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Boomfeestdag
In het kader van de Nationale Boomfeestdag zijn er op donderdag 11 november in verschillende dorpen in de gemeente Peel en Maas door basisschoolleerlingen bomen geplant.
Hiermee maakt de gemeente Peel en Maas werk van het 7.319-bomenplan, waarmee zij in acht jaar tijd dit aantal nieuwe bomen wil planten. Lees verder op pagina 07

Thema wonen hot item tijdens begrotingsvergadering

Raad Peel en Maas wil eigen inwoners voorrang geven op de
woningmarkt
De gemeenteraad van Peel en Maas heeft dinsdag 16 november het College van B&W opgedragen te onderzoeken of het juridisch mogelijk is om inwoners van de gemeente Peel en Maas voorrang te geven bij de aankoop
van bouwkavels of woningen. Dit omdat de woningmarkt momenteel op slot zit en het huidige aanbod van de
koopwoningen ver overboden wordt door bijvoorbeeld mensen uit de randstad en regio Eindhoven.
Met een kleine meerderheid werd
de motie aangenomen die stelt dat
inwoners van Peel en Maas voorrang
moeten krijgen bij de aankoop van
een huis of kavel. Volgens Sander
Janssen van Lokaal Peel en Maas,
de partij die samen met de VVD de
motie indiende, staan eigen inwo
ners op achterstand ten opzichte
van mensen uit de Randstad of
regio Eindhoven. Dit omdat daar de
woningen vele malen duurder zijn
en dus de woningen in Peel en Maas
door deze groep worden overboden.

“Een beginnende koper heeft geen
kans op een bestaande woning.
Ook wordt het voor doorstromers
steeds moeilijker om een betaal
bare woning te kopen. Onze eigen
inwoners vissen achter het net”,
aldus Lokaal Peel en Maas en VVD.
Wethouder Rob Wanten zegde toe te
onderzoeken of het juridisch moge
lijk is voorrang te geven bij de aan
koop van huizen.

Kleine portemonnee
De woningmarkt was een hot thema

tijdens de begrotingsvergadering
van dinsdag 16 november. Naast de
motie over het voorrang geven van
eigen inwoners op de woningmarkt,
werden er nog drie moties in stem
ming gebracht die met dit onder
werp te maken hadden. Zo vroeg
PvdA/GroenLinks aandacht voor
het realiseren van huurwoningen,
dit omdat er volgens de partij zeer
grote behoefte is aan woonruimte in
alle categorieën voor alle doelgroe
pen. De motie werd aangenomen
met een meerderheid van zeventien

stemmen. Volgens PvdA/GroenLinks
zijn er met name voor mensen met
een kleinere portemonnee veel te
weinig betaalbare koop- of huur
woningen beschikbaar. De partij
verzocht daarom het college om
geschikte bouwgrond, die eigen
dom is van de gemeente of die de
gemeente nog kan verwerven, via
erfpacht of tegen gereduceerde prijs
beschikbaar te stellen. Die motie
kreeg echter geen meerderheid.

Woonagenda
Ook de woonagenda passeerde
de revue. Met uitzondering van
PvdA/GroenLinks stemde de poli
tiek in met de motie die opriep om
de woonagenda van Peel en Maas

zodanig aan te passen dat er meer
ruimte komt voor plannen die op
korte termijn gerealiseerd kunnen
worden. Dit omdat volgens de par
tijen te veel wordt gekeken naar de
mogelijke kansen voor de toekomst.
“Voor deze kansenlocaties moet een
procedure worden doorlopen die (te)
veel tijd en
capaciteit kost voor een select aantal
woningen per case. Hierdoor krijgen
goede plannen geen voorrang of
worden afgewezen. We roepen het
college dan ook op om ruimte voor
overige en/of nieuwe plannen, die
nu in de zogenaamde la belanden,
naar voren te halen, zodat er op kor
tere termijn woningaanbod komt in
alle kernen.”
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Gevolgen milieu

Meer onderbouwing nodig
voor keuzes dijkverster
king Baarlo–Hout-Blerick
in milieueffectrapport

5xBehringen Treffen 2022
gaat door
Het 5xBe(h)ringe(n), waarbij er elke drie jaar een groot treffen wordt georganiseerd tussen zeven plaatsen
met de naam Be(h)ringe(n), verdeeld over vijf landen, gaat in 2022 door. Van vrijdag 15 tot en met zondag 17
juli 2022 is Behringen Hainich weer aan de beurt om alle andere Be(h)ringe(n) te ontvangen.

Het milieueffectrapport voor de dijkversterking Baarlo–Hout-Blerick
is nog onvolledig. Sommige keuzes voor oplossingen in het gebied zijn
daardoor niet goed te volgen. Dat zegt de Commissie voor de milieu
effectrapportage in haar advies over het rapport. Het Waterschap
Limburg had, mede namens provincie Limburg, gemeente Peel en
Maas, gemeente Venlo en het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat, de Commissie gevraagd de inhoud van het milieueffectrapport te beoordelen.
Het Waterschap Limburg wil de dijk
tussen Baarlo en Hout-Blerick ver
sterken. Ook wil zij, samen met de
andere partijen, zorgen voor meer
waterberging, versterking van natuur
en landschap en verbetering van
de waterkwaliteit. Daarnaast wordt
gekeken naar mogelijkheden voor
wonen en recreatie in het gebied.
Voordat de partijen besluiten over dit
plan zijn de gevolgen onderzocht in
een milieueffectrapport.

Milieueffectrapport
Verschillende oplossingen voor de
dijkversterking en de andere ont
wikkelingen zijn beschreven in het
milieueffectrapport. De voorkeur
soplossing wordt de komende tijd
verder uitgewerkt. De samenvat
ting van het rapport is echter niet
compleet, zegt de Commissie voor
de milieueffectrapportage in haar

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

advies. De milieueffecten van het
plan zijn daarin bijvoorbeeld nau
welijks beschreven. Omdat besluit
vormers en insprekers vooral de
samenvatting van het milieueffect
rapport lezen, moet dit een goede
afspiegeling zijn van het hele rap
port.
Ook wordt uit het milieueffect
rapport niet duidelijk welke rol
het milieu heeft gespeeld bij de
keuze van de voorkeursoplossing.
Verlaging van de ‘Weerd’ langs de
Maas is bijvoorbeeld geschrapt,
terwijl dit relatief veel waterstand
verlaging en kansen voor natuur
biedt. De commissie adviseert het
milieueffectrapport aan te vullen
en daarna pas te besluiten over
het plan. De gezamenlijke partijen
nemen dit advies over en laten de
commissie het aangevulde milieu
effectrapport opnieuw beoordelen.

Jong en oud ontmoet zich tijdens dit
treffen en internationale contacten
en vriendschappen worden onder
houden en ontdekt. In het laatste
weekend van oktober vond het jaar
lijkse toptreffen plaats van 5xBerin
gen Internationaal. Een delegatie van
Nederland reisde af naar het noor
den van Duitsland, naar Behringen
Lüneburger Heide. Tijdens het week
end werd er teruggeblikt op de laatste

succesvolle editie van 2019 in Beringe
Nederland en alvast vooruitgekeken
naar de komende spelen; vrijdag 15,
zaterdag 16 en zondag 17 juli 2022 in
Behringen Hainich.

Zeskamp
Tijdens het grote treffen vindt er altijd
een zeskamp plaats, het zogenaamde
‘Spel zonder grenzen’. Beringse jeugd
vanaf 16 jaar (of die 16 zijn op uiterlijk

15 juli 2022) kan zich gaan opgeven
voor de sportploeg, de opgaveter
mijn loopt vanaf heden tot en met 5
december. Samen moeten zij de eer
hoog houden en de strijd aangaan
om de wedstrijdbeker in Nederland
te houden. Geïnteresseerden kun
nen voor meer informatie en opgave
de site van 5xBeringen raadplegen:
www.5xberingen.nl

Extra vergoeding voor controle coronatoegangsbewijs
De locaties waar het coronatoegangsbewijs geldt, zijn vanaf zaterdag 6 november uitgebreid. Bezoekers
van onder andere horeca, culturele instellingen, binnensport, casino’s, gemeenschapshuizen en evenementen moeten verplicht een coronatoegangsbewijs tonen bij binnenkomst. Voor de extra kosten die
hierbij komen kijken, is een vergoeding van 109.000 euro beschikbaar gesteld voor de gemeente Peel en
Maas. Dat komt neer op 2,50 euro per inwoner.
Locaties waar het coronatoegangs
bewijs (CTB) geldt, kunnen een
financiële bijdrage aanvragen voor
de controle op dit toegangsbewijs.
Het Rijk heeft hiervoor extra geld

beschikbaar gesteld. Een aanvraag
kan worden ingediend via de web
site van de gemeente Peel en Maas.
Om in aanmerking te komen voor
een vergoeding moet aan voorwaar

den worden voldaan. Zo moeten de
kosten gemaakt zijn op een datum
tussen woensdag 22 september en
vrijdag 31 december 2021. Daarnaast
komen alleen kosten voor de inhuur

van erkende bedrijven in aanmer
king, óf kosten door de inzet van
extra eigen personeel. De vergoe
ding geldt voor maximaal vijf uur
per dag en de maximale vergoeding
is 27,50 euro per uur (exclusief btw).
Kosten die al op een andere manier
zijn vergoed, komen niet in aan
merking. Declareren kan tot en met
vrijdag 14 januari 2022, zolang het
budget toereikend is.

077 208 32 01
redactie@hallopeelenmaas.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

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

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

Coronamaatregelen opnieuw harde klap voor de horeca
Het demissionaire kabinet besloot vrijdag 12 november extra coronamaatregelen op te leggen om de
besmettingen te laten dalen. Volgens Rudy Gommans, voorzitter van Horeca Peel en Maas zijn de afgekondigde maatregelen opnieuw een klap voor de horeca. Ondernemers moeten namelijk om 20.00 uur hun
deuren al sluiten.
‘’Het voelt alsof de horeca met
deze maatregelen zich weer moet
opofferen’’, aldus Rudy Gommans,
voorzitter van Horeca Peel en Maas.
“Het is daarbij vooral frustrerend
dat slechts 2,9 procent van alle
besmettingen wordt herleid aan
activiteiten in de horeca. Met ope
ningstijden tot 20.00 uur valt een
enorme verdiencapaciteit voor heel
veel horecabedrijven weg. Is het om
20.00 uur nu zoveel gevaarlijker dan
om 24.00 uur? Waarom wordt er niet
nagedacht over slimme oplossingen
die economisch minder ingrijpend
zijn als we de traffic van mensen
willen beperken? Bijvoorbeeld dat
het is toegestaan om tot 20.00 uur
een zaak te betreden en dat je dan

mag blijven zitten tot 24.00 uur (of
later). Je vermindert daarmee de
traffic, maar houdt wel de nodige
verdiencapaciteit overeind. En het
allergrootste voordeel is dat daar
mee de thuisborrel wordt verkleind:
thuis is namelijk de plek waar de
meeste besmettingen plaatsvinden.”

Steunpakket
Het demissionaire kabinet bood eer
der getroffen ondernemers steun,
maar die regelingen werden op vrij
dag 1 oktober stopgezet. Dit omdat
het kabinet ervan uitging dat de
economie weer op gang zou komen
en de steun daardoor minder nodig
was. Er komt volgens demissionair
premier Mark Rutte op de kortst

mogelijke termijn een nieuw steun
pakket. Gommans geeft aan dat
de steun hard nodig is, omdat veel
horecabedrijven in de gemeente
Peel en Maas het zwaar hebben.
‘’Een goede zomer verbloemt het
onderliggende leed. De verliezen
lopen weer enorm op. Er zijn geen
reserves meer. Er zijn zelfs bedrijven
die een milde lockdown van bijvoor
beeld een maand al niet meer over
leven zonder snelle en ruimhartige
steun vanuit de overheid. Daarbij
zijn de nodige gelden die door de
overheid eerder zijn toegezegd, nog
niet eens uitbetaald. De Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland en
het UWV zijn traag in uitbetalen.
Onze reserves staan niet op onze

bankrekening, maar op de bankre
kening van de overheid. Het water
staat echt aan en over de lippen.’’
Koninklijke Horeca afdeling Peel
en Maas verwacht dat burgemees
ter Delissen-vanTongerlo voor de
horeca door het vuur gaat. ‘’Ik ver
wacht dat de overheid meegaat in
de strijd om te zorgen voor com
pensatie voor de branche en om
te zorgen dat we terugkomen op
niveau. Maar het allerliefste houden
we natuurlijk onze eigen broek op.’’
In de raadsvergadering van dinsdag
16 november liet Paul Sanders weten
de situatie in de gaten te houden.
“We hadden gehoopt dat de corona
voorbij was, maar als het nodig is
zal het college nieuwe maatregelen
treffen. We wachten de situatie af en
evalueren in december.”
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Verhoging ongepast in tijden van coronacrisis

Toeristische en agrarische branche niet blij
met verhoging toeristenbelasting
In een brief aan de gemeente Peel en Maas geven toeristische en agrarische ondernemers aan niet blij te zijn
met de verhoging van de toeristenbelasting in 2022. De LLTB, In Het Groen campings, Koninklijke Horeca
Nederland afdeling Peel en Maas en Work and Stay pleiten ervoor om de toeristenbelasting minimaal drie
jaar ongewijzigd te laten en zelfs stapsgewijs af te schaffen.
In 2022 wordt de toeristenbelasting in
de gemeente gesplitst in een toeris
ten- en een verblijfsbelasting. De toe
ristenbelasting blijft de komende jaren
op 1 euro staan, de verblijfskosten

zullen in 2022 stijgen naar 1,20 euro
en doorgroeien naar 1,30 euro in
2024. De LLTB, In Het Groen campings,
Koninklijke Horeca Nederland afdeling
Peel en Maas en Work and Stay schrij

ven in een brief aan de gemeente dat
ze geen onderscheid willen maken
tussen groepen niet ingeschrevenen.
‘Wij zijn gastheer van alle nationalitei
ten. Een dergelijk onderscheid leidt tot

11evande11e toch gevierd

Vastelaovesvierders leggen
vastelaovendroute af met
partybus
Dat ze geen 11evande11e in Roermond konden vieren op donderdag 11 november, ging een groep ‘vastelaovesvierders’ uit Helden niet in koude kleren zitten. Om deze dag niet aan zich voorbij te laten gaan, bedachten
Heldenaren Roel Peeters (49) en Joep van de Beucken (30) een alternatief: met een bus een route rijden langs
dorpen die samen het woord ‘vastelaovend’ spellen.

ongewenste ongelijkheid die de wet
gever in deze niet voorstaat.’
Ook stellen de ondernemers dat met
name voor de goedkopere accom
modaties, zoals campings en huisves
tingsbedrijven, de toeristenbelasting
een groot percentage van de over
nachtingsprijs bepaalt. ‘Dit kan oplo
pen tot meer dan 10 procent van het
totale tarief, kosten die nergens door
berekend op kunnen worden. Zeker
minicampings en de campings die zich
richten op jonge gezinnen betalen een
relatief hoog tarief toeristenbelasting
in relatie tot de overnachtingsprijs.
Dit geldt tevens voor internationale
werknemers.’

onrust. Branche-breed werken de ver
blijfsrecreatieve bedrijven in Peel en
Maas hard aan een steeds aantrekke
lijker aanbod. De gast ziet toeristen
belasting als onderdeel van de kosten
voor overnachtingen; dit gaat daarom
ten koste van de marge voor bedrij
ven. Geef de ondernemers de inves
teringsruimte en de mogelijkheid
blijvend te verbeteren. De marges
staan in genoemde sectoren nog
steeds onder druk, prijzen worden
steeds minder door de eigenaar
bepaald, echter door derden. Een ver
dere verhoging van de toeristenbelas
ting zal deze afname alleen nog maar
verstevigen’.

