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Wie jarig is, trakteert!
Zet nu je woning te koop
via Aelmans en ontvang een
klus- of wooncadeaukaart,
ter waarde van €200.
Neem vrijblijvend contact
met ons op of kijk op
aelmans.com/30jaar.
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Neuzen op de oprit
Beter weer hadden de organisatoren van de allereerste Garage Sale Grashoek zich niet kunnen wensen op zondag 13 september. Onder een heerlijk zonnetje konden de bezoekers
struinen langs de stoepen en opritten in het dorp. Die stonden en lagen vol met kraampjes en spulletjes die van eigenaar mochten verwisselen. Meer dan honderd deelnemers gaven
zich op en deden mee. De organisatie sprak op Facebook van een geslaagde dag en zette de deur open voor een tweede editie. “Het was een prachtige en gezellige dag. En wat zag
Grashoek er gezellig en kleurrijk uit, prachtig versierd en aangekleed. Tot volgend jaar?” / Beeld: Jac Willekens

Illegale bewoning op recreatiepark

Raad van State vernietigt dwangsommen Stille Wille
Gemeente Peel en Maas heeft bungalowpark Stille Wille in Meijel de afgelopen jaren diverse dwangsommen
opgelegd vanwege illegale bewoning van arbeidsmigranten. De Raad van State besliste op woensdag 9 september dat vier van die boetes niet betaald hoeven worden. Twee dwangsommen die in dezelfde zaak behandeld werden, blijven wel staan.
De gemeente constateerde al in 2017
dat er overtredingen plaatsvonden op
het bungalowpark. In diverse huis
jes woonden arbeidsmigranten, wat
volgens de gemeentelijke regels ille
gaal is op recreatieparken. In de jaren
daarna duurden die overtredingen
voort, waardoor de gemeente besloot
dwangsommen op te leggen. Het park
stapte naar de bezwarencommissie
van de gemeente, vervolgens de rech
ter en ging ook daarna nog in beroep.

Uiteindelijk belandde het geschil bij de
Raad van State.

Controles
Stille Wille ontkent niet dat er arbeids
migranten woonden en wonen op het
park, maar zegt dat de huisjes waarin
ze zitten particulier eigendom zijn.
Het park kan dus niet aansprakelijk
gesteld worden, zo stelt ze. Ook zou
de gemeente niet goed gecontroleerd
hebben. De gemeente liet eerder al

weten dat de bewoners van de huis
jes onderling ruilen zodra er controle
komt. Om illegale bewoning te kun
nen bewijzen moet bij ten minste drie
controles op rij worden vastgesteld
dat dezelfde personen op één adres
wonen. Als er geruild wordt, kan de
gemeente weinig beginnen, zo blijkt
ook uit de uitspraak van de Raad van
State.
De gemeente maakte in juli nog
bekend harder te willen optreden

tegen de overtredingen die plaats
vinden op het Meijelse bungalowpark.
In een brief aan de gemeenteraad
schreef het college dat het van plan

was om bungalows te gaan sluiten bij
voortdurende overtredingen.
Lees verder op pagina 04

BARBECUE & BUFFET
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com
Eenvoudig online
te bestellen
geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

Vanaf 10 p. gratis gebruik
gas-BBQ, borden en bestek

Ook ideaal
voor bedrijven
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Ton Hanssen wil meer medewerking aan initiatieven

Felle kritiek oud-raadslid op duurzaamheidsagenda
Oud-gemeenteraadslid Ton Hanssen is zeer ontevreden over de duurzaamheidsagenda die momenteel bij de gemeenteraad voor ligt. Hij vindt dat
de gemeente en met name duurzaamheidswethouder Paul Sanders veel meer moet doen om initiatieven mogelijk te maken. “Deze gemeente heeft
veel te weinig affiniteit met duurzaamheid.”

7,6 procent en de cijfers van buur
gemeentes Leudal (6,9 procent) en
Horst aan de Maas (8,8 procent) liggen
eveneens veel hoger. Dat terwijl duur
zaamheid een kernwaarde van onze
gemeente is.”
Hanssen rekent het vooral wethou
der Paul Sanders aan dat er te weinig
aandacht naar duurzaamheid gaat.
“Hij komt vaak met dooddoeners als
‘we gaan niet vooruitlopen op lande
lijk beleid’ of ‘we gaan eerst onder
zoeken of er wel behoefte is’. Ook
zegt hij regelmatig dat we te weinig
capaciteit in de gemeentelijk organi
satie hebben. Dat is niet waar, want
we hebben drie strategen en twee
duurzaamheidsambtenaren in Peel
en Maas, een ongekende luxe ten
opzichte van andere gemeentes.”

Overdragen

Hanssen was als raadslid van de
eenmansfractie die genoemd was
naar hemzelf al gefocust op duur
zaamheid en het opwekken van
energie. Hij kreeg bij de gemeente
raadsverkiezingen in 2018 te weinig
stemmen om door te blijven gaan
als raadslid. Hanssen is daarnaast
bestuurslid van energiecoöperatie
Peel Energie en REScoop Limburg,
waarin negentien energiecoöpera
ties zijn verenigd.

Colofon

Geen ambities
Op dinsdag 2 september was er
een commissievergadering van de
gemeenteraad van Peel en Maas.
Eén van de onderwerpen was de
Duurzaamheidsagenda van de
gemeente. Volgens Hanssen is dat
vooral een theoretisch stuk zon
der ambities. “We hoeven voor 2021
niet veel te verwachten wat betreft
energie-initiatieven als de gemeente
raad deze agenda goedkeurt”, vertelt
Hanssen. “Aan het eind van dit jaar
is er ruimte voor slechts één zon
nepark. Die moet, net als het wind
park Egchelse Heide dat nu gebouwd
wordt, eerst geëvalueerd worden
voordat nieuwe initiatieven behandeld

gaan worden. Dat duurt allemaal veel
te lang.”
De gemeente zou er volgens Hanssen
voor moeten zorgen dat goede ini
tiatieven of pilots op korte termijn
mogelijk zijn. Hij weet als bestuurslid
van Peel Energie veel van de initi
atieven die er zijn in de gemeente.
“In Panningen is een initiatief voor
een ecovat dat seizoensgebonden
energie kan opslaan en wijken van het
gas kan helpen. Bij Windpark Egchelse
Heide zou een zonnepark op dezelfde
kabel als de windmolens aangeslo
ten kunnen worden zodat het elektri
citeitsnet niet onnodig belast wordt.
Er is ook interesse om bij de wind
molens een pilot te houden voor de

opslag van waterstof. Allemaal zaken
die bij het college blijven hangen.
Ze worden niet bij de gemeente
raad voorgelegd. Dat zou wel moe
ten gebeuren. De raad moet aan zet
blijven.”

Onthutsende cijfers
Volgens Hanssen ligt gemeente Peel
en Maas flink achter op aangrenzende
gemeentes. “Op de website van de
Vereniging Nederlandse Gemeenten
(VNG) is informatie te vinden over
energieopwekking in alle gemeentes.
Daar kun je onthutsende cijfers vin
den. Zo werd in 2018 3,3 procent van
de totale energiebehoefte in Peel en
Maas zelf opgewekt. Landelijk is dat

De conclusie is volgens Hanssen
duidelijk: “Deze wethouder heeft
gewoon veel te weinig affiniteit met
duurzaamheid.” Hanssen zou graag
zien dat deze portefeuille overgedra
gen wordt aan een andere wethou
der. “Die meer met het onderwerp
heeft. Of hou de burgers niet langer
voor de gek en haal duurzaamheid
uit de speerpunten die de gemeente
heeft.” Hij wil de gemeenteraadsle
den veel succes wensen tijdens de
vergadering op dinsdag 22 septem
ber. De raad beslist dan of ze instemt
met de Duurzaamheidsagenda. “Als ze
iets met duurzaamheid hebben, kun
nen ze niet instemmen of er moeten
de nodige amendementen ingediend
worden.”
Tekst en beeld: Rob Dieleman

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

Oplage 19.275 exemplaren
hallopeelenmaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 21
redactie@hallopeelenmaas.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 25
advertentie@hallopeelenmaas.nl

Bezorgklachten
garcon.nl

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Onderzoek naar toekomst van varkensboeren
Diverse organisaties en instanties gaan samen onderzoek doen naar varkensboeren in Noord-Limburg
en hoe zij hun bedrijf toekomstbestendig kunnen maken. Er wordt onder meer onderzocht hoe de manier
van werken blijft passen bij de steeds strengere eisen rondom de intensieve veehouderij. Peel en Maas is
één van de gemeentes die deelneemt aan het project.
De regels rondom het houden van
varkens worden steeds strenger.
De sector is financieel kwetsbaar
en heeft te maken met maatschap
pelijke weerstand door milieu- en
dierenwelzijnskwesties. Volgens
de initiatiefnemers kan een duur
zame manier van varkens houden
een oplossing zijn voor boeren die
moeite hebben met de veranderende
eisen. Het onderzoeksproject moet
boeren concreet gaan helpen bij de
overstap naar een toekomstbesten
dige en duurzame varkenshouderij.

Naast Peel en Maas, doen ook de zes
andere Noord-Limburgse gemeentes,
veevoerleverancier Nijsen/Granico
en Stichting Natuur & Milieu mee
aan het onderzoeksproject. Ook de
diervriendelijke kippenstal Kipster,
Rabobank Noord-Limburg, super
markt Jan Linders, het Varkensgilde
en Vereniging Innovatief Platteland
hebben zich bij het initiatief aange
sloten.

Concrete stappen
In het onderzoek wordt onder meer

gekeken naar de uitstoot van scha
delijke stoffen als ammoniak, ener
giegebruik, mest, dierenwelzijn
en het hergebruik van reststromen
bij bijvoorbeeld het produceren
van varkensvoer. ‘Gebaseerd op al
deze punten samen willen we tot
een toekomstbestendig duurzaam
en circulair bedrijfsmodel komen’,
aldus Karen Eilers, programmaleider
Landbouw van Natuur & Milieu.
‘We gaan samen met geïnteresseerde
varkensboeren bespreken welke con
crete stappen zij kunnen zetten om

de kringlopen in de varkenshouderij
te herstellen. En ook hoe zij daar zo
goed mogelijk een gezond bedrijf van
kunnen maken’, aldus Eilers. De initia
tiefnemers zijn nog op zoek naar var
kensboeren die mee willen werken
aan het onderzoek. ‘Vooruitstrevende
varkenshouders die de uitdaging van
het overstappen naar een toekomst
bestendig, circulair varkensbedrijf aan
willen gaan, kunnen zich aanmelden’,
aldus de initiatiefnemers.
Meer informatie over het onderzoeks
project is verkrijgbaar via Gerard
Boonekamp van gemeente Peel
en Maas. Contact opnemen kan
door een mail te sturen naar
Gerard.Boonekamp@peelenmaas.nl

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden g
 emeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Peel en Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

Genomineerden Cultuurprijs bekend
Ankie Rutten, schutterij Sint Willibrordus Meijel en stichting Me On Stage zijn de genomineerden voor de
Cultuurprijs Peel en Maas. De bekendmaking en uitreiking van de prijs werd vanwege de coronacrisis
eerder al doorgeschoven naar november 2021.
Ankie Rutten is bestuurder en direc
teur van Cultuurpad, een organisa
tie die scholen ondersteunt bij het
organiseren van culturele activi
teiten. Schutterij Sint Willibrordus
Meijel wist vorig jaar de belangrijk

ste wedstrijd in de schutterswereld,
het OLS, te winnen. De vereniging
mocht dit jaar het OLS organiseren,
maar moest het door de coronacrisis
uitstellen tot volgend jaar. Stichting
Me On Stage is een musicalschool

voor kinderen.
De genomineerden moeten nog een
jaar wachten voordat ze weten of ze
de Cultuurprijs gewonnen hebben.
De uitreikingsavond werd namelijk
uitgesteld vanwege de coronacrisis.

Het is binnenkort wel mogelijk om te
stemmen voor de Publieksprijs, die
eveneens in november 2021 wordt
uitgereikt.
Van zondag 4 oktober tot en met zon
dag 22 november kunnen mensen via
de Facebookpagina van Cultuurprijs
Peel en Maas of het e-mailadres
stemcultuurprijs@gmail.com hun
stem uitbrengen.
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Verkapte zonneweide

VVD niet gerust
over bouwwerk aan
Roggelsedijk Meijel
VVD Peel en Maas is niet gerust over het bouwwerk dat momenteel
verrijst langs de Roggelsedijk in Meijel. Volgens de vergunning moet het
een landbouwkas worden, maar de partij is bang dat het om een
verkapte zonneweide gaat. Teun Heldens stelde namens de VVD vragen
aan het College van B&W.

Eén van de oudste gebouwen van oud-gemeente Helden is boerderij Lormans aan de Baarloseweg in
Helden. Volgens de overlevering zou het monumentale pand ergens in de 17e eeuw gebouwd zijn. Het bijzondere is het gat in de muur aan de binnenzijde van de boerderij. Volgens de verhalen zou door het gat
eten aan kabouters gegeven zijn. De kabouters waren mensen met het syndroom van down die buitenaf
leefden, zoals Ton van Reen beschrijft in het boek ‘Klein volk’. De boerderij is tegenwoordig flink in
verval en lijkt nog slechts een storm verwijderd van volledige instorting. De ‘oude’ foto is uit 2016.
In vier jaar tijd is de boerderij ernstig onderkomen geraakt. / Beeld: Ron Janssen, IKL, Jac Willekens

‘Deze tuinbouwkas geeft te denken
of er niet een verkapte zonneweide
op palen geplaatst wordt, hetgeen
met een creatieve uitleg van de
regels mogelijk zou zijn omdat zon
nepanelen op daken in principe
vergunningsvrij zijn terwijl zonne
weiden op (landbouw)grond niet
toegestaan zijn in onze gemeente’,
schrijft Heldens over de kas. In de
kas moet bamboe en rabarbar
geteeld gaan worden, zo liet de
gemeente eerder weten na vragen
van HALLO Peel en Maas over de
kwestie.
Bij buurtgenoten en de VVD heerst
echter twijfel of er meer geld ver
diend gaat worden aan de zonne
panelen dan aan de teelt, hetgeen
een voorwaarde is in de vergun
ning. ‘Deskundigen hebben ons
voorgerekend dat opbrengst van
zonnepanelen (die deels al op de
kas liggen) vele malen hoger zal
zijn dan de teelt van gewassen in
een kas van 2 hectare en dat zon
nepanelen daarnaast een zodanige
belemmering zijn voor de teelt van
gewassen dat dit nooit een renda
bel business model kan worden.
(...) Ook zorgt het voor twijfel dat
er in het huidige bouwwerk geen
kantine, ramen, sanitaire voorzie
ningen of laaddock te identifice
ren zijn.’

