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Kleedjesmarkt
Het centrum van Panningen staat in de zomer vaak bol van de activiteiten en evenementen. Dit jaar bleef het door de coronacrisis erg rustig. Nu er verschillende versoepelingen zijn
doorgevoerd kon, net na het einde van de zomer, weer een evenement plaatsvinden: de kleedjesmarkt. Uiteraard moesten daar de RIVM-regels omtrent het virus bij in de gaten
gehouden worden. Veel winkels deden mee aan de markt en stalden hun aanbiedingen voor de winkel uit. Voor de jeugd waren er springkussens aanwezig waarop de kinderen zich
konden uitleven. Er was niet alleen kleding te krijgen op de markt, bij het kraampje op de foto was het namelijk mogelijk koeien in alle soorten en maten te kopen. / Beeld: Jac Willekens

Begin oktober start aanleg

Gemor in Helden over ‘parkeerplaats’ Molenstraat
Gemeente Peel en Maas kocht 1 november vorig jaar het verpauperde pand Molenstraat 19 en 19a.
Het doel was om het gebouw zo snel mogelijk te slopen en 30 tot 40 parkeerplaatsen te realiseren. Het pand
is inderdaad gesloopt, maar vooralsnog is parkeren alleen mogelijk met een vierwielaangedreven auto.
Vanuit Helden is steeds meer gemor te horen over het braakliggend terrein.
Volgens de planning moest nog voor
de zomer een parkeerplaats gerealiseerd zijn om de parkeerproblemen
op de Molenstraat aan te pakken.
Daar staan vaak aan allebei de
kanten veel auto’s geparkeerd. Die
zorgen ervoor dat het verkeer op de
weg gehinderd wordt of ze staan zo
ver op de stoep dat mensen de straat
op moeten om er langs te kunnen.

Met de aankoop van het vervallen
pand en parkeerplekken maken op
de locatie zou er in één klap een eind
aan het probleem kunnen komen.

Bijenweide
Diverse Heldenaren lieten de afgelopen weken via sociale media hun
ongenoegen over de huidige situatie blijken. Het pand is inderdaad

gesloopt, maar verdere werkzaamheden laten op zich wachten. Het
perceel is inmiddels een prima bijenweide geworden, maar dat was niet
de intentie van de gemeente. “Wij
hebben het gemor ook gehoord”,
vertelt Peter Kurvers, voorzitter van
het Dörper Overleg. “De kritiek klopt
en is terecht, maar er komt snel verandering in.”

Kurvers laat weten vorige week,
onder meer naar aanleiding van de
kritische geluiden, een gesprek te
hebben gehad met de gemeente.
“Het heeft langer geduurd, omdat
de juiste stenen niet beschikbaar waren”, vertelt Kurvers.
“De gemeente heeft me verzekerd
dat ze op 3 oktober beginnen met
de realisatie van de parkeerplaats.”
De gemeente laat weten dat in week
41 (maandag 5 oktober) begonnen
wordt met de aanpak. In week 45
moet het civieltechnische gedeelte
(riolering, verharding, verlichting en

dergelijke) gereed zijn. Daarna wordt
aansluitend het groen aangelegd.

Visitekaartje
De gemeente laat weten dat de voorbereidingstijd langer heeft geduurd
dan verwacht. “Zo bleek er meer tijd
nodig voor onderzoek, zoals de bepaling van de waterdoorlatendheid van
de bodem en werden we geconfronteerd met langere levertijden voor
onder andere rioolputten”, zegt de
gemeente in een reactie.
Lees verder op pagina 05
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Hoogspanning Kessel en Kessel-Eik

Meerderheid gemeenteraad lijkt voor
vervolgonderzoek verkabelen
Het College van B&W van
gemeente Peel en Maas wil een vervolgonderzoek naar het onder de
grond leggen van de hoogspanningslijnen in Kessel en Kessel-Eik.
Bij de commissievergadering van
woensdag 3 september bleek dat
een meerderheid van de raadspartijen een dergelijk onderzoek ziet
zitten. Op dinsdag 22 september
volgt de definitieve beslissing.
De hoogspanningslijnen in Kessel en
Kessel-Eik staan sinds het voorjaar van
2019 op de agenda van de politiek
in Peel en Maas. Uit een onderzoek
bleek toen dat de straling van de
kabels een negatieve invloed kan
hebben op mensen die regelmatig
in de buurt van de lijnen verblijven.
De dorpsoverleggen van beide
dorpen begonnen een werkgroep die
de gemeente moet overtuigen om
opdracht te geven de kabels onder de
grond te leggen (verkabelen).

Kosten
Vorig jaar werd op aanvraag van
het college een haalbaarheidsstudie
gestart die in juni van dit jaar afgerond werd en waar een voorkeurstracé
uitvloeide. Het college ziet daarin
genoeg aanleiding om een vervolgonderzoek uit te laten voeren door
netbeheerder TenneT. Daar moet uit

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

blijken hoe hoog de kosten precies
gaan zijn. Volgens de haalbaarheidsstudie liggen die in totaal op 11,2 miljoen euro. Twintig procent daarvan is
voor rekening van de gemeente. Dat
komt neer op ongeveer 2,2 miljoen
euro. Echter is in de studie rekening
gehouden met een foutmarge van
30 procent.
Met een vervolgonderzoek, waarvoor
goedkeuring van de gemeenteraad
nodig is, moet er duidelijkheid komen
over de kosten en of het verkabelen
überhaupt mogelijk is. Verder moeten ook kansen op het gebied van
woningbouw en uitbreiding van het
industrieterrein tussen de dorpen in
duidelijk worden. Het onderzoek kost
de gemeente 100.000 euro en duurt
twaalf tot vijftien maanden. Bij de
commissievergadering van 2 septem-

ber bleek dat de coalitie van Lokaal
Peel&Maas, VVD en CDA (samen 23
van de 27 zetels) zeer waarschijnlijk
in gaat stemmen met het onderzoek.
AndersNu en PvdA/GroenLinks staan
kritisch tegenover het collegevoorstel.

Startpunt
“Het is een goed startpunt. Op basis
van het vervolgonderzoek kunnen
wij onze uiteindelijke overweging
maken”, zei Saskia Vervoort van Lokaal
Peel&Maas over het instemmen met
het onderzoek. Roel Boots van het CDA
was stelliger: “Gezien de bedragen in
de haalbaarheidsstudie, kunnen wij nu
al zeggen dat we de kabels weg willen halen.” Wel vroeg Boots zich af of
de provincie wellicht nog een bijdrage
kan leveren. Wethouder Paul Sanders
gaf aan om in gesprek te gaan met de

provincie in de periode dat het onderzoek loopt.
Peter Craenmehr van AndersNu liet
weten nog niet helemaal duidelijk te
hebben of hij voor gaat stemmen. “In
de stukken staat dat de regering niet
denkt dat de kabels een gezondheidsrisico vormen”, zei hij. “Als er echt
gezondheidsredenen waren, dan was
ik de eerste die voorop ging. Dit is
een ander verhaal.” Hij beslist bij de
volgende vergadering.” Ik ben er niet
zo happig op om nu al ja te zeggen.
Waarschijnlijk dan ook niet.”

Geen prioriteit
Craenmehr toonde zich niet de grootste tegenstander. Annigje Primowees
en Fred Peeters lieten er geen misverstand over bestaan wat hun partij
PvdA/GroenLinks gaat stemmen. “Om

voor een vermeend gezondheidsprobleem 4,5 miljoen euro, en dat zal wel
meer worden, uit te geven, terwijl we
zitten met een acuut gezondheidsprobleem plus de economische gevolgen
die dat heeft. Dat lijkt me wat voorbarig.” Ze doelde daarmee op de huidige
coronacrisis. De hoogspanningslijnen
hebben volgens de partij momenteel
geen prioriteit. “Wat ons betreft geven
nu geen ton uit om dan na het onderzoek te concluderen dat het te duur is.
Dan zijn we die ton ook kwijt.”
Op dinsdag 22 september bepaalt de
gemeenteraad of er 100.000 euro uitgegeven wordt voor het vervolgonderzoek. Vooralsnog lijkt het erop dat een
meerderheid binnen de raad voor het
vervolgonderzoek gaat stemmen.
Tekst: Rob Dieleman
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Fractievoorzitterschap VVD Peel en Maas

Teun Heldens neemt stokje over van Geert Segers
Meijelnaar Teun Heldens neemt per dinsdag 15 september het fractievoorzitterschap van de VVD Peel en Maas op zich. Hij neemt de functie
over van Geert Segers die besloten heeft om na 20 jaar lidmaatschap na
de lopende raadsperiode afscheid te nemen van de gemeenteraad.
De huidige raadsperiode loopt nog tot
2022. VVD Peel en Maas besloot om nu
al het voorzitterschap over te dragen
om zo Heldens de tijd te geven om zich
in te werken als fractievoorzitter. “Wij
zijn er van overtuigd dat Teun perfect
in zijn nieuwe rol zal passen en dat hij
veel zorg en aandacht zal besteden aan
de samenwerking met de andere fracties (coalitie én oppositie)”, zo schrijft
het bestuur van VVD Peel en Maas.
Segers besloot te stoppen omdat het
na meer dan twintig jaar raadslidmaatschap tijd wordt om andere dingen te
gaan doen, zo schrijft de politieke partij
die momenteel vijf zetels heeft in de
gemeenteraad.

Passie
Heldens is naast gemeenteraadslid
ook Provinciale Staten-lid voor de VVD.
“Ik ben ongelooflijk trots en gemoti-

veerd dat ik na 6 jaar raadslidmaatschap aanvoerder mag worden van
het team VVD Peel en Maas”, schreef
Heldens op zijn Facebookpagina.
“Volksvertegenwoordiger zijn is mijn
passie waar ik elke dag met veel plezier mee bezig ben. De fractie leiden
zie ik als een hele mooie uitdaging om
dit voort te zetten en ieder vanuit zijn/
haar eigen krachten in te zetten om
deze gemeente nog mooier, leefbaarder en liberaler te maken.”
Heldens bedankt ook Segers in zijn
bericht. “Ook een bijzonder woord van
dank aan Geert Segers die me de afgelopen zes jaar als fractievoorzitter heeft
gecoacht om te komen waar ik nu sta.
Groot respect voor zijn keuze om na
bijna 20 jaar raadslidmaatschap een
stap terug te doen en het stokje over
te geven aan een nieuwe generatie”,
aldus de Meijelnaar.
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Leerling Bouwens positief
getest op corona
Een leerling van middelbare school het Bouwens in Panningen is
positief getest op het coronavirus. De GGD is een bron- en
contactonderzoek gestart. Over hoeveel leerlingen en
medewerkers in quarantaine moeten, laat de school zich om
privacyredenen niet uit.
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De Musschenberg in Kessel-Eik

Schuilhut drie maanden na
plaatsing afgebrand
De schuilhut die in mei op de Musschenberg in Kessel-Eik werd geplaatst, was geen lang leven beschoren.
Ergens in het weekend van zaterdag 5 en zondag 6 september is het hutje tot de grond toe afgebrand.
Dorpsoverleg Kessel-Eik baalt enorm van het vandalisme.

GGD en zij bepaalt wie deelneemt
aan het bron- en contactonderzoek”, aldus de directrice.
De school verwacht dat ook ouders
zich ook houden aan de richtlijnen van het RIVM. “Als ouders een
reden hebben om hun kind niet
naar school te laten komen, wordt
dit met de mentor besproken”,
aldus Lukassen.

Om de privacy van de leerling en
diens ouders te beschermen, wil
de school weinig zeggen over de
besmette leerling. Wel laat directrice Annemarie Lukassen weten
dat alleen de leerlingen en medewerkers die door de GGD benaderd
zijn voor het bron- en contactonderzoek in quarantaine moeten.
“We volgen de richtlijnen van de

Begonnen met sloop
vmbo-locatie in Panningen
Wethouder Rob Wanten heeft op dinsdag 1 september de symbolische eerste sloophandeling verricht aan de voormalige vmbo-locatie in Panningen. Diverse gebouwen op het terrein verdwijnen, een
gedeelte blijft behouden voor de realisatie van woonzorgcomplex
Het Poelsplein. Verder moeten er 36 woningen op de plek verrijzen.

Dorpsoverleg Kessel-Eik liet in mei
trots weten dat een gloednieuwe
schuilhut was geplaatst op de
Musschenberg, een natuurgebied aan
de Maas in de buurt van het dorp.
De hut werd neergezet naast een
bekende fietsroute en diende als plek
om uit te rusten en uit te kijken over
de Maas. Al was dat laatste nog niet
mogelijk. Het volgende project was
namelijk om de bebossing weg te
halen die nu nog de bezoekers van de
Musschenberg het zicht op de rivier
ontneemt.
Het woonzorgcomplex waar mensen
met dementie in komen te wonen,
wordt gevestigd in het hoofdgebouw. Ook worden de beeldbepalende bomen gespaard, kan het
bestaande kasje straks gebruikt
worden voor maatschappelijke doeleinden en blijft één van de praktijkgebouwen behouden. Alle andere
bebouwing en beplanting verdwijnt
de komende zes weken.

Op de locatie moeten 36 woningen komen, zo werd eerder dit jaar
bekend. Het wordt een combinatie van sociale huurwoningen van
Wonen Limburg, gewone huurwoningen en koopwoningen. Om de
huizen te realiseren, is een nieuw
bestemmingsplan nodig. Dat moet
volgend jaar gebeuren.
Beeld: Stefan Koopmans

Afgepikt
“Hebben we het zo mooi opgeknapt
en dan wordt het ons na drie maanden
alweer afgepikt”, vertelt Jan Reinders.
Hij is namens Dorpsoverleg KesselEik lid van de werkgroep die zich
bezighoudt met het aantrekkelijker
maken van de natuurgebieden de
Weerdbeemden en de Musschenberg.
“We kregen van tevoren al vaker te
horen dat het zomaar kon gebeuren
dat het hutje niet zo lang zou blij-

ven staan. Helaas is dat waarheid
geworden”, laat hij weten.

Dan heeft het
vandalisme alsnog een
positief effect gehad

Vaker handhaven
De twee natuurgebieden staan in
Kessel-Eik vooral in de avonduren
bekend als probleemlocaties. In een
interview met diverse betrokkenen
in de HALLO in juli bleek al dat er
veel jongeren ‘s avonds feesten houden en dat er veel arbeidsmigranten
illegaal vissen en rotzooi achterlaten. Twee controleurs van de visclub
en Jan Reinders pleitten er toen al
voor om vaker te handhaven in het
gebied. De politie liet destijds weten
het gebied al in de gaten te houden.
De gemeente was niet op de hoogte
van de problematiek.

Reinders laat weten het afgebrande
hutje aan te gaan kaarten bij de
gemeente. Die was ook verantwoordelijk voor de realisatie. Het plan voor de
hut was afkomstig van de werkgroep
van het dorpsoverleg en de gemeente
voor de bekostiging. Het was de eerste verbetering aan het gebied, waar
nog verschillende andere zaken aan
toegevoegd moeten worden, zoals
een strandje en een aanlegsteiger.
Het uiteindelijke doel is om de gebieden aantrekkelijker te maken voor
toeristen. Een direct gevolg daarvan
kan zijn dat er meer mensen naar het
gebied komen, waardoor het minder
aantrekkelijker wordt voor hangjeugd
of illegale activiteiten.
“Laten we hopen dat het afbranden
van het hutje er misschien voor zorgt
dat onze andere plannen in een
stroomversnelling komen”, aldus
Reinders. “Dan heeft het vandalisme
alsnog een positief effect gehad.”