Inschrijven

Betaling uitstellen

Om de toeristenbelasting te vermij
den kan een gast of internationale
werknemer zich inschrijven in de
gemeente. Volgens de toeristische en
agrarische ondernemers is dat onhaal
baar voor personen die minder dan
vier maanden in de gemeente blijven.
Voor arbeidsmigranten geldt dat ze
zich vaak verbonden blijven voelen
met hun thuisland, waardoor inschrij
ving vaak niet aan de orde is wanneer
ze kort in de gemeente verblijven.
‘We hebben deze groep heel hard
nodig. Een verhoging van de toeris
tenbelasting draagt niet bij aan het
gevoel dat we willen uitstralen dat ze
welkom zijn.
Ook geven de ondernemers aan dat
de toeristische/recreatieve en agrari
sche sectoren moeilijke jaren achter
de rug hebben. ‘De land- en tuinbouw
kent al vele jaren van onzekerheid en
dagelijks ondervinden boeren veel

Via een amendement probeerde
PvdA/GroenLinks tijdens de raads
vergadering op dinsdag 16 november
zowel voor huisvesting van arbeids
migranten als voor overige onder
komens de verblijfsbelasting vast te
stellen op 1,20 per persoon per over
nachting. De partij kreeg alleen steun
van Lokaal Peel en Maas. Wethouder
Paul Sanders raadde het voorstel ook
af. “Door de coronacrisis hebben deze
overige onderkomens de betaling
van de verblijfsbelasting uitgesteld,
omdat ze door hun reserves heen zijn.
Daarom is het geen goede tijd om de
belasting te verhogen.”

Wij zijn gastheer
van alle
nationaliteiten

WORD BEZORGER
EEN LEUKE BIJBAAN
Langs verschillende dorpen rijden met
een partybus en in elk dorp 11 minu
ten feestvieren. Het is een plan dat de
twee Heldenaren vorig jaar al bedach
ten voor de 11evande11e, maar niet uit
konden voeren. “Niks kon niks door
gaan door de strenge maatregelen”,
zegt Roel. “Dus nu we te horen kregen
dat we dit jaar ook geen 11evande11e
in Roermond konden vieren door de
coronamaatregelen, leek het ons een
goed idee om het plan alsnog uit te
voeren. Dit jaar was er tenminste wel
wat mogelijk.”

Confettikanonnen
De twee mannen trommelden vrien
den en kennissen op en stapten met
24 man in de bus. Deze bracht hen
naar twaalf dorpen die met hun eerste
letter het woord ‘vastelaovend’ spel
len. De route ging van Velden naar
Arcen, Sevenum, Tegelen, Evertsoord,
Lottum, America, Oostrum, Venlo,
Egchel, Neer en eindigde in Dörp

(de dialecte benaming voor Helden).
“Iedereen had zelf drank, worst
jes en blokjes kaas meegebracht”,
zegt Roel. “We hadden ook 48 con
fettikanonnen bij ons. Op elke loca
tie telden we af van 11 naar 0 en we
knalden de confettikanonnen af en
de muziek aan. We liepen een polo
naise en vierden 11 minuten feest,
daarna gingen we door naar de vol
gende locatie.” Een opvallende stop
was in Evertsoord, waar het gezel
schap uit noodzaak langs de weg
uitstapte en feestvierde. “We dach
ten dat het een dorpje was waar wel
wat mensen bij elkaar woonden.
Dat was niet zo, het was maar heel
klein. Dus besloten we om langs de
weg gaan staan.” Waar ze meer suc
ces hadden, dat was in Oostrum.
Daar bleek een groep mensen los te
gaan in het lokale dorpscafé. “Zij rie
pen ons naar binnen. We hebben
daar 11 minuten met ze gehost in het
kleine café, waar zo’n dertig à veertig

man zaten. Wij kwamen er nog eens
met 24 personen extra naar binnen.
Het was heel gezellig. Zij hadden ons
graag daar gehouden en wij waren
graag daar gebleven, maar we moes
ten door.” De eindbestemming was
de thuisbasis, ‘Helje-Dörp’. Daar ein
digde de groep bij café de Pool, waar
vele Heldenaren de 11vande11e aan
het vieren waren. “We hebben ons
hier nog even aangesloten. Een aantal
van ons heeft het nog tot het einde
om 00.00 uur volgehouden. Maar er
waren ook groepsleden die wijzer
waren, die zijn eerder vertrokken”,
lacht Roel.

Dit jaar was er
tenminste wel wat
mogelijk

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

Mail naar bezorgers@garcon.nl

Tekst: Roosje Delsing
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Gewijzigd plan

Heel bijzonder, heel gewoon
gewoon een heel bijzondere man.

Nieuwe
vergunnings
aanvraag
kas aan de
Roggelsedijk
in Meijel

Op een perceel van ongeveer
2,5 hectare zijn kassen gebouwd
waarin volgens de initiatiefne
mer rabarber en bamboe wordt
geteeld. Op het dak van de kas
zijn zonnepanelen geplaatst.
De gemeente heeft als voor
waarde dat de opbrengst van
de teelt in de kas hoger moet
zijn dan eventuele nevenin
komsten. De vergunning voor
de bouw van een kas aan de
Roggelsedijk in Meijel is in
2009 al afgegeven. De vorige
aanvraag omgevingsvergun
ning van 2020 betrof een wij
ziging hierop. “Die was nodig
omdat de kas hoger werd, de
constructie wijzigde en er een
uitbreiding van deze kas aan
de voorzijde was. Het gaat om
een oppervlakteverschil van
104 vierkante meter. De aan
vraag is toen ingetrokken omdat
aanvrager binnen de gestelde
termijn ontbrekende stukken
niet kon indienen. De aanvraag
die onlangs is gedaan, gaat over
dezelfde onderdelen. Het enige
dat aan deze aanvraag is toe
gevoegd, is een hekwerk
rondom het perceel”, aldus de
gemeente.
Destijds dachten omwonenden
van het stuk land dat het plan
om een verkapte zonnepane
lenweide gaat. De omwonen
den gaven aan dat de buurt op
voorhand niet op de hoogte
was gesteld van de plan
nen. “De aanvrager heeft niet
aangegeven of en hoe een
omgevingsdialoog is gevoerd.
De omgevingsdialoog kunnen
wij niet verplichten. We heb
ben de aanvrager regelmatig
gewezen op het belang hier
van. Los daarvan hebben we als
gemeente regelmatig contact
met de omwonenden en infor
meren hen over de voortgang”,
laat een woordvoerder van de
gemeente weten.
Initiatiefnemer Xaam Solar was
niet bereikbaar voor commen
taar.

In zijn vertrouwde omgeving is overleden

Gradus Wouter Maria de Kok
- Gerard –

Piet Nellen

echtgenoot van

* 05-06-1931 Maasbree

Ans de Kok-Berntsen

† 09-11-2021 Panningen

69 jaar in liefde verbonden met

Mientje Nellen-Janssen

* Oosterhout (Gld.), 12 mei 1933
† Helden, 15 november 2021

Kinder, klein-en achterkleinkinderen
Panningen, 9 november 2021
Tommelvaeren 21 5993 HL Maasbree

Breda: Gemma en Oskar
Lydia
Middelbeers: Frans en Lizette
Amersfoort: Antoinette en Gerard
Simone
Remco

Op maandag 15 november hebben wij in besloten kring
afscheid genomen van Piet en hem begeleid naar de
Natuurbegraafplaats Venlo-Maasbree.
Speciaal woord van dank aan Dr. Aendekerk, Dr. Janssen,
de maedjes van thuiszorg De Zorggroep en Hospice Het
Plattelandshoés voor de liefdevolle zorg die pap van hen
mocht ontvangen

Correspondentieadres: Familie De Kok,
p/a Loosteeg 19a, 5981 NJ Panningen
We nemen zaterdag 20 november in besloten kring afscheid.

Peet Steeghs Uitvaartzorg

Enige en Algemene kennisgeving
Na een langzaam afnemende gezondheid is toch nog
onverwacht van ons heengegaan

Dankbetuiging

Verdrietig om het gemis
dankbaar voor de goede herinnering
trots op wat je ons hebt gegeven
liefde die we nooit vergeten.
Uw aanwezigheid, warme woorden, mooie bloemen
en de vele kaarten bij het overlijden en het afscheid
van ozze pap en opa

Thei Verhaegh
zijn voor ons een grote steun.
Het zal ons helpen bij het verwerken van dit verlies.
Heel hartelijk dank voor al uw medeleven.
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen.
Koningslust , november 2021

Bruno Peeters
* Maasbree, 7 maart 1929

Jan Maessen
Helden, * 25 juli 1929
Helden, † 1 november 2021
echtgenoot van

Bep Maessen-Segers †
Graag willen wij iedereen bedanken, waarvan pap bijzondere
aandacht heeft gekregen in de periode na het overlijden van
mam. Ook iedereen die welgemeend medeleven heeft getoond
tijdens zijn afscheid of middels een schriftelijk bericht.
Wij weten zeker dat pap al deze mensen dezelfde hulp en dank
toewenst voor hun toekomst, zoals hij dat van hen heeft mogen
ontvangen.
Het was goed zo!

Helden, november 2021

Mat en Ineke
Albert en Doree
Johan en Ans
Ronald en Marianne
klein- en achterkleinkinderen

† Helden, 13 november 2021

vriend van Mia Hermans-Peeters †
Correspondentieadres: t.a.v. B. Peeters
Molenstraat 84, 5993 CL Maasbree
In kleine kring heeft het afscheid plaatsgevonden.
Bruno heeft genoten van de liefdevolle zorg die hij heeft
mogen ontvangen gedurende zijn verblijf in woning 80 van
de Ruijsstraat in Helden. Wij willen de zorgmedewerkers
hiervoor hartelijk danken.

“Hoije, ... en bedankt!”

Dankbetuiging

Initiatiefnemer Xaam Solar
heeft opnieuw een omgevingsvergunning aangevraagd voor de kas op de
Roggelsedijk in Meijel.
Een jaar eerder werd er een
bouwstop opgelegd, omdat
de kas hoger gebouwd was
dan was toegestaan in de
vergunning. Met de nieuwe
aanvraag hoopt de initiatiefnemer dat het plan in gewijzigde vorm kan doorgaan.

Hoe gewoon hij zelf ook was, zo bijzonder was hij voor ons
vol verdriet maar nog meer vol dankbaarheid en respect
hebben wij in liefde losgelaten, mijn lieve man, ôzze pap,
trotse opa en overgroot-opa

Dankbetuiging
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De vele lieve reacties en steunbetuigingen zijn een grote
steun voor ons bij de verwerking van het grote verlies van
mijn lieve man en miene pap

Ton van Ninhuijs
Het is ons duidelijk geworden dat Ton niet alleen voor
ons, maar ook voor anderen veel betekend heeft.
Hegelsom, november 2021

Nelly

Jimmy

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

Auto’s gevraagd, alle merken
loop, sloop of schade. Direct geld
en vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 5285 93 48.

Optidee: boek een party bij u thuis of
persoonlijk advies: 06 4855 0730. 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 8221 3072)

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

1811 \ nieuws
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Jongerenvisie

Jongerenvisie Meijel
Jongeren in de dorpen van Peel en Maas vertellen over de leefbaarheid in het dorp vanuit hun perspectief.
Wat waarderen ze en wat missen ze? Deze week gaan drie jongeren uit Meijel met elkaar in gesprek.

alweer feesten georganiseerd zoals
vóór corona. Er valt hier genoeg te
doen en te beleven. Ook vind ik Peel
zonder Grenzen geweldig, een spel
waarbij je met veel veel teams uit het
dorp door middel van fysieke oefe
ningen en kennisvragen tegen elkaar
strijdt om de winst. Het hele dorp
wordt erbij betrokken en dat is erg
gezellig.”

Wonen

Lynn Verscharen

Pieter Steeghs

Sanne Hermkens

Pieter Steeghs (27) groeide op in
Heesch (Noord-Brabant), maar
woont sinds 2014 met zijn ouders
in Meijel. Hij geeft het leven
voor jongeren in Meijel een 7.
“Er zijn voldoende plekken om
heen te gaan of om af te spre
ken met vrienden”, zegt hij. Sanne
Hermkens (24) is ook thuiswonend
en net zoals Pieter niet in Meijel
geboren, maar woont er wel sinds
enkele jaren. “Het leven hier geef
ik op dit moment een 7,5. Er is
genoeg te doen en ik heb het er
erg naar mijn zin.”
Lynn Verscharen (17) is wel een

‘echte’ Meijelse en woont al haar
hele leven in het dorp, samen met
haar ouders en broertjes. Ze geeft
het jongerenleven, net zoals Sanne,
een 7,5. “Ik kan altijd wel iets doen,
omdat ik veel mensen ken. Als je zelf
geen vriendengroep in Meijel hebt,
dan denk ik dat het geen leuk dorp is,
omdat je dan niet met mensen naar
een café kunt gaan.”

niet in Meijel ben in het weekend, is
het wel in Heesch, waar ik nog steeds
wekelijks te vinden ben.”
Lynn vindt Meijel een gezellig dorp,
mede door de verschillende cafés
waar ze met haar vriendinnen heen
kan als ze gaat stappen. “Ik verveel
me nooit in Meijel, maar ik zou het
wel leuk vinden als we nog één keer
iets groots organiseren. Dat was het
plan met de schutterij, maar door
corona is dat uitgesteld.”
Ook Sanne is blij met de uitgaansmo
gelijkheden in het dorp. “We hebben
een kroeg en meerdere cafés en res
taurants en inmiddels worden er ook

Jongerenactiviteiten
Pieter drinkt in het weekend (als hij
de volgende dag vrij is) graag speci
aalbiertjes bij vrienden thuis of in één
van de cafés in het dorp. “En als ik

Pieter is niet van plan om ooit nog
weg te gaan uit Meijel. “Ik ben bijna
drie jaar geleden mijn eigen rij
school begonnen in Meijel en zou dit
niet ergens anders willen vestigen.
Ik heb wel plannen om samen te gaan
wonen met mijn vriendin, omdat we
samen een plekje willen. Helaas lopen
we tegen dezelfde problemen aan als
iedereen die een woning zoekt: er is
veel vraag, maar weinig aanbod.”
Ook Sanne ziet het niet gebeuren dat
ze ooit nog vertrekt uit Meijel. “Ik zit
hier op mijn plek en met de A67 in de
buurt ben ik snel op mijn werk, dat
buiten Meijel ligt. Hoewel op mezelf
wonen voorlopig niet zal gebeuren in
de huidige omstandigheden, zal ik in
de toekomst op zoek gaan naar een
plekje in Meijel.”
Lynn zit voorlopig ook nog goed bij
haar ouders. “Het is nog niet mijn
planning om op mijzelf te gaan, ik
wil nu nog bij pap en mam blijven
wonen. Als ik naar later kijk, zou ik
gewoon graag in een dorp willen
wonen. Omdat in Meijel eigenlijk wel

alles binnen handbereik ligt, is dat een
goede optie.”

Plus- en minpunten
“Als je een vereniging of groep hebt
in Meijel, dan is er niks mis met het
leven in het dorp”, zegt Pieter. “Ik kan
weinig minpunten noemen.” Volgens
Lynn kent iedereen in Meijel elkaar
en is dat zowel een voordeel als een
nadeel. “Ergens is dat echt super
leuk, maar roddels gaan snel rond.”
Sanne vindt Meijel een levendig dorp.
“Er zijn veel mogelijkheden om iets te
ondernemen. Ik ben graag bij voetbal
club RKMSV, waar ik ook vrijwilligers
werk doe. Ik krijg er veel energie van
om wat te doen voor mijn club. Op dit
moment mis ik niet veel in Meijel,
behalve een betaalbaar huis om in te
wonen. Maar voor mij is er genoeg te
doen met een bruisend verenigings
leven waar ik trots op ben en genoeg
vrijetijdsbestedingsmogelijkheden en
feestjes. Ik hoop dat Meijel over tien
jaar nog altijd zo is.”