Handhaving
Ook helpt het in de beeldvorming
niet mee dat de initiatiefnemer,
Maurice Schoenmakers, op meer
dere plekken in het land zonnepa
nelen op kassen heeft geplaatst,
schrijft Heldens. ‘Kunnen we niet op
onze klompen aanvoelen dat dit een
verkapt zonnepark wordt?’, vraagt
hij zichzelf af. Hij vraagt het col
lege onder meer hoe de gemeente
handhavend gaat optreden, mocht
dat nodig zijn, wanneer er vastge
steld kan worden of er in strijd met
de vergunning wordt gebouwd en
of het college eveneens de indruk
heeft dat er een verkapt zonnepark
wordt gerealiseerd.

Geen voorstander van
zonnepanelenweides
In de laatste vraag maakt Heldens
nog duidelijk dat de VVD geen
voorstander is van zonnepanelen
weides. ‘Bent u het met ons eens
dat goede landbouwgrond nooit
en te nimmer ingezet mag wor
den voor de opwek van energie
door middel van zonnepanelen?’
Het college heeft de vragen in
behandeling.

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

Panningen • 077-333 30 03
www.mivali-interieur.nl

Tourpraat in Helden
Tijdens de Tour de France zendt provinciale zender L1 iedere avond een praatprogramma over de wielerronde uit. Die wordt opgenomen op een locatie in Limburg. Op donderdag 10 september was Helden aan de
beurt. Op het gras van het Mariaplein kwam onder meer oud-Tourwinnaar Jan Janssen langs om te praten
over de prestaties van de renners dit jaar. / Beeld: Jordy Strijbos

Gommans

*conform voorwaarden

Bel ons voor een afspraak. Ook ‘s avonds of op zaterdag mogelijk!
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Cafékronieken

Tim’s Bar Panningen
Ze waren voor velen een belangrijke plek om even af te schakelen. Men kon er terecht voor een luisterend oor, een bekend gezicht en een vers getapt pilsje dat altijd smaakte.
Deze dorpscafés doorstonden de tand des tijds echter niet en maakten plaats voor iets nieuws. HALLO Peel en Maas verzamelde verhalen over een aantal van hen en bundelde ze
in een serie. Zoals Tim’s Bar in Panningen, ‘de hoëskamer van Kepèl’.

Waar eerst biertjes werden getapt
en een kaartje werd gelegd, vin
den nu theatervoorstellingen plaats
en zijn de laatste Hollywoodfilms
te zien. Tim’s Bar werd in juli 1976
geopend door Ger (ook wel bekend
als Tim) en Tiny Timmermans.
Beiden hadden wel al wat horecaervaring. Een eigen café uitbaten
was voor hen echter onbekend
terrein. Des te opvallender dat de
zaak binnen twee dagen beklon
ken was. Tim: “Op de avond dat
Tiny en ik voor de wet waren
getrouwd, kwam ik met een vriend
van me in gesprek. Zijn vader was
directeur van de brouwerij die ver
huurder was van de City Bar. Die

uitbater stopte ermee en mijn vriend
zei tegen me: is dat niets voor jou?”
Lachend: “En twee dagen later zaten
we erin.” Tiny: “Het café lag heel gun
stig aan het plein en vlak daarna was
het kermis, dus we konden meteen
een goede start maken.” Het café
stond ook wel bekend als ‘de hoëska
mer van Kepèl’. “Wij wilden graag zo
laagdrempelig mogelijk zijn, iedereen
was welkom”, zegt Ger. “We dreven
een net café voor jong en oud en wie
zich daar niet aan hield zag de andere
kant van de deur. Tim’s Bar was een
dagcafé, dus vanaf 10.00 uur ’s mor
gens waren de gasten welkom. We
hadden veel vaste klanten en ook de
jeugd van het Bouwens kwam vaak.

We zorgden voor een gevarieerd pro
gramma met onder andere Engelse
en Duitse avonden. Vermeldenswaard
is natuurlijk ook de “Pullenavond”
ieder donderdagavond. Oergezellig en
bomvol. In Tim’s Bar gold het devies:
Gezelligheid ‘first’ en geen flauwe
kul.” Hij is nog steeds zeer te spreken
over het personeel dat bij hen heeft
gewerkt. “Met name Geert Nouwen”,
die hij trots bestempeld als zijn rech
terhand. “Hij regelde alles. Ook zijn
echtgenote heeft nog bij ons gewerkt.
Maar we hebben eigenlijk altijd goed
personeel gehad.”
Het echtpaar woont sinds een aan
tal weken in het Belgische Lommel.
“We kwamen hier al vaker tijdens de

vakanties”, vertelt Tiny, “en we dach
ten, dan kunnen we hier net zo goed
gaan wonen. We hebben wat om ons
heen gekeken naar een huis en uitein
delijk de knoop doorgehakt.” Tim en
Tiny hebben Tim’s Bar vijftien jaar
gehad. Daarna nam Geert Peeters het
van hen over en ging het café ver
der onder de naam The Gaz Station.
“Op een gegeven moment dacht ik:
wil ik dit werk nog mijn hele leven
doen?”, legt Tim uit. “Ik heb toen
besloten, eind 1986 een studie te gaan
volgen, Nederlands recht. Die heb ik in
1991 afgerond en toen was al duidelijk
dat we niet meer achter de tap wilden
staan.” De meeste mensen begrepen
hun stap wel, geeft Tiny aan. “Maar ik

heb het werk in het begin wel gemist.
Je bouwt toch een band op met de
klanten. We hadden hier hele fami
lies als vaste klant. Soms werd er dan
wel eens iemand gebeld dat hij naar
huis moest komen. Dan was het eerst
pilsje opdrinken en dan naar de soep
toe”, lacht ze. Ook gaf Rowwen Hèze
er begin jaren 80 één van zijn eerste
optredens. Tim: “Of er toen al met bier
werd gegooid? Nee, klanten dronken
hun bier toen liever nog gewoon op.”

Tekst: Marieke Vullings
Beeld: Facebookpagina ‘Vreuger waas
alles angers’, Ger Timmermans

Vervolg voorpagina

Raad van State vernietigt dwangsommen Stille Wille
aanpak een deuk op.
Hoe groot die deuk is, moet blijken
bij de volgende rechtszaken. Het is
zeer aannemelijk dat de gemeente en
Stille Wille de komende jaren elkaar

Ook zou worden geprobeerd om via
het Openbaar Ministerie te kijken
of rechtsvervolging mogelijk is.
Door de ongunstige uitkomst bij de
Raad van State loopt die hardere

nog verschillende keren tegenkomen
in de rechtszaal. In juli stuurde het
college een lijst naar de gemeente
raad met daarop alle rechtszaken,
bezwaarschriften en wob-verzoeken.

Tien zaken waren op dat moment nog
in procedure en diverse andere zaten
in de pijplijn.
“Het is een traject van de lange
adem”, zei burgemeester Wilma

Delissen-van Tongerlo over de situatie.
Ze krijgt gelijk.

Tekst: Rob Dieleman

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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Omroep P&M
gaat nieuws
verzorgen in
Beesel
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Samenwerking toeristisch platforms Peel en Maas
en Venray
De voorzitters van de toeristische platforms van Peel en Maas en Venray en Limburg Marketing hebben bij Kasteel de Keverberg een samenwerking beklonken. Dat gebeurde op donderdagavond 10 september.

Omroep P&M is aangewezen om
in de gemeente Beesel te zorgen
voor het lokale omroepnieuws.
De omroep wordt nu aangewezen bij het Commissariaat voor
de Media als kandidaat.
Naar verwachting wordt ook
daar akkoord gegeven.
Omroep P&M breidt dus uit en
‘verhuist’ richting de zuiderburen.
Voor de gemeente Peel en Maas
verandert er niets, maar in Beesel
wordt het wel een beetje anders.
“Onze omroep wordt momenteel
gerund door 110 vrijwilligers”, zegt
hoofdredacteur Bart Nelissen van
Omroep P&M. “De bedoeling is dat
we nu ook in Beesel vrijwilligers
gaan werven die bij ons aan willen
sluiten. Met dat project gaan we nu
mee starten.”

In samenleving
Voor Nelissen is het belangrijk dat
de gemeente Beesel een omroep
krijgt met een eigen identiteit.
“De lokale identiteit moet blij
ven”, zegt Nelissen. “Het is dus
niet de bedoeling dat het een
Peel en Maas-omroep wordt.”
Het redactiegebouw blijft staan in
Panningen, volgens de hoofdre
dacteur. “Ook de programma’s die
we gaan maken in Beesel, wor
den voornamelijk opgenomen in
het pand in de gemeente Peel en
Maas. Uiteindelelijk willen we wel
een plekje krijgen in Beesel. Het is
belangrijk dat je midden in de
samenleving staat en een onderko
men in Beesel is daar een zwaar
wegend onderdeel van.”

Programma’s
De programmering in Beesel
zal veel overeenkomsten krij
gen met die van Omroep P&M.
“Veel programma’s die we in Peel
en Maas hebben, lenen zich ook in
Beesel. Dat is fijn, want dan kun
je deze ‘kopiëren’. Enkelen pro
gramma’s niet en daarom gaan we
kijken hoe we deze gaan invullen.”
Het is de bedoeling dat 1 januari
2021 de dag wordt dat Beesel haar
nieuwe omroep mag verwelko
men. “Tot 2025 mogen we onze
buurgemeente van nieuws voor
zien. We hebben er in ieder geval
heel veel zin in.”
In de raadsvergadering van
dinsdag 22 september van de
gemeente Peel en Maas ligt een
raadsvoorstel klaar om Omroep
P&M aan te wijzen als omroep van
de gemeente. Naar verwachting
wordt dit raadsvoorstel goedge
keurd.

Lokale identiteit
moet blijven

Tekst: Niels van Rens

Zij hebben de ambitie om binnen
Noord- en Midden-Limburg krachten
te bundelen en de aantrekkingskracht
van toerisme en recreatie in de regio

te vergroten. Tijdens deze bijeenkomst
werden ook de ondernemers uit Peel
en Maas en Venray geïnformeerd over
wat Limburg Marketing voor hen kan

betekenen. Deze organisatie zal het
aanbod van de aangesloten leden van
de beide platforms via crossmediale
marketing gaan promoten. Dit doet

zij onder andere door aan te haken bij
de provinciale marketingcampagne
InLimburg.

Rouwen en trouwen in voormalige SIF-gebouw
Een crematorium met een afscheidsruimte, een evenementenhal, een educatieruimte en bedrijfsruimte
voor productie. De gemeente geeft goedkeuring aan het plan van sociale onderneming Rendiz om het
voormalige SIF-gebouw in Panningen om te bouwen tot deze vier verschillende doeleinden.
Het College van B&W van Peel en
Maas heeft het ontwerp-bestem
mingsplan opgestart. Het huidige
bestemmingsplan ‘Industrieterrein’
staat enkele activiteiten die gepland
zijn, waaronder crematies en evene
menten, niet toe. Het plan dat inge
diend is, ligt momenteel ter inzage
bij de gemeente en er kunnen ziens
wijzen ingediend worden.
Als sociale onderneming wil Rendiz

in alle fases van het leven iets
kunnen betekenen voor mensen.
Dus zowel in tijden van feest als bij
rouw. Als gevolg van de coronacri
sis ging Rendiz Horeca eerder dit
jaar failliet. Na de versoepelingen
van de coronamaatregelen volgde
al snel een doorstart. De Ringoven
in Panningen en Staatsie 1866 in
Hegelsom mochten hun deuren weer
openen, nadat ze als gevolg van het

faillissement gesloten waren.
Als sociale onderneming zet Rendiz
zich niet alleen in voor mensen, het
geeft ook verwaarloosd vastgoed
graag een tweede kans, zo schrijft
het bedrijf op haar eigen website.
Het liefst combineert het bedrijf deze
twee doelen, zoals ook nu met het
oude SIF-gebouw.
Het SIF-gebouw heeft een turbu
lente geschiedenis achter de rug.

De voormalige buizenfabriek werd
in 2009 gekocht door de gemeente.
Daarna kwamen er allerlei plan
nen op tafel die het allemaal niet
haalden. Onder meer het idee van
een tuincentrum en een duurzaam
heidscentrum werden voortijdig
afgebroken. Toen in 2017 het pand
werd verkocht aan Rendiz voor
800.000 euro, kwam de gemeente
zelf tot de conclusie dat het door de
jaren heen 941.000 euro verlies had
geleden op het gebouw en omlig
gend terrein.

Oh, zit dat zo!

Afbouw Zelfstandigenaftrek

Ondernemen wordt een stukje minder aantrekkelijk
Als ik dit schrijf moet Prinsjesdag nog komen. Wat er precies in de nieuwe belastingplannen staat is dus nog niet bekend, maar als de
voortekenen niet bedriegen dan maakt een verdere afbouw van de Zelfstandigenaftrek deel uit van de plannen om het verschil tussen
zelfstandigen en werknemers kleiner te maken.
zelfstandige te verminderen, waardoor er liquide middelen overblijven
om te consumeren, investeren en
reserveren. Om de continuïteit van
het MKB, ook toen al de motor van
de economie, te waarborgen.

De Zelfstandigenaftrek is, samen
met de MKB-winstvrijstelling, het
belangrijkste fiscale voordeeltje dat de ondernemer nog heeft.
De Zelfstandigenaftrek bestaat al
sinds 1970. De bedoeling destijds
was om de belastingdruk van de

Het verschil in lasten tussen ondernemers en werknemers is echter inmiddels zo groot dat er een
grote groep schijnzelfstandigen is
ontstaan. Deze doen zich voor als
ondernemer, maar zijn echter goed
beschouwd niets anders dan werknemers. Om deze schijnzelfstandigen
tegen te gaan worden de voordeeltjes voor ondernemers, zoals de
Zelfstandigenaftrek, beperkt.
De Zelfstandigenaftrek wordt op
twee manieren ingeperkt. Allereerst
gaat het vaste aftrekbedrag van 7.030
euro in 2020 naar 5.000 euro in 2028.

