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Heerlyck Bree
Aan de gevels van het oude gemeentehuis van Maasbree en Gezondheidscentrum Maasbree zijn sinds dinsdag 1 september speciale schildjes te vinden. Die zijn bedacht door de
communicatiegroep van Dorpsoverleg Maasbree en staan voor het nieuwe concept Heerlyck Bree. Die moet er voor zorgen dat de verbondenheid en trots in het dorp een boost krijgen. Binnenkort worden de schildjes ook beschikbaar voor particulieren die ze langs hun deur kunnen hangen. Op dinsdag namen Hub Sonnemans van eetcafé ‘t Gemeintehoës en
Ramon Aendekerk van het gezondheidscentrum de eerste schildjes in ontvangst. Lees verder op pagina 08

CDA spreekt zich uit voor woonzorgcomplex op Veersepad in Kessel
CDA Peel en Maas heeft zich bij de commissievergadering op dinsdag 1 september duidelijk uitgesproken voor
het plan van een woonzorgcomplex aan het Veersepad in Kessel. De overige partijen lieten weten te wachten
tot de raadsvergadering van 22 september voordat ze een standpunt in nemen.
Het plan voor een woonzorgcomplex
van Stichting Onze Toekomst (SOT) op
Veersepad 13 zorgt al maanden voor
grote commotie in Kessel. De kopers
van de woning willen dertien appartementen realiseren waar de bewoners
samen oud kunnen worden en voor
elkaar kunnen zorgen. In het plan wordt
het huidige historische pand gesloopt.
Verschillende dorpsgenoten hebben zich
verenigd in de actiegroep Red karakteristiek Maasdorp Kessel die het pand wil
behouden.

‘Uniek en creatief’
Het College van B&W ziet het plan zitten, maar omdat er dertien wooncontingenten aan de locatie toegevoegd
moeten worden, kon zij niet instemmen.

Daarom wordt nu de gemeenteraad
om advies gevraagd. Mag SOT doorgaan met het plan of moet ze stoppen?
CDA (tien zetels) liet er bij de commissievergadering geen misverstand
over bestaan: als het aan de partij ligt,
krijgt SOT toestemming om haar plan uit
te werken.
“Het plan van SOT is uniek, creatief en
speelt in op de diverse actuele ontwikkelingen en wensen zoals samen zorgen voor elkaar”, zei fractieleider John
Timmermans. De partij gaf het college
de opdracht om mee te werken aan de
realisatie van het plan. “Mocht het nodig
zijn extra woningen toe te voegen, is
dat voor ons geen breekpunt en zou dat
voor ons mogelijk moeten zijn. Mits het
juridisch houdbaar is. De zorgcomponent

is voor ons doorslaggevend.”
De andere partijen namen nog niet
een dergelijk stelling standpunt in, al
werd bij sommige fracties wel duidelijk welke kant ze op neigen. Frits
Berben van PvdA/GroenLinks was net
als Timmermans positief over het plan
en ook wat zijn partij betreft, mogen er
wooncontingenten toegevoegd worden aan het perceel. “Of er nu dertien
niet-zelfstandige of dertien zelfstandige
woningen komen, er komen dertien
woningen, linksom of rechtsom.”

of het nieuwe pand in de omgeving
past. “Hoe kunnen jullie als college een
besluit nemen zonder tekeningen?”,
vroeg hij zich af. Wethouder Rob Wanten
gaf aan dat nu eerst beslist moet worden of SOT de plannen verder kan gaan
uitwerken. De definitieve plannen
komen in een later stadium terug bij de
gemeenteraad als er beslist moet worden over een omgevingsvergunning.

Tekst: Rob Dieleman
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Tekeningen
Peter Craenmehr van AndersNu zei
dat hij eerst de bouwplannen van SOT
wil zien voordat hij een beslissing kan
nemen. Hij wil zo zelf kunnen bepalen

De VVD en Lokaal Peel&Maas gaven aan
zich nog verder in de casus te willen
verdiepen, voordat ze een keuze maken.
Bij de raadsvergadering van 22 september nemen ook de andere partijen een
standpunt in. Dat advies neemt het college mee, waarna ze een besluit neemt
over het plan van SOT.
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Al eerder boete en waarschuwing

Café Oad Bree twee weken dicht na overtreding
coronaregels
Café Oad Bree in Maasbree moet de komende twee weken de deuren
gesloten houden. Gemeente Peel en Maas heeft besloten tot de sluiting
omdat de kroeg zich niet hield aan de maatregelen die momenteel gelden
in verband met het coronavirus. Een week eerder kreeg het café al een
boete voor eenzelfde overtreding.
Burgemeester Wilma Delissen-van
Tongerlo heeft op zondag 30 augustus beslist tot de sluiting. Dat deed
ze naar aanleiding van overtredingen die op zaterdagavond in het café
werden geconstateerd. Een week
eerder werden ook al diverse overtredingen gezien. Toen kreeg eigenaar Wien Hermans een boete en
waarschuwing. Omdat de klanten
zich een week later wederom niet
hielden aan de regels, werd besloten het café, inclusief terras, twee
weken op slot te gooien.

Vastbinden
“Moeten we dan alle bezoekers
vastbinden op hun kruk?”, vraagt
Henk van Asten zich af. Van Asten
is naar eigen zeggen de steun
en toeverlaat van eigenaar Wien
Hermans en vaak te vinden in de
kroeg voor allerlei werkzaamheden. “Het was niet eens heel druk
zaterdagavond en de gasten hielden zich eigenlijk vrij goed aan
de afstand”, bezweert Van Asten.
“Maar als er dan een kennis voorbij
komt, dan willen ze daar mee pra-

ten. Over het algemeen hield iedereen zich goed aan de regels, maar
dat is niet constant vol te houden.
Als je op stap bent en een kennis ziet, mag je daar dan niet een
praatje mee maken?”
Van Asten benoemt in zijn verhaal
twee van de overtredingen die
geconstateerd werden. Volgens de
gemeente werd er niet genoeg
afstand gehouden, hadden klanten geen vaste (zit)plaats en werden gegevens van bezoekers niet
genoteerd. Ook werden overtredingen vastgesteld met betrekking
tot geluidsoverlast. Daar wordt een
aparte procedure voor opgestart.

Globaal gekeken

HALLO Peel en Maas

Volgens Van Asten had de kroeg
maatregelen genomen na de boete
en waarschuwing van zaterdag
22 augustus. “Er stonden bijvoorbeeld meer statafels waar de bezoekers aan konden gaan zitten op
krukken, zodat ze een eigen plek
hadden.” Een boa kwam volgens de
goede vriend van Hermans naar binnen en liep rechtstreeks door het café
en zaal naar de keuken. “Hij heeft
globaal gekeken naar de afstand.
Hoe kan hij dan weten dat het niet
om bijvoorbeeld stelletjes ging die te
dicht bij elkaar stonden? Dat kon hij
volgens mij niet beoordelen.”

is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Peel en Maas.
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Geluidsoverlast
Van Asten denkt dat de politie en
gemeente kwamen controleren na
klachten van omwonenden over
geluid. Op dat gebied hebben Oad
Bree en de gemeente en politie
vaker met elkaar te maken gehad.
“Maar we hebben de zijkanten
gesloten gehouden en de voordeur
ook, zodat die niet steeds openging.
Ik ben zelfs verschillende keren naar
de overkant van de weg gelopen om
te luisteren of het niet te hard ging.
Het geluid was echt, echt minimaal.

Ik geloof er niks van dat de geluidsnormen overtreden zijn.”
Oad Bree mocht de avond nog afmaken. Op zondag volgde een telefoontje van de gemeente. “Dat we
absoluut geen klanten mochten
binnenlaten”, vertelt Van Asten.
“Er reden hier constant drie of vier
politieauto’s voorbij om te controleren dat er niemand naar binnen
ging.” Hermans en Van Asten dachten in eerste instantie dat de kroeg
drie maanden gesloten moest blijven.
“Totdat we in de media lazen dat het

maar twee weken was. Dat is nog
een geluk. Maar dan zul je zien dat de
gemeente na dertien dagen besluit
om de sluiting te verlengen.”

Juridische stappen
Eigenaar Hermans van de kroeg wil
juridische stappen ondernemen tegen
de gemeente, zo laat Van Asten
weten. “Maar wat precies, weten we
nog niet. We gaan overleggen met de
advocaat.”
Tekst en beeld: Rob Dieleman

Gemeente Peel en Maas gaat aanvragen voor vergunningen die te maken hebben met uitbreiding of vernieuwing van intensieve veehouderij niet
aanhouden. Politieke partij PvdA/GroenLinks had gevraagd of dat een optie was, maar het College van B&W laat weten geen aanleiding te zien om
daarmee in te stemmen.
PvdA/GroenLinks maakt zich zorgen
over de luchtvervuiling die ontstaat
door intensieve veehouderij, zo bleek
uit vragen die raadslid Raf Janssen
namens de partij nog voor het zomerreces stelde aan het college. Hij vroeg
zich onder meer af of er in Peel en
Maas een onderzoek is geweest naar
luchtvervuiling en of het college bereid
is vergunningsaanvragen tijdelijk aan
te houden totdat er actuele gegevens
over de gemeente voor handen zijn.

In omliggende gemeentes als Horst
aan de Maas en Nederweert werd een
onderzoek uitgevoerd door het Institute
for Risk Assessment Sciences naar de
luchtkwaliteit in het gebied en wat het
effect was van intensieve veehouderijen op de lucht. Peel en Maas werd
echter niet meegenomen in dat onderzoek, zo laat de gemeente weten.
Het college heeft wel kennis genomen
van de conclusies en aanbevelingen
en die worden ook meegenomen bij

toekomstige zaken, zo schrijft ze in
de beantwoording van de vragen van
Janssen.

Uitbreiding
Janssen vroeg of het college bereid was
om aanvragen voor vergunningen die
te maken hebben met een uitbreiding
of vernieuwing van intensieve veehouderijen aan te houden totdat er onderzoek is verricht. Het college ziet daar
geen heil in. “De wetenschappelijke

inzichten met betrekking tot de mogelijke gezondheidseffecten in relatie tot
veehouderijbedrijven zijn nog volop in
ontwikkeling. Wij volgen deze ontwikkeling op de voet maar zien geen aanleiding om vergunningsaanvragen aan
te houden.”
Wel is het college bereid mee te werken mocht er een uitnodiging van een
onderzoeksbureau of -instituut komen
voor een onderzoek naar luchtkwaliteit
in Peel en Maas.

Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 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 g
 emeld. 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.

In Kessel

Twee woningen op plek champignonloods
Het College van B&W van gemeente Peel en Maas heeft ingestemd met de komst van twee levensloopbestendige woningen op een perceel tussen de
Beeselseweg en het Veersepad in Kessel. Op die plek staat nu nog een oude champignonloods. Die wordt gesloopt om plaats te maken voor de woningen. Het plan ligt momenteel ter inzage bij de gemeente.
In het originele plan wilden de initiatiefnemers één levensloopbestendige
woning aan de Beeselseweg en twee
geschakelde levensloopbestendige
woningen aan Aan de Weegbrug realiseren. Na overleg met de gemeente
is dat teruggebracht naar in totaal

twee levensloopbestendige woningen.
Om de bouw mogelijk te maken, is
een bestemmingsplanwijziging nodig.
Volgens de gemeente voldoet het bouwen van de woningen aan de beleidsregels. Normaal werkt de gemeente
niet mee aan het toevoegen van extra

woningen op plekken waar niet de
juiste bestemming op zit. Het plan in
Kessel voldoet volgens het college
echter aan de principes die nodig zijn
om als uitzondering te worden behandeld. Die principes zijn onder meer dat
de woningen bijdragen aan de ver-

betering van de ruimtelijke structuur,
het woningen betreft waar behoefte
aan is, de juiste kwaliteit hebben en
er sprake is van een goede ruimtelijke
ordening.
Het plan ligt momenteel ter inzage bij
de gemeente.
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Geen aparte beleidsregels

Gemeente: veel aandacht voor
biodiversiteit
Gemeente Peel en Maas heeft de biodiversiteit hoog op de agenda staan. Dat verzekert het College van B&W in
de beantwoording van vragen die politieke partij Lokaal Peel&Maas in juni indiende. “In onze projecten en in
ons beheer en onderhoud houden we steeds meer rekening met biodiversiteit”, schrijft het college.
den met het maaien van bermen en
worden er insectenhotels geplaatst.
Ook worden er meer bloeiende planten gerealiseerd. “Verder bestaat
ons bomenbestand voor meer dan
50 procent uit eikenbomen”, aldus het
college. “In lanen waar eikenbomen
uitvallen, planten we andere bomen
terug. Hierdoor doorbreken we de
monoculturen en bevorderen we de
biodiversiteit.”

Bomenkap
Het kan volgens het college zo zijn dat
er meer bomen gekapt zijn het laatste halfjaar tot jaar dan dat er terug
zijn geplant. “Echter investeren we
vooral in kwaliteit. Die is toegenomen.” Het kappen van bomen is soms
noodzakelijk, betoogt het college.

“In het verleden zijn er veel bomen
geplant in wijken waarbij geen rekening is gehouden met de ruimte die
bomen nodig hebben. Soms worden
bomen te groot voor een straat en
veroorzaken overlast en soms kunnen
bomen niet uitgroeien tot volwaardige bomen omdat de standplaats te
klein is. Sommige boomsoorten zijn
niet bestand tegen droogte en warmte
(klimaatverandering). Nu kiezen we,
samen met de bewoners, voor het
planten van bomen op duurzame locaties: een boom die past in een straat
en met een juiste standplaats.”
Het college laat verder weten in
gesprek te zijn met Natuur en
Milieufederatie Limburg over biodiversiteit. De gemeenteraad wordt daar
binnenkort van op de hoogte gesteld.

College vindt rotonde Beringe
niet onveiliger
Het College van B&W vindt niet dat door de recente aanpassing de rotonde bij het kanaal in Beringe onveiliger is
geworden. Dat blijkt uit de antwoorden die het college gaf op vragen van de CDA-fractie. Die wilde weten hoe het
mogelijk was dat de provincie zonder overleg de rotonde aanpaste en in de ogen van de fractie onveiliger maakte.

De rotonde in Beringe werd in juni
aangepast. Omdat het een provinciale weg betreft, was Provincie
Limburg verantwoordelijk voor de
werkzaamheden. Na afloop bleek dat
de middelste ring, voorheen klinkers en tegels, veranderd is in asfalt.
Volgens de werkgroep Veiligheid van
Dorpscoöperatie Steingood Beringe
en het CDA kan het verkeer nu sneller over de rotonde rijden, waardoor
de situatie onveiliger is geworden.
Het CDA besloot vragen te stellen over
de aanpassingen.
‘De veranderde situatie heeft geen
invloed op de verkeersveiligheid’,
schrijft het college in de beantwoording. ‘De feitelijke situatie is niet veranderd. Waar voorheen klinkers lagen
is dit nu vervangen door asfalt met
een duidelijke markering. De rijbaanbreedte is hetzelfde gebleven en de

voorheen klinkersituatie wordt hoofdzakelijk gebruikt als veeglijn voor het
vrachtverkeer. In de nieuwe situatie is
dat niet anders.’

Werkgroep
Een andere punt dat terugkwam in de
vragen van het CDA is dat de werkgroep Veiligheid niet was ingelicht
over de aanpassingen. De werkgroep
is al jaren bezig met plannen om de
rotonde veiliger te maken. De werkgroep liet weten dat de communicatie nogal eenzijdig verliep. Over de
aanpassingen aan de rotonde werd de
groep helemaal niet ingelicht.
Dat er geen overleg is geweest met
de werkgroep, komt volgens de
gemeente doordat het een provinciaal project betreft. ‘Ons college is niet
in een vooroverleg door de provincie betrokken bij deze werkzaam-

heden.’ Het CDA vroeg zich ook af
waarom het zo lang duurt voordat er
meer duidelijkheid komt vanuit de
gemeente over de rotonde. Het college laat weten dat de plannen zijn
uitgewerkt. ‘Hierover is tot op heden
(nog) geen overeenstemming bereikt.
Eventuele werkzaamheden en aanpassingen moeten met de provincie worden afgestemd.’
Volgens het college is de voorbereiding voor 90 procent klaar. De laatste
tien procent kan echter pas uitgewerkt worden als er een definitieve
keuze wordt gemaakt over de rotonde.
‘Ons college heeft diverse stappen
gezet om tot een gedragen plan te
komen voor een veiligere verbinding
tussen de kern Beringe en de weg
naar Meijel.’
Beeld: archief, Jac Willekens

Alle hondjes zwemmen
in het water
Zoals ieder jaar konden ook de honden in Kessel genieten van het
dorpszwembad. Op zondag 30 augustus mochten de viervoeters twee
uur lang gebruik maken van Zwembad Kessel. De honden mogen elk
jaar op het einde van het seizoen komen zwemmen. Nadat de dieren
hun baantjes getrokken hebben, wordt het zwembad leeggemaakt
voor de winter. Het weer is inmiddels wat minder, maar dat maakte
voor de honden niet uit. Die vermaakten zich prima met wat tennisballen en elkaar, aangezien afstand houden alleen voor mensen geldt.

Bij aanschaf van een
keuken in de maanden
september en oktober
1 minuut gratis winkelen *
bij Plus GOMMANS Helden

Panningen • 077-333 30 03
www.mivali-interieur.nl
Bel ons voor een afspraak. Ook ‘s avonds of op zaterdag mogelijk!

Gommans

*conform voorwaarden

Joep Hermans en Rob Willems van
Lokaal Peel&Maas stelden in juni vragen over de biodiversiteit. Ze vroegen
onder meer wat de gemeente momenteel doet om voor een grote biodiversiteit te zorgen en of het klopt dat de
hoeveelheid groen afgenomen is de
afgelopen tijd. Het college laat in de
antwoorden weten dat bij herontwikkeling en herinrichting van gemeentelijk of openbaar gebied waar mogelijk
rekening wordt gehouden met vergroening en een hogere biodiversiteit.
Ook worden burgers gestimuleerd om
mee te doen door bijvoorbeeld een
boom cadeau te doen.
Ook bij het Groenplatform is biodiversiteit een thema dat hoog op de
agenda staat, schrijft het college.
Daardoor wordt er rekening gehou-
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UIT Peel en Maas

Sanne Samina Hanssen Kessel-Eik
Niet iedereen die in Peel en Maas opgroeit, blijft hier ook wonen. HALLO spreekt in de serie Uit… Peel en
Maas met oud-inwoners van de gemeente die hun dromen hebben gevolgd en buiten onze gemeentegrenzen terecht zijn gekomen. Deze keer Sanne Samina Hanssen (32) uit Kessel-Eik die voor haar acteercarrière nu heen en weer pendelt tussen Nederland en België.

