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Lekker op de trekker
In Grashoek trok zondag 2 augustus een stoet van historische tractoren door het dorp. Al eerder vonden er in de winter toerritten plaats, deze keer konden de deelnemers onder
aangenamere temperaturen een rondrit maken. Het was dus zeker ‘lekker op de trekker’. Omdat de coronaregels versoepeld zijn, is het nu ook mogelijk om dergelijke activiteiten
weer te organiseren. De tractoren, van vóór 1990, waren afkomstig uit Peel en Maas en omstreken. / Foto: Henk Steeghs

Veel kleinschalige initiatieven

Grote behoefte aan zorgwoningen in Peel en Maas
Met het verdwijnen van veel bejaardentehuizen alweer jaren geleden, was het de bedoeling dat zoveel
mogelijk ouderen zo lang mogelijk thuis bleven wonen. De laatste tijd laat echter een trend zien waarbij
steeds meer initiatieven opduiken voor kleinschalige zorgappartementen. Een blik in de gemeentelijke
jaarrekening van 2019 leert dat er vorig jaar 149 zorgwoningen in voorbereiding waren.
149 zorgwoningen is een fors aantal. Bart van de Ven van De Fabriek in
Maasbree denkt dan ook dat er veel
behoefte is vanuit de samenleving.
“Mensen willen het anders dan alleen
maar grote, traditionele verzorgingshuizen”, vertelt hij. “Ze willen liever in de
eigen sociale omgeving blijven wonen
op een plek waar ze ook veel persoonlijke aandacht ontvangen.” De Fabriek is
één van de projecten die vorig jaar nog
in de voorbereiding zat. Op zaterdag
25 juli werden daar de 23 zorgwoningen opgeleverd. In september worden

de eerste bewoners verwelkomd.
Van de Ven is momenteel bezig met
het voeren van gesprekken met potentiële bewoners. In die sessies merkt
hij dat de mensen er willen komen,
juist omdat het kleinschalig is. “Het is
veel prettiger wonen op een plek waar
er direct op de wensen en behoeften van de bewoners ingespeeld kan
worden. We richten ons hier straks
niet alleen op zorg, maar ook op de
personen. Als iemand ‘s morgens een
halfuur gedoucht heeft, zijn er nog
23,5 uur over waar het ook om draait.

Daar wordt in traditionele verzorgingshuizen wellicht anders naar gekeken.”

Geen protocollen en procedures
In Panningen moeten in het oude
vmbo-college straks 24 zorgappartementen gevestigd gaan worden waar
mensen met dementie en hun partner terecht kunnen. Peter Janssen
is samen met zijn vrouw en dochter
initiatiefnemer van Het Poelsplein.
Hij denkt eveneens dat de behoefte
ligt bij kleinschalige zorginitiatieven.
“Bij de grote tehuizen zijn vaak veel

protocollen en procedures die gevolgd
moeten worden. Dat willen mensen
niet meer. Kleinschalig met aandacht
voor de persoon wordt de nieuwe
norm. Geen tussenlagen of managers,
maar geïnteresseerde medewerkers

die aansluiten bij de belevingswereld
van de bewoner. Wij stellen onszelf
ook altijd de vraag: ‘Hoe zou ik zelf
willen dat met mij omgegaan wordt?’”
Lees verder op pagina 02
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Internationale Transgenderrechtendag

‘Ik voel me nu goed in mijn lichaam’
Jake Schilderman, opgegroeid in Grashoek, werd geboren als meisje.
In zijn puberteit worstelde hij met zijn gevoelens, maar kon er toen nog
niet de vinger opleggen. In het kader van Internationale
Transgenderrechtendag op vrijdag 7 augustus doet Jake zijn verhaal.
Vóór zijn transitie was Jake (20), die toen
nog Jen heette, een echt meisje-meisje.
“Ik droeg vaak jurkjes en had lang haar.
Maar als ik foto’s van mezelf rond mijn
15e terugzie, dan zie ik iemand die zich
voor zichzelf lijkt te schamen. Ik stond
ook altijd in elkaar gedoken alsof ik
me wilde verstoppen. Als ik me eerder
bewust was geweest van wat er aan de
hand was, dan was het veel makkelijker
geweest. Dan had ik bijvoorbeeld ook
de kleren kunnen dragen die ik wilde
dragen.” Terugkijkend was Jake in die
periode doodongelukkig. “Ik wist alleen
niet waarom. 2015 was voor mij echt
een dieptepunt. Ik ben toen uiteindelijk
ook van school gewisseld en van havo 3
naar vmbo-t gegaan. Dat is een goede
keuze geweest. Ik heb er nieuwe vrienden gemaakt en de school heeft me ook
altijd gesteund.”

100 kilo
Het moment dat voor Jake het spreekwoordelijke kwartje viel, weet hij zich
nog heel goed te herinneren. “Dat was
op een galabal. Ik was er samen met
een vriendin heengegaan. In een
mooie jurk en alles, ik deed het voor
haar, maar ik voelde me zo ongelukkig. Daar kwam ik iemand tegen die ook
trans was. Toen ik thuiskwam ging ik
erover nadenken en werd het voor mij

Colofon
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Peel en Maas.

duidelijk wat er speelde. Er viel in één
keer 100 kilo van mijn schouders. Ik heb
keihard gehuild. Dit wilde ik helemaal
niet. Ik was ook bang en heb het daarna
nog een hele tijd weggestopt.” Een veilige tussenstap was voor hem het
afknippen van zijn haren. “Dan kon ik
alvast een beetje wennen. Ik droeg nog
wel jurkjes op vakantie, maar ik merkte
dat het me steeds minder boeide hoe
mensen over me dachten.” Tot die tijd
kocht zijn moeder altijd zijn kleren.
Jake: “Vanaf dat moment ging ik dat zelf
online doen. Eerst nog de wat stoerdere
meidenkleding en later, in december,
op de mannenafdeling.” In dezelfde
periode vertelde Jake aan zijn ouders
over zijn gevoelens. “Mijn moeder heeft
me altijd gesteund. Voor haar is het het
belangrijkste dat ik goed in mijn vel zit.
Voor de rest van de familie was het wel
lastiger, juist omdat ik altijd zo’n meisjemeisje was. Voor hun gevoel klopte dit
beeld niet. Ik heb me toen ook wel eens
afgevraagd of ik het me zelf niet aanpraatte.”

Wachten
Jake deed eindexamen vmbo-t en
stapte toen weer over naar de havo.
Tegelijkertijd besloot hij zijn naam
te veranderen. “De havo voelde als
een nieuwe start. Ik moet ook zeggen dat ik nooit ben gepest op school,
iedereen ging er heel goed mee om.
Voor de gymlessen had ik bijvoorbeeld
een eigen kamertje waarin ik me kon
omkleden.” Na zijn eindexamen havo,
heeft Jake een tussenjaar genomen.
“Om even pas op de plaats te zetten”,
legt hij uit. “Er was zoveel gebeurd de
afgelopen jaren. Weet je, er bestaat hier
ook geen handleiding voor. Je begint
eraan en je rolt steeds verder. Het hele

transitieproces bestaat voornamelijk uit
wachten. Wachten totdat de diagnose
wordt gesteld, wachten tot je aan het
traject kunt beginnen. Dat levert veel
stress op. Afgelopen maart heb ik een
borstoperatie gehad en al eerder ben
ik gestart met hormonen. Daardoor is
bijvoorbeeld mijn stem ook veranderd.
Daar was ik erg blij mee. Voorheen had
ik echt zo’n schattig piepstemmetje,
ik durfde niet eens de telefoon aan te
nemen.” Een geslachtsveranderende
operatie staat voorlopig niet op de plan-

ning. “Dat is nu niet mijn wens. Ik voel
me nu goed in mijn lichaam en het kan
later altijd nog.” Een kinderwens heeft
hij dan ook niet, zegt hij. En relaties
heeft hij voor dit moment op een laag
pitje gezet. “Ik kom net uit een relatie
en wil me vooral richten op mijn studie.”
Na de zomer begint Jake aan een studie rechten in Tilburg. “Ik weet nog
niet precies wat ik daar mee ga doen.
Ik heb ook nog geen lange-termijnplannen. Ik zie wel waar het schip strandt.

Dingen gebeuren nu eenmaal met een
reden. Ik ben positief ingesteld en vind
het belangrijk dat iedereen vooral doet
waar hij zich prettig bij voelt. Ik ben
niemand iets verschuldigd, maar steek
tegelijkertijd ook niet mijn kop in het
zand. Er bestaan nog best veel vooroordelen over transgenders, maar je kunt
niet iedereen over één kam scheren.
Trots op jezelf zijn is het belangrijkste.”