Er zijn voldoende
plekken om heen te
gaan of om af te spreken
met vrienden

Tekst: Roosje Delsing

Optocht in open auto

Alternatieve
Sinterklaasintocht
in Baarlo
Stichting Kinderfeesten Baarlo heeft op basis van de huidige
ontwikkelingen en na goed overleg met gemeente Peel en Maas
besloten om het programma van de intocht aan te passen.
Op z ondag 21 november arriveert Sint Nicolaas, vergezeld door
vele Pieten, in Baarlo in een open auto en rijdt een route door het
centrum.
In de ochtend trekken pieten met
verschillende voertuigen rond in
het dorp. Zij zullen de kinderen
alvast voorbereiden op de komst
van Sint Nicolaas. Om 13.30 uur
maakt de goedheiligman in een
open auto met zijn pieten vanaf de
Wilhelminastraat een route door
het centrum van Baarlo. Sinterklaas
zal de kinderen enthousiast toe
zwaaien. De pieten delen strooi
goed uit en nemen de tekeningen
en knutselwerkjes van de kinderen
in ontvangst. De route is als volgt:
Wilhelminastraat, Grotestraat,
Markt, Baron van Erplaan,
Sprunklaan, Bolleberg, Hoogstraat,
Albert Neuhuysstraat en
Wilhelminastraat. Er wordt dit jaar
geen toespraak gehouden op de
Markt en er vindt geen speurtocht
en pietendisco plaats. Iedereen
wordt verzocht om verspreid plaats
te nemen langs de optochtroute en

drukke plaatsen zoveel als mogelijk
te mijden.

Pakhuis
Zaal Unitas in de Wilhelminastraat
is weer omgetoverd in een pakhuis.
Ook staat er dit jaar weer een grote
rode brievenbus van Sint Nicolaas.
Hierin kunnen kinderen kleurpla
ten, berichtjes of hun gemaakte
knutselwerk stoppen. Dit jaar wil
Stichting Kinderfeesten Baarlo
een lange vlaggenslinger maken
voor de Sint. Vlaggenkleurplaten
zijn uitgedeeld op de basisscho
len en kinderopvang en kunnen
ook ingeleverd worden in de rode
brievenbus. Om vandalisme te
voorkomen wordt de brievenbus
iedere avond weer naar binnen
gezet. Voor meer informatie zie
ook de Facebookpagina Stichting
Kinderfeesten Baarlo.

Boomfeestdag 2021 in Maasbree
Jeugd en Natuur Maasbree heeft op woensdag 10 en donderdag 11 november samen met 65 kinderen van
groep 6 van basisschool De Violier meegedaan aan de Boomfeestdag in natuurgebied Westering. De weergoden waren goed gezind en zorgden voor zon en weinig wind, zodat het prima weer was om de natuur te
ontdekken. Tijdens de lessen op school hadden de kinderen zich al goed voorbereid en geleerd over waarom
bomen zo belangrijk zijn. Na uitleg over waaraan je bomen kunt herkennen, werden de kinderen in groepjes verdeeld en konden ze beginnen aan een speurtocht door het gebied. De gidsen van Jeugd en Natuur
waren onder de indruk van het enthousiasme van de kinderen. Na de speurtocht kregen de kinderen een
kopje warme chocomel en vertrokken ze naar de Leef en Groei Hoeve om daar 66 knotwilgen te planten.
Als dank kregen de kinderen een Boomfeestdag liniaal aangeboden. Na het knuffelen van de dieren vertrokken de kinderen met een goed gevoel richting school. / Tekst: Jeugd en Natuur Maasbree
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Een glimlach van herinneringen
Een traan van gemis
Omdat het zonder jou
Nooit hetzelfde is

Ben en Mia
Peeters-Rijs

Tjeu Sonnemans
Tjeu van Tisjkes Sjef

Mia Reinders

50 jaar getrouwd!
Proﬁciat
Kinderen en kleinkinderen

Thijs Reijnen

echtgenoot van

24 november 2021

* Neerkant, 16 april 1931

† Venlo, 10 november 2021

Meijel: Mia Sonnemans - Reinders
Meijel: Jos en Thea Sonnemans - Lenders
Diana en Mark
Frank
Lisa en Martijn
Meijel: Piet en Yvon Sonnemans - Flipsen
Tim
Kevin en Maud

John en Sien Kuipers
24 november

50 jaar getrouwd
Proﬁciat
kinderen en kleinkinderen

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

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

077 308 28 33
06 30 921 961

Meijel: Hennie en Kees Mariën - Sonnemans
Maico en Emma
Froukje en Jordy
Koningslust: Angela en Jo Joosten - Sonnemans
Max en Adina
Daan en Veerle
Familie Sonnemans
Familie Reinders
Familie Sonnemans
Heufkesweg 24A
5768 RR Meijel
De uitvaartdienst wordt gehouden op donderdag 18 november
om 10.30 uur in de St. Nicolaaskerk te Meijel.
In de loop van de middag zal het gezin pap begeleiden naar het
crematorium.

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

bob noten
uitvaartbegeleiding

voor élke verzekering

077-3661314 | www.bobnoten.nl

pap en opa van
Ruth
Krijn en Britt
Beau
Ward
Roy en Oukje
Thijn
Renske
Lieke

Correspondentieadres:
Steenbakkersstraat 3, 5981 WT Panningen
We nemen in besloten kring afscheid van Thijs.

Op 75-jarige leeftijd is onverwachts overleden miene leeve
Frans, miene pap, mien schoënvader en ôzze hiele gruütse opa

Thijs Reijnen

Frans Grutters

Bedankt Thijs voor de mooie herinneringen
die blijven bestaan.

Nel Grutters-Suntjens

Annie, Ruth, Roy, Bram en familie veel sterkte.

echtgenoot van

Vriendengroep ‘‘de Kuiters’’ Panningen
Rob en Judith, Sjeng, Lei

Leo Janssen †, Jan Steeghs, Pierre Janssen †, Leo Verhaag †,
Thei Verhaegh, Hein Dorssers †, Harrie Lemmen,
Mat Janssen, Bart Joosten †

In besloten kring nemen wij op zaterdag 20 november
afscheid van Frans. Aansluitend begeleiden we hem naar
de Natuurbegraafplaats Maasbree/Venlo.
Bedroefd hebben wij kennisgenomen van het overlijden
van ons lid

Peet Steeghs Uitvaartzorg

Thijs Reijnen
samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

begeleiden en ontzorgen

Annie Reijnen - Spee

Bedroefd hebben wij kennis genomen van
het overlijden van onze vriend

24-uur
bereikbaar

eigen afscheidscentrum
vijf 24-uurs kamers

58 jaar in liefde verbonden met

“ut Is goot zoë”

Venlo, 14 november 2021
Iepenstraat 16 5993 XS Maasbree

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

* Panningen, 5 oktober 1937
† Venlo, 15 november 2021

Bram en Christianne
Jens en Kiki
Isa

regio Peel en Maas

fienbosuitvaartzorg.nl

Stil ben je van ons heengegaan,
je hebt altijd voor ons klaargestaan.
Geborgenheid en liefde heb je gegeven,
zo was je hele leven.
Je was een schat voor ons allen,
je te moeten missen zal ons heel zwaar vallen.

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Thijs was vele jaren bestuurslid van SV Panningen en als
vrijwilliger heeft hij SV Panningen jarenlang terzijde gestaan
met zijn vakmanschap en kennis op velerlei gebied.
Wij wensen zijn familie veel sterkte toe met dit grote verlies.
Bestuur en leden SV Panningen
Bestuur en leden supportersvereniging SC Knuurke

1811 \ nieuws
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Basisschoolleerlingen
planten bomen voor
Nationale Boomfeestdag
2021
Het aankomende plantseizoen
worden de eerste bomen van het
7.319-bomenplan geplant, dat gebeurt
in het eerste kwartaal van 2022. In het
kader van de Nationale Boomfeestdag
is op deze feestdag het startschot
gegeven voor het initiatief. In Peel
en Maas werd de Boomfeestdag
één dag later gevierd dan landelijk.
Tijdens de Boomplantdag werden
er in acht kernen bomen geplant,
wethouder Paul Sanders was bij
zes kernen aanwezig om samen
met basisschoolleerlingen de taak
te volbrengen. In elke kern werd
een ander soort boom in de grond
vastgezet, zoals de witte moerbei
bij OBS De School in Maasbree, de
Mongoolse linde in Panningen en de
bijenboom bij basisschool De Liaan
in Helden. De boom stond telkens
al klaar in de grond en leerlingen

mochten zelf voeding rondom de stam
strooien, het gat dichtmaken met een
schep en zand en de palen in de grond
slaan.

Bomenplan
De gedachte van het 7.319-bomenplan
is dat er daarmee voor elke inwoner
van Peel en Maas een boom is, dus
ruim 43.000 in totaal. In werkelijkheid
zijn er overigens meer bomen, omdat
bossen en bosjes in bijvoorbeeld
parken niet zijn meegeteld. Er worden
bomen geplant binnen de bebouwde
kom, in parken en bermen, bomen
in groepsverband (bosjes) en bomen
in particuliere tuinen binnen de
bebouwde kom. Het gaat om een
totale investering van ruim 1,2 miljoen
euro. Eén jaar geleden heeft de raad
hiervoor budget beschikbaar gesteld.

com hey
me
me rciee
adv dia l
iseu
r!

Uitreiking Cultuurprijs
uitgesteld
Het comité van de Cultuurprijs heeft zaterdag 13 november te horen
gekregen dat de uitreiking van de Cultuurprijs in DOK6 niet kan
plaatsvinden. Dit vanwege het hoge aantal coronabesmettingen.
Na overleg met de burgemeester,
het Team Bevolkingszorg dat ver
antwoordelijk is voor het corona
beleid in gemeente Peel en Maas,
en de wethouder van cultuur,
heeft het comité Cultuurprijs moe
ten besluiten om de uitreiking van
de Cultuurprijs 2020 en 2021, de
Stimuleringsprijs 2020 en 2021 en de
Publieksprijs van 2020 en 2021, van
wege de coronamaatregelen niet te
laten plaatsvinden op vrijdagavond
19 november. “Het comité gaat nu

bekijken op welke wijze we in de
nabije toekomst een zo volledig
mogelijke uitreikingsavond kunnen
organiseren. We wachten in ieder
geval niet tot de reguliere uitreiking
van volgend jaar, maar zullen ruim
voor die tijd de verdiende aan
dacht geven aan alle genomineer
den van 2020 en 2021. Zodra we
daar meer over kunnen berichten,
zal dit bekend worden gemaakt via
Facebook en andere media”, aldus
het comité Cultuurprijs.

Kempen Creëert groeit en daarom zoeken
wij versterking binnen ons media team,
iets voor jou?
Kansen zien is één, ze realiseren is twee. Loop jij voor
beide warm en ben je op zoek naar een dynamische salesrol bij een tof bedrijf? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wat ga je doen?
Je gaat samen met ons nieuwe verkoopstrategieën voor
nieuwe mediaconcepten ontwikkelen waarbij je zelf
verantwoordelijk bent voor de sales en de uitvoering die

‘Elektriciteitsnet moet met
spoed worden uitgebreid’
Het elektriciteitsnet in Peel en Maas heeft de aankomende jaren niet
genoeg capaciteit om lokale ondernemers met plannen om
duurzame energie op te wekken aan te sluiten. De aanvragen voor
energieopwekking liggen hierdoor stil. De gemeenteraad van Peel
en Maas vroeg het college tijdens de begrotingsvergadering van
dinsdag 16 november om de netwerkbeheerder op te roepen alles in
het werk te stellen om de noodzakelijke uitbreiding in gang te
zetten.
CDA, VVD en PvdA/GroenLinks
gaven aan dat het vol leggen van
daken voorkeur krijgt boven zonne
parken. Ondernemers geven ech
ter aan dat ze nauwelijks de kans
krijgen om aan energielevering te
doen, omdat er geen plaats is op
het net. Daarom is het volgens de
partijen noodzakelijk dat het net
werk met spoed wordt uitgebreid.
De partijen riepen via een motie het
college op de netwerkbeheerder
hierop aan te spreken.
Wethouder Paul Sanders kon de
motie omarmen. Wel gaf hij aan

dat de gemeente geen enkele
invloed heeft op wat Enexis doet.
“Het netwerk zit helemaal vol. Daar
heb ik Enexis flink op aangesproken.
Ze moet een perspectief bieden
en toegeven dat het netwerk nog
niet wordt uitgebreid. Ik merk dat
de bal naar de gemeente wordt
gespeeld, maar we gaan er niet
over of plannen op het netwerk
worden aangesproken. Het enige
dat we kunnen doen, is partijen
samenbrengen en dat willen we
natuurlijk graag doen.”

daarop volgt. Hierbij weet jij als geen ander organisaties
te helpen bij het maximale uit hun adverteerbudget
te halen.
Wie ben je?
Heb jij een sales-hart, affiniteit met de regio NoordLimburg en denk je in zowel off- als online mogelijkheden?
Dan is dit dé functie voor jou. Ambitie en drive vinden
wij belangrijker dan ervaring. Laat ons dus vooral weten
waarom jij geschikt bent voor deze functie!
Solliciteren doe je door een e-mail met cv en motivatie
te sturen naar vacature@kempencreeert.nl.
Wil je graag wat meer informatie over deze vacature
ontvangen? Bel met Mike op 077 396 13 50, hij kan je er
alles over vertellen!

#kempencreëert
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15-vragen aan

Jans Bouten Kessel
Heb je een verborgen talent?
Als ik heel eerlijk ben heb ik geen
verborgen talent waar niemand wat
van af weet. Ik ben er laatst wel ach
tergekomen dat ik de split kan doen.

Heb je een bijbaantje?
Ik heb zeker een bijbaantje. Ik werk
bij Baron Frits in Kessel. Dit is een
restaurant/terras gelegen aan de
Maas. Ik werk hier in de bediening.
Hier ben ik ook graag, het is leuk
werk en er zijn leuke collega’s.

Wat doe je het liefst op een
vrijdag- of zaterdagavond?
Wat ik het liefst doe op een vrij
dag- of zaterdagavond is uitgaan
met vrienden en vriendinnen.
Bijvoorbeeld naar een club of een
kroeg gaan samen om daar iets
te drinken. Helaas is dit vanwege
de nieuwe maatregelen niet meer
mogelijk voor de komende weken.

Heb je een huisdier?
Ik heb een huisdier. Ik heb een
kat van bijna 4 jaar oud. Zijn naam
is Pukkie. Het was mijn moeders
idee om een kat aan te schaffen,
ook al ben ik er stiekem allergisch
voor. Ik blijf bij hem uit de buurt en
probeer hem zo min nu mogelijk
te aaien. Het is wel een schat van
beest.

Waar geef je je geld het liefst
aan uit?
Het liefst zou ik mijn geld sparen,
maar natuurlijk lukt dit niet. Ik geef
het liefst geld uit aan nieuwe kle
ren. Ik vind het leuk om nieuwe
kleren te kopen en op een of andere
manier heb ik er nooit genoeg.

Wat was de laatste serie of film
die jij heel erg leuk vond?

Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Jans Bouten
18 jaar
Gilde Opleidingen
Kessel

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou graag ooit een reis willen
maken naar Parijs. Sinds kleins af aan
vind ik het al een mooie stad en zou
er graag een keer heen willen. Als ik
hier naartoe zou gaan wil ik graag
in een luxe hotel zitten met uitzicht
op de Eiffeltoren. Ik zou dan met
mijn momentele liefde gaan, aange
zien Parijs de stad is van de liefde.
Die ervaring zou ik graag met hem
willen delen.

Wat zou je graag nog willen leren
in je leven?
Wat ik graag nog zou willen leren in
mijn leven is de taal Frans. Ik vind het
een bijzonder mooie taal en zou het
leuk vinden om deze te leren. Ik heb
op de middelbare school drie jaar
Frans geleerd, maar dat heeft niet zo
veel opgeleverd uiteindelijk. Als ik dit
kan leren voor ik naar Parijs op vakan
tie zou gaan, zou ik erg tevreden zijn.