Het interview vindt plaats tijdens de
persdag voor het tweede seizoen
van Undercover, de succesvolle dramaserie van Netflix. Sanne Samina

heeft een rol in deze NederlandsBelgische coproductie die vanaf zondag
6 september te zien is op de streamingdienst. Tijdens het gesprek schakelt ze

WIJ PLAATSEN
VAKKUNDIG ZELF
UW BADKAMER
EN TEGELWERK

Kom kijken naar onze
tegel- en sanitaircollectie
met aantrekkelijke kortingen
OPEN: DO-VR 10.00 - 17.00 UUR EN ZA 10.00 - 15.00 UUR
VAN HÖVELLSTRAAT 21, HELDEN
T 077 307 54 40 M 06 51 28 75 02 WWW.VERKOO.NL

moeiteloos over in het dialect. Ze is dan
ook nog bijna iedere week in Kessel-Eik
te vinden. “Mijn ouders wonen er en
ik kom er graag. De Maas mis ik vooral

als ik er niet ben. Als ik bij mijn ouders
ben dan maken we vaak een wandeling in natuurgebied de Musschenberg,
dat vind ik echt heerlijk. Ik waardeer het dorp nu meer dan vroeger.”
Sanne Samina woonde tot haar 18e in
Kessel-Eik, een klein dorp waar voor de
jeugd niet zo veel te beleven was.
Nadat ze haar diploma had behaald
aan het Bouwens in Panningen, vertrok Sanne Samina naar Tilburg voor de
opleiding journalistiek. Daar hield ze
het echter maar een paar weken vol.
“Ik voelde al snel dat ik niet bij deze
school paste. Ik koos voor journalistiek
omdat het mij een hele brede opleiding
leek en ik vind veel dingen interessant.
Daar draaide het om het vertellen van
dé waarheid, maar er is voor mij niet
één waarheid. Ik heb toen heel intuïtief
gekozen om te stoppen.” Na een zoektocht naar wat ze echt wilde, kwam
Sanne Samina uiteindelijk terecht op de
Toneelacademie in Maastricht. “Van die
keuze heb ik nooit spijt gehad.” Ze studeerde af in 2015 en speelde onder
andere recent twee seizoenen lang een
van de hoofdrollen in Zie Mij Graag in
het Vlaams en ze speelt een hoofdrol in
de speelfilm De Liefhebbers. Daarnaast
was ze ook te zien in Shit Happens,
BBC’s Baptiste en speelde ze mooie
rollen op het toneel, onder andere bij
theatergezelschappen Toneelhuis en
Olympique Dramatique in België en
Toneelgroep Maastricht in Nederland.
Dit najaar is ze te zien in de dramaserie
Vliegende Hollanders en Undercover.
In de laatste speelt ze de rol van
Sharon, een uit Zeeland afkomstige
spraakwaterval. “Sharon werkt op een
manege en is een echte flapuit. Voor de
rol heb ik een Zeeuws accent aangeleerd en dat was erg leuk om te doen.

Ik schreef de woorden fonetisch op en
samen met een coach oefende ik totdat
ik het goed uitsprak. Op de toneelacademie leren ze je ABN spreken. Praat je
namelijk met, in mijn geval, een
Limburgs accent dan zegt dat meteen
al iets over het personage dat je speelt
en dat wil je niet. Mensen vragen me
vaker of de personages die ik speel
op mij lijken. Je neemt onbewust wel
altijd iets van jezelf mee, maar als je
die kleding aandoet en je zegt de tekst,
dan ben je iemand anders. Al zegt mijn
vriend wel eens dat hij bepaalde dingen van mij herkent in een rol”, zegt ze
lachend.
Naast acteren, vormt Sanne Samina
samen met Woody Veneman het muzikale duo Polly & Bruce. Afgelopen april
hebben ze hun eerste album uitgebracht. Daar zou een tour aangekoppeld
worden, die door corona echter is uitgesteld. “Dat is echt jammer. We hopen nu
in het najaar alsnog een tour te kunnen
doen.” Vraag haar niet te kiezen tussen zingen en acteren, want dat is een
keuze die ze niet wil maken. “Ik hou
van de afwisseling. Datzelfde geldt voor
film of theater. Ik laat komen wat er
komt en ben dankbaar voor wat er is.
Zo sta ik in het leven.”
Voor haar werk pendelt ze heen en
weer tussen Nederland en België.
“In de lente en zomer woon ik een
camper of ben ik met mijn vriend.
In het najaar sta ik vaak in het theater.
Ik ben altijd op pad en heb geen vaste
stek. Geen idee waar ik ga wonen.”
Lachend: “Dat is het grote vraagstuk.
Of ik ooit nog terugga naar Limburg?
Wie weet, ik kom er in elk geval graag.”
Tekst: Marieke Vullings
Beeld: Jesse Hanssen

Grens gemeente Leudal

Aanleg windmolens Kookepan begonnen
Energiecoöperatie Leudal Energie is begonnen met de bouw van de drie turbines van
windmolenpark De Kookepan. De drie molens komen aan de grens met gemeente Peel en Maas te
staan in het buitengebied van Neer. Een inwoner van Kessel-Eik vocht tevergeefs de komst van de
windmolens aan.
Op maandag 31 augustus zijn de
eerste werkzaamheden verricht
wat betreft de bouw van de windmolens. De verantwoordelijke
aannemer begon op maandag met
het uitzetten van het werk aan de
middelste van de drie windmolens.
Volgend jaar zomer moeten de tur-

bines volledig klaar zijn en energie
opwekken.
Twee omwonenden waren tegen
de komst van het windmolenpark
en gingen tot aan de Raad van
State om de komst van de turbines
tegen te houden. Eén daarvan was
afkomstig uit het buitengebied van

Kessel-Eik en woont op 1 kilometer afstand van de toekomstige
windmolens. De Raad van State
gaf gemeente Leudal uiteindelijk
gelijk, waardoor Leudal Energie
kon doorgaan met het realiseren
van het molenpark.

Kom jij ook bij

Veertien locaties

Prikposten weer geopend
Voor de beginnende muzikant: blokfluit
Houtinstrumenten: klarinet, dwarsfluit, hobo, saxofoon
Koperinstrumenten: trompet, trombone, tuba, hoorn
Slagwerk: pauken, drums, melodisch slagwerk
Je kunt een instrument huren bij een muziekvereniging.
Gitaar: basgitaar, elektrische gitaar, klassiek
op je eigen instrument.
Andere instrumenten zijn op aanvraag.
Arrangementen voor de meer ervaren muzikant.
www.tonemuziekles.nl • Meijel

Veertien posten voor het prikken van bloed van VieCuri medisch centrum zijn weer geopend.
Daaronder zijn de posten in Maasbree, Beringe, Grashoek en Baarlo. Ze waren sinds eind maart
gesloten vanwege de coronamaatregelen.
De prikpost in Maasbree is bij
het Gezondheidscentrum, in
Baarlo is die te vinden bij MFC
De Engelbewaarder, in Beringe bij
gemeenschapshuis De Wieksjlaag
en in Grashoek bij gemeenschaps-

huis De Ankerplaats. De posten zijn
toegankelijk voor patiënten zonder corona-gerelateerde klachten.
Bij iedere priklocatie is handdesinfectie beschikbaar voor het desinfecteren van handen. Omdat er een

maximum aantal zitplaatsen is bij
de locaties, verzoekt het medisch
centrum bij een volle wachtruimte
een dag later terug te komen of
naar een andere priklocatie te
gaan.

0309 \ nieuws
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Genoeg geld voor corona-boek

Zwaar ongeluk in Maasbree

De crowdfunding voor het boek ‘Veerkracht’ heeft genoeg geld opgeleverd om het project door te laten gaan.
Dat maakten de drie initiatiefnemers, Karin Jacobs, Dick Holthuis en Dennis Vredeveldt bekend via hun
Facebookpagina. Ze willen met het boek een tijdsbeeld neerzetten en laten zien hoe het zwaar getroffen Peel
en Maas omging met het coronavirus.

Een personenauto is op zaterdagavond 29 augustus tegen een
boom gebotst op de Lange Heide in Maasbree. Het betrof een
eenzijdig ongeluk. De bestuurder raakte zwaargewond en werd
met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Een opgeroepen
traumahelikopter bleek uiteindelijk niet nodig.

“We hebben het streefbedrag van de
crowdfunding bij Voordekunst ruimschoots gehaald!”, schreven de drie
op Facebook over de crowdfunding
die ze via de website Voordekunst
waren opgestart. “Hier zijn we ontzettend blij mee, nu kunnen we dit
bijzondere project daadwerkelijk
realiseren. We houden jullie op de

hoogte van alle ontwikkelingen”,
aldus de tekstschrijfster, grafisch
vormgever en fotograaf.
De titel van het boek is Veerkracht.
In het boek komen persoonlijke
verhalen van mensen uit Peel en
Maas in de coronaperiode. Minimaal
25 personen worden geportretteerd. Het moeten personen worden

van alle leeftijden, uit alle kernen
en met verschillende invalshoeken.
Beeld krijgt ook een belangrijke positie in het boek. Zo worden alle geïnterviewde mensen gefotografeerd en
en er komen foto’s in te staan waarmee een beeld wordt gegeven van
landschappen, woon-werkomgeving
en sfeer in 2020.

Windmolens Grashoek

Kritiek VVD Horst aan de Maas op brief college
VVD Horst aan de Maas heeft in een serie vragen kritiek geuit aan het adres van het College van B&W van
gemeente Horst aan de Maas. Die stuurde onlangs een brief aan het college van Peel en Maas om rekening te
houden met de ondernemers en bewoners aan de Horster kant van de gemeentegrens bij het realiseren van
windmolens langs de A67 in het buitengebied van Grashoek. De partij vraagt zich af of de brief slechts ‘voor
de bühne’ was.
Het Horster college stuurde de brief
omdat het naar eigen zeggen bezorgd
is over de komst van vijf windmolens
langs de A67. ‘Wij maken ons zorgen
over de belangen van de (recreatieve)
ondernemers in De Peelbergen en onze
inwoners in de Peel’, schreef het college onder meer. Ze vroeg het college
van Peel en Maas om de gemeente
Horst aan de Maas en de belanghebbenden in de Peelbergen op de hoogte
te houden van de ontwikkelingen.
Momenteel is Peel en Maas het beleid
rondom windmolenparken aan het herzien waardoor aanvragen niet behandeld worden. Wethouder Paul Sanders

gaf al aan dat er nog geen aanvraag
binnen is voor de realisatie van vijf
windmolens in Grashoek. De VVD Horst
aan de Maas vraagt zich af waarom
het Horster college een brief heeft
gestuurd over een windpark dat nog
niet aangevraagd is.

‘Nietszeggend’
‘Uw oproep in de brief aan B&W
van Peel en Maas is nietszeggend’,
schrijft de VVD in de vragen. De partij
vraagt zich onder meer af wat nou het
standpunt van het college is over het
windmolenpark en wat het college wil
bereiken met de brief. ‘Hoe verklaart

u de, in de buitenwereld verwarrend
overkomende, verschillende signalen
die leden van uw college in de regio
verspreiden? Er zijn, blijkens onze
informatie, collegeleden die zich in
diverse overleggremia al zeer positief
over de komst van dit windpark hebben uitgelaten. Deze insteek staat ons
inziens haaks op de beoogde afdronk
van deze brief aan Peel en Maas.
Of is deze brief geschreven voor de
bühne?’, aldus de VVD.
Het college van Horst aan de Maas
heeft de vragen in behandeling.

Geen Goede Doelenweek in Peel en Maas
De organisatiecomités van de Goede Doelenweek in Peel en Maas hebben in goed overleg besloten dit jaar
geen collecteweek te organiseren. De organisatoren vinden het niet verantwoord om vrijwilligers langs de
deuren te sturen, zo laten ze in een persbericht weten.

Hoe het kan dat de auto van de
weg is geraakt, is niet duidelijk.
De auto was ernstig beschadigd
en de hulp van de brandweer was
nodig om het slachtoffer uit de
auto te krijgen. De eerste melding over het ongeluk in het buitengebied van Maasbree bij de
hulpdiensten kwam rond 18.30

uur binnen. Een politiebusje dat
op weg was naar het ongeluk,
raakte net na de melding zelf van
de weg. Het busje knalde op de
Groesweg, bij café Oad Bree, tegen
een zwerfkei. Niemand raakte
daarbij gewond.
Beeld: Brandweer Maasbree

NIEUW,

WE KOMEN NAAR EGCHEL!
Vanaf vrijdag 4 september staan we
met onze ‘Hollandse Vishandel’ in
Egchel bij Gemeenschapshuis ‘t Erf.
Vanaf 09.30 tot 12.30 uur kun je terecht
voor gebakken vis, kibbeling, haring,
paling en diverse wokschotels.

Dit jaar komen er geen collectanten langs de deuren

Oorspronkelijk was de Goede
Doelenweek (GDW) gepland in week
15. Omdat het coronavirus toen snel
om zich heen greep, werd die uitgesteld. De bedoeling was om de collecteweek nog dit jaar in te halen.
Omdat het besmettingsgevaar nog
steeds reëel is, besloot het organisatiecomité om dit jaar helemaal geen
GDW meer te houden.
“We kunnen de veiligheid van de vele

honderden mensen die betrokken zijn
bij de organisatie onvoldoende waarborgen”, zegt Mariet Janssen namens
GDW. “Goede doelen lopen dit jaar
heel veel geld mis, want ook in tal
van andere plaatsen gaan de Goede
Doelenweken niet door. Ik hoop dat de
inwoners van Peel en Maas de goede
doelen niet in de steek laten en zélf
geld overmaken naar de fondsen die
ze een warm hart toedragen.”

De komende tijd gaan de organisatiecomités van de elf dorpen van Peel
en Maas zich beraden op alternatieve
scenario’s voor volgend jaar, mocht
het coronavirus dan nog steeds een
gevaar vormen. Vorig jaar werd er in
totaal 147.500 euro opgehaald voor de
gezamenlijke goede doelen.
Beeld: Goede Doelenweek
Peel en Maas
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Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

Geheel onverwacht is overleden mijn lieve vrouw,
onze zorgzame moeder, schoonmoeder en trotse oma

Mia Mestrom - Sonnemans
* 2 november 1931 Meijel † 28 augustus 2020
echtgenote van

Theo Mestrom
Meijel Theo Mestrom
Meijel Peter & Ans
Susan & Harry
John
Paul
Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl

w w w. b o b n o t e n . n l

Haarlem Ton & Suzanne
Sterre & Nihal
Wolf
Raaf
Meijel Anget & Peter
Jessie & Vince

Peet Steeghs
Uitvaartzorg

Helden John & Jolanda
Kirsten
Maike
Meijel, 28 augustus 2020, Pastpaedje 2, 5768 BD Meijel
Mam is thuis, waar je persoonlijk afscheid van haar kunt nemen op
woensdag 2 september of donderdag 3 september van 14.00 uur
tot 17.00 uur.

Maasbree
06 38 43 79 56

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

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

fienbosuitvaartzorg.nl

samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

t. 077-3078642

We vinden het heel jammer dat vanwege de huidige situatie de
uitvaartdienst in besloten kring zal worden gehouden.
Dit zal gebeuren op vrijdag 4 september in de St. Nicolaaskerk te Meijel,
waarna we mam ter ruste leggen op het kerkhof aldaar.

Haar stoel is leeg, haar stem is stil
Gesloten ogen, ze heeft nu rust
We hebben Riek, ons mam en oma voor de laatste keer gekust

Riek Camps-Sijbers
* Sevenum, 31 december 1942
† Helden, 26 augustus 2020
echtgenote van

Hans Camps
lieve mam en trotse oma van
Thijs
Ruben, Kevin
Christel en Marc†, Ton
Nienke, Jesper, Jauke
Inge, Silvi en Kevin, Marijn
Roggelseweg 39B12
5988 BN Helden
De afscheidsdienst hee� in besloten kring plaatsgevonden.
Een speciaal woord van dank aan dr. van Kemenade en
het team Buurtzorg.

Helaas is het voor ons onmogelijk om iedereen
persoonlijk te bedanken voor het warme medeleven
dat wij hebben gekregen na het overlijden van
mijn man, onze (schoon) broer en oom

Na een liefdevolle verzorging in Verzorgingshuis Sevenheym,
hebben we toch nog onverwacht afscheid moeten nemen van “oos
mam”, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

An (Annie) Dings-Kempen
weduwe van Sjaak

Dings

in de leeftijd van 91 jaar.
Math †
Stan en Jan
Jan en Mia
Hans en Roos
Theo
Peter en Henny
John en Marietje
Oma’s kleinkinderen en achterkleinkinderen

Panningen

Correspondentieadres: Theo Dings,
Pastoor van der Sterrenstraat 13
5985 RZ Grashoek

www.janssenuitvaart.nl

Het afscheid zal in besloten kring plaatsvinden.

Dankbetuiging

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

Liefje
zo mooi, zo lief, zo fijn...
Zo zal je altijd in mijn gedachten zijn.
Wat zal ik je missen!
Pap

Theo Verheijen
Daarom willen wij u op deze manier laten weten
dat uw aanwezigheid, de bloemen en de
lieve kaarten ons erg goed hebben gedaan
en een grote steun voor ons zijn.
Annemie Verheijen – Wolters
Familie Verheijen
Familie Wolters
Maasbree, september 2020

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

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

Wij willen iedereen
hartelijk bedanken voor de
vele kaarten en bloemen
die wij mochten
ontvangen met ons
60-jarig huwelijk.

