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Lichtshow De Keverberg
Kasteel De Keverberg vierde zaterdag 26 september haar vijfjarig bestaan met een lichtshow aan de voorzijde van het kasteel. Tijdens deze audiovisuele voorstelling werd de
laatste bewoner van het kasteel, Baron Frits, in een proloog tot leven gebracht. Circa twintig mensen werkten aan deze op maat gemaakte voorstelling die vanwege corona
plaatsvond in de open lucht. / Beeld: Jordy Strijbosch

Geuronderzoek uitgevoerd bij biomassacentrale in Egchel
De bezwarencommissie van gemeente Peel en Maas heeft het College van B&W opgedragen een geuronderzoek uit te voeren bij de biomassacentrale bij tuinbouwbedrijf Wijnen in Egchel. Werkgroep Leefbaar
Peel en Maas geeft aan zich gehoord te voelen door de bezwarencommissie, maar is bang dat de politiek
zich niet gaat inzetten om de biomassacentrale tegen te gaan.
Wijnen Square Crops in Egchel heeft
van de gemeente een vergunning
gekregen voor een biomassacentrale
waarmee het duurzaam energie kan
opwekken voor het tuinbouwbe
drijf. De bouwvergunningaanvraag is
afgehandeld als een reguliere bouw
vergunning. “Dat terwijl Wijnen van
begin af aan heeft aangegeven dat
de te bouwen hal bedoeld was voor
de bouw van een biomassacentrale.
De gemeente Peel en Maas heeft
bij de aanvraag van Wijnen niet de
moeite genomen om de bewoners
te informeren”, aldus Poppe Wijnsma
van Werkgroep Leefbaar Peel en
Maas, waarin inwoners van Egchel,

Panningen en Helden zich verenigd
hebben.
Begin maart maakte de werkgroep
bezwaar en vroeg ze de gemeente
om de omgevingsvergunning in te
trekken. In mei kreeg de werkgroep
een afwijzend besluit, waartegen ze
in bezwaar gingen bij de bezwaren
commissie. De Werkgroep Leefbaar
Peel en Maas maakt zich door de
komst van de centrale namelijk ern
stige zorgen om de gezondheid van
de inwoners van Peel en Maas. Om te
bewijzen dat de biomassacentrale
van Wijnen verantwoordelijk zal zijn
voor een toename van fijnstof in
de lucht, heeft de werkgroep actie

ondernomen voordat de centrale op
volle toeren draait. Alle leden heb
ben thuis een fijnstofmeter geïnstal
leerd. “De afgelopen twee weken
heeft Wijnen de biomassacentrale
in het werk gesteld en is begonnen
met het inbranden en testen van de
installatie wat veel stank, fijnstof
en rook veroorzaakt heeft. De door
ons geplaatste fijnstofmeters slaan
door naar een ongezond niveau.
Diverse mensen hebben geklaagd bij
de gemeente”, laat Wijnsma weten.
“De centrale is een industriële acti
viteit, want men wil energie leveren
aan naburige bedrijven, het Bouwen
van der Boyecollege en woonwijk de

Riet. Maar een industriële activiteit is
niet toegestaan in het buiten gebied.”
In gesprek gaan met Wijnen heeft
volgens Wijnsma geen zin. “Hij vindt
ons lastig, hij is klaar met ons en hij
vindt ons geen partij. De grootste
fout die hij en de gemeente hebben
gemaakt is dat wij als omwonenden
niet geïnformeerd zijn over komst van
de de biomassacentrale.” De actie
groep voelt zich wel gehoord door de
bezwarencommissie die het college
heeft opgedragen een geuronderzoek
uit te voeren. Gemeente Peel en Maas
kon vóór het verschijnen van deze
uitgave nog geen uitspraken doen
over resultaten. Wijsma: “Dat er een
geuronderzoek is uitgevoerd vinden
wij positief. Toch zijn we bang dat het
geuronderzoek een ‘papierenverhaal’
wordt, waarmee het college niets
doet. We zetten onze vraagtekens

erbij. Het is afwachten wat het col
lege besluit.”
Voor de installatie in Egchel is een
vergunning van de Wet natuurbe
scherming nodig om de stikstofemis
sies vergund te krijgen. “De politiek
heeft misschien de mogelijkheid
om deze vergunning tegen te hou
den, het lijkt wel of de lokale politiek
geen enkele boodschap heeft aan
de gezondheid van haar inwoners.
Omdat wij volgens de provincie geen
belanghebbenden zijn, kunnen wij
geen bezwaar indienen. Wel zijn we
in contact met Stichting Studiegroep
Leudal en Stichting Werkgroep Behoud
de Peel die bezwaar hebben gemaakt
tegen het afgeven van de natuurver
gunning.”