Tekst: Marieke Vullings
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Sevenummer probeert geldkistje te stelen in Maasbree
De politie heeft woensdag 29 juli een 36-jarige inwoner van Sevenum aangehouden op verdenking van poging tot diefstal in Maasbree.
Aan de Zandberg in Maasbree heeft
een van de bewoners een kraampje
aan de weg staan waar hij groente,
fruit en jam te koop aanbiedt.
Op zondag 26 juli vond er een poging

diefstal van geld plaats bij het kraampje. Het is de bedoeling dat kopers
de producten meenemen en de
gevraagde prijs in een geldkistje stoppen. Op zondag 26 juli rond 15.30 uur

zag de bewoner hoe de bestuurder
van een kleine blauwe personenauto
bij het kraampje stopte, een breekijzer uit zijn auto pakte en daarmee
het geldkistje te lijf ging. Door op het

raam te kloppen, wist de bewoner
de dader te verjagen. De informatie
van de bewoner leidde op woensdag
29 juli tot de aanhouding van een
36-jarige inwoner van Sevenum.
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Grote behoefte aan zorgwoningen in Peel en Maas
Janssen beroept zich op cijfers die aantonen dat er meer initiatieven voor
mensen met een dementie nodig zijn.
Dat blijkt onder meer uit een onderzoek van bouwadviesbureau Hevo van
9 juli 2020. Het bureau onderzocht de
zorgprognose en de ontwikkeling van
het aantal ouderen per gemeente.
Daaruit blijkt dat het aantal 80+’ers in
Peel en Maas de komende dertig jaar
met twee- tot drieduizend personen
gaat toenemen. Verder blijkt dat landelijk 92 procent van de 75+’ers nog
thuis woont. De vergrijzing zet dus door
en veel mensen blijven thuis wonen.
“Als die klachten krijgen, zullen ze

uiteindelijk toch naar een zorgwoning
moeten”, vertelt Janssen.
Hij denkt dat Het Poelsplein maar een
druppel op de een gloeiende plaat
gaat betekenen wat betreft de zorgvraag voor mensen met dementie de
komende jaren. “Misschien dat we
nu met De Fabriek en ons initiatief
een tijdje de vraag aankunnen, maar
in de toekomst zijn, als we de cijfers
mogen geloven, meer initiatieven
nodig. Grote zorgaanbieders zien dat
ook. Daarom zie je dat ze tegenwoordig vaak een faciliterende rol innemen
bijkleinschalige initiatieven. Die komen
er steeds meer.” Daarbij moet volgens

Janssen rekening gehouden worden dat
bij 24 uurszorg een minimum van zo’n
24 appartementen nodig is. “Anders is
het niet rendabel te maken.”

Andere initiatieven
Ook in Meijel is er behoefte aan meer
zorgwoningen, zegt Antares. De wooncorporaties heeft daarom het plan om
de bestaande twintig zorgappartementen die naast verzorgingshuis St. Jozef
liggen, uit te breiden met nog eens
negentien eenheden. “De vraag naar
zorgappartementen is groot in NoordLimburg”, laat de corporatie weten.
“De wachtlijsten groeien en met de

nieuwbouw kunnen we samen met
St. Jozef daarop inspelen.”
Verder zijn er volgens de jaarrekening
nog zorgwoningen gepland in Meijel,
Panningen en Koningslust. Het gaat niet
in alle gevallen om plekken voor ouderen. Zo moet in Meijel op het terrein
waar de frikandellenfabriek van Beckers
stond, een locatie met zorgappartementen voor mensen met een beperking
verrijzen. Focus is verantwoordelijk voor
dat plan. In Koningslust is een plan voor
32 tijdelijke zorgappartementen.
Tekst: Rob Dieleman
Beeld: De Fabriek
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Langzaam ben je van ons weggegleden
elke dag een beetje meer
Telkens werd je weer iets ontnomen
dat deed jou en ons zeer
Het is een gemis, een stille pijn
dat je nooit meer bij ons zult zijn

Hannie Rutten-Oomen
* Egchel, 22 februari 1956 † Helden, 29 juli 2020

Dakar in Grashoek

echtgenote van

Geert Rutten

Frans van Ooijen uit Grashoek werd zaterdag 1 augustus 25 jaar. Frans, die er één van een drieling is, werd
veel te vroeg geboren. Zijn peetoom, Peter Adriaans, verzorgt al jaren voor een grote verrassing op Frans
zijn verjaardag. Zo ook deze keer. Met behulp van een vriend van Peter werd er een echte Parijs-Dakartruck richting Grashoek gebracht. Natuurlijk gingen samen op de foto, waarna er een ritje in de truck
volgde. “Na een intense rit heeft Frans kunnen genieten van deze verrassing en kijkt al weer uit naar
volgend jaar”, aldus de familie.

trotse mam en oma van
Joyce en Marcel, Cas, Dex, Fen
Suzanne ♥ en Sjaak, Jesse, Fiene
Luc
Boez
Zuster Meritastraat 16
5988 KE Helden

Van vroeger tot nu

De Pool Helden
De Pool is het oude dorpsplein van Helden. Het is rond 1700 gevormd. De naam duidt op de
aanwezigheid van een waterpoel. Deze werd in 1756 aangelegd om bij brand bluswater bij de hand te
hebben. In 1778 namen de bestuurders van Helden hun intrek in het oude raadhuis dat op De Pool
stond. Behalve bestuurlijke centrum, was De Pool ook het centrum van feestelijkheden. Het oude
Raadhuis is verdwenen, maar De Pool heeft zijn functie als evenementenplek behouden. In 1940 werden
de bomen rondom De Pool geveld om de opmars van het Duitse leger tegen te houden. Na de oorlog
werd De Pool tot ongenoegen van veel Dörper omgedoopt tot Mariaplein. Maar in de volksmond blijft
het plein De Pool heten. / Tekst: Raf Janssen, Beeld: Jac Willekens, archief PeelenMaasNet

Op woensdag 5 augustus hebben we afscheid genomen.

Haar gezelligheid en warme belangstelling zullen
wij heel erg missen.
Vol bewondering voor de kracht waarmee zij positief
gestreden heeft zullen wij

Hannie
blijven herinneren.
Bedankt voor alles.
Wil en Cecile
Ruud en Elli, Alexa, Maxim, Sam
Maud en Chris
Daan
Lon en Mannie
Jolanda en Detlef
Sven en Karla
Yvonne en Felix

Aangeslagen en verbijsterd zijn wij door het toch nog
plotseling overlijden van onze goede vriendin

Hannie Rutten-Oomen
We wensen Geert, kinderen, kleinkinderen en verdere familie
heel veel sterkte toe.
Je Pocanavrienden:
Wiel en Lies, Jan en Sjan, William en Els, Ronald,
Jack en Resie, Harrie, Hans, Peter en Joke, Geert en Melita,
Ed en Toos, Nicole, Truus en Thijs

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

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

fienbosuitvaartzorg.nl

Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl

w w w. b o b n o t e n . n l
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Samen
zal ik je helpen?
je voelt je zo alleen
geef me jouw hand maar
we komen er wel doorheen

Nellie Boots-Kessels
Helden, * 25 november 1938
echtgenote van
mam van

Kessel, † 3 augustus 2020

Coen Boots
Richard

Theo Verheijen
echtgenoot van

Annemie Verheijen – Wolters
Hij overleed geheel onverwachts op maandag
3 augustus 2020 in de leeftijd van 72 jaar.
Familie Verheijen
Familie Wolters

Correspondentieadres:
Sint Corneliusstraat 49, 5995 XT Kessel

Dankbetuiging

Hij was er altijd voor iedereen,
met raad en daad.
Nog zoveel te doen,
zoveel te geven,
nog niet klaar met dit leven.

Op vrijdag 7 augustus om 12:30 uur nemen we afscheid
van Nellie in het Yardenhuis van Venlo, Grote Blerickse
Bergenweg 30 te Blerick.

Correspondentieadres:
Piet Petersstraat 10, 5993 DC Maasbree.

Een speciaal woord van dank aan Drs. van den Ende en
aan de medewerkers van het Groene Kruis.

We nemen in besloten kring afscheid van Theo op
maandag 10 augustus.

Na de mooie gezongen uitvaartdienst in de parochiekerk
van Helden zeggen wij dank aan iedereen die betrokken
en aanwezig was bij dit afscheid. Het doet mij goed om
te zien en te horen dat mijn levenspartner

Lenie Krijnen - Verlaak

bij velen geliefd was.