Mart en Toos
Kessels-Verhaegh

Wij zoeken een goede en
betrouwbare hulp in de huishouding
bij ons in Maasbree voor tussen de
16 en 32 uur per week. Rooster
kunnen we in overleg samen indelen.
Werkzaamheden zijn gewoon
huishoudelijk en niet tijdelijk.
Interesse? Schrijf naar
colmore2@gmail.com.
Appels zelf plukken 50 cent, pruimen
1 euro/ kg, grote Chrysant 3,50 euro/
pot, fruitbomen 7 uro. Van Lankveld
Tienrayseweg 2, 5864 CT Meerlo.
Tel.: 06 53 13 01 32.

Te koop gevraagd 2-onder-1-kap
woning. Geen makelaarskosten.
Vestjens Grondzaken BV. Tel. 307 28 18.
21 augustus weggevlogen Lutino
valkparkiet met ringetje vanaf
De Drink in Horst. Tel. 06 42 97 46 63.
Veel hortensia’s (o.a. limelight),
rhodo, azalea, vlinderstruik,
groenblijvers e.a. heesters (op
stam), bodembedekkers, vaste pl.
enz. Open za. van 9.30-16.30 uur. of
na tel. afspraak op do-vrij 06 40 32
71 08. www.veld-tuinplanten.nl. Oude
Heldenseweg (naast 13a) Maasbree.

Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
Wil je gitaar, bas of ukelele leren
spelen? Vraag je gratis proefles aan op:
www.gitaarleshorst.nl
Brasserie Vios – Beringe
Lunch van 12:00-16:00u
vanaf 17:00u à la carte.
Poetshulp gezocht voor 1 of 2
dagdelen bij gezin in Panningen.
Tel. 06 21 23 59 65.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Ook een bosje sneeuwbessen
staat leuk in een vaas. Loosteeg
19 te Panningen € 5,= per bos.
Graag contant betalen.
Te koop snijbonen en tomaten enz.
bij Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom, tel. 077 398 35 52.

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.
Wij zoeken een enthousiaste
en kundige hulp die ons bij
gelegenheid kan helpen met tuin- en
kluswerkzaamheden. Uitspanning
Zonnedauw, 06 51 31 57 47.
Te koop eigengeteelde en
onbespoten gele wasboontjes groene
spercieboontjes prei koolrabi courgette
vast en kruimige kokende aardappelen
frieslanders. Verder vele soorten
vollegrond- en kasgroenten van goede
kwaliteit en betaalbaar. Kwekerij
Brummans Vosberg 16a Panningen.
Computerproblemen? Karel Heines
Baarlo. Verdere info&tips: karelheines.nl.
Tel.: 06 50 96 29 15.
Wonen met Lef in Sevenum! We zijn
op 12 en 13 sept op de bouwlocatie
van 13.00-16.00 uur voor info.
Aanmelden www.steinhagen.nl

0309 \ nieuws
Gekomen tot de leeftijd der sterken; niet meer weten, niet meer
kennen, is na een liefdevolle verzorging, kalm van ons heengegaan
mijn lieve moeder, onze oma en overgrootmoeder

Annie Barels-Kregel
* Lieveren, 25 januari 1922
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Van vroeger tot nu

Grashoek

† Helden, 26 augustus 2020

weduwe van

Wilte Barels † 2009
Helden: Grietje
Sam
Zevenhuizen: Ronald en Anita
Dennis
Peter
Tim
Zevenhuizen: Erwin
Arcen: Annika en Gerard
Regi
Jackie
Correspondentieadres:
Grietje Barels, Schrames 7, 5988 NR Helden
Met speciale dank aan het hele team van Zorgwoning Ruijsstraat 82
voor de uitzonderlijke, goede en lieve zorg voor mijn moeder.
Op dinsdag 1 september hebben we afscheid genomen.

Enne goejje mèns
Enne gewoone mèns
Mèr zò bezunder
Èn mi zòn groeët hart
Wij hebben afscheid moeten nemen van
mijn lieve Jo, ónze Pap, Opa Jo

Jo Kessels
* 5 april 1936

† 25 augustus 2020

bijna 60 jaar getrouwd met

Wies Kessels - Muijsenberg
Panningen,

Wies Kessels - Muijsenberg

Beringe,

Elfie en Marcel
Lyènne en Kevin
Juliene

Neer,

Pauline en Johan
Sem en Luka
Merijn

Panningen, 25 augustus 2020
Correspondentieadres: Beringerhoek 14, 5986 AR Beringe
Wij hebben in besloten kring afscheid genomen.
Een speciaal woord van dank aan de verzorgers met een
hart van goud van zorgcentrum Vincent Depaul.

Geen nazomer
September staat op de agenda en dat betekent
vaak rustig nazomers weer met koude ochtenden waarbij je de mist over de weilanden ziet
liggen als een deken. De paarden en koeien
steken daar dan net bovenuit, maar jij wordt
als automobilist gehinderd als zo’n mistbank
plotseling de weg oversteekt. Deze week is de
wind vaak net iets te sterk voor mist.
Deze vrijdag lijkt vooralsnog de warmste dag
met in de middag aangenaam weer en 24 graden. Daarna lijkt een neerslagzone van west
naar oost over Nederland te trekken als
markering naar de koelere lucht. Wij krijgen
daar dan een staartje van mee. Dan daalt de
temperatuur een paar graden en draait de
wind naar west. Volgende week is de verwachting onzeker, maar echt nazomers weer lijkt
er niet meteen in te zitten. Alleen het Canadese
weermodel lijkt voor een warmte-opstoot te
gaan vanuit het zuiden. De foto is gemaakt op
een zijpaadje van de Ondersteweg in Kessel.
/ Tekst en beeld: Nicky de Bruijn

De parochie het Allerheiligst Hart van Jezus in Grashoek werd op 16 december 1918 gesticht. Uit deze
periode stamt de oude foto waarop de pastorie en de noodkerk te zien zijn. De pastorie heeft dienst
gedaan tot 1968 waarna ze werd afgebroken. Op dezelfde plek is een nieuwe pastorie gebouwd die
tijdens de herinrichting van het centrum in 2013 werd gesloopt. Het kerkgebouw werd gesloopt in
1975. Vanaf 1954 had de noodkerk een andere functie: patronaat (gemeenschapshuis) en
kleuterschool. In de huidige situatie zien we hier niets van terug. Alleen twee beuken die in de
achtertuin van de pastorie zijn geplant in 1919, staan er nog. De kerk stond op de plek waar nu de jeu
de boulesbaan ligt. Achter de baan heeft de Historische Werkgroep Grashoek in samenwerking met
het kerkplatform een herdenkingsmonument gebouwd. Precies op de plek waar het eerste kerkhof
van de parochie, achter de noodkerk, lag. Alle overledenen die hier een rustplaats vonden,
zijn herdacht met een natuursteen waarin hun naam is uitgebeiteld. / Tekst: Henk Steeghs, ‘Waar de
Groote Molenbeek ontspringt’ deel 1 en 2, beeld: Jac Willekens, Heemkundevereniging Helden via PeelenMaasNet

Weer in Peel en Maas
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Heerlyck Bree
De schildjes zijn bedacht door de communicatiegroep van het dorpsoverleg.
Inmiddels gaat die werkgroep ook door

het leven als Heerlyck Bree. “Als communicatiegroep hielden we onder meer
de website en de Facebookpagina

van het dorpsoverleg bij”, vertelt Liset
Janssen van de werkgroep. “Daar kwamen steeds meer mensen bij wat er

ook meteen voor zorgde dat er steeds
meer ideeën ontstonden.”
De groep wilde vooral iets bedenken
om de saamhorigheid te vergroten
binnen het dorp. Er werd naar Meijel
gekeken als voorbeeld. “Daar zagen
we Peelgeluk en hoe dat wordt aangepakt”, vertelt Liset. “Dat vonden we een
hartstikke goed concept. We willen ons
eigen Peelgeluk hier creëren.” Onder de
naam Heerlyck Bree moet er een platform ontstaan waar alles over Maasbree
te vinden is; informatie over onder
meer evenementen, ondernemers, sociale voorzieningen en verenigingen.

Eerste wapenfeit
Het begin werd gemaakt op dinsdag
1 september. Als eerste ‘wapenfeit’
vanuit Heerlyck Bree werden schildjes
uitgereikt aan twee ondernemers uit
Maasbree. Op de schildjes is de adelaar van Maasbree te zien, vertelt Liset.
“Die is ook te zien op de gevel van het
oude raadhuis en stond in het logo
van de voormalige gemeente. Het lag
voor ons dus voor de hand om op die
locatie de eerste schildjes uit te reiken
aan de ondernemer die momenteel in
het oude gemeentehuis werkzaam is.
Daarnaast hebben we gekozen voor het
Gezondheidscentrum, omdat het een
plek is waar veel mensen komen en
het dus een belangrijke locatie in het
dorp is.”

In de nabije toekomst moeten de
schildjes ook te koop zijn voor particulieren in Maasbree. “Inwoners kunnen
ze dan langs hun deur hangen”, legt
Liset uit. “Op die manier kunnen ze uitstralen dat ze trots zijn op het dorp en
dat er saamhorigheid heerst onder de
inwoners.” Er kan gekozen worden uit
twee verschillende varianten van het
schildje: een van cortenstaal of eentje
van keramiek. “Zo kan iedereen kiezen wat het beste bij hun huis of gevel
past.”

Britse hamburger
Met de bekendmaking van de schildjes
ging ook meteen de Facebookpagina
online. Daar verschijnen de komende
tijd nieuwsberichten op. Aan een website wordt momenteel gebouwd en er
zijn nog diverse andere ideeën waar
de werkgroep mee bezig is, verzekert Liset. “Die komen binnenkort naar
buiten. Eentje daarvan is dat we met
Maasbreese ondernemers om tafel willen gaan zitten om te praten over de
verkoop van ‘Heerlyck Britse’ producten. Dus bijvoorbeeldeen Britse hamburger of een Brits ijsje. Er zijn genoeg
ideeën. Maasbree gaat de komende tijd
nog van ons horen.”

Tekst: Rob Dieleman
Beelden: Naomi Leela
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SKUOSTELOOS OPZEGBAAR ALS JE WERELD OP Z’N KOP STAAT

0 km per jaar. Bekijk de

en en 10.00
*Gebaseerd op 60 maand

.nl/privatelease

voorwaarden op suzuki

De hele wereld staat op z’n kop. Ondertussen wil je wel mobiel blijven. Bij Suzuki Private Lease kun je je contract opzeggen
als je bijvoorbeeld je baan verliest en je het niet meer kan betalen. Vraag ons naar de mogelijkheden.

KOM SNEL LANGS BIJ AUTOBEDRIJF DEINUM B.V.
De Sondert 5 · 5928 RV Venlo · Tel 077-3820000 · www.deinumvenlo.nl
Swift: Gemiddeld brandstofverbruik WLTP Euro 6 norm: EC 2018/1832DG 5,0 – 5,7 l/100 km; 20,0 – 17,6 km/l; CO2-uitstoot: 113 – 128 g/km.
Ignis: Gemiddeld brandstofverbruik WLTP Euro-6-norm, EC 2018/1832AP: 5,1 – 5,5 l/100 km; 19,7 – 18,2 km/l; CO2-uitstoot: 114 - 124 g/km
*Suzuki Financial Services leasetarief per maand o.b.v. Suzuki Private Lease, 60 mnd, 10.000 km/jaar, wegenbelasting in provincie Gelderland, (incl. max. bonus/malus
of 12 schadevrije jaren) en BTW, en excl. brandstof • Tarieven kunnen afwijken bij gekozen uitvoering, wijziging van opties, looptijd, kilometrage, schadevrije jaren en
gewicht. • meer kilometerprijs varieert tussen € 0,03 en € 0,14 per km, exacte prijs staat vermeld op de offerte • Toetsing en registratie BKR • Onder voorbehoud van
acceptatie • Dit actieaanbod geldt zolang de voorraad strekt en tot uiterlijk 31 december 2020 • Wijzigingen en typefouten voorbehouden • directsales@suzukifs.nl
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Geplukt

Miep Zelen-Verbugt Egchel
Ze had als geboren Panningse nooit gedacht dat ze ooit in Egchel zou belanden, maar Miep Zelen-Verbugt (73) woont er inmiddels alweer een
lange tijd. Ze wil er nooit meer weg en bekleedde al diverse vrijwilligersfuncties in het dorp. Miep is sowieso een bezige bij wat betreft de vrijwilligerswereld. Voor haar verdiensten kreeg ze twee jaar geleden een lintje. Deze week wordt ze geplukt.

“Ik nodig iedereen uit daar eens
bij binnen te lopen, de koffie staat
klaar.” Daarnaast werd ze door
pastoor Giel Peeters vrijwilliger bij
de kerk. “Dat was zo’n geweldig
mens. ‘Ozze Giel’ mochten we ook
zeggen. Ik ben katholiek opgevoed, maar dankzij Giel ben ik gaan
geloven. Nog steeds ga ik regelmatig naar de mis. Tegenwoordig
kijken mensen je raar aan als je dat
zegt, maar volgens mij is nog nooit
iemand slechter geworden van het
geloven in God.”

De mensen
zijn altijd zo blij
na afloop

Voorheen poetste Miep in de kerk
en tegenwoordig zit ze nog in de
bloemengroep, houdt ze de kamer
netjes waar de vrijwilligers koffie
drinken en af en toe doet ze nog
de collecte. Een andere bezigheid,
die nauw te maken heeft met het
katholieke geloof, is haar werk voor
het Triduüm Peel en Maas. Al 19 jaar
helpt Miep mee bij de organisatie.
“Het is veel werk om de drie dagen
ieder jaar te organiseren, maar het
levert zo geweldig veel op. De mensen zijn altijd zo blij na afloop.
Iedereen bedankt je en ze geven
zoveel waardering. Het is een hard
gelag dat het dit jaar niet doorgaat.
Voor veel mensen is het echt het
belangrijkste uitje van het jaar.”

Egchel

Miep wordt nog steeds wat emotioneel als ze terugdenkt aan
de dag dat ze een Koninklijke
Onderscheiding kreeg in april
2018. “Ik zou met mijn zoon
Edwin naar een bijeenkomst in
Venlo gaan. Hij zei me dat hij
nog snel iets moest oppikken bij

gemeenschapshuis ‘t Erf in Egchel.
Toen we daar aankwamen, stonden
er ontzettend veel auto’s en fietsen.
Ik liep naar binnen en zag allemaal
bekenden zitten, zelfs mijn zus die in
Zuid-Limburg woont, maar het drong
nog altijd niet door dat ze daar voor
mij zaten.”

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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Dat was toch echt het geval. Miep
kreeg een lintje voor de ontzettend
lange lijst aan vrijwilligerswerk dat
ze door de jaren heen deed. “Ik was
helemaal van de ‘wap’. Het was wel
een heel mooie waardering. Toen
de burgemeester voor aan het lezen
was wat ik allemaal gedaan had,
heb ik vaak gedacht: oh ja, dat heb
ik ook gedaan.” Hoe het komt dat ze
zoveel werk voor de gemeenschap
doet, ligt volgens Miep waarschijnlijk bij haar moeder. “Zij was het
eerste vrouwelijke gemeenteraadslid uit Panningen. Ze heeft me toch
meegegeven om iets voor een ander
te doen.”

‘Eavelder’

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

Oplossing vorige week:
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Miep werd geboren en groeide op
in ‘Eavelder (Everlo)’, toen nog een
gehucht, maar inmiddels vastgegroeid aan Panningen. “We hadden een smederij met winkel thuis.
Ik heb ook nog veel in de winkel
gewerkt. We verkochten onder
meer fietsen, haarden en kachels.”
Ze woonde thuis totdat ze trouwde
met Peter. Na een tijdje vertrokken ze naar Tilburg waar Peter een
baan als kraanmachinist kreeg. In de
Brabantse stad bleven ze drie jaar.
Daar werd zoon Edwin geboren.
Daarna verhuisde het stel naar

Helden. “Doordeweeks zaten
we in Nieuw-Vennep waar Peter
werkte en in het weekend waren
we in Limburg.” In Helden werd
hun tweede zoon, Leon, geboren. Daarna nam Peter het bedrijf
in vollegrondgroenten over van
zijn ouders. “We gingen op de
Hondsheuvelstraat wonen”, vertelt Miep. “Dat is Panningen, maar
eigenlijk volledig gericht op Egchel.
Zo ben ik bij allerlei verenigingen
terecht gekomen. Als je eenmaal
ergens bij zit, komen vanzelf ook
andere verenigingen bij je terecht.
En eigenlijk vind ik het ook gewoon
heel mooi om te doen, iets betekenen voor de samenleving. Als we
allemaal iets voor een ander zouden doen, werd de wereld een stuk
mooier.”

Giel Peeters
Zo was ze betrokken bij ZijActief
waar ze alle functies in het
bestuur wel bekleedde, collecteerde Miep 25 jaar voor de
Brandwondenstichting en was ze
betrokken bij de oprichting van de
gezamenlijk Goede Doelen Week
in Egchel. “Daar zit ik vanaf het
begin af aan in het bestuur.” Ook is
ze vrijwilliger bij Dorpsontmoeting
De Hoeskamer, uiteraard in Egchel.