Tekst: Jeanine Hendriks
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Voorkeur voor de koeberg

IVN Helden wil natuureducatief centrum realiseren
Nu de gemeenteraad van Peel en Maas heeft ingestemd met de plannen
van Prisma om een kindcentrum aan de Kloosterstraat in Helden te realiseren, heeft IVN Helden en omstreken geen huisvesting meer. Het IVN ziet
dat als een kans om een natuurcentrum voor Peel en Maas te verwezenlijken waarin verschillende natuurorganisaties gehuisvest worden.
Doordat de voormalige Odaschool in
Helden verbouwd wordt tot een kind
centrum, waarin een school, kinder
dagverblijf en BSO gehuisvest worden,
is er in het gebouw geen ruimte
meer voor IVN Helden en omstre
ken. Per januari volgend jaar begin
nen de werkzaamheden in het pand
en zal IVN de locatie moeten verla
ten. “De plannen van Prisma spelen al
zeven jaar. We hebben ons daarom al
eerder georiënteerd in andere loca
ties”, legt voorzitster Toos Wilms uit.
Toch bleek het lastig om een geschikt
gebouw te vinden voor de huisves
ting van de stichting. “We hebben
geprobeerd onze huisvesting onder
te brengen bij andere verenigingen in
Helden, maar het was niet mogelijk de
onderlinge activiteiten te combineren.
Het was erg lastig om een bestaand
pand te vinden met een goede loca
tie dichtbij de natuur”, aldus penning
meester Harrie Peeters.
Daarom heeft IVN Helden besloten
om in te zetten op een geheel nieuw
pand. “Omdat wij denken dat de
natuur in de toekomst voor de mens
een belangrijke rol gaat spelen, willen
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we gaan samenwerken met zielsver
wanten om natuureducatie breder uit
te dragen in de vorm van één ‘groen
centrum’. We zijn dus op zoek naar
één centrale plek.” Samen met de
gemeente en het dorpsoverleg Helden
heeft het IVN vijf percelen gevonden
die wellicht geschikt zijn. Het gaat
hierbij om percelen rondom de
Koeberg, de Kwistbeek en de Heldense
Bossen. “Onze voorkeur gaat uit naar
een perceel rondom de Koeberg,
omdat deze centrale ligging kan aan
sluiten met bestaande activiteiten van
scholen, dorpsdagvoorzieningen en
recreatie”, legt Toos uit.
IVN Helden zet in op een gebouw met
ongeveer dezelfde afmetingen die
het nu beschikt in het pand aan de
Kloosterstraat. “We willen een sim
pel gebouw realiseren voor dertig tot
veertig mensen. Onze voorkeur gaat
uit naar een houten gebouw met een
duurzame voetafdruk. In dit gebouw
willen we gaan samenwerken met
scholen, het dorpsoverleg Helden en
verschillende natuurorganisaties”,
vertelt Harrie. Toos: “Het coronavi
rus maakt het helaas lastig om onze

Toos Wilms, Harrie Peeters en Maud Duysens

ideeën naar andere organisaties uit te
dragen. Maar tot nu toe zijn de reac
ties positief. De gemeente heeft ons
toegezegd te helpen. Het is voor ons
nog aftasten wat het plan gaat kos
ten. De bijdrage van de gemeente is
belangrijk voor de realisatie van het

groencentrum.”
Omdat het IVN op korte termijn op
straat komt te staan, proberen de
leden de periode te overbruggen door
tijdelijk bij andere verenigingen in te
trekken. Harrie: “We onderzoeken nog
de mogelijkheden om ons tijdelijk bij

Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandig
heden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

Geen hoogheden, optochten en feestavonden

Carnavalsactiviteiten in Peel en Maas afgelast
De carnavalsverenigingen van de gemeente Peel en Maas zijn samen met de Stichting Cultureel Erfgoed Peel & Maas en omstreken, Omroep P&M
en de gemeente Peel en Maas tot het besluit gekomen dat de carnavalsviering in 2020-2021 er anders uit komt te zien.
Er komen geen hoogheden, geen
optochten en geen feestavonden. Alle
normale carnavalsactiviteiten en ook
het P&M-liedjesfestival worden afge
last. De verenigingen gaan samen
met Omroep P&M kijken voor een
alternatieve invulling van het pro

gramma. Indien de situatie rondom
het coronavirus verandert, bekijken
de verenigingen of het mogelijk is
activiteiten voor de jeugd op te zetten
en/of op alternatieve wijze aan de
carnaval invulling te geven. Hierover
blijven alle partijen in onderling con

tact. “Met pijn in ons hart hebben we
als gezamenlijke carnavalsvereni
gingen en gemeente deze beslissing
moeten nemen. We zijn van mening
dat het op dit moment onverant
woord is om de carnavalsactiviteiten
door te laten gaan. De gezond

heid van ons allemaal staat immers
voorop”, aldus de gezamenlijke car
navalsverenigingen. “We hopen op
ieders begrip en dat we volgend car
navalsseizoen als vanouds met ieder
een carnaval in Peel en Maas weer
invulling kunnen geven.”