Wat vond je als kind het leukst?
Als kind vond ik de familie uitjes het
leukst. Ik kan me nog herinneren dat
we met de familie vaker naar het
pretpark Toverland gingen, dit vond
ik vroeger helemaal geweldig.
Maar ook samen op vakantie gaan.
Vroeger gingen we vaker met de
hele familie naar Spanje op vakantie.
Dit waren voor mij leuke tijden die ik
kan waarderen.

delijk voor te klas te kunnen staan
als juf.

Wanneer had je voor het laatst de
slappe lach?
Ik had voor het laatst de slappe lach
afgelopen donderdag (11-11). Dit was
met een vriendin. We zagen een video
die ons aan elkaar deed denken, toen
schoten we zo hard in de lach dat we
even moeite hadden met ademen.

Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?

De herinnering die mij het meeste
kippenvel bezorgt is de tijd toen mijn
ouders aan mij vertelden dat mijn
opa ingeslapen was. Ik kwam thuis
van een schooldag en toen kwamen
mijn ouders met het slechte nieuws.
Ik was er heel erg kapot van.

De laatste foto die ik gemaakt heb is
een foto van mij en mijn vriendinnen.
We zaten gezellig bij iemand thuis
iets te drinken. Toen besloten we een
groepsfoto te maken als herinnering
van de leuke avond.

Welke opleiding doe je?

Hoe heb je je beste vriend/
vriendin ontmoet?

Ik doe nu de opleiding onderwijsas
sistent op het Gilde in Venlo. Ik heb
voor deze opleidingen gekozen
omdat ik heel erg graag met kinde
ren werk. Als ik deze opleiding af
heb, wil ik ook graag nog naar de
Pabo doorstromen om dan uitein

Mijn beste vriendin heb ik in
Toverland ontmoet. Ze ging naar
dezelfde school als mij maar door een
klasgenootje heb ik haar leren ken
nen. We hadden direct een goede klik
met elkaar. Zes jaar later en de klik
hebben we nog steeds.

De laatste serie die ik gekeken heb
die ik erg leuk vond was ‘How I
met your mother’. De serie was
een aanrader van een vriend van
mij. Hij lijkt een beetje op de serie
‘Friends’ alleen in dit verhaal blijft
alles terugkomen en zit er een
reden achter alles, daarom vind ik
hem zo leuk.

Met welk dier zou je een dag
willen ruilen?
Ik zou een dag willen ruilen met
een dolfijn. Ik zou graag met een
dolfijn willen ruilen omdat het
mooie dieren zijn. Het lijkt me heer
lijk om door de oceaan te zwem
men. En ook lijkt het me mooi om
dan af en toe er boven uit te sprin
gen.

Vroeger gingen we
vaker met de hele
familie naar Spanje op
vakantie. Dit waren
voor mij leuke tijden
die ik kan waarderen

Hoi

Column

Muziek
Veel mensen zouden niet
kunnen leven zonder muziek,
onder andere ik. Even weg van
de realiteit. Het is goed voor
de ontspanning maar kan ook
handig zijn tijdens
bijvoorbeeld het poetsen of
opruimen. Maar je kunt
natuurlijk ook afgeleid raken,
als je zo’n goed nummer op
hebt staan dat je je niet meer
kunt concentreren op waar je
eigenlijk echt mee bezig moet
zijn. Herkenbaar.
Zelf luister ik bijna dagelijks via
Spotify mijn favoriete nummers.
Terwijl ik in de bus zit of tijdens
het werken. Gewoon even je
favoriete afspeellijst aanzetten
en huppakee, je humeur is weer
een beetje opgekrikt. Iedereen
heeft zo z’n eigen smaak, van
80’s tot rap en van pop tot rock.
Elke dag komen er weer nieuwe
nummers bij. Zo laat elke app
waar je muziek op kunt luisteren
je nog meer nieuwe muziek
ontdekken, door te kijken naar je
luistergeschiedenis en hier dan
aanbevelingen voor te geven.
Ik ben zelf grote fan van
het vergelijken van elkaars
muziekinteresse. Zo kom je af en
toe nog eens goede nummers
tegen die je dan weer kan
toevoegen aan je playlist. Ik zag
laatst een video van een meisje
dat tijdens haar rondreis iedereen
die ze tegenkwam, zijn of haar
favoriete liedje heeft gevraagd.
Aan het einde van haar reis had
ze een afspeellijst met honderden
verschillende nummers. Maar hoe
vaker je een bepaald nummer
luistert, hoe sneller je er op
uitgekeken bent. Neem nou
sommige radiostations. Die
draaien de op dit moment
populaire liedjes non-stop totdat
je er op een gegeven moment
klaar mee bent.
En om je favoriete artiest dan
eens live te zien en horen ga je
naar een festival of concert, zoals
Pinkpop of Lowlands. Naar dit
soort evenementen gaan is op
dit moment gelukkig mogelijk,
alleen dan wel vanaf 13 jaar
met coronapas. Ik hoop dat alles
op deze manier toch door kan
gaan voor de gevaccineerde én
ongevaccineerden.

Tekst: Mirthe
Maud
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Wegens groei zoeken ACE Wikkeltechniek en
REMADE in HOLLAND collega’s!

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

Buurgemeenten
moeten één lijn
trekken wat betreft
de sinterklaasintocht
In verschillende dorpen zoals Baarlo en Kessel gaat de sinterklaasintocht wel door. Maar in Horst is hij afgelast. Dit komt doordat er op
vrijdag 12 november door het kabinet is besloten dat de burgemeesters zelf mogen bepalen of de sinterklaasintocht doorgaat of niet.
Het kabinet heeft besloten dat een gemeente zelf mag bepalen of de op
tocht van Sinterklaas doorgaat of afgelast wordt. Er zijn veel verschillende
besluiten genomen in het land. Zo mag de optocht in Baarlo wel doorgaan,
maar in Horst niet. Ook de landelijke intocht is doorgegaan. Van de ene
kant is het goed dat de burgemeesters zelf mogen beslissen hoe ze met
zulke buitenevenementen omgaan. Sommige houden de intocht ook alleen
met toegangsbewijs, hierdoor wordt het wel op een veilige manier geor
ganiseerd. Wel is het voor de kinderen natuurlijk heel verwarrend waarom
Sinterklaas niet hun gemeente binnen komt lopen, maar wel in de gemeen
te ernaast. Ook is het door de nieuwe maatregelen heel dubbel. Andere
evenementen worden wel afgelast, buiten en binnen. Dus waarom zou de
intocht wel doorgaan? En waarom zou de intocht wel in het ene dorp en in
het andere dorp niet?
Buurgemeenten moeten een lijn trekken wat betreft de sinterklaasintocht,
wat vindt u?

Bespreking poll week 45

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 kosten
van de nieuwe speeltuin. Het restant bedrag moet door de bewoners
zelf worden opgehoest. Dit is volgens de initiatiefnemers best lastig
om voor elkaar te krijgen.
In de begroting van 2022 werd een bedrag van 150.000 euro vrijgemaakt
voor het opknappen van speeltuinen. Volgens het CDA is dat te weinig.
De partij vroeg dan ook tijdens de raadsvergadering van dinsdag 14 novem
ber om een verhoging. Dat voorstel kreeg een meerderheid van de raad.
Gwen Fleuren geeft aan dat er in Helden een identiek vraagstuk voorligt
als in Maasbree. “In de wijk Schrames wordt er ook hard gewerkt aan
een nieuw plan voor de wijk- speelvoorzieningen. Het huidige (speeltuin)
beleid van de gemeente is gericht op vervanging van toestellen in plaats
van voorzieningen creëren gebaseerd op behoefte van inwoners en
demografische ontwikkeling van wijken. Een gemeente die (financieel)
meer faciliteert is welkom.”
Mieke Verhaegh geeft aan het eens te zijn met Gwen Fleuren. “Het huidige
beleid van gemeente Peel en Maas past dan ook niet bij het voornemen om
de meest gezinsvriendelijke gemeente van Nederland te worden.”

Uw huis weer opgefrist en hulp
nodig? Voor schilder-en texwerk bel
Huub 06 1411 5949.
Mooie kerstbomen te koop div.
soorten/maten in pot of gezaagd.
Verkoop vanaf zaterdag 27 november.
Dagelijks geopend 10.00-17.00 uur.
p/a Cafe Otje, Napoleonsweg 4, Neer
Mooie kerstbomen te koop div.
soorten/maten in pot en gezaagd.
Verkoop vanaf zaterdag 27 november.
Maandag t/m zaterdag 09.00-17.00 uur.
Verkoop: Egchelseweg 18, Panningen.
Tuinman gezocht voor grote tuin
in Panningen, +/-2 uur per week.
Tel.06 1569 8941

CADEAUTIP: Deel 1 en 2 Waar de
Groote Molenbeek ontspringt…
Per stuk € 20,-. Te verkrijgen: Primera
Panningen, De Ankerplaats Grashoek
Gevraagd Stallingsplaats
voor camper van 7 mtr lengte 3 mtr
hoogte Tel. 06 2505 0604
Angst voor Corona?
Zorg goed voor jezelf en voor je
lichaam. www.zelfzorgcovid.nl
Beloning voor teruggave Sleutelbos
onlangs verloren in Helden.
tel: 06 5316 8187
Gez. schoonmkstr 3 u/wk (middag)
in Helden. Hh zonder huisdieren/
kinderen. Bij interesse: 06 5143 5570.

09

ACE Wikkeltechniek en Remade in Holland beiden uit! WIJ zoeken
collega’s die mee willen groeien. Wij repareren elektrotechnische
componenten, wikkelen motoren, spoelen en transformatoren en
met Remade in Holland doen wij dit ook nog eens seriematig.
Voel jij je aangesproken bij het lezen van onderstaande
omschrijvingen? Reageer dan door je motivatie en cv te sturen naar
info@acewikkeltechniek.nl , ter attentie van Kim Vaessen.

Productiemedewerker
Transformers & Coils

Stadsefratse

Wat ga je doen?
• Wikkelen van spoelen;
• Solderen;
• Lichte assemblagewerkzaamheden;
• Je verricht jouw werkzaamheden vooral zittend.

Column

Vakantie
stress
Waar voor de meeste HALLOlezers de zomervakantie allang
verleden tijd is, moet die van
mij nog beginnen. Ik ben druk
bezig met het inpakken van
mijn backpack voor een solotrip van drie weken in Mexico.
Maar ik kan je vertellen dat
vakantie, zeker met de huidige
coronamaatregelen wereldwijd, bij mij voor de nodige
stress zorgt.
Normaal gesproken stress ik in mijn
vrije tijd niet snel. Maar als het om
vakantie gaat, dan gaat mijn hart
slag omhoog door al het geregel.
Ik ga rondreizen, dus neem een
backpack mee. Hoewel ik weet dat
‘less is more’ en ikzelf het gewicht
moet dragen, blijft keuzes maken
lastig. Ik weet ook wel dat je op
vakantie altijd in dezelfde paar
kledingstukken rondloopt en je de
rest van de bagage volledig links
laat liggen, maar hoe kun je van
tevoren in godsnaam weten wat
die lievelingskledingsetjes zijn?
Niet inderdaad, dus pak ik alles
maar in. Ik ben zondag de stad
doorgeracet en kocht mijn laatste
vakantiebenodigdheden, van mug
genspray tot shampoo en zonne
brand. Naarstig op zoek naar een
bikini bleek een fiasco: in novem
ber hangt er niks meer in de win
kels. Dus bestel ik ze op het laatste
nippertje nog online, samen met
een berg zomerkleding en slippers,
in de hoop dat dit nog op tijd aan
komt en überhaupt past. Ik moet in
de laatste week nog naar de kap
per, mijn wenkbrauwen en wim
pers verven bij een specialist en de
pedicure bezoeken. Ik verbaas me
over het bedrag dat ik uitgeef vóór
dat ik überhaupt mijn reisbestem
ming heb bereikt. Als laatste maak
ik me druk om alle papieren die ik
moet regelen. Een QR-code heb ik
niet nodig, want met de volledige
vaccinatie die ik heb gehad, kan
ik Mexico gewoon in- en uitreizen.
Lees ik op het nippertje op een reis
blog dat je in Amerika, waar ik op
de terugweg een overstap maak,
wél een negatieve coronatest nodig
heb. Ik prijs mezelf gelukkig dat ik
dit nog oppik. Het heeft me een
hoop ellende bespaard. De vakan
tiestress is intens, maar vast ook
snel vergeten wanneer ik met een
piña colada in mijn hand op het
hagelwitte strand zit.
Roosje

Wat breng jij mee?
• Je hebt een ﬁjne motoriek om de spoelen te wikkelen;
• Je hebt aﬃniteit met techniek;
• Je spreekt Nederlands. En je vindt het geen probleem dat er
Limburgs dialect gesproken wordt;

Productiemedewerker
Repair/Remanufacturing
Wat ga je doen?
• Jouw taak is om elektrotechnische componenten van onze klanten
een tweede leven te geven. Zodat deze langer mee gaan en niet op
de afvalberg terecht komen.
• De werkzaamheden zijn repeterend maar divers: demonteren,
reinigen, monteren, testen en inpakken.
• De werkzaamheden worden staand verricht.
Wat breng je mee?
• Je hebt aﬃniteit met techniek;
• Na een inwerkperiode ben je in staat om zelfstandig te kunnen werken;
• Je spreekt Nederlands. En je vindt het geen probleem dat er
Limburgs dialect gesproken wordt;
• Je denkt probleemoplossend, iets dat geregeld van pas komt in
jouw werk.
Wat bieden wij?
• Een baan met uitzicht op een vast dienstverband. Ons bedrijf groeit
en als jij ook graag bij ons werkt zijn er mogelijkheden.
• Er is incidenteel sprake van overwerk.
• De werktijden zijn van ma-do van 8.00-16.45 en op
vrijdag 8.00-16.00. Op tijd het weekend in!
• We beginnen met een tijdelijk contract. Bevalt het van beide kanten?
Dan wordt dit uiteindelijk omgezet in een vast contract.

Elektrotechnisch
medewerker
Waar hou jij je mee bezig?
• Repareren en reviseren van electromotoren, aandrijvingen en
mechanische componenten, in onze werkplaats of op klantlocatie;
• Storingen repareren en een inschatting maken van de reparatiekans,
versus de te maken kosten;
• Je werkt erg oplossingsgericht;
• Opstellen van reparatie rapportages.
Wat krijg je van ons?
• een contract op fulltime basis met uitzicht op een vast contract;
• een meer dan marktconform salaris, afhankelijk van leeftijd,
opleidingsniveau en opgedane werkervaring- een ﬁjne, schone
werkplek, verantwoordelijkheid en doorgroeikansen
Wat breng jij mee?
Jij bent de collega die wij zoeken, als:
• Jij graag jouw klanten tevreden houdt met draaiende motoren,
ventilatoren, alle elektrotechnische componenten;
• Jij denkt altijd in creatieve oplossingen, geen reparatie is hetzelfde;
• je gestructureerd kunt werken;
• jij een opleiding in de electrotechniek op zak hebt of werkervaring in
het vakgebied;
• je aﬃniteit hebt met elektro en graag het vak van wikkelaar wilt leren.
Voor meer informatie over ons kijk op www.acewikkeltechniek.nl
en www.remadeinholland.nl

Nijverheidsstraat 2 | 5961 PJ Horst
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Bekendmakingen

Waarschuwing

Oplichter actief onder de
naam Medipoint!

In dit overzicht staan alle bekendmakingen van vorige week. Meer informatie
over de bekendmakingen leest u op www.officielebekendmakingen.nl >
zoekterm ‘Peel en Maas’

Bij Medipoint en gemeente Peel en Maas is het bericht binnengekomen dat er in onze
gemeente een oplichter actief is. De oplichter doet zich voor als een medewerker
van Medipoint. Deze persoon vraagt borg voor de levering van een scootmobiel of
geld voor een betere scootmobiel. Bijvoorbeeld in de vorm van het tekenen van een
bankmachtiging. Let op: Medipoint vraagt NOOIT geld.