Beeld: Bekijk Kessel-Eik

Wilt u ook lekker weg in eigen tuin?
Maak dan gebruik van een van onze onderhoudspakketten!
Bemestings
pakket

Lekker weg in eigen tuin
pakket

Compleet tuinonderhoud
pakket

Het bemestingspakket is onmisbaar

Met het ‘EVEN LEKKER WEG PAKKET’

Een pakket voor een degelijke en

voor een frisgroene tuin waar u lang

geniet u in 3 uur weer van een

complete onderhoudsbeurt waarbij

plezier van heeft. Onze hovenier

verzorgde tuin en is uw tuin weer

de tuin ook extra bemest wordt met

bemest uw tuin met meststof op

fris en fruitig. Gebruik tuinmachines

organische voeding. Voor € 365,-

organische basis die de ontwikkeling

en afvoeren groenafval is

van uw tuin ten goede komt.

inbegrepen. Normaal € 145,-

v.a.

€ 65,00

incl. btw

€ 137,75

Geldig
tot 31-122020

incl. btw

inclusief btw onderhouden wij de tuin
in 8 uur en is alles inbegrepen.

€ 365,00

incl. btw

Gebruik hiervoor de actie code Najaar_2020

Plan het pakket in via www.vandurengroenservice.nl/tuinpakketten/

Ninnesweg 50
5981 PC Panningen
Tel. 077 720 19 95
info@vandurengroenservice.nl

www.vandurengroenservice.nl
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Stemmen wel mogelijk

Van vroeger tot nu

Uitreiking Cultuurprijs uitgesteld
naar volgend jaar

Koningslust

De Cultuurprijs Peel en Maas wordt dit jaar niet uitgereikt. Wel worden de genomineerden binnenkort
bekendgemaakt en kan er in oktober en november online gestemd gaan worden. De winnaar van de prijs in
2020 wordt volgend jaar tegelijkertijd met de winnaar van 2021 bekendgemaakt.

Vorig jaar won Stichting Baarlo Leeft de Cultuurprijs

Normaal gesproken wordt eind
november de Cultuurprijs Peel en
Maas uitgereikt. Op dezelfde avond
worden ook de winnaars van de
Stimuleringsprijs en de Publieksprijs
bekendgemaakt. Vanwege corona
besloot de organisatie om de avond
dit jaar niet door te laten gaan.
De uitreiking van de Cultuurprijs 2020
wordt daarom uitgesteld naar 2021.
Eerder dit jaar konden wel al
personen, organisatie en verenigingen

opgegeven worden die volgens
de inwoners van de gemeente
in aanmerking komen voor de
Cultuurprijs. Daaruit heeft het Comité
Cultuurprijs de genomineerden
bepaald. Die worden in de loop van
september bekendgemaakt. In oktober
en november kan per e-mail en
Facebook gestemd gaan worden voor
de Publieksprijs 2020. Het comité heeft
richting het College van B&W al een
Cultuurprijswinnaar 2020 aanbevolen.

Voor 2021 volgt er een nieuwe
oproep voor het voordragen van
kandidaten en daaruit worden een
Cultuurprijswinnaar 2021 en een
Stimuleringsprijswinnaar 2021 geselecteerd, zo laat het Comité Cultuurprijs
Peel en Maas weten. Op de uitreikingsavond van 2021 worden dan zowel de
winnaars van de prijzen van 2020 als
die van 2021 bekendgemaakt.
Beeld: Dick Holthuis

MONTEUR MET ROOD, GEEL EN GROENE VINGERS!
WIJNEN SQUARE CROPS BV ZOEKT EEN ONDERHOUDSMONTEUR VOOR DE
VESTIGINGEN GRUBBENVORST EN EGCHEL.

Service- / onderhoudsmonteur

FUNCTIE OMSHRIJVING
Je gaat aan de slag als onderhoudsmonteur. Je werk bestaat uit het verrichten van correctief en preventief
onderhoud aan het machinepark inclusief de randapparatuur. Storing zoeken en het oplossen van storingen hoort
ook bij je taak, evenals het repareren, modificeren en verbeteren van bestaande machines.

Groenten van topkwaliteit, die
met de meest moderne
technieken en op duurzame wijze
worden geproduceerd.
Dat is de missie van Wijnen
Square Crops, een bedrijf waar
passie voorgroenten en
professioneel ondernemen hand
in hand gaan!
Met recht mogen we stellen dat
Wijnen Square Crops de ‘titel’
draagt Master in Growth.

Technisch inzicht en inventiviteit zijn bij deze functie van groot belang. Niet alleen volgens het boekje werken,
maar als dat nodig is, ook net even verder denken. Je werkt aan installaties die werktuigbouwkunde en
elektrotechniek combineren. Om bij deze complexe machines storingen op te lossen, heb je kennis van beide
disciplines. Daarnaast word je ook ingezet in de techniek van de tuinbouwkassen zoals klimaatbesturingen,
warmtekrachtkoppelingen, water technische installaties en oogsthulpmiddelen. Daarnaast ga je deel uitmaken van
een onderhoudsploeg, naast de technische kennis zijn collegialiteit en goede communicatieve vaardigheden zijn
hierbij van belang. Ook ben je bereid om storingsdienst te draaien.
FUNCTIE EISEN
- Min. MBO niveau 2/3 elektrotechniek of mechatronica;
- Opleiding bij voorkeur aangevuld met vak gerelateerde cursussen;
- In het bezit van rijbewijs B;
- Werkervaring vanaf 0 jaar. Leergierig zijn is belangrijker;
- Goede contactuele eigenschappen, oplossingsgericht denken, een
flinke dosis doorzettingsvermogen en een flexibele werkinstelling.
Wat maakt deze baan leuk en interessant?
- Een van de modernste en grootste glastuinbouwbedrijven van
Europa;
- Geavanceerde techniek en nieuwe machines en installaties;
- Leuke en behulpzame collega’s (Technische dienst bestaat uit 7
monteurs);
- Werkzaamheden verdeeld over 2 vestigingen dus veel afwisseling;
GEBODEN
- Goede verdiensten conform CAO en uitzicht op vastigheid;
- Dagdienst;
- Auto van de zaak als je mee in storingsdienst gaat werken;
- Wijnen Square Crops BV ondersteund kennisgroei en bieden ook opleidingen
aan.
INTERESSE?
Interesse in deze functie? Reageer dan snel door jouw CV te mailen naar koen@square-crops.com. Ook kun je
direct online solliciteren via onze website: http://www.square-crops.com
Voor nadere informatie over deze vacature kun je contact opnemen met
Koen Saris: 06-40702161.

Net als op veel plekken in de gemeente verrezen rond 1960
diepvrieshuisjes. Diepvriezers waren in die tijd nog geen
gemeengoed omdat ze te duur waren of er was simpelweg geen
goede stroomaansluiting. De mensen waren daardoor aangewezen op de huisjes. Ze werden gerund door coöperaties waar
iedereen lid van kon worden. De leden konden vervolgens één of
twee laden huren. Na verloop van tijd verdween de functie van
de huisjes aangezien de meeste huishoudens een eigen diepvriezer kochten. Op veel plekken zijn de huisjes inmiddels verdwenen, maar die van Koningslust is blijven bestaan en is inmiddels
verbouwd tot huis. / Beeld: archief Jac Willekens, Heldens Nieuws
editie 21 februari 2007, via PeelenMaasNet

Veranderde indeling

Jumbo’s in Meijel en
Maasbree weer geopend
De Jumbo-filialen in Maasbree en Meijel zijn onlangs flink verbouwd. Onder andere de indeling van de supermarkten is veranderd en er wordt meer aandacht gegeven aan verse producten.
De winkels waren een tijdje gesloten vanwege de verbouwing,
maar sinds woensdag 2 september zijn ze weer geopend.
De Jumbo in Maasbree telt nu
ruim 900 vierkante meter vloeroppervlakte, het filiaal in Meijel
heeft zelfs 1.000 vierkante meter
vloeroppervlakte gekregen na de
verbouwing. Beide supermarkten
beschikken over zelfscanners en

een zelfscankassa. In allebei de
winkels wordt nu meer aandacht
geschonken aan verse producten
die in de winkel worden bereid.
Zo worden er onder meer pizza’s
bereid die thuis afgebakken k unnen
worden.
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Gemor in Helden over
‘parkeerplaats’ Molenstraat

Actief in Meijel

Make-up dief krijgt vijftien
maanden celstraf
Een man die in februari op vier verschillende plekken, waaronder
in Meijel, make up heeft gestolen, is veroordeeld tot vijftien maanden celstraf door Rechtbank Limburg. De man stal ook artikelen in
Sevenum, Gulpen, Helmond en Zwijndrecht.
De man liep tegen de lamp
na de diefstal in Zwijndrecht.
Hij stond daar op diverse
camera’s. De dief bekende naast
het stelen van veertig producten
in Zwijndrecht ook de diefstallen
in de andere vier plekken.
De rechter achtte de delicten
bewezen en veroordeelde de
man op woensdag 2 augustus tot
vijftien maanden cel. Daar gaat
de tijd vanaf die hij al in
voorarrest zat.

Kledingwissel
De dader ging iedere keer op
dezelfde manier te werk, zo
is te lezen in de uitspraak van

“De buurt is tijdens het proces
meegenomen en geïnformeerd over
de opgelopen vertraging”, geeft de
gemeente aan. “Door corona hebben
we op een andere manier geprobeerd
buurtgenoten te betrekken door
te bellen en mailen. Aan de hand
van deze input is er een groenplan
gekomen. Dit wordt eind september
ter plekke nog doorgesproken met
de betrokken werkgroep. Uiteindelijk
moet de plek straks een fraai
visitekaartje van Helden worden.”
Het Dörper Overleg is niet blij dat
de parkeerplekken langer op zich
laten wachten, maar heeft nu wel
langer de tijd om de aankleding te
bespreken en beter naar het totaalplan
van Helden te kijken, geeft Kurvers
aan. Wethouder Rob Wanten baalt er

eveneens van dat de realisatie van
de parkeerplaats vertraging heeft
opgelopen. “We hadden al klaar willen
zijn. We moeten langer wachten, maar
dan is er straks een mooie oplossing
voor de parkeerproblematiek in
Helden.”

De gemeente gaf aan
nog in gesprek te gaan
met de provincie over
het onderwerp

de rechtbank. De man liep de
winkel in pakte een mandje.
In dat mandje legde hij een
plastic zakje dat hij vervolgens
vulde met allerlei make
up-artikelen. Dat zakje liet hij
achter in een ander schap in
de winkel. Daarop verliet de
man de winkels en keerde na
enkele minuten terug. Echter had
hij een andere jas aan en een
schoudertas om. Met die nieuwe
garderobe begaf de man zich
naar het plastic zakje. De zak
werd in de vooraf geprepareerd
heuptas gedaan, waarna hij
zonder te betalen de winkel
verliet.

gaan met de gemeente, de andere
was een brief vanuit de provincie.
Die liet weten niet van plan te zijn
de snelheid op de Molenstraat en
Roggelseweg, die midden door Helden
lopen, van 50 naar 30 kilometer per
uur terug te brengen. “Daar zijn we
absoluut niet blij mee”, vertelt Kurvers
die met het dorpsoverleg al lange tijd
bezig is om de veiligheid op de straat
te verhogen. “De gemeente gaf aan
nog in gesprek te gaan met de provincie over het onderwerp.” De gemeente
wil daar nog over kwijt dat ‘ongeacht wat er in de toekomst met de
Molenstraat gaat gebeuren, de parkeerplaats wordt aangelegd’.

Snelheid
De parkeerproblemen waren een
reden voor Kurvers om in gesprek te

Tekst en beeld: Rob Dieleman

OPEN HUIS
DAGEN!
Gratis cadeau

bij besteding van € 75,-

Vlag terug op Maasbrees plein
Boven het Wozoco-plein in het centrum van Maasbree wappert sinds kort weer een gemeentevlag. De vorige
was volledig versleten en nodig aan vervanging toe. De bewoners van het aangrenzende complex
Clockenslagh kwamen er echter achter dat het een dure aangelegenheid was. Ze schakelden De Zonnebloem
in die een verzoek indiende bij de gemeente. Daarop besloot gemeente Peel en Maas de regels voor de aanschaf van een nieuwe vlag voor verenigingen en organisaties te herzien en stelde ze een gratis exemplaar
ter beschikking voor het Maasbreese plein. De bewoners zijn blij dat de vlag weer kan wapperen.

Zondag 13 september
open van 13.00 - 17.00 uur

Graag tot ziens bij:

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

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur
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Johannes Jacobus de Korte
Jan
* Leiden,
18 juli 1935

† Bolsward,
1 september 2020

Sinds 14 mei 2020 weduwnaar van Tiny de Korte-van der Meij,
ze waren 62 jaar in liefde verbonden.

Je weet, eens zal het gebeuren
Je weet, eens zal zij er niet meer zijn
Je weet, de leeftijd is ernaar
Je weet het, en toch...
Bedroefd en dankbaar dat zij nu rust heeft,
hebben wij afscheid genomen van ós mam en oma,

Gon Goertz - Vervoort
* Kessel, 10 maart 1932

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

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

† Baarlo, 6 september 2020

Baarlo
Kessel
Maasbree

echtgenote van

Wiel Goertz †

Tom & Gonnie de Korte
Kitty & Jan Ghielen
Anita & Thijs Janssen

Kessel Lei en Marian
Lisanne en Joey
Michiel en Denise
Wouter en Anne

Desi & Wim
Maarten
Martijn & Iris
Jeroen
Tim & Marieke

Baarlo Thei en Nelly
Maasbree Ria en Lei
Sam

Wij bedanken het personeel van Bloemkamp,
afdeling Rozemarijn Blauw voor hun betrokkenheid bij
en hun uitstekende zorg voor ons pap.
De kerkdienst en crematieplechtigheid hebben
inmiddels plaatsgevonden.
Correspondentieadres:
It Set 4, 8511 AK Goingarijp

Heel veel dank gaat uit naar de medewerkers en vrijwilligers van
zorgcentrum Ter Borcht in Baarlo voor de liefdevolle verzorging.

van mijn lieve man en ôzze pap

Jac Lenders
De vele kaarten, de lieve telefoontjes, de persoonlijke berichtjes
en de mooie bloemen, het was zo fijn om te ervaren dat Jac bij
zovele geliefd was en dat er zoveel mensen met ons meegeleefd
hebben. Het maakt het verdriet en het gemis niet minder maar
het geeft ons de kracht om dit draagbaar te maken.

Marieke en Ivan, Erik en Kimmy, Bert en Jeanine .
Maasbree, september 2020

* Meijel, 26 december 1937

† Weert, 3 september 2020

Meijel: Jan Janssen
Meijel: René en Petra
Meijel: Marco en Marienel

Na ons verdriet om het heengaan van
mijn lieve vrouw en mijn mam

Nellie Boots-Kessels
mochten wij uw hartelijk medeleven ondervinden.
Wij betuigen u hiervoor onze oprechte dank.