Koninklijke onderscheiding voor Leo Mouës
Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo heeft op zondag 27 september een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Leo Mouës (82) uit
Panningen. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Mouës heeft zich al 63 jaar ingezet
voor de samenleving. Als actief lid
van de Congregatie der Missie bij de
Lazaristen in Nederland (1957-2020)
maakte Leo zich verdienstelijk in de
binnenlanden van Guatemala. In 1964

werd hij benoemd als pastoor van
San Juan en de omliggende twintig
parochies. Vanaf 1976 tot 1988 was
hij als kapelaan en later als pastoor
werkzaam bij de parochie Vincentius
a Paulo in Eindhoven. Leo is als eco

noom, missieprocurator en lid van het
bestuur betrokken bij de Lazaristen
in Panningen (2008-2020). Daarnaast
verzorgde hij de kerkdiensten en de
stervensbegeleiding bij Sint Joseph
wonen en zorg (1998-1999). Naast zijn
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de visclub te huisvesten. We hopen dat
we zo snel mogelijk naar ons nieuwe
pand kunnen verhuizen. Volgend jaar
zitten we hopelijk onder de pannen.”
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betaalde baan bij het Ziekenhuis VieCurie in Venlo als ziekenhuispastoor,
verzorgde hij de lessen verbonden aan
het dopen, huwelijken en uitvaarten
(1988-1999).
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Coronabesmetting bij nertsenfokkerij
in Meijel

Eerste heipaal van Windpark
Egchelse Heide geslagen

Bij een nertsenbedrijf in Meijel is een coronabesmetting vastgesteld. Dat meldt de Rijksoverheid. Het bedrijf
heeft ongeveer 10.000 moederdieren.

Aan de Preuskesdijk werd door wethouder Paul Sanders donderdag 24 september de eerste heipaal van Windpark Egchelse Heide
geslagen. Met deze heipalen worden de fundamenten van het
windpark verankerd in de grond. Aansluitend aan de heiklus
onthulde het bestuur van de stichting, die de belangen behartigt
van alle obligatiehouders van het windpark, een informatief
projectbord op de hoek van de Haambergweg en de Karissendijk.

De besmetting is aan het licht gekomen
uit de ‘early warning’, het monitorssys
teem waarbij wekelijks dieren getest
worden op het virus. Het bedrijf wordt

zo spoedig mogelijk geruimd. In totaal
zijn nu 57 van de ongeveer 128 nert
senbedrijven in Nederland besmet
verklaard. Het kabinet heeft, na advies

van deskundigen, besloten de nertsen
fokkerij per maart 2021 te verbieden.
Dat is drie jaar eerder dan verwacht.
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PvdA/GroenLinks vraagt om een verklaring

Stille Wille huisvest nog steeds
arbeidsmigranten

Al jaren steggelen gemeente Peel en Maas en bungalowpark Stille Wille in Meijel om de huisvesting van
arbeidsmigranten. De Raad van State moest tussenbeide komen, maar de huisvesting van arbeidsmigranten
blijft. PvdA/GroenLinks vraagt het College van B&W om een verklaring.
Al in 2018 en 2019 legde de gemeente
de camping dwangsommen op. Deze
moeten nu toch betaald worden, zo
heeft de Raad van State bepaald. Vier
andere dwangsommen werden vernie
tigd. Wel uitte de Raad van State kritiek
op de manier waarop de gemeente
heeft gehandhaafd. Verschillende con
troleurs stelden verschillende rappor
tages op waardoor onduidelijk is of er
sprake is van permanente bewoning
door arbeidsmigranten. De gemeente
legt de schuld van de onduidelijkheid
bij de bewoners, omdat zij onderling

van woonruimte zouden wisselen.
De fractie PvdA/GroenLinks vraagt
het college wat dit betekent voor de
handhavingszaken. “Zoals wij het lezen
heeft dus vijf jaar actief handhaven op
illegale huisvesting van arbeidsmigran
ten veel geld en mankracht gekost met
enkel het resultaat dat er voor slechts
twee woningen een dwangsom van in
totaal 3.600 euro kan worden geïnd,
maar dat er ook nog 3.996 euro aan
proceskosten en griffiekosten door de
gemeente betaald moeten worden”, zo
concludeert de fractie in hun vraagstel

ling. “Verder worden in deze woningen
gewoon arbeidsmigranten gehuisvest,
dus het verdienen gaat gewoon door.
Wat doet het college met deze weten
schap?”
Inmiddels heeft de Raad van State
meerdere uitspraken gedaan over de
handhaving op het bungalowpark en
de bestemmingsplannen, die steeds
negatief uitvielen voor de gemeente
Peel en Maas. PvdA/GroenLinks zou
graag een evaluatie met de Raad zien.

Op korte termijn zal dit project
bord een meer centrale plaats
in het windpark krijgen op de
hoek van de Heibloemseweg en
Haambergweg. De ambitie is om,
bij het in productie gaan van het
windpark, een educatieve plek in

Tekst: Marc van der Sterren

Vredesvuur op de Vossenberg
Met het ontsteken van een bevrijdingsvuur is de uitkijktoren Vesting en het Belfort de Vossenberg in Meijel
officieel in gebruik genomen. Marathonloper Sander Nijssen bracht al op zaterdag 19 september het vuur naar
Meijel waar het in de Sint Nicolaaskerk is bewaard. Op vrijdag 25 september bereikte het vuur de Vossenberg,
onder begeleiding van militair gezag, alwaar kapelaan Roger Maenen het vredesvuur mocht ontsteken.