Het lijkt erop dat met Prinsjesdag
wordt aangekondigd dat deze afbouw
sneller en verder gaat naar uiteindelijk 3.200 euro. Daarnaast gaat het
maximale belastingtarief waartegen
de aftrek verzilvert kan worden uiteindelijk 37,1%. Dat is nu nog 46%.
Het voordeel van de Zelfstandigenaftrek wordt dus voor meer dan de
helft ingeperkt. De bedoeling is wel
dat er een compensatie komt door
een hogere arbeidskorting en algemene heffingskorting, maar die kortingen gelden voor iedereen, zodat
het verschil kleiner gaat worden.
Of het effectief is om de schijnzelfstandigheid tegen te gaan valt nog
te bezien. Veel belangrijker daarvoor
is de verplichte heffing van premies
voor WW en Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor werknemers én

de premies voor pensioenen die zij
betalen. Schijnzelfstandigen zien
vaak bewust of onbewust af van
verzekeringen en het opbouwen
van pensioen en kunnen daarom
soms tientallen procenten goedkoper
werken.
Door: Mr.drs. M.J.C. (Mathieu)
Hooijmaijers RB

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 - 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 - 49 46 28
www.innovista.nu
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Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, geven wij
kennis van het overlijden van mijn lieve echtgenote,
onze moeder en oma

Jorn

Adriana (Ad) Schreurs-Kouters

Geboren
10 september 2020
Zoon en broertje van
Giel Peeters & Suzan Hanssen
Elin
Bellefleur 14
5988 JW Helden

Theo Schreurs

Hartelijk bedankt
voor alle felicitaties,
kaarten en bloemen
op mijn 90ste verjaardag

Wies
Daniels-Boots
en familie

Vrijdag 18 september zijn

Harrie en Mia
Hanssen-Janssen
50 jaar getrouwd

echtgenote van

* Haelen, 23 februari 1944

Koningslust: Theo Schreurs
Koningslust: Marcel & Rianne
Inge & Roderick
Marthe & Roel
Elle & Pieter
Koningslust: Lau †
Heibloem: Marianne & Paul
Sander
Jules
Leeuwarden: Petra & Hans
Panningen: Frank & Carien
Isabella

U kunt de afscheidsdienst op vrijdag 18 september om
10.30 uur volgen via livestream:
https://www.leonvanlier.nl/content/schreurs/

Namens kinderen
en kleinkinderen

Gezocht: poetshulp, interieur
verzorgster, 10/15 uren pw. in overleg,
Sevenum info@eetwinkelbebo.nl

Garagesale 26 september van 11-14
uur in In de Riet in Horst.

Fruitbomen €7; appels zelf plukken
0,50/kg Boskoop Elstar Jonagold; noten
zelf rapen €2/kg; pot chrysanten €3.
Van Lankveld Tienraijseweg 2 Meerlo
06 53 13 01 32.

Els Huijs
Mien Nellen †

We nemen in besloten kring afscheid van mam.

Hartelijk gefeliciteerd
met deze dag!

in liefde verbonge mit

iërder echtgenoët van

De Koningstraat 36, 5984 NJ Koningslust

Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

Bedroefd hebbe weej afscheid motte neme
van miene leeve mîns, ozze zörgzame pap en grötse opa

Joep van Helden

† Koningslust, 13 september 2020

Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

“De látste bal is gespeuld”

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Bewust ontspannen met yoga!
Gratis proefles in kleine groepjes.
www.yogameijel.nl, 077 374 50 18.

Panningen: Els
Meterik: Lizette en Bart
Horst: Anja en Ad
Lieke en Nino
Minke en Jannes
Eindhoven: Luc en Daniza
Indy, Finn
Panningen: Bart †
Maasbree: Kim en Ruud
Jort
Venlo 11 september 2020
Graafschap Kesselstraat 38, 5981 XT Panningen
Ut afscheid haed in besloate kring pláts gevonge.

Vier generaties

Brasserie VIOS-Beringe
lunch–diner-high tea
Brasserievios.nl doen!
Dringend gezocht: woonruimte
voor gescheiden moeder met 3
kinderen en hond.
Tel. 06 29 46 98 71.
Te koop gevraagd 2-onder-1-kap
woning. Geen makelaarskosten.
Vestjens Grondzaken BV. Tel. 307 28 18.
Te koop snijbonen en tomaten enz.
bij Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom, tel. 077 398 35 52.

Schoonmaker gevraagd (industriële
machines). Ma, woe en vrij in avond en
zaterdag. www.bexbv.nl
Computerproblemen? Karel Heines
Baarlo. Verdere info&tips: karelheines.nl.
Tel.: 06 50 96 29 15.
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.

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

t. 077-3078642
Panningen

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

www.janssenuitvaart.nl

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

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

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

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

Pannen, leien, platte
en kunststof daken

samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

fienbosuitvaartzorg.nl

Dakkapellen, dakramen
en trespabekleding

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

Peet Steeghs
Uitvaartzorg

Dakgoten, lood,
koper en zinkwerk
Schoorsteenvegen,
renoveren en vernieuwen

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

w w w. b o b n o t e n . n l
Tel 06 22 20 93 47 | www.abridak.nl

Maasbree
06 38 43 79 56

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl

Vierde generatie
in hetzelfde huis
Met de komst van Sam werd in de familie Willems de vier generaties
volgemaakt. Superopa Piet, opa Jan, papa Niels en nu Sam
hebben ook nog eens allemaal in hetzelfde huis gewoond in Grashoek.
Piet heeft de woning gebouwd, Jan woont er nu en Niels wil het gaan
verbouwen om er vervolgens te gaan huizen. Daarnaast waren en
zijn ze alle drie ponyfokker en zowel Jan als Niels is slager.
Of de toekomst van Sam daarmee al vaststaat? Dat moet de tijd
ons leren.

1709 \ jongeren
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15-vragen aan

Meike van der Sterren Maasbree
De laatste keer dat ik de slappe lach
kreeg, was toen ik met een paar
vriendinnen aan het logeren was.
We zaten op de trampoline en we
waren aan het praten over bijnamen.
Ik vertelde over een troetelnaam die
mijn oma mij wel eens gaf. We moes
ten er echt superhard om lachen.

Wat is je lievelingskledingstuk?
Een hoodie, een leuk rokje of een
lange broek. Ik kan eigenlijk niet zo
goed kiezen tussen een ‘comfy’ out
fit en een nette outfit. Meestal als ik
thuis ben en ik nergens naartoe hoef,
heb ik gewoon een sportlegging of
een sportbroek met een hoodie aan.
Maar als ik ergens naartoe ga, draag
ik het liefst een lange broek of een
leuk rokje.

Wanneer had je meteen een klik
met iemand?
Ik denk dat ik meteen een klik had
met de vriendinnen en vrienden die
ik heb gemaakt toen ik naar de mid
delbare school ging. Het ging eigen
lijk vanzelf, omdat je elke schooldag
weer steeds opnieuw dezelfde men
sen tegenkomt en je elkaar zo van
zelf leert kennen.

Wat is je grootste blunder?

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Meike van der Sterren
12
Maasbree
Blariacum College

eigenlijk niet heel erg veel uitmaakt
als andere mensen iets gemeens
over mij denken. Het zou denk ik ook
handig zijn als je kon zien of iemand
liegt of niet.

Wat zou je doen als je een week
alleen thuis zou zijn?

Wie zijn jouw helden?

Dan zou ik veel gezellige dingen
gaan doen met mijn vriendinnen en
lekker veel luieren op de bank met
films en series op Netflix. Je ziet vaak
in films dat als kinderen alleen thuis
zijn ze het hele huis afbreken door
feestjes te geven en zo, maar ik zou
dit zelf nooit doen.

Ik heb eigenlijk geen idool of voor
beeld, maar als ik toch moest kiezen,
zou ik voor het Nederlands vrouwen
handbalteam gaan. Handballen is
een van de dingen die ik het liefste
doe. Ze zijn vorig jaar ook wereld
kampioen geworden en dat vind ik
supervet.

Wat zou je nooit meer over
willen doen?

Wat is het beste cadeau dat je ooit
hebt gekregen?

Zwemles, omdat ik dit altijd
superstom vond. Het gekke is
dat ik het nu wel erg leuk vind
om te zwemmen, maar toen ik
klein was niet. Wat ik ook nooit
meer over zou willen doen, is de
typeles om te leren typen met
tien vingers.

Het beste cadeau dat ik ooit heb
gekregen, is dat ik met mijn vrien
dinnen naar een concert van Davina
Michelle mocht. Dit was echt een
onvergetelijke avond waar ik erg van
heb genoten.

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

De zomer vind ik de leukste tijd van
het jaar, omdat het dan mooi weer
is en ik het gezellig vind om wat te
chillen met mijn vriendinnen op een
heerlijk zomers dagje.

Ik zou ervoor kiezen dat ik hoor wat
anderen denken, omdat het mij

Wat is je favoriete tijd van het
jaar?

Wat is je favoriete drankje?
Dat is een alcoholvrije cocktail die ik
altijd drink als ik op vakantie ben in
Turkije. Wat ik ook superlekker vind,
is warme chocomel met slagroom.
Dit vind ik lekker om te drinken als
het koud is in de winter of als ik op
skivakantie ben.

Wat is het laatste smoesje dat je
gebruikt hebt?
Ik denk dat het laatste smoesje dat
ik heb gebruikt vorige week was.
Ik lag in mijn bed en mama riep mij
wakker omdat ik naar school moest.
Vijf minuten later vroeg ze vanuit
beneden of ik al was opgestaan.
Ik zei van wel, maar ik lag eigenlijk
nog in bed. Ik zou het liefst elke dag
tot 12.00 uur uitslapen, maar dat kan
helaas niet.

Wat is je favoriete boek?
Ik lees niet graag boeken. De boeken
die ik lees, moet ik verplicht lezen
voor school. Ik vind het wel leuk om
in een tijdschrift te lezen. Dit doe ik
bijvoorbeeld als ik op vakantie aan
het zwembad of op het strand lig.

Waar heb je het laatst de slappe
lach om gekregen?

Mijn grootste blunder die ik me nog
kan herinneren was op school. Ik zat
in de les en we waren een toets
aan het maken. Iedereen in de klas
hoorde opeens een muziekje en we
dachten allemaal dat het geluid van
de gang kwam. De docent maakte
de deur open om te luisteren of het
geluid harder werd als hij de deur
opendeed, maar dat was niet het
geval. De hele les hebben we het
muziekje gehoord en nog steeds wist
niemand waar het vandaan kwam.
Aan het einde van de les wilde
ik mijn tas openmaken om mijn
Chromebook te pakken. Ik hoorde
het geluid toen ineens harder. Het
bleek dus dat het geluid van mijn
telefoon kwam. Mijn vriendinnen en
ik hebben er superhard om gelachen.

Wat is de leukste vakantie die
je ooit had?
Ik heb eigenlijk geen favoriete
vakantie, want het is altijd gezel
lig als ik op vakantie ben. Elk jaar
gaan we met twee andere gezinnen
op skivakantie in Oostenrijk en elke
keer is het natuurlijk weer superleuk.
Als ik terugkom van de skivakantie
heb ik alweer gelijk zin in de vol
gende keer dat we gaan.

Welke taal zou je graag willen
leren?
Ik zou graag Spaans willen leren,
omdat ik het gewoon een onwijs
mooie taal vind. Ik ben twee keer in
Mallorca geweest en als we bijvoor
beeld op een terrasje zaten, vond ik
het ook erg leuk om Spaans pro
beren te spreken tegen de obers.
Mijn moeder kan namelijk ook
Spaans spreken.

Hoi

Column

Ongesteld
Ben je ongesteld ofzo? Het hele
probleem met deze vraag is, is
dat het niet echt een vraag is.
Meer een verwijt. Het is
gewoon een ongelofelijk slecht
excuus om een vrouw duidelijk
te maken dat ze zich als een
bitch gedraagt. Wat verwacht
je dan als antwoord? Nou nee,
er speelt zich alleen een
aflevering van Game Of
Thrones af tussen mijn benen,
maar voor de rest gaat alles
goed.
Je kent die frustratie wanneer het
bijna zo ver is en dat je lichaam
je even laat weten dat je niet
zwanger bent, maar we laten dit
moment niet ongemerkt voorbij
gaan, dus hier heb je wat samples
van hoe het voelt om een kind
te baren. Zijn er geen andere
manieren om me dit duidelijk
te maken? Kun je het niet even
globaal op de mail zetten? Ik kan
me trouwens echt niet voorstellen
hoe het voelt om te bevallen.
Ik hoop tegen die tijd, mocht
het me gegund zijn, dat m’n
baarmoeder en ik inmiddels wel
in hetzelfde team zitten. Ik heb nu
af en toe het idee dat we niet aan
dezelfde kant staan. Het is dat ik
nog net geen pijnstillers op brood
eet.
Ik denk dat alle vrouwen het
wel met me eens zijn dat
ongesteldheid in niets is hoe
ze het schetsen in de tamponen maandverbandreclames
op televisie. Je ziet dan
ongestelde vrouwen, of hoe ik
ze noem: mythische figuren,
die uitzonderlijk gelukkig door
een veld met bloemen aan het
rennen zijn. Zo ongeloofwaardig.
Ten eerste: als ik ongesteld ben,
maak ik echt geen onvoorziene
bewegingen. Laat staan dat ik
door een veld ga rennen. En ten
tweede: als ik al uit bed kom, is
het om een reep chocola te eten.
Niet geheel onbelangrijk, je moet
wel goed voor jezelf zorgen.
We go girls.

Mijn baarmoeder
en ik staan niet aan
dezelfde kant

Tekst: Lisa Osinga
Lotte
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Een messenverbod voor minderjarigen
is nodig
Jongeren onder de 16 jaar kunnen binnenkort geen messen meer kopen bij de winkels van IKEA, Xenos en HEMA. De ketens namen op maandag
14 september het besluit om geen messen meer te verkopen aan de jongeren. Action had dit besluit al eerder genomen.
De aanleiding van dit besluit is een grote stijging
in het aantal messen onder jongeren. Grote win
kelketens die dit soort besluiten nemen zijn goed
bezig zou je kunnen zeggen. Maar waarom wordt
niet landelijk in een wet vastgelegd dat het voor
jongeren onder de 18 jaar verboden is om mes
sen te kopen? Zo wordt de veiligheid gewaar
borgd van alle inwoners. Daarnaast, waarom

hebben minderjarigen überhaupt messen nodig?
Zij zijn nog op een leeftijd waarin stoer doen een
grote rol speelt. Als dat gebeurt met een mes, kan
het gevaarlijke situaties opleveren.
Aan de andere kant is het goed dat jongeren messen
dragen. Zo hebben zij een sterker gevoel van veilig
heid als ze een mes bij zich dragen. Mocht het dan
echt fout gaan en een meisje van 17 wordt beroofd,

kan ze zich altijd nog verdedigen. Het aantal bero
vingen kan hiermee ook juist afnemen. Daarnaast
is een mes bij de gemiddelde scouting of Jong
Nederland heel normaal. Met toezicht van een bege
leider kan een minderjarige veel leren met een mes.
Een messenverbod voor minderjarigen is nodig.
Wat vindt u?