Uit dankbaarheid zal er op zondag 15 augustus om
10:00 uur een zeswekendienst worden gehouden in
de eerder genoemde kerk. Bedankt allemaal voor jullie
kaarten, telefoontjes en jullie troostende woorden.
Helden, augustus 2020

Te koop snijbonen en tomaten enz.
bij Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom, tel. 077 398 35 52.
Opgeruimd? Niets weggooien!
Ik kom de kleine spullen graag bij u
ophalen! 06 46 48 87 15.
Baarlo: huishoudelijke hulp gezocht
voor een dagdeel per 2 weken.
Tel. 06 23 30 01 66.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

Harrie Vallas

Voor aardbeienplanten,
groenteplanten o.a. winterprei,
fruitbomen en klein fruit
naar Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom, tel. 077 398 35 52.
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info & tips:
karelheines.nl. 06 50 96 29 15.
Wij bezorgen onze eigen geteelde
nieuwe aardappelen (Frieslanders)
gratis bij u thuis. Min. 5 kg. Absoluut
de lekkerste. Tevens uien te koop.
Tel. 077 307 88 53.

Dapper tot ut lètst is rustig ingeslaope

Martin Cox

* Heerlen, 4 juli 1943

echtgenoot van

Riet Cox-Hendrix
pap en sjoeënpap van

Jean & Neeltje

Loverhof 20, 5981 CT Panningen
Het afscheid heeft inmiddels plaatsgevonden.
Een speciaal woord van dank aan dokter van Kemenade.

Dankbetuiging

We willen iedereen bedanken voor de mooie bloemen en kaarten die we hebben mogen ontvangen na het overlijden van

Rosalie Leenders
Zondag 9 augustus zal de zeswekendienst plaatsvinden
om 10.00 uur in de H. Lambertuskerk in Helden.

Brasserie VIOS-Beringe zoekt Kok
en Medewerk(st)er Bediening.
Interesse? Bel: 06 53 20 55 80.
Te Koop halfrijpe soepbonen
in Grashoek. Tel.: 06 46 44 37 76.

THANATOPRAXIE
Aandacht,
rust, tijd én....
betaalbaarheid
Kitty en Twan: 077-3512798

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

Verloren in Maasbree herenbril
in zwart etui Venloseweg Wilhelminalaan. Tel.: 077 465 24 69.

t. 077-3078642

Nieuwe oogst appels, peren en
pruimen. Fruitteeltbedrijf j. v Horen,
Kanaalstraat 56, Beringe.

Panningen
www.janssenuitvaart.nl

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl

Verse appels, peren en pruimen.
Fruitbedrijf Kessels, Beekstraat 70,
Panningen. Openingstijden: ma-di
gesloten, wo-za geopend.
Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.

Stier valt aan in Helden
Een stier heeft zaterdagmiddag 1 augustus twee mensen verwond
in Helden. Het incident gebeurde aan de Dekeshorst.

Peet Steeghs
Uitvaartzorg

Maasbree
06 38 43 79 56

† Panningen, 30 juli 2020

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

Een woordvoerder van de politie
geeft aan dat de stier de twee personen aanviel bij het verplaatsen
van koeien naar een andere wei.
Het zou gaan om twee buurtbewoners die gewond zijn geraakt.
Een persoon werd door de stier

geraakt. Toen een tweede persoon
hem wilde helpen, viel de stier
opnieuw aan. Een ambulance heeft
de gewonden naar het ziekenhuis
gebracht. De opgeroepen traumahelikopter was niet nodig.

Huur en koop

Door
ontwikke
ling In den
Bosch
In de wijk In den Bosch in
Maasbree worden veertien
koopwoningen en vijftien huurwoningen toegevoegd. De koopwoningen worden ontwikkeld
door Janssen de Jong. Gemeente
Peel en Maas is met Wonen
Limburg in gesprek voor de
bouw van de huurwoningen.
Wethouder Rob Wanten (Wonen)
is blij met ontwikkelingen. “Ook in
Maasbree zijn mensen op zoek
naar een nieuwe woning, die we
met deze plannen kunnen helpen.
Verschillende partijen zien kansen
en mogelijkheden. We zien daardoor een mooie mix ontstaan met
woningen voor diverse doelgroepen. Dat komt de diversiteit in de
wijk zeker ten goede. De nieuwe
woningen zorgen er ook voor dat
de wijk netjes afgerond kan worden, daar waar nu nog verschillende
groepjes huizen los van elkaar lijken
te staan”.

Flexibiliteit
Projectontwikkelaar Janssen de
Jong gaat aan de Boschlaan tien
bungalows en vier semi-bungalows
aan het Dormansgoed realiseren. Het zijn evensloopbestendige
woningen. Wanten: “De bouwlocatie In den Bosch bestaat al geruime
tijd. We merken dat het soort
woningen dat gevraagd wordt in de
loop van de tijd veranderd is en dat
het huidige bestemmingsplan niet
altijd voldoende flexibiliteit biedt.
Om de veertien woningen van
Janssen de Jong te kunnen realiseren is dan ook eerst een beperkte
wijziging van het bestemmingsplan
nodig. Ook bij de invulling van het
resterende deel In den Bosch kijken
we naar de vraag van morgen en
wat dat voor gevolgen heeft voor
de verkaveling en type woningen. Het is goed dat we naar de
toekomst kijken en daarop blijven
inspelen.”

We kijken naar de
vraag van morgen
In 2017 is besloten om In den
Bosch in fasen verder te bebouwen.
Tot die tijd werden kavels willekeurig verkocht. De huidige bewoners
hebben daardoor jarenlang naast
lege kavels gewoond. Deze lege
kavels zijn of worden nu ingevuld.
In gesprek met Wonen Limburg
wordt gekeken om er onder andere
een aantal sociale huurwoningen
te realiseren. De gemeente bekijkt
daarnaast ook nogmaals de doorontwikkeling van het hele gebied.
Daarbij behoort het aanbieden van
losse bouwkavels tot de mogelijkheden. Over deze doorontwikkeling
van de bouwlocatie In den Bosch
volgt in september met het dorpsoverleg een gesprek.

0608 \ opinie
Poll
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Mondkapjes geven schijnveiligheid
Wel of geen mondkapjes dragen in het openbaar? Tot nog toe is het alleen nog maar verplicht in het openbaar vervoer en in het vliegtuig.
Steden als Amsterdam hebben op bepaalde drukke plekken in de stad een mondkapjesplicht ingevoerd. De meningen over het nut van mondkapjes
verschillen behoorlijk en specialisten lijken elkaar
tegen te spreken. Volgens het RIVM beschermen
niet-medische mondkapjes de drager zeer beperkt
tegen besmetting. Daarnaast blijkt uit cijfers van
de GGD dat de afgelopen anderhalve maand zeker

45 vluchten op Nederlandse vliegvelden geland zijn
waarvan één of meer passagiers besmet bleken met
het coronavirus. Wat heeft een mondkapje dan voor
zin? Is het dan niet een vorm van schijnveiligheid?
Er zijn ook mensen die aangeven zich juist meer bewust te zijn van de gezondheidsrisico’s als ze mensen
met een mondkapje zien. Het is voor hen weer een
seintje om afstand te nemen. Goed je handen was-

sen, thuis blijven als je klachten hebt en anderhalvemeterregels volgen, blijft het belangrijkste. Maar in
het geval van mondkapjes kun je ook denken:
baat het niet dan schaadt het niet.

Mondkapjes geven schijn-veiligheid. Wat vindt u?

Bespreking poll week 31

Gemeente Peel en Maas moet strenger optreden bij coronaovertredingen
Uit cijfers van Veiligheidsregio Limburg-Noord blijkt dat Peel en Maas de afgelopen periode ontzettend veel waarschuwingen heeft uitgedeeld
voor overtredingen van de coronaregels. Peel en Maas is zelfs koploper in de regio. Echter zijn er maar vier boetes uitgedeeld in diezelfde periode. Dat is weer heel weinig tegenover andere gemeentes in de regio. Zou gemeente Peel en Maas meer boetes moeten uitdelen?
Een meerderheid van de stemmers op deze poll
vindt dat de gemeente strenger moet optreden
bij overtredingen. We moeten er namelijk opletten dat er geen tweede golf komt. Als iedereen
de teugels laat vieren, komen er wellicht weer
veel besmettingen. De gemeente en politie

moeten er nu juist goed bovenop zitten om eventuele besmettingshaarden in de kiem te smoren.
“Onze gemeente moet echt veel strenger handhaven”, reageert José Dings op Facebook. Cor Roelofs
stelt voor agenten in burgerkleding in te zetten.
Een minderheid vindt dat strenger straffen echter

niet nodig is. Misschien dat de regels niet overal
even goed worden nageleefd, maar zolang het geen
consequenties heeft wat betreft besmettingen hoeven er ook niet meer boetes uitgedeeld te worden.

Wespenbestrijding Peel en Maas
Ook voor andere plaagdieren!

