebben wij
besloten om onze jubileumactiviteiten
te annuleren. Met in achtneming van
het advies van de Veiligheidsregio
(gemeente) hebben wij onze verantwoordelijkheid genomen. Wij hopen
op een later tijdstip alsnog met jullie
carnaval en de jubileumactiviteiten te
kunnen vieren.”
CV De Kemphazen uit Egchel, dat sinds
2017 niet meer in januari maar in
november haar prins uitroept, heeft
besloten om het evenement voor dit
carnavalsseizoen weer in januari te
laten plaatsvinden. “Dit komt doordat
de maatregelen strenger zijn geworden”, zegt voorzitter Johan Leijsten. De
liedjesavond van CV De Kemphazen,
die op zaterdag 27 november staat
gepland, gaat als het mogelijk is wel
gewoon door.
Wil Heussen, voorzitter van de
Beringse Kuus uit Beringe, laat weten
dat de vereniging in verband met alle

regels en coronamaatregelen het prins
uitroepen voor het jaar 2022 door wil
schuiven naar januari. “Wij willen als
vereniging hierin onze maatschappelijke verantwoording nemen.” Hij vertelt dat deze twijfelachtige tijden niet
fijn zijn voor het bestuur. “Je zweeft
als het ware steeds tussen hoop en
vrees. Nu is het zo en over een uur
is het weer 180 graden gedraaid. We
blijven dan ook steeds maar bijsturen
daar waar nodig is.”
Ook CV De Brookhaze uit Koningslust
heeft het uitroepen van de prins op
zondag 14 november afgelast en
naar januari verplaatst. “De nieuwe
datum volgt zo spoedig mogelijk”,
zo schrijft de vereniging op haar
Facebookpagina.” Ook de liedjesavond
verschuift de vereniging naar januari.
Hoe carnaval in 2022 eruit gaat zien,
is volgens de vereniging nog erg
onduidelijk. “Op dit moment is het
niet mogelijk om in te schatten hoe
carnaval eruit gaat zien. Wij hopen
dat dit in januari duidelijker zal zijn.
Hierdoor kunnen we onze kandidaat
prins meer zekerheid bieden. We willen benadrukken dat de verschillende
scenario’s vooraf met onze kandidaat

prins zijn besproken en de kandidaat
daar ook begrip voor heeft.”
Kuus oeht Kèpel uit Panningen heeft
moeten besluiten om de officiële opening van het Vastelaoveseizoen op
donderdag 11 november af te gelasten. Ook het Leedjesfestijn A-Kepèllaa,
dat op zaterdag 13 november zou
plaatsvinden, gaat niet door. “Dit op
dringend verzoek van de gemeente en
Veiligheidsregio”, aldus de vereniging.
Het Leedjesfestijn wordt verplaatst
naar zaterdag 5 februari 2022.
CV Dörper Kuus uit Helden laat op
haar Facebookpagina weten het prins
uitroepen van zaterdag 13 november
naar zaterdag 15 januari uit te stellen.
“Op basis van geldende maatregelen had dit door kunnen gaan, maar
omdat wij onze nieuwe prins een zo
volledig mogelijk seizoen willen bieden en met het oog op de volgende
persconferentie van 12 november met
mogelijk nieuwe maatregelen, zijn wij
tot dit besluit gekomen. Hopende op
een ieders begrip voor dit besluit.”
Tekst: Roosje Delsing

Muziekconcert basisschool De Diamant
De kinderen van basisschool De Diamant in Baarlo geven op maandag 15 november een concert in zaal
Unitas. Voor dit optreden hebben de leerlingen zes weken lang geoefend, met behulp van Fanfare Eendracht
en drum-brassband Voorwaarts.
Deze samenwerking vindt sinds enkele
jaren plaats om het muziekonderwijs
op school te ondersteunen en om
de kinderen kennis te laten maken
met de instrumenten die in het korps
bespeeld worden. Nu is het zes weken
durende project op school bijna
afgerond en vindt de einduitvoering
daarvan plaats op maandagavond 15
november. Dan zullen de kinderen
van de groepen 3a, 4a, 5a en 6a
laten horen wat ze de afgelopen zes
weken op school, onder leiding van

de muziekdocenten, hebben geleerd.
Voor groep 3 zijn dat gevarieerde
muzikale activiteiten, met name
gericht op ritme, zang en slagwerk.
Deze lesjes in groep 3 zijn samen met
de Drum-en Brassband Voorwaarts
voorbereid. Voor groep 4 betreft het
blokfluitlessen. Groep 5 is inmiddels
de klassieke ‘blazersklas’, waarbij
de kinderen de beginselen leren
van het bespelen van een echt
blaasinstrument, met behulp van de
Fanfare Eendracht.