Diele deelt

Column

Afscheids
column
Als u dit leest, zit het erop voor
mij bij de HALLO. Na net geen
vijf jaar bij het lokale weekblad
maak ik de overstap naar
Dagblad De Limburger.

GROENTEPAKKET NAJAARSACTIE
•
•
•
•
•
•

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

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

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

Auto’s gevraagd,
alle merken loop, sloop
of schade.
Direct geld en vrijwaring,
snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.
Ben je geïnteresseerd om met
jongeren te werken met een
lichamelijke beperking? Ben je op
zoek naar een leuke baan waarbij je
maatschappelijk bezig bent, solliciteer
dan naar peelenmaas1958@gmail.com

Dekbed
schoon & fris

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

Heb je even...

Wie wil jij dit jaar een
Mantelzorgcompliment geven?
Mantelzorgers zeggen vaak… ‘Ach, dat doe je toch gewoon!’.
Hoe mooi is dat. Misschien ken jij ook wel zo iemand binnen
gemeente Peel en Maas.
Zou jij hem of haar graag een keer in het zonnetje willen zetten?
Vind jij dat hij of zij een kleine attentie verdient?
Dinsdag 10 november is de Dag van de Mantelzorg.
Wil jij die dag een speciﬁeke mantelzorger zelf verrassen met een
kleine attentie en zo je waardering uitspreken? Download dan het
aanvraagformulier via www.mantelzorgpeelenmaas.nl. Wil je een
papieren versie ontvangen? Loop dan binnen bij Vorkmeer,
Kerkstraat 32 te Panningen, of bel met 077-3077350.
Dan zorgen wij ervoor dat jij tijdig een kleine mantelzorgattentie
thuis bezorgd krijgt, om zelf 10 november uit te reiken.
Let op er is wel een sluitingsdatum. Je kunt het mantelzorgcompliment aanvragen tot en met 20 oktober 2020.

Onderschat nooit de kracht van een complimentje
ADVERTENTIE WEEK

Ik begon bij HALLO Peel en Maas
een paar maanden nadat ik
mijn opleiding journalistiek had
afgerond. Die was goed voor de
basiszaken, maar hoe het er aan
toe gaat in de praktijk heb ik
toch vooral geleerd bij de HALLO.
Het blad begon toen als nieuwe
speler in Peel en Maas. Het was
mooi om onderdeel uitgemaakt te
hebben van het team dat ervoor
gezorgd heeft dat de HALLO,
volgens mij, een hele sterke positie
heeft vergaard.
Ik weet dat het blad nog steeds bij
veel mensen rechtstreeks de oudpapierbak in gaat of dient als prima
vetopvang onder de frietpan. Dat is
helemaal niet erg. Ik snap dat er
verschillende doelgroepen zijn en
dat niet alles wat in het blad staat,
even interessant is voor iedereen.
Toch merk ik ook dat ‘heeuul’ veel
mensen iedere week trouw de
HALLO lezen. Voor hen is het een
belangrijke nieuwsbron geworden
voor zaken die spelen binnen onze
gemeente.
Ontelbare reacties kreeg ik op mijn
stukken en columns. Ik kon niet
naar een feestje of kermis gaan
(pre-coronatijd dan uiteraard)
zonder aangesproken te worden.
“Dao mosse ‘ns get euver sjrieve”,
hoorde ik dan. Heerlijk vond en
vind ik dat om al die dingen te
horen. Blijf de ideeën vooral
aandragen bij de HALLO en als
u denkt dat het een interessant
onderwerp is, leg het dan vooral
bij de redactie neer. Liever te veel
opties dan te weinig.
Nu ga ik dus per 1 oktober naar
De Limburger en krijg ik een
andere gemeente dan Peel en
Maas waar ik mijn pijlen op moet
richten. Ik heb heel veel zin in de
uitdaging, maar ik ga de HALLO
ook missen. Het zal iets verder
rijden zijn en ik krijg geen (of in
ieder geval minder) input meer
op kermissen. In ieder geval wil ik
iedereen bedanken waarmee ik op
wat voor manier contact heb gehad
de afgelopen vijf jaar.

38
Tot ziens!
Rob
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Denk mee over duurzame
energie in Peel en Maas
Klimaatverandering is niet meer weg te denken uit de media. Of je het er nu mee
eens bent of niet, iedereen heeft het er over. Wereldwijd willen we zorgen dat de
opwarming onder de 2°C blijft. Dit doen we door met fossiele brandstoffen te stoppen
en duurzame energiebronnen te gebruiken. Dit noemen we de energietransitie.
De energietransitie geeft kansen en kan bijdragen aan het goede leven in Peel en Maas.
Denk aan schone en toekomstbestendige energie en profijt voor inwoners. Daarnaast geeft
de energietransitie ons als gemeente ook verplichtingen die van invloed kunnen zijn op
onze leefomgeving. Denk hierbij aan de Regionale Energiestrategie of het afkoppelen van
aardgas. Goede redenen dus om samen met u te verkennen wat de energietransitie lokaal
kan betekenen en welke ideeën of kansen er liggen.
De 'Climate Chase Game' is een spel dat ons kan helpen om ideeën en kansen
inzichtelijk te maken. Meer informatie over het spel vindt u op
www.drivenbyvalues.nl/climate-chase-game/.
Naast de game komt ook de participatie-coalitie kennis en ervaring delen over
buurtaanpakken, energieprojecten, lokaal eigenaarschap en het organiseren van
coöperaties.
Wilt u meedenken, doen? Dat kan! U kunt zich opgeven voor de volgende bijeenkomsten:
Ankerplaats Grashoek woensdag 30 september 2020
van 19.00 – 23.00 uur
De School Maasbree woensdag 7 oktober 2020
van 19.00 – 23.00 uur
’t Erf Egchel
donderdag 8 oktober 2020
van 19.00 – 23.00 uur

Beleef Samen Duurzaamheid!

De grootte per groep is maximaal 20 deelnemers, dus meld u snel aan!
Mochten er meer aanmeldingen zijn, kijken we of er nog een extra bijeenkomst georganiseerd
kan worden. Aanmelding kan via info@peelenmaas.nl o.v.v. Beleef Samen Duurzaamheid

Vanaf ma. 28 september

Rozendaal en Sevenumseweg
Maasbree afgesloten
Beide wegen en het viaduct over de A67 krijgen een nieuwe asfaltlaag en verkeersdrempels.
De voorbereidende werkzaamheden zijn al gestart. Langs de Sevenumseweg wordt ook
een voetpad aangelegd vanaf de kruising Korte Heide/Lange Heide tot de Dörperfeldlaan.
Tijdens de werkzaamheden zijn Rozendaal en de Sevenumseweg afgesloten voor het
verkeer. De Maasbreeseweg in Sevenum is dan ook afgesloten. De werkzaamheden duren
ongeveer tot half november.
Kijk voor meer informatie en de omleidingsroutes op www.peelenmaas.nl
bij Werk in Uitvoering.

Bekendmakingen in Hallo
U vindt wekelijks een overzicht van de officiële bekendmakingen op deze 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.
Bekendmakingen week 37 (7 t/m 13 september)
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
Grashoek
Grashoek
Helden
Helden
Helden
Kessel
Kessel
Kessel
Koningslust
Koningslust
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Meijel
Meijel
Meijel
Meijel
Meijel
Meijel
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen

Hummerenweg 6
Pratwinkel 9
Prinses Beatrixstraat 7
Vergelt 2
Meijelseweg 48
Helenaveenseweg 1
Helenaveenseweg 1A
Asperge 49
Baarloseweg 1
Rogge 8
Hazenakkerweg 10
Sectie E, percelen 1478 en 1479, Aan de Hagendoorn
Veersepad 17
Veldleeuwerik 15
Zandstraat 15
Bijendonk 15
Boschlaan, kavel 83
Broekstraat 6
Heierveldlaan 3
Molenstraat 38
Op de Kemp 34
Rozendaal 4
Rozendaal tussen 3 en 9
Zonneveld 6
Bolakker 16
Donk 7
Krum 13A
Molenbaan
Nederweerterdijk
Vieruitersten 6
Industrieterrein Panningen 4
John F. Kennedylaan 20
Julianastraat 14
Piushof 14
Piushof 16

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

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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Gevaarlijke stoffen

Lekkende vaten gedumpt in
buitengebied Maasbree
Meer dan honderd vaten, 5000 liter! Levensgevaarlijk en zeer schadelijk voor de natuur.
Veel mensen zoeken het buitengebied op omdat daar volop ruimte is om in alle rust te
wandelen, fietsen en hardlopen. Het buitengebied is echter ook een aantrekkelijke plek
voor criminelen om drugs te produceren en illegale handelswaar op te slaan.

22 september 2020

Raadsvergadering
Op dinsdag 22 september 2020 is om 19.00 uur een raadsvergadering.
Door het coronavirus is dit een vergadering in aangepaste vorm. Dit betekent dat:
• de gemeenteraad vergadert fysiek in het Huis van de Gemeente;
• voor publiek is de vergadering uitsluitend digitaal te volgen op de website. Dat kan live
en het is mogelijk om de uitzending via de ‘uitzending gemist’-functie op onze website
terug te kijken. Ga hiervoor naar www.peelenmaas.eu > Raadsvergadering Live;
• inwoners die gebruik willen maken van het spreekrecht kunnen zich hiervoor aanmelden
tot uiterlijk dinsdag 22 september 2020 11:00 uur bij de griffie (griffie@peelenmaas.nl).
De uitgebreide agenda met toelichting per onderwerp en bijbehorende stukken
kunt u raadplegen op de website: www.peelenmaas.eu > Vergaderingen raad >
Raadsvergadering > Datum: 22 september 2020.
Agenda
Onderdeel a: vaste agendapunten
1. Opening
2. Vragenhalfuurtje
3. Vaststelling agenda
4. Mededelingen
5. Spreekrecht

Een wandelaar heeft zaterdagochtend 12 september gedumpte vaten met onbekende inhoud
gevonden op de Lange Heide in Maasbree en er melding van gemaakt. De lekkende vaten
zijn opgeruimd en de bodem gesaneerd. Wanneer de vaten zijn gedumpt, is niet bekend.
Het opruimen kost veel geld. Geld dat uiteindelijk door de burgers wordt betaald.
Wij zoeken getuigen!
Wij vragen mogelijke getuigen van de dumping om zich te melden. Heeft u iets gezien of
gehoord, meld dit dan zo snel mogelijk. Uw melding wordt vertrouwelijk behandeld. U kunt
contact opnemen met de politie via 0900-8844 of met team Openbare orde en veiligheid via
077-306 66 66 of per mail iserietsnietpluis@peelenmaas.nl
Wilt u liever anoniem blijven? Neem dan contact op met Meldmisdaad Anoniem, 0800-7000.
De strijd tegen drugs
In Limburg hebben we te maken met serieuze problemen rond drugs, ook in Peel en Maas.
Naast het aanpakken van de daders investeren we ook in het voorkómen van situaties.
Met de provinciale en gemeentelijke campagne ‘https://www.watzetjijophetspel.nl’ en
https://watstaaterophetspel.nl willen we inwoners en bedrijven bewust maken van de risico’s
voor zichzelf en hun omgeving. We doen er alles aan om drugsproductie, -handel en –dumping
tegen te gaan. Omdat de ellende die erdoor ontstaat in de omgeving enorm is. Alleen: uw hulp
is daarbij hard nodig! We willen u, als inwoners en bedrijven, alert maken op signalen van
drugsproductie en -handel en u vragen om verdachte situaties te melden. Als u wilt, kan dat
anoniem. Kijk voor meer informatie op www.peelenmaas.nl
Delen vermoedens
Het buitengebied is om in alle rust te wandelen, fietsen en hardlopen. Ziet u tijdens uw
wandeling iets vreemds? Meld het dan. Wij vragen u om uw vermoedens met ons te delen.
Blijf er dus niet mee lopen, maar meld wat u weet bij de gemeente... Ook als u twijfelt. Het kan
een onderbuikgevoel zijn. Bijvoorbeeld als u steeds dezelfde mensen ziet die niet in uw buurt
wonen, met steeds weer anderen in de straat. Zeker als die mensen nerveus, gejaagd of op hun
hoede zijn, kan dat wijzen op drugshandel. Schrijf opvallende gegevens op zoals kentekens van
auto’s en kenmerken van verdachte personen.
Het is een kleine moeite om daar melding van te maken. Is er niets aan de hand, dan is het goed.
Anders gaan wij iets doen en misschien helpt u uzelf of een buurtgenoot om verder in de ellende
te komen. Wij overleggen graag met u! Alleen samen kunnen we deze criminele activiteiten
aanpakken. Corona stopt criminelen niet, ook niet in het buitengebied.

2020

Veteranendag
In overleg met de werkgroep Lokale
veteranendag Peel en Maas is besloten
om de lokale dag voor de veteranen
voor Peel en Maas op 26 september
2020 door corona af te lassen.
We hopen onze veteranen tijdens
de veteranendag in 2021 alsnog
te ontmoeten.