Dekbed
schoon & fris

virus- en bacterie vrij
Tel. 077-3072462
vanhalstomerij.nl/gordijnen

Constant Plaagdier Preventie
06 39 02 22 51 • Panningen

GROENTEHAL KESSEL
dagelijks vers van eigen
land (geschilde) asperges,
aardbeien, aardappelen
en diverse groenten
Jac v/d Beuken
Rijksweg 33, Kessel
06 50 21 82 55

autoglasherstel
en reparatie
zakelijk en particulier

ADVERTENTIE WEEK
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Pastoraaltje

Column

Vrijheid in
het dorp
Mensen die in een dorp wonen,
vinden vaak dat men in de stad
langs elkaar heen leeft. In de stad
ben je een nummer, anoniem in de
menigte. In een dorp, waar mensen elkaar groeten op straat, voelen we ons een stuk vertrouwder.
Dorpen zijn vaak hechte gemeenschappen, ook al is het minder
geworden. Verenigingen, die
daar een belangrijk onderdeel
van uitmaken, hebben het de
laatste jaren moeilijk. Veel mensen willen zich niet zo binden,
maar vrij zijn. Geen verplichtingen aangaan. Verplichtingen, in
de zin van verwachtingen, heb
je in een dorp meer dan in een
stad. In een dorp wordt er meer
naar je gekeken. Zeker vroeger viel je op als je uit de pas
liep. Zoals een protestants gezin
dat in een Limburgs dorp kwam
wonen. En ook mensen met een
andere huidskleur. Daar werd
naar omgekeken. Dat overkwam
ook de stelletjes die ‘moesten’
trouwen. En iedereen ging naar
de kerk, dus als je niet ging viel
je op. Of als je je kinderen niet
liet dopen. Over van alles wat
afweek van, hadden veel mensen
al snel een oordeel. En dat werd
gevoeld. Soms lastig, soms pijnlijk. Tegenwoordig is dat gelukkig anders. Want ook in een dorp
kijken we niet meer vreemd op
als we iemand met aan andere
huidskleur zien. Ongehuwd zwanger is al lang geen schande meer.
Ook in onze dorpen hebben we
respect voor andere godsdiensten. En ook zonder geloof vinden we heel gewoon. We geven
elkaar de ruimte. Hoewel: ik
hoorde van een jonge vrouw die
wel behoefte heeft om op zondag
naar de kerk te gaan, maar eigenlijk niet goed durft. Ze is bang om
op te vallen. Bang dat de mensen zeggen: ‘Raar, zo’n moderne
vrouw, en dan nog naar de kerk!’
Ik schrok daar toch wel van. In de
stad zou zo iemand zich vrijer
voelen, maar in een dorp val je
soms toch nog op als je wat uit
de pas loopt en tegen de trend
in gaat. Jezelf zijn en principieel,
daar moet je wel moed voor hebben. Nog steeds.

Venlo-Blerick - Susteren
077 463 10 30 | autoglasherstelsnijkers.nl
autoglasherstelsnijkers
Pastoor Peter van der Horst
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Inzameling Klein
Chemisch Afval (KCA)
Baarlo
Kessel
Kessel-Eik
Maasbree

maandag 7 september
woensdag 16 september
maandag 21 september
woensdag 23 september

Meijel

maandag 28 september

17.00 - 19.00 uur
17.00 - 19.00 uur
17.00 - 19.00 uur
17.00 - 19.00 uur

op de Markt bij de kerk
Markt
Mariaplein
Kennedyplein, zijde Dorpstraat
tegenover de kerk
17.00 - 19.00 uur Raadhuisplein

De chemokar komt niet meer in alle dorpen omdat in sommige dorpen te weinig mensen
KCA brachten. KCA kunt u gratis afgeven op het milieupark Peel en Maas. U kunt per week
maximaal één volle milieubox gratis inleveren op het milieupark of bij de chemokar.

Gooi accu’s en batterijen niet
bij het restafval!
Brandbaar materiaal tussen het huisafval zorgt vaak voor brand bij afvalverwerkers.
De boosdoeners zijn ontvlambare spullen als accu's en batterijen. Accu’s en batterijen
kunnen brand veroorzaken in zowel de huisvuilwagens als bij de afvalverwerkers.

Gemeentegids 2021

Doet u ook mee aan de
Peel en Maas fotowedstrijd?
Voor de gemeentegids 2021 willen we de gids weer
samen met u maken. Daarom organiseren wij weer een
fotowedstrijd, waarbij de winnende foto’s een plaats
krijgen in de gemeentegids 2021.
Hoe doet u mee?
Als u mee wilt doen aan de fotowedstrijd, kunt u tot en
met woensdag 30 september 2020 uw foto‘s sturen naar
maria.witbaard@peelenmaas.nl onder vermelding van
uw naam en adresgegevens. Heeft u veel foto’s, maak dan
gebruik van www.wetransfer.com
Prijzen
De drie winnende foto’s worden beloond met een plaats in de gemeentegids en een VVVcadeaukaart van € 75 (eerste plaats), € 50 (tweede plaats) en € 25 (derde plaats). De beste
foto wordt bovendien geplaatst op de kaft van de gemeentegids.
Waar moeten de foto’s aan voldoen?
Wilt u mee doen aan de fotowedstrijd, houd dan rekening met de volgende criteria:
1. De foto’s moeten genomen worden/zijn in Peel en Maas en moeten herkenbaar zijn voor
de gemeente en/of de samenleving van Peel en Maas. Geef in de documentnamen en/of in
de mail ook aan waar de foto’s zijn gemaakt.
2. De foto’s moeten digitaal aangeleverd worden, in JPEG/JPG-formaat met een minimale
resolutie van 300 dpi of minimaal 1 Mb per foto en zijn vrij van auteursrechten.
3. De gemeente Peel en Maas kan daarom de foto’s ook vrij gebruiken voor promotionele
doeleinden anders dan de gemeentegids. Bij deelname aan de fotowedstrijd geeft u
toestemming voor het gebruik van uw foto’s voor bijvoorbeeld de gemeentelijke website,
folders, flyers, brochures, nieuwsbrieven, enzovoorts.
4. Als u personen fotografeert, moet u vooraf toestemming vragen aan de personen op de
foto voor publicatie van de foto. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk.
5. Medewerkers van de gemeente Peel en Maas zijn uitgesloten van deelname.
Stuur uw foto’s in
Wilt u dat uw foto een jaar lang te zien is in de nieuwe gemeentegids of andere uitingen?
Pak uw camera en maak de winnende foto. De winnende foto’s worden in november bekend
gemaakt. De winnaars krijgen schriftelijk bericht.

Een smeulende accu in de vuilnisauto. Ontdekt door de rook in het afval. Vuilnisauto midden op straat gekiept om
erger te voorkomen!

Batterijen en accu’s (bijvoorbeeld van telefoons, laptops, elektrische fietsen) horen bij het
KCA want het is gevaarlijk afval! Je voorkomt een hoop ellende als je de batterijen niet in het
restafval gooit maar wegbrengt naar het milieupark of de chemokar.
Batterijen kun je ook inleveren bij diverse winkels en er zelfs een prijs mee winnen.
Kijk op www.legebatterijen.nl

Ik ga op reis en de inbreker
neemt mee… Eindelijk alles in de auto gepropt,

buren uitgezwaaid en broer gevraagd of
hij twee keer per week de planten water
geeft. Nog snel een foto op facebook:
“Klaar om te vertrekken. Volgepakt naar
het Como-meer”.
Er zijn in Nederland miljoenen
gebruikers actief op social media. Daar
zitten ook inbrekers tussen die alle tijd
nemen om te speuren naar voor hen
kostbare informatie. Als je laat weten
dat je niet thuis bent, maak je het ze
wel erg gemakkelijk. Google eens

op “hoe inbrekers sociale media
gebruiken” en lees de tips.

WhatsApp
Gemakkelijk en snel een berichtje sturen via
WhatsApp nummer 06 12 36 09 04.
Wij beantwoorden WhatsApp berichten
maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur.

Veilig op vakantie
De vakantieperiode staat voor de deur. Vanuit het kabinet is groen licht gegeven om
op vakantie te gaan, zowel in Nederland als in het buitenland. Veel mensen gaan op
vakantie of een dagje weg. Helaas is dit ook de tijd waarin veel inbrekers toeslaan,
omdat ze weten dat bewoners van huis zijn of omdat ze een raam open zien staan.
Helpt u ook mee het aantal woninginbraken deze zomer nog verder te verlagen?
Een paar belangrijke tips:
• Op vakantie? Licht familie of de buren in
• Bel 112 bij verdachte situaties
• Gaat u niet op vakantie?
Dagje weg? Deur op slot!
Mooi weer betekent vaak ook openstaande ramen en deuren. Een insluiper kan dan
zonder in te breken uw woning binnenkomen en er binnen enkele minuten met uw
spullen vandoor zijn. Doe uw deuren en ramen op slot; ook al gaat u maar heel even naar
de buren, boodschappen doen of even naar boven om bijvoorbeeld de was op te hangen.
Leg geen kostbare spullen in het zicht.