Lintje voor Marlies van SoestBogie
Marlie van Soest-Bogie uit Baarlo mocht op zaterdag 26 september
2020 een Koninklijke onderscheiding ontvangen uit handen van
burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo.
Marlies van Soest-Bogie (72) mag
zich voortaan Lid in de Orde van
Oranje-Nassau noemen. Dit omdat
ze zich al 33 jaar als vrijwilliger
sociaal en maatschappelijk heeft
ingezet. Zo was ze sinds 1987 vrij
williger bij bibliotheek Maas en
Peel in Baarlo. Sinds 2006 ver
vulde ze verschillende bestuurs
functies bij het zorgcentrum Ter
Borcht. Bij het Koninklijk Gemengd

Op 1,5 meter afstand van elkaar luis
terden de genodigden naar onder
anderen wethouder Paul Sanders.
Hij sprak over het belang van vrede,
vooral ook in coronatijd. “We leven in
tijden waarin het moeilijk is de vrede
te bewaren. En dat is altijd de functie
van Belfort geweest: de vrede bewa
ren.”
Joost Stemkens, voorzitter van
Dorpsoverleg Meijel droeg Belfort
de Vossenberg officieel over aan
Staatsbosbeheer, de eigenaar van de
grond. Jan Fenten, gebiedsmanager
Brabant-Oost van Staatsbosbeheer,

prees de samenwerking met de dorps
raad en de vele vrijwilligers in Meijel
zonder wie dit niet was gelukt.
Dorpsoverleg Meijel startte in 2017
het initiatief om de Vossenberg nieuw
leven in te blazen. Met hulp van vrij
willigers is het gebied opnieuw inge
richt. Naast de nieuwe uitkijktoren
kwam een wandelroute langs kaze
matten, een turfstekerspad en een
grenspaal. Panelen bij de kazemat
ten geven informatie over de oorlog
rond de Vossenberg, de turfwinning,
de Eco-kunst en het bijzondere hoog
veengebied.

te richten met bijvoorbeeld actu
ele informatie over de stroom
productie. Het is de verwachting
dat aan het eind van het tweede
kwartaal Windpark Egchelse Heide
helemaal operationeel moet zijn.

Koor Orpheus houdt ze sinds 1987
de presentielijsten bij. Daarnaast
doet ze sinds 1996 vrijwilligerswerk
bij de Stichting Boeken Steunen
Mensen. Sinds 1997 is ze vrijwil
liger bij de Stichting Hartenraad
waar ze elk jaar meegaat op kamp
week en ontspannende en verzor
gende activiteiten aanbiedt voor
mensen met een verstandelijke
beperking en een hartafwijking.

Het 22 meter hoge Belfort staat op
historisch terrein waar in de Tweede
Wereldoorlog zwaar werd gevochten.
Zes bunkers naast de toren, ook wel
kazematten genoemd zijn hiervan de
stille getuigen. De kazematten zijn
rijksmonumenten en maken deel uit
van de Peel-Raamstelling. Vanaf de
toren loopt een pad dat de ontsnap
pingsroute van Meijel naar Brabant
vormde en later ook essentieel was
voor de turfwinning in de Peel.

Tekst en beeld: Marc van der Sterren
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Zusters speelden een belangrijke rol in Kessel

Boek vult lacune in de geschiedenis van de Keverberg
Kasteel de Keverberg in Kessel werd tussen 1880 en 1944 gerund door de Zusters van de Goddelijke
Voorzienigheid. Een periode waar weinig over geschreven is. Ans van der Linden nam de taak op zich deze
lacune op te vullen. Nu ligt er een boek vol foto’s, herinneringen en feiten die tot op detailniveau gecheckt zijn.

vroeg of ze zelf op het internaat had
gezeten, waarop ze zei: ‘Ja, met ons
zessen’. Bleek dat zij er met vijf zussen
hadden gezeten. “Dus ben ik toch nog
maar naar Rotterdam gereden.”

wat vee. “Er werden ook kamers ver
huurd aan ‘oudjes’. Zo staat het in
het kasboek vermeld”, vertelt Ans.
“Zij woonden in die boerderij en wer
den er verzorgd.”

Kesjtiëlse bök

Puzzel

Uiteindelijk had ze dertien gesprek
ken gevoerd met veertien perso
nen (één gesprek met twee zussen).
Vrijwel iedereen had positieve erva
ringen. “Een paar denken er terug aan
een geweldige tijd. Anderen waren
neutraal. Natuurlijk waren er meis
jes met heimwee en een mevrouw
uit Rotterdam vertelde wel eens
door kinderen uit het dorp te zijn
uitgescholden voor ‘Kesjtiëlse bök’.
Maar niemand had echt een akelige
tijd gehad.”