Onderdeel b: agendapunten die niet meer in de raadsvergadering besproken worden (de
zogenaamde hamerstukken)
6. Vaststelling besluitenlijsten van:
• Digitale raadsvergadering van 23 juni 2020 (2020-041)
• Raadsvergadering van 7 juli 2020 (2020-43)
7. Aanwijzing Omroep P&M als lokale publieke media-instelling (2020-051)
8. Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Peel en Maas (2020-049)
Onderdeel c: agendapunten die in de raadsvergadering besproken worden (de
zogenaamde bespreekstukken)
9. Principeverzoek voor de realisering van een woon-zorgcomplex op de locatie
Veersepad 13 in Kessel (2020-044)
10. Regionale woonvisie Noord-Limburg 2020-2024 (2020-047).
11. Vernieuwbouw kindcentrum Kloosterstraat Helden (2020-050)
12. Concept Regionale Energie Strategie Noord- en Midden-Limburg (2020-046)
13. Duurzaamheidsagenda, Beleef Samen Duurzaamheid (2020-045)
14. Verkabeling Hoogspanningslijn Kessel - Kessel-Eik (2020-048)
15. 1e bijstellingsrapportage 2020 (2020-052)
16. Intrekking en benoeming lidmaatschap Werkgeverscommissie Griffie Peel en Maas
(2020-053)
Onderdeel d: sluiting
17. Sluiting

Basisregistratie Personen

Voornemen ambtshalve
opname in de BRP
Het college van Peel en Maas heeft het voornemen de bijhouding van de persoonslijsten
van de onderstaande personen op te schorten, omdat uit een ingesteld adresonderzoek
geen uitsluitsel is verkregen over de verblijfplaats.
Naam
Aoulad Said Hammi
Bocskai
Clarke
Crow
Derkacz
Englisch
Giusini
Jákovics
Orfanopoulos
Wolfe

Voorletters
H.
E.
L.J.
A.D.
Ł.A.
J.E.
G.
M.
A.
A.C.

Geb.datum
05-02-1998
07-12-1985
24-09-1987
06-09-1969
27-01-1993
30-11-1991
20-11-1974
23-03-1994
21-01-1993
30-07-1987

Belanghebbenden kunnen tot 14 dagen na de verschijningsdatum van het voornemen (de
persoonslijst op te schorten) in dit huisaanhuisblad en op de website, bij voorkeur schriftelijk,
hun zienswijze kenbaar maken bij het college, Postbus 7088, 5980 AB Panningen of via
info@peelenmaas.nl.
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Actualiseren adressen
gemeentegids 2021
Op 3 augustus is Akse Media gestart met het actualiseren van de redactionele adressen
voor de gemeentegids Peel en Maas 2021. Wijzigingen en/of aanmeldingen voor het
adressengedeelte kunt u aan de redactie doorgeven tot uiterlijk 25 september 2020.
Akse Media stuurt aan de adressen met een e-mailadres een e-mail ter controle van de
gegevens. Iedereen krijgt een unieke persoonlijke code, zodat u zelf de gegevens kunt
controleren en eventueel aanpassen. Akse Media belt met de overige vermeldingen (zonder
e-mailadres) tijdens de actualisatieperiode.
Let op: staat u nog niet in de gemeentegids, meld u zich aan voor eventuele plaatsing in het
adressengedeelte.
U kunt voor mutaties en/of aanmeldingen ook zelf op de volgende manieren reageren:
per e-mail: redactie@aksemedia.nl (o.v.v. Gemeentegids Peel en Maas)
telefonisch: 0223-673010 (redactie Akse Media)
schriftelijk: Akse Media (t.a.v. Gemeentegids Peel en Maas) Postbus 6033, 1780 KA Den Helder.

Ons riool is geen prullenbak!
Klus- en bouwafval en resten van (muur)verf in het riool? Ja, de monteurs komen
dit regelmatig tegen bij rioolstoringen; het veroorzaakt verstoppingen. Denk eerst
na voordat je iets wegspoelt door de put, gootsteen of toilet. In Peel en Maas zijn
voldoende alternatieven om resten en afval op een verantwoorde manier af te
voeren. Maak gebruik van het milieupark en kijk ook eens op www.peelenmaas.nl bij
afval voor de mogelijkheden.
Het oplossen van de verstoppingen kost veel geld en leidt tot hogere belastingen voor de
inwoners. En bij de waterzuivering is het erg bewerkelijk om deze vervuiling weer uit het
water te halen. In de buurten met een gescheiden rioolstelsel komen de vervuiling terecht
in de natuurlijke wateropvanggebieden (wadi’s) waar ze het schone water vervuilen.

Inzameling Klein Chemisch
Afval (KCA)
Kessel-Eik
Maasbree

ma 21 september
wo. 23 september

17.00 - 19.00 uur
17.00 - 19.00 uur

Meijel

ma. 28 september

17.00 - 19.00 uur

Mariaplein
Kennedyplein, zijde Dorpstraat
tegenover de kerk
Raadhuisplein

De chemokar komt niet meer in alle kernen omdat in sommige kernen te weinig mensen
KCA brachten. KCA kunt u gratis afgeven op het milieupark Peel en Maas (maximaal de
inhoud van 1 milieubox per keer).

Adver torial

Baarlo
Baarlo
Per
Per 11 november
november gesloten!
gesloten!
OPHEFFINGSUITVERKOOP
OPHEFFINGSUITVERKOOP

20%

Het verhaal van Hajrija Adrovic
De weg naar werk is voor iedereen anders, iedereen heeft zĳn eigen verhaal. Neem het verhaal van Hajrĳa
Adrovic. De uit Montenegro afkomstige Hajrĳa woont met haar gezin in Grashoek. Vanwege gezondheidsklachten kan ze niet aan de slag op de reguliere arbeidsmarkt en kwam zĳ twee jaar geleden bĳ NLW Groep
terecht. Hier werkt zĳ met veel plezier aan het vervaardigen van menucovers voor Unicover. Hajrĳa: “Bĳ NLW
voel ik me op mĳn plek, word ik gewaardeerd en kan ik mezelf zĳn. Ik kan mĳn sociale contacten
onderhouden, mĳn eigen geld verdienen en hoef niet thuis te zitten maar ben lekker aan het werk.
Dat betekent veel voor mĳ.” Nieuwsgierig? Lees het hele verhaal op www.nlw.nl. / Tekst en beeld: NLW Groep

op
assortiment!
op het
het gehele
gehele
assortiment!
Geldig vanaf 21 september.
Geldig vanaf 21 september.

Hubo Baarlo
Veldstraat 10 - 5991 AD Baarlo
Hubo
Baarlo
(077) 477 21 41 - baarlo@hubo.nl
Veldstraat 10 - 5991 AD Baarlo
(077) 477 21 41 - baarlo@hubo.nl
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Lokaal P&M

Weten wat er in je buurt of omgeving speelt
In de tijd rond de fusie van de gemeenten Helden, Maasbree, Meijel en
Kessel, veranderde het publiceren van bekendmakingen zoals bouwvergunningen. Het publiceren deed de gemeente niet meer tegelijk in
het lokaal weekblad én website, maar alleen nog digitaal via websites.
Voor wie niet zo vertrouwd was (is) met de computer, een fikse aderlating in buurtinformatie, in veranderingen en vernieuwingen.
Maar iedereen in Peel en Maas heeft
wel recht op die gemeentelijke infor
matie, zeker als een vergunning met
verandering of impact in de woon
omgeving te maken heeft. Veel
inwoners vonden dit erg jammer en

PvdA/GroenLinks

teleurstellend, maar het betekende
ook vaker, dat inwoners of buur
ten onprettig ‘verrast’ werden met
bouwontwikkelingen of indringende
veranderingen in de woonomgeving,
zoals het huisvesten van grote groe

pen arbeidsmigranten of de bouw
van een groot gebouw of infrastruc
tureel werk.
Lokaal Peel&Maas diende daarom
een ‘motie communicatie’ in tij
dens de raadsvergadering. De raad
ging akkoord, dat uitdrukkelijker
en genuanceerder informeren van
inwoners in het weekblad HALLO
zonder meer toegevoegde waarde
heeft. Sinds vorige week publiceert
de gemeente weer de belangrijk
ste vergunningen in de gemeen

Joep Hermans, raadslid

Verkabeling hoogspanning

Binnenkort buigt de gemeenteraad zich over een voorstel om vervolgonderzoek te doen naar de verkabeling lijnen bekend is. Dat getuigt niet
van de hoogspanningslijn Kessel en Kessel-Eik. Het voorstel om hiervoor 100.000 euro beschikbaar te stellen, van politieke moed. Het college
waarschuwt dat instemmen met
begint met de mededeling dat eind 2018 een voorstel op tafel lag om niet over te gaan tot verkabeling.
Dat voorstel is toen aangehouden
en er is opnieuw onderzoek
gedaan naar verkabeling. Maar het
aangehouden voorstel om niet
te verkabelen, was al gebaseerd
op een onderzoek. Daarin wordt
geconstateerd dat de meerwaarde
voor woningbouw in Kessel-Eik
minimaal is, dat verkabeling weinig

terubriek van weekblad HALLO.
Kleine moeite…groot plezier, zo vin
den wij. U hebt recht om te weten
wat er bij u in de buurt aan de hand
is én u hebt recht om hier in betrok
ken te worden én u hebt recht hier
zo nodig bezwaar tegen te maken.
Dat vinden wij communicatie zoals
het hoort, open, direct en gemakke
lijk bereikbaar.

waarde heeft voor potentiële
nieuwe ontwikkelingen en dat de
vraag gesteld moet worden of het
verantwoord is hiervoor zoveel
gemeenschapsgelden in te zetten.
Niet doen dus, wou het college toen
ook al zeggen. In het collegevoorstel
voor vervolgonderzoek staan zoveel
bedenkingen dat geconcludeerd

moet worden dat het college nog
steeds geen voorstander is van
verkabeling: omwille van gezondheid
hoeft het niet, het kost erg veel en
vervolgonderzoek kan verkeerde
verwachtingen scheppen. Toch stelt
het college voor om nu 100.000 euro
uit te trekken voor een onderzoek,
waarvan de uitkomst al in grote

het vervolgonderzoek nog niet
wil zeggen dat daadwerkelijk
overgegaan wordt tot verkabeling,
want het heeft weinig meerwaarde
en het gaat de gemeente ettelijke
miljoenen kosten. Het getuigt
van eerlijke en open politiek als
partijen nu al aangeven of ze
enkele miljoenen over hebben
voor deze verkabeling en waar

ze dat geld vandaan halen: uit de
reserves, bezuinigen of belasting
verhogen? PvdA/GroenLinks is
duidelijk: wij zijn geen voorstander
van deze verkabeling; het geld dat
ervoor nodig is, is hard nodig voor
problemen die urgenter zijn, zoals
het bestrijden van de gevolgen van
de coronacrisis en het aanpakken van
het klimaatvraagstuk.
Annigje Primowees, Frits Berben, Raf
Janssen, 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.

AutoArena en Wealer...
Samen krachten bundelen...
Samen vooruit...
Samen één naam...

Waar ga jij naartoe vandaag?

wealer.nl

Vestigingen in: Venray - Venlo - Panningen - Roermond - Sittard - Heerlen - Maastricht
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13

Geplukt

Esther Doek Helden
Esther Doek (35) werd geboren in Panningen, woont in Helden, maar is eigenlijk helemaal verknocht aan
Koningslust. Daar vond ze haar vriend, zit ze al twaalf jaar bij de jongerenvereniging en viert ze vastelaovend met De Brookhaze. Het is ook de plek waar haar twee nog jonge kindjes straks naar school moeten.
Deze week wordt Esther geplukt.

Omdat er zoveel kinderen zijn, kunnen
we altijd wel meer leiding gebruiken”,
zegt ze lachend. “Dus als er mensen
interesse hebben...”
De jongeren gaan met de vereniging
bijvoorbeeld verven, knutselen of ze
doen speurtochten, gaan bowlen of
beantwoorden de vragen van een quiz
die de leiding gemaakt heeft. “Het is
heel divers. Het leukste is als je merkt
dat de kinderen een leuke tijd hebben.
Daar doe je het voor.” Ze is dan ook
nog niet van plan om te stoppen.
“Ik vind het nog steeds hartstikke
leuk om te doen. Het is vaak gewoon
gezellig en je zorgt er toch voor dat de
jeugd van de straat blijft.”

Kapsalon

Het is niet raar als mensen denken
dat Esther geboren en getogen is
in Koningslust. Ze zit er immers bij
diverse verenigingen, woonde er
vier jaar en is er eigenlijk iedere
week wel te vinden. Dat heeft
zijn oorsprong in de tijd dat ze op
het Bouwens in Panningen zat
en vriend Tim Wijnands leerde
kennen. “We kregen een rela
tie toen ik 15 was”, vertelt Esther.
“Twintig jaar geleden inmiddels
alweer. We hebben eerst samen
gewoond in een nieuwbouwhuisje
in Koningslust en wonen sinds vier
jaar in Helden.”
Esther groeide dan wel op in

Panningen, nadat ze Tim leerde
kennen, speelde het grootste
gedeelte van haar leven zich af
in Koningslust. Vrijwel alle leden
van haar vriendengroep komen
er vandaan en op een gegeven
moment werd ze ook betrokken in
het verenigingsleven. “Een vriendin
vroeg me of ik het leuk zou vinden om
leidster te worden bij OJB Koningslust,
de jongerenvereniging. Dat stond
me eigenlijk wel aan, dus heb ik ja
gezegd.”

OJB
Dat is alweer twaalf jaar geleden. Ze is
nog altijd leidster en zat verschillende

jaren in het bestuur. “Eigenlijk alle
kinderen in Koningslust komen wel bij
de OJB”, vertelt ze over de vereniging
die volgend jaar haar 50e verjaardag
viert. Qua opzet heeft het veel weg
van Jong Nederland, vertelt Esther.
“Maar bij ons komt de jongste groep
één keer in de maand en de twee
oudere groepen twee keer per maand
bij elkaar. Met de leiding proberen
we de jeugd dan bezig te houden.

Zelf was Esther het afgelopen halfjaar
veel thuis. Als kapster met een eigen
salon (Headlines in Roggel) moest ze
de zaak twee maanden sluiten van
wege corona. Toen ze eindelijk weer
open mocht, viel dat precies op de
datum dat Esther met zwangerschaps
verlof zou gaan. “Ik heb twee maanden
extra vrij gehad.” Al was dat geen peri
ode dat ze met een rustig gevoel thuis
zat. “We hebben de zaak wat op kun
nen knappen, wat geverfd en geklust,
maar er moet toch geld binnenkomen.”
Alhoewel Esther een vader heeft met
een eigen zaak, was dat niet per se
een droom van haar. Toch kwam het
zover toen de kapperszaak waar ze
werkte, failliet ging. “De curator vroeg
toen of iemand van het personeel de
zaak over wilde nemen. Ik heb er goed
over nagedacht en toen besloten dat
ik dat wel wilde. Het was eigenlijk
geen heel groot risico. De klantenkring
was er al en twee collega’s bleven in
de kapsalon werken. Natuurlijk loop je
tegen veel zaken aan, maar over het
algemeen is het heel goed gegaan.
Ik kan wel zeggen dat de kapsalon
toch een droom is geworden die uit
is gekomen. Ik zou echt niet anders
meer willen.”