07

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

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

www.peelenmaas.nl

Inbrekers komen via
het stopcontact
In de vakantietijd waarschuwen politie en gemeenten steevast voor inbrekers.
Tips voor hang- en sluitwerk, verlichting, rolluiken enzovoort. ‘Waak voor Inbraak’
is een bekend project in de regio. Dit jaar waarschuwt burgemeester Luc Winants
namens de burgemeesters in de regio voor cybercriminelen. Die komen niet bij u
binnen via een raam of een geforceerde deur, maar via uw wifinetwerk of computer.
Onlangs presenteerde de politie de criminaliteitscijfers voor Limburg. In de hele
provincie werden in de eerste drie maanden van 2020 al 138 computermisdrijven
geregistreerd. Ter vergelijking: in het hele vorige jaar waren er dat 159. Dat gaat dus
hard. Onder cybercriminaliteit verstaat de politie hacken van computers, diefstal van
computergegevens en het gebruik van ransomware: tegen betaling van losgeld wordt
de computer weer vrijgegeven. Maar ook het gebruik van nepprofielen op Facebook,
Instagram of WhatsApp om mensen op te lichten valt onder cybercrime.
‘Internet is een fantastisch medium’, zegt burgemeester Winants. ‘Maar er zitten ook
gevaarlijke kanten aan.’ Daar willen we gezamenlijk als burgemeesters uit de regio
voor waarschuwen. Sluit niet alleen ramen en deuren als je op vakantie gaat, maar
barricadeer ook de ingang naar je computer en je wifinetwerk. De burgemeesters vragen
speciale aandacht voor het ‘internet of things’, allerlei apparaten die met het internet
verbonden zijn: vanaf het zwembad op je vakantieadres de zonwering thuis bedienen.
Harstikke handig allemaal, maar dikwijls is de beveiliging van die apparaten krakkemikkig.

!

NET IETS MEE

R DAGTOCHT

?

! NIEUW
€ 79,VERRASSINGSTOCHT
Inbegrepen: koffie met zomers gebakje,
rondleiding, koffietafel, ’s middags
2 bezoeken, diner, 2 consumpties
Vertrekdata: 11 en 21 augustus,
2 en 22 september, 9 en 20 oktober

!

NET IETS MEE

R DAGTOCHT

!

NET IETS MEE

R DAGTOCHT

€ 89,-

MOEZEL-COCHEM

Inbegrepen: koffie met gebak, lunch,
boottocht, diner, 2 consumpties
Vertrekdata: 13 en 26 augustus,
10 en 29 september, 14 oktober

!

NET IETS MEE

!

NET IETS MEE

Afvalinzameling en warmte!
Het wordt extreem warm de komende dagen. Wij vragen u vriendelijk maar dringend
om onze medewerkers van de afvalinzameling te ontlasten.
Zijn uw containers niet vol? Sla dan een inzamelronde over.
Stel uw bezoek aan het milieupark (als het kan) uit tot na deze warme periode.

R DAGTOCHT

! NIEUW
BIESBOSCH

ZEELAND EN
ZEEHONDENSAFARI

Inbegrepen: koffie met bolus,
museumbezoek, zeehondensafari,
koffietafel, diner, 2 consumpties
Vertrekdata: 8 en 24 september

NET IETS MEE

R DAGTOCHT

€ 89,-

Inbegrepen: koffie met gebak, entree
& presentatie, lunch, rondvaart, diner,
2 consumpties
Vertrekdata: 19 augustus,
3 en 22 september

€ 79,-

BAD MÜNSTEREIFEL

Inbegrepen: koffie en vlaai,
gidsbegeleiding, lunch, diner,
2 consumpties
Vertrekdata: 20 augustus,
8 en 23 september, 15 oktober

!

NET IETS MEE

R DAGTOCHT

! ! NNIEIEUUWW
€ 89,POLDERTOCHT EN
ORCHIDEEËNHOEVE
Inbegrepen: koffie met gebak, rondrit,
koffietafel, entree Orchideeënhoeve,
diner, 2 consumpties
Vertrekdata: 11 en 27 augustus,
11 en 30 september, 15 oktober

R DAGTOCHT
GHIEL

EN

DEAL

€ 89,-

!

€ 75,-

RONDJE ZUID-LIMBURG

Inbegrepen: koffie met vlaai, entree
Wilhelminatoren, lunch, rondrit olv gids,
handijsje, diner, 2 consumpties
Vertrekdata: 12 en 28 augustus,
15 september

€ 39,-

GHIEL

EN

GHIEL

DEAL

€ 39,-

ZIERIKZEE EN DOMBURG

HEIMBACH EN MONSCHAU

Inbegrepen: busreis
Vertrekdata: 18 augustus,
4 en 23 september

Inbegrepen: busreis
Vertrekdata: 11 en 21 augustus,
17 september, 6 oktober

EN

DEAL

€ 39,-

VOLENDAM EN
ZAANSE SCHANS
Inbegrepen: busreis
Vertrekdata: 14 en 25 augustus,
9 september
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Geplukt

Cris Hinssen Maasbree
Cris Hinssen (58) leeft ieder jaar met volle teugen naar de ‘vastelaovend’ toe. De in Venlo opgegroeide
Cris verhuisde vanwege de rust in 1983 naar Maasbree, het geboortedorp van zijn vrouw, maar werd wel
prins van een Venlose carnavalsvereniging. Inmiddels zijn zijn dagen gevuld met (vrijwilligers)werk en,
met het eerste kleinkind op komst belooft het de komende tijd niet rustiger te worden. Deze week wordt
Cris geplukt.

te doen: de ‘vastelaovend’. “Het is
zoiets moois wat we hier hebben.
Die gedachte erachter, dat iedereen
een paar dagen helemaal gelijk is,
dat mensen een uitlaatklep hebben
voor de dagelijkse beslommeringen,
de Limburgse taal.” Namens het BCL
nam Cris ook plaats in de Närrische
Europäische Gemeinschaft (NEG), een
Europese overkoepelende organisatie
voor carnavalsverenigingen. “Daar zijn
veel landen bij aangesloten. Elk jaar
vergaderen we in een ander land. Heel
leuk om de verschillen én de overeenkomsten te zien die er per land zijn.”

Ondernemersbloed

Het was een fantastisch jaar
voor Cris toen hij in 2002 werd
uitgeroepen tot prins van
carnavalsvereniging Boëte De Paort
(BDP), een Venlose vereniging
die prinsen van buiten de stad
uitroept. “Ik maakte al foto’s en
filmpjes voor hen, maar het prins
zijn was iets heel anders. Geweldig

was het. We woonden in Maasbree,
dus het dorp had dat jaar eigenlijk
twee prinsen. Gelukkig vond prins Ralf
van D’n Hab het ook hartstikke leuk
en hebben we er samen een geweldig
jaar van gemaakt.”
Cris was daarna elf jaar voorzitter van
de Ald-prinsen van BDP, secretaris
bij de vereniging en hij deed allerlei

Puzzel

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Oplossing vorige week:
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pr-werk. Toen hij het 2008 genoeg
vond en afscheid nam, zag de Bond
van Carnavalsverenigingen in Limburg
(BCL) haar kans schoon. Cris werd
benaderd voor een bestuursfunctie.
“Voor ik het wist was ik er secretaris.”
Het bleek een flinke taak. “In het
seizoen was ik er drie uur per
dag, zeven dagen per week mee
bezig. Vragen beantwoorden van
aangesloten verenigingen, zaken
organiseren, binnenkomende stukken,
alles loopt via de secretaris. Er valt
heel wat te communiceren.”