Het was een grote klus, blikt Ans
terug. “De interviews en het uit
schrijven daarvan waren nog wel het
gemakkelijkst”, zegt ze. “Maar alle
details eromheen checken en jaartal
len natrekken. Dát was veel werk.”
Ans kreeg bij haar zoektocht hulp van
Har en van een paar verzamelaars uit
Kessel. Met ‘ongeveer’ nam ze geen
genoegen. ‘Ergens eind jaren 30’ was
niet goed genoeg. “Dus ik bleef door
gaan, tot ik het exact wist”, vertelt
ze. Een kwestie van heel veel mail
tjes sturen; begraafplaatsen bezoeken
om jaartallen na te trekken; desnoods
kinderen zoeken en als ze verhuisd
waren, aanbellen bij de buren.
Maar het was tegelijkertijd een puz
zel waarbij stukjes op hun plaats
vielen. “We hadden foto’s waarvan
vaak onbekend was wie er precies op
stonden. Maar dankzij die gesprek
ken konden we ook meerdere namen
invullen.”
Ans van der Linden is blij met het boek
dat er nu ligt. En Har Timmermans is
tevreden dat nu ook de lacune in de
historie, de tijd van de Zusters der
Goddelijke Voorzienigheid, op fraaie
wijze is ingevuld.

Oudjes

Het was september 2016, een jaar
nadat kasteel De Keverberg herre
zen was, toen Ans van der Linden een
mailtje kreeg van Har Timmermans,
toenmalig bestuurslid van de Stichting
Behoud Kasteel De Keverberg.
De vraag was of Ans als schrijfster een
historisch document zou kunnen schrij
ven over het kasteel. “Ja, er is al heel
veel materiaal over De Keverberg”,
erkent Timmermans. “Maar er was
maar weinig bekend over de periode
tussen 1880 en 1944 toen de zusters
in het klooster zaten.” Een periode
die bovendien nog in het geheugen
bewaard is gebleven van personen die
destijds op het kasteel woonden.

Drie bakkers
Hoeveel zusters er in die tijd op het
kasteel woonden weet Ans niet. Ze
schudt nee terwijl ze vragend zegt:

“Vijfentwintig?” Wel was hun aanbod
heel divers. Er was een bewaarschool,
zoals in die tijd de kleuterschool
heette, een tweejarige huishoudschool
voor meisjes uit de gegoede midden
klasse, een handwerkschooltje en zie
kenzorg voor het dorp. En er was een
internaat voor meisjes van schippers
uit het hele land. “Er liepen kinderen
rond van 5 tot 19 jaar.”
Vanwege de situering midden in het
dorp, vervulde het kasteel een belang
rijke functie voor Kessel. Voor onder
wijs en zorg, maar ook voor de
middenstand. “Kessel kende in die tijd
drie bakkers”, vertelt Har. “Er moest
veel brood heen. Maar elke maand
bestelden de zusters brood bij een
andere bakker.”
Er was best een goed contact met het
dorp, wil hij maar zeggen. Toch was
er wel een scheiding, weet Ans.

Meisjes uit het dorp zaten in de klas
bij de schipperskinderen van het inter
naat. “Maar het was niet de bedoeling
dat ze na school met elkaar gingen
spelen.”

Vijf zussen
Persoonlijke verhalen waren er meer
dan genoeg, merkte de schrijfster.
Een oproepje leidde al tot enkele per
sonen die in die periode op het kasteel
woonden, “maar ik vroeg ook aan hen
of zij nog iemand kenden.”
Toen ze voldoende ervaringen had
verzameld om een goed tijdsbeeld
neer te zetten en het boek aan
het klaarmaken was voor de druk
ker, kreeg ze alsnog een e-mail
van iemand die wilde meewerken.
“Ik belde terug om te zeggen dat
het eigenlijk niet meer nodig was.”
Maar ze raakten aan de praat en Ans

Het is een kleurrijk boek geworden
vol foto’s, die van alle kanten bin
nenstroomden. De geïnterviewden
leverden ze aan, maar ook andere
oud-bewoners en inwoners uit
Kessel. Maar Ans ging ook zoeken
in het archief van de Zusters van de
Goddelijke Voorzienigheid, dat bevindt
zich in St. Agatha bij Boxmeer.
“Ze hadden dozen vol”, vertelt Ans.
“Foto’s, maar vooral handgeschreven
brieven, rekeningen en zelfs een com
pleet kasboek van de periode tussen
1933 tot 1944 waarin alle inkomsten
en uitgaven tot op de cent nauwkeurig
werden opgetekend.”
In die tijd had het kasteel nog een
boerderij met twee knechten en nogal

Tekst en beeld: Marc van der Sterren

BEDANKT
Zorgcentrum Ter Borcht
bedankt de inwoners
van Baarlo voor de
hartverwarmende
ondersteuning in de
afgelopen periode.