20 luxe appartementen
in het Ringovenpark
Panningen

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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volgende week
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NU IN VERKOOP!
Inschrijven mogelijk t/m vrijdag de 18 e!

nieuwbouw-panningen.nl

Buitengebied
Maar zoals gezegd was ze dit jaar een
tijd lang afwezig, eerst door corona
en later door een veel leukere reden:
de geboorte van zoon Kes nu ruim
drie maanden geleden. Eerder kregen
Esther en Tim al dochter Pip (3).
Met z’n viertjes, en sinds een paar
weken twee kittens, wonen ze nu
in het buitengebied van Helden.
“Maar we zijn eigenlijk nog steeds
helemaal op Koningslust gericht.
De buurt vindt dat niet kunnen”,
vertelt ze lachend. “Maar de kinderen
gaan straks toch in Koningslust
naar school, haha. We hebben
gewoon alles daar. Onze families,
vrienden, OJB, de voetbalclub waar
Tim trainer is en zelf speelt en de
carnavalsvereniging.”
Want de vastelaovend is ook
een grote happening in huize
Wijnands-Doek. Ze waren altijd al
bij alle evenementen te vinden van
carnavalsvereniging De Brookhaze,
maar sinds ze gevraagd werden om
bij de vereniging te komen, missen ze
niets meer. “De vastelaovend vinden
we allebei echt een superleuke
tijd ieder jaar. Ik hoop heel erg dat
het volgend jaar gewoon door kan
gaan. Het zou heel jammer zijn
als alles afgelast wordt. Ik moet er
niet aan denken. Misschien dat de
evenementen in Koningslust klein
genoeg zijn om in aangepaste vorm
door te kunnen laten gaan. Dat zou
wel heel leuk zijn.”

We zijn nog
steeds op
Koningslust gericht

Tekst en beeld: Rob Dieleman
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Doelpuntrijk duel

Helden schakelt
Panningen uit in derby
bekerduel

MVC’19 wint van Arcen in
bekerduel
De voetbalmannen van derde klasser MVC’19 uit Maasbree speelde op zondag 13 september de derde poulewedstrijd in de eerste bekerronde tegen vierdeklasser RKDEV Arcen. MVC’19 won met 2-1.

De voetbalploeg van SV Panningen speelde op zondag 13 september een derby tegen het team van Helden. In het bekerduel was
Helden de betere ploeg en schakelde Panningen uit met 3-6.
De eerste grote kans was voor
Helden-aanvaller Steef van Berlo.
Hij omspeelde Panningen-doelman
Jordy Nelissen in de 8e minuut,
maar zijn te zachte inzet werd van
de lijn gehaald. Panningen kwam
volkomen onverwacht op voor
sprong. Remco Litjens nam een
voorzet vanaf links in een keer op
zijn slof en Helden-keeper Nick
Bouten was volslagen kansloos
tegen het niet eens zo harde, maar
wel zuivere schot, 1-0. Helden nam
daarna het heft in handen en Bas
Wijnands scoorde in de 22e minuut
1-1. Meteen daarna, in de 24e
minuut, schoot Edwin Heuvelmans
namens Helden een vrije trap
vanaf een meter of 20 binnen, 1-2
voor Helden. En toen Bas Wijnands
in de 32e minuut Helden op een
1-3 voorsprong zette, dachten de
meeste Panningen-supporters
dat de wedstrijd was gespeeld.
Een een-twee combinatie werd
afgerond met een buitenspeldoel
punt van Ramon. Robin van Osch

maakte vervolgens zijn opwach
ting en viel in voor Ilias Amhaouch;
het bracht nieuwe impulsen voor
Panningen.
Meteen na rust scoorde Panningen
de aansluitingstreffer door een
benutte penalty van Remco Litjens,
2-3. Panningen begon aan een
sterke fase en de gelijkmaker hing
in de lucht. Frank van Oyen viel in
en Panningen creëerde kansen.
Robin van Osch kon alleen voor
Helden-doelman Nick Bouten niet
scoren en ook Ramon Sijben kwam
net te kort. In de 70e minuut was
het echter Tren Giesen die namens
Helden geheel vrij een voorzet bij
de tweede paal kon binnenkoppen,
2-4. De wedstrijd was gespeeld.
De 2-5 en 2-6, beiden van Freek
Kessels waren voor de statis
tieken en de 3-6 van Robin van
Osch maakte de nederlaag voor
Panningen iets draaglijker.
Tekst: voetbalvereniging
SV Panningen

Meerdere prijzen voor
Caprilli op dressuurdag
Paardensportvereniging PSV Caprilli uit Panningen deed zondag
13 s eptember mee aan een wedstrijd, georganiseerd door PC Lottum.
Vanuit Caprilli deed een aantal meiden mee in de categorie dressuur.

MVC’19 begon voortvarend aan de
wedstrijd. Een voorzet van Erik Schoof
werd in de 9e minuut door Marco
Danëls afgerond. MVC’19 kreeg diverse
kansen, maar het duurde tot de 29e
minuut eer MVC’19 op 2-0 kwam.
Een voorzet van Ron van den Kerkhof
kwam voor de voeten van Rob Custers,
die met een halfvolley scoorde. In de
eerste helft werd nog een doelpunt
van Ron van den Kerkhof terecht afge
keurd wegens buitenspel. De gasten
kwamen nauwelijks aan aanvallen

toe. De Maasbreese doelman Tim
van Renselaar maakte weer een zeer
betrouwbare indruk.

Eretreffer
In de tweede helft ging MVC’19 slordig
om met de kansen. Het spelpeil was
minder dan in de eerste helft. De ere
treffer van RKDEV kwam in de 71e
minuut uit de lucht vallen. Deze werd
gemaakt door Sjoerd Brands.
MVC’19 trainer Tom van Bergen wis
selde in de tweede helft vier spelers,

waardoor Nuno Zoontjes zijn debuut
mocht maken in het eerste elftal.
MVC’19 bekert verder. Komende zon
dag 20 september begint MVC’19 de
competitie met een uitwedstrijd tegen
MMC Weert. MVC’19 wil in de bovenste
helft van de ranglijst meedraaien.

Tekst: Mat Nellen,
voetbalvereniging MVC’19
Beeld: Rob Custers

Records en prijzen bij handboogwedstrijd
De Indianen
Handboogvereniging De Indianen uit Koningslust speelde met meerdere leden de eerste wedstrijd van
het seizoen op vrijdag 11 september. Er werd gespeeld om de Wiel Theeuwen erelid beker.
In totaal achttien schutters deden
mee aan het kampioenschap. De
winnaar van de wisselbeker werd
Iva Keijsers. Keijsers schoot 41 pun
ten boven haar gemiddelde van
afgelopen seizoen. Tevens schoten
de beide jeugdschutters een per
soonlijk record. Keijsers schoot met

188 punten een nieuwe record,
terwijl Patrijk Chrus’niak zijn beste
score op 166 punten zette. De hoog
ste schutter was Wilbert Theeuwen
met 217 punten. Bij de dames was
het Jori van de Velden die met 184
punten de leiding nam. De hoogste
senior was Henk Stevens met 193

punten. Ton Janssen behaalde met
224 punten de meeste en was de
hoogste compound.

Tekst: handboogvereniging
De Indianen

Grashoek blijft ook in derde bekerronde
zonder punten
In Belfeld heeft het eerste team van SV Grashoek zondag 13 september van vijfde klasser Belfeldia
met 2-1 verloren.

Voor de meiden met een verzorgpony
betekende dit de laatste wedstrijd van
dit jaar.
Er zijn prijzen behaald. In de klasse
DE B eerste proef behaalde Daantje
Wijnen met Ami D’or S de derde prijs
met 191 punten. De tweede proef was
voor deze combinatie goed voor de
tweede prijs met 194 punten. In de
klasse CD B Had Guusje Roelofs met

Avantie S twee keer prijs. Met 206
punten voor de eerste proef nam ze
de tweede prijs mee naar huis en bij
de tweede proef ging ze met 218,5
punten en de eerste prijs naar huis.
Daarnaast werden er winstpunten mee
naar huis genomen.
Tekst: Kirsten Voesten,
paardensportvereniging PSV Caprilli

Beide ploegen gingen onder de
warme herfstzon vol voor de pun
ten. Hierdoor ontstond een aantrek
kelijk kijkspel. De thuisclub kwam
na 20 minuten op voorsprong, 1-0.
Een misser werd door Niels Kessels
afgestraft. Op slag van rust kwam
Grashoek op gelijke hoogte. Een
penalty, na een overtreding tegen
Harmen Schilder, werd door aan

voerder Burak Oosterveen keu
rig ingeschoten, 1-1. In de tweede
helft streden beide ploegen lange
tijd met wisselende kansen om de
voorsprong. Die kwam er in de 78e
minuut voor Belfeldia. Weer was
het Niels Kessels die doel trof, 2-1.
Het was ook de stand waarmee
scheidsrechter Harry Kanning uit
Horst voor het einde floot. Zondag

20 september start de competitie.
Grashoek begint met een uitwed
strijd tegen TSC’04 in Tegelen.

Tekst: voetbalvereniging
SV Grashoek
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Baarlo bekert verder ondanks
nederlaag bij GFC’33
Voetbalvereniging VV Baarlo had op zondag 13 september genoeg aan een gelijkspel bij vierdeklasser GFC’33
om verder te bekeren. Toch haalde Baarlo niet genoeg uit de wedstrijd en verloor de ploeg met 2-0.

15

Veredelde oefenpot

OVU wint van Treffers
Het eerste team van beugelclub OVU uit Kessel opende het seizoen
donderdag 10 september met een mooie 4-1 bekeroverwinning op
de buren uit Maasbree in een ‘veredelde oefenpot’.
Bjorn Bongers opende alsof hij
nooit was weggeweest, Roel
Ottenheim permitteerde zich enige
nonchalance wat door Hem Hendrix
bijna werd afgestraft. Het ‘vaste
koppel’ Eric Kleynen en Jac Lintjens
maakte er weer een mooie pot
van waarin Eric halverwege met
twee bollen het verschil maakte
en de 3-0 op het bord bracht.
Voor de vierde partij had Treffers
‘good old’ Joep (Nijssen) van stal
gehaald die zichzelf nog het meest

verbaasde door, zonder één mis
ser, Hay Jacobs gedecideerd terug
te wijzen. De laatste partij tussen
Maikel Leenders en Joris Wijnen
ging lang gelijk op, maar op het
eind wist Maikel met een mooie
slag, zijn handelsmerk, het verschil
te maken. Donderdag 17 septem
ber, weer thuis, tegen het ver
sterkte team uit Olland gaat het
‘om het eggie’.
Tekst: beugelclub OVU

Net geen stunt voor
volleybaldames uit Kessel
op landelijk niveau
Het eerste damesteam van volleybalvereniging VC Kessel speelde op
zaterdag 12 september een voorbereidingswedstrijd tegen Tecona ADC
D1. De dames verloren nipt 2-3 deze nationale bekerwedstrijd.

Al in de openingsfase tekende zich
eigenlijk het verdere verloop van het
duel af. Het reeds uitgeschakelde
en daardoor vrijuit spelende GFC’33
kwam veel gemotiveerder en feller
uit de startblokken dan het tamme
en slordig spelende Baarlo. Al bin
nen 10 minuten lag de bal achter
Baarlo-doelman Jeffrey Schouenberg
in het net, die kansloos was op het
harde schot van GFC’33-spits Willem
Breukers, 1-0. Met meer balbezit
kwam Baarlo voor rust niet verder

dan een op de paal gekopte bal van
Maarten Camper.
Wie dacht dat de roodzwarten in
de tweede helft wel orde op zaken
zouden stellen, kwam bedrogen uit.
Al heel snel voerde GFC’33 via Thei
Breukers de score verder op, 2-0.
Baarlo liep daardoor nog meer ach
ter de feiten en wist dat niet meer te
corrigeren. Mede doordat een aantal
spelers niet haar normale niveau wist
te halen in dit duel. Met veel balver
lies en individuele fouten als gevolg.

GFC’33 kwam op de counter dichter
bij een grotere zege dan Baarlo bij
een aansluitingstreffer. De roodzwar
ten bleven echter met meer geluk
dan kunde van meer tegentreffers
verschoond. Ondanks deze nederlaag
gaat Baarlo op doelsaldo toch door
naar de volgende bekerronde.