Aanmelden nieuwsbrief
gemeente Peel en Maas
Heeft u zich al aangemeld voor de digitale nieuwsbrief van gemeente Peel en Maas?
Zo blijft u wekelijks op de hoogte van het laatste nieuws van en over uw gemeente.
Aanmelden gaat via de website www.peelenmaas.nl

Huiselijk geweld…..het komt wel goed
Huiselijk geweld is een groot maatschappelijk probleem, ook in
Peel en Maas en komt vaak voor. We vrezen dat de meldingen
slechts het topje van de ijsberg is, omdat mensen zich vaak
schamen om te praten over de problemen thuis of in de
familie. Heb je te maken met huiselijk geweld of ben je
getuige van huiselijk geweld, meld dit dan. Elke klap is te
veel! Huiselijk geweld gaat niet zomaar over!

U kunt aan dit overzicht geen rechten ontlenen.

Plaats/locatie

Straat/omschrijving

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

Bergweg 8
Bosbeeklaan 1
d'Olneweg 2
Hummerenweg 19
Maasstraat 2
Napoleonsbaan Noord 34
Soeterbeek 15a
Hoogstraat 70, 70A1 t/m 70A20
Keup 3
Roosenhof 11
Lorbaan 58
Meeuwenweg 6
Op de Lundert kavel 4
Past. Jeukenstraat 36
Schrames 4 A
Weidebos perceel G 7744
Lindelaan 9
Dörperfeldlaan 3
Distelstraat 7
Lange Heidesectie P nr. 319
Vlasbemt 18
Vlasbemt kavel 4
Banmolen 27
Bosrand 17
Heldensedijk 14
Heldensedijk 35
Kerkveld 11
Pater Willemsplantsoen 18
Industrieterrein Panningen 106

Container niet vol?

Is uw container niet vol? Sla dan een inzamelbeurt over!

Heeft u te maken met huiselijk geweld:
bel Vorkmeer tel. 077 - 307 73 50 of
Veilig Thuis via 0800 2000
Voor meer info, kijk op: www.vorkmeer.nl/
ik-heb-ondersteuning-nodig-bij/stoppenhuiselijk-geweld of www.veiligthuis.nl

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

info@peelenmaas.nl
06 - 1804 7445

www.peelenmaas.nl

PvdA/GroenLinks en Lokaal Peel en Maas stemmen in

CDA pleit voor algehele opknapbeurt van speeltuinen
De gemeente Peel en Maas heeft in haar begroting voor 2022 een bedrag van 150.000 euro vrijgemaakt voor de vervanging van (oude) speeltoestellen in speeltuinen. Volgens Roel Boots
van de CDA-fractie Peel en Maas hebben veel speeltuinen in de gemeente een algehele opknapbeurt nodig. Daarom pleitte het CDA in de raadsvergadering van dinsdag 16 november om
hiervoor maximaal 400.000 euro extra vrij te maken. De partij kreeg van PvdA/GroenLinks en Lokaal Peel en Maas steun.
De 150.000 euro die de gemeente
Peel en Maas in de begroting heeft
opgenomen voor de vervanging van
oude toestellen, vindt de CDA-fractie
niet toereikend. “Peel en Maas wil
een gezinsvriendelijke gemeente zijn.
Dan is het belangrijk dat kinderen in
álle dorpen voldoende uitdagende
speelgelegenheden hebben. Niet alle
maal te steriel en traditioneel, maar
vooral natuurlijke en uitdagende speel

mogelijkheden zijn belangrijk, zoals
boomstammen waarover kinderen
kunnen lopen. Ook moeten er gele
genheden zijn voor minder valide kin
deren. We kunnen hier als gemeente
echt een positief signaal afgeven”,
aldus CDA-raadslid Roel Boots.

Inspraak
Volgens Boots is er extra aandacht
nodig voor de kleinere dorpen van

Peel en Maas, in wijken waar jonge
gezinnen wonen, maar waar de speel
tuinen niet van goede kwaliteit zijn.
“Burgers geven al langere tijd sig
nalen af dat er behoefte is aan een
impuls op het gebied van speeltui
nen. We zijn bijvoorbeeld op bezoek
geweest bij inwoners uit de Heldense
wijk Schrames. Een groep jonge
ouders leidde ons rond in haar buurt,
maar het viel ons meteen op dat de

speelvoorzieningen voor kinderen
beneden niveau. Dit moet echt snel
worden opgepakt.”
Het CDA-raadslid vindt het belangrijk
om op zoek te gaan naar een goede
mix van speelmogelijkheden, uitstra
ling en vooral groene voorziening.
“We willen iets wat bij deze tijd past.
Belangrijk is dat we de wijken erbij
betrekken en dat de inwoners mogen
meedenken over de inrichting van de

speeltuin. Het moet niet vanuit het
gemeentehuis in Panningen worden
bedacht.”
Alleen de VVD stemde tijdens
de raadsvergadering tegen het
voorstel. PvdA/GroenLinks en Lokaal
Peel en Maas steunden het CDA
wel. Het college wordt met het
amendement gevraagd het huidige
beleid te herformuleren voor eind
2022.

11

gemeente

raadsnieuws

week 46 / 18 november 2021 / Informatie van en over de gemeente

PvdA/GroenLinks pleit vergeefs voor grotere rol raad

Vertrouwen in college bij besluit over
Omgevingswet
Een ruime raadsmeerderheid vertrouwt erop dat het college de gemeenteraad tijdig raadpleegt bij ruimtelijke plannen die niet voldoen aan bestaande regels en kaders. Voor bepaalde
categorieën blijft het verplícht de raad om een bindend advies te vragen. Dat was de belangrijkste uitkomst van de raadsvergadering van vorige week dinsdag. Een voorstel van PvdA/
GroenLinks om die verplichting uit te breiden, haalde het niet.
Door de verslechterende coronacijfers vond de vergadering weer online plaats, net als eerder
in de coronacrisis. Alle raadsleden zaten dus weer thuis voor hun beeldscherm. Mede omdat al
eerder ervaring was opgedaan met digitaal vergaderen, verliep de avond zonder veel problemen.

namelijk dat het voorstel feitelijk een voortzetting is van bestaand beleid. En de 80/40-discussie is
al eerder gevoerd en moet niet nog eens worden overgedaan, vond hij. Verder wees hij erop dat in
het collegevoorstel nadrukkelijk wordt gezegd dat de afspraken na een jaar worden geëvalueerd.

Bevoegdheid raad
Omdat de meeste agendapunten al in de commissievergadering van 19 oktober voldoende
besproken waren, bleef er feitelijk maar één onderwerp over waarover de fracties nog van
gedachten wilden wisselen. Dat ging over het adviesrecht van de raad onder de nieuwe
Omgevingswet, die op 1 juli volgend jaar ingaat. Centrale vraag daarbij is: wanneer beslist straks
het college over ruimtelijke initiatieven die in strijd zijn met het bestemmingsplan, en in welke
gevallen gaat de raad erover?
Omdat raad en college in het voortraject al samen waren opgetrokken, was er vrij brede steun
voor het voorstel. Dat voorziet in een bindend advies van raad aan college in drie gevallen: bij
uitbreiding van een intensieve veehouderij met méér dan 1,5 hectare bouwvlak, én bij aanvragen
voor huisvesting van arbeidsmigranten van meer dan tachtig personen. Verder moet het college
naar de raad bij ‘overige’ gevallen die niet passen binnen vastgestelde kaders. Het voorstel sluit
aan op bestaand beleid.

Amendement ingetrokken
Na een korte schorsing paste PvdA/GroenLinks het amendement aan, door het 80/40huisvestingsonderdeel te schrappen. De grotere rol van de raad bij zgn. ‘buitenplanse
activiteiten met enige impact’ werd gehandhaafd. Maar ook het gewijzigde amendement kreeg
te weinig steun. De VVD (bij monde van Jeanne Hesen) vond het collegevoorstel op het punt van
‘overige buitenplanse activiteiten’ weliswaar vaag, maar ging uiteindelijk toch ervan uit dat het
college dergelijke ruimtelijke initiatieven aan de raad voorlegt. PvdA/GroenLinks besloot daarop
om het amendement in te trekken. Bij de stemming over het voorstel stemde alleen PvdA/
GroenLinks tegen.

Grotere rol
De fractie PvdA/GroenLinks was de enige die daarmee niet tevreden was. Frits Berben
bepleitte een grotere rol van de raad en kondigde een wijzigingsvoorstel (amendement) aan.
Dat voorziet in een bindend advies van de raad bij huisvestingsplannen vanaf 40 in plaats van
80 arbeidsmigranten (iets wat de fractie eerder dit jaar al vergeefs had voorgesteld). Ook moet
de raad ‘in ieder geval’ instemmen met ‘buitenplanse activiteiten met enige impact’, alsook bij
plannen die een Milieu Effect Rapportage nodig hebben.
De andere partijen bleken daar weinig voor te voelen. Lokaal Peel en Maas en CDA zeiden
voldoende vertrouwen te hebben in het college en de bestaande beleidskaders. De VVD had wel
enige sympathie voor enkele elementen in het amendement, maar voelde zeker niets voor het
arbeidsmigranten-onderdeel.
Wethouder Paul Sanders (VVD), die de afwezige portefeuillehouder Rob Wanten (CDA) verving,
raadde het amendement ook af. Volgens hem worden de daarin genoemde gevallen nu ook al
voorgelegd aan de raad. Hij herhaalde wat zijn collega Wanten in de commissievergadering al zei,

Hamerstukken
Alle overige agendapunten konden in snel tempo worden afgehandeld.
Twee bestemmingsplannen (Lorbaan Grashoek, Rootsdijk Panningen) waren in de
commissievergadering van 19 oktober al als hamerstuk bestempeld. Dat gold ook voor het
voorstel ‘Participatiebeleid Omgevingswet’ en het voorstel ‘Rekenkameronderzoek BsgW’ (zie
het Gemeentenieuws in de Hallo van week 43).
De raad stemde ook in met de 2e ‘bijstellingsrapportage’ van de begroting 2021. Zo’n bijstelling is
nodig omdat er na het vaststellen van de begroting, eind vorig jaar, ontwikkelingen zijn geweest
die aanpassingen nodig maken. Het waren vooral extra kosten vanwege de coronacrisis die de
begrotingscijfers wat in de war schopten. Maar door een hogere uitkering uit het gemeentefonds
en extra coronasteun van het Rijk kan Peel en Maas de begroting zodanig aanpassen dat er nu
zelfs vier ton kan worden toegevoegd aan de reserves.

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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Begroting 2022
De gemeenteraad van Peel en Maas heeft unaniem de begroting 2022 vastgesteld. Deze begroting in
één oogopslag geeft u een beeld van de inkomsten en uitgaven van de gemeente. Het laat ook zien

U betaalt
volgend jaar
gemiddeld
€ 6,59 per
gezin meer

waar we in 2022 en de jaren daarna (extra) in investeren. Tegelijkertijd sparen we voor de toekomst
en houden we de woonlasten voor de inwoners zo laag mogelijk. Zo willen we blijven bijdragen aan
het goede leven in Peel en Maas.

Hoeveel betaalt
een gemiddeld
huishouden in 2022?
De OZB stijgt
licht met 2%.

De kosten voor
het riool dalen
met ongeveer € 8
per huishouden

*De vermelde bedragen zijn gemiddelde bedragen en kunnen per
huishouden afwijken. Dit hangt onder andere af van de grootte van het gezin
en de stijging van de WOZ-waarde van de woning.

OZB
Riolering
Afvalstoﬀenheﬀing

De afvalstoﬀenheﬀing stijgt gemiddeld met € 10
per huishouden. De kosten voor de verwerking van
afval nemen flink toe. Dit komt door landelijke en
internationale ontwikkelingen, waar de gemeente
geen invloed op heeft zoals de verwerkingskosten
van afval. Ook in andere gemeenten stijgt de
afvalstoﬀenheﬀing door deze ontwikkelingen.

€ 236,68
€ 280,71
€ 222,00
€ 739,39

Overige 3%
Overige 14%

Rente en dividend 1%
Onttrekkingen aan reserves 3%
Leges, verhuur en pacht 3%

Verdeling
per thema

Lokale heffingen 19%

Inkomsten 2021:
€ 104.700.000,-

22% Ruimte

Bestuur, communicatie
en dienstverlening 4%
Integrale veiligheid 4%
Economie 2%
Vitale gemeenschappen 12%

Uitgaven 2021:
€ 103.800.000,-

Rijksmiddelen 71%

42% Sociaal domein

Waar willen we (extra) in investeren?
Openbare ruimte

Duurzaamheid en waterveiligheid

We investeren fors in de openbare ruimte. Door wegen
aan te pakken, bruggen te vervangen en straten anders
in te richten, zodat het veiliger wordt. We dragen bij aan
de realisatie van het Heljes Pedje en de omgeving
daarvan. Ook investeren we extra in schoolpleinen en
speeltuinen.

In 2022 gaan we verder met de acties uit de duurzaamheidsagenda. Bij de herinrichting van straten houden we
rekening met de klimaatverandering, we planten extra
bomen en we willen alle schoolpleinen vergroenen.
Waterveiligheid blijft een belangrijk thema, zeker na het
hoogwater van afgelopen
zomer. We gaan verder
met het hoogwaterbeschermingsprogramma.

Sociaal domein
Een groot deel van het geld gaat naar werk en
inkomen, zorg en ondersteuning en jeugdhulp. We
blijven ons sterk maken voor het begeleiden van
mensen naar werk. We ondersteunen initiatieven
uit de samenleving die zich inzetten voor goede
zorg en ondersteuning dicht bij huis. Er is ook
veel aandacht voor jeugd en onderwijs.

Vitale gemeenschappen
Gemeenschapsontwikkeling is in volle gang.
Dorpsvisies en -plannen werpen vruchten af.
We stimuleren, faciliteren en ondersteunen
waar nodig.

Goed wonen
De bouw van woningen in Peel en Maas zit in
de lift. Dat tempo willen we vasthouden. In het
buitengebied maken we ruimte voor
toekomstbestendig wonen. Arbeidsmigranten
zijn welkom. We vinden het belangrijk dat ze
onderdeel worden van de gemeenschap als ze
hier willen blijven.

Vitaal en verbonden buitengebied
Het buitengebied verandert. Boeren stoppen met hun
veehouderij en ze stappen over naar een andere activiteit
of wonen. Tegelijkertijd zijn we ervan overtuigd dat er een
toekomst is voor een circulaire en duurzame veehouderij
in Peel en Maas. Samen met inwoners en ondernemers
werken we aan een toekomstbestendig,
leefbaar en veilig buitengebied.

Veiligheid
Samen met inwoners, ondernemers
en veiligheidspartners maken we ons
sterk voor een veilige leefomgeving.
Met alle digitale ontwikkelingen
wordt informatieveiligheid ook
steeds belangrijker. We investeren in
het verder beveiligen van systemen
en gegevens, zodat u veilig zaken
kunt doen met de gemeente.