Uitvoering
Maandag 15 november presenteren de
kinderen wat ze in die zes weken hebben geleerd. Fanfare Eendracht zal een
aantal van de nummers die de kinderen ingestudeerd heeft samen met hen
uitvoeren. Vanwege de beperkende
coronamaatregelen is de uitvoering
opgedeeld in tweeën: van 18.30 tot
19.00 uur treden de groepen 3 en 4 op
en van 19.30 tot 20.00 uur de groepen 5
en 6. Het laten zien van een coronabewijs is verplicht.

open om 19.30 uur, vanaf 20.00
uur begint het kienen. Voor meer
informatie, bel mevrouw WillemsBeunen, 06 44 29 34 63.

Stomme film met orgelconcert
Orgelkring Peel en Maas presenteert op zondagavond 14 november
in de kapel van de Lazaristen in Panningen de zwijgende film ‘The
General’ uit 1926, met begeleiding van orgelimprovisaties door
organist Gijs van Schoonhoven.
‘The General’ wordt beschouwd als
één van de hoogtepunten uit het
tijdperk van de stomme film. De
film speelt zich af ten tijde van de
Amerikaanse Burgeroorlog.
Organist Gijs van Schoonhoven
begeleidt de film met zijn muziek.
Hij is geboren in 1953 in Deventer
en studeerde orgel, kerkmuziek en
theorie aan het Arnhems Stedelijk

Conservatorium. Hij was van 19832014 als docent orgel verbonden
aan het Twents Conservatorium,
dit is de huidige ARTEZ-Hogeschool
voor de kunsten. Sinds 2016 is
Gijs van Schoonhoven verbonden
als fulltime kerkmusicus aan Sint
Maria. De aanvang van het orgelconcert is om 20.00 uur.

Jubilarissen de Flatsers
Beugelclub de Flatsers uit Helden heeft wat te vieren. Op vrijdag 5 november zijn er jubilarissen gehuldigd
binnen de beugelvereniging. Truus Hendrix (25 jaar), Piet Geurts (40 jaar), Esther van de Perre-Geurts (25
jaar) en Erik Faassen (25 jaar). Deze laatste kon niet aanwezig zijn. De leden zijn op deze vrijdag in het
zonnetje gezet. “We wensen ze allemaal nog vele mooie jaren binnen onze beugelclub”, aldus de vereniging.
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15-vragen aan

Jopie Engels Panningen
Wat zou je graag nog willen leren
in je leven?
Heel veel. Ik hou van dingen leren
en mezelf ontwikkelen. Ik zou graag
willen leren naaien op een naaimachine, beter leren koken en bakken,
piano spelen en zo heb ik nog wel
wat dingetjes.

Als je nog maar één serie zou
mogen kijken, welke zou je kiezen?
Outer Banks, denk ik. Die serie vond
ik echt heel leuk. Ik kijk niet zo veel
naar series en films. Als je aan mij
vraagt of ik een serie of film heb
gezien, kun je eigenlijk al een ‘nee’
verwachten.

Bij welk gebouw zou je wel eens
binnen willen kijken?
Sainte-Chapelle in Parijs. Het lijkt
mij een prachtige kerk met veel glas
in lood kunstwerken. Ik hou van
plekjes die minder bekend zijn en
ik denk dat dit wel zo’n plek is. Als
je aan Parijs denkt, denk ik namelijk eerder aan de Eiffeltoren, Notre
Dame of Het Louvre.

Heb je een verborgen talent?
Mijn verborgen talent is dat ik me
goed kan inleven in situaties en
gevoelens van andere mensen.
Daarbij ben ik heel bewust van hoe
goed en mooi mijn leven is en probeer zoveel mogelijk te genieten van
de kleine dingen.

Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat
over jou te weten zouden komen?
Gesprekken voeren met mezelf. Ik
praat in mezelf over veel verschillende dingen. Hoe iets ging, of wat
ik die dag ga doen. Ik moet soms
even nadenken of ik het echt aan het
zeggen ben, of in mezelf denk.

Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Jopie Engels
14 jaar
Agora Roermond
Panningen

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou graag een keer voor een
langere tijd naar een land willen
gaan. Niet als vakantie, maar om te
ervaren hoe ze daar leven. Zweden
spreekt me erg aan vanwege de
rust en het minder werken. NieuwZeeland lijkt me ook heel gaaf.

Als je naar een ander tijdperk zou
kunnen reizen, waar zou je dan
heengaan en waarom?
Ik zou het echt niet weten, ik heb
geen specifieke voorkeur voor een
tijdperk.

Wat doe je het liefst op een vrijdag- of zaterdagavond?
Ik vind het leuk om iets te gaan
doen, maar ik moet eerlijk zeggen
dat ik het eigenlijk net zo fijn vind
om gewoon helemaal niks te doen
en thuis te zijn. Ik luister muziek,

schrijf iets, doe iets creatiefs of stuur
een kaartje via postcrossing.

Geloof je in toeval?
Nee eigenlijk niet. Ik denk dat veel
dingen met een reden gebeuren,
maar soms vraag ik me ook af:
gebeurt dit ook echt met een reden?

Hoe heb je je beste vriend/
vriendin ontmoet?
Op de basisschool. We zaten vanaf
groep 1 bij elkaar in de klas, maar
onze vriendschap is eigenlijk pas
echt gegroeid in groep 7 en 8.
Sterre is superbelangrijk voor mij
omdat ik met haar alles kan delen
zonder dat het raar is. We zien elkaar
soms een tijdje niet, maar als we
weer afspreken, is het heel gezellig omdat we elkaar veel te vertellen
hebben.

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
De laatste foto die ik zelf heb
gemaakt is van een moodboard
op school. Ik ben bezig met een
project en voor het krijgen van een

sfeerimpressie van de sfeer en het
thema, hebben we een moodboard
gemaakt. Ik kan er eigenlijk nog
niet veel over zeggen. Zelf ben ik er
enthousiast over en heel dankbaar
dat ik eraan mag meewerken.

Welk muzieknummer zou je aan
iedereen willen aanraden?
Ik hou zelf van veel soorten muziek:
pop, rock, lofi, jazz, alternatief en
ga zo maar door. Een liedje waar ik
altijd vrolijk van word is ‘What you
do to me’ van Blanks. Als ik mij even
niet zo goed voel, draai ik vaak dit
nummer. Formula van Labrinth vind
ik ook heel gaaf.

Wat deed je als kind het liefst?
Ik speelde het allerliefste met
Playmobil. Ik kon daar altijd uren
mee spelen en was verdrietig als ik
moest stoppen. Met Sinterklaas en
verjaardagen stond altijd een doos
Playmobil op mijn verlanglijstje.
Ik heb een tijdje geleden met
mijn moeder alle Playmobil weer
opgebouwd, toen kwamen er echt
heel veel herinneringen naar boven.

Ik vind boeken waarin iemand zijn
eigen ervaringen of verhaal vertelt
heel interessant. Zo vind ik bijvoorbeeld het boek Mijn Kwaadbloed van
Melissa Kremer heel erg mooi. Ik heb
daar veel van geleerd. Ik wil ook nog
graag Leef van Bibian Mentel lezen.
Deze heb ik voor kerst gevraagd, dus
daar moet ik nog even op wachten.

Wat is je favoriete plekje thuis?
Mijn kamer, sowieso. Ik vind het zo
fijn om een eigen plekje te hebben waar ik me kan terugtrekken.
Gewoon even lekker alleen zijn en
je eigen ding doen. Het liefste wat ik
doe is een heerlijk kopje thee drinken, luisteren naar muziek en uit het
raam staren. Even al mijn gedachten laten gaan. Wat ik ook leuk vind
is een ‘dance party’ houden in mijn
kamer. Dat is heel gek dansen op
muziek. Er is toch niemand die mij
kan zien, en daarna voel ik me altijd
helemaal top!