Door al het werk voelt Miep zich
inmiddels op en top Egchels.
“Als iemand me vroeger had
gezegd dat ik hier zou gaan wonen,
had ik gezegd dat diegene getikt
was. Ik wist zeker dat ik nooit in
zo’n gat zou gaan wonen. En nu wil
ik er nooit meer weg.” Dat komt
ook omdat zoon Leon met zijn
vriendin en drie kinderen eveneens
in Egchel woont. “En Edwin woont
in Helden, ook lekker dichtbij.”
De kleinkinderen komen regelmatig
langs. “Vóór de coronatijd kookte ik
elke vrijdag voor ze. Helaas hebben we dat al een tijdje niet meer
kunnen doen, maar dat komt wel
weer.”
Als ze niet bezig is met één van
haar vrijwilligerstaken, zit Miep aan
de keukentafel. Daar gaat ze aan de
slag met legpuzzels. “Heerlijk vind
ik dat: mijn hoofd leegmaken en
nergens anders aan denken dan
aan de puzzel.” Ook houdt ze van
fietsen. Ze maakte in het verleden
al heel wat kilometers met Peter
en vrienden. Nu doen ze het wat
rustiger aan. “Ook met het vrijwilligerswerk. Ik ben zo langzamerhand
alles aan het afbouwen. Dan kunnen anderen het overnemen. Ik heb
alles altijd met heel veel plezier
gedaan en nog steeds hoor, maar ik
word toch wat ouder hè. Tijd voor
een nieuwe generatie.”
Tekst en beeld: Rob Dieleman
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Jan en Truus stoppen na 40 jaar

Niet meer naar ‘Jantje Bouten’ voor het speelgoed
Het zal even wennen zijn voor de bezoekers van het centrum van
Panningen: bij de Intertoys is sinds 1 september geen lid van de familie
Bouten meer werkzaam. Jan Bouten (69) begon in 1980 samen met zijn
ex-vrouw Truus Trines de speelgoedzaak, maar besloot vanwege zijn
leeftijd om de winkel te verkopen aan het hoofdkantoor van Intertoys.
Naast Jan stoppen ook Truus en dochter Wendy bij de zaak.
Het vertrek van Jan betekent het
tweede afscheid van één van de mastodonten van het Panningse centrum
in anderhalf jaar tijd. Vorig jaar januari nam Jan Reijnen van de ijzerhandel en fietsenzaak afscheid na 50 jaar
en nu is het ook voor Jan Bouten
zo ver. Voor Bouten komt er een
einde aan 40 jaar ondernemerschap.
“Het einde van een tijdperk? Zo voelt
het voor mij nu niet. Misschien komt
dat nog. Als we wat langer gestopt
zijn wellicht”, vertelt hij.

Perzische tapijten
In 1980 begon hij samen met zijn
inmiddels ex-vrouw Truus de speelgoedzaak. “De jaren daarvoor had
ik bij een zaak in Perzische tapij-

,

ten gewerkt, maar de baas daarvan besloot te emigreren. Samen
bedachten we wel nog dat het een
slim idee zou zijn om een speelgoedspeciaalzaak te beginnen in
Panningen. We lieten een onderzoekje doen door de MKB en daar
rolde een negatief rapport uit.
Er werd getwijfeld aan onze kundigheid en Panningen was niet rijp voor
een speelgoedzaak. Ik moet zeggen dat we ook veel hebben moeten leren in het begin”, vertelt Jan
lachend.
Ondanks het negatieve advies
wisten Jan en Truus te overleven
en een sterk merk op te zetten.
Sinds de start was de zaak aangesloten bij Intertoys, maar vanuit
Jan, Wendy en Truus nemen afscheid bij Intertoys

Marjo sCouture
sCouture
Marjo’s Couture
Al meer dan 20 jaar hét adres
in Peel & Maas voor al uw:
• Kleding verstelwerk
• Kleding reparaties
• Kleding maatwerk
Openingstijden atelier
Maandag t/m vrijdag
16:00 - 18:00 uur

Handgemaakte katoenen
mondkapjes, Made by Marjo.
Nu verkrijgbaar in diverse designs.
Kom langs in het atelier
of bestel online via
www.madebymarjo.nl

de wijde omgeving ging iedereen
vanaf het begin naar ‘Jantje Bouten’.
“Nog steeds hoor ik dat hier in de
winkel”, vertelt Jan. “Ze kenden mij
omdat ik het gezicht was van de
zaak en Truus deed eigenlijk al het
werk”, vertelt de ondernemer met
een grijns. “Maar zonder grapjes: het
was vaak hard werken en veel uren
maken voor allebei. We hebben het
echt met z’n tweeën gedaan.”

Er komen ook vaak
mensen naar me toe die
zeggen dat ze hier nog
als kind kwamen

Grotestraat 36, Baarlo

Tel: 077-477 3918

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

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

en een

TRACTORCHAUFFEUR M/V
Voor informatie kun je bellen met Leon Vissers, 06 14 84 09 69

Je sollicitatie kun je richten aan:
Vissers Plant Innovators Midden Peelweg 10, 5966 RE America
E: leon@vissers.com
www.vissers.com

Positiviteit
Wat Jan het meeste bij is gebleven
van al die jaren werken, is de positiviteit van de klanten. “We verkopen hier geen rouwkaarten.

Meestal hebben de mensen die hier
komen goede zin. Dat is leuk werken.
Er komen ook vaak mensen naar me
toe die zeggen dat ze hier nog als
kind kwamen. Nu zijn ze ouder en
komen ze met hun eigen kinderen.
We zijn de klanten dankbaar voor hun
vertrouwen en samenwerking. Dat ze
in de winkel zijn blijven komen en
niet alles online aanschaffen.”
Na verloop van jaren kwamen Jan
en Truus ook nog dochter Wendy en
zoon Dave in de zaak. De bedoeling
was dat die laatste de zaak over zou
nemen zo’n 2 jaar geleden, maar hij
besloot om zich op eigen projecten
te richten. “Toen heb ik besloten er
nog een paar jaar aan vast te plakken”, vertelt Jan. Al stond hij niet
meer zo vaak in de winkel. Omdat
het lastig was een opvolger te vinden, stapte Jan naar Intertoys zelf.
Die besloot de zaak over te nemen
en sinds 1 september is de zaak niet
meer in handen van Jan, Truus en
Wendy.

Familiebedrijf
Jan is blij dat de speelgoedzaak
blijft bestaan. “En dat ook nog met
dezelfde personeelsleden. Dat is fijn
achterlaten. De meesten van hen
werken hier ook al zo ontzettend
lang. Dat is één van de krachten van
ons geweest: vertrouwde gezichten
achter de balie. Het is een familiebedrijf geworden zonder dat we familie
zijn.” Het wordt dan ook lastig voor
Jan om niet even binnen te wippen
als hij in het centrum is. “Maar dan
via de voorkant en alleen maar om
koffie te drinken”, aldus dochter
Wendy.
Helemaal verdwijnen uit het centrum
doet Jan nog niet. Hij blijft in ieder
geval de komende tijd nog actief
als centrummanager. Hem vinden in
Panningen zal dus nog wel lukken,
maar dan wel op een andere plek.

Tekst en beeld: Rob Dieleman

De Vermaekerij

Niens overgenomen door vier ondernemers
Het pand van Niens in Maasbree is overgenomen door vier ondernemers uit Peel en Maas. De vier mannen willen in het gebouw in het voorjaar van 2021 een nieuw horecaconcept lanceren onder de naam
De Vermaekerij. Bij de ondernemers zitten de uitbaters van De Zoes in Helden en De Heere van Meijel in
Meijel en communicatiebureau InovaMedia uit Meijel.
‘Het karakteristieke horecapand
op de hoek van de Dorpstraat en
Baarlosestraat is al decennia lang
verbonden aan Maasbree en dit mag
niet verloren gaan’, schreven de initiatiefnemers in hun eerste persbericht. ‘Echter is de horecabehoefte
de laatste jaren ontzettend veranderd en daar willen we graag op
anticiperen.’
De vier ondernemers die Niens
overnemen, Rudy Gommans van
De Heere van Meijel, Frank van
Meegen van De Zoes in Helden en
Willie Martens en John Theeuwen

van InovaMedia in Meijel, willen
het nieuwe concept in het voorjaar
van 2021 klaar hebben. Er moet een
mix van eten en vermaak gevestigd
gaan worden in het pand. Een foodcourt vormt het hart van de nieuwe
zaak. De bowlingbanen blijven, zo
verzekeren de ondernemers.
Verder geven de ondernemers
aan dat de plannen de komende
tijd samen met het dorp verder
gevormd gaan worden. Een gesprek
met Dorpsoverleg Maasbree heeft
al plaatsgevonden. Later dit jaar
moet het evenement Bree bouwt

mee plaatsvinden waarbij inwoners van het dorp de kans krijgen
om afscheid te nemen van het
oude Niens. ‘Ook zijn er plannen
om Maasbree letterlijk mee te laten
bouwen aan De Vermaekerij’, schrijven de ondernemers.
Horecazaak Niens werd in augustus 2018 failliet verklaard en
maakte een doorstart. Een jaar later
volgde wederom een faillissement.
Een doorstart werd niet meer gerealiseerd, waardoor het restaurant, de
bowlingbaan en het café de deuren
moesten sluiten.
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Wim Giesbertz blikt terug op zijn corona-opname

‘Ik richt mijn blik weer op
de toekomst’
Het dorp Kessel werd hard geraakt tijdens de coronacrisis. En zeker de familie Giesbertz kreeg het zwaar te verduren: maar liefst
zes familieleden werden getroffen door het virus. Wim Giesbertz lag ruim een maand op de IC van VieCuri en werkt nu, bijna een
half jaar later, nog steeds volop aan zijn herstel. “De zorg bij VieCuri was in één woord geweldig, niets was de artsen en
verpleegkundigen teveel.”
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Coronanazorgpoli
VieCuri
Om schade door corona op de lange in
kaart te brengen en om patiënten zo
goed mogelijk te behandelen, heeft
VieCuri een corona-nazorgpoli
ingericht.
Op de poli worden alle patiënten die eerder dit jaar in het ziekenhuis waren opgenomen met corona - dit zijn er ongeveer
driehonderd - na drie maanden teruggezien
voor een uitgebreide controle en onderzoek.
Internist Joop van den Bergh: “Het herstellen van de ziekte kan een langdurig traject
zijn. Een grote groep patiënten houdt schade
aan de longen. Er is vaak sprake van verlies
aan spierkracht en ernstige vermoeidheid.
Verder merken we dat er sprake kan zijn
van cognitieve klachten, zoals geheugenen concentratieverlies. En mentaal kan de
ziekenhuisopname ook flinke impact hebben. Voor de patiënt, maar ook voor zijn of
haar naasten. Ook daar hebben we aandacht
voor.”
Mensen die niet in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest, maar wel het virus
hebben gehad en aanhoudende klachten
hebben, kunnen zich melden bij de huisarts. Die maakt dan de afweging om een
patiënt al dan niet door te verwijzen naar de
corona-nazorgpoli.

Toen Wim Giesbertz (60) in maart de
begrafenis van zijn moeder aan het regelen
was, voelde hij zich niet lekker. Hij had
diarree, koorts en sliep veel. “Maar de uitvaart
van onze 91-jarige moeder, die moest en zou
tot in de puntjes verzorgd worden”, zegt de
Kesselnaar, die al jarenlang op de Afdeling
Inkoop van VieCuri werkt. “Omdat er op
dat moment nog niet zoveel aandacht was
voor de virusverspreiding, ging ik pas na de
begrafenis naar de huisarts. Ik had corona,
net zoals mijn moeder, twee ooms en twee
broers. Mijn moeder en ooms hebben het
virus helaas niet overleefd.”
Wim werd al snel na de diagnose corona
opgenomen in VieCuri. “Ik was heel benauwd,
en bij opname bleek al zestig procent van
mijn longweefsel aangetast. Na twee dagen
op de gewone corona-afdeling ging ik naar
de Intensive Care; ik ging verder achteruit en
zelfstandig ademen werd lastiger. Hier werd ik
in slaap gebracht.”

‘Ik kon niks meer’
Vanwege de grote druk op de IC van
VieCuri werd Wim al vrij snel per helikopter
overgebracht naar het Leids Universitair
Medisch Centrum. Hier bleef hij ruim twee
weken. Eenmaal terug in Venlo werd de
slaapmedicatie langzaam maar zeker
afgebouwd en op 24 april werd ook de
beademingsbuis verwijderd. Begin mei kon
Wim weer terug naar de gewone coronaafdeling. Hij had op dat moment flink ingeboet
aan conditie, en was twintig kilo afgevallen.
“Ik kon niks meer: niet eten, niet drinken,
niet zitten, niet praten. Op de IC kreeg ik
wel al begeleiding van fysiotherapeuten,
maar pas op de afdeling kon ik echt gaan
werken aan herstel. Ik kreeg hierbij op allerlei

vlakken ondersteuning; van een fysiotherapeut,
een ergotherapeut, een logopedist en een
psycholoog. Zij waren allemaal heel betrokken,
en deden alles wat in hun macht lag om me te
helpen. Ondanks de hectiek in het ziekenhuis,
hadden ze alle aandacht voor me. En wanneer
ze, na een tijdje op de corona-afdeling te hebben
gewerkt, teruggingen naar hun eigen afdeling,
kwamen ze steevast afscheid nemen. Petje af
voor wat het personeel van VieCuri gepresteerd
heeft in de coronatijd.”
Op 13 mei werd Wim overgebracht naar een
revalidatiekliniek van Adelante in Hoensbroek,
om verder te herstellen. 4 juni kon hij uiteindelijk
weer naar huis, terug naar Kessel. “Dat was
een prachtig moment. Alles was versierd, veel
familie, vrienden en kennissen stonden langs de
weg om me te verwelkomen.”

Petje af voor wat het personeel
van VieCuri gepresteerd heeft
in de coronatijd
Goede conditie
Nu, drie maanden later, is Wim nog niet de
oude. Verre van dat. “Ik heb al flinke stappen
voorwaarts gezet, maar heb nog een lange
weg te gaan. Het verlies aan spierkracht is het
grootste probleem, bepaalde bewegingen kan
ik gewoon niet meer maken. Vooral de fijne
motoriek blijft achter. Ook heb ik, door het
lange liggen, last van mijn schouders en van
een klapvoet. Daarnaast kamp ik met heesheid.
Vanuit Adelante volg ik nog twee keer per week
fysiotherapie en ga ik naar een logopediste.
Ook doe ik thuis oefeningen, iedere dag
minimaal drie uur.”

Vergeleken met andere coronapatiënten herstelt
Wim bovengemiddeld snel, zo bleek toen hij
onlangs een bezoek bracht aan de coronanazorgpoli van VieCuri. “Dat is waarschijnlijk te
danken aan de goede conditie die ik had voordat
ik het virus kreeg. Op de corona-nazorgpoli is
een long- en bloedtest afgenomen en werden
een longscan en ECG uitgevoerd, om te kijken
welke zaken extra aandacht nodig hebben in
het revalidatietraject. Over een jaar wordt weer
gecheckt hoe het ervoor staat. Ze houden dus
echt de vinger aan de pols; dat is een goede
zaak.”

Blik op de toekomst
Of Wim er ooit weer helemaal bovenop komt,
durft hij niet te zeggen. “Ik doe wat ik kan, we
zien wel waar het schip strandt. Of ik nog veel
bezig ben met wat me overkomen is? Eigenlijk
niet. Het ligt achter me, en ik richt mijn blik
nu op de toekomst. Zo is mijn karakter; ik ben
een positief ingesteld mens. Ik hoop dat ik in
oktober weer beetje bij beetje kan beginnen
met werken.”
Anders ligt dat voor zijn partner Gerda Peeters.
Zij heeft meer moeite om de heftige tijd een
plek te geven. “Dat komt vooral omdat ik die
periode, in tegenstelling tot Wim die in coma
lag, bewust heb beleefd. Het was verschrikkelijk,
vooral vanwege de grilligheid van het
ziekteverloop en omdat Wim enkele malen
kantje boord heeft gelegen. Zoiets moeten
meemaken, dat gun je niemand.”

Ik doe wat ik kan,
we zien wel waar het schip
strandt

Fysiotherapie
na corona
Veel mensen die corona kregen, werden
niet opgenomen in het ziekenhuis. Toch
ervaren velen van hen ook nog steeds de
nasleep van hun besmetting. Wilt u
poliklinisch revalideren na corona?
U kunt zonder verwijzing terecht bij
Vitaal in Beweging, een speciaal revalidatieprogramma van VieCuri.
Neem contact op via
secretariaatspm@viecuri.nl of
tel. 0478-522774 voor een intakegesprek.
Inmiddels wordt herstelzorg na corona
ruimer vergoed via de basisverzekering.
Deze geldt voor zes maanden na de indicatiestelling voor maximaal vijftig fysio- of
oefentherapiebehandelingen.

Teksten: Ank van Lier
Beelden: Hans van der Beele

Merseloseweg 130, 5801 CE Venray
Tegelseweg 210, 5912 BL Venlo
www.viecuri.nl

12

gemeente

nieuws

week 36 / 03 september 2020 / Informatie van en over de gemeente

Het goede leven in Peel en Maas
In onderstaand artikel maakt u kennis met Eliza en Teodor. Zij komen uit Roemenië en wonen sinds begin 2020 samen in Maasbree. Het artikel maakt deel uit van een serie waarin nieuwe
inwoners uit Peel en Maas een gezicht krijgen (geschreven door Patrick van ’t Hooft). Het wonen, werken en leven staat in deze serie centraal.

Al na één maand besluit: wij blijven hier

Eliza en Teodor uit Roemenië voelen zich welkom
Binnen een maand wisten Eliza en Teodor uit Roemenië het zeker: wij blijven hier.
Sinds februari zijn ze via een uitzendbureau aan het werk in de logistiek. Nu wonen ze nog
in een chalet in het pas gebouwde migrantenpark naast McDonald’s, maar dat gaat snel
veranderen. De twee zoeken een eigen huurhuis en doen er alles aan om een volgende
stap te zetten: zij wil als verpleegster aan de slag, hij in de techniek. Eliza droomt al van
kinderen en wonen in een dorp. Roemenië is steeds meer verleden tijd.

toegewezen. Keurig allemaal, maar -en Eliza
gaat even wat zachter praten- het klikt niet
zo goed met de twee medebewoners in
de andere helft van hun chalet. Ze hebben
behoefte aan privacy en willen weg van het
chaletpark. Daarom zijn ze hard aan het
sparen en aan het uitkijken naar een eigen
huis. Binnenkort hopen ze uitsluitsel te krijgen
over een huurwoning in Helmond.
Verpleging
Op zichzelf wonen, en dan de volgende stap:
ander werk vinden dat beter aansluit op
hun ervaring en kwaliteiten. Eliza wil in de
verpleging gaan werken. Met haar Roemeense
papieren moet ze nog anderhalf jaar parttime
bijscholen om ook hier als verpleegkundige
aan de slag te kunnen. Het is daarom nu zaak
om snel Nederlands te leren. De dag na het
gesprek gaat ze voor het eerst naar het Taalcafé
in Maasbree. Tot haar spijt heeft ze weinig aan
de Nederlandse lessen op het park, omdat
die vooral op de Poolse bewoners is gericht.
Talent voor taal heeft ze zeker, want ze spreekt
moeiteloos Engels.
Teodor zou graag weer iets doen in de
isolatietechniek of iets met auto’s, want hij is
best handig. ‘Teodor is te bescheiden’, vindt

Eliza. Zelf kan ze niet wachten om stappen te
maken, voorúit te gaan. Met een gelukzalige
blik op haar gezicht droomt ze al hardop over
een huis, kinderen en wonen in een gewone
woonwijk. Teodor glimlacht: ‘Tsja, ze is nog
maar 23. Zó snel gaat dat niet.’
Positief
Hoezeer hun besluit om hier te blijven
vaststaat, bleek onlangs nog. Allebei moesten
ze voor papierwerk even naar Roemenië.
Teodor: ‘Na een week wilden we al terug.
We hadden niks te doen, het kostte ons alleen
maar geld. We wilden verder met ons nieuwe
leven. Eliza: ‘Ik droomde elke nacht van
Nederland.’
Eliza vindt het leven hier zóveel beter:
‘Romania destroys itself. In Nederland heb je
echte kansen, kun je vrij leven, zonder zorgen
over wat je moet eten en wat je moet doen om
geld te krijgen.’ Ze vertelt ook vol verbazing
hoe vriendelijk en behulpzaam mensen hier
zijn: van een opticien die gratis haar bril
repareert tot een willekeurige Maasbreenaar
die hen op hun eerste dag hier met de auto
naar een supermarkt brengt. ‘I’m impressed
about Dutch people.’ Teodor: ‘We voelen ons
welkom.’