Dit zijn enkele onderwerpen en projecten uit
de begroting 2022. De volledige begroting
vindt u op www.peelenmaas.nl.
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PvdA/GroenLinks

Hoogste tijd voor meer betaalbare woningen en een beter leefklimaat

Wonen is een grondrecht, voor iedereen. Voor mensen met een grote en met een kleine beurs, voor mensen
die gevlucht zijn en voor mensen die vanuit het buitenland hier zijn komen werken. Voor onze jongeren en
voor onze ouderen. Veilig en betaalbaar wonen voor iedereen. Dat zou een speerpunt moeten zijn in het
gemeentelijk beleid.
raad enkele voorstellen gedaan.
We willen onderzocht hebben hoe
kan worden voorkomen dat betaal
bare woningen opgekocht worden
door beleggers, waardoor de prij
zen nog verder stijgen. We willen
sociale woningbouw stimuleren
door grond van de gemeente tegen

Dat is nu niet het geval, omdat col
lege en coalitiefracties alle heil
verwachten van de markt. Maar de
markt werkt niet in het belang
van mensen met een kleine por
temonnee. Om het grondrecht op
fatsoenlijk wonen voor iedereen
te laten gelden, hebben we in de

VVD Peel en Maas

een lage vergoeding in erfpacht
te geven. Dat kan bijvoorbeeld in
Meijel bij de school, in Egchel bij
Giel Petershof, in Maasbree op het
Meuleveld en in Panningen op de
terreinen van het voormalige post
kantoor en de voormalige school
Panningen-Zuid. Daarnaast willen

we dat de gemeente burgers met
weinig geld helpt om de energie- en
warmtetransitie mogelijk te maken.
Naast genoeg betaalbare woningen
moet de leefomgeving voor onze
burgers verbeteren. Daartoe is meer
groen in de kernen nodig, schone
lucht en verkeersveiligheid. We moe
ten straten teruggeven aan kinderen,
fietsers, wandelaars en scootmobie
len. Voor een gezond leefklimaat en
een leefbare natuur is verder nodig
dat in samenspraak met agrariërs

Annigje Primowees, Frits Berben en
Raf Janssen, raadsleden

Krapte op het elektriciteitsnet
Het elektriciteitsnet in Peel en Maas heeft de komende jaren niet
genoeg capaciteit om lokale ondernemers met plannen om duurzame
energie op te wekken aan te sluiten. De oorzaak van de drukte op het
elektriciteitsnet ligt in de groeiende economie, de digitalisering van de
samenleving en het groeiend tempo waarmee (nieuwbouw)woningen
verduurzamen van de energievoorziening. Het gebrek aan capaciteit
heeft voornamelijk gevolgen voor grootzakelijke klanten en niet voor
particulieren die zonnepanelen op hun dak leggen.
Want die elektriciteit wordt
grotendeels door henzelf verbruikt
en anders wel door hun buren.
Maar aanvragen van onze lokale

CDA Peel en Maas

de chemische bestrijdingsmiddelen
worden teruggedrongen, dat er min
der uitstoot van ammoniak is, dat de
veeteelt natuur- en diervriendelijk
wordt en dat de biodiversiteit her
steld wordt. Dat zijn doelen die voor
een goed leven nodig zijn. De laatste
jaren is hier te weinig aan gedaan
door dit college. Hoogste tijd dat
daarin verandering komt.

als kleine terugleveranciers, want
iedereen wil graag een bijdrage
leveren aan duurzame energie.
Daarom hebben wij als VVD samen
met het CDA een motie ingediend
en het college onder andere
opgeroepen om in gesprek te gaan
met netwerkbeheerders en het
lokale bedrijfsleven en alles in het
ondernemers liggen hierdoor wel stil, werk te stellen om de noodzakelijke
uitbreiding van de capaciteit van
met kans op mislopen van subsidie.
het openbare elektriciteitsnet te
Wij zijn van mening dat er gelijke
kansen moeten zijn voor zowel grote vervroegen. Een goede planning en

prioritering zijn hierin nodig voor de
toekomst. Daarnaast blijven wij als
VVD pleiten voor kernenergie welke
een stabiele hoeveelheid elektriciteit
kan garanderen waardoor je ook
veel de beter de capaciteit op het
elektriciteitsnet kunt gebruiken en
de klimaatopgave voor 2030 en 2050
ook realiseerbaar en betaalbaar blijft.

Suzan Hermans
Raadslid

Begroting Peel en Maas

Gelukkig is Peel en Maas een financieel gezonde gemeente. We kunnen tegen een stootje en hebben ruimte
om te blijven investeren in de samenleving. Tevens kunnen we blijven sparen voor financieel slechtere
jaren en risico’s die niet te voorzien zijn.
Peel en Maas investeert een bedrag
van zo’n 14 miljoen euro in 2022.
Het grootste deel daarvan gaat
naar infrastructuur. Goede wegen is
en blijft een must. Waar we tijdens
de begrotingsbehandeling extra om
hebben gevraagd, is meer inves
teringen in speeltuinen. Eén van
de manieren om concreet invulling

te geven aan de ambitie om een
gezinsvriendelijke gemeente te
worden. Kinderen van alle leeftijds
categorieën in alle dorpen hebben
recht op uitnodigende en leuke
speeltuinen. Tijdens het indienen
van deze tekst, was nog niet duide
lijk of onze speeltuinplannen het in
de raad hebben gehaald. Wij hopen

van wel natuurlijk.
Verder hebben we als fractie nog
maals aandacht gevraagd voor het
woondossier. Goed dat het col
lege dit dossier heeft versneld.
Nu belangrijk om weer een ver
snelling hoger te vinden. Wij heb
ben daar vertrouwen in. Voor de
verenigingen is het belangrijk dat

er op een eerlijke manier wordt
gekeken naar een prijscorrec
tie op de waarderingssubsidies.
Die subsidies staan al te lang op
hetzelfde niveau. Tot slot hebben
we aandacht gevraagd voor de
steeds verder toenemende stijging
van voedsel- en energieprijzen.
De gemeente is hier niet per se aan
zet, maar we verwachten wel dat
inwoners met problemen gewoon
worden geholpen.
We hebben natuurlijk nog veel

meer onderwerpen, zorgen en
oplossingen ingebracht. De gehele
inbreng is na te lezen op onze web
site.

Fractie

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.

Boomkwekerij Coonen is op zoek naar een:

Fulltime medewerker
boomkwekerij m/v
Boomkwekerij Coonen is een bloeiend familiebedrijf dat zich de afgelopen
55 jaar heeft gespecialiseerd in de teelt van meer dan 800 verschillende
soorten sierheesters in pot. Deze heesters worden gekweekt in kassen,
folietunnels en containervelden op onze locaties in Baarlo en Kessel.
Wat bieden je:
• Een afwisselende baan bij een moderne kwekerij. Werkzaamheden
bestaan o.a. uit het vermeerderen en oppotten van planten,
gewasverzorging en het klaarmaken van bestellingen.
• Een gezellig team van 23 gemotiveerde full- en parttimers.
• 38-urige werkweek. Er worden bij ons geen overuren gemaakt.
• Salaris conform CAO Open Teelten en bij geschiktheid bieden we je een
vast contract.
• Het is ﬁjn als je ervaring of aﬃniteit hebt in de tuinbouwsector, maar met
een positieve instelling kom je er ook. Bij ons kan je het vak leren!
Bezoek www.boomkwekerijcoonen.nl voor meer informatie. Je sollicitatie
en CV kun je richten aan: René Coonen: info@boomkwekerijcoonen.nl
Boomkwekerij Coonen | Op den Bosch 10 | 5991 NE BAARLO
077 - 477 23 89 | www.boomkwekerijcoonen.nl

Vanaf november: YinYoga op de
Kerkstraat 78, Panningen. Proefles is
gratis! Meer info: www.weyoga.nl of
bel/app Marieke: 06 1360 4041.
Te huur zeer nette 2 onder 1 kap
woning in Horst 3 slpkm,garage,voor/
achtertuin vanaf 1 dec.2021,huurprijs
1.000 p.m.
Reacties naar janphlox@hetnet.nl,
minimaal voor 2 j

Mooie kerstbomen te koop diverse
soorten/maten in pot of gezaagd.
Verkoop vanaf zaterdag 27 november.
Maandag t/m zaterdag 09.00-17.00 uur.
Tuindersweg 20 ,Panningen.
Samen staan we sterker.
Van angst terug naar vertrouwen!
www.artsencollectief.nl

Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl. 06 5096 2915.

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

GEZOCHT; poetshulp voor 2x 2 uur of
1x 4 uur per week in Helden, dagen in
overleg. Tel: 06 2191 1645

Gevraagd: Schatz stolpklokje. Geen
quartz! SVP contact opnemen met
06 2471 2285. Bij voorbaat dank!

GEZOCHT!

ZATERDAG/VAKANTIEHULP
Op zoek naar een uitdagende en afwisselende bijbaan
met gezellige collega’s bij een boomkwekerij?
Neem dan contact met mij op:
Wil Thijssen / 06 - 53 65 22 08
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Herpertz Bevo Hc en trainer/coach
Jo Smeets nemen afscheid van elkaar

Herpertz Bevo HC zet
zegereeks voort

Handbalvereniging Herpertz Bevo Hc Panningen heeft bekendgemaakt dat de club en trainer/coach Jo Smeets
hun samenwerking beëindigen. Dit gebeurt in goed overleg. Smeets was bezig aan zijn vijfde seizoen bij de
Panningse vereniging.

Herpertz Bevo HC heeft haar zegereeks voortgezet. Op donderdag
11 november werd Atomix uit Antwerpen met 39-27 verslagen en
op zaterdag 14 november werd ook het Belgische Initia Hasselt
verslagen met 31-23.
Tegen Atomix domineerde Herpertz
Bevo HC vanaf de eerste minuut.
Na elf minuten stond het al 9-2 voor
de Panningse ploeg. Verdedigend
stond alles goed en aanvallend liep
het ook als een trein. Herpertz Bevo
HC kon zijn geliefde snelle hand
bal spelen. Bij de rust leidden de
mannen van trainer Jo Smeets
met 18-11. In de tweede helft was
het echt prijsschieten in de Heuf.
Via tussenstanden van 24-17 en
30-20 werd uiteindelijk met 39-27
gewonnen. Jeroen van den Beucken
was met twaalf doelpunten topsco
rer tegen Atomix. Twee dagen later
moest Herpertz Bevo HC aantreden
tegen Initia Hasselt. Ditmaal zon
der publiek, maar Herpertz Bevo
HC was weer zeer gemotiveerd.
Vanaf de eerste minuut bepaalde
Herpertz Bevo HC de wedstrijd.
De Panningse ploeg was zeer
gefocust op een goed resultaat.

Na een aantal succesvolle seizoenen
van Bevo, kende het huidige seizoen
een moeizame start waarin staf en
team al weken samen zochten naar
manieren om het beste uit elkaar te
halen. In gezamenlijk overleg tussen
bestuur, technische staf en trainer is
uiteindelijk besloten dat Bevo Hc en Jo
Smeets uit elkaar gaan. Smeets was
de langstzittende trainer bij Bevo Hc.

Vaste gezicht
Jo Smeets was vanaf 2017 als hoofd

trainer het vaste gezicht in de aan
sturing van de BENE-League ploeg
van Bevo. In 2018 won het team de
nationale beker in de finale tegen
Aalsmeer. In seizoen 2019/2020
werd een plaats verdiend in de Final
Four. De positieve samenwerking
tussen de club en de trainer werd
nog getekend door de twee over
winningen in de BENE-League in het
afgelopen weekend van zaterdag
13 en zondag 14 november. “Ik zal
steeds met heel veel plezier terug

denken aan mijn ‘Bevo-periode’ en
ik dank dan ook van ganser harte
iedereen die heeft bijgedragen aan
deze schitterend tijd, gaande van
spelers, collega trainers, vrijwilli
gers tot bestuursleden toe”, aldus
Smeets.
De interim invulling voor de tech
nische staf zal in dit nog onzekere
coronajaar op korte termijn prak
tisch ingevuld worden, aldus de
handbalvereniging.

Kerstsupermarkt

✃

Nu al genieten van de mooiste kerstartikelen tegen
lage prijzen i.p.v. wachten tot de uitverkoop na kerst!
De kerstsupermarkt maakt het waar.

Duiz
vierkan enden
t
kerst- e e meters
ns
artikele feern

✓ Meer dan 2.000 verschillende artikelen
Geen
verplichte r
aa
routing, m
im
ru
r
e
k
lek
winkelen.

✓ Goedkoper dan reguliere tuincentra

✃

Lever deze advertentie in op ma t/m vrij en ontvang

gratis koffie met
appelgebak
t.w.v. € 4.95

* actie loopt tot 1 december 2021

Exclusief bij
Budgetplant

Meer betalen
is een keuze!

Landweerweg 12A Venlo - 077-3542389 - 7

Tekst: Mat Nellen, Bevo

VC Kessel geeft zege
uit handen
Dames 1 van VC Kessel stond zaterdag 13 november tegenover
Hands Up in Berlicum. Een voor de Kesselse dames onbekend team,
maar gezien de stand in de poule was men gewaarschuwd.
Ondanks dat is de eindstand 3-2.
De eerste twee sets begon Kessel
stroef, maar wist uiteindelijk de
sets wel naar zich toe te trekken
bij 17-25 en 26-28. In set drie ser
veerde de dames uit Berlicum ont
zettend goed, waardoor VC Kessel
niet tot haar spel kwam en deze
set verdiend naar de thuisploeg
ging bij 25-14. In de vierde set gaf
Kessel een ruime voorsprong uit
handen en moesten de dames
ondanks hun inspanningen ook
deze set laten gaan bij 25-20.

In de vijfde set was de energie bij
de Kesselse dames op en profiteer
den de dames uit Berlicum hiervan
door ook deze vijfde set binnen
te halen met 15-11. Eindstand 3-2.
Zaterdag 20 november, staan de
dames uit Kessel in de eigen hal
tegenover Somas/Activia. Helaas
zonder publiek in verband met
de huidige coronamaatregelen.
Aan een livestream wordt gewerkt.
Tekst: Anouk Rutten, VC Kessel

VC Olympia Heren 1 delft
het onderspit in Roggel
Volleybalteam VC Olympia HS1 uit Panningen speelde zaterdag
13 november een uitwedstrijd tegen Accretos HS1 uit Roggel.
Panningen verloor met 3-2. Op de een of andere manier blijkt dit
vaak een moeilijke wedstrijd te zijn.

✓ 750 artikelen goedkoper dan € 2.00
✓ De collectie van 2021,
dezelfde als uw reguliere tuincentra

De ploeg nam in de eerste helft
steeds een voorsprong van enkele
doelpunten. Bij rust stond het 15-13
in Pannings voordeel. Na de pauze
liep Herpertz Bevo HC verder weg
van de Belgen. De ploeg bleef in
de winning mood. De 32-23 zege
spreekt voor zich. Kobe Serras
was met negen treffers de topsco
rer. De Panningse ploeg krijgt de
komende weken allemaal ploegen
tegen zich die hoger op de ranglijst
staan. Zaterdag 20 november gaat
Herpertz Bevo HC op bezoek bij
Hurry Up in Zwartemeer. Bij winst
passeert Herpertz Bevo HC Hurry Up
op de ranglijst. Met het gestegen
zelfvertrouwen gelooft Herpertz
Bevo HC erin, voor Kerst nog aan
sluiting te krijgen met de subtop, al
wordt het een gigantische klus om
de Final Four te halen.

dagen in de week geopend

De eerste set ging behoorlijk gelijk
op. Passend stond het team rede
lijk sterk, maar op de een of ander
manier kwam ze aan het net niet
lekker in het spel. Set twee ging al
stukken beter en mede door een
aantal goede service series is de
set toch binnengehaald. Het begon
eindelijk een beetje als een team
te functioneren. In set drie was
Roggel behoorlijk geraakt door
het verlies en kon de groep door
servicedruk en de lange rally’s die
het team winnend afsloot ook het
tweede puntje pakken.
Dan een belangrijke vierde set.

Helaas zakte het in elkaar en liep
het team lang achter de feiten
aan, waardoor het tekort kwam.
Passend zakte het een beetje weg
en aan het net was de zuiverheid
ver te zoeken. Dan de beslissende
set die helaas ook aan Roggelse
kant bleef. De groep kwam elke
keer net te kort om door te duwen
waardoor de wedstrijd met verlies
eindigde. Door diverse persoonlijke
fouten kwam het team al met al
niet tot een goed resultaat.
Tekst: Volleybalvereniging
VC Olympia

1811 \ verenigingen
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Jaarlijks concert

Speculaasactie
Koninklijke Harmonie
Concordia Panningein
De leden van de Harmonie Concordia Panningen gaan op vrijdag
19 en zaterdag 20 november langs de deuren voor de verkoop van
speculaas. Met de opbrengst houdt de harmonie haar jaarlijkse
Speculaasconcert. Het concert van dit jaar is genaamd ‘Herinnert
u zich deze nog?’ en vindt plaats op zaterdag 27 november, in
samenwerking met Muziekvereniging Kessel.
Als mensen niet in de gelegenheid
zijn geweest om speculaas aan huis
te kopen, dan is er nog gelegen
heid deze te kopen op woensdag
24 november tijdens de marktdag
in winkelcentrum Panningen.