Hoi

Column

Corona

Soms snap ik Hugo de Jonge en
Mark Rutte echt niet meer. Het
ene moment gaan we in lockdown. Het andere moment niet
meer. Zo mag je nog maar vier
personen over de vloer ontvangen, en is er ineens een avondklok. Wordt alles dicht gegooid,
moeten we mondkapjes op en
anderhalve meter afstand
houden.
Het andere moment wordt alles
weer opengegooid, geen mondkapjes meer en vooral geen anderhalve meter afstand meer. Maar
dit was treurig genoeg maar voor
korte duur. Ineens moeten we
weer in publieke ruimtes mondkapjes op, en wordt er een ‘boosterprik’ ingevoerd. Ik ben zeker
geen coronawappie, maar het
beïnvloed wel ieders leven.
Ik kom er met mijn verstand niet
bij dat de supermarktwerknemers allemaal voor ieders veiligheid mondkapjes moeten dragen,
maar de kroegen en cafés dit dan
weer niet hoeven. Dat alle kappers
en contactberoepen mondkapjes moeten dragen, maar we wel
allemaal in een club komen waar
anderhalve centimeter de maximale afstand is tussen de gasten.
(Of zelfs dat niet eens.)
Ik vind het erg jammer om te zien
hoe onze levens zo bepaald worden door de overheid. Hoe jongeren belangrijke momenten missen
en moeilijker in het moment kunnen leven. Omdat in het moment,
in deze tijd, weinig te beleven is.
Iedereen lijdt er onder op ieders
eigen manier. En ook al speelt het
virus al bijna twee jaar een rol in
ons dagelijks leven, blijf ik toch
hopen dat we gauw genoeg uit
deze ellendige periode komen. En
dat de CoronaCheck-app snel uit
het plaatje is. Ik ben zelf gelukkig dan wel gevaccineerd, maar
als je hoort hoe bepaalde landen
deze prik een jaarlijkse eis willen
maken. Natuurlijk is het ook maar
een prikje, maar het is bijna absurd
dat je een prik moet hebben gehad
om een ‘normaal’ leven te leiden. Dat een normaal leven alleen
beschikbaar is voor gevaccineerde
mensen. Een restaurantje pakken
wordt bijna een exclusiviteit. Dan is
mijn vraag of wij het nog wel gaan
winnen van dit virus.

Tekst: Maud van den Bekerom
Mirthe
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Coronamaatregelen

Per begin november wordt de
anderhalve meter maatregel in de
kerk dringend aanbevolen. Dus
geef elkaar de ruimte! Wel blijven
we zorgvuldig en voorzichtig. Dus
thuisblijven bij klachten, ventileren, handen reinigen, geen handen
schudden. U hoeft de coronatoegangspas niet te tonen. Laten we
dus goed op onze gezondheid letten en ook op die van onze medemensen. Van harte welkom!

Parochie Beringe

Misintenties NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens
het parochiespreekuur op dinsdagochtend. Ook bij kapelaan
Roger Maenen tel. 077 466 18 50 of
per email roger.maenen@ziggo.nl.
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 14 november
H. Mis 9.30 uur
Woensdag 17 november
H. Mis 9.00 uur

Cluster MKBE

Parochie Egchel
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens
Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 14 november
H. Mis 11.00 uur
Zondag 21 november
Geen H. Mis

Parochie Grashoek

Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg, 077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 13 november
H.Mis 18.00 uur JUBILEUMMIS
vanwege 5x11jarig bestaan van c.v. De
Graasvraeters. T.i.v. de lev. en overl.
leden van c.v. de Graasvraeters; Frans
Reinders (verj)
Zondag 14 november
H.Mis 11.00 uur t.i.v. Mart Schers
(jaardienst); Overl. ouders Piet Drissen
en Drien Drissen-Heesen en overl.
familie

Openstelling Aldegundiskapel
De Aldegundiskapel in onze parochiekerk is dagelijks geopend voor het
Parochie Maasbree
opsteken van een kaarsje, een gebed
Misintenties
of een moment van bezinning. De H.
NL58RABO0131001973
Aldegundis is beschermheilige tegen
Pastorie Dorpstraat 4
ernstige ziekten en voor troost en
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl hoop.
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Parochie Kessel
Zondag 14 november
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
H. Mis: 11.00 uur
Iet Dings-Bovendeerdt
Lector: Mevr. Marianne Verhappen
077 462 18 60
Intenties: Jaardienst Riek Boots06 24 21 61 06
Munsters.
Kerkdiensten
Mededelingen
Zaterdag 13 november
Doopsel
19.15 uur H. Mis.
Zondag 14 november
Jaardienst voor zeereerwaarde Heer
12.00 uur: Jill Janssen
Arnoldus Jacobs
MIVA
Mededeling:
De collecte voor MIVA heeft € 57,30 Voor de pastorale zorg kunt u terecht
opgebracht.
bij pastoor-deken W. Varela
Alle gevers: hartelijk dank.
Tel. 3981416, of kapelaan H. te