JARIG BESTAAN
ZORGCENTRUM
TER BORCHT

Herinneringen aan
De Keverberg
Het boek ‘Herinneringen aan kasteel De Keverberg’, geschreven en
samengesteld door Ans van der Linden, 176 pagina’s, is uitgegeven
door Stichting Behoud Kasteel De Keverberg.
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Stichting Kessel op zien bes

35.000 euro voor stichting ALS
Gorrit-Jan Blonk, directeur stichting ALS Nederland mocht op zondag 27 september een cheque van 35.390
euro in ontvangst nemen van Stichting Kessel op zien bes, tijdens een speciale bijeenkomst in café-zaal Ton &
Marij in Kessel.
Voorzitter Eric Zeelen noemde het een
zeer geslaagde en bijzonder emo
tionele middag, ondanks de beper
kende coronamaatregelen, waardoor
er slechts een gering aantal personen
mocht worden toegelaten.
De oorsprong van de inzameling ligt
bij een plan van een vriendengroep
De Vlaegels uit Kessel. Met oudjaar
besloten zij een benefietconcert te
organiseren om geld op te halen voor
onderzoek naar ALS, omdat bij een
van de leden ALS was geconstateerd.

Veel inwoners van Kessel, verenigin
gen en bedrijven wilden dit initiatief
steunen. Doel was deel te nemen
aan de City Swim in Amsterdam. De
vele acties die verschillende vanuit
de gemeeenschap op touw werden
gezet, maakten dat de donaties bin
nenstroomden.

Succes
Stichting Kessel Op Zien Bes werd
op 7 februari in het leven geroepen.
Een auto geschikt voor rolstoelver

voer werd aangeschaft. Zo werden de
donaties omgezet in iets praktisch dat
direct inzetbaar was.
Het benefietconcert op 5 maart was
een groot succes. Een week later
werd Nederland geconfronteerd met
corona waardoor alle verdere plan
nen in de kast moesten blijven lig
gen. Stichting Kessel Op Zien Bes
blijft zich echter belangeloos inzetten
voor mensen en verenigingen die het
nodig hebben.
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Verzoek tot behoud

Reliëfs aangetroffen bij
sloop vmbo-gebouw
Bij de sloop van een deel van het voormalig vmbo-gebouw aan de
hoek Raadhuisstraat-Nijverheidstraat in Panningen zijn reliëfs
aangetroffen, waarop ambachten zijn afgebeeld.

Van vroeger tot nu

Egchel
Het vmbo-gebouw wordt gedeel
telijk gesloopt om ruimte te maken
voor woningbouw. Bij het verwij
deren van struiken langs de gevel
aan Nijverheidsstraat werden in de
muur zes reliëfs met afbeeldingen
van ambachten aangetroffen.
De reliëfs zijn geplaatst bij de bouw
van de toenmalige lts. Namens
de fractie PvdA/GroenLinks heeft
raadslid Raf Janssen in een brief
aan het College van B&W gevraagd
of deze reliëfs bewaard kunnen
worden voor de toekomst en een
plek kunnen krijgen in de nieuw
bouw op dezelfde locatie.
“Ze horen daar thuis waar de lts
heeft gestaan”, vindt Janssen.
Alleen op deze plek komen de reli

ëfs tot hun recht als zichtbare her
innering aan de school waar veel
jonge mensen een ambacht heb
ben geleerd.
De locatie van het voormalige
vmbo-complex krijgt een geheel
nieuwe invulling. Het hoofdgebouw
blijft behouden, hier komt een
woon-zorgcomplex voor demente
renden. Naast dit complex komen
36 woningen.
Het plan voor de bouw moet nog
ontwikkeld worden, Janssen vindt
het een taak voor de architect om
deze reliëfs met historische beteke
nis in de nieuwbouw in te passen.
Tekst: Marc van der Sterren
Beeld: Jac Willekens

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

/ Tekst: uit Van Achell tot Egchel van Henk Thiesen, beeld: Jac Willekens, boek Van Achell tot Egchel

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

Gommans

*conform voorwaarden

Nog een diepvrieshuisje dat de tand des tijds heeft overleefd. Dit keer in Egchel. Op de oude foto loopt
Fanfare Concordia uit Panningen bij het huisje en toen nog café Lemmen. Willem Lemmen begon in
1906 een café in twee kamers van zijn woonhuis. Inmiddels is de kroeg weer alleen woonhuis. Het
diepvrieshuisje deed als zodoende dienst tot 1968. Omdat de diepvries regelmatig dienst weigerde,
kreeg het de slogan ‘Het kan vriezen, het kan dooien’. Toen de meeste Egchelnaren naar Panningen en
Helden trokken, verdween de diepvries. De Boerenleenbank (later Rabobank) Helden kocht het pand
in 1968 voor 10.000 gulden. In 1986 werd na een fusie tussen Rabobank Helden en Panningen besloten
het Egchelse filiaal op te heffen. Vanaf 1990 zit kapsalon Switch in het gebouw.