Tekst en beeld: Len Gielen,
voetbalvereniging VV Baarlo

Prijzen voor PSV De Cavaliers
Ruiters van PSV De Cavaliers uit Panningen namen zaterdag 12 en zondag 13 september deel aan
diverse wedstrijden.
Op zaterdag 12 september reisde
Nikki Hanssen af naar een even
ting wedstrijd in het Achterhoekse
Gelselaar en werd hier tweede in
de klasse L met Mutsaards Pascha.
Op zondag 13 september nam
Monique Peeters deel aan een dres
suurwedstrijd bij De Hermkushof

te Merselo en behaalde hier met
Consciento in de combiklasse M1/
M2 een tweede prijs in de eer
ste proef en een eerste prijs in de
tweede proef. Ilse Steijvers nam op
zondag 13 september deel aan een
menwedstrijd te Grubbenvorst en
behaalde met Tess een eerste prijs

in de vaardigheid en bij de dressuur
1- en 2-span pony’s die in handi
cap verreden, werd behaalde ze
met Tess een tweede prijs en een
gedeelde vijfde prijs met Bo en Tess.
Tekst: paardensportvereniging
De Cavaliers

Koppelwedstrijd jeugd HSV De Ruisvoorn

Het was de eerste wedstrijd
op nationaal niveau in de bijna
50-jarige geschiedenis van VC Kessel.
Beide teams waren enorm aan
elkaar gewaagd: de passes werd
goed verzorgd, mooie ballen werden
geslagen en er werd met vechtlust
verdedigd. Na drie sets stond er
een 2-1 voorsprong voor VC Kessel
op het scorebord (23-25; 25-23;

25-23). Deze voorsprong mocht niet
resulteren in een winst. In set 4 en
5 was Tecona ADC Kessel te slim af
(14-25; 8-15). Net geen stunt voor de
Kesselse dames op nationaal niveau,
maar volgende week zullen ze met
vertrouwen aan de nieuwe competitie
beginnen, tegen VCE/PSV.
Tekst: Volleybalvereniging VC Kessel

Hengelsportvereniging De Ruisvoorn in Helden organiseerde op zaterdag 12 september een koppelwedstrijd voor de jeugd. Daar deden in totaal veertien deelnemers aan mee.
Nadat iedereen zijn plekje had gekre
gen en zijn spullen had opgebouwd
kon om 09.00 uur het startsein wor
den gegeven. Na een tijdje vissen
ging het al snel rond dat er een mooie
schubkarper was gevangen door
een van de deelnemers. Dit zorgde
ervoor dat iedereen nog beter zijn
best ging doen om meer te vangen
om deze visser te kunnen verslaan.
Na de pauze werd de middag voor
sommigen een lange zit. De vangsten
vielen op sommige plaatsen terug
en op een aantal plaatsen zelfs naar

helemaal nul. Enkele vissers waren
dus blij het eindsignaal te horen.
De weegploeg ging aan het werk en
de deelnemers mochten niet meelo
pen met de weegploeg om het span
nend te houden. Uiteindelijk werden
Roy Moonen en Dion Gommans eerste
met 15.375 kilo. Tweede werden Kyra
Veugelers en Pieter Trines met 7.975
kilo en derde Stef van Grimbergen en
Paul Thijssen met 4.860 kilo. Naast de
bekers had sponsor JD Floats ervoor
gezorgd dat elk jeugdlid een mooie
prijs kon meenemen ongeacht de

plaatsing. De vierde clubwedstrijd
werd gewonnen door Jos Janssen.
De wedstrijd vond door het jeugdvis
sen dit keer plaats op zondagmorgen.
Jos hengelde 1.700 gram uit het water
en werd gevolgd door Math Verhaeg
met 1.125 gram. Nummer drie Martin
Sanders volgde op ruime afstand met
450 gram. Theo de Bock (375 gram)
en Huub Maassen (50 gram) werden
vier en vijf.

Met een glimlach goed kauwen!

Tekst: hengelsportvereniging
De Ruisvoorn

Bel voor een afspraak 077 35 153 21

MollKunstgebit.nl
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Ruilbeurs keert terug
in Meijel
De maandelijkse ruilbeurs van verzamelaarsvereniging De
Peelstreek staat op zondag 20 september weer op het programma.
In gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel kunnen liefhebbers
terecht voor allerlei soorten verzamelobjecten.
De verzamelaars kunnen onder
meer munten, postzegels, pen
nen, suikerzakjes en ansichtkaar
ten komen bekijken en wellicht
aanschaffen. Wel wordt er toe
zicht gehouden op naleving van de
coronaregels van het RIVM en de
veiligheidsregio. Zo moet er afstand

gehouden worden, moeten alle
bezoekers zich registreren en is er
een verbod op alcohol.
De ruilbeurs is geopend van 09.00
tot 12.30 uur. Parkeergelegenheid
is voldoende aanwezig, zo laat de
Meijelse vereniging voor verzame
laars weten.

De voorstelling is verplaatst naar
27/28 februari en 6/7 maart 2021

Wil je de kaartjes verplaatsen naar 2021,
doneren of retourneren?
kijk op onze website www.spektakel.nl
of mail naar penningmeester@spektakelkessel.nl

VOOR EEN MOOIE EN SFEERVOLLE BADKAMER

In ve
met o rband
n
best s 2-jarig
bij aa aan krijg
t
n
comp koop van u
lete b
een
een g adkamer
wand ratis
close
t

Thema-avond voor vaders bij MamaCafé
MamaCafé Peel en Maas houdt op donderdag 24 september een avond speciaal voor vaders. Het thema van de
avond is: ‘Hoe word je de vader die je je kinderen gunt?’. Jeroen de Jong van De Praktijkvader komt een workshop geven.
Volgens het MamaCafé voelen veel
mannen zich als ze vader zijn voor
het eerst volwassen. ‘Je bent begon
nen aan een reis die vaak een zoek
tocht blijkt en veel vragen oproept’,
schrijft de vereniging. Denk aan vra
gen als: ‘Hoe moet de tijd tussen het
gezin, werk en vrije tijd gedeeld wor
den?’, ‘Hoe ga je om met alle keuzes
die je moet maken in de opvoeding?’,
‘Hoe zorg je dat je in de relatie met je
partner niet alleen maar vader en moe
der bent, maar ook geliefden blijft?’ en
‘Hoe ga je om met je eigen ouders en
je omgeving nu jij zelf vader bent?’
Jeroen de Jong van De Praktijkvader is

coach van vaders en zelf ook papa van
drie kinderen. ‘Ik geloof in een wereld
van enthousiaste, betrokken vaders die
hun waarheid voorleven aan hun kin
deren’, schrijft hij. ‘En hen zo laten zien
waar het leven om gaat. In mijn geval
is dat: leven vanuit je eigen kracht en
passie, liefhebben met heel je hart en
het lef hebben om buiten de gebaande
paden te treden.’
De Jong geeft aan dat het voor man
nen vaak lastig is om toe te geven
dat ze iets niet helemaal weten, met
als gevolg dat ze vast komen te zit
ten. ‘Ik heb zelf talloze keren ervaren
hoe fijn en waardevol het is om je met

andere mannen te verbinden.’ In de
workshop gaan de deelnemers en
De Jong met elkaar op zoek naar hoe
iedereen het vaderschap op de eigen
manier kan invullen. ‘Wat vind je lastig
in het opvoeden, hoe doe je het samen
met je partner, wat is de invloed van
je eigen opvoeding en boven alles: hoe
word jij (nog meer) de vader die je je
kinderen gunt?’
De avond op 24 september vindt plaats
bij café Tinus in Panningen en begint
om 20.00 uur. Aanmelden is verplicht
en kan door een mail te sturen naar
mamacafepeelenmaas@outlook.com

Gezet van Kessel brengt nieuws van
Dorpsoverleg
Kessel gaat op de schop. Het dorpsoverleg heeft het druk met de Maasboulevard, het gemeenschapshuis en de
verkeerssituatie. Wegens de coronacrisis is er al ruim een halfjaar geen gelegenheid meer geweest om de inwoners
tijdens een bijeenkomst bij te praten. De papieren krant de Gezet van Kessel moet daar verandering in brengen.
Ja, op de website is al het nieuws
wel te vinden, zegt Ivo Joosten die
de redactie op zich neemt. “Maar
daar moet je echt naartoe om het te
gaan halen. En het is vluchtiger dan
papier.” Bovendien wil het dorpsover
leg inwoners motiveren om mee te
doen. “Er zijn de komende anderhalf
jaar nog voldoende projecten waaraan
iedereen zijn steentje kan bijdragen.”
De Maasboulevard wordt in maart
volledig onderhanden genomen.
Met fraaie Spaanse trappen en een
fraaie cortenstalen pergola die de
poort van Peel en Maas moet symbo

liseren. Het gemeenschapshuis is oud
en onderkomen en zal als laatste in
de gemeente Peel en Maas worden
vernieuwd. En voor de veiligheid word
een verkeerscirculatieplan ontworpen
met een autoluw centrum.
De Gezet van Kessel brengt geen
nieuws over particuliere initiatieven,
benadrukt Joosten, het verschijnt
onder de vlag van het dorpsoverleg en
met verhalen over de initiatieven van
het dorpsoverleg.
De krant wordt betaald uit het bud
get van het de Stichting Dorpsoverleg
Kessel, maar ook van de verschil

lende projecten. “Zij moeten de
inwoners meenemen bij het proces.
Communicatie hoort daar dus bij”, ver
klaar Ivo.
Het eerste exemplaar verschijnt bij
deze HALLO, eind dit jaar en begin
volgend jaar komt er weer een editie.
“Intussen bekijken we of we de web
site aanpassen en of er misschien nog
een digitale nieuwsbrief komt. Na drie
uitgaven bekijken we hoe het wordt
ontvangen en kijken we hoe we ver
der gaan.”
Tekst: Marc van der Sterren

Openingstijden:
ma gesloten
di-vr 09.30 tot 17.30 uur
za 09.30 tot 15.00 uur
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Hagro Kantoormeubelen B.V. is een complete regionale
aanbieder van nieuw en gebruikt kantoormeubilair.

Wij zijn per direct op zoek naar een

Verkoopmedewerker
• je functioneert op minimaal MBO-niveau;
• je bent klantgericht, flexibel en een teamspeler;
• je hebt ervaring in de verkoop (of bent bereid
om hiervoor opgeleid te worden).

Magazijnmedewerker / Monteur
Als magazijnmedewerker / monteur ben je werkzaam op de locatie
Sevenum en omstreken. Je houdt je bezig met ontvangst / uitgaande
goederen, orders klaarzetten en het bezorgen, inhuizen en monteren van
bestelde kantoormeubelen bij onze klanten. Het betreft een fulltime functie.
Functie-eisen:
• Zelfstandig kunnen werken;
• In het bezit van een geldig
C rijbewijs;
• Goede fysieke gezondheid;
• Geen 9-tot-5 mentaliteit.

Arbeidsvoorwaarden:
• Marktconform salaris en vergoedingen;
• Mogelijkheid tot een vast dienstverband;
• Werken met modern en goed
onderhouden materieel;
• Afwisselend werk;
• Extra cursussen wanneer vereist.

Pas jij binnen deze omschrijving en heb je zin in een een nieuwe uitdaging?
Stuur ons dan je sollicitatiebrief met CV. Dit kan per post:
Hagro kantoormeubelen, t.a.v. dhr Wout Swinkels, Horsterweg 19,
5975 NA Sevenum of per e-mail naar info@hagrokantoormeubelen.nl

Nieuwe dirigent Beringse fanfare
De Beringse fanfare St. Jozef heeft een nieuwe dirigent. Dominique Rohenkohl heeft het stokje overgenomen van Willem Lindelauf die na negen jaar afscheid neemt. De muziekvereniging is na een lange stop
vanwege de coronacrisis weer begonnen met repeteren. Voor meer informatie over de vereniging, de
muziekopleiding of herintreden in de muziek kan er contact opgenomen worden met St. Jozef. Dat kan door
te mailen naar secretariaat@fanfarejozef.nl of te bellen naar 077 307 79 63. Op de foto overhandigt voorzitter John Verhoijsen de overeenkomst aan de nieuwe dirigent.
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Fietsen van Baarlo naar Baarlo
Zeven kilometervreters van wielervereniging TWC Olympia uit Baarlo grepen de kermisloze zondag aan voor
een bijzonder tochtje. In plaats van met een pilsje op het terras, zaten de wielrenners op de fiets van het
Overijsselse Baarlo naar de Limburgse plaats met dezelfde naam. Een rit van 195 kilometer.
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Kemphazen blazen
activiteiten af
Carnavalsvereniging De Kemphazen uit Egchel heeft de activiteiten die gepland stonden voor het najaar afgelast of doorgeschoven
naar januari. Onder de activiteiten vallen de rommelmarkt, liedjesavond en de prinsenonthulling.
De rommelmarkt op 4 oktober is
volledig afgeblazen. Daarmee komt
ook de ophaaldag van de spullen in
Egchel te vervallen. Ook de lied
jesavond op zaterdag 21 november
in café Manders is geannuleerd.
Voor beide activiteiten geldt dat
het met de huidige coronasitu
atie volgens de vereniging niet
veilig is om ze door te laten gaan.

‘De veiligheid en gezondheid van
onze bezoekers, vrijwilligers, eigen
leden en inwoners van Egchel staat
voorop. We hopen dat we in 2021
beide activiteiten weer kunnen orga
niseren’, laat de vereniging weten.
De prinsenonthulling wordt onder
voorbehoud verplaatst naar januari
2021. Normaal gesproken vindt die
plaats in november.

Paddenstoelenexcursie
IVN Helden
De zeven fietsers van Olympia vertrok
ken om 05.00 uur richting Overijssel.
In Baarlo, gemeente Steenwijk, begon
hun fietstocht in een kille tempera
tuur van 14 graden. “Met een zuid
westenwind pal op de neus, reden we
het eerste uur door de polder richting

Kampen”, laten de renners weten.
“Via Heerde, Apeldoorn en Arnhem
naar Nijmegen waar de lunch werd
genoten op een pittoresk plekje langs
de Waal.”
Met een volle maag trokken de fietsers
vervolgens richting Mook. Daarna wer

den de Maasboorden gebruikt om via
Boxmeer en Venray terug te keren in
Peel en Maas. Na bijna 9 uur onder
weg te zijn geweest, werd de tocht
afgerond. De beloning was een pilsje
op het kermisloze terras in Baarlo.

Natuurvereniging IVN Helden houdt op donderdag 24 september
een paddenstoelenavond en daaropvolgend op zondag 27 september een paddenstoelenexcursie. De avond wordt verzorgd door
paddenstoelenkenner Gerard Dings.
Zowel de informatieavond als de
excursie wordt verzorgd door Gerard
Dings, een paddenstoelenkenner bij
uitstek. Tijdens de infoavond komen
onder meer de indeling, bouw en
voortplanting van de paddenstoelen
aan bod. Verder worden er proefjes
gedaan met sporen, worden diverse
voorbeelden op naam gebracht
en wordt de functie en relatie tot
de mens belicht (voedsel, medi
cijn, drugs).