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

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

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

fienbosuitvaartzorg.nl

Leen Janssen - Smits
Jan Janssen

Mariet Lenders-Verhaegh

Dankbetuiging

Als een bloem, zo is het leven,
‘t begin is teer en klein.
De een die bloeit uitbundig,
de ander geurt heel fijn.
Sommige bloemen blijven lang,
weer anderen blijven even.
Vraag niet bij welke bloem je hoort,
dat is ‘t geheim van het leven.

echtgenote van

Hartelijk dank daarvoor.

Claudia van Haeﬀ |06-15156046

Baarlo, 6 september 2020
Corr.adres: Kramerstraat 19, 5991 ML Baarlo
Vrijdag 11 september om 10 uur nemen wij in besloten kring
afscheid. Aansluitend begeleiden wij, de kinderen, mam naar haar
laatste rustplaats bij pap.

Op 7 augustus jl. hebben wij afscheid genomen

www.vooraltijdbijzonder.nl

Verdrietig, maar vervuld van goede herinneringen,
geven wij kennis van het overlijden van ons pap en Pake

samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Familie Smits
Familie Janssen
Familie Janssen
Pastpaedje 3, 5768 BC Meijel
De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden
op woensdag 9 september in de aula
van crematorium Midden - Limburg te Baexem.

Coen Boots
Richard Boots

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

T 077 - 2061585
www.arendseuitvaartzorg.nl

Kessel, september 2020

Wij willen iedereen hartelijk
bedanken voor de vele
bloemen en kaarten die
wij mochten ontvangen op
ons 60-jarig huwelijksfeest.
Het is voor ons een
onvergetelijke dag geworden.

Truus Weerts-Reinders
en Jan Weerts

Geboren

Funs Hendrix
2 september 2020
Zoon van
Sjoerd en Janneke
Broertje van Sjuulke
Heierveldlaan 82
5993 GD Maasbree

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
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
Te koop snijbonen en tomaten enz.
bij Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom, tel. 077 398 35 52.

Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
Inkomsten verdienen in
welzijnsbranche. Goede combi
met baan/studie/ gezin!
App INFO naar 06 10 29 17 21.

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.
T.k. gevraagd land- en
tuinbouwmachines o.a. ploeg frees
kopeg spitmachine bloter weidesleep
schudder hark maaier mesttank kipper
tractor enz. Tel. 06 19 07 69 59.
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Geplukt

Stanley Cuijpers Grashoek
Hij is een echte sportliefhebber en erg fanatiek. Doordeweeks is hij actief als administratief medewerker
en planner bij Beeren’s Internationaal Transport BV te Venlo, in het weekend staat hij op het veld als leider
van het tweede bij SV Grashoek. Hij is net onlangs 50 jaar geworden en fan van Max Verstappen. Deze week
wordt Stanley Cuijpers (50) uit Grashoek geplukt.

Niet alleen diverse jeugdteams, ook
de veteranen, het derde en het eerste elftal hebben onder de leiding
van Stanley gevoetbald. Komend seizoen wordt hij leider van het tweede.
“Afgelopen week hebben we de eerste
proefwedstrijden gehad. Binnenkort
beginnen de bekerwedstrijden weer,
maar we hebben ons aan de coronaregels te houden. Zo mogen we maar
met acht man tegelijk in het kleedlokaal zijn, ook in de rust. Dat is lastig
met bijvoorbeeld een teambespreking
Het houdt ons echter niet tegen, fanatiek zijn en blijven we. Ook nu.”

Natje en droogje

Stanley is geboren en getogen
in Grashoek. Samen met zijn
oudere broer Johan had hij daar
een onbezorgde jeugd. Na de
havo op het Bouwens en de meao
solliciteerde Stanley op 19-jarige
leeftijd bij zijn huidige werkgever
Beeren Transport als administratief
medewerker en planner. “Hier

werk ik al 31 jaar met plezier. Samen
met mijn directe collega vorm ik
al zeker 30 jaar een sterk team.”
Op jonge leeftijd leerde hij zijn vrouw
Lizette (49) kennen. Samen kregen ze
drie kinderen, Elise (24), Leike (21) en
Nienke (20). Een echt Grashoeks gezin
kun je wel zeggen, want ook Lizette
komt er vandaan.

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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Yoga? Welkom in Helden, bij Lekker
Laeve! Volg vrijblijvend proeflessen
Hatha- Yin en Easy Flow. Kijk op
www.lekkerlaeve.nl/proeflessen.

1
Oplossing vorige week:

1

3
9

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

3

8

4

Als leider heeft Stanley een ondersteunende rol. Eerder was hij leider
van het eerste. Een taak die vaak de
hele zondag in beslag nam. “In de
ochtend moest ik de materialen verzamelen en de wedstrijdformulieren
invullen. Daarnaast zorgde ik dat alle
spelers de juiste tenues met correcte
rugnummers kregen en vervolgens
werd de wedstrijd gespeeld. Dan is
het al snel 18.00 uur voordat je thuis
bent.” Het kostte Stanley toch iets te
veel tijd, dus besloot hij leider van
het tweede te worden. “Ik wil altijd
winnen, maar een natje en droogje
na de wedstrijd is niet onbelangrijk.
Daar heb ik nu meer tijd voor.”
Stanley staat niet alleen naast het
veld, maar is ook vaak te vinden voor
de televisie. Alle sporten komen dan
voorbij, van tennissen tot zwemmen. “Ik ben er mee opgegroeid.
Mijn vader en broer hebben dat ook.”
Zijn kinderen zijn ook sportliefhebbers, zo blijkt. Zoon Leike voetbalt in
het eerste van SV Grashoek en dochters Elise en Nienke zijn te vinden op
het volleybalveld. “Aan tafel hebben we het dan ook vaak over sport.
Soms wel eens te veel.” Stanley is een
fanatiek Feijenoord-supporter, iets
SV Grashoek
Voetbal is een rode draad in het leven wat in Grashoek niet veel voorkomt.
“De meesten in het dorp zijn voor PSV
van Stanley. “Ik ben bij SV Grashoek
of Ajax, maar samen met vier of vijf
begonnen met voetballen bij de
andere steun ik deze cultclub al sinds
jeugd.” Op 17-jarige leeftijd kreeg
Stanley echter een zware knieblessure. mijn tienerjaren.”
Na een half jaar lang in het gips, een
operatie waarbij schroeven in zijn knie Formule 1
geplaatst werden, een hersteloperatie Naast voetbal is Stanley ook fanatiek
en vervolgens weer in het gips was
fan van de Formule 1 met Verstappen
het voetballen afgelopen. “Op een
als favoriet. Om 03.00 uur ’s nachts
gegeven moment heb ik het lidmaatopstaan is voor hem geen straf.
schap opgezegd. Voetballen ging niet
Hij slaat geen race over. Het liefst met
meer.”
zijn vrienden die ook groot fan zijn.
Maar de blessure sloeg Stanley niet uit “Het is soms wel wat passen en meten
het veld. “Het begon op een gegetijdens de coronatijden, maar het gaat
ven moment toch weer te kriebeprima.” Hij gaat ook wel eens naar
len om iets voor de voetbalclub te
races toe. “Inmiddels ben ik twee keer
doen. Daarom werd ik jeugdleider.”
in Oostenrijk geweest. Niet echt om de
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Te koop gevraagd 2-onder-1-kap
woning. Geen makelaarskosten.
Vestjens Grondzaken BV. Tel. 307 28 18.
Moeite met wis- of scheikunde?
Ik leg de lesstof graag op een
begrijpelijke manier aan je uit!
Bel gerust 06 23 07 12 46.
Schoonmaker gevraagd (industriële
machines). Ma, woe en vrij in avond en
zaterdag. www.bexbv.nl

Veel hortensia’s (o.a. limelight,
annabel), rhodo, azalea, vlinderstruik,
groenblijvers e.a. heesters (op stam),
bodembedekkers, vaste pl. enz. Open
za van 9.30-16.30 of do-vrij na tel.
afspraak 06 40 32 71 08.
www.veld-tuinplanten.nl
Oude Heldenseweg (naast 13a) Maasbree
Wie helpt ons met de tuin??
Vergoeding in overleg.
Tel.: 077 382 15 23.
Wil je gitaar, bas of ukelele leren
spelen? Vraag je gratis proefles aan op:
www.gitaarleshorst.nl

hoek, maar dan maken we er een paar
dagen vakantie van.” Dit jaar ging het
niet door vanwege corona.

Familieman
Naast een grote liefde voor sport is
Stanley ook een echte familieman.
Hij gaat er graag op uit met het gezin,
maar dat was dit jaar lastig. “In het
voorjaar zouden we een midweek
ergens in Nederland in een huisje
doorbrengen en in september zouden
Lizette en ik op vakantie gaan naar
Spanje. Helaas werd dat gebied
net oranje.” Ze hebben de vakantie
kunnen verplaatsen naar volgend jaar.
“Nu hebben we wel iets om naar uit
te kijken.”
Binnenkort gaat het gezin er een
dagje op uit met e-choppers. “We zijn
ondertussen acht man sterk en dat
is soms best lastig plannen”, vertelt
Stanley. “De kinderen hebben allemaal
een relatie, die ook allemaal sporten,
en dat betekent dat de weekenden
bij iedereen best druk zijn. Elk jaar
plannen we een datum die we allemaal vrijhouden om wat leuks te gaan
doen.” Tijdens de lockdown was het
gezin veel te vinden aan de spelletjestafel. Sequence is het favoriete spel,
maar ook dobbel- en kaartspellen
kwamen veel voorbij.

Des Niks
Zo gek als Stanley is op zijn familie,
is hij ook op zijn vriendengroep
‘Des Niks’. Naast alle verjaardagen
organiseren ze elk jaar een vriendendag waar ook alle kinderen welkom
zijn. “Met de kinderen erbij zijn we
met 45. ’s Middags is er een activiteit
en in de avond komt er een frietkar of
steken we de barbecue aan.” Tijdens
feesten in het dorp zoals de kermis en
carnaval zoeken de vrienden elkaar
op en zijn ze niet vies van een pilsje.
Het is nog spannend of deze festivi
teiten de komende tijd door kunnen
gaan. Wat zeker wel gevierd gaat
worden, is de verjaardag van vrouw
Lizette die in januari Sara jaar wordt.
“Corona of niet”, verzekert Stanley.

Tekst: Lotte Thijssen

uw textiel
Hygiënisch schoon
virus- en bacterie
vrij

Tel. 077-3072462
vanhalstomerij.nl

Garagebedrijf
W. Aarts

IS UW ACCU
NOG STERK
GENOEG?

Kanaalstraat 80A | BERINGE
Tel.: 077 - 306 16 01

WWW.GARAGEAARTS.NL
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Nu al carnavalsoptochten
afgelasten is voorbarig
Sinterklaasintocht worden inmiddels bij de vleet afgelast, net als diverse carnavalsoptochten en andere activiteiten die begin volgend jaar
zouden plaatsvinden. In Peel en Maas blijft het opvallend stil wat dat betreft. De sinterklaasintocht wordt voorlopig gespaard en ook de carnavalsverenigingen hebben nog niets laten weten over de komende vastelaovend.
Het is logisch dat veel verenigingen en organisaties al dingen afgelasten. Dit soort activiteiten hebben een lange voorbereidingstijd en het
is beter om dan nu de knoop door te hakken en
niet te wachten totdat er al van alles is gepland
en corona alsnog roet in het eten gooit. Je kunt
wel blijven afwachten, maar een keer moet er

een beslissing vallen. Wie weet hoe lang we nog
aan de RIVM-maatregelen gebonden zijn?
Aan de andere kant kun je je ook afvragen of dit
niet wat voorbarig is. Moeten we nu al zover vooruit
gaan kijken? Je mag er toch vanuit gaan dat er over
een paar maanden een vaccin of medicijn is ontwikkeld. Zo zonde om nu van alles af te gaan gelasten

terwijl dat achteraf misschien helemaal niet nodig
is. Er zijn niet heel veel grote evenementen, dus wie
weet kunnen de kleinere wel weer begin volgend
jaar. Even afwachten kan lonen.
Nu al carnavalsoptochten afgelasten is voorbarig.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 36

Ik ga online geld doneren
De poll van vorige week lokte niet al te veel reacties uit. Slechts één iemand nam de tijd om een reactie te plaatsen op Facebook.
Dat raakt wellicht precies de kern van de poll.
Zodra er extra handelingen moeten worden
verricht, vinden veel mensen iets te veel werk.
Moet je online gaan om geld te doneren of

een reactie typen op een bericht, is dat wellicht een
handeling te veel voor mensen.
Danny Verhage gaf wel een reactie. Hij liet weten
dat hij het niet erg vindt om voor één keer-

tje via internet geld over te maken. “Moet geen
probleem zijn als het goed georganiseerd is”,
schreef hij op Facebook.

GROENTEPAKKET NAJAARSACTIE
•
•
•
•
•
•

Openingstijden
ma t/m vr 10.00-18.00 uur
za 9.00-16.00 uur
zondag gesloten

1 bloemkool
1 broccoli
1 komkommer
1 kilo wortelen
1 prei
1 kool naar keuze
(spits, savoye, rode, of witte kool)

per pakket

4.95

GROENTEHAL
Jac v/d Beuken
Rijksweg 33 Kessel
06 50 21 82 55

Gezocht:

OPROEPCHAUFFEUR
● Ophalen/wegbrengen van goederen en auto’s
(voornamelijk Amerikaanse Pick-ups)
● In bezit van groot rijbewijs (C/CE) en eventueel code 95
● Eventueel uitvoeren van andere werkzaamheden
● Aantal uren in overleg
● Representatief
Past bovenstaand profiel bij jou?
Neem dan z.s.m. contact met ons op.
Bel ons via 077-4773355 of stuur een mailtje
naar personeel@poulsbaarlo.nl
ADVERTENTIE WEEK
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Column

Clichés
Op de een of andere manier
heb ik iets met spreekwoorden
en gezegdes. Dat lijkt wat
vreemd, wellicht, want veel
ervan worden zo vaak
gebruikt dat ze tot versleten
clichés vervallen zijn.
Iedereen kent er wel een paar;
‘na regen komt zonneschijn,’ of
‘zoals het klokje thuis tikt, tikt
het nergens’. Maar er zijn er ook
veel die redelijk onbekend zijn.
Wat dacht u van; ‘wie boter op
zijn hoofd heeft moet uit de zon
blijven’. Als je geen zuiver geweten hebt, stel jezelf dan niet aan
kritiek bloot. ‘Mannen zijn net
paddenstoelen, als je de verkeerde neemt ga je eraan kapot.’
‘De kei leutert hem in het hoofd.’
Hij is zeer dom. ‘Een klap van een
lamme aap krijgen.’ Beledigd
worden. ‘De koe trekt de melk
op.’ De belofte niet nakomen.
Daarnaast zijn er de verdraaide
spreekwoorden die erg grappig
kunnen zijn. Vooral de varianten
op de klok en de klepel zijn
talrijk. Zoals; ‘Hij heeft de melk
horen klotsen, maar hij weet
niet waar de tepel hangt.’ En wat
dacht u van; ‘huilen met de
kraan open,’ als combinatie van
‘dweilen met de kraan open’ en
‘huilen met de pet op’. Of; ‘de
ezel valt niet ver van de boom’.
De vele varianten op; ‘wie een
kuil graaft voor een ander valt er
zelf in’ zult u ongetwijfeld kennen, maar wellicht deze nog niet:
‘wie een kuil graaft met zijn tanden, heeft nooit vuile handen’.
Grappig zijn ook; ‘hoge bomen
laten veel windjes’ en ‘je maakt
mij echt niet dood met een blije
mus.’ En; ‘zingend de kerk uit’ is
natuurlijk veel leuker dan ‘voor
het zingen de kerk uit’.
Een bijzondere genre zijn nog
de gezegdes die vanuit het
Nederlands in een soort van
Engels vertaald worden. Een
voorbeeld; ‘are you now completely beclaxonized?’ voor ‘ben
je nou helemaal betoeterd?’
Maar de mooiste die ik de laatste
tijd gehoord heb, kwam van mijn
buurvrouw die over iemand zei;
‘die is te groot voor een schommel, maar nog te klein voor
een wip’.
De betekenis daarvan mag u zelf
bedenken.