Panningen • 077-333 30 03
www.mivali-interieur.nl
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Onrustig zoekend,
dwalend in gedachten
Nu de rust gevonden
dat zal ons verdriet verzachten

Ger Raedts

Theo Jacobs
Thei van Sil

Beringe, * 23 november 1932
Panningen, † 23 september 2020

Door coronavirus

‘‘Doot mer wat gae fijn vingt’’
Ger

Evertsoord, * 10 november 1950
Helden, † 28 september 2020

Schutterij Sint Hubertus
Secretariaat:

echtgenoot van

Mart van Roij
44 jaar in liefde verbonden met
Anna v/d Manakkerstraat 7
5986 CA Beringe
tel. 077 - 307 70 16 mobile: 06 36 07 25 62
email: Sint.Hubertus.Beringe@hetnet.nl
Banknummer:
NL 47 RABO
014.19.99.837
geweldige
pap,
schoonvader en liefste opa

Elly Raedts-Stroucken

Drika Jacobs – Smedts †
lieve pap en trotse opa van

van

Kimq en Erik, Kyan
Nick

Ves en Margriet
Mia en Mart
Sjoerd en Laura
Hieronder een overlijdensadvertentie
Marijn en Lucvoor in de HALLO.
Correspondentieadres:
Plaatsen indien
mogelijk
in weekblad
Beringe:
Graad
en Loes nummer 5
Pastoor Knippenberghstraat 46, 5988 CW Helden
Fleur
De rekening hiervan kuntJuul
u sturen naar de penningmeester van schutterij Sint Hubertus.
De gegevens hiervan zijn: Schutterij Sint Hubertus Beringe De afscheidsdienst zal in besloten kring plaatsvinden.
Correspondentieadres: Familie Jacobs
t.a.v. Hen Hubens
Van Goghstraat 6, 5986 BC Beringe
Rozenobel 6
5986 PB Beringe
De afscheidsdienst heeft dinsdagEmail:
29 september
in besloten
Haar stoel is leeg, haar stem is stil…
h.hubens@hubens.nl
kring plaatsgevonden.

Hallo,

Beringe:
Beringe:

Een schuttersvriend ging voor ons verloren

Dankbetuiging

Een warmer en mooier afscheid van

Riek Camps-Sijbers
hadden we ons niet kunnen wensen.

Een schuttersvriend ging voor ons
verloren
Wij willen
jullie hartelijk danken voor alle kaarten met mooie

Met grote verslagenheid hebben wij
woorden, prachtige bloemen, mooie en indrukwekkende
kennisgenomen van het overlijden van
en bezoekjes.
Met grote
verslagenheid hebben wij gesprekken
kennis genomen
ons zeer gewaardeerd
erelid

Wij samen zijn trots op Riek, ons mam en oma. Het is voor ons
een troost dat dit gevoel door zo velen wordt gedeeld.

van het overlijden van ons zeer gewaardeerd lid

Theo Jacobs

Hans Camps, kinderen en kleinkinderen

Wij wensen familie, vrienden en Bert Craenen
Helden, oktober 2020
schuttersvrienden veel sterkte en kracht
bij het verwerken van dit verlies van Schutterij Sint Hubertus Beringe
Schutterij Sint Hubertus Beringe

Wij wensen Tonny enBoerderijwinkel
familie
de Vlegert bij ons
6 kilo aardappelen voor 3 euro, ook
veel sterkte en kracht bij het verwerken van dit grote verlies

diversen wintergroente. Verlinden
Lorbaan 41b Grashoek tel. 307 32 20.

Dankbetuiging
Wat een warmte ontvingen wij bij het overlijden van

Schutterij
Sint o.a.
Hubertus
Gezocht
afwashulp.Beringe

Mia Mestrom - Sonnemans
Alle kaarten, lieve woorden, bezoekjes en bloemen
Met
vriendelijk
groet,
geven
ons de kracht
om het enorme gemis een plek te geven.

Sint Hubertus Beringe

Bedankt!

Theo, kinderen en kleinkinderen

Secretaris,
Mart van Roij

Meer vacatures op
BrasserieVIOS.nl

Computerproblemen? Karel Heines
Baarlo. Verdere info&tips: karelheines.nl.
Tel.: 06 50 96 29 15.
Dringend gezocht: woonruimte
voor gescheiden moeder met 3
kinderen en hond.
Tel. 06 29 46 98 71.

regio Peel en Maas

fienbosuitvaartzorg.nl

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl

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

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

THANATOPRAXIE
samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

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

Te koop wegens ziekte inboedel.
Tel. 06 19 48 85 86.

Trap bekleden v.a. € 350,00 incl.
tapijt, bel 06 16 37 45 14 voor gratis
prijsopgave bij u thuis d.m.v. stalen.
Woningstof. vd Broek.

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

Maasbree
06 38 43 79 56

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.

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

Peet Steeghs
Uitvaartzorg

077 308 28 33
06 30 921 961

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.