Eliza en Teodor voor hun chalet

‘Dit ís het voor ons, wij blijven hier’, zegt Eliza
Ilie (23), die één en al enthousiasme is over de
stap die zij en haar vriend Teodor Grigoruta
(31) begin dit jaar hebben gezet. Directe
aanleiding voor hun vertrek uit Roemenië was
het berichtje dat Teodor de dag voor Kerstmis
op zijn telefoon kreeg van zijn baas: je bent niet
langer nodig. Voor Eliza, die net begonnen was
aan haar eerste baan in de verpleging, was het
de druppel: wegwezen.
300 euro minimumloon
Het leven in Roemenië was voor beiden geen
pretje. ‘Ik heb aan de universiteit International
Relations gedaan’, vertelt Teodor in het
Engels, ‘maar zonder connecties in de politiek
krijg je daarmee geen werk.’ Eliza: ‘En wij
willen niet meedoen aan dirty politics.’
Teodor doet na zijn studie allerlei baantjes:
werken op een pompstation, etenswaren
verkopen aan winkels, kozijnen zetten.
‘Het minimumloon in Roemenië is 300 euro’,
vertelt Teodor. ‘Maar veel dingen in de winkel
zijn duurder dan in Nederland. Dus hoe kun
je dan fatsoenlijk leven?’ Twee keer gaat hij
daarom als arbeidsmigrant naar het Westen:
ruim anderhalf jaar werkt hij in België in de
isolatietechniek en daarna nog een keer in
Duitsland: specerijen inpakken.
Sinds ruim anderhalf jaar is Teodor samen
met de acht jaar jongere Eliza, die in die jaren
haar opleiding tot verpleegster afrondde en
afgelopen november in Roemenië haar eerste
baan in een ziekenhuis kreeg. ‘Ik werkte daar
ook voor € 300’, vertelt Eliza. ‘En dan moet je
ook nog geen acht uur per dag, maar tien of

twaalf uur werken!’ Tot aan het ontslag van
Teodor waren ze nog serieus van plan het
samen te proberen in Roemenië, maar na die
dag voor Kerstmis brak er iets. Vooral Eliza
raakte verbitterd over de hele situatie in haar
land: de lage lonen, de politiek, hoe er met
de natuur wordt omgegaan; zeker in OostRoemenië, het armste deel van het land (Eliza:
‘Not a happy place’). Het was genoeg geweest.
Zalando en Nike
Ze besloten samen als arbeidsmigrant naar
het buitenland te gaan. Eliza: ‘Voor mij was
het prettig dat Teodor wat ouder is en al veel
ervaring heeft.’ Op zoek naar werk zagen ze
een advertentie van uitzendbureau Otto.
Sinds februari werken ze nu alle twee bij een
logistiek bedrijf in Eindhoven dat kleren en
schoenen verzendt voor merken als Zalando
en Nike: retourzendingen controleren.
Eliza: ‘We willen sowieso iets dat we samen
konden doen. Voor nu bevalt het werk goed.
Onze baas is tevreden en wil ons graag houden.
Hij is een heel aardige man die ons ook
helpt met zaken buiten het werk. In oktober
verwachten we een vast contract te krijgen.
Van daaruit is het gemakkelijker uitkijken naar
ander werk, want we willen doorgroeien.’
Eigen huis
De parkeerplaats staat vol op het eind vorig
jaar geopende migrantendorp waar Eliza en
Teodor nu ruim een half jaar wonen. Veruit de
meeste nummerborden uit Polen, maar ook
enkele ook Roemenië, Bulgarije en Litouwen.
Van Otto kregen ze de helft van een chalet

Eliza en Teodor aan de keukentafel

Taalpunt Peel en Maas
Bij het Taalpunt kun je terecht met alle vragen over taal, rekenen en omgaan met
de computer. Samen kijken wij naar een passend antwoord. Het Taalpunt weet
welke initiatieven, cursussen en andere activiteiten er in Peel en Maas zijn. Zo zijn
er tabletcafés, DigiD-workshops, computerspreekuren en taalcafés. Ook zijn er
één-op-één taalmaatjes en is er mogelijk hulp voor de thuisadministratie.
Deze week speciale aandacht voor het Taalpunt omdat op 8 september
Wereldalfabetiseringdag is. Het is daarmee de ‘Week van Lezen en Schrijven’.
Op werkdagen van 8.30 tot 12.00 in het Huis van de Gemeente in Panningen
Tel. 077-307 23 82 / E-mail: info@taalpuntpeelenmaas.nl
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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

De
De maatregelen
maatregelen per
per 1
1 september
september
Heb je klachten?
Heb je klachten?

Blijf thuis.
Blijf thuis.
Laat je testen.
Laat je testen.

Ben je ook benauwd en/of
Ben
ook benauwd
en/of
heb je koorts?
Dan moeten
heb
je koorts? Dan
moeten
alle huisgenoten
thuisblijven.
alle huisgenoten thuisblijven.

Werk zoveel
Werk
zoveel
mogelijk
thuis.
mogelijk thuis.

Binnen en buiten
Binnen
entheaters,
buitenmarkten en dierentuinen
bijvoorbeeld

Houd 1,5 meter
Houd
1,5binnen
meter
afstand,
afstand,
binnen
én buiten.
én buiten.

Vermijd te
Vermijd
te
drukke plekken.
drukke plekken.

Thuis
Thuis

Was vaak je
Was
vaak je
handen.
handen.

Vervoer
Vervoer

bijvoorbeeld theaters, markten en dierentuinen

Is er doorstroming van
Is
er doorstroming
van
mensen
met beperkt
mensen
met
beperkt
onderling contact?
onderling
contact?
Aantal mensen
onbeperkt.
Aantal mensen onbeperkt.
Is er sprake van een vaste
Is
er sprake
van een vaste
zitplaats,
reservering
en
zitplaats,
reservering
gezondheidscheck? en
gezondheidscheck?
Aantal mensen onbeperkt.
Aantal mensen onbeperkt.
Anders binnen maximaal
Anders
binnen
maximaal
100 mensen
met
vaste
100
mensen
met
zitplaats en buitenvaste
maximaal
zitplaats
en buiten maximaal
250 mensen.
250 mensen.

In het openbaar vervoer:
In het openbaar vervoer:

Bezoek thuis: Maximaal 6
Bezoek
thuis:
Maximaal 6
personen
(exclusief
personen
(exclusief
kinderen t/m 12 jaar).
kinderen
t/m1,5
12meter
jaar).
Houd altijd
Houd
altijd
1,5
meter
afstand van elkaar.
afstand van elkaar.

Het dragen van een
Het
dragen van
een
niet-medisch
mondkapje
niet-medisch
mondkapje
is verplicht.
is verplicht.

Thuisquarantaine: Kom je
Thuisquarantaine:
Kom
je een
terug uit een gebied
met
terug
uit
een
gebied
met
een
oranje reisadvies vanwege
oranje
reisadvies
van
wege
corona, dan ga je 10 dagen
corona,
dan ga je 10 dagen
thuis in quarantaine.
thuis
in
quarantaine.
Kinderen t/m 12 jaar mogen wel

Vermijd de spits.
Vermijd de spits.
In personenvervoer zoals
In
personenvervoer
touringcars,
taxi's enzoals
busjes:
touringcars, taxi's en busjes:

Kinderen
t/m 12 jaarschool
mogen
naar kinderopvang,
enwel
sport.
naar kinderopvang, school en sport.

Gezondheidscheck, nietGezondheidscheck,
medisch mondkapjenieten
medisch
mondkapje
en
reservering
zijn verplicht.
reservering zijn verplicht.

Horeca
Horeca
Spreekkoren, hard meezingen
Spreekkoren,
meezingen
of schreeuwenhard
in groepsof
schreeuwen
in
groepsverband is niet toegestaan.
verband is niet toegestaan.
Discotheken en nachtclubs
Discotheken
en nachtclubs
blijven gesloten.
blijven gesloten.

In privévervoer:
In privévervoer:

Reserveren (vooraf of aan
Reserveren
of aan de deur), een(vooraf
gezondheids
de
deur),
een
gezondheids
check en een vaste zitplaatscheck
en een
vaste zitplaats
zijn altijd
verplicht.
zijn
altijd
verplicht.
Bezoekers worden geBezoekers
gevraagd zichworden
te registreren.
vraagd zich te registreren.

Niet-medisch mondkapje
Niet-medisch
geadviseerd bijmondkapje
passagiers
geadviseerd
bij passagiers
uit verschillende
uit
verschillende
huishoudens.
huishoudens.

Lokaal kunnen aanvullende maatregelen gelden.
kunnenwaar
aanvullende
gelden.
Kijk op de website vanLokaal
de gemeente
je woontmaatregelen
of die je bezoekt
voor actuele informatie.
Kijk op de website van de gemeente waar je woont of die je bezoekt voor actuele informatie.

alleen
alleen samen
samen krijgen
krijgen we
we
corona
corona onder
onder controle
controle

VanVan
nieuwe
deurtjes
nieuwe
deurtjes
Van nieuwe deurtjes
tottot
eeneen
complete
renovatie
complete
renovatie
tot
een
complete
renovatie
Vanuit onze
in Roggel
laten wijlaten
elkewij
keukenwens
in
Vanuitshowroom
onze showroom
in Roggel
elke keukenwens
in
vervulling
gaan.
u nuOfkiest
een
fantastische
vervulling
gaan.
u nu
kiest
voor
een
metamorfose
Vanuit
onzeOf
showroom
invoor
Roggel
laten
wijfantastische
elke metamorfose
keukenwens
in
van uw
bestaande
keuken
of kiestofvoor
een
geheel
nieuwe
keuken.keuken.
van
uw bestaande
kiest
voor
een geheel
nieuwe
vervulling
gaan.
Of u keuken
nu
fantastische
metamorfose
Wij adviseren
u graaguover
deover
vele
mogelijkheden....
van
bestaande
keuken
of kiest
voor
een geheel nieuwe keuken.
Wijuw
adviseren
graag
de
vele
mogelijkheden....
Wij adviseren u graag over de vele mogelijkheden....
• NIEUWE
KEUKENS
• KEUKENRENOVATIES
• NIEUWE
KEUKENS
• KEUKENRENOVATIES
• INBOUWAPPARATUUR
• NIEUWE
KEUKENS• •AANRECHTBLADEN
KEUKENRENOVATIES
• INBOUWAPPARATUUR
• AANRECHTBLADEN
• INBOUWAPPARATUUR • AANRECHTBLADEN
Vrijkenstraat
3 Roggel
- 0475-520489
Vrijkenstraat
3 Roggel
- 0475-520489
Vrijkenstraat
3 Roggel - 0475-520489
www.acpkeukenrenovaties.nl
www.acpkeukenrenovaties.nl
Voor www.acpkeukenrenovaties.nl
deVoor
actuele
openingstijden
van van
de actuele
openingstijden

onzeVoor
showroom
kuntopeningstijden
u kunt
onze uwebsite
deshowroom
actuele
van
onze
onze website
bezoeken.
onze
showroom kunt u onze website
bezoeken.
bezoeken.

Meer informatie:
Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351
of bel 0800-1351

Akse Media

Actualiseren
adressen
gemeentegids 2021
Op 3 augustus is Akse Media
gestart met het actualiseren van
de redactionele adressen voor de
gemeentegids Peel en Maas 2021.
Wijzigingen en/of aanmeldingen
voor het adressengedeelte kunt
u aan de redactie doorgeven tot
uiterlijk 25 september 2020.
Akse Media stuurt aan de adressen
met een e-mailadres een e-mail
ter controle van de gegevens.
Iedereen krijgt een unieke
persoonlijke code, zodat u zelf
de gegevens kunt controleren en
eventueel aanpassen.
Akse Media belt met de overige
vermeldingen (zonder e-mailadres)
tijdens de actualisatieperiode.
Let op: staat u nog niet in de
gemeentegids, meldt u zich aan
voor eventuele plaatsing in het
adressengedeelte.
U kunt voor mutaties en/of
aanmeldingen ook zelf op de
volgende manieren reageren:
• per e-mail: redactie@aksemedia.nl
(o.v.v. Gemeentegids Peel en Maas)
• telefonisch: 0223-673010
(redactie Akse Media)
• schriftelijk: Akse Media
(t.a.v. Gemeentegids Peel
en Maas) Postbus 6033,
1780 KA Den Helder.

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

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

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

info@defoliedokter.nl
• Telefoon:
06-29316150
• www.defoliedokter.nl
info@defoliedokter.nl
• Telefoon:
06-29316150
• www.defoliedokter.nl
info@defoliedokter.nl • Telefoon: 06-29316150 • www.defoliedokter.nl Tel 06 22 20 93 47 | www.abridak.nl
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Ik ga online geld doneren
Goede Doelenweek Peel en Maas maakte afgelopen week bekend dat er dit jaar geen collectanten langs de deuren gaan komen. Eerder dit jaar
werd de week al uitgesteld en nu is besloten dat langs de deuren gaan te veel risico met zich meebrengt voor de collectanten. De organisatie
hoopt dat veel mensen online alsnog een donatie doen bij een goed doel.
De vraag is of dat gaat gebeuren. Geld uit het
potje pakken dat altijd bij de deur staat of actief
op zoek gaan naar het goed doel dat je wil steunen en dan een donatie doen, dat is wel een
verschil. Daarbij hebben veel mensen het moeilijk nu, dan is de drempel om geld te geven aan

goede doelen nog wat hoger.
Van de andere kant is het zo dat het ook nu heel
belangrijk is dat goede doelen geld binnenkrijgen.
Juist in deze tijd is het belangrijk dat er ook aan
andere mensen gedacht wordt. Wat kost het werkelijk aan tijd om even naar een goed doel te gaan en

wat geld over te maken? Dat kan binnen een paar
minuten geregeld zijn.

Ik ga online geld doneren. Wat vindt u?

Bespreking poll week 35

Zzp’ers in de evenementensector moeten meer steun krijgen
Zzp’ers in de feesten- en evenementensector hebben het moeilijk. Door de coronacrisis valt een groot deel van hun inkomsten weg, zeker sinds
het dringende advies van de overheid om nog maar maximaal zes mensen thuis uit te nodigen. De HALLO sprak vorige week met drie ondernemers in de sector. Zij gaven aan dat meer overheidshulp nodig was.
Norbert Panken reageerde op het stuk. Hij is het
niet eens met hoe de overheid geld verdeelt.
“De evenementensector wordt op alle manieren
buitenspel gezet”, schreef hij in de reactie die hij
gaf op Facebook. “Grote evenementen mogen

niet en de kleine thuisfeestjes zijn ook weer van de
baan. Als je alle medewerkers bij elkaar zou optellen, hoe is dan de verhouding met bijvoorbeeld KLM
of andere industrie die wel miljoenen krijgen en
niet eerst hun ‘eigen vermogen’ moeten opeten?

Daar ben ik wel eens benieuwd naar.” Op de reactie
kreeg hij zes likes. Allemaal mensen die het eens
zijn met het verhaal van Panken.

Uitgerust weer
aan de slag?
Ben je zo vlak na je vakantie op zoek naar vast of tijdelijk werk of
ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Wij kijken mee naar jouw
wensen. Wat past bij jou, wat heb je nodig en welke bedrijven
passen daarbij? Kortom, waar haal jij het beste uit jezelf. Samen
steken we graag de handen uit de mouwen. Het liefst vandaag nog!

• Heftruckchauffeurs
• Productiemedewerkers
• Operators (in agro en food)
• Technische medewerkers
• Machinisten en chauffeurs
• Dierverzorgers veehouderij
• Tuinbouwmedewerkers en- leidinggevenden
• ..nog veel meer!
Check alle vacatures op ab-werkt.nl

Interesse? Mail naar horst@ab-werkt.nl of bel naar
077 - 398 08 83 en vraag naar Anouk of Sabrina.

ADVERTENTIE WEEK

Pastoraaltje

Column

Naar elkaar
omkijken
Ik sprak laatst iemand die zo goed
als blind is geworden. Met een
blindenstok moet hij zijn weg zoeken. In feite hebben mensen met
zo’n witte taststok altijd voorrang,
maar ik begreep: ze krijgen het
maar zelden. Het meeste verkeer
raast door. Zelfs bij een zebrapad
moeten blinden hun leven wagen.
En toen ik hem vroeg: “Als jij daar
dan zo hulpeloos langs de weg
staat, komt er dan niet iemand
even helpen? Iemand die zegt;
‘Ik loop wel even met je mee naar
de overkant’”, toen lachte hij.
Nee dus.
Heel wat mensen zeggen:
‘Zorg maar voor jezelf, wij moeten
dat ook.’ Voor blinden en slechtzienden is dat natuurlijk een nog
veel grotere opgave dan voor
mensen die wel goed kunnen zien.
Niet alleen bij het oversteken,
maar ook bij al die hindernissen
die zich soms op de trottoirs bevinden, zoals bomen, scheef gestalde
fietsen, terrasstoelen, reclameborden, half op de stoep geparkeerde
auto’s etcetera. Je zult je weg maar
moeten zoeken met je taststok.
Ik kan me goed voorstellen dat
zulke mensen bijzonder gehecht
zijn aan de hun bekende weg, waar
ze iedere stoeprand en scheefliggende tegel kennen. Maar op
onbekend terrein lijkt het me bijna
onmogelijk om alleen te gaan.
En als je dan met zoveel moeite
komt waar je moet zijn… ‘Waar is
precies de ingang? Hoeveel treden
zijn er? Hoe gaat de deur open?’
Na deze ontmoeting besef ik nog
meer hoe moeilijk dat allemaal
is en wat een moed zulke mensen moeten hebben om hun vertrouwde woning te verlaten en de
straat op te gaan. Veel respect.
Maar kunnen we niet samen er
voor gaan zorgen dat onze straten en trottoirs veiliger worden?
Ook voor mensen met een rollator
of een kinderwagen. En daar waar
dat echt niet mogelijk is, dat we
wat meer rekening houden met
elkaar. En van elkaar helpen worden er toch twee blij. KRO/NCRV
heeft in deze tijd een tv-spotje met
de tekst: “Laten we wat meer naar
elkaar omkijken, dan wordt onze
wereld mooier, maar ook liefdevoller.” Hoe geweldig waar!