Pouls Autotechniek BV | Bong 6a, 5991 EB Baarlo
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

Tom van Bakel
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Bekendmakingen in
Hallo Peel en Maas
We kregen signalen dat er behoefte is aan het lezen van de officiële bekendmakingen in
Hallo Peel en Maas. Daarom vindt u vanaf 1 september wekelijks een overzicht van de
officiële bekendmakingen op de gemeentepagina.
Hoe werkt het?
Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van vorige week. Inhoudelijke informatie vindt
u op: www.officielebekendmakingen.nl > zoek op ‘Peel en Maas’. Voor specifiekere informatie:
zoek op ‘plaats/locatie’ en/of ‘straat/omschrijving.

Voor ondernemers en particulieren

Geldzorgen? Vraag hulp!
Of je nu een eigen bedrijf hebt of in loondienst werkt, iedereen kan te maken krijgen
met financiële tegenslag of schulden. Veel mensen hádden al geldzorgen. Nu hebben
nóg meer mensen geldzorgen. Oorzaak: de coronacrisis. Het gevaar? Dat je denkt en
zegt ‘komt wel goed’. Veel mensen wachten te lang met hulp zoeken. Voorkom dat je
(verder) in de problemen raakt.

Bekendmakingen week 36 (31 augustus t/m 6 september)
In onderstaand overzicht staan de bekendmakingen van vorige week.
Heeft u vragen? Neem contact op via 077-306 66 66.

Bekendmakingen
In dit overzicht staan alle bekendmakingen van vorige week. Meer informatie
over de bekendmakingen leest u op www.officielebekendmakingen.nl >
zoekterm ‘Peel en Maas’
U kunt aan dit overzicht geen rechten ontlenen.

Plaats/locatie

Straat/omschrijving

Baarlo
Baarlo
Baarlo
Baarlo
Beringe
Beringe
Grashoek
Helden
Helden
Helden
Kessel
Kessel
Kessel
Kessel
Kessel
Kessel
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Meijel
Meijel
Meijel
Meijel
Meijel
Meijel
Meijel
Meijel
Meijel
Panningen
Panningen
Peel en Maas
Peel en Maas

Helling 59
Kasteellaan 1
Meerwijkstraat 9
Napoleonsbaan Noord 4
Meijelseweg 44
Vreedepeelweg 29
Venweg 1
Asperge 49
Baarloseweg 36
Hövellstraat 10
Perceel E 1485 Molengaerde
Broek 4
Keverbergstraat 1
Lanterdweg 12
Maasstraat 47
Markt 13
Lange Heidesectie R nr.426
Onderste Horst 1A
Op de Kemp 34
Startebos fase 3
Sectie F - 2521, 2527, 2525, 2522 en 2526
Busserstraat 26
Heldensedijk 24
Heufkesweg 24
Heufkesweg 3
Kerkstraat 25
Kurversweg 4
Molenpeel 2
Industrieterrein Panningen 8
Raadhuisstraat 29
Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar
Aanwijzingsbesluit Invorderingsambtenaar

Digitale informatie
Zoals u van ons gewend bent, vindt u de digitale informatie ook op onze website:
www.peelenmaas.nl > Bestuur en organisatie > (Officiële) Bekendmakingen en regelgeving >
Openbare bekendmakingen.
Tip: meld u aan voor de e-mailservice op www.overheid.nl U ontvangt dan automatisch een
bericht over de bekendmakingen in Peel en Maas. Handig en u mist geen berichten. U kunt zelf
aangeven hoe vaak u de informatie wilt ontvangen. Gewoon rechtstreeks in uw mailbox en
24 uur per dag, 7 dagen per week te bekijken op een moment dat het u uitkomt.

Wie kan mij helpen?
De gemeente kan helpen. Er is hulp voor ondernemers en particulieren. Afhankelijk van de
situatie, kijken we samen welke hulp het beste bij jou past.
Meer informatie staat op www.peelenmaas.nl:
• ondernemers: zoekwoord 'ondernemen en horeca' óf 'uitkering voor zelfstandigen'
• particulieren: zoekwoord 'hulp bij schulden'
Naast het oplossen van financiële problemen, werken we ook aan het voorkomen hiervan.
Dus zijn er vragen of twijfels over de eigen situatie of zijn er zorgen om de situatie van een
familielid of vriend(in)? Neem dan contact met ons op. Dit kan op één van de hieronder
genoemde manieren.
Hoe meld ik me aan?
Aanmelden kan door op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur te bellen
naar telefoonnummer 077-306 6666.
Mailen kan natuurlijk ook.
• Ondernemers kunnen mailen naar het speciale e-mailadres: bbz@peelenmaas.nl
Meld bij het onderwerp: ‘Aanvraag/verlenging Tozo’ als de aanvraag het gevolg is van de
coronacrisis’ of ‘Aanvraag Bbz’ als de aanvraag het gevolg is van andere redenen.
• Particulieren kunnen mailen naar schuldhulpverlening@peelenmaas.nl.
Meld dan bij het onderwerp: Schuldhulpverlening

Woninginbraken nemen toe
De politie waarschuwt voor een toenemend aantal woninginbraken in onze regio.
Inbrekers knakken de cilinders van sloten bij woningen waarvan het lijkt of de bewoners
niet thuis zijn. Ook bij schuurtjes en boxen wordt vaker ingebroken.
Een inbraak is voor veel mensen een ingrijpende gebeurtenis. Maak het de dieven zo lastig
mogelijk. Zorg voor deugdelijk hang- en sluitwerk op deuren en ramen. Vergeet ook uw
schuurtje, tuinhuisje of fietsenhok niet. Ben alert. Bent u gedurende een langere periode
afwezig, vraag dan iemand om een oogje in het zeil te houden. En meld verdachte situaties bij
de politie in uw woonplaats: 0900 – 8844.

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
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Commissievergadering over twee dagen door volle agenda

Boeiende onderwerpen zorgen voor
veel vragen
De agenda van de commissievergadering van 1 september was zo vol, dat het overleg de
dag erop een vervolg kreeg. Er stonden dan ook verschillende boeiende onderwerpen op de
agenda. Zo kwamen onder meer het woon-zorgcomplex op de locatie Veersepad 13 in Kessel
en de vernieuwbouw van de oude Odaschool aan de orde. Na afloop van de vergaderingen
was duidelijk dat vrijwel alle onderwerpen nog besproken worden in de komende
raadsvergadering van dinsdag 22 september.
Maar liefst vijf insprekers hadden zich gemeld. Drie daarvan hielden een vlammend betoog
over het woon-zorgcomplex aan het Veersepad 13 in Kessel.
Als eerste kwam de heer Fassotte aan het woord, een van de initiatiefnemers van Stichting
Onze Toekomst (SOT). ”Het wordt geen onooglijke flat zoals tegenstanders willen doen
geloven, maar een gebouw met een begane grond, 2 normale verdiepingen, en een smallere
bovenbouw. Daarmee niet veel hoger dan een reguliere eengezinswoning.” De toekomst
van het gebouw staat volgens de heer Fassotte al vast: ”Potentiële kopers die zich bij ons
hebben gemeld gaan het huidige gebouw zeker slopen. Daarmee is behoud van het gebouw
een utopie.”
Vervolgens kwam een van de buren aan het woord, de heer Planten, die zijn drie minuten
spreektijd wilde gebruiken ”om een uniek bewaard gebleven maasvilla van 180 jaar oud
van de slopershamer te redden.” Kern van zijn betoog was dat er geen probleem is nu het
eerdere principeakkoord over het woon-zorgcomplex niet uitvoerbaar zou zijn. Er hebben
zich al verschillende kopers gemeld en er zijn legio alternatieven te bedenken.
De volgende spreker, de heer Allard, vergeleek de SOT met een groep toeristen die het
leefgebied van een ijsbeer binnendringt, ondanks een verdrag dat zoiets verbiedt. Hij deed
een beroep op de raadsleden om niet hun steun te geven aan het initiatief, dat ”zonder oog
voor cultureel erfgoed, rust en vrede, en tegen de visie van 70% van de Kesselnaren op een
nietsontziende wijze, wettelijk onmogelijke plannen [wil] doorzetten.”
Vervolgens kwam de heer Peeters aan het woord, bestuurslid van IVN Helden en omstreken.
Deze 40-jarige natuurvereniging, met 145 leden, trekt via zo’n 50 activiteiten elk jaar maar
liefst 2.000 belangstellenden. IVN Helden moet door de vernieuwbouw van de oude Oda
school mogelijk op zoek naar nieuwe huisvesting. De heer Peeters riep de raad daarom
op om IVN Helden te steunen ”in het opzetten van een goed toekomst perspectief voor
natuureducatie in deze groene gemeente.”
Laatste inspreker was de heer Van Oerle, projectleider van Windpark Egchelse Heide,
naar aanleiding van ‘Concept Regionale Energie Strategie Noord- en Midden-Limburg’ en
de ‘Duurzaamheidagenda, Beleef Samen Duurzaamheid’. De heer Van Oerle bracht twee
projecten onder de aandacht, een zonnepark bij het windpark en een pilot met groene
waterstof. Hij besloot zijn betoog met een oproep aan de beleidsmakers en bestuurders om
met voortvarendheid echt werk te maken van duurzame energie.
Meningen verdeeld over woon-zorgcomplex Veersepad
Het Veersepad 13 kwam als eerste onderwerp aan de orde. Een heikel punt, zo bleek, want
raadslid John Timmermans van het CDA meldde dat op een actiewebsite van tegenstanders
van het initiatief nepcitaten hadden gestaan van een van de raadsleden. Hij riep ’de harde
kern van tegenstanders’ die de actiewebsite onderhouden op zich niet te verlagen tot zulke
nepberichten. ’Fake news’ doet kennelijk ook in Peel en Maas zijn intrede.
Waar het om gaat is dat de initiatiefnemers van het woon-zorgcomplex een nieuw
principeverzoek hebben ingediend, om medewerking te verlenen aan het realiseren van
een woon-zorgcomplex in de vorm van 13 zelfstandige woningen met gemeenschappelijke
ruimten. Het college is van plan het standpunt in te nemen dat het gebouw moet bestaan
uit één woongebouw voor één woongroep bestaande uit 13 huishoudens , zoals het
principestandpunt van juli 2019. Voordat het college een definitief besluit neemt over het
nieuwe principeverzoek, hoort het college graag de mening van de raad hierover..
In een korte toelichting legde wethouder Rob Wanten uit dat het initiatief uniek is, maar
dat het vergeleken kan worden met een kangoeroewoning. Daarbij wonen ook meerdere
huishoudens op één locatie, onder strikte voorwaarden. Hij sloot af met de mededeling
dat het college niet kan instemmen met het verzoek om extra zelfstandige woning op die
plek omdat ”we hebben geconstateerd dat dit niet past binnen de kaders die u ons heeft
meegegeven.”
Raadslid Frits Berben van PvdA/GroenLinks vroeg waarop de wethouder de juridische
haalbaarheid baseert. Die antwoordde dat er nog geen precedent in Nederland is en dat
100% zekerheid er niet is bij dit soort vormen. ”Maar dat het goede kans van slagen heeft
weten we op basis van onze eigen expertise en dat het ook prima past binnen de kaders die
u zelf heeft aangegeven.”
Er waren ook nog wel wat vragen bij de raad over de juridische constructie van de
combinatie wonen en zorg. Zo vroeg raadslid Saskia Vervoort van Lokaal Peel en Maas
hoe het zit als eigenaren er niet meer zijn en familieleden de woning verkoopt. Wethouder
Wanten stelde de raad gerust en gaf aan dat een dergelijke voorwaarde kan worden
opgenomen in het bestemmingsplan.
Raadslid Peter Craenmehr van AndersNu gaf aan het een ”prachtig voorstel” te vinden,

hoewel hij graag tekeningen had gezien. Maar zoals wethouder Wanten aangaf is dit pas het
principestadium, en zijn tekeningen ”nog niet aan de orde”.
Ook het CDA concludeert dat dit een unieke ontwikkeling is, die inspeelt op de
ontwikkelingen, en PvdA/GroenLinks viel de christendemocraten bij.
De VVD liet zich positief uit over het initiatief zelf. Raadslid Jeanne Heesen wilde wel weten
of er een precedentwerking van kan uitgaan. Wethouder Wanten reageerde daarop door te
stellen dat er naar de toekomst toe voor soortgelijke concepten inderdaad een precedent
van kan uitgaan. ”Maar de vraag is natuurlijk of dat erg is, want voor de goede plannen
houden we altijd ruimte.”
Regionale woonvisie Noord-Limburg 2020-2024: klaar voor de toekomst?
In april 2016 heeft de raad de eerste regionale woonvisie 2016-2020 vastgesteld. Daarin
is het Provinciaal Omgevingsplan Limburg op regionaal niveau voor het thema wonen
uitgewerkt en zijn met de regiogemeenten afspraken gemaakt. Deze regionale visie uit 2016
wordt nu herijkt. Het college stelt de raad voor de Regionale woonvisie Noord-Limburg
2020-2024 vast te stellen. Hierin wordt onder meer aangegeven dat meer gekeken moet
worden naar kwaliteit dan naar kwantiteit, omdat de woningvoorraad niet aansluit op de
toekomstige vraag. Daarnaast zijn er verschillende doelgroepen, die allemaal een plek
moeten krijgen in de woningmarkt.
De raad bleek kritisch te zijn op de inhoud van de regionale woonvisie. De VVD constateerde
bij monde van burgerraadslid Saskia Vintges en raadslid Teun Heldens dat de reductieopgave
lijkt te worden losgelaten en dat het erop lijkt dat de gemeente meer is gekrompen in
bouwvoorraad dan nodig was. Wethouder Wanten probeerde de liberale fractie uit te leggen
dat er geen goede plannen overboord zijn gegooid. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de
gemeente twee opdrachten heeft meegekregen om minder te bouwen.
De raad vroeg ook aandacht voor de verschillende doelgroepen voor wie woningen
gebouwd worden. Desgevraagd bevestigde wethouder Wanten dat er in de woonvisie
rekening is gehouden met arbeidsmigranten die zich in de regio gaan vestigen. Raadslid
Heldens vroeg naar het standpunt van het college over de voorrang die statushouders
krijgen bij huurwoningen. Wethouder Wanten zei daarop dat de gemeente zich wat betreft
het college houdt aan de opdrachten die zij van hogere overheden krijgt. Wat raadslid
Heldens deed concluderen dat het een keuze van het college is om statushouders voorrang
te geven bij toewijzing van een huurwoning. Deze opmerking ontlokte aan burgerraadslid
Peeters de opmerking dat er ook een moreel aspect zit aan het huisvesten van
statushouders en dat daar niet persé een opdracht van hogerhand voor nodig hoeft te zijn.
Het CDA gaf aan dat de keuze voor kwaliteit logisch is, maar vroeg zich wel af in hoeverre
de beleving van het begrip kwaliteit in alle gemeenten hetzelfde is. ”Elke opgave is in elke
gemeente toch een beetje anders” aldus wethouder Wanten. Maar afstemmen is met elkaar
overleggen hoe je kwalitatieve woningen realiseert. (…) Het belangrijkste is dat we met
elkaar in gesprek zijn.”
Raadslid Craenmehr wilde graag een vergelijking met de opgave per kern die destijds
is gedaan en realisatie nu, aan de hand van kernenveloppen. Want daar kunnen nogal
wat verschillen in zitten. Ook raadslid Wie Naus van Lokaal Peel en Maas wilde graag de
herstructurering per kern in beeld brengen, zodat er een goed beeld ontstaat hoeveel
plekken er zijn die aandacht verdienen.