Tijdens de excursie op zondag
ochtend gaan de deelnemers
onder leiding van Gerard speu
ren naar zoveel mogelijk soorten
paddenstoelen.
Aanmelden voor de informatie
avond is noodzakelijk vanwege
een maximum aantal deelne
mers. Opgeven kan door een mail
te sturen naar Ria Nabben via
pr@ivnhelden.nl

ER WARM BIJZITTEN

Vossenberg overgedragen aan
Staatsbosbeheer
Vesting en Belfort Vossenberg is op dinsdag 15 september overgedragen aan Staatsbosbeheer.
Dorpsoverleg Meijel realiseerde aan de rand van Nationaal park De Groote Peel een uitkijktoren, het
opknappen van de kazematten en informatiepanelen. Nu het project klaar is, is het gebied door het Meijelse
dorpsoverleg weer overgedragen aan beheerder Staatsbosbeheer. Een delegatie van alle partijen was
dinsdag in Meijel om de overeenkomst te tekenen. De officiële opening van de Vossenberg staat gepland
voor vrijdag 25 september.

www.haardstede.nl

autoglasherstel
en reparatie
zakelijk en particulier

Dorpsquiz Helden afgelast
De tweede editie van de Heldense dorpsquiz Dörp Kwis’t! gaat niet door. De organisatie kan het naleven
van de coronaregels niet waarborgen, waardoor zij het niet verantwoord vindt om het evenement door
te laten gaan. De quiz stond gepland voor zaterdag 21 november.
‘Het risico op besmetting is te groot
en met de coronaregels is het effect
van deze quiz niet ‘Dörp Kwis’t!’waardig’, schrijft de organisatie die
in 2018 de eerste editie hield. ‘We

hebben andere alternatieven over
wogen, maar het plezier aan deze
quiz is niet te evenaren’, aldus de
organisatoren achter de dorpsquiz.
Zij beraden zich in april van 2021

of de quiz in oktober of november
2021 wel door kan gaan. Bij vragen
of opmerkingen, kan er een mail
gestuurd worden naar Blauw Blood
via info@blauwblood.nl

Venlo-Blerick - Susteren
077 463 10 30 | autoglasherstelsnijkers.nl
autoglasherstelsnijkers
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Parels van de Peel

Film over de Peel te zien in Panningen
De film ‘Parels van de Peel’ is op zondag 27 september te zien bij DOK6 Cinema in Panningen. Het bijzondere is
dat maker Han Meeuwsen overleed aan kanker toen de film nog niet af was. Zijn vrouw Mieke vond in Jarno
van Bussel een opvolger die het werk voltooide.

Agenda t/m 24 september 2020

do
17
09
za
19
09

World Cleanup Day Maasbree
Tijd: 09.00-12.00 uur
Organisatie: MVC’19

World Cleanup Day
Tijd: hele dag
Organisatie: Peel en Maas Schoon
Locatie: hele gemeente

World Cleanup Day Helden
Tijd: 09.00-11.00 uur
Organisatie: Rundje Koeberg

Dagwandeling
Tijd: vertrek 09.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: IVN-gebouw Helden

World Cleanup Day Panningen
Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: ZijActief

World Cleanup Day Baarlo
Jarno van Bussel en Han Meeuwsen samen aan het filmen in de Pelen

In 2017 maakte Han Meeuwsen al de
natuurfilm over de Strabrechtse Heide.
De boodschap van Meeuwsen: dender
niet zomaar door het bos, maar kijk
om je heen. Pracht schuilt vaak ook
in de kleine dingen. In zijn film geeft
hij daarom een inkijkje in met name
het insectenleven, dat hij haarscherp
en vaak met unieke beelden wist
vast te leggen. Inmiddels worstelde
Meeuwsen met zijn ziekte, maar toch
had hij nog één project op de planning
staan: een vervolg in De Pelen, ofwel

de Deurnese -, Groote - en Mariapeel.
Meeuwsen overleed voordat hij het
werk kon voltooien. Zijn vrouw Mieke
vond in Heusdenaar Jarno van Bussel
(26) een opvolger. “Ik vind het een
eer”, zegt Van Bussel. Van Bussel
en Meeuwsen gaan al ver terug.
Op 15-jarige leeftijd mocht de
Heusdenaar, toen nog beginnend
natuurfotograaf, met Meeuwsen mee
om de kneepjes van het vak te leren.
Zo spendeerden ze heel wat uurtjes
samen. “Het was altijd fotograferen,

Tijd: 13.30-17.30 uur
Organisatie: Baarlo Leeft!
ik had dus nog niet eerder gefilmd.
Wat dat betreft is filmen veel intensie
ver, in positieve zin.”
Inmiddels is de film klaar en kan
hij vertoond worden. Na de pre
mière op zondag 20 september bij
Buitencentrum De Pelen in Ospel volgt
een week later de vertoning in DOK6
in Panningen. Daarna is de film nog te
zien bij de VUE in Eindhoven.

Tekst: Maarten Driessen, Peelbelang

Tweede poging tot heropening
Meijelse kerk
De volledig gerenoveerde St. Nicolaaskerk wordt op zaterdag 26 september officieel heropend. Bij de eerste
poging zat corona dwars, maar de organisatie hoopt dat het dit keer wel kan doorgaan. De RIVM-richtlijnen
worden bij de heropening gevolgd.
De kerk in Meijel werd tijdens de
Tweede Wereldoorlog volledig ver
nield. Daarom werd na de oorlog

een nieuwe kerk gebouwd die in
1955 in gebruik werd genomen.
Er werden door de jaren heen wel

wat kleine onderhoudswerkzaam
heden uitgevoerd, maar een aantal
jaar geleden bleek dat grootscha
lige renovatie van het dak nodig
was. Om de kosten die de renova
tie met zich mee zou brengen te
kunnen betalen, deden Provincie
Limburg, Bisdom Roermond,
gemeente Peel en Maas en de
Meijelse gemeenschap een bij
drage. Daar kwam bij dat de net
geïnstalleerde verlichting verwoest
was door blikseminslag en dat de
toren beklimbaar gemaakt moest
worden. In totaal kostte het renove
ren 1,3 miljoen euro.
Eigenlijk moest op 21 maart de
gerestaureerde kerk officieel
geopend worden, maar doordat het
coronavirus toen ongenadig hard om
zich heen greep, werd het moment
uitgesteld. Op 26 september volgt
de herkansing met om 18.30 uur een
mis, gevolgd door de officiële ope
ning. Aanmelden voor de mis kan
door middel van het invullen van
briefjes die in de kerk te vinden zijn.
Vanwege de coronaregels mogen
maar honderd personen de mis bij
wonen.
Na de mis moet de ‘Kathedraal van
de Peel’ gaan ‘dansen’. Zowel de
mis als het ‘dansen’ is te volgen via
een livestream op de website van
Omroep P&M.

Muziek onder de Toren met De Coconblazers
Tijd: 14.00-17.15 uur
Organisatie: Cultuur in hartje Peel en Maas
Locatie: Raadhuisplein Panningen

zo
20
09
wo
23
09
do
24
09

Verzamelaarsbeurs Meijel
Tijd: 09.00-12.30 uur
Organisatie: Verzamelaarsvereniging De Peelstreek
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Discussieavond corona en centrum
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Steengoed Peel en Maas
Locatie: DOK6 foyer Panningen

Thema-avond vaders
Tijd: 20.00-21.30 uur
Organisatie: MamaCafé Peel en Maas
Locatie: café Tinus Panningen

Cabaretshow Jeroens Clan
Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

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

Terugkeer van orgelconcerten
in Panningse kapel
Het Cavaillé Coll orgel in de kapel van de Heren Lazaristen in
Panningen kan afgestoft worden. Na een periode waarin er vanwege het coronavirus geen concerten konden plaatsvinden, komt
daar op zondag 27 september verandering in. Organist Dirk
Luymes komt die dag langs om te spelen op het orgel.
Een concert van formaat, noemt
organisator stichting Orgelkring Peel
en Maas het opkomende optre
den van Dirk Luymes. “Luymes
bespeelt niet alleen het Cavaillé Coll
orgel, maar brengt ook zijn eigen
harmonium mee”, aldus de stich
ting “Daarnaast zal ook sopraan
Francine van der Heijden tijdens dit
concert worden begeleid door Dirk
Luymes.” Het duo maakt dit seizoen
een muzikale Elfstedentocht door
Nederland. In diverse provincies
laten ze muziek horen uit de betref
fende provincies. Bij het concert in
Panningen zijn werken te beluiste

ren van componisten uit onder meer
Maastricht, Venlo, Roermond en
Sittard. Het concert vindt plaats op
de feestdag van Vincentius, stichter
van de Lazaristen. De orde waar het
klooster in Panningen onder valt.
Daarom zal er tijdens het optreden
een muzikale verrassing gepre
senteerd worden. De kapel wordt
zo ingericht dat iedereen aan de
veiligheidsvoorschriften van het
RIVM kan voldoen. Het concert op
27 september begint om 15.00 uur.
Aanmelden is verplicht en kan door
een mail te sturen naar
orgelkringpeelenmaas@outlook.com

1709 \ service
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
CORONA-MAATREGELEN

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 20 september
H. Mis: 11.00 uur
Lector: Mevr. Toos Leijsten
Intenties: Overl. familie BootsBosch. Toën Haenen (verjaardag),
Jo Haenen, Lies Hendricks-Haenen
(verjaardag), Hay Hendricks,
Sjeng Hendricks en overl. familie.
Jaardienst Joost Grubben en zoon
Twan (verjaardag).
Mededelingen
Opbrengst MIVA-collecte
De kerkdeurcollecte voor MIVA –
op zondag 30 augustus – voor de
medische hulp aan de Rohingya
vluchtelingen in Bangladesh, heeft
€ 100,60 opgebracht. Hartelijk
dank, u allen, voor uw bijdrage.

Parochie Beringe
Misintenties
NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tij
dens 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 20 september  
H. Mis 09.30 uur
Woensdag 23 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 20 september
Geen H. Mis
Zondag 27 september
H. Mis 11.00 uur

Parochie Grashoek
Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg
077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.

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 Kessel
Gezinsbijdrage
NL39RABO0125305311
Iet Dings-Bovendeerdt
077 462 18 60
06 24 21 61 06
Kerkdiensten
Zaterdag 19 september
19.15 uur H. Mis.
Voor de parochie.
Mededelingen
• Op zondag 8 november om
13.30 uur vieren wij in Kessel de
Allerheiligen / Allerzielendienst
• De H. Missen worden verzorgd
door kapelaan H. te Boekhorst van
parochie Baarlo.
• Voor de pastorale zorg kunt u
terecht bij administrator deken
A. de Graaf Woutering of kapelaan
H. te Boekhorst (zie parochie Baarlo)
• Ziekenzalving: 06-55408023

Kerkdiensten
Zaterdag 19 september
H.Mis 19.00 uur t.i.v. Ouders TielenNooijen en kinderen

Parochie Helden
Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Overleden:
Annie Botden, 71 jaar
Kerkdiensten
Zondag 20 september
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
Annie Hendricks-Jacobs (jaardienst);
Thé Stals en schoonzoon Jan; Miel
Keiren en overl. fam.;
Doopviering 11.30 uur: Pippa Beumers

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
Overleden:
Adriana Schreurs-Kouters, 76 jaar
Kerkdiensten
Zaterdag 19 september
H. Mis 17.30 uur
Zaterdag 26 september
Geen H. Mis

Kerk poetsen.
Kessel heeft een mooie Kerk en met
ons allen willen wij die ook mooi
houden. Daarom zijn wij op zoek naar
mensen die mee willen helpen met
het poetsen van de kerk.
Geef je a.u.b. op, om eens een keertje
mee helpen!

Parochie Baarlo
Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 20 september
9.30 uur H. Mis.
Jaardienst Willem Wolters.
Jaardienst Wiel Coopmans, Maria
Jacobs en Yes Titulaer.
Jaardienst Agnes van der Hoorn.
Zus Holten en Karel Heines in dankbare
herinnering.
Mededelingen
• Vanaf 1 juli mogen er grotere aan
tallen mensen de H. Mis bijwonen.

Parochie Meijel
Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zondag 20 september
10.00 uur Eerste H. Communie 2020
(ipv. 26 april). Besloten viering,
alleen toegankelijk voor de gezinnen
van de Communicanten (i.v.m. maxi
mum aantal, van 100 toegestane aan
wezigen).
Maandag 21 september
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 22 september
H. Mis 09.00 uur
Donderdag 24 september
H. Mis 09.00 uur, aansl. Aanbidding
Vrijdag 25 september
19.00 uur H. Vormsel 2020 (ipv.
12 juni). Besloten viering met
vicaris-generaal R. Maessen, alleen
toegankelijk voor de Vormelingen en
hun ouders.

Parochie Panningen
Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl

• U kunt uw handen desinfecteren bij
binnenkomst en de voorgeschreven
afstand in acht nemen. Als u verk
oudheidsklachten heeft, blijft u dan
thuis.
• Vanaf 1 juli zijn er ook weer
intenties mogelijk. De intenties kunt
u weer opnieuw opgeven, die vanaf
15 maart, de periode dat er geen H.
Mis was zijn vervallen.
•

Open maandag-, woensdag- en
vrijdagochtend van 08.30 uur tot
11.30 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 19 september
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Mina Schers
Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 09.00 uur in de grote kerk

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

• Dit is v.w. het overlijden van
Pastoor Verhaag, de vervangende
Kapelaan H. te Broekhorst, ver
zorgd 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.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties
NL41RABO0125300522
L. Timmermans
077 462 16 78
Kerkdiensten
Zaterdag 19 september
18.00 uur H. Mis.
Bijzondere intentie.
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.

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

Sir Bash brengt eerste eigen nummer uit
De band Sir Bash, bestaande uit leden uit Peel en Maas, brengt op vrijdag 18 september de eerste single uit.
Het nummer Riddance is vanaf dan te beluisteren via onder meer Spotify en iTunes.
Sir Bash ontstond in 2019 tijdens de
repetities voor de PM Kerst Sessies bij
DOK6 in Panningen en richtte zich in
eerste instantie alleen op het spelen
van covers. “We hadden in 2020 al
een aantal optredens staan”, laat de

band weten. “Maar met de komst van
Covid-19 kon daar, zoals in de hele
cultuursector, een dikke streep door.
Aangezien onze repetities sowieso
altijd al eindigden in geïmproviseerde
jamsessies, was dit hét moment om

eigen nummers te gaan produceren.”
Zanger Bas en gitarist Peter-Paul gooi
den hun ideeën in de groep en al snel
waren de eerste songs klaar. Sir Bash
repeteert in Koningslust in de studio
van Peter-Paul. De stap om de num

mers meteen zelf op te gaan nemen,
was dan ook niet zo groot. “Sommige
nummers ontstaan spontaan tijdens
een repetitie en staan meteen als
een huis. Maar het proces van het
opnemen kan net zo magisch zijn.
Laag voor laag een nummer opbou
wen, partijen proberen, halverwege
het proces besluiten om toch het

tempo iets te verhogen. Prima, dan
plannen we toch gewoon een avondje
in om de piano en drums opnieuw op
te nemen?”
De band bestaat naast zanger Bas
Coenen en gitarist en zanger PeterPaul Timmermans uit Tommie Korsten
(bas en zang) en Derk Verhaegh
(drums en zang).
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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