36
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Amy Janssen Maasbree
Waar zou je later graag willen
werken?
Eerlijk gezegd weet ik dat nog niet,
want ik vind heel veel dingen leuk.
Daar heb ik op dit moment nog geen
goed antwoord op.

Wat is het eerste dat je van je
eigen geld kocht?
Het eerste dat ik van mijn eigen geld
kocht was een Hoverboard. Dat is
een zelfbalancerend board met twee
wielen dat volledig op je lichaamsbeweging en balans beweegt. Als je
bijvoorbeeld naar voren leunt, rijdt
hij vooruit. Ik had toen heel erg lang
voor het Hoverboard gespaard, voordat ik het kon kopen.

Welke superkracht zou je willen
hebben?
Als ik een superkracht kon kiezen,
zou ik kiezen dat ik zou kunnen
vliegen. Dan hoef je nooit meer te
lopen of te fietsen en dan zou ik mijn
vriendinnen op kunnen halen.

Naar welke gebeurtenis in de
toekomst kijk je uit?

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Amy Janssen
13 jaar
Maasbree
het Bouwens

Waar maak jij je huiswerk het
liefst?
Het liefst maak ik mijn huiswerk
meteen op school, omdat ik er
dan thuis niet meer aan hoef te
werken. Dan heb ik de rest van
de dag lekker veel tijd om andere
dingen te gaan doen. Maar als ik
mijn huiswerk wel thuis maak, dan
doe ik dat meestal op mijn eigen
kamer aan mijn bureau.

Wat is je favoriete toetje?
Ik heb niet echt een lievelingstoetje, want ik vind alles
eigenlijk wel lekker. Maar als ik
echt moest kiezen, zou ik voor
hemelse modder gaan denk
ik. Dat is chocolademousse
en dat vind ik echt heerlijk.
Ananaspudding zou denk ik op
nummer twee komen, dat vind ik
namelijk ook heel erg lekker.

Hoe verras jij iemand het liefst?

Waar ben je het meest trots op?

Ik verras iemand het liefst wanneer ik met iemand iets leuks ga
doen zonder dat diegene weet dat
we samen iets gaan doen en dan
natuurlijk ook niet weet wat we precies gaan doen. Ook vind ik het leuk
om iemand te verrassen met een
cadeau.

Ik ben er heel erg trots op dat ik
me het hele schooljaar in ben blijven zetten voor school, ondanks de
coronacrisis en we thuis moesten
werken. Ik ben er ook trots op dat
ik goede cijfers heb gehaald afgelopen jaar.

Je hebt altijd groen licht en wind
mee, of kunt foto’s maken door
met je ogen te knipperen.
Wat kies je?
Ik zou voor groen licht en altijd wind
mee kiezen, want als ik foto’s kon
maken door met mijn ogen te knipperen zou ik zelf niet op de foto
staan en dat zou natuurlijkerg jammer zijn.

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
De laatste foto die ik heb gemaakt,
was een tijdje geleden in het bos
voor een vriendin die een paar foto’s
op haar verjaardag wilde maken.
Het zijn hele leuke foto’s geworden.

Hitte en coronamaatregelen bij
kamp JNE
Als één van de weinige jeugdverenigingen in
Limburg besloot Jong Nederland Egchel (JNE)
toch op zomerkamp te gaan. Tijdens de verkorte
kampweek in Swalmen mochten de leiders en
leden vanwege de coronamaatregelen niet van
het kampterrein af en uiteraard golden ook op
het kampterrein de RIVM-regels. Daarbovenop
kreeg de Egchelse vereniging te maken met één
van de warmste weken in Nederland ooit.
Desondanks verliep het kamp prima, zo laat het
bestuur weten. “Iedereen heeft zich ondanks de
hitte en regels goed vermaakt.”

Wat is de leukste vakantie die je
ooit had?
De leukste vakantie die ik ooit had
was in Italië, want ik had daar een
heel leuk vakantievriendinnetje
gemaakt. Het was gewoon heel
gezellig toen.

Waar maak jij je zorgen over?
Ik maak me op dit moment zorgen over de coronacrisis, omdat
het best heftig is en ook omdat
het soms heel vervelend kan zijn.
Ik vond de coronacrisis in het begin
ook best wel eng moet ik zeggen.
Daarbij vind ik vind het heel jammer dat we een lange tijd niet naar
school konden gaan en dat we
alleen maar thuis zaten.

Ik kijk er naar uit om samen met
mijn vriendin op vakantie te gaan
naar Italië.

Wat doe je het liefst op een vrijdag- of zaterdagavond?
Op vrijdag- of zaterdagavond vind
ik het altijd erg leuk om een filmavondje te houden met vriendinnen.
Dat doen we dan ook regelmatig en
ik vind het dan altijd heel erg gezellig.

Wat vind je het leukste aan jezelf?
Op het gebied van uiterlijk zou ik
zeggen dat ik mijn haar het leukst
vind, omdat ik lang en dik haar heb.
Op het gebied van innerlijk zou ik
kiezen voor mijn zorgzaamheid,
omdat ik dat gewoon een goede
eigenschap vind.

Wat doe je het liefst op een regenachtige dag?
Op een regenachtige dag blijf ik het
liefste binnen en kijk ik naar Netflix
en chill ik wat. Maar ik vind het dan
ook heel leuk om te gaan tekenen.
Tekst: Lisa Osinga

Hoi

Column

Sociale media
Kinderen van 10 hebben
Instagram. Dat schijnt helemaal normaal te zijn. Een ei
bakken kunnen ze nog niet,
maar ze weten wel hoe ze
zichzelf moeten profileren
op sociale media.
Mijn middelbare school was
gewoon een kwestie van woordjes stampen, Fanta drinken, chips
vreten en wachten tot het overging. Geen gelul met filters, maar
gewoon een korrelige webcam
voor je Hyvesprofielfoto. Maar als
ik nu naar de waanzinnige levens
van m’n mede-pubers had moeten kijken, was het lachen me snel
vergaan. Laat staan dat ik mezelf
daarbij met filters had moeten
transformeren om de populariteitswedstrijd te winnen. Daar hadden
al die ‘hoe overleef ik…’ boeken
niet tegenop kunnen werken.
Tijdens de lockdown heb ik
gemerkt dat het fijn is om in het
weekend met je gezin aan tafel te
zitten en lekker slap te lullen terwijl je een spelletje speelt. Ook bij
ons, de telefoons gingen vanzelf
aan de kant tijdens deze verplichte
‘quality time’. Je kon toch nergens
heen en niemand was interessant
op sociale media. Ik mis het. Ik
hoop dat de regel ‘geen telefoons
tijdens het eten’ kan blijven en dat
de verplichte ‘quality time’ van
toen af en toe spontaan wordt.

Ik heb
tegenwoordig een
TikTok-account

Over sociale media gesproken.
In mijn middelbare schooltijd, toen
het logo nog bruin was, vond ik
Instagram stom en wilde ik er niet
aan beginnen. Overigens ben ik
er tegenwoordig ook op te vinden. Hetzelfde had ik met TikTok.
Tegenwoordig draait alles om de
TikTok-dansjes, verschrikkelijk.
Toch heb ik me laten verleiden en
heb ik tegenwoordig een TikTokaccount. Ik zeg je, ik lig er helemaal dubbel om. ’s Avonds scroll
ik er wel eens doorheen en komen
de grappigste filmpjes voorbij.
Zonder sociale media is ondenkbaar, maar een leven met alleen je
virtuele beste vriend is ongezellig
toch? Ik kies voor een middenweg.
Lotte Thijssen
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Baarlo opent seizoen met
zevenklapper in bekerduel
Het eerste herenteam van VV Baarlo stond op zondag 30 augustus voor het eerst onder leiding van de nieuwe
hoofdtrainer Tim Nabben. De vuurdoop in het bekertreffen met RKVV Montagnards werd ruim in het voordeel van
Baarlo beslist. De vierdeklasser uit Bergen bleek duidelijk een maatje te klein voor de roodzwarten. Het werd 7-1.

WIL JIJ WERKEN
BIJ JANSEN-NOY?
JANSEN-NOY is al meer dan 85 jaar één van de meest
toonaangevende modezaken in de regio. Elke dag werken wij
keihard om iedere klant de service en aandacht te geven die hij
verdient. Onze gedreven medewerkers zijn onze grootste succesfactor en maken pas écht het verschil. Wil je graag werken in een
dynamisch en ambitieus bedrijf en heb je passie voor mode?

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR:

Floormanager Servicepunt
Verantwoordelijke Atelier
Medewerker Inkoopadministratie
Medewerker Servicepunt
Weekendhulp Outlet
Voor meer informatie kijk op: www.jansen-noy.nl/vacatures

JANSEN-NOY Guides in Fashion

Meteen vanaf de aftrap al domineerde
Baarlo het eenzijdige duel en binnen het
eerste kwartier werd er al afstand genomen van de Bergenaren. Tayo Janssen
scoorde al vrij snel en op fraaie wijze de
openingstreffer. Spoedig gevolgd door
een doeltreffende schuiver van Laurents
van den Ham, 2-0. Waarna de Baarlose
productie ondanks diverse goede mogelijkheden een tijdlang stokte. De eerste
doelkans überhaupt voor Montagnards
kwam er pas na bijna een half uur spe-

len, maar werd al koppend rakelings
gemist. Op slag van rust tilde Maarten
Camper de stand voor Baarlo nog naar
3-0. Nog een magere score gezien de
hoeveelheid kansen.
In de tweede helft veranderde het
spelbeeld nauwelijks en binnen het
kwartier resulteerde dit alsnog in drie
Baarlose treffers van achtereenvolgens Dennis van de Vinne, Arman
Melkonjan en opnieuw Maarten Camper.
Met nog 20 minuten op de klok was

het vervolgens weer de beurt aan
Tayo Janssen die gelanceerd door Stan
Wijhers de 7-0 op het scorebord toverde.
Waarna de scherpte bij Baarlo er vanaf
was en Montagnards van meer treffers bespaard bleef en zowaar nog een
tegentreffer wist te produceren met
dank aan een slippertje aan Baarlozijde. Eindstand 7-1.
Tekst en beeld: Len Gielen,
voetbalvereniging VV Baarlo

Pastoor Vullinghsplein 20 | Sevenum | 077 - 467 29 29

Pieter Trines ook bij tweede wedstrijd
Met een glimlach goed kauwen! de beste

MollKunstgebit.nl
Bel voor een afspraak 077 35 153 21

De tweede wedstrijd van het seizoen van hengelsportvereniging De Ruisvoorn uit Helden kon op zaterdag
29 augustus worden gevist. Loten moest op afstand gebeuren en ook kijkers mochten niet te dicht bij de
vissers komen. Pieter Trines toonde zich in die omstandigheden voor de tweede keer op rij de beste.
Het seizoen van De Ruisvoorn neemt
opmerkelijke vormen aan, zo geeft de
vereniging zelf aan. Het seizoen zal
bestaan uit slechts enkele wedstrijden. Op zaterdag 29 augustus kon het
wel doorgaan. Na de loting ging het

deelnemersveld aan de slag voor de
‘Wilma sport- en safety-prijzen’.
Pieter hengelde 4.800 gram uit het
water. Jos Janssen volgde op enige
afstand met 4.275 gram. No Kurvers
werd derde met 3.300 gram en de top

5 werd gecompleteerd door Theo de
Bock met 500 gram en Math Verhaeg
met 350 gram.

Tekst: Nico Meijer

Eenvoudige bekerzege Panningen
op Leveroy
Het was lang geleden dat er een echte voetbalwedstrijd op sportpark Panningen-Noord had plaatsgevonden
toen de eerste herenteams van SV Panningen en SV Leveroy tegenover elkaar stonden op zondag 30 augustus.
Vierdeklasser Panningen bleek in de bekerwedstrijd veel te sterk voor de vijfdeklasser, 7-0.
Panningen trok vanaf het begin het
initiatief naar zich toe. Met name op
het middenveld met Lars Mestrom,
Nick Wilmer en Youri van den Hurk
was Panningen oppermachtig. In de
6e minuut de eerste kans voor de
groenwitten. Youri van den Hurk
sprong het hoogste na een hoekschop
en kopte over. Remo Litjens verscheen
in de 18e minuut alleen voor Leveroydoelman Jack van Diepen, maar
scoorde niet. Dat deed Ilias Amhaouch
beter; hij werd weggestuurd op links
en maakte voor de Leveroy-doelman
geen fout, 1-0 in de 22e minuut.

Daarna ging het snel; Tim van Loon
schoot een vrije trap vanaf 20 meter
in het Leveroyse doel. Youri van den
Hurk scoorde 3-0 en uitblinker Lars
Mestrom soleerde door de roodwitte
verdediging en scoorde 4-0 in de
44e minuut. Na rust maakten Rowan
van den Dungen en Ramon Sijben
hun opwachting. Laatstgenoemde
maakte een fraaie aanval feilloos af
in de 52e minuut en dat betekende
5-0. Rechterverdediger Tom Wulms
legde de bal na een schitterende actie
panklaar neer voor Remco Litjens,
die zoals gewoonlijk op de juiste plek

stond,: 6-0. Diezelfde Remco Litjens
bepaalde in de 79e minuut de einstand op 7-0.
Al met al een weinigzeggende,
maar daarom niet minder welkome
overwinning voor het eerste elftal van
SV Panningen. Zondag wacht de derby
tegen buur BEVO, die in Panningen
wordt gespeeld, omdat de accommodatie van BEVO nog niet helemaal
gereed is.

Tekst: Wiet Leenders,
voetbalvereniging SV Panningen
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Koningslust wint rommelige
bekerwedstrijd van Egchel
De eerste herenteams van voetbalclubs VV Koningslust en SV
Egchel mochten zondag 30 augustus aantreden voor de eerste
wedstrijd van het nieuwe seizoen die ergens om ging: de eerste
bekerwedstrijd. Het werd een rommelige pot waarin Koningslust
aan het langste eind trok.
Bram Rongen tekende namens
Koningslust voor het eerste
wapenfeit: hij zag zijn schot uit
een voorzet van Jeffrey Daniels
over gaan. Daarna was het Egchel
dat doelman Mick Berkers op de
proef stelde uit een vrije trap: Mick
wist zijn doel schoon te houden.
Toen Roel Ghielen even later door
Jeffrey Daniels middels een hakje
werd vrijgespeeld, wist hij hier
wel raad mee, 1-0.
Egchel deed iets terug, maar zag
een veelbelovend schot naast
gaan. Een vrije trap, toegekend
aan Koningslust, werd door Jeffrey
Daniels over getrapt. Egchel
deed het in de 42e minuut beter
en zag een mooie kopbal in het
doel verdwijnen, 1-1. Lang mocht
Egchel hier echter niet van genieten, want 3 minuten later was het

Wiel Welles biljartkampioen ‘t Paedje
Soos Aan ‘t Paedje hield de afgelopen twee maanden weer de jaarlijkse biljartclubcompetitie. Uiteraard werden daarbij de geldende coronamaatregelen in acht genomen. Op donderdag 27 augustus was de finaleavond.
Wiel Welles toonde zich daar de beste van de vier overgebleven biljarters.

Bram Kessels, die op slag van rust
uit een vrije trap de 2-1 maakte.
Met die stand werd er thee
gedronken.
Na de rust probeerde Egchel gelijk
wat terug te doen, maar het schot
van Egchel landde op het dak
van het doel. Koningslust pakte
daarna door, maar schoten van
Tommy Janssen, Jeffrey Daniels
en Roel Ghielen belandden niet in
het doelnet. Toen Roy Bos werd
gevloerd in het zestienmetergebied, kende de scheidsrechter nog
een penalty toe. Jeffrey Daniëls
wist er echter geen 3-1 van te
maken. Zo eindigde de wedstrijd in een 2-1 overwinning voor
Koningslust.
Tekst: Hans Pollaart, voetbalvereniging VV Koningslust

Overwinning voor Danice
Giesbertz
Danice Giesbertz van paardensportvereniging De Maasruiters uit
Kessel heeft in het weekend van zaterdag 29 en zondag 30 augustus een overwinning geboekt. Ze was met Charusa de beste in de
klasse L bij een springwedstrijd in De Mortel in Brabant.

Jan, Wiel (kampioen), Lei en Fred

Wiel Welles, Lei Segers, Jan Wijnhoven
en Fred Gommans streden op donderdag in de halve finale van de biljartcompetitie. De halve finales waren,
net als de voorrondes, van hoog

niveau. Uiteindelijk mochten Lei en
Wiel door naar de eindstrijd. In de
spannende finale die volgde, wist Wiel
de partij al gauw naar zijn hand te zetten en hij wist dit tot het laatst vol te

met een rode kaart uit het veld
gestuurd na een zware overtreding.
MVC’19 nam na rust binnen in een
kwartier ruim afstand van de gasten.
Marco Daniëls maakte zijn tweede
treffer in de 55e minuut, waarna Ron
van den Kerkhof in de 61e minuut
de 4-1 voor zijn rekening nam. In de

in het Ringovenpark
Panningen

4 SEPTEMBER START VERKOOP
Inloopmoment van 15.00 tot 17.00 uur
bij Bouten Makelaardij te Panningen

nieuwbouw-panningen.nl
Tekst: Maja Dorssers

Tekst en beeld: Leo Kurvers

Het eerste herenteam van derdeklasser MVC’19 uit Maasbree heeft zaterdag 29 augustus een overtuigende
5-2 bekerzege geboekt op vierdeklasser SVEB uit Broekhuizenvorst. De zege had nog veel hoger kunnen
uitvallen, maar de Maasbreese ploeg ging nogal slordig om met de kansen.