St Odaschool aan de Kloosterstraat
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Burgerraadslid Peeters zou graag inzicht krijgen in het aantal huurwoningen dat door
woningcorporaties wordt verkocht, omdat hij signalen krijgt dat dit met regelmaat
voorkomt. Wethouder Wanten verwees naar de corporaties, met wie binnenkort een
bijeenkomst plaatsvindt zodat er voldoende gelegenheid is om vragen te stellen.
Een ander punt van aandacht is de link met de energietransitie, omdat de vraag naar
energiezuinige of zelfs energieneutrale woningen steeds groter wordt. Wethouder Wanten
verwees daarvoor naar de woonvisie: ”Dat is een van de opgaven die we in de woonvisie
hebben zitten. De bestaande voorraad, hoe krijgen we die geschikt voor de toekomst?
En hoe krijgen we die zodanig omgevormd dat ze in de toekomstige behoefte voorzien?
Ook dit onderwerp bleek een bespreekstuk te zijn, waarover het laatste woord nog niet
gezegd lijkt te zijn.

het college wordt dit aspect meegenomen, zo liet hij weten.
Ook wilden verschillende raadsleden weten hoe hard de afspraken in de RES zijn. Ze zijn
benieuwd hoeveel speelruimte de gemeente Peel en Maas nog heeft als er regionale afspraken
zijn gemaakt. Wethouder Sanders liet weten dat de RES een basisdocument is, en riep de raad
op om vooral zijn rol te pakken om beleid te maken.
Inhoudelijk hadden de fracties ook nog wel het nodige aan te merken op de concept RES.
PvdA/GroenLinks heeft bezwaren tegen het feit dat er vooral een beroep wordt gedaan op
individuele bedrijven en inwoners, terwijl AndersNu, CDA en VVD grote vraagtekens zetten bij
de invulling met alleen zonne- en windenergie.
Al snel was duidelijk dat ook dit onderwerp besproken zal worden in de eerstvolgende
raadsvergadering.

Vernieuwbouw kindcentrum Kloosterstraat Helden
Basisschool de Pas wil samen met de kinderopvang en de BSO van Hoera kindercentra
een kindcentrum realiseren in het gebouw van de voormalige St Odaschool aan de
Kloosterstraat. Het college stelt de raad voor om, uitgaande van een leerlingenaantal van
160, in te stemmen met het laten opstellen van een definitief ontwerp voor het kindcentrum
en met het voorbereiden van een kredietvoorstel.
Wethouder Wim Hermans gaf een beknopte toelichting op het voorstel. Het college komt
met dit voorstel, omdat de raad eerder dit jaar vroeg om bij wat grotere projecten ook
tussentijds een besluit te kunnen nemen en zo, waar nodig, bij te sturen.
Namens PvdA/GroenLinks vroeg raadslid Raf Janssen of het niet beter zou zijn om één
school te maken voor Helden? Hij werd hierin gesteund door raadslid Suzan Hermans van
de VVD. Wethouder Hermans legde uit dat er al vanaf het eerste moment sprake was van
de intentie om twee scholen te vormen in de kern Helden. In 2018 en 2019 is dit nog eens
bevestigd en ook in het dorp, bij ouders, heeft een opzet van twee scholen de voorkeur.
Bovendien is de Pas eigenlijk afgeschreven en is dringend aan vernieuwing toe.
Sanne Hermkens en Bas van de Mortel, twee van de aanwezige burgerraadsleden, wilden
meer weten over de getallen waarop de plannen zijn gebaseerd. Wethouder Hermans liet
weten dat de prognoses die als onderlegger fungeren redelijk solide zijn, en betrouwbaar
genoeg om als richtlijn te hanteren.
Een andere vraag, van raadslid Lon Caelers van het CDA, ging over de communicatie met de
omgeving. Wethouder Hermans gaf aan dat er voor de eerste bijeenkomst 50 uitnodigingen
waren verzonden. Op korte termijn wordt een vervolg gegeven met nog een info avond,
voor een bredere doelgroep dan alleen de nabije omgeving.
Ook dit onderwerp komt in de volgende raadsvergadering aan de orde.

Duurzaamheidsagenda, Beleef Samen Duurzaamheid
De Duurzaamheidsagenda is een document waarin uitgangspunten zijn geformuleerd
op basis waarvan de gemeente Peel en Maas werk kan maken van haar ambities op het
gebied van duurzaamheid. Daarbij gaat het om energieneutraal, circulaire economie en
klimaatadaptatie.
Over het algemeen zijn de fracties te spreken over de inhoud van de Duurzaamheidsagenda.
Fractievoorzitter Geert Seegers van de VVD deelde zelfs een klein complimentje uit.
Zijn collega van PvdA/GroenLinks Annigje Primowees was iets voorzichtiger. Haar fractie
heeft niets aan te merken op wat er in de Duurzaamheidsagenda staat, maar maakt zich wel
zorgen over wat er niet in staat. Ze doelt daarbij op onder andere de rol van landbouw en
veeteelt en de inrichting van de kernen.
Raadslid Vivian Moonen van het CDA vroeg in hoeverre de Duurzaamheidsagenda is
afgestemd op de grootste gebruikers, namelijk het midden- en kleinbedrijf. Wethouder
Sanders legde daarop uit dat de Rijksoverheid zich richt op het bedrijfsleven, en gemeenten
op de inwoners.
Een aantal fracties vroeg ook waarom er geen beleid is voor biomassacentrales. In de
Duurzaamheidsagenda wordt verwezen naar de RES, die een stop op deze initiatieven
behelst. Wethouder Sanders gaf aan dat er geen beleid is omdat er geen aanvragen meer
komen nu de subsidie is opgedroogd. De raad is er evenwel niet gerust op dat dat zo blijft,
en het lijkt erop dat de raad bij behandeling van de Duurzaamheidsagenda in de raad het
onzekere voor het onzekere gaat nemen en gaat besluiten alsnog een verbod in te stellen
voor onze gemeente.
Net als bij andere onderwerpen roept de voltallige raad het college op om voldoende
aandacht voor het draagvlak bij de inwoners van onze gemeente. Iets dat wethouder
Sanders zeker ter harte zal nemen, zo zegde hij toe.

Omroep P&M wordt lokale publieke media-instelling
Het laatste onderwerp dat kon worden behandeld op de dinsdagavond was de aanwijzing
van Omroep P&M als lokale publieke media-instelling. Zonder al te veel vragen en
opmerkingen werd duidelijk dat dit onderwerp als hamerstuk kan worden ’afgetikt’ tijdens
de eerstkomende raadsvergadering, waarmee het eerste deel van de vergadering werd
afgesloten.
Concept RES Noord- en Midden-Limburg: vraagtekens bij invulling
Dit agendapunt kwam als eerste aan de orde bij het vervolg van de vergadering op woensdag
2 september. In het Klimaatakkoord van Parijs is afgesproken dat gemeenten een Regionale
Energie Strategie (RES) opstellen. Eerder dit jaar heeft de gemeenteraad een motie
aangenomen die inhoudt dat de raad zijn mening wil geven over de concept RES voordat het
college een vaststellingsbesluit neemt. In lijn met die motie stelt het college de raad in de
gelegenheid zijn visie te geven over de RES.
Op Lokaal Peel en Maas na zijn alle fracties van mening dat inwoners en andere betrokkenen
te weinig en te traditioneel zijn betrokken bij het opstellen van de RES. Een mening die
gedeeld wordt door het college, aldus wethouder Paul Sanders. In het formele standpunt van

CDA Peel en Maas

Verkabeling Hoogspanningslijn Kessel - Kessel-Eik
Het college stelt de raad voor om een bedrag van 100.00 euro ter beschikking te stellen voor
het uitwerken van een plan om de hoogspanningskabels in Kessel en Kessel-Eik te verkabelen,
oftewel te vervangen voor kabels in de grond.
Over dit onderwerp is de raad verdeeld, mede omdat de fracties wisselend aankijken tegen de
gezondheidsrisico’s van hoogspanningsmasten, waarbij ook aspecten als ruimtelijke kwaliteit
en leefbaarheid een rol spelen. Het CDA is voorstander van het voorstel van het college en
is zelfs al bereid om het vervolgtraject aan te gaan. De VVD is iets voorzichtiger en wil het
vervolgonderzoek afwachten, en Lokaal Peel en Maas heeft nog vragen over de uitwerking
en de gevolgen. Ook AndersNu is terughoudend, met name vanwege de onduidelijkheid over
de uiteindelijke kosten. PvdA/GroenLinks is de enige fractie die tegen is, omdat ze dit ziet
als luxeprobleem. Met de coronacrisis zijn er andere problemen die meer prioriteit hebben,
aldus fractievoorzitter Primowees. Nadat raadslid Jeanne Heesen zei dat er huizen niet
zijn gebouwd vanwege de hoogspanningsmasten, vroeg raadslid Primowees of wethouder
Sanders dat kon bevestigen. ”Als dat zo is, dan ben ik om” zegde ze toe. Tijdens de komende
raadsvergadering op 22 september moet blijken of dat echt het geval is.

CDA voor vervolgonderzoek verkabeling hoogspanning
De verkabeling van de hoogspanningslijnen in Kessel en Kessel-Eik is
gestart op initiatief van de beide dorpen vanuit zelfsturing. Zeker voor
Kessel-Eik staat de leefbaarheid onder druk, mede door de hoogspanningslijnen die dwars door het dorp lopen. Maar ook in Kessel zijn er
zorgen.
De CDA-fractie heeft diverse keren
aanwonenden in Kessel en Kessel-Eik
bezocht. Inwoners uit Kessel-Eik maken
zich ernstige zorgen over de toekomst
van hun dorp als de kabels niet weg
gaan. Zij voorzien dat er steeds minder
jonge gezinnen in Kessel-Eik blijven

toekomstperspectief voor de twee dorpen. Naast het positieve effect op de
leefbaarheid van de kernen heeft het
verkabelen van de hoogspanningslijnen mogelijk ook een positieve uitwerking op de woningbouw en biedt het
of zich daar gaan vestigen. Dit heeft
kansen voor het industrieterrein. Dit
natuurlijk ook effect op het aantal kinzijn allemaal onderwerpen die het CDA
deren dat naar de basisschool in Kessel- hoog op de agenda heeft staan. We
hebben hier niet voor niets al diverse
Eik gaat. Met alle gevolgen van dien.
Voor het CDA is dit scenario onaccepta- keren aandacht voor gevraagd. Uit de
haalbaarheidsstudie waar de raad over
bel. Het verkabelen van de hoogspanspreekt, blijkt dat variant 3 de meest
ningslijnen betekent een uniek nieuw

passende variant is met de minste
impact voor beide dorpen en de omgeving en met de minste kosten. Laat
duidelijk zijn dat het CDA verder wil
met het onderzoek. Wij zullen tijdens
de raadsvergadering akkoord gaan met
voorliggend voorstel. Uiteindelijk willen we dat deze hoogspanningskabels
worden verkabeld. Weg uit Kessel-Eik,
weg uit Kessel!
Roel Boots en Ellis Kempeners,
raadsleden

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.
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We gaan weer opruimen!

Op 19 september is het weer World Cleanup Day. Dit is de grootste zwerfafval opruimactie van de wereld.
In 2019 deden 20 miljoen mensen mee! Ook in Peel en Maas doen we alweer voor de derde keer mee.
Iedereen die zwerfafval wil aanpakken kan meedoen: Coronaproof, in eigen dorp en op elk moment.
Doe jij ook mee?

Adoptieplan
Peel en Maas
Hoe werkt het?
•
•
•
•
•

Kies zelf waar je op 19 september opruimt. Dat kan één straat, een paar straten, een wijk of een stuk Maasoever zijn.
Meld je aan via contact@peelenmaasschoon.nl en zet erbij in welk dorp en waar je gaat opruimen.
Geef aan of je eenmalig opruimt of na World Cleanup Day adoptant blijft. Je houdt dan ook in de toekomst jouw stuk regelmatig schoon.
Dat hebben we natuurlijk het liefste!
Onze dorpscoördinator stuurt je de instructies en zorgt voor het opruimmateriaal.
Opruimen kan op elk moment van de dag en je kunt dat natuurlijk samen met iemand anders doen.

Tip:
Maak een leuke selﬁe en deel deze op social media met de hashtag #peelenmaasschoon. De leukste inzending krijgt een originele
verrassing!

Andere acties

Voorafgaand aan World Cleanup Day zijn er opruimacties door verenigingen, die open
staan voor anderen. Ook hiervoor kun je je aanmelden via
contact@peelenmaasschoon.nl
Woensdag 16 september 14.00 uur - 16.00 uur
Donderdag 17 september 9.00 uur - 12.00 uur
Zaterdag 19 september 9.00 uur - 11.00 uur
Zaterdag 19 september 10.00 uur - 12.00 uur
Zaterdag 19 september 13.30 uur -17.30 uur

Grashoek, Jong Nederland
Maasbree, MVC ‘19
Helden, Rundje Koeberg
Panningen, ZijActief
Baarlo, Baarlo Leeft!

www.peelenmaasschoon.nl
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Jubilarissen bij
O.V.U. Kessel
Beugelclub O.V.U. Kessel heeft dit jaar zes
jubilarissen in de gelederen. Op vrijdag 4
september werden die gehuldigd door de
vereniging tijdens de algemene
ledenvergadering. Vanaf links op de foto
Jos van Heel, Sjra Naus, Hay Bongers en
Coy Sieben vierden allen hun 40-jarige
jubileum bij de Kesselse beugelvereniging.
Sjaak Ottenheim en Jac Naus sr. (beiden
niet op de foto) werden geëerd vanwege
hun respectievelijk 40-jarig en 25-jarig
lidmaatschap.