Concert
Koninklijke Fanfare Maasoever,
onderdeel van Muziekvereniging
Kessel, en Koninklijke Harmonie
Concordia Panningen heb
ben opnieuw de samenwerking

opgezocht na het succes van
de TOP2000 concerten in 2019.
Het thema ‘Herinnert u zich
deze nog?’ levert een scala op
aan evergreens en ‘gouwe ouwe’.
Liedjes zoals ‘Ich bin wie
du’, ‘Thriller’ en ‘Ik leef niet
meer voor jou’ komen voorbij.
Het Speculaasconcert vindt plaats
in DOK 6 op zaterdag 27 november
open om 20.15 uur. Kijk voor meer
informatie op www.dok6.eu

Prijswinnaars
PSV De Cavaliers Helden
ONA Roggel organiseerde zaterdag 13 november een selectiewedstrijd springen in Panningen. In de klasse B behaalde Nikki
Hanssen een eerste prijs met Domino en Sien Janssen een tweede
prijs met Jojo.
In Reuver organiseerde HSV de
Paardenvriend een selectiewed
strijd dressuur en Romee Neefs
behaalde hier een tweede prijs
met Kachento in de klasse DE-L2.

Op zondag 14 november organi
seerde RSC Cadans Venray een
dressuurwedstrijd en hier behaalde
Christiaan Ludin een eerste prijs
met Endless Time.

Thuiswedstrijd in lege zaal

Zilver voor Doortje uit Koningslust
De 14-jarige Doortje Deijkers uit Koningslust behaalde tijdens de eerste plaatsingswedstrijd van het Nationaal
Kampioenschap turnen voor dames een zilveren medaille. De turnwedstrijd vond plaats in sporthal de Schans
te Reuver op zondag 14 November. De beste score behaalde ze op de ongelijke brug: een 1e plaats.

Trainer Ton van Dijk stopt bij RKMSV
Na dit seizoen stopt Ton van Dijk als hoofdtrainer van RKMSV. Ton heeft er dan vijf seizoenen opzitten bij de
voetbalclub uit Meijel.
Zowel Ton van Dijk als RKMSV kijken
met veel plezier terug op de afge
lopen seizoenen, die ook geteisterd
werden door de coronamaatregelen.
De twee partijen gaan in goed onder
ling overleg uit elkaar. “Ton is een

goede trainer onder wiens toezicht
zowel de selectie als de jeugd mooie
stappen heeft gezet. We hopen dit
seizoen nog mooie resultaten neer
te zetten. RKMSV bedankt Ton voor
zijn inzet en wenst hem veel succes

met de zoektocht naar een nieuwe
club”, aldus de club. RKMSV gaat zelf
ook op zoek naar een nieuwe hoofd
trainer. Voor interesse, mail Jacq
Crommentuijn via voorzitter@rkmsv.nl

VC Olympia maatje te groot
voor Peelpush dames 3
Volleybalteam VC Olympia DS1 Panningen op zaterdag 13 november
een thuiswedstrijd in een lege zaal tegen Peelpush DS3 uit Meijel.
De Panning ploeg wist te winnen met 4-0.
Door de nieuwe maatregelen zul
len de komende wedstrijden zon
der het publiek worden gespeeld,
maar dat weerhield de meiden van
Olympia er niet van om er toch een
feestje van te maken in én buiten
het veld. De opdracht was duide
lijk; vanaf punt één druk zetten
en eigen spel spelen. Al vroeg in
de eerste set werd er een groot
gat geslagen. De service bleek
wederom een groot wapen van
de Panningse formatie en de goed
spelende Anouk kon haar aanval
lers uitstekend bedienen. Er werd
hard gewerkt. Zo speelde Olympia
de set relaxed uit en kon de tegen
stander maar twaalf keer het gat
vinden in de Panningse verdedi
ging. Ook in set twee was Olympia
de bovenliggende partij. De passli
nie van Peelpush draaide overuren
en ze kwam daardoor zelf amper
tot scoren. Ook set twee werd met
een grote voorsprong binnenge
haald. Met 25-13 stond er een 2-0
voorsprong in sets op het score
bord. In het begin van set drie

liet de thuisspelende ploeg de
touwtjes even vieren, waardoor
Peelpush een aantal mooie punten
kon scoren. Echter kon Olympia zich
snel herpakken. De pass lag goed
en er kon goed afgewisseld worden
door de aanvalsters aan het net.
Met een stand van 25-12 haalde
een degelijk spelend Olympia de
set binnen. In de laatste set kwam
Peelpush weer in het begin op
voorsprong. Passend lukte het
Olympia even niet om de ballen
aan het net te krijgen en ook de
druk achter de servicelijn viel even
weg. Maar net zoals in set twee
haalde Olympia de jonge meiden
van Peelpush snel uit de illusie dat
er punten te halen vielen en met
een lange servicereeks werd de
set uiteindelijk nog ruimschoots
binnengehaald. Met een ruime
4-0 winst stapten de meiden uit
Panningen tevreden van het veld.

Tekst: Volleybalvereniging
VC Olympia uit Panningen

AAN DE BAK
BIJ EUROSTEEL
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Adver torial

Opbaring, afscheid, uitvaart en samenzĳn

Aerdehof: de afscheidslocatie waar alles kan
Twee jaar geleden opende afscheidslocatie Aerdehof in Venlo-Blerick. Op deze eigentijdse plek in een bosrijke omgeving vind je alles onder één dak: opbaring, afscheid, uitvaart en
samenzijn. Crematorium en (natuur)begraafplaats liggen op loopafstand. Lobke Notermans, die de afscheidslocatie samen met haar man Bas runt, vertelt graag meer over de filosofie
achter Aerdehof.

“Dat mensen als ze eenmaal hier zijn zich niet meer hoeven te
verplaatsen, geeft iedereen rust”, zegt Lobke. “Bovendien is de
alles-onder-een-dakformule beter voor het milieu.
TNO-onderzoek toont aan dat het van locatie naar locatie
rijden van uitvaartbezoekers de grootste milieuvervuiler van
de uitvaartbranche is.”
Ook op andere punten is Aerdehof bewust met duurzaamheid
bezig. Zo is het gebouw gemaakt van onderhoudsvrije
materialen die later hergebruikt kunnen worden en is het pand
bijna volledig zelfvoorzienend qua energieverbruik.

Livestream

Eigenlijk is Aerdehof een ‘white label’ afscheidslocatie.
Iedereen kan er terecht: of je nu binnenkomt via een uitvaartverzekeraar of via een willekeurige uitvaartondernemer.
Nabestaanden kunnen zelf bepalen welke diensten ze van
Aerdehof afnemen, hoe ze het gekozen dagdeel indelen en hoe
ze het afscheid van hun dierbare vormgeven.

Bittergarnituur
Een afscheidsbezoek in een van de rouwkamers met een
borrel en bittergarnituur? Geen probleem. Opbaren in een
24-uurskamer zodat de nabestaanden hun dierbare elk
gewenst moment zelfstandig kunnen bezoeken? Ook dat
regelt Aerdehof. Een afscheidsdienst in de horecaruimte in
combinatie met een viergangendiner? Als de nabestaanden dat
wensen, kan dat. De aula zo inrichten dat de genodigden om
de kist heen zitten? Een mobiel podium maakt deze en tal van
andere opstellingen mogelijk. Bovendien krijgen nabestaanden
een heel dagdeel ter beschikking.
“In wezen is het heel eenvoudig: iedereen is hier welkom en

alles is hier mogelijk. Feitelijk faciliteren wij een persoonlijke
uitvaart”, zegt Lobke. “Dat kan doordat wij alles in eigen huis
hebben, van opbaren en afscheid tot uitvaart en samenzijn.
Zo bieden wij de mogelijkheid om de genodigden te ontvangen
met een drankje en een hapje bij binnenkomst. Dat geeft
de mensen de gelegenheid om even rustig te zitten en bij te
praten. Dat stelt hen op hun gemak en dat maakt dat ze de
uitvaart vervolgens bewuster meemaken.”

Loopkoets
Aerdehof heeft uit volle overtuiging voor de locatie in de
gemeente Venlo gekozen. Crematorium Venlo - Blerick,
begraafplaats Blerickse Bergen en natuurbegraafplaats
Venlo-Maasbree liggen op loopafstand. Dat betekent dat
nabestaanden niet heen en weer hoeven te rijden tussen de
locaties voor opbaren, afscheid, uitvaart en samenzijn, maar
steeds samen kunnen zijn en alles te voet af kunnen leggen.
Het vervoer van de overledene kan per loopkoets. 90 procent
van de nabestaanden maakt daar dankbaar gebruik van.

Lobke: “Dat is het grote voordeel van nieuwbouw, dat
je rekening kunt houden met duurzaamheid maar ook
met nieuwe ontwikkelingen in de vaak nog traditionele
uitvaartbranche. Zo kun je onze ruimtes zo indelen dat je
kunt kiezen voor een klein intiem afscheid of een groots
afscheid. En we hebben een state-of-the-artsysteem om
uitvaarten via livestream te kunnen volgen.
Intussen heeft Aerdehof in de eerste twee jaar al
beduidend meer diensten verzorgd dan waar Lobke en
haar man Bas op hadden gerekend. Dat kan enigszins
met de coronacrisis te maken hebben, maar Lobke en
Bas stellen vast dat mensen van heinde en verre de weg
naar Aerdehof weten te vinden. Lobke: “We verzorgen
uitvaarten voor overledenen uit een groot deel van NoordLimburg. Navraag leert dat mensen voor een belangrijk
deel door mond-tot-mondreclame heel bewust voor ons
kiezen. Daar zijn we erg trots op. Zeker omdat het gros van
ons team niet uit de uitvaartbranche komt. Kennelijk werkt
het goed dat wij met een frisse blik naar de branche kijken
en zaken daardoor nét iets anders aanpakken.”
/ Foto binnen: Laurens Eggen, foto buiten: Zips Fotografie
Tekst: John Huijs

Grote Blerickse Bergenweg 24
5927 PB Venlo - Blerick
Meer informatie op www.aerdehof.nl
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Geplukt

Shavdar Mahmoud Baarlo
Deze uit Syrië afkomstige voetballiefhebber woont sinds zes jaar in Nederland en mocht begin november
zijn allereerste Nederlandse paspoort ophalen én zijn eigen pizzeria in het dorp openen. De wereld ligt aan
zijn voeten. Deze week wordt Shavdar ‘Shaffy’ Mahmoud (30) uit Baarlo geplukt.

dels precies vijf jaar woont samen met
zijn gezin. “Het bevalt me hier goed”,
aldus Shaffy.

Pizza
De ouders en twee broers van Shaffy
zijn ook uit Syrië gevlucht, zij wonen
op zeven uurtjes rijden van Baarlo
vandaan, namelijk in München.
In Baarlo heeft hij ook nog fami
lie wonen; zijn zus, schoonbroer en
schoonouders wonen een paar straten
verderop. Shaffy is zijn schoonbroer
dankbaar, want hij heeft het mogelijk
gemaakt om een droom van hem te
verwezenlijken.
Toen Shaffy in Nederland kwam heeft
hij eerst acht maanden een inburge
ringscursus gevolgd. Vanaf het moment
dat hij mocht werken, heeft hij via een
uitzendbureau gewerkt bij een bedrijf
in Weert waar rolgordijnen worden
gemaakt. Daarnaast werkte hij ook
in de weekenden in een pizzeria in
Baarlo, iets wat hij altijd graag heeft
gedaan. Shaffy zat er al langer over te
denken om deze pizzeria ooit over te
nemen. “Ik had er alleen niet genoeg
geld voor”, zegt Shaffy. “Mijn schoon
broer heeft een eigen pizzeria in
Duitsland en bood mij aan om geld
te lenen, zodat ik mijn eigen pizzeria
kon starten. Ik zou het geld beetje bij
beetje terug kunnen betalen.” Shaffy
nam het gulle aanbod aan en kocht de
zaak. Vanaf 1 november zijn de sleutels
van het pand officieel aan Shaffy over
gedragen en is hij de nieuwe trotse
eigenaar van Pizzeria Palermo. “Ik ben
er heel blij mee”, zegt hij trots. “Mijn
vrouw en ik gaan de pizzeria samen
runnen. Ik vind het fijn om ons eigen
bedrijf te hebben, zelf geld te verdie
nen en om niet afhankelijk te zijn van
instanties”, aldus de pizzachef.
Shaffy woont in een rijtjeshuis in
Baarlo, samen met zijn vrouw en
twee dochters van zeven en vijf
jaar. De muren, stoelen en acces
soires in het huis hebben bijna
allemaal een groene of gele kleur.
“Dat heb ik zelf gedaan”, zegt
Shaffy. Deze jongeman is handig
en weet van aanpakken. Zo hielp
hij buiten schooltijd, toen hij nog
in Syrië woonde, zijn vader vaak in

zijn bouwbedrijf.
Shaffy heeft ook nog een tijdje een
bijbaan gehad als taxichauffeur.
Hij leidde daar zijn normale leven,
totdat de oorlog uitbrak en hij moest
vluchten. Via een route door meerdere
landen kwam hij aan in Nederland.
Daarna duurde het nog een hele poos
voordat hij vastigheid in Nederland
kreeg. “Ik verbleef eerst op vele
verschillende plekken voordat ik in

Puzzel

Baarlo terechtkwam”, zegt Shaffy.
Als eerste kwam hij in 2015 aan in Ter
Apel, Groningen, in de centrale ont
vangstlocatie van het Centraal Orgaan
opvang Asielzoekers (COA). Vervolgens
woonde hij kort in Veenhuizen, vier
dagen in Kasteel De Berckt in Baarlo,
Lelystad, Tilburg, Terneuzen en één
jaar in Heerlen. In november 2016
kreeg Shaffy de sleutels van een
eigen huisje in Baarlo, waar hij inmid

VV Baarlo
Eén van Shaffy’s grootste hobby’s is
voetballen, iets wat hij in Syrië ook
graag deed. Toen hij in Baarlo voor
het eerst naar de voetbalclub ging,
was het wennen. “Op het begin
praatte niemand tegen mij. Het was
heel gek. Ik kon de taal toen ook nog
niet zo goed. Maar uiteindelijk heb
ben de mensen van VV Baarlo mij heel

goed geholpen. Het zijn nu vrienden
van mij en ik ga graag met ze om.”
Overbuurvouw Maria was en is nog
altijd een grote steun en toeverlaat
voor Shaffy en zijn gezin. “Zij heeft
mij met heel veel zaken geholpen.
We hebben nog steeds goed contact
en ze komt hier regelmatig over de
vloer, om bijvoorbeeld met het gezin
te eten.” Hoewel hij al enige tijd in
Nederland verblijft, is hij (nog) geen
fan van Nederlandse kost. “Hutspot,
dat lust en maak ik niet. Mijn dochters
eten dat wel, zij krijgen dat weleens als
ze bij Maria gaan eten. Ik eet het liefste
Syrisch eten, dat kunnen we hier goed
maken, want alles is hier gewoon te
koop. Maria komt dan weleens bij ons
eten. Syrisch eten is vooral veel salade
en kip en we zijn ook dol op wraps met
kip en groenten.”
Shaffy voelt zich als een vis in het
water in Nederland en hij houdt
van de Nederlandse tradities.
Met Sinterklaas komen er pakjes en
met ‘vastelaovend’ verkleedt het
gezin zich. “Ik vind carnaval heel
leuk. De mensen zijn verkleed, ze
drinken veel en doen hartstikke gek.
Zelf werk ik met carnaval, want dan is
het juist druk bij de pizzeria.” Shaffy
is helemaal geïntegreerd in het dorp.
Syrië mist hij weleens, maar er is geen
haar op zijn hoofd die erover denkt
om ooit weer in zijn thuisland te gaan
wonen. “Het is heel gevaarlijk daar.
We kunnen er nu niet weer terug gaan
wonen. Ik zou ooit nog weleens op
bezoek willen gaan bij tantes en ooms
die er nog wonen. Maar al zou ik er
weer terug mogen wonen, zou ik het
nog niet willen. Ik vind het hier prima
in Nederland.”