20 luxe appartementen

Voor de pony’s was er op zondag
een springwedstrijd bij manege
Het Zwarte Water in De Mortel. Loys
Bergs met Goldy pakte in de klasse
CL de derde plek.

houden. Wiel kroonde zich daarmee
tot kampioen van ‘t Paedje in 2020.

Overtuigende bekerzege MVC’19
Na 12 minuten brak Joris
Timmermans de score open,
maar SVEB kwam door Maik
Vermazeren in de 16e minuut langszij. Marco Daniëls zorgde met een
sublieme lob voor de mooiste goal
van de wedstrijd, 2-1. In de 42e
minuut werd de keeper van SVEB

Danice deed met Whoopie mee
in dezelfde klasse. Daarmee eindigde ze op een twaalfde plek in
de rangschikking. Marieke Vervoort
kwam namens de Kesselse vereniging in actie bij een wedstrijd in Kronenberg. Ze wist daar
negende te worden in de klasse L.

17

slotfase kon Koen Loenen namens
SVEB in de 88e minuut de 4-2 te scoren. Nog geen minuut later bepaalde
Ron van den Kerkhof de eindstand
op 5-2.
Tekst: Mat Nellen,
voetbalvereniging MVC’19
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VV Kessel
doneert aan
Kessel op
zien bes
Bij Phicoop Kessel konden de afgelopen tijd
statiegeldbonnetjes ingeleverd worden.
De opbrengst daarvan ging naar VV Kessel.
De voetbalvereniging had de actie aangevraagd om te kunnen investeren in de club.
Echter besloot het bestuur unaniem om het
bedrag te doneren aan een goed doel.
Dat werd stichting Kessel op zien bes.
Die besloot op haar beurt het geld te doneren aan Stichting ALS Nederland. Er werd
1.033,15 euro opgehaald met de statiegeldactie en de Phicoop verdubbelde dat
bedrag naar 2.066,30 euro.

Peel en Maas schoon komt
met adoptieplan
De organisatie Peel en Maas Schoon begint een adoptieplan waarbij
inwoners van de gemeente stukken grond adopteren en die vervolgens schoonmaken. Dat doet de organisatie omdat vanwege het
coronavirus grootschalige opruimacties momenteel niet mogelijk
zijn. In Meijel is al een jaar een dergelijk adoptieplan van kracht.

Hay en Cor in actie met opruimen

Peel en Maas Schoon organiseerde
in 2018 voor het eerst een gezamenlijke opruimactie. Met behulp
van de gemeente groeide het initiatief en vorig jaar waren tijdens
de Opruimweek en World Cleanup
Day honderden vrijwilligers actief
met opruimen in de gemeente.
De Opruimweek in maart dit jaar
ging niet door vanwege het coronavirus. Het principe van het adoptieplan is eenvoudig, zo laat Peel
en Maas Schoon weten. Vrijwilligers
kunnen zich aanmelden als adoptant
van één of meer straten naar keuze
en houden die vervolgens gedurende langere tijd schoon. Peel en
Maas Schoon levert de opruimmaterialen als grijpers en hesjes.
In Meijel loopt al een jaar zo’n
adoptieplan, aldus de organisatie.
Cor Geurtjens, één van de initiatiefnemers, meldt dat het daar een
groot succes is. “We hebben nu al
meer dan veertig adoptanten en
dat levert per jaar naar schatting
tweeduizend vuilniszakken zwerfafval op.” Toen de opruimacties van
de Opschoonweek in maart afgelast
werden vanwege het coronavirus,
kon de adoptie-actie gewoon doorgaan. De adoptant heeft namelijk
al het materiaal al in huis en kan
zelfstandig het geadopteerde stuk

opruimen. Ook in Baarlo kon op
deze manier in maart toch worden
opgeruimd. “Vaak wordt het gecombineerd met de hond uitlaten of een
vast blokje om, dus dan gaat het in
één moeite door” aldus Cor.
Waar Peel en Maas Schoon het
liefst vrijwilligers heeft die zich
voor langere tijd binden aan een
gebied, is eenmalig opruimen ook
een optie. Tijdens de World Cleanup
Day op zaterdag 19 september kunnen mensen voor één dag adoptant
worden, laat mede-organisator Hay
Steegs weten. Vrijwilligers kunnen
zich per mail opgeven via
contact@peelenmaasschoon.nl.
“Dat geldt nu voor alle dorpen van
onze gemeente. Wij geven het vervolgens door aan de dorpscoördinator die het verder regelt,” licht Hay
toe. “Die zorgt ook voor hesje, grijper en zakken. De vrijwilligers die
na 19 september doorgaan, mogen
dat materiaal houden.” Een stuk
Maasoever adopteren is mogelijk
via de Maas Cleanup-actie die door
het bedrijfsleven wordt georganiseerd.
Voorafgaand aan World Cleanup Day
organiseert een aantal verenigingen in hun dorp alsnog de in maart
afgelaste opruimactie. Deelname
daaraan staat open voor iedereen.
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Geen rustige overname

Hectisch eerste jaar voor nieuwe secretarissen
muziekschool
Net voordat corona de wereld opschudde, veranderde stichting Tone
Muziekles in Meijel van secretaris. Mariëlle Fransen gaf in januari het
stokje over aan Piet Oomen (75) en zijn vrouw Ria (68). Het echtpaar zou
de dagelijkse taken op zich nemen en zorgen dat mensen in en rondom
Meijel muzieklessen konden volgen. Van een rustige overname was door
corona echter geen sprake.
Samen met Frits Berben (voorzitter) en
Arno van der Elsen (penningmeester)
vormt het echtpaar Oomen sinds januari het vrijwillige team rondom Tone
Muziekles, de muziekschool in Meijel.
In maart gingen echter niet alleen de
scholen en sportclubs dicht door het
coronavirus, ook Tone werd geraakt.
Alle fysieke muzieklessen werden
afgelast.
Door de richtlijnen van het KNMO in de
gaten te houden, bleven Piet en Ria op
de hoogte van de ontwikkelingen op
het muziekgebied. “Waar we anders
misschien voorzichtiger waren begonnen, moesten we er nu gelijk in duiken en meteen handelen,” vertelt Ria,
“helder en duidelijk communiceren is
dan belangrijk. Docenten zijn voortvarend aan de slag gegaan met Zoom of
Skype, waardoor er geen lesuitval is
geweest.” Ideaal was het niet, maar
het was een goede noodoplossing volgens Piet.

Doorzichtig scherm
Toen begin juni de maatregelen versoepelden, kwam Piet met het idee
om een doorzichtig scherm te plaatsen,
zodat docenten weer op locatie les konden geven. “Het was fijn dat de lessen

online door konden gaan, maar fysiek
maakt alles toch een stuk makkelijker.
Alle docenten hebben de keuze gekregen om online verder te gaan of om
de lessen fysiek op te pakken met het
scherm er tussen.” De klarinet-, saxofoon- en trompetdocent kozen er voor
om daar gebruik van te maken.

We kunnen ons weer
richten op de toekomst

Nieuw seizoen
Zo wisten Ria en Piet er het beste van
te maken in hun eerste maanden als
secretarisduo bij de stichting. De verdeling tussen de twee is duidelijk:
Ria doet het administratieve gedeelte
achter de computer en Piet steekt
graag de handen uit de mouwen.
Ze besloten de dagelijkse taken van
de muziekschool op zich te nemen,
omdat ze muziek belangrijk vinden.
“We wilden heel graag vrijwilligerswerk doen en toen kwam dit op ons
pad. Piet is lid van de harmonie en ik
heb eerder altijd al vrijwilligerswerk

gedaan voor de club”, vertelt Ria.
“Het is belangrijk om kinderen een
goede muziekopleiding te kunnen bieden. Daar zal ik altijd hard voor blijven
werken”, vult Piet aan.
Nu het nieuwe seizoen is begonnen

en alle lessen weer fysiek bezig zijn,
kijken Piet en Ria tevreden terug op
hun eerste, hectische jaar. “Vanaf nu
kunnen we ons, hopelijk, meer richten
op de toekomst van Tone Muziekles.”
Piet en Ria zijn niet vies van een uit-

daging en zullen ondanks een aparte
start de taak met plezier vervullen, zo
verzekeren ze.

Tekst en beeld: Lotte Thijssen
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Afscheid na 46 jaar
Zonnebloem afdeling Baarlo heeft onlangs afscheid genomen van
Tiny Rutten. Zij was al 46 jaar vrijwilligster bij de organisatie waarbij
ze zowel gasten bezocht als activiteiten mee verzorgd. Tiny maakt nu
de overstap naar gast van de Zonnebloem. Het bestuur en vrijwilligers van de Baarlose tak van de Zonnebloem bedankten Tiny tijdens
de eerste vergadering in de coronatijd.
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Zuilen in de Peel Meijl VII

Schatten en paleizen in de Peel

De nieuwe wandelroute Wegh van Meijl op Seven (WvMoS) door de
Peel wordt op zondag 11 oktober officieel geopend. De route loopt van
Meijel tot Sevenum en bestaat uit tien ‘Meijlen’, die gemarkeerd
worden door tien basaltzuilen. In de serie ‘Zuilen in de Peel’ neemt de
HALLO je samen met historicus Huub Kluijtmans alvast mee in de
geschiedenis van de Peel in een voorproefje van de route. In deze
aflevering: de zevende Meijl.
De zevende Meijl loopt via
natuurgebied De Schatberg in
2.283 meter richting de zevende
Meijlsteen bij Toverland. Dit deel
van de route start bij de Turfhoeve,
waar Meijlsteen VI is geplaatst.
Vanuit daar leidt deze Meijl via de
Middenpeelweg naar De Schatberg.
De Schatberg ligt, zoals de naam al
zegt, vrij hoog en vormt daardoor
een natuurlijke blokkade aan de
oostkant van de Peel. De natuurlijke hoogtes sluiten de waterafvoer vanaf het Peelplateau richting
het Molenbeekdal nagenoeg af.
Slechts op één plek heeft de Groote
Molenbeek lang geleden een
gaatje gevonden.
Al eeuwenlang speelt De Schatberg
een belangrijke rol in volksverhalen, vertelsels, legendes en
mythes. “Alleen al de naam roept
op tot nadenken”, vindt Huub.
“Waar komt die vandaan? Ligt er in

dit gebied echt een schat begraven?”
Als we de legendes moeten geloven
wel. Volgens een van de bekendste
verhalen over De Schatberg ligt ergens
in het gebied namelijk een belangrijke
officier begraven. Hij zou hier gesneuveld zijn en door zijn volgelingen zijn
begraven. Zijn gouden degen en een
schat liggen naast hem, die moest hij
bewaken. Zijn volgelingen volgden
hem echter in de dood en nu ligt de
officier nog steeds te waken over de
schat. “Een mysterieus verhaal, en die
sfeer voel je als je door het gebied
loopt”, zegt Huub. “Het doet wat
spookachtig aan, het zandgebied afgewisseld met ruigten, dennenbossen en
jeneverstruiken.”
De route voert verder door
De Schatberg en bij het verlaten van
het bos doemt plotseling een paleis
op, waarvan de felgekleurde torens
schuin de lucht insteken. Het zijn de
poorten van attractiepark Toverland.

Gezocht:

Hulp bij de schoonmaak
van een woning met kantoordeel in Baarlo.
Werkzaamheden bestaan o.a. uit:
• de afwas
• poetsen
• dweilen
• ramen wassen
• tevens ook de was doen en strijken
Werkuren minimaal 8 (en indien gewenst uit te breiden
tot 12) uren per week. Deze uren zijn (in blokken van 4 uur)
vrij in te delen in de werkweek.
Heeft u interesse en wilt u meer informatie?
Laat dan uw contactgegevens achter per mail:
frankfaessen@hetnet.nl

START MUZIEKLESSEN
In september start Opmaat Muziekschool Helden
weer met diverse muzieklessen.
In de lesprogramma’s hebben wij nog ruimte voor muzieklessen op trompet,
bugel, hoorn, trombone, tuba/bariton en slagwerk/percussie.
Voor jongeren tot en met 21 jaar, woonachtig in Peel en Maas bedraagt
het lesgeld € 260,00. Een instrument wordt beschikbaar gesteld. De lessen
worden gegeven in Dorpscentrum Kerkeböske in Helden.
Opmaat Muziekschool Helden werkt samen met Fanfare St. Cecilia Helden
en Jeugdorkesten Peel en Maas. De lessen worden gegeven door
professionele docenten.
Voor meer informatie en voorwaarden, mail naar:
info@opmaatmuziekschool.nl, of kijk op: www.opmaatmuziekschool.nl

Hier is de zevende basaltzuil geplaatst.
“Een bijzondere locatie. In de verte zie
je namelijk Kronenberg liggen en ook
over Kronenberg bestaan er mythes:
er zou ergens een kroon verborgen
liggen”, vertelt Huub. “Zo komen drie

namen met een mysterieuze lading
samen: Schatberg, Toverland en
Kronenberg, ieder met een eigen ontstaansgeschiedenis. De eerste naam is
verbonden aan een sage, de tweede
gemaakt voor een ‘magisch’ en ‘mys-

tiek’ pretpark en de derde voor weer
een ander mysterie.”
De zevende basaltzuil is het startpunt
voor de achtste Meijl van de WvMoS.
Daarover in de volgende aflevering
meer.

De Schatberg
Wij zitten op den Schatberg, en denken er aan, dat als een boer ons nu ziet zitten, hij voor zich mompelen
zal: “ze zullen zoeken, maar ook niets vinden”. Want in dezen Schatberg is veel gezocht, getuige de
groeven in de flanken en de gaten in den top. Een officier van hooge komaf ligt hier begraven, hij heeft
zijn gouden degen naast zich liggen en een schat, dien hij moest bewaren. Hij sneuvelde hier, hoe dat
weet men niet, maar werd door zijn volgelingen hier in de buurt begraven. Ook dezen volgden hem
echter in den dood. En aldus ligt hij hier te wachten. De één vertelt u, het was een Romein, een ander dat
het een Spanjaard was, maar ieder heeft toch wel eens in de Schatberg gegraven en oud en jong zijn op
den wonderheuvel geklommen. De schat echter, hij is nog evenmin gevonden als de ‘Kroon’ op het
gehucht Kronenberg, dat ge een weinig meer rechts op Horst aan ziet liggen. Wat er ook van zij, vaststaat de meening bij het landvolk, dat er op den Schatberg en op Kronenberg vreemde dingen geschied
zijn, die nog steeds op verklaring wachten. / Uit: Limburgsche Sagen en Legenden, door A.F.van Beurden,
in: Buiten 30 april 1910 (4e jrg.), nr. 18, pag. 207

Na voorbeeld Horst

Eerste garagesale in Grashoek
In Grashoek vindt op zondag 13 september de allereerste dorps garagesale plaats. Van 10.00 tot 14.00 uur
kunnen inwoners hun overtollige huisraad, speelgoed, kleding, enzovoorts vanuit de eigen oprit, garage en
schuur te koop aanbieden. Inmiddels staat de teller op meer dan negentig deelnemende adressen.
Voor de organisatie van de garagesale slaan buurtvereniging Ketsersbos
en Shirley Alards de handen in elkaar.
“Ik was van plan om een kleedjesmarkt te organiseren hier in het dorp,
naar een voorbeeld in Horst waar ik dit
jaar ben geweest”, laat Shirley weten.
“We reden met de auto van adres naar
adres om te snuffelen tussen de spulletjes. Er waren namelijk zo’n driehonderd deelnemers. Zo’n leuk idee.
Dat leek me ook iets voor Grashoek en
dan vooral voor de kinderen om hun
overtollige speelgoed te verkopen.
Omdat ons dorp natuurlijk een stuk
kleiner en compacter is, is het een
mooie gelegenheid om door het dorp
te wandelen, leuke spulletjes te shoppen en elkaar te ontmoeten.”
Terwijl ze bezig was met de voorbereidingen voor de kleedjesmarkt,
hoorde ze per toeval dat de buurtvereniging het idee had om een garagesale te organiseren. Ze zocht contact
en de beide organisaties besloten de

handen in elkaar te slaan. “Twee van
zulke zelfde soort initiatieven leek ons
wat veel van het goede. Nu doen we
het gewoon samen onder de naam
Garagesale Grashoek.”

Ankerplaats
Samen met Peggy Huibers, Roy Wilms,
Harriet Kessels en Dyenne Bos is
Shirley verantwoordelijk voor de allereerste garagesale in Grashoek. Daarbij
krijgen ze ondersteuning van Robin
Peeters die als beheerder gemeenschapshuis De Ankerplaats ter beschikking stelt aan de organisatie. Shirley:
“Inwoners uit het buitengebied van
Grashoek kunnen een verkoopplek
krijgen bij het gemeenschapshuis.
Dit geldt ook voor mensen die thuis
geen plek hebben of in een appartement wonen. Bij slecht weer verplaatsen ze hun spullen gewoon naar
binnen.”
Als het aan de organisatie ligt, krijgt
de garagesale bij succes een ver-

volg. “Wat mij betreft pakken we dan
nog verder uit met bijvoorbeeld een
springkussen, live muziek, enzovoorts
zodat het een jaarlijkse dorpsdag
wordt”, blikt Shirley alvast vooruit.
“Maar eerst deze eerste editie maar
eens in goede banen leiden. Er hebben
zich inmiddels al zeventig deelnemers
gemeld. Nu alleen nog afwachten of
we ook veel bezoekers uit de hele
regio mogen verwelkomen voor een
dagje ‘shoppen’ in Grashoek.”
Inwoners van Grashoek die deel willen
nemen, kunnen zich tot 7 september
gratis aanmelden via
ketsersbosgrashoek@gmail.com
Alle adressen worden vervolgens verzameld in een plattegrond via Google
Maps. Deelnemers zijn tijdens de garagesaledag ook te herkennen aan de
poster voor het raam. Kijk voor meer
informatie op de Facebookpagina
Garage Sale Grashoek.
Tekst: Peel en Maas veur Elkaar
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Van De Zwoeger tot De Jubilaris

Honderdste biertje voor Heldense brouwer Marcel
Wat in 2013 begon als een avontuurtje, is inmiddels uitgegroeid tot zijn grote passie. Onlangs brouwde
Heldenaar Marcel Verdellen alweer zijn honderdste speciaalbiertje. De creatie kreeg de toepasselijke naam
De Jubilaris. Hij vertelt over de namen, brouwsels en gezellige proefavonden.