Twee eerste prijzen
voor Ilse Verbeek
Ilse Verbeek van paardensportvereniging De Maasruiters in Kessel
wist bij een dressuurwedstrijd in Maasbree twee proeven te winnen.
Ze was met Lucky Boy de beste bij de twee proeven in de klasse D-B.
In De Mortel vond een springwedstrijd voor pony’s plaats. Cheyenne
Heijmans behaalde met Amadeus
een tweede prijs in de klasse B-L.
Met Tiësto kwam ze in de klasse CB
aan start en hier behaalde ze een
derde prijs. Voor Emma Kessels met
Zwavo’s Coupe de Couer was er een

tweede prijs in de klasse C-M. Tess
Gubbels met Apache behaalde in
de klasse DB een vijfde prijs.
Bij de wedstrijd in Maasbree
wist Roxan Coenen met
Samira vd Beekerheide een eerste
plek te behalen. In de klasse CB
toonde zij zich de beste.

Toernooi TV BEVO ten einde

Jette Staaks wint twee wedstrijden
Jette Staaks van paardensportvereniging De Cowboys in Maasbree heeft een uiterst succesvol weekend achter de
rug. Ze reisde naar Geffen en Schaijk in Noord-Brabant om deel te nemen aan de Brabant Horse Trails. Haar paard
Kitalpha liep foutloos door het springparcours en de cross en daarmee nam Jette de overwinning in de klasse B
mee naar huis. Haar andere paard Hudge kwam uit in de klasse M en sprong ook foutloos door het springparcours
en de cross. Ook de winst in de klasse M ging daarmee naar Jette Staaks. / Tekst: Nikke Hendriks, psv De Cowboys

Het dertiende 17+ Open Tennistoernooi TV BEVO is weer ten einde.
Op zondag 6 september vonden de finalewedstrijden plaats in
de diverse categorieën.
Ramon Leenders en Juul Bruijnen
toonden zich de sterkste bij de GD
(gemengd dubbel) 4. Ze versloegen
in de finale Tom en Ilse Thijssen. Ralf
Hendriks en Anita Kessels wonnen
bij GD5. Maurice Kessel en Mandy
Briels waren de beste in de catego-

rie GD7. Bij de dames dubbel (DD)
6 waren Lonnie Coenen en Esther
Upperman-Cuppen de winnaars. In
de twee heren dubbel-categorieën
wonnen Joep Aerts en Lars Hanssen
bij de HD7 en Sjaak Joosten en Rob
Timmermans bij de HD8.

Vissen met mondkapjes
bij wedstrijd De Ruisvoorn
Bij de derde viswedstrijd van het seizoen van hengelsportvereniging
De Ruisvoorn Helden leek het wel alsof de vissen mondkapjes droegen. De vangst viel tegen en was beperkt bij de wedstrijd op zaterdag
5 september. Martin Sanders kroonde zich uiteindelijk tot winnaar.
Na de loting ging het deelnemersveld aan de slag voor de
Artifice belettering-prijzen die
op zaterdag op het spel stonden. Martin toonde zich het
bekwaamst in het vangen de
vissen met mondkapjes en
hengelde 2.075 gram uit het
water. Math Verhaeg volgde op

Prijzen voor Caprilli in Maasbree
John Steeghs en Dana de Voigt van paardensportvereniging Caprilli uit Panningen hebben op zondag
6 september prijzen gepakt bij een dressuurwedstrijd van De Cowboys in Maasbree. John nam ‘s morgens
met Gesture S deel aan twee Z2 proeven. Zijn eerste proef was goed voor de eerste plek en bij zijn tweede
proef werd hij tweede. ‘s Middags nam Dana met Fade to Grey deel in de klasse L1. Voor haar tweede proef
kreeg ze de eerste prijs. / Beeld en tekst: Kirsten Voesten, psv Caprilli

enige afstand met 1.900 gram.
Oscar Huidekoper werd derde
met 375 gram en de top-5
werd gecompleteerd door Huub
Maassen met 325 gram en No
Kurvers met maar 250 gram.
Tekst: Nico Meijer, hengelsport
vereniging HSV De Ruisvoorn

VAKGARAGE
PEETEN BV

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90
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Panningen verslaat Beringe in de beker
De bekerwedstrijd tussen VV BEVO uit Beringe en SV Panningen op zondag 6 september was oorspronkelijk
gepland in Beringe, maar omdat de nieuwe accommodatie in Beringe nog niet helemaal gereed is, werd de
wedstrijd op Panningen-Noord gespeeld. De thuisploeg toonde zich de sterkste en won met 4-2.
Meteen, 40 seconden na het eerste
fluitsignaal van arbiter Schenk, was
het raak. Slordig balverlies leidde tot

balbezit van BEVO-spits Jordi Ghielen.
Die zag Jordi Nelissen te ver voor zijn
doel staan en hij bedacht zich geen

moment. Vanaf 40 meter plaatste hij
de bal loepzuiver in het doel, 1-0.
Daarna nam Panningen het heft in

handen en kwam het regelmatig tot
fraaie combinaties op het middenveld.
In de 9e minuut kon Lars Mestrom zo’n
prachtige aanval succesvol afronden,
1-1. Robin van Osch zette Panningen in
de 18e minuut op voorsprong na een
assist van Remco Litjens, 2-1, Diezelfde
Robin van Osch zette in de 18e minuut
strak voor en Lars Mestrom kwam
een teennagellengte te kort om binnen te tikken. Panningen bleef kansen krijgen, Remco Litjens kopte een
voorzet van Robin van Osch prima
naar de linkeronderhoek; maar keeper
Nick Steeghs van BEVO redde fabuleus. In de 38e minuut scoorde Kevin
Vossen namens BEVO de gelijkmaker,
2-2. Ramon Sijben bracht Panningen
vervolgens in de 40e minuut weer aan

de (verdiende) leiding, 3-2, De omhaal
van Remco Litjens in de 42e minuut
had een beter lot verdiend, maar ook
deze keer redde Nick Steeghs fraai.
Na rust werd Panningen, met name
in defensief opzicht, wat slordiger.
Jordi Nelissen moest enkele keren
reddend optreden. De ingevallen
Ilias Amhaouch pakte zoals zo vaak
zijn momentje en besliste in de 89e
minuut de wedstrijd, 4-2.
Panningen blijft zodoende in de race
voor de volgende ronde van de beker.
Dat moet gebeuren in het duel met
aartsrivaal VV Helden op zondag 13
september in Panningen.
Tekst: Wiet Leenders,
voetbalvereniging SV Panningen

Derde plek voor tafeltennister Daantje Lommen
Daantje Lommen uit Panningen, uitkomend voor Westa in
Wessem, heeft zondag 6 september haar seizoen kunnen openen
met een tafeltennistoernooi in Schiedam. Daar deed ze mee aan de
Nederlandse kampioenschappen voor senioren met een B-licentie.
Ze wist de derde plek te behalen.

Jeugdkampioenschappen L.T.C. M
 aasbree
Bij tennisclub L.T.C. Maasbree werden onlangs de jeugdclubkampioenschappen gespeeld. De kinderen hebben
in verschillende poules tegen elkaar gespeeld, waarbij er leuke en spannende wedstrijden gespeeld werden. De
finales zijn uiteindelijk gewonnen door de broers Milan (categorie oranje) en Lucas Joosten (categorie groen).

Grashoek komt fysiek te kort in
bekerduel
Grashoek heeft het tweede bekerduel, tegen vierdeklasser SPV uit Vlierden, op zondag 6 september met 0-3
verloren. Alle doelpunten vielen in de tweede helft toen Grashoek op conditioneel gebied duidelijk te kort kwam
op de gasten uit Vlierden.

Daantje begon haar poule sterk.
Ze wist twee wedstrijden in een
vijfsetter te winnen waarbij ze telkens terugkwam van een 0-2 achterstand. Daarnaast won ze twee
duels met 3-1. Ze wist het de nummer 1 van het toernooi nog heel
moeilijk te maken. Daantje wist
met 2-0 voor te komen, maar verloor met 2-3. Daantje wist tweede
in haar poule te worden en dat
betekende dat ze in de hoofdronde
verder kon spelen. In de volgende
ronde wist ze met een mooie 3-0
zich te plaatsen voor de kwartfi-

nale. Daarin ging het steeds tegen
elkaar op en trok Daantje aan het
langste eind. Met een mooie 3-2
ging ze naar de halve finale. Daarin
speelde ze meteen haar eigen spel
en ze wist dat vast te houden. Ze
stond voor met 2-0, maar toen
keerde het spel. Ze verloor uiteindelijk in de vijfde set met 10-12.
Zo eindigde haar toernooi op een
gedeelde derde plek. Ze kijkt met
opgeheven hoofd terug op haar
eerste toernooi sinds lange tijd.
Tekst: Bonny Lommen

Koningslust verder
in de beker
Na de rommelige zege een week eerder op SV Egchel, mocht het
eerste herenteam van VV Koningslust op zondag 6 september het
in de tweede bekerwedstrijd opnemen tegen vierdeklasser SJVV
uit Deurne. Dit team verkeerde voor de coronaperiode in zwaar
weer en stond toen onderaan de ranglijst. Koningslust pakte met
3-2 de winst in Deurne.

In de eerste helft golfde de wedstrijd
op en neer waarbij het vlot combinerende SPV wel wat meer indruk
maakte. Vooral de aanvalslinie van SPV
was behendig en snel, maar het lukte
de Grashoekse defensie toch om het
gevaar te beteugelen. Verdedigend
waren de gasten iets minder handig
waardoor ook Grashoek de nodige
kansen kreeg. Wouter van der Sterren
was het dichtste bij een doelpunt, maar

zijn schot was te zwak om de SPVgoalie te passeren. Na de thee moest
de Grashoekstaf het team door fysiek
beperkingen noodgedwongen omzetten. SPV leek hier snel van te profiteren, maar keeper Koen redde Grashoek
met een fabelachtige reflex. Grashoek
kreeg daarna nog een dubbele kans om
zelf te scoren. Marco Sijben en Harmen
Schilder zagen hun schoten vanuit
kansrijke positie beide gesmoord in

de SPV-defensie. Dit was ook de laatste stuiptrekking van Grashoek, want
daarna hadden de gasten de overhand
en drukte dit snel in doelpunten uit. In
de 55e, 75e en 80e minuut vielen de
doelpunten die het verschil weergaven
waarmee SPV een verdiende overwinning meer naar huis nam.
Tekst: John Janssen, voetbalvereniging
SV Grashoek, Beeld: Jac Haenraets

Koningslust trok gelijk van leer.
Bram Rongen probeerde Jeffrey
Daniëls middels een steekbal in
stelling te brengen, maar de bal
bleek net te kort. Een voorzet van
Roel Ghielen bereikte Ivo Schers,
wiens schot geblokt werd. SJVV
deed middels twee schoten wat
terug, maar beide schoten belandden niet tussen de palen.
Daarna was het Roel Ghielen die
meerdere malen kansrijk was,
maar de SJVV-keeper bleek nog
niet verschalken. Middels een schot
van rechts zette SJVV in de 40e
minuut de stand op 1-0. Pogingen
van Bram Rongen om de stand nog
voor rust gelijk te trekken, slaagden
niet, waardoor er met 1-0 op het
bord thee werd gedronken.
In de tweede helft zette
Koningslust verder druk. Wesley
Goeden zag zijn schot over gaan.

Roel Ghielen kreeg een voorzet van
Jeffrey Daniëls, maar werkte deze
bal naast. In de 57ste minuut was
het dan toch zover: Bram Rongen
kopte een voorzet van Tommy
Janssen tussen de palen, 1-1.
Koningslust pakte verder door en
Wesley Goeden verzilverde in die
fase twee kansen. Zijn eerste doelpunt rondde hij af uit een steekbal
van Bram Rongen; zijn tweede tikte
hij binnen na een voorzet van Roel
Ghielen, 1-3. SJVV gaf echter niet
op en scoorde in de 82e minuut de
aansluitingstreffer. Ondanks verwoede pogingen van SJVV om de
gelijkmaker te maken, kwam deze
er niet. Koningslust won met 2-3 en
bekert verder.

Tekst: Hans Pollaart,
voetbalvereniging VV Koningslust
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Panningse Bea schrijft boek over pelgrimstocht

‘In m’n uppie door Frankrijk
was een groot avontuur’
De Panningse Bea Beumers was 58 jaar toen ze in 2017 de wandelschoenen aantrok voor de bekende pelgrimstocht naar Santiago de Compostella. De reis greep haar zo aan, dat er al plannen zijn voor een tweede tocht,
naar Rome dit keer. Omdat ze andere mensen deelgenoot wil maken van haar ervaringen, schreef Bea een
boek over haar voettocht.

Avontuur
Naast de eigen bevindingen breidde
Bea het boek uit met achtergrondinformatie over bijvoorbeeld de dorpjes
waar ze doorheen kwam en historische feiten. “Het moet toch een boek
worden hè.” Maar wellicht de belangrijkste informatie in het boek is het
gevoel dat Bea had tijdens het lopen.
“De tocht is mij zo waardevol geweest.
Ik durf wel te zeggen dat het één van
de mooiste dingen in mijn leven is
geweest. De pelgrimage heeft me
gegrepen.”
Zo vertelt ze dat Frankrijk een groot
avontuur was. “In mijn uppie door dat
grote land, dat was wat.” Toch genoot
ze ervan. “Ik heb heel veel mensen
ontmoet en dingen meegemaakt.” En
als het even tegenzat, kwam ze erachter dat ze meer gelooft in het bovenmenselijke dan ze voorheen dacht.
“Er gebeuren tijdens zo’n tocht zo veel
toevalligheden dat je op een gegeven
moment niet meer denkt dat het toevallig is. Dat ik urenlang dacht dat ik
verdwaald was en naar de hemel riep
dat ik een teken moest krijgen of ik
nog wel op de goede weg zat. Juist op
dat moment zag ik een schelp en wist
ik dat ik goed zat. Toeval bestaat niet.”

Ondernemersvereniging

Discussieavond over corona en
het centrum van Panningen
Ondernemersvereniging Steengoed Peel en Maas houdt op woensdag 23 september een informatie- en discussieavond over het
coronavirus. Tijdens de avond wordt ingegaan op de gevolgen van
de coronapandemie voor de retail in het algemeen en het centrum
van Panningen in het bijzonder.
Bij de informatieavond nemen verschillende ondernemers van het
Panningse centrum het voortouw
bij de discussies. De ondernemers
zijn Bart van Eijk (HEMA Panningen),
Nihat Kahveci (verhuurder commercieel vastgoed, Please HR Diensten),
John Leurs (Leurs Horen en Gezien
worden), Michiel Sieben (Durlinger
Eigentijdsschoenen, Shoetime) en
Ralph Teeuwen (DOK6 Cinema).
Robert Janssen is gespreksleider.
Ze vertellen onder meer hoe ze om
zijn gegaan met de problemen in
hun bedrijf, op welke manier ze
gezocht hebben naar een oplossing,
hoe die oplossing gevonden is en
welke mogelijkheden er zijn voor de
toekomst. Steengoed Peel en Maas
laat weten dat ook de overige deel-

‘Te voet naar het einde van de wereld
in 100 dagen’ is de titel van het boek
dat Bea schreef over de tocht die haar
leven veranderde, zoals ze het zelf
omschrijft. “Ik hield tijdens de reis een
blog bij waar ik regelmatig verhaaltjes op zette over mijn avonturen. Daar
kreeg ik veel reacties op en mensen
zeiden dat ik er meer mee moest
doen. Toen de coronacrisis uitbrak, had
ik wat meer tijd en dat heb ik aangegrepen om het boek te schrijven.”
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nemers aan de avond ruimschoots
de gelegenheid krijgen om deel te
nemen aan de discussie. Stellingen
die behandeld worden, zijn onder
meer: ‘Webshops zijn de winnaars’,
‘Centrum Panningen heeft extra
kansen’, ‘Aanpassingen in huurcontracten en huurprijzen worden
bespreekbaar’ en ‘Samenwerking
tussen centrumpartijen is noodzakelijker dan ooit’.
De avond vindt plaats in de foyer
van DOK6 in Panningen en begint
om 20.00 uur. Om te kunnen voldoen aan de coronavoorschriften
vraagt Steengoed geïnteresseerden
zich op te geven voor de avond.
Dat kan door vóór donderdag
17 september een mail te sturen
naar info@steengoedpeelenmaas.nl

Maandelijkse ontmoeting

Alzheimer Café Peel en Maas
keert terug
Burn-out
Het idee om de pelgrimstocht te
lopen, begon toen ze in 2015 aan de
Nijmeegse Vierdaagse meedeed. “Ik
liep de vierdaagse met Jan toen we
werden ingehaald door een kennis van
hem. Die vertelde dat hij de volgende
dag naar Santiago ging lopen. Dat idee
liet me sindsdien niet meer los.” Toen ze
na een burn-out te hebben overwonnen
wat meer tijd had, bedacht Bea zich dat
het de ideale tijd was om te gaan lopen.
“Dus toen heb ik de wandelschoenen
aangetrokken.”