Ik vind het fijn om ons
eigen bedrijf te hebben,
zelf geld te verdienen en
om niet afhankelijk te
zijn van instanties

Tekst en beeld: Roosje Delsing

HET IS TIJD VOOR

Sudoku
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Kijkje geven in boerenleven

Kesselse boer één jaar lang
gevolgd voor documentaire LLTB
Boer Wim van den Eertwegh uit Kessel verschijnt in de documentaire ‘Vanaf de velden’ van de Limburgse
Land- en Tuinbouwbond (LLTB), die vanaf zaterdag 20 november te zien is op L1. Vanwege het 125-jarig jubileum van de bond, volgde documentairemakers vier boerenfamilies uit Limburg één jaar lang op de voet, om
een kijkje in hun leven te geven.

Lezing over de Waterbloem
Het IVN Meijel en IVN Helden e.o. organiseren op dinsdag 23 en
zondag 28 november gezamenlijk een digitale lezing en excursie
over natuurgebied de Waterbloem, gelegen op de grens tussen
Meijel en Heibloem. Tijdens de lezing en fysieke wandeling wordt
er informatie gegeven over onder andere de flora en fauna in het
natuurgebied.
Tijdens de excursie bespreekt het
IVN natuurgebied de Waterbloem in
al haar facetten, geologie,
geschiedenis en de daardoor ont
stane flora en fauna. Deze lezing is
in verband met de coronamaatrege
len digitaal op dinsdag 23 novem
ber om 19.30 uur. Aanmelden kan
via pr@ivnhelden.nl dan ontvangt
u een link en uitleg om deel te

nemen. Op zondag 28 novem
ber staat een wandeling door het
natuurgebied op de planning en
alle besproken zaken uit de digi
tale lezing worden waargenomen.
De activiteit start om 09.00 uur.
Parkeren kan op de Zandweg, bij
de varkenshouderij Meijelseweg
18a. Het kaartje voor de locatie
vindt u op www.ivnhelden.nl

Webinar ‘Een leven lang leren’
De Bibliotheek Maas en Peel organiseert dinsdag 23 november van
10.00 tot 12.00 uur het webinar ‘Een leven lang leren’, een online
netwerkbijeenkomst voor werkzoekenden. In deze webinar praten
Peter Smit, domeinhouder Leven Lang Ontwikkelen bij UWV en
Inge van Dongen, directeur de Bibliotheek Maas en Peel over nut
en noodzaak van een leven lang leren. Werkzoekenden en professionals gaan met elkaar in gesprek over het hoe en waarom van je
blijven ontwikkelen.

Wim werd benaderd door de LLTB om
deel te nemen aan de documentaire.
De Kesselnaar heeft er even over moe
ten nadenken, maar besloot dat het
een goed idee was om mee te doen.
“Mijn drijfveer was om de burger een
kijkje te geven in het boerenleven.
De meeste burgers weten niet hoe
het er werkelijk aan toe gaat. Ze krij
gen veel mee van het boerenleven
van onder meer de media, maar zien
daardoor vooral veel negatiefs, over
bijvoorbeeld bedrijven waar het die
renwelzijn in het gedrang is. In deze
documentaire krijgt men te zien hoe
het echte leven op onze boerderij is.
Niks is in scène gezet: het is puur en
alles wat je ziet, is de werkelijkheid.”
Volgens de Kesselnaar is het boeren
leven niet alleen maar rozengeur en
maneschijn. Hiermee doelt hij op het
feit dat hij regelmatig met tegenslagen
te maken heeft. Zo had hij afgelopen

zomer te maken met het hoogwa
ter, dat veel schade toebracht aan zijn
gewassen en voor een hoop ellende
heeft gezorgd. Volgens Wim is het bij
zonder dat het net gebeurde toen hij
door een cameraploeg werd gevolgd.
“Voordat alle deelnemers aan de docu
mentaire begonnen, moesten we voor
de camera veel vragen beantwoorden.
Deze fragmenten zouden dan later in de
documentaire weer terugkomen. Ik zei
dat we vroeger weleens met over
stromingen te maken hebben gehad.
Niet wetende dat dit ons, een paar
maanden na deze vraag, ineens weer
zou overkomen. Dat was heel bijzonder,
normaal zie je zoiets niet meer terug in
de documentaire. Voor de documentai
remakers was het natuurlijk een unieke
kans om dit op beeld te zetten.”

Vier generaties
De Kesselse boer heeft een gemengd

bedrijf met koeien, akkerbouw, tuin
bouw en een boerderijwinkel aan
huis waar groente en fruit verkocht
wordt. Het is een familiebedrijf dat
al vier generaties in de familie is.
Al deze generaties wonen nog altijd
op het bedrijventerrein in naast
elkaar gelegen woningen. “Ik woon
als eerste in de rij, daarna mijn
ouders die in de 90 jaar zijn en in het
volgende huis woont mijn zoon met
zijn vrouw en kinderen. Zij komen
allemaal in beeld, dus dat we een
familiebedrijf zijn, komt goed naar
voren in de documentaire. Ik heb de
ruwe versie van de documentaire al
gezien en ik vind dat alles heel mooi
is neergezet. Het was een unieke
ervaring. Zo’n kans om de mensen te
laten zien hoe het hieraan toegaat,
die krijg je maar één keer.”
Tekst en beeld: Roosje Delsing

Digitalisering, technologische en
andere ontwikkelingen leiden tot
grote veranderingen in de samen
leving. Ook de coronacrisis vraagt
van ons dat we op een andere
manier, veelal digitaal, mee doen.
Peter Smit en Inge van Dongen
vertellen tijdens het webinar wat
het UWV en de Bibliotheek Maas
en Peel kunnen betekenen op

het gebied van leren en ontwik
kelen. En wat dat betekent voor
jouw kansen op de arbeidsmarkt.
Aanmelden kan door een mail te
sturen naar Jannine van der Naald
via j.vandernaald@debibliotheek
maasenpeel.nl De deelnemers ont
vangen één dag voor het webinar
via de mail een uitnodiging voor
deelname in Teams.

Orgelconcert bij Lazaristen
De concertenreeks van Orgelkring Peel en Maas in 2021 wordt
afgesloten met het traditionele Adventsconcert op zondagmiddag
28 november 2021 in de kapel van de Lazaristen in Panningen.
Aan dit concert wordt medewer
king verleend door Zangvereniging
Maas- en Neergalm uit Neer,
onder leiding van Silvia Berghs.
Het koor brengt deze dag klassieke
muziek, koorwerken uit opera’s en
ook moderne werken ten gehore.
Maas- en Neergalm zingt liederen

in vele talen, uit diverse culturen.
Zo staan er Slavische, Russische,
Duitse, Engelse en Nederlandse
liederen en muziekstukken op
het repertoire. De aanvang van
het concert in de kapel van de
Lazaristen is om 15.00 uur.
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Sint drive-thru
Normaal gesproken worden Sint en zijn Pieten in Kerkeböske
in Helden welkom geheten door de inwoners van het dorp.
Dit kon door de coronamaatregelen niet doorgaan, dus
bedachten de vrijwilligers van Kingerfiëste Helje Dörp, die de
sinterklaasintocht regelen, op het laatste nippertje een
alternatief. Dat was een ware drive-thru, waar ouders met
hun kindereren langs konden rijden. Hier konden ze zwaaien
naar de goedheiligman en zijn pieten, of zelfs een tekening
achterlaten. Volgens Petra Heesen van de Kingerfiëste Helje
Dörp was het een groot succes. “De drive-thru zou van
15.00 tot 16.30 uur plaatsvinden, maar het was bijna
17.30 uur toen de laatste auto weg was. Het was fijn om te
merken dat we last-minute nog een aantal mensen bereid
vonden om ons vrijwillig te helpen het verkeer in goede
banen te leiden. En ondanks dat Kerkeböske een activiteit
miste, hebben ze ons alle medewerking verleend.”

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 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 21 november
H. Mis 9.30 uur: Christus Koning,

Cluster MKBE

m.m.v parochiekoor t.i.v.
Rinus Steeghs en Marlies SteeghsRademakers (beider jaar
dienst); Jan Smeets (jaardienst).
Woensdag 24 november
H. Mis 9.00 uur

Parochie Egchel

Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 21 november
geen H. Mis
Zondag 28 november
H. Mis 11.00 uur
1e zondag Advent

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 20 november
H.Mis 19.00 uur t.i.v.
Overl. ouders Thei van Oijen en
Riet van Oijen-Sonnemans en
overleden familie.

van het Maasbrees Mannenkoor,
Fanfare Sint Aldegondis, Drumband
Maasbree en Schutterij Sint Martinus.
Parochie Maasbree
Mededelingen
Misintenties
Gedoopt wordt
NL58RABO0131001973
zaterdag 27 november
Pastorie Dorpstraat 4
14.00 uur: Hannah Teeuwen
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl Openstelling Aldegundiskapel
De Aldegundiskapel in onze
www.parochiemaasbree.nl
parochiekerk is dagelijks geopend
Kerkdiensten
voor het opsteken van een kaarsje,
Zondag 21 november
een gebed of een moment van
Feest van Christus Koning
H. Mis: 11.00 uur. Lector: Mevr. Toos bezinning. De H. Aldegundis is
beschermheilige tegen ernstige
Leijsten. Intenties: Jéér Kempen
ziekten en voor troost en hoop.
(verjaardag) en overleden fami
lie. Anna Verheijen (verjaardag) en
Louisa Verheijen.
Parochie Kessel
Zaterdag 27 november
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
H. Mis: 19.00 uur: Eucharistieviering Iet Dings-Bovendeerdt
verzorgd door het Maasbrees
077 462 18 60, 06 24 21 61 06
Mannenkoor, Fanfare Sint Alde
Kerkdiensten
gondis, Drumband Maasbree en
Zaterdag 20 november
Schutterij Sint Martinus b.g.v.
19.15 uur H. Mis. Jaardienst voor Sef
Céciliafeest. Intenties: Overleden
en Els Franssen – Bouten. Jaardienst
ouders Harrie Peeters en Annie
voor overleden familie Heymans –
Peeters-Smets. Overleden leden
Rooyakkers, Truus en Jan Giesbertz –

Parochie Helden

Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3, 077 307 14 88
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 21 november
H. Mis 10.00 uur – t.i.v. Johanna
Catharina Bruijnen (jaardienst);
Ton Hillen en Martha Hillen-Reijnders
en fam.; Nel Nijssen-Janssen;
Ton Reijnders en ouders ReijndersKorsten; uit dankbaarheid vw een
60-jarig huwelijksjubileum en t.i.v. de
overledenen van de beide families.
De ceciliamis van fanfare St. Cecilia gaat
vw de coronamaatregelen niet door.

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 20 november
H. Mis 17.30 uur t.i.v. de parochie
Zaterdag 27 november
Geen H. Mis

Hendriks, Overleden familie Lenders.
Dit is een Ceciliaviering.
Mededeling
Pastorale zorg
Voor de pastorale zorg kunt u terecht
bij pastoor-deken W. Varela
Tel.077 398 14 16, of kapelaan H. te
Boekhorst (zie parochie Baarlo)
Ziekenzalving: 06 55 40 80 23

Parochie Baarlo

Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 21 november
9.30 uur H. Mis. Jaardienst Sef Bruijnen
en Nelly Bruijnen-Deriks. Jaardienst
Jan Peeters en tevens voor ouders
Mathias Peeters en Maria PeetersGeurts en zoon Harry. Voor erevoorzitter Jeu Bouten en overleden
leden van het Kerkelijk Herenkoor.

Parochie Meijel

Open maandag- en woensdag-och
tend van 08.30 uur tot 11.30 uur.
Misintenties
Kerkdiensten
NL16 RABO 0133405613
Zaterdag 20 november
Pastorie Kerkstraat 5, 077 466 18 50
H. Mis 19.00 uur Christus Koning
www.parochiemeijel.nl
- m.m.v. gemengd zangkoor Spreekuur
t.i.v. Jo Leijssen en Truus Leijssenmaandag 19.30 tot 20.00 uur en
Strijbos; Mien de Wit-Gommans
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
(b.g.v. 91e verjaardag);
joke.holscher@gmail.com
Dinsdag t/m vrijdag
Kerkdiensten
ochtendmis om 9.00 uur in de
Zondag 21 november
dagkapel.
H. Mis 11.00 uur - Christus Koning
- met Herenkoor t.i.v. Lies EngelenJacobs (zeswekendienst); Toos TrinesRonckers (verj); Hendrina Sijbers,
Piet van Roy, Piet Lemmen sr, en overl.
familieleden; Miranda Berben-Jans.
Maandag 22 november
www.vincentiusparochies.nl
18.30 uur (grote kerk)
Stille Aanbidding
Pastoor Peter van der Horst
19.00 uur Rozenkrans
077 307 14 88 | 06 21 20 21 18
Dinsdag 23 november
pet.horst@home.nl
H. Mis 09.00 uur (grote kerk)
Kapelaan Roger Maenen
Donderdag 25 november
077 466 18 50 | 06 12 92 28 34
H. Mis 09.00 uur. Aansl. Aanbidding
roger.maenen@ziggo.nl
(grote kerk)
Kapelaan Piet Houben
06 57 58 75 06
phjhouben@onsbrabantnet.nl
Parochie Panningen
Kerkbestuur | 077 307 14 88
Misintenties
kerkbestuur@vincentiusparochies.nl
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
Misstipendium zon- en feestdagen
info@parochiecentrumpanningen.nl
€ 27,50 | door de week € 12,50

Donderdag 25 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 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
Kerkbijdrage
Het einde van het jaar 2021 komt
in zicht; mogen we jullie aan de
KERKBIJDRAGE voor onze eigen parochie
herinneren? Hiervoor hartelijk dank.
Bestelde H. Missen
De bestelde H. Missen die vanwege de

Corona- lockdown niet zijn door
gegaan, kunnen opnieuw worden
aangemeld, op de datum welke de
familie dit wenst
Pastorale zorg
Voor de pastorale zorg kunt u
terecht bij pastoor- deken Wilson
Varela (telefoon 077- 3981416) of
kapelaan Hans te Boekhorst (tele
foon 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

Tummers
daar word ik vrolijk van
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MET GRATIS
LENOVO SLEEVE!

-23%
649,-

A
SAMSUNG WASMACHINE
WW90T534ATW

499,-

• Vulgewicht 9 kg • 1400 tpm • EcoBubble • AI Control •
Autodose • Slimmer wassen via de SmartThings app

INVENTUM MAGNETRON
MN239S

-31%

-18%

109,-

219,-

75,-

• 800 Watt • Inhoud van 23 liter • 5 Magnetronstanden
• 8 Automatische programma’s

LENOVO TABLET
TAB M10+

179,-

• 10.1 Inch • 4 Gb geheugen • 64 Gb opslag • Full HD •
Android 10

’’ m
5
6 c

’’
43 cm

-41%

5

9

16

10

-28%

-38%
779,95

389,-

TOSHIBA SMART TV
43LL2C63DG

279,-

• LED • Full HD • HDR10 • Google Assistent

459,-

1599,-

PHILIPS AMBILIGHT TV
65PUS9435/12

999,-

• LED • 4K Ultra HD • Driezijdig Ambilight • Bowers &
Wilkins-luidsprekers • P5 Perfect Picture Engine
• Android TV

AEG ROBOTSTOFZUIGER
RX9-2-4STN

€100 GIFTCARD*

• 3D Vision • EG Wellbeing app • Reservoir inhoud van
0,7 liter * Met €100,- ICI Paris XL giftcard

VRAAG JOUW BLACK FRIDAY DEAL AAN
OOK ONLINE EN VIA DE TELEFOON!
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