Jubilarissen onderscheiden
Vorig jaar besloot Cris een stapje terug
te doen. “Ik ben wel nog tweede
secretaris en ik ben verantwoordelijk
voor de jubilarissen. Dat betekent
dat ik de hele provincie doorkruis om
onderscheidingen op te spelden bij
jubilarissen. Er zijn mensen bij die
sinds het begin van een vereniging
lid zijn. Dat vind ik mooi om te zien,
die betrokkenheid.” Cris krijgt veel
terug voor zijn werkzaamheden.
“Waardering van de leden, maar
ik vind het ook gewoon heel leuk
om verenigingen te helpen met
zaken faciliteren en te regelen.
Zorgen dat verenigingen zo goed
mogelijk geholpen worden. Als de
‘vastelaovend’ maar blijft bestaan.”
Want daar is het Cris uiteindelijk om

Het lijkt alsof het hele leven van
Cris uit carnaval bestaat, maar dat
is niet het geval. Hij heeft ook nog
gewoon een baan. Cris heeft in al zijn
werkende jaren maar één baas gehad:
printerfabrikant Canon (voorheen
Océ) in Venlo. “Daar werk ik al heel
lang op de R&D-afdeling (onderzoek
en ontwikkeling) afdeling. Ik werk
voor een baas, maar het is toch
heel zelfstandig. Zo heb ik een jaar
in Zwitserland en bijna twee jaar in
Portland, VS gewoond. Daar had Océ
een bedrijf overgenomen waarbij ik de
leiding over de doorstart kreeg.”
Het zelfstandige in zijn beroep vindt
hij heel belangrijk. “We hadden vroeger thuis een groentezaak en later
een kruidenierswinkel in Venlo-Zuid.
Ik ging als jong mannetje met mijn
vader aan de hand mee naar de veiling. Dan word je snel zelfstandig.
Dat ondernemersbloed loopt door
mijn aderen.” Tegenwoordig is Cris
projectleider en leidt hij een team dat
zich bezighoudt met apparatuur voor
boekdrukmachines. Daarvoor reist
hij normaal de wereld over. “Nu niet
vanwege het coronavirus, maar ik ben
overal geweest. Er zijn jaren geweest
dat ik 120 dagen van het jaar weg
was. Dat is inmiddels veel minder. Ik
wilde meer tijd thuis door brengen.”

Maasbrees Kinderkoor
Thuis is sinds 1983 Maasbree.
Met eventuele kinderen in het vooruitzicht koos Cris samen met vrouw
Hanneke ervoor om naar Maasbree
te verhuizen. “We woonden in Venlo,
maar we wilden onze kinderen in een
rustige omgeving laten opgroeien.
Een plek met meer sociale contacten
en waar het ruimtelijker is. Hanneke
is geboren in Maasbree, dus waarom
zouden we dan niet kiezen voor haar
geboortedorp?”
In Maasbree werden de kinderen
Wouter (33), Jip (31) en Juul (26) geboren. Om te zorgen dat Cris wat meer
binding kreeg met het dorp besloot
hij op een gegeven moment bestuurslid te worden van het Maasbrees
kinderkoor ‘de Breetse Krekeltjes’.
“Dat heb ik jaren met veel plezier
gedaan en ik heb er ook veel mensen leren kennen.” Daarnaast was
Cris ook nog jarenlang voorzitter van
de Paortriejers, een motorclub vanuit BDP. “Daar hebben we nogal wat
tochten en weekenden voor georganiseerd.” Al het vrijwilligerswerk samen
leverde Cris vorig jaar een koninklijke
onderscheiding op. Niet zomaar lid
in de orde van Oranje-Nassau, maar

Ridder. “Dat is een grote eer. Je vraagt
er niet om, maar het is een blijk van
waardering.”

Verliefd op Curaçao
Naast zijn drukke verenigings- en
werkende leven heeft Cris ook nog
diverse hobby’s. Zo brouwt hij samen
met zijn zoon en schoonzonen zijn
eigen bier, gaat hij regelmatig fietsen
en wandelen met Hanneke en hij
houdt van reizen. “Zo zijn Hanneke en
ik echt verliefd geworden op het land
Curaçao. Als je niet aan het strand gaat
zitten, maar midden op het eiland
tussen de bevolking, grijpt het eiland
je. Je moet zo’n land echt beleven,
dan kun je niet meer zonder. We gaan
er elk jaar weer heen.”
Alsof hij nog niet genoeg te doen
heeft, komt er binnenkort nog een
bezigheid bij. Cris staat namelijk
op het punt opa te worden. “Jip is
hoogzwanger. Het kan ieder moment
gebeuren. Dat wordt weer een
volgende stap in mijn leven. Daar kijk
ik enorm naar uit.”

Je vraagt er niet om,
maar het is een blijk
van waardering

Tekst en beeld: Rob Dieleman

Pannen, leien, platte
en kunststof daken
Dakkapellen, dakramen
en trespabekleding
Dakgoten, lood,
koper en zinkwerk
Schoorsteenvegen,
renoveren en vernieuwen

Tel 06 22 20 93 47 | www.abridak.nl

MIEREN
RATTEN
MUIZEN
DUIVEN
WESPEN
VLIEGEN
HOUTWORM
ZILVERVISJES
BEL: 06 55 81 85 77
VOOR BEDRIJF
EN PARTICULIER
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Laco Zwembad Peel en Maas

Stichting geeft drie avonden discozwemmen cadeau
Veel kinderen gaan dit jaar niet op vakantie vanwege coronacrisis en de maatregelen die het met zich meebrengt. Om te zorgen dat de kinderen toch nog kunnen gaan zwemmen, besloot Stichting Beheer Waterloat
drie extra avonden voor discozwemmen in te plannen in het zwembad in Panningen. Omdat het een cadeau is
aan de kinderen van Peel en Maas, is de toegang gratis.

Door het jaar heen kunnen kinderen
ieder vrijdag terecht bij Laco Zwembad
Peel en Maas (in de volksmond
Waterloat) voor het discozwemmen à
6,40 euro per persoon. Als juni voorbij is, stopt echter ook het discozwemmen. Kinderen zijn dan op vakantie

en ook het personeel van het zwembad kan er dan eventjes tussenuit.
Maar zoals eigenlijk overal, is dit jaar
bij Laco Zwembad Peel en Maas anders
dan andere jaren. “Veel kinderen gaan
deze zomer niet op vakantie”, vertellen
Odilia Rens, Peter Joosten en Errol van

Kempen, respectievelijk voorzitter van
Stichting Beheer Waterloat, bestuurslid
en manager bij het zwembad. “De kleinkinderen van Peter werden opstandig”,
vertelt Rens. “Ze waren het er niet mee
eens dat het discozwemmen niet doorging. En hier bij het zwembad kwamen

Tennistoernooi in Beringe
De dertiende editie van het 17+ Open Tennistoernooi van TV BEVO in Beringe kon door het coronavirus
in juni niet doorgaan. Met goedkeuring van tennisbond KNLTB heeft de Beringe tennisclub het toernooi
verzet naar week 36, van maandag 31 augustus tot en met zondag 6 september.
Winnaar wordt de laatste kampioen
van het huidige terrein. Eind oktober worden de banen verlegd naar
de nieuwe locatie van Beringe
Buiten, het complex dat momenteel
wordt gerealiseerd aan de Pastoor

Geurtsstraat.
Inschrijven voor het toernooi kan in
de onderdelen 4, 5, 6, 7 en 8 voor
dames-, heren-, en gemengd dubbel. De leeftijdscategorieën zijn 17+
en 50+. Op zondag 6 september is

de afsluitende dag met de prijsuitreiking, een tombola en een barbecue. Inschrijven kan individueel en
per koppel vóór dinsdag 18 augustus
via www.mijnknltb.toernooi.nl

veel telefoontjes binnen met vragen of
er vrijdags nog gewoon discozwemmen
was.” Het zette de bestuursleden van de
stichting aan het denken. “’Moeten we
het zwembad in het kader van maatschappelijke betrokkenheid niet toch
opengooien op vrijdag?’, vroegen we
ons af”, vertelt Rens. “We beseften dat
de behoefte er is en dat het ook belangrijk is dat kinderen een kans hebben om
lekker te zwemmen in de zomer. Daarop
hebben we als bestuur van de stichting
besloten om drie avonden discozwemmen als cadeau aan te bieden aan de
kinderen van Peel en Maas.”
Het cadeau bestaat eruit dat kinderen
tussen de 8 en 12 jaar op de vrijdagen
7, 14 en 21 augustus gratis mogen discozwemmen. De stichting betaalt de
kosten voor het personeel. “De duikclub en de reddingsbrigade zijn druk
bezig om vrijwilligers te vinden die bij
de avonden als opzichters fungeren
als aanvulling op het personeel”, aldus
Van Kempen. “Het is overigens vanaf
8 jaar omdat de jongere kinderen volgens de regels begeleid moeten worden door een volwassene. We willen
juist dat het discozwemmen een avond
voor de jeugd is.“
Naast het feit dat de kinderen zo wat

afleiding hebben, is het volgens Van
Kempen ook noodzakelijk dat de jeugd
blijft zwemmen. “Je ziet dat kinderen na het behalen van hun diploma’s,
waarin ze ongeveer een anderhalf jaar
wekelijks naar het zwembad komen,
minder vaak een zwembad bezoeken.
Vaak gebeurt dat alleen op vakantie.
Die valt bij een aantal jongeren nu weg,
dus het is wel belangrijk dat ze een
kans hebben om alsnog hun vaardigheden te onderhouden. En daarbij is het
altijd goed als kinderen bewegen. Dat is
beter dan thuis zitten.”
Het idee voor de gratis discozwemsessies is populair, vertelt Rens. “Het stond
dinsdag 28 juli online en binnen drie
dagen hadden we al zo’n honderd aanmeldingen binnen.” Per avond is er plek
voor 99 kinderen en vol is vol, laten de
initiatiefnemers weten. Ook moeten
de kinderen in bezit zijn van minimaal
zwemdiploma A. Reserveren voor het
discozwemmen is verplicht en kan door
voornaam, achternaam, datum en telefoonnummer te mailen naar receptie.
peelenmaas@laco.eu
Tekst: Rob Dieleman
Beeld: Facebook Laco zwembad
Peel en Maas

Met een glimlach goed kauwen!