Daar heeft ze absoluut geen spijt van.
Ze vond de tocht zelfs zo leuk dat ze al
bezig is met het plannen van de volgende. “Dan wil ik naar Rome lopen. Die
is wat minder bekend en dus minder
druk. Dat lijkt me wel leuk. Veel mensen
lopen een pelgrimstocht om zichzelf te
vinden of erachter te komen of er ‘iets’
is. Ik weet dat er ‘iets’ is, maar ik heb
het alleen nog niet gevonden.”

Tekst: Rob Dieleman

Na een flinke tijd afwezigheid vanwege het coronavirus keert het
Alzheimer Café Peel en Maas terug. Op dinsdag 15 september wordt
de eerste bijeenkomst sinds maanden gehouden. Het thema voor de
avond is ‘Geluksmomenten beleven en meemaken in een unieke
omgeving’.
Gastsprekers zijn Trudy Maessen
en Bart van de Ven. Zij nemen de
bezoekers mee in hun visie over
de dagbesteding in het atelier en
de ontwikkelingen in het wonen
in De Fabriek in Maasbree. Het
Alzheimer Café Peel en Maas
vindt plaats in gemeenschapshuis
‘t Erf in Egchel. De inloop is vanaf
19.00 uur en het programma start
om 19.30 uur. De avond is uiterlijk
om 21.30 uur afgelopen. Het café is
een maandelijkse ontmoetingsplek

waar mensen met dementie,
familieleden, hulpverleners
en andere belangstellenden
elkaar in een ongedwongen
sfeer kunnen ontmoeten en
openhartig over dementie en
aanverwante thema’s kunnen
praten. Neem voor meer informatie
over het café en de avond contact
op met de avondcoördinator
van het Alzheimer Café Peel en
Maas, Annie Vissers-Janssen via
06 12 38 14 65.

Vlees met smaak
Dat is ons motto!

Aanbieding

Willem Hoeben 12,5 jaar lid
C.O.M.Meijel
Bij de jaarvergadering van toneelvereniging C.O.M. Meijel is Willem Hoeben in het zonnetje gezet. Hij is al
12,5 jaar lid van de vereniging en werd geëerd voor dat jubileum. Willem kwam in 2008 als invaller bij de
toneelclub en is inmiddels niet meer weg te denken, aldus de Meijelse vereniging. Willem kreeg uit handen
van voorzitter Erwin van den Beucken een bosje bloemen.

Geldig van 10 september
t/m 30 september 2020

Sucadelappen
Riblappen
Rundervinken

Openingstijden:
dinsdag en donderdag
10.00-15.00 uur
vrijdag
10.00-17.00 uur
zaterdag
08.30-13.00 uur

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

www.herefords.nl
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Triduüm Peel en Maas dit jaar afgelast

Geen zingende ouderen, maar een lege zaal
Recreatieruimte Trefpunt op De Heldense Bossen lag er verlaten bij afgelopen week. 23 jaar lang vond op de
camping het Triduüm plaats, maar corona gooide dit keer roet in het eten. Al in april besloot de organisatie de
drie dagen, georganiseerd sinds 1952, af te gelasten. Geen zingende ouderen die gezellige dagen beleven, maar
een lege zaal was het gevolg. “Ik word er gewoon weemoedig van”, vertelt voorzitster Helie Derks.

Groot Helden werd drie jaar geleden
aangepast naar Peel en Maas. “Dat
was in het begin wel lastig, maar
vorig jaar hadden we uit ieder kerkdorp een gast”, vertelt Helie. “Het is
nu iets meer op gezelligheid gericht
en minder op het katholieke. Samen
zingen, kaarten, kletsen, genieten.”
Toch is zonder geestelijk adviseur
doorgaan geen optie voor Helie.
“Triduüm staat voor godsvruchtige
dagen. Zo lang we deze naam houden, moet er een godsdienstige
inslag zijn. Dus een eucharistieviering. Veel bezoekers zeggen na afloop
ook tegen me dat ze het fijn vonden
om weer eens een mis bij te wonen.
Ze komen nog zelden in de kerk. Het
doet ze goed.” En de bezoekers, zegt
Helie, is waar ze het voor doet. “Je
krijgt zoveel waardering. Mensen
zijn heel blij na afloop. Daar word ik

iedere keer weer emotioneel van.”

Risicogroep
De bezoekers gaan richting de 80
of zijn het al gepasseerd. “Eigenlijk
iedereen valt in de risicogroep”, vertelt Helie. Dat merkte ze ook wel.
Diverse vaste gasten overleden dit
jaar, niet zelden door corona. Of er
volgend jaar nog wel een Triduüm
gaat plaatsvinden is voor Helie
dan ook afhankelijk van het feit
of er een vaccin of medicijn tegen
corona beschikbaar is “Als dat niet
zo is, zie ik het duister in voor het
Triduüm. Maar waar hoop is, is leven.
Vooralsnog ga ik ervan uit dat we in
2021 het 68e Triduüm Peel en Maas
organiseren.”

Tekst: Rob Dieleman

Niet meer verantwoord
In 2016 zat de zaal nog vol met ouderen

Van de 67 jaar dat er een triduüm
plaatsvond in Helden, was de
Panningse Helie Derks liefst 40 jaar
voorzitster van de organisatie. Ze leeft
nog net niet voor de drie dagen in september (dit jaar 8, 9 en 10 september),
maar ze kijkt er altijd enorm naar uit.
“Ik ga altijd begin juli al op vakantie,
zodat ik terug ben als de echte voorbereidingen van start gaan. We werken
met zoveel vrijwilligers, de camping en
artiesten samen, dat is best veel werk.
Maar ik raak ieder jaar ontroerd hoe
goed het gaat. Dat het nu niet doorgaat, maakt me weemoedig.”

Pastoor Verhaag
Dit jaar viel de hele voorbereiding
weg. Al in april besloot Helie samen
met de rest van het bestuur om een

streep door de editie van 2020 te zetten. “Pastoor Louis Verhaag, die jaren
de mis verzorgde bij het triduüm,
hamerde er toen al op dat we moesten ‘cancellen’. Hij zag hoeveel mensen in Kessel overleden aan het virus
en hij wist goed dat onze gasten allemaal in de kwetsbare groep vallen.
Hij heeft volledig gelijk gekregen.”
Dat zegt Helie met pijn in haar hart.
Pastoor Verhaag, 82 jaar oud, overleed
namelijk op 1 juni. Hij stierf niet aan
corona, maar indirect kan zijn overlijden
op het conto van het virus geschreven
worden. In de weken voor zijn dood had
Verhaag de ene na de andere begrafenis van dorpsgenoten. Algemeen aangenomen wordt dat het vele werken
hem te veel werd. “We gaan hem heel
erg missen”, vertelt Helie. “Hij was echt

een mensenmens en hij had humor.
Hij kwam al 10 jaar naar het triduüm
om de mis te verzorgen. Zijn preken
werden altijd heel goed ontvangen. Ze
toverden een lach op de gezichten van
de bezoekers en soms werd er zelfs
geklapt, zo mooi vonden ze het.”

Kaarten en kletsen
Het Triduüm Peel en Maas werd in
1952 opgericht door pastoor Max
van Basten Batenburg uit Beringe als
Zieken-Triduüm Groot Helden. Toen
was het vooral de bedoeling om
zieken, gehandicapten en ouderen
drie dagen vol ontmoeting, bezinning, ontspanning en gezelligheid
te geven. Eigenlijk is daar niks aan
veranderd, behalve dat tegenwoordig iedereen welkom is, ziek of niet.

Boomkwekerij Coonen is op zoek naar een:

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

Einde aan wekelijkse
kienavonden in D’n Binger
Al jarenlang is de zondagavond de kienavond van
Ontwikkelingswerk Meijel. In gemeenschapshuis D’n Binger kunnen mensen die daar interesse in hebben, meespelen om zo geld in
te zamelen voor het goede doel. Echter kostte de avonden de laatste tijd meer geld dan dat ze opleverden. Ontwikkelingswerk Meijel
heeft daarom besloten te stoppen met het kienen.
Door de coronacrisis werd
Ontwikkelingswerk Meijel sinds
maart gedwongen te stoppen
met de kienavonden. Die periode greep de organisatie aan om
na te denken over het nut van
de bijeenkomsten en het vervolg
dat volgens de maatregelen van
het RIVM zou moeten gebeuren.
“Gezien de gemiddelde leeftijd
van onze bezoekers vonden wij
het echter niet verantwoord om op
deze manier verder te gaan”, laat
Ontwikkelingswerk Meijel weten.
“Bovendien kampen we met een
teruglopend bezoekersaantal,
waardoor het niet meer rendabel
was om deze kienavonden te organiseren.”
De insteek van de avond was dat
het geld op zou leveren voor de
projecten die Ontwikkelingswerk

Meijel ondersteunt in Niger,
Nicaragua en Peru. “Maar in de
laatste maanden speelden we
nauwelijks quitte en moest er
soms geld bijgelegd worden uit
onze reserves”, laat de organisatie
weten. “Daarom hebben we met
pijn in het hart moeten besluiten
om de wekelijkse kienavonden
niet meer op te starten. We beseffen dat we hiermee onze trouwe
bezoekers wellicht een leuke zondagavond ontnemen, maar helaas
kunnen we niet anders dan dit
besluit te nemen.”
Ontwikkelingswerk Meijel wil vrijwilligers en iedereen die regelmatig aanwezig is geweest bij de
kienavonden bedanken voor de
inzet. “Door hun bijdrage hebben
we onze projecten regelmatig een
steuntje in de rug kunnen geven.”

Vrijwilligersvervoer

‘t Buske Kessel en Kessel-Eik
weer begonnen
Mensen in Kessel en Kessel-Eik kunnen sinds 1 september weer
gebruikmaken van het vrijwilligersvervoer ‘t Buske. Het speciaal
busvervoer is weer te boeken nadat die maanden stilstond vanwege het coronavirus.
Door de versoepelingen die de
afgelopen tijd werden doorgevoerd, werd het voor ‘t Buske
weer mogelijk het vervoer op
te starten. Volgens Stichting
Vrijwilligersvervoer Kessel en
Kessel-Eik zijn er maatregelen
genomen, waardoor de gasten

veilig vervoerd kunnen worden.
De bus rijdt op maandag en woensdag. Reserveren kan iedere werkdag tussen 09.00 en 10.00 uur
door te bellen naar 06 30 21 71 06.
Ook vraagt de stichting de vaste
cliënten contact op te nemen, zodat
de gegevens actueel zijn.
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15-vragen aan

Silke Schriks Meijel
En ik zeg je eerlijk dat waren de
moeilijkste 10 minuten van heel mijn
leven.

Wat zijn je hobby’s?
Tot voor kort deed ik aan trampolinespringen in Panningen, maar helaas
is deze groep opgeheven. Maar
gelukkig kan ik mijn passie nog altijd
kwijt in het dansen bij Let’s Do It en
de majorette. Ik probeer dit ook over
te brengen aan de jongste majorettes die ik train met mijn zus.

Wat doe je het liefst in het
weekend?
Ik doe het liefst iets met vriendinnen. Zo zitten wij vaker bij een vriendin in de ‘keet’ maar ook zijn wij in
het dorp te vinden om wel eens een
drankje te doen. En daarnaast vind
ik het erg leuk om in het weekend te
werken en als het kan ook nog lekker uit te slapen.

Welke tip zou je geven aan
iemand van jouw leeftijd in deze
coronatijd?
Probeer gewoon zoveel mogelijk
leuke dingen te doen, maar dan met
de nieuwe regels. Zo heb ik bijvoorbeeld een leuk bordspel gemaakt
met twee vriendinnen en zijn we nu
bezig met onze kelder te verbouwen.
En dingen als filmavondjes zijn ook
altijd een goed plan.

Welk gerecht maak je het liefste
klaar?
Ik hou erg veel van vis en spinazie,
maar omdat de rest van het gezin
spinaziestamppot in de zomer niet
zo’n succes vind, vind ik het erg lekker om pasta met spinazie en garnalen klaar te maken.

Wat doe je als het 30 graden is?
Het liefst natuurlijk helemaal niks of
lekker dobberen in het zwembad.

Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Als je één dag van je leven mag
ruilen met iemand. Wie zou dat
dan zijn?
Silke Schriks
15
Peelland College
Deurne
Meijel

Wat is je leukste jeugd
herinnering?
Mensen die mij goed kennen,
weten dat ik een echte vastelaovesgek ben en dat ik heel graag,
net als ons pap bij carnavalsvereniging De Kieveloeët, ik dus ook bij
de jeugdvastelaovendvereniging De
Kejsjeut wilde. Gelukkig zat ik bij de
raad van 11. Maar ‘‘t sjonste’ van
die vastelaovend was toch wel dat
we met de Supisili’s de Kééj Knappe
Kwéékmiddig, de jeugdliedjesmiddag, wonnen en dat we daarom in
De Heuf met de sleuteloverdracht
mochten optreden.

Heb je een bijbaantje?
Ik ben al vroeg begonnen bij mijn
oude buren Bill en Els bij het bezoekerscentrum van de Groote Peel. Hier
heb ik de kneepjes van het horeca-

vak geleerd, en heb hier met veel
plezier gewerkt. Maar ik ben sinds
kort vaak bij Grand café Goejje te
vinden. En niet alleen op het terras,
maar vooral aan het werk.

Waarvoor ben je aan het sparen?
Mijn doel met sparen is geen voorwerp, maar een hogere spaarrekening op mijn 18e te hebben dan mijn
zus. Dit is alleen een beetje lastig,
want ik ga namelijk ook graag op
vakantie en op stap met vrienden.