Experimenteren

Dorstige Zuiper

Hij brouwt gemiddeld twee keer
per maand op geheel ambachtelijke
wijze 20 liter bier. “Dat zijn zestig
flessen iedere keer. Na de brouwdag moet het bier nog gisten, gaat
het de koeling en later de fles in en
als laatste doe ik er suiker bij om
het koolzuur om te zetten in alcohol. Daarna is het bier klaar voor
consumptie.” Door de jaren heen
deed hij aardig wat ervaring op.
“Uiteraard leer je steeds meer door
te experimenteren. Ik werk onder
andere met houtsnippers, vanille,
koffie, whisky en chocola en sinds
kort ook met een speciale whisky
die ik van een vriend gekregen
heb.” Het zijn vaak zware biertjes
die uit de ton van Marcel komen.
De meeste zitten tussen de 8 en 13
procent. “Waarom zo zwaar? Omdat
ik van zware jongens hou,” lacht
Marcel veelbetekenend.
Russian Imperial Stout, IPAbieren, tarwebier en Barley Wine
Quadruppels. Dat is zomaar een
greep uit de vele soorten en smaken
die de afgelopen jaren het levenslicht
zagen. “En inmiddels ook weer zijn
overleden, licht Marcel toe. “Als een
bier bijna op is, dan wordt het laatste
flesje altijd plechtig geledigd. Dat doe
ik meestal met een kennis of vriend
en dan is dat bier officieel overleden. Eenzelfde bier komt nooit meer
terug, want van elk exemplaar dat ik
maak is er geen tweede.”

Onder zijn brouwersnaam
D’n Dorstige Zuiper neemt Marcel elk
jaar deel aan de Nederlandse kampioenschappen bierbrouwen. “Je krijgt
dan een opdracht om een bepaald
soort bier te brouwen. Dat wordt
dan beoordeeld door zeer ervaren
keurmeesters en je krijgt na afloop
een uitgebreid keuringsrapport. Heel
leerzaam. Drie jaar geleden ben ik
derde geworden met een Russian
Imperial Stout. Dat was voor mij een
teken dat ik goed bezig was.”

Van elk exemplaar is
er geen tweede
Marcel krijgt ook vaak goede
recensies bij de bierproefavonden die hij regelmatig organiseert.
“Dat zijn altijd gezellige avonden
kan ik je garanderen”, lacht Marcel.
“Ook nodig ik bierkenners uit als
een nieuw bier klaar is.” Vrouw May
zorgt dan voor het eten. “Zij weet
wel wat voor eten er past bij de
specifieke biertjes.” Omdat het vaak
zware bieren zijn die Marcel brouwt,
kan de weg naar huis nog wel eens
lastig zijn. “Zo gaat het meestal
na afloop van een gezellige proefavond”, lacht de Heldense brouwer.
Tekst en beeld: Sjeng Cuijpers

Bibliotheek
Namen kiezen voor zijn brouwsels is voor Marcel geen probleem.
Valentijntje, Happening, Calculator,
Preacher, Pale rider, Helder Moment,
Dark Monster, Schoorsteenveger,
Hoppie, Abraham (zijn vijftigste) en
Javaanse Jongen zijn zomaar een
greep uit de honderd speciaalbieren die de afgelopen 7 jaren het
levenslicht zagen bij Marcel thuis.
“De eerste creatie kwam zeer moeizaam tot stand”, weet Marcel nog
wel. “Daarom kreeg het de naam

De Zwoeger mee. Zo zit achter elke
naam die ik aan een bier geef een
verhaal dat relateert aan het brouwproces. En elk bier is uniek, er is
geen tweede van.“

Feedback
De Heldense bierbrouwer heeft
inmiddels al vele volgers. Zo proeven de brouwers van Hertog Jan uit
Arcen regelmatig zijn stevige creaties en onlangs waren werknemers
van biercafé De Zoes uit Helden te

gast. “De feedback van vakmensen is natuurlijk goud waard”, merkt
Marcel op. Hij begon in 2013 met
brouwen. “Vrienden van me zaten
bij een bierclub en ik vond dat wel
interessant. Ik informeerde links en
rechts, ging meebrouwen, kreeg
recepten en langzamerhand ben ik
zelf gaan brouwen. Ik schafte alle
benodigdheden aan en als je dan
water, mout, hop, gist, kruiden en
specerijen in huis haalt, kun je aan
de slag.”

Nieuw Taalcafé in Meijel
In Meijel start op donderdag 10 september een Taalcafé. Het is dan
voortaan mogelijk elke donderdagavond van 18.30 tot 20.00 uur te
oefenen met de Nederlandse taal in de bibliotheek in Meijel.
Het Taalcafé is bedoeld voor iedereen voor wie het Nederlands niet
de moedertaal is. Tijdens de bijeenkomsten wordt op een ontspannen manier met elkaar in
gesprek gaan, kunnen er vragen
gesteld of dingen verteld worden.

De deelname aan het Taalpunt
is gratis. De bibliotheek in Meijel
ligt aan het Alexanderplein. In de
bibliotheken van Kessel, Baarlo,
Maasbree en Panningen vinden
ook iedere week Taalcafés plaats.

nieuw programma bekend

maaspoort.nl
MIEREN
RATTEN
MUIZEN
DUIVEN
WESPEN
VLIEGEN
HOUTWORM
ZILVERVISJES
BEL: 06 55 81 85 77
VOOR BEDRIJF
EN PARTICULIER

BLIJ JE
WEER
TE ZIEN

Hoeijmakers Groep is een financiële dienstverlener.
Een familiebedrijf met 30 medewerkers.
Voor het schoonhouden van ons kantoorpand in Kessel
zoeken wij op korte termijn een

#tijdvoorelkaar

INTERIEURVERZORG(ST)ER
tijd
voor
theater

Wij zoeken een collega die zelfstandig zijn/haar
werkzaamheden verricht, circa 8 uur per week
na 17.00 uur en/of in het weekend.
Bij interesse of vragen kunt u zich wenden tot
de heer Roger Hilkens, tel. 077-3586705.
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Agenda t/m 10 september 2020

do
03
09

vr
04
09

za
05
09

Informatieavond Niet Aangeboren
Hersenletsel
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Dorpsontmoeting Durnééve
Locatie: clublokaal schutterij St. Willibrordus Meijel

Line Dance
ma Country
Tijd: 09.30-10.30 uur
07 Organisatie: KBO Panningen
09 Locatie: gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

di
08
09

Kaartmiddag

do
10
09

Kienmiddag

Tijd: 13.30-17.30 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

Van gaap naar slaap

Inzameling bruikbare kleding

Tijd: 20.00-21.30 uur
Organisatie: MamaCafé Peel en Maas
Locatie: Kinderdroom Panningen

Tijd: 13.00-14.30 uur
Organisatie: Kerk Beringe
Locatie: Kerkplein Beringe

Wandelen 5 of 10 kilometer

Koersbal

Inloopmoment invullen donorregister

Tijd: start 09.00 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: start gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

Tijd: 13.30-17.30 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

Tijd: 15.00-17.00 uur
Organisatie: Taalpunt Peel en Maas
Locatie: bibliotheek Panningen

Disco Zwemmen

Inloopmoment invullen donorregister

Taalcafé Meijel

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Laco zwembad Panningen

Tijd: 14.00-15.00 uur
Organisatie: Taalpunt Peel en Maas
Locatie: bibliotheek Meijel

Tijd: 18.30 -20.00 uur
Organisatie: Taalpunt Peel en Maas
Locatie: bibliotheek Meijel

Muziek onder de Toren met
Blaaskapel Muzicanka

Inloopmoment invullen
donorregister

Tijd: 14.00-15.30 uur
Organisatie: Cultuur in hartje Peel en Maas
Locatie: Raadhuisplein Panningen

Tijd: 15.30-16.30 uur
Organisatie: Taalpunt Peel en Maas
Locatie: bibliotheek Kessel

Muziek onder de Toren met Ensemble
Begunje

Inzameling bruikbare kleding

Tijd: 15.45-17.15 uur
Organisatie: Cultuur in hartje Peel en Maas
Locatie: Raadhuisplein Panningen

Tijd: 17.00-18.00 uur
Organisatie: Kerk Beringe
Locatie: Kerkplein Beringe

Tijd: 13.30-17.30 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

Jouw agendapunt hier?
Wil je de activiteiten van jouw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail je agendatip naar
redactie@hallopeelenmaas.nl

Voor iedereen een plekje in de keuken

Ook binnen jouw budget
een extra groot werkblad

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

Parochie Beringe

Misintenties
NL21RABO 0141939583
Coronamaatregelen
Een H. Mis opgeven kan tijdens het
In de kerk moet u het gevoel
parochiespreekuur op dinsdagochhebben dat er rekening met uw
tend. Ook bij kapelaan Roger Maenen
gezondheid wordt gehouden. Er
tel. 077-4661850 of per email
mogen weer meer mensen in de
roger.maenen@ziggo.nl.
kerk. Reserveren is niet nodig.
Spreekuur
Het aantal is afhankelijk van de
Iedere dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur
grootte van de kerk en het aantal
in de sacristie.
‘veilige’ zitplaatsen. Dus volg de
Kerkdiensten
aanwijzingen ter plaatse en houdt
Zondag 6 september  
de nodige afstand! Ook bij het op
H. Mis 09.30 uur
aangepaste wijze ter communie
Woensdag 9 september
gaan.
H. Mis 09.00 uur (grote kerk, zij-altaar
Nogmaals: ga beslist niet naar de
St.Jozef)
kerk als u ziekteverschijnselen
hebt! Was thuis al goed uw handen. Kledinginzameling Beringe:
Op maandag 7 september a.s. is de
In de kerk is desinfectiemateriaal
volgende inzameling van bruikbare
aanwezig, maar neem gerust uw
kleding, schoenen, dekens, knuffels
eigen flesje mee.
en gordijnen.U kunt de dichtgebonIn sommige kerken zingt het
den zakken afgeven op het kerkplein.
koor al weer, op ruime afstand.
Ons team staat klaar om te helpen
In andere kerken wachten ze
liever nog even. Maar meezingen, met het uitladen en zijn aanwezig van 13.00-14.30 en van 17.00samenzang, mag nog steeds
18.00 uur. Kunt u zelf niet brengen:
niet! Misintenties opgeven is
Bel dan 3076521 en alles wordt bij
weer gewoon mogelijk, al zal
u opgehaald. Ook kunt u iedere dag,
er mogelijk gevraagd worden
wanneer het u uitkomt, de spullen
om te spreiden vw het aantal
neerzetten voor de garagedeur achter
kerkgangers. De collecte moet
de pastorie (Aan de Meule). Bij voorcoronaproof gebeuren. Dat
baat dank!
kan d.m.v. een ouderwetse
klingelbuul, een mandje op een
stok of via een mandje bij de deur. Parochie Egchel
Hartelijke dank voor uw gave,
Misintenties
die ook in deze coronatijd heel
NL83 RABO 0120795086
belangrijk is voor de parochies.
G. Sillekens Eemsestraat 12
Welkom.
077 3079530

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 6 september
H. Mis: 9.30 uur
Lector: Dhr. Jacques Bouten
Intenties: Petronella Vaessen.
Maria Peeters en overl. familie
Peeters-Hermans-Haenen. Overl.
ouders Gerardus van der Sterren
en Klara Fischer en Piet en Ed
van der Sterren. Overl. ouders
Pennings-Janssen, An, Truus en
Jac Pennings en overl. familie.
Jaardienst Nelly GrubbenVerheijen en Jan Grubben.

Mededelingen
Gewijzigde mistijden
I.v.m. de viering van de 1e h. communie in Baarlo, op zondag 6 september,
is de h. mis in Maasbree op die zondag
om 9.30 uur.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Iet Dings-Bovendeerdt
077 462 18 60, 06 24 21 61 06
Kerkdiensten
Zaterdag 5 september
19.15 uur H. Mis. Jaardienst Piet v
Knippenberg; Jaardienst Jan v Kessel
en wegens verjaardag
Mededelingen
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

Kerkdiensten
Vrijdag 4 september
H. Vormsel 19.00 uur: besloten viering
Zondag 6 september
Geen H. Mis
Zondag 13 september
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Jacobus
Steeghs en Odilia en Maria SteeghsJanssen, Jan Peeters en overl. fam, uit
dankbaarheid fam. Van G.

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 5 september
H.Mis 19.00 uur Zieken in onze
parochie

Parochie Helden
Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Vrijdag 4 september
De H. Communie wordt thuisgebracht
vanaf 09.00 uur
Zondag 6 september
H. Mis 10.00 uur – herenkoor
t.i.v. Jo Korsten-van der Velden
(herdenkingsdienst en bijzetting

Parochie Baarlo
Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 5 september
15.30 uur H. Mis. Ziekendag
Zonnebloem.
Zondag 6 augustus
11.00 uur H. Mis. E.H.
Communieviering.
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,

urn); Paul Verhees (b.g.v. verj); Harrie
Engels en Truus Engels-Korsten;

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 5 september
H. Mis 17.30 uur t.i.v. overl. fam. Smets
Vrijdag 11 september
H. Vormsel 19.00 uur: besloten viering.
Zaterdag 12 september
Geen H. Mis

Parochie Meijel
Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zondag 6 september
11.00 uur H. Mis 11.00 uur (oorspronkelijke Kermiszondag) t.i.v. Harrie
Gielens, Truus Gielens-Maessen en Ton
Gielens.
Maandag 7 september
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 8 september

die vanaf 15 maart, de periode dat er
geen H. Mis was zijn vervallen.
Zondag 6 september om 11.00 uur is
de Eerste H. Communieviering.
Een groot aantal banken zullen dan
nodig zijn voor de ouders en familie.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties
NL41RABO0125300522
L. Timmermans
077 462 16 78
Kerkdiensten
Zaterdag 5 september
18.00 uur H. Mis
Voor de Parochie.
Mededeling
Familie Marcel Peeters en Jasper Villa,
Hartelijk gefeliciteerd met het dopen
van jullie zoontje Claeys Peeters.
Broertje van Fofo en Roro
Voorlopig is er de 1ste en de 3de
zaterdag van de maand om 18.00 uur
de H. Mis in Kessel-Eik.

H. Mis 09.00 uur
Donderdag 10 september
H. Mis 09.00 uur, aansl. Aanbidding

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 5 september
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Mia Bos-van
den Beuken (zeswekendienst); Wiel
en Nellie Berden-Peeters, overleden familie en priesterroepingen
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

Dit is v.w. het overlijden van
Pastoor Verhaag, de vervangende
Kapelaan Ter Broekhorst, verzorgd
in meerdere 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

Hulp bij invullen donorregister
Taalpunt Peel en Maas houdt de komende tijd op diverse plekken inloopmomenten voor hulp bij het invullen
van het donorregister. De bijeenkomsten vinden plaats in vier verschillende bibliotheken in Peel en Maas.
Sinds 1 juli is de nieuwe donorwet
van kracht. De inloopmomenten zijn
bedoeld voor mensen die hun keuze
nog niet geregistreerd hebben en daar
hulp bij nodig hebben. Medewerkers
van het Taalpunt kijken tijdens de
inloopmomenten mee naar het donorregister en helpen bij het invullen van
de keuze. Deelnemers hebben een

DigiD nodig. Mocht dat niet geval zijn,
dan zijn er ook registratieformulieren op
papier beschikbaar. De hulp is gratis.
Op maandag 7 september zijn er
inloopmomenten in Meijel (van 14.00
tot 15.00 uur) en Kessel (15.30 tot 16.30
uur). Op donderdag 10 september is
er een inloopmoment in Panningen
van 15.00 tot 17.00 uur. Een dag later,

vrijdag 11 september, is Baarlo aan de
beurt van 14.00 tot 15.00 uur. In alle
gevallen vindt het plaats in de bibliotheken van de dorpen. De coronaregels
worden uiteraard in acht genomen.
De inloopmomenten vallen in de Week
van Lezen en Schrijven. In die week
besteedt Taalpunt Peel en Maas extra
aandacht aan laaggeletterdheid.

Wespenbestrijding Peel en Maas
Ook voor andere plaagdieren!

Wij ontzorgen u!
Bijvoorbeeld met
de was van uw ouders.
Met contactloze wissel
van wastassen.
Constant Plaagdier Preventie
06 39 02 22 51 • Panningen

www.vanhalstomerij.nl
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Tummers
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ULTRA HD
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daar word ik vrolijk van
749,-

GRATIS
BEZORGD!

489,-

1199,-

GRATIS
BEZORGD!

4K TV UE50RU7470SXXN

899,4K TV 55NANO866NA

• 50” (127 cm) • 4K Ultra HD • HDR • Smart TV

• 55” (139 cm) • 4K Ultra HD • HDR • Smart TV

• UHD Engine • Dynamic Crystal Color

• Het NanoCell scherm zorgt voor fantastische kleuren

GRATIS
BEZORGD!

GRATIS
BEZORGD!

8

8

KG

KG

1400
T/PM

499,-

399,Wasmachine FWG81496WSE NL

549,-

449,Wasdroger FT M11 82 EU

• Energieklasse: A+++(-30%) • 1400 t/pm • 8 KG

• Energieklasse: A++ • 46dB • 8 KG

• Startuitstelfunctie • Resttijdindicatie

• Zeer zuinig dankzij warmtepomp-technologie

• Koolborstelloze motor met 10 jaar garantie

• FreshCare+ zorgt voor een heerlijke frisse was

Frank van der
Linden

7 veilige winkels in Limburg!
Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst
Kijk voor de actuele openingstijden en adressen op de site | Volg ons ook op Facebook.com/tummerselectro | www.eptummers.nl