MollKunstgebit.nl
Bel voor een afspraak 077 35 153 21
Gezocht:

Barmedewerkers

M/V

Wanneer: zaterdag en zondag in overleg
Leeftijd: vanaf 18 jaar
Contact:

kantinesvp@outlook.com

OPRUIMINGSFINALE!

KO R T I N G E N T O T 70 %
Te gekke koopjes voor:

€ 5,-

Podiumplek voor Vaya
Ruitersportcentrum Cadans in Venray organiseerde zondag 2 augustus een wedstrijd voor paarden en
pony’s. Vaya Wassenbergh van PSV Caprilli uit Panningen reed haar tweede wedstrijd in de L1 met Limited
Edition (Limmy). In de eerste proef werd ze tweede met 194 punten en in de tweede proef won ze de eerste
prijs met 194,5 punten. Vijf punten los van nummer 2. \ Tekst: PSV Caprilli, Beeld: Kirsten Voesten

€ 7,50

€ 10,-

€ 20,-

€ 25,-

De gehele zomercollectie
voor de laagste prijs!
Graag tot ziens bij:

Doolgaardstraat 8
Horst aan de Maas
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur
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15-vragen aan

Tess Gubbels Maasbree
Wat is je raarste droom?
Mijn raarste droom is dat ik op een
onbewoond eiland zat met mijn
beste vriendin en dat we toen zelf
moesten overleven op dat eiland.
Het leek net Expeditie Robinson!
Ik vond het echt een hele vreemde
droom.

Waar dagdroom je het meest
over?
Als ik naar school moet dan dagdroom ik altijd over het weekend
en de vakanties, lekker vrij en geen
huiswerk

Aan welk liedje heb je een speciale
herinnering?
Ik heb een speciale herinnering aan
het liedje ‘Walk Me Home’ van P!nk.
Ik zong dat liedje altijd met mijn
beste vriendin, nu zing ik het nog
steeds wel. In groep 8 gingen mijn
beste vriendin en ik allebei naar
een andere school en dat vonden
we natuurlijk niet leuk. We hebben
samen veel leuke herinneringen aan
dat liedje.

Zou je je woonplaats ooit verlaten?
Ik denk het niet, ik heb namelijk veel
vriendinnen hier in Maasbree waar ik
het heel erg leuk mee heb. Ik zou het
jammer vinden om hier dan weg te
gaan. Maar als ik wel naar een ander
dorp zou verhuizen denk ik dat dat
Helden of Panningen zou zijn.

Hoe beleef je de huidige coronacrisis?
In het begin vond ik het echt
niet leuk, ik mocht met niemand
afspreken en ik maakte me er dan
ook heel veel zorgen over of ik mijn
vrienden nog wel ooit zou mogen
zien. Wat ik heel erg vond was dat
mijn oma corona had en dat ik haar
ook niet kon bezoeken, dat was
totaal niet fijn. Nu heb ik niet meer
zo heel veel last van de coronacrisis,
ik mag mijn vriendinnen weer zien
en hoef van hen geen anderhalve
meter afstand meer te houden.

Wat staat er op je bucketlist?

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Tess Gubbels
13 jaar
Maasbree
Blariacum college

Heb je een bijbaantje?
Ja, ik heb een paar oppasadressen
waar ik graag kom om op de kinderen te letten. Ik ga daar dan heen
met een vriendin en dat is altijd heel
erg gezellig.

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Dat is een hele leuke foto in het bos.
Een vriendin van mij was een paar
dagen geleden jarig en toen heb ik
met haar en een paar andere vriendinnen hele leuke foto’s gemaakt.

Wat heb je liever: iedereen hoort
wat jij denkt, of jij hoort wat
iedereen denkt?

Ik zou liever willen horen wat iedereen denkt, want ik ben eigenlijk wel
benieuwd naar wat anderen denken
en ik zou ook niet willen dat iedereen hoort wat ik denk.

Hoe breng jij het liefst een regenachtige dag door?
Ik breng een regenachtige dag het
liefst samen door met een vriendin.
We doen dan samen een spelletje
en bakken een lekkere cake of taart.
Dat vind ik altijd wel gezellig als het
regent.

Wie is je favoriete docent?
Ik heb twee favoriete docenten,
namelijk meneer Holla van
aardrijkskunde en mevrouw Poels
van biologie. Meneer Holla is een
van mijn favoriete docenten omdat
hij leuke grappen maakt en omdat
hij heel erg leuk les geeft. Mevrouw

Poels is een van mijn favoriete
docenten omdat ze ook heel leuk
les kan geven en omdat ze zelf heel
leuk is.

Welke superkracht zou je willen
hebben?
Ik zou graag willen kunnen teleporteren. Ik zou die superkracht kiezen
omdat ik dan nooit meer ergens
naartoe hoef te fietsen en als ik op
vakantie ga dan hoef ik ook niet
meer heel lang in de auto te zitten.
Dat lijkt me wel handig en cool om
te kunnen.

Wat vind je het leukste aan jezelf?
Innerlijk vind ik het leukste aan
mezelf dat ik heel zorgzaam ben.
Als ik naar uiterlijk kijk dan vind ik
mijn haar het leukste, ik heb namelijk rood haar en daar ben ik zelf heel
blij mee.

Wat ik graag nog een keer zou willen doen is skydiven, mij lijkt dat
namelijk echt superleuk om een keer
gedaan te hebben. Ik hoop dan ook
dat ik dat nog een keer in mijn leven
ga doen.

Wat is je favoriete plek thuis?
Mijn bed of de bank vind ik wel fijne
plekken. Op de bank kan ik lekker
liggen en televisie kijken. In mijn
bed slaap ik en kijk ik altijd Netflix of
YouTube.

Welke sport is helemaal niet jouw
ding?
Hockey! Ik kan er helemaal niets van
en vind het ook niet leuk. Een sport
die ik wél leuk vind, is handballen.
Dat doe ik nu al zes jaar en ik vind
het heel leuk.

Hoi

Column

Toeteren
Ongeveer een jaar geleden
heb ik mijn rijbewijs gehaald
en vanaf dat moment ben ik
het verkeer anders gaan
ervaren.
Ik heb veel meer begrip gekregen voor automobilisten dan
voorheen. Je moet heel goed om
je heen kijken of er niet plotseling ergens nog een verdwaalde
fietser vandaan komt die tegenwoordig met dertig kilometer
per uur de bocht door vliegt.
Maar waar ik geen begrip voor
heb zijn mensen die vijftig rijden
waar je tachtig mag of tachtig rijden waar je honderd mag. Als je
een uur langer over je rit wilt
doen dan had je toch beter op
je elektrische fiets kunnen gaan
zitten? Of mensen die langzaam
gaan rijden en dan de linkerbaan
op. Is Sevn Alias niet duidelijk
geweest dan? Het nummer heet
toch linkerbaan Gass? Niet linkerbaan minimumsnelheid. Wat ik
ook vervelend vind zijn mensen die te veel gas geven als ze
achter je rijden: bumperkleven.
Mijn nekharen staan al overheid
met het idee dat als ik op de
rem trap ik een auto in m’n rug
krijg. Maar het toppunt vind ik
mensen die op hun telefoon zitten tijdens het rijden. Ik heb net
mijn rijbewijs, dus voor mij is het
verkeer nog overleven en proberen er het beste van te maken.
Maar dat gaat best wel lastig als
er iemand naast je zit te slingeren omdat hij de Intagram Story
van zijn nieuwe scharrel aan het
kijken is. Het heeft natuurlijk wel
twee kanten. Het is de bedoeling dat we allebei opletten.
Oké, eerlijk, ik let ook niet altijd
op als het verkeerslicht op groen
gaat en ik zit gelijk met mijn
hoofd tegen het dak als er dan
getoeterd wordt. Mensen toeteren altijd zo boos. Je kan ook
sympathiek toeteren. Gewoon
wat korter. Dan schrik ik niet zo
erg. Ik mag natuurlijk niks zeggen over mensen die niet goed
kunnen rijden omdat ik zelf ook
niet de beste ben. En daarom
lucht ik mijn hart hier en heb ik
ook nog nooit mijn middelvinger
opgestoken of een scheldwoord
geschreeuwd uit het raam als
iemand mij afsneed.