Wat is je favoriete app op je
telefoon?
1se oftewel ‘one second every day’.
Dat is eigenlijk een app waar je van
elke dag een filmpje van 1 seconde
inzet. De app plakt dit dan voor je
achter elkaar, om je in te laten zien
dat elke dag wel iets leuks gebeurt.
Zo kijk ik ze af en toe terug om te
zien wat voor leuke momenten ik
allemaal heb meegemaakt.

Heb je een leuke vakantie gehad?
Mama zou vragen: ‘welke vakan-

tie?’, want zoveel ben ik namelijk niet thuis geweest. Ik ben met
mijn vriendinnen een weekje op
Terschelling en vervolgens met het
gezin in Italië geweest waar het
heerlijk rustig was. En aan het einde
heb ik ook nog een paar dagen met
vriendinnen in een blokhut gezeten.
Oh ja, en de rest van de tijd heb ik
eigenlijk gewerkt.

Als je nu 100 euro krijgt, waar
geef je het dan aan uit?
Oeh dat is een lastige, maar ik denk
dat ik dan gezellig een dagje met
vriendinnen zou gaan shoppen en
daarna lekker zou gaan uit eten.

Wat kies je: altijd alles moeten
zeggen wat je denkt of nooit meer
kunnen praten?
Alles moeten zeggen wat ik denk.
Want stil zijn is erg moeilijk voor mij
zoals de meeste mensen die mij kennen, wel weten. Zo deden wij laatst
een spelletje met de vrienden en
mijn opdracht was dat ik niet mocht
praten tot ik weer aan de beurt was.

Anne-Marie. Ik zou namelijk zo graag
ook goed willen zingen. En verder is
het een te gekke artiest die precies
weet wie ze is en wat ze wil.

Waarvoor mogen we je ‘s nachts
wakker maken?
Vooral niet doen, want als ik
eenmaal slaap wil ik dat ook graag
blijven doen. Want anders ben ik niet
te genieten in de ochtend. Maar als
dan echt iets moest kiezen zijn het
wel Bugels-chips met Heks’nkaas,
want als die bij ons in de la liggen,
zijn ze ook zo weer op.

Welke film of serie moet iedereen
gezien hebben?
Als iets mijn ‘guilty pleasure’ is, is
het wel High School Musical. Dus ik
zou iedereen aanraden om alle drie
de delen te kijken, want ze zijn echt
stuk voor stuk geweldig.

Hoi

Column

Mondkapjes
Mondkapjes. Voor 2020 kende ik
(en ik denk wel meer mensen) ze
alleen van ziekenhuizen en van
landen of steden met veel smog,
zoals bijvoorbeeld China. Ik
denk niet dat er iemand is die
verwacht had dat we ze dit jaar
ineens om ons heen heel vaak
zouden gaan zien en dat het zo’n
groot onderdeel van ons dagelijks leven zou worden.
Nu is het namelijk een woord dat
je bijna elke dag hoort en om je
heen zie je mondkapjes ook steeds
meer, bijvoorbeeld op school, op
het werk, in de bus of op social
media. Zelf ga ik eigenlijk nooit
met het openbaar vervoer en op
school heb ik ook nog geen lessen
gehad waarbij het verplicht is een
mondkapje om te doen, dus ik heb
er nog geen gedragen.
Aan de ene kant zou het me totaal
geen probleem lijken om er een
op te moeten doen, aan de andere
kant hoor of lees ik wel dat sommige mensen ze totaal niet fijn
vinden zitten en dat je ze elke keer
na gebruik moet wassen en dat je
ook een bepaald aantal keer de filters moet vervangen. Daarbij blijkt
het ook nog eens de vraag of het
dragen van een mondkapje wel
beschermend genoeg is en zélfs
of het niet juist schadelijk voor je
gezondheid is. Daardoor begin je je
af te vragen of het eigenlijk wel de
juiste keuze is om een mondkapje
op te doen. Ik moet zeggen dat ik
nooit had gedacht dat ik juist dáár
ooit over na zou denken. Ik vind
het sowieso eigenlijk bijna ongelofelijk dat zoiets als een mondkapje, een item waar we vorig jaar
nog van opkeken als we in de stad
iemand zagen die er een droeg,
nu ineens iets is dat zomaar uitverkocht kan zijn als je even niet
oplet en iets is dat veel van ons nu
elke dag op moeten doen (al is het
maar voor een paar minuten). Het
wordt steeds normaler om mensen
om je heen een mondkapje te zien
dragen. Zo zie je maar hoe alles in
de wereld in korte tijd anders kan
worden…

Mondkapjes
worden steeds
normaler

Tekst: Lotte Thijssen
Lisa

18

cultuur \ 1009
Adver torial

Agenda t/m 17 september 2020

do
10
09

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

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

vr
11
09

Wandelen 5 of 10 kilometer
Tijd: start 09.00 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: start gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

Inloopmoment invullen donorregister
Tijd: 14.00-15.00 uur
Organisatie: Taalpunt Peel en Maas
Locatie: bibliotheek Baarlo

Cafetaria ’t Strötje

za
12
09

Oud ijzer-actie
Tijd: vanaf 09.30 uur
Organisatie: buurtvereniging De Brookdiehk
Locatie: huis-aan-huis Koningslust

Muziek onder de Toren met Fanfaar Trotwaar

In januari werd cafetaria ’t Strötje op de Ruĳsstraat overgenomen door Özgür en Deniz uit Panningen.
“We hebben meteen het terras vernieuwd en een geheel nieuw menu gemaakt met meer en andere
gerechten”, zegt Özgür. “We willen dat mensen lekker en gezellig bĳ ons komen eten, en afhalen
natuurlĳk.” Voortaan staan we weer iedere woensdag tot en met zondag voor u klaar met lekkere
vers gebakken frietjes.

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

Muziek onder de Toren met Die Vlierländer
Musikanten
Tijd: 15.45-17.15 uur
Organisatie: Cultuur in hartje Peel en Maas
Locatie: Raadhuisplein Panningen

Op zoek naar
leuk werk?

zo Garagesale
10.00-14.00 uur
13 Tijd:
Organisatie: Garage Sale Grashoek
09 Locatie: heel Grashoek
Line Dance
ma Country
Tijd: 09.30-10.30 uur
14 Organisatie: KBO Panningen
09 Locatie: gemeenschapshuis In Kepèl Panningen
Koersbal

Of je nu in de agro, food of industrie wilt werken, bij AB Werkt
hebben we tijdelijke én vaste banen! Kijk maar eens hieronder.
Wat pak jij vandaag aan?

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

Magazijnmedewerker (fulltime)

Taalcafé Meijel

Regio Venlo | Vac. Nr. P042493

Tijd: 19.00-20.00 uur
Organisatie: Taalpunt Peel en Maas
Locatie: bibliotheek Meijel

Als magazijnmedewerker ben jij allround inzetbaar! Samen met collega’s zorg je
ervoor dat alles op rolletjes loopt en iedere dag alle orders worden verwerkt. Vind
jij het daarnaast ook leuk om bestellingen rond te brengen in de regio? Ook dat kan!

Supermarktmedewerker (parttime/fulltime)
Regio Panningen | Vac. Nr. P042548

In deze functie ben je verantwoordelijk voor een gevulde en ordelijke supermarkt. Met
jouw vriendelijke en servicegerichte houding zorg je ervoor dat klanten met een tevreden
gevoel weer de winkel uitgaan.

di
15
09

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

Installatiemedewerker (fulltime)
Regio Horst | Vac. Nr. P041632

Alzheimer Café Peel en Maas

Je bent verantwoordelijk voor diverse werkzaamheden afhankelijk van de opdracht. Denk
aan het monteren van (water) leidingen, slijpwerkzaamheden, hokinrichtingen plaatsen
en installatiewerkzaamheden (geen electro).

Medewerker boomkwekerij (fulltime)
Regio Venray | Vac. Nr. P042454

Iedere dag het gevoel hebben dat je lekker buiten in het bos werkt? Deze functie
geeft je dit gevoel! De teeltwerkzaamheden vinden vooral buiten plaats. Denk aan
het planten, rooien, aanbinden en selecteren van de bomen!

Interesse? Contact Sabrina en Anouk via
horst@ab-werkt.nl of 077 – 398 08 83

AB Werkt | Spoorweg 6 | 5963 NJ Horst | ab-werkt.nl

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Alzheimer Café
Locatie: De Fabriek Maasbree

wo
16
09

Thema-avond wonen
Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Dorpsoverleg Koningslust
Locatie: dorpshuis De Sprunk Koningslust

Jouw agendapunt hier?
Wil je de activiteiten van jouw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail je agendatip naar redactie@
hallopeelenmaas.nl
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Coronamaatregelen
In de kerk moet u het gevoel
hebben dat er rekening met uw
gezondheid wordt gehouden.
Er mogen weer meer mensen in
de kerk. Reserveren is niet nodig.
Het aantal is afhankelijk van de
grootte van de kerk en het aantal
‘veilige’ zitplaatsen. Dus volg de
aanwijzingen ter plaatse en houdt
de nodige afstand! Ook bij het op
aangepaste wijze ter communie
gaan.
Nogmaals: ga beslist niet naar de
kerk als u ziekteverschijnselen
hebt! Was thuis al goed uw handen.
In de kerk is desinfectiemateriaal
aanwezig, maar neem gerust uw
eigen flesje mee.
In sommige kerken zingt het koor al
weer, op ruime afstand. In andere
kerken wachten ze liever nog even.
Maar meezingen, samenzang,
mag nog steeds niet! Misintenties
opgeven is weer gewoon mogelijk,
al zal er mogelijk gevraagd worden
om te spreiden vw het aantal
kerkgangers. De collecte moet
coronaproof gebeuren. Dat kan
d.m.v. een ouderwetse klingelbuul,
een mandje op een stok of via
een mandje bij de deur. Hartelijke
dank voor uw gave, die ook in deze
coronatijd heel belangrijk is voor de
parochies. Welkom.

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 13 september
H. Mis: 11.00 uur
Lector: Mevr. Elly Gooren
Intenties: Jaardienst René
Coenen. Voor de intenties van de
Mariakapel op het kerkhof.
Mededeling
Datum Eerste H. Communie
Zondag 4 oktober zullen de kinderen van groep 4 van de basisschool voor het eerst de H.
Communie ontvangen in de viering
om 11.00 uur.

Parochie Beringe
Misintenties
NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens het
parochiespreekuur op dinsdagochtend. Ook bij kapelaan Roger Maenen
tel. 077-4661850 of per email
roger.maenen@ziggo.nl.
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur
in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 13 september  
H. Mis 09.30 uur
Woensdag 16 september
H. Mis 09.00 uur (grote kerk, zij-altaar
St.Jozef)

Parochie Egchel
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
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.
Zondag 20 september
Geen H. Mis

Parochie Grashoek
Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg
077 307 52 93

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Iet Dings-Bovendeerdt
077 462 18 60, 06 24 21 61 06
Kerkdiensten
Zaterdag 12 september
19.15 uur H. Mis. Voor de parochie.
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

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

Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 13 september
H.Mis 11.00 uur Ziekenzondag.
t.i.v. Wiel van der Sterren (verj)
en alle overl. fam. van der SterrenVossen

Parochie Helden
Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van
09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 13 september
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
lev. en overl. fam. RooyakkersNeessen-Driessen; fam. Cox-van den
Beucken; Karel Teeuwen (jaardienst),
Nel en Harrie Teeuwen en Peter
van Loon;

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
Zondag 13 september
9.30 uur H. Mis.
Frans Görtz vanwege verjaardag, voor
Christien Görtz-Stappers en kinderen
en voor Jeanne Janssen-Görtz.
Jaardienst Lambert Bongers en Maria
Bongers-Poels.
Jaardienst Herman Peeters en Maria
Peeters-Smeets en overleden familie.
Jaardienst Sef Gommans.
Pierre van Lier en zoon Pieter.
Jaardienst Piet Coopmans.
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,

Kerkdiensten
Vrijdag 11 september
H. Vormsel 19.00 uur: besloten viering.
Zaterdag 12 september
Geen H. Mis
Zaterdag 19 september
H. Mis 17.30 uur

Parochie Meijel
Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zaterdag 12 september
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Bert van der
Steen, An Elshout en Mart van der
Steen (gest.jaard); Jacques en Netje
Geraets-Lenders en fam.; Jean
en Agaath v. Berlo-Foss en fam.;
Karel en Greet Horning en fam.;
Wedding; Roos Heldens-Kessels
(verjaardag).
Zondag 13 september
H. Doopsel: 14.00 uur Mike van Roij.
Maandag 14 september
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 15 september
H. Mis 09.00 uur
Donderdag 17 september
H. Mis 09.00 uur, aansl. Aanbidding

die vanaf 15 maart, de periode dat er
geen H. Mis was zijn vervallen.
De collecte voor de Miva-actie heeft
€ 176.30 opgebracht. Hartelijk dank
daarvoor.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties
NL41RABO0125300522
L. Timmermans
077 462 16 78
Kerkdiensten
Zaterdag 19 september
18.00 uur H. Mis.
Voor de Parochie.
Mededeling
De Allerzielen viering vind plaats op
Maandag 2 nov om 19.00 uur, tevens
zegening van de graven.
Voorlopig is er de 1ste en de 3de
zaterdag van de maand om 18.00 uur
de H. Mis in Kessel-Eik.
Dit is v.w. het overlijden van Pastoor

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 12 september
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Piet Janssen
en To Janssen-van der Linden en
zoon Sjraar; Joke Goes
Woensdag 16 september
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

Verhaag, de vervangende Kapelaan
H. te 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

Historische informatie

Dagwandeling door Heldense Bossen
Natuurvereniging IVN Helden houdt op zaterdag 19 september een dagwandeling door de Heldense Bossen.
Onderweg wordt op een aantal plekken informatie gegeven over gebeurtenissen die in het verleden hebben
plaatsgevonden. De lengte van de wandeling is ongeveer 16 kilometer.
De historische knipogen tijdens
de tocht gaan zelfs terug tot de
Middeleeuwen, zo geeft IVN
aan. De route gaat grotendeels
over niet-geasfalteerde wegen.
De vereniging laat weten dat
goed schoeisel en aan het weer
aangepaste kleding belangrijk

zijn. Ook moet iedereen een
eigen lunchpakket en drinken
meenemen. Omdat de wandeling
plaatsvindt tijdens de World
Cleanup Day ruimen de wandelaars
op tijdens de route.
Er wordt om 09.00 uur vertrokken
bij het IVN-gebouw aan de

Kloosterstraat in Helden. De
picknickplek ligt op een historische
plek. Onderweg is er verder geen
horecagelegenheid. De wandeling
is gratis, opgeven is verplicht via
pr@ivnhelden.nl

Meubelstoffeerderij
John Lemmen
Voor al uw stoffeerwerk
Simonsstraat 35a, 5976 NW Kronenberg
077 - 398 22 22
info@meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl
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Onze megastore in Panningen wordt de komende tijd op de
schop genomen. De winkel wordt compleet gemoderniseerd.
Dankzij deze metamorfose kun je binnenkort genieten van een
prachtige, vernieuwde elektronicazaak die voorzien is van de
nieuwste technieken en waar beleving voorop staat. Tijdens onze
verbouwingsperiode kun je bovendien proﬁteren van extra lage
prijzen op diverse winkelmodellen, want alles moet weg. Het loont
zich dus zeker om eens langs te komen!

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