De C.O.M
draait door
Toneelvereniging C.O.M. uit
Meijel gaf in het weekend van
zaterdag 6 november vier
voorstellingen op vier locaties
in het centrum van Meijel.
Per toneelstuk konden
25 bezoekers aansluiten.
De voorstellingen vonden plaats
op de beugelbaan, in de SintNicolaaskerk, bij Oppe Koffie
en in d’n Binger. Onderweg
kwamen de bezoekers nog
enkele verrassingen, zoals
levende standbeelden, de
muppets, danseressen en
spoken tegen.
/ Beeld: Meijel24

Parochie Helden

Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van
09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 14 november
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
Wiel Houwen en Annie Houwen
Verlaak (jaardienst); overl. fam. Coxv.d. Beucken; Josephine van Dooren
(jaardienst)

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 13 november
Geen H. Mis
Zaterdag 20 november
H. Mis 17.30 uur t.i.v. de parochie

Boekhorst (zie parochie Baarlo)
Ziekenzalving: 06-55408023

Parochie Baarlo

Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 14 november
9.30 uur H. Mis. Zang: Gemengd koor.
Voor het welzijn van onze parochie en
alle parochianen.
Donderdag 18 november
9.00 uur H. Mis.
Mededeling:
Vormselviering
Donderdag 9 december om 19.00 uur
zullen de kinderen van groep 8 het H.
Vormsel ontvangen. Vormheer is hulpbisschop Mgr E. de Jong.

Parochie Meijel

Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zaterdag 13 november
19.00 uur H. Mis met Dameskoor t.i.v.
Piet en Mien van den Broek-Geelen.
Maandag 15 november
18.30 uur (grote kerk) Stille
Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 16 november
Mis 09.00 uur (grote kerk) –Geen
koffiedrinken
Donderdag 18 november
Mis 09.00 uur. Aansl. Aanbidding
(grote kerk)

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.

Parochie Kessel-Eik

Misintenties
NL41RABO0125300522
Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkens
06 30 10 30 13
Kerkdiensten
Zaterdag 20 november
18.00 uur H. Mis
Voor onze eigen parochie
Mededelingen:
Het einde van het jaar 2021 komt
in zicht; mogen we jullie aan de
KERKBIJDRAGE voor onze eigen
parochie herinneren? Hiervoor
hartelijk dank.
De bestelde H. Missen die vanwege
de Corona- lockdown niet zijn
doorgegaan, kunnen opnieuw worden
aangemeld, op de datum welke de
familie dit wenst.
Voor de pastorale zorg kunt u
terecht bij pastoor- deken Wilson
Varela (telefoon 077 398 14 16) of

Kerkdiensten
Zaterdag 13 november
H. Mis 19.00 uur m.m.v. gemengd
zangkoor – t.i.v. Joke Goes;
overleden familie JanssenSmeijsters; Jan van den Goor
(jaardienst) en Truus van den GoorEngels
Zondag 14 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

kapelaan Hans te Boekhorst
(telefoon 077 477 12 75):
Ziekenzalving 06 55 40 80 23.

Administrator (pastoor-deken)
W. Varela
077 398 14 16
Maasbree/Baarlo/Kessel/
Kessel-Eik
Kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kerkbestuur
Secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com
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PANASONIC OLED TV
TX-55HZT1506

1399,-

• OLED • Dolby Vision IQ • 4K Ultra HD • 55 Inch • HCX Pro Intelligent Processor
• 360° Soundscape

GRATIS FRAME-LIJST *

• QLED • 4K Ultra HD • 55 Inch • Slim One Connect, slechts 1 kabel voor stroom
en data • Super dunne TV * Gratis lijst in vtwonen kleur naar keuze, deze actie
loopt tot 14 november 2021
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QE55LS03AAUXXN FRAME (2021)

1099,-

’’
70 8 cm

ON

’’
65 5 cm

SAMSUNG THE FRAME TV

300,-

650,-

inruil
korting

€1

inruil
korting

2799,-

SONY OLED TV
XR65A84JAEP

1999,€150 CASHBACK

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

999,-

699,-

PHILIPS AMBILIGHT SMART TV
70PUS7855/12

• LED • 4K Ultra HD • Groot scherm met 178 cm doorsnede
• Driezijdig ambilight • P5 Perfect Picture Engine

NIEUWE
MEGAS
TORE

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

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