Tekst: Lisa Osinga
Lotte
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
CORONA-MAATREGELEN
Vw de versoepeling van de
corona-maatregelen mogen
weer meer mensen naar de
kerk. Voor gewone weekendvieringen is reserveren niet meer
nodig, omdat we dan de norm
van het toegestane aantal
kerkgangers niet overschrijden.
Deze is afhankelijk van de
grootte van de kerk, want de 1 ½
meter afstand moet nog steeds
in acht genomen worden, voor
ieders gezondheid! Dat verschilt dus per kerkgebouw
nogal. Dus volg de aanwijzingen
ter plaatse en houdt afstand! Bij
uitvaarten steeds overleg over
het maximum aantal kerkgangers. Nogmaals: ga beslist niet
naar de kerk als u ziekteverschijnselen hebt! Was thuis al
goed uw handen. In de kerk is
desinfectiemateriaal aanwezig,
maar neem gerust uw eigen
flesje mee. Onze koren zingen
nog niet. Misintenties opgeven
is weer mogelijk. De collecte kan
nog niet worden gehouden. U
kunt uw bijdrage deponeren in
het mandje bij de uitgang. Dank
u wel. Van harte welkom.

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten:
Zondag 9 augustus
H. Mis: 11.00 uur
Lector: Mevr. Elly Gooren
Intenties: Cornelia Blonk (verjaardag). Wiel Lintjens (verjaardag),
Mina Lintjens-Jacobs en jaardienst
kleinzoon Wilco.
Mededelingen
Gewijzigde mistijden
I.v.m. de viering van de
1e h. communie in Baarlo, op zon-

Parochie Beringe
Misintenties
NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens het
parochiespreekuur op dinsdagochtend.
Ook bij kapelaan Roger Maenen tel.
077-4661850 of per email roger.maenen@ziggo.nl.
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur
in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 9 augustus
H. Mis 09.30 uur
Woensdag 12 augustus
H. Mis 09.00 uur (grote kerk, zij-altaar
St.Jozef)

Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 9 augustus
H.Mis 11.00 uur t.i.v. Tinus Steeghs
(verj) en Frans Reinders

Parochie Helden

Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 9 augustus
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Uit dankbaarheid
voor geslaagde operatie
Zondag 16 augustus
Geen H. Mis

Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Overleden
Martin Cox, 77 jaar
Kerkdiensten
Vrijdag 7 augustus
De H. Communie wordt thuisgebracht
vanaf 09.00 uur
Zondag 9 augustus
H. Mis 10.00 uur t.i.v. Rosalie Leenders
(zeswekendienst);
Vrijdag 14 augustus
Huwelijksviering 14.00 uur Peter
Netten en Greetje Raaijmakers en 1ste
H. Communie van Juanisha en Djalicia.

Parochie Grashoek

Parochie Koningslust

Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg
077 307 52 93

Misintenties
NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
077 465 36 81

dag 30 augustus en 6 september, zijn
de h. missen in Maasbree op beide
zondagen om 9.30 uur.

Parochie Baarlo

Parochie Egchel

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Iet Dings-Bovendeerdt
077 462 18 60
06 24 21 61 06
Zaterdag 9 augustus
19.15 uur H. Mis.
Ruut Peeters wegens verjaardag en
voor Jac Peeters van Kessel.
Mededeling:
De H. Missen worden verzorgd door
kapelaan H. te Boekhorst van parochie Baarlo. Voor de pastorale zorg
kunt u terecht bij administrator deken
A. de Graaf Woutering of kapelaan
H. te Boekhorst (zie parochie Baarlo)
Ziekenzalving: 06-55408023

Hittegolf op komst
We hebben een enigszins wisselvallige en iets te koele julimaand achter
de rug. De zomer liet zich van een gemiddelde, Hollandse stijl zien zoals
voor velen wenselijk is. En toen kwam daar vrijdag 31 juli. De temperatuur schoot pijlsnel omhoog naar 35 graden. Het was puffen en zweten,
en in de nacht koelde het af tot minimaal 22 graden waarbij er ook een
lokale onweersbui tot ontwikkeling kwam. Dit leek echter een eerste
steekproef, want vanaf nu wordt er een grote hogedrukblokkade in de
steigers gezet waarbij de stroming naar het zuidoosten draait. De zon
krijgt maximaal de ruimte en de aangevoerde lucht komt uit het noorden van Afrika en het zuiden van Europa. De luchtvochtigheid daalt
flink. Er lijkt daarmee een fikse hittegolf in de maak met zeven dagen
lang temperaturen die elke dag ver boven de 30 graden uitkomen.
Mogelijk wordt het één van de heetste hittegolven ooit qua gemiddelde
temperatuur. Deze zaterdag wordt naar verwachting vooralsnog de
warmste dag met temperaturen die kunnen zinderen tot 37 of 38 graden. Ongewoon warm! De onstabiliteit neemt in de loop van het weekend toe en zondag kunnen er dan mogelijk de eerste lokale
onweersbuien ontstaan. Begin volgende week houdt de hitte aan, maar
onweer ligt elke dag op de loer. / Tekst en beeld: Nicky de Bruijn

Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 9 augustus
9.30 uur H. Mis.Iety Habets-Thissen
wegens verjaardag.
Mededelingen:
Vanaf 1 juli mogen er grotere aantallen mensen de H. Mis bijwonen.
U kunt uw handen desinfecteren bij
binnenkomst en de voorgeschreven
afstand in acht nemen. Als u verkoudheidsklachten heeft, blijft u dan thuis.
Vanaf 1 juli zijn er ook weer intenties
mogelijk. De intenties kunt u weer
opnieuw opgeven, die vanaf 15 maart,

Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 8 augustus
Geen H. Mis
Zondag 9 augustus
Doopviering Lola Giesen 13.30 uur
Zaterdag 15 augustus
H. Mis Maria Tenhemelopneming
17.30 uur

Parochie Meijel
Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zaterdag 8 augustus
19.00 uur H. Mis, t.i.v. Ton Verstappen
(coll) en Nellie VerstappenKiggen; Nellie van Rijt-Coolen; uit
dankbaarheid
Maandag 10 augustus
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 11 augustus
H. Mis 09.00 uur
Donderdag 13 augustus
H. Mis 09.00 uur

de periode dat er geen H. Mis was zijn
vervallen.
Zondag 30 augustus en zondag
6 september om 11.00 uur zijn de
Eerste Communievieringen.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties
NL41RABO0125300522
L. Timmermans
077 462 16 78
Kerkdiensten
Zaterdag 15 aug. 18.00 uur
H. Mis Voor de Parochie.
Mededelingen;
Voorlopig is er de 1ste en de 3de
zaterdag van de maand om 18.00 uur
de H. Mis in Kessel-Eik.
Dit is v.w. het overlijden van Pastoor
Verhaag, de vervangende Kapelaan
Ter Broekhorst, verzorgd in meerdere

Weer in Peel en Maas

Parochie Panningen
Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum
Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag-, woensdag- en
vrijdagochtend van 08.30 uur tot
11.30 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 8 augustus
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Joke Goes
Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 09.00 uur in de grote kerk

www.vincentiusparochies.nl
Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88 | 06 21 20 21 18
pet.horst@home.nl
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50 | 06 12 92 28 34
roger.maenen@ziggo.nl
Kapelaan Piet Houben
06 57 58 75 06
phjhouben@onsbrabantnet.nl
Kerkbestuur | 077 307 14 88
kerkbestuur@vincentiusparochies.nl
Misstipendium zon- en feestdagen
€ 25,00 | door de week € 10,00

parochies de H.Mis.
De bestelde H.Missen die v.w.
corona niet door zijn gegaan, kunnen weer op nieuw aan gemeld
worden, welke datum de familie
dat wenst.

Administrator (pastoor)
Deken de Graaf Woutering
077 398 14 16
a.degraafwoutering@rkhorst.nl
Maasbree/Baarlo/Kessel/
Kessel-Eik
Kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kerkbestuur
Secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com
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Jij maakt ‘m super

4.999,-

13.699,-

Virtual Reality presentatie
compleet met
apparatuur

compleet met
apparatuur

Caprice Onyxzwart

Sorrento Plus Kristalgrijs

Maak een afspraak voor een veilig en persoonlijk advies
www.superkeukens.nl
êêêê

Klanten beoordelen Superkeukens met een

HORST

8,

3

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

elke zondag geopend