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

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade.
Direct geld en vrijwaring, snel
opgehaald. Tel. 06 52 85 93 48.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
Huissleutel verloren met een
kristallen sleutelhanger in de vorm
van een bolletje. 06 23 68 45 51.
Hortensia’s (veel srt.), vlinderstruik,
rhodo, e.a. heesters (ook op stam),
taxus, buxusvervanger, beuken,
vaste pl, bodembedekkers enz.
Open za. van 9.30-16.30 uur. Dovrij na tel. afspraak via 06 40 32 71
08. Oude Heldenseweg (naast 13a)
Maasbree. www.veld-tuinplanten.nl

Geen Sinter
klaasintochten
Er zijn dit jaar geen
Sinterklaasintochten in Peel
en Maas. Door het Regionaal
BeleidsTeam, waar de burgemeesters van alle vijftien
gemeenten binnen de regio
aan deelnemen, is gezamenlijk besloten geen intochten
toe te staan in Midden- en
Noord-Limburg.
Volgens de Veiligheidsregio
Limburg-Noord zijn traditio
nele intochten en optochten
in verband met de huidige
RIVM-regels niet of nauwelijks
te organiseren. Om ervoor te
zorgen dat er geen verschil
len per gemeente ontstaan en
inwoners met grote groepen
naar omliggende gemeenten
reizen is ervoor gekozen dit
besluit in de hele regio door te
voeren. “Zowel Veiligheidsregio
Limburg-Noord, als de gemeen
ten en hulpdiensten, vinden het
zeer onverstandig om dergelijke
evenementen op dit moment
toe te staan, zeker nu recente
cijfers een verontrustende stij
ging in het aantal besmettin
gen laten zien. De risico’s voor
de openbare orde en publieke
gezondheid zijn te groot, aldus
de Veiligheidsregio.
Dat betekent niet dat er hele
maal niets georganiseerd mag
worden. “Er zijn wel degelijk
mogelijkheden denkbaar, zoals
virtuele, kleinschalige of zoge
naamde ‘doorstroom’ bijeen
komsten, zolang zij aan alle
richtlijnen voldoen. Wij begrij
pen dat hier behoefte aan is
en die mogelijkheden zijn er.”
Het Sint Nicolaas comité in
Meijel heeft al aangegeven met
een alternatief te komen.

Repair Cafés
starten weer
op in Helden
en Maasbree
Na een maandenlange pauze
vanwege het coronavirus
starten de Repair Cafés in
Helden en Maasbree in oktober weer op. Bezoekers kunnen hier dan weer terecht
voor reparaties van hun
kapotte spullen.
Repair Café Helden opent op
zaterdag 3 oktober om 10.00 uur
haar deuren in MFC Kerkeböske.
Repair Café Maasbree wijkt tijde
lijk uit naar MFA Hoës van Bree.
Hier is meer ruimte om de coro
naregels te kunnen waarborgen.
Repair Café Maasbree opent op
zaterdag 17 oktober om 13.00 uur
haar deuren voor het publiek. Op
beide locaties worden de corona
regels in acht gehouden.

0110 \ enzo
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Geplukt

Igna Janssen Baarlo
Igna Janssen is dagelijks in haar tuin te vinden waar inheemse planten, fruitbomen en kruiden groeien.
Ze noemt de tuin ook wel een paradijs voor vogels. Als veganist en dierenliefhebber is het haar thuis. Ze
hoeft zich dan ook nooit te vervelen. Deze week wordt de 65-jarige Baarlose geplukt.

Toen Igna 8 jaar was, begon ze
haar huidige leefstijl te ontwikke
len. “Ik ben een dierenliefhebber
en ik had er moeite mee dat die
ren werden gedood voor het eten
van de mens. Op mijn 13e werd ik
daarom vegetariër. Dat was in die
tijd heel moeilijk, omdat men
sen je veroordeelden. Ik was in
hun ogen een dwarsligger. Ik ben
daarom altijd een solist geweest,
een vrijdenker. Ik kon niet in de
maat mee rennen.” Veganist wor
den en dus geen producten van
dieren eten, was een logisch
vervolg. Inmiddels leeft Igna
voor een deel zelfvoorzienend en

haalt ze het eten uit haar eigen tuin
waarin diverse planten, kruiden en
fruitsoorten zijn te vinden. “Het is
een paradijs voor dieren. Ik heb al
veel planten gekweekt, met name
inheemse planten, nadat ik zaadjes
vond naast de weg.”

Hond vegetarisch
Haar man, waarmee ze 41,5 jaar
getrouwd is, is na enkele maanden
in de verkeringstijd ook vegetariër
geworden. “Mijn man en ik voelen
ons goed. Onze hond eet inmiddels
ook 15,5 jaar vegetarisch. Hij heeft
een uitstekende gezondheid.”
Igna is al haar hele leven bezig met

Puzzel

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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voeding. “Al jaren lees ik boeken
over voeding, gezondheid en krui
den en die kennis probeer ik weer
door te geven aan anderen. In de
jaren 60 las ik al boeken over de
effecten van suiker op het lichaam.”
Op 17-jarige leeftijd sloot ze zich
dan ook aan bij de Vegetariërsbond
om te kunnen filosoferen met
andere leden. Uit de bond ontstond
later de Nederlandse Vereniging
voor Veganisme, waar Igna zich ook
bij aansloot. “Je merkt dat vega
nisme populairder is geworden.
Ik denk dat dit te maken heeft met
de beelden die we te zien krijgen
van de dieren die in de vee-indus
trie opgeofferd worden. Het moraal
in de mens wordt door die beelden
opgeroepen. Als je geen eigen
waarde hebt, kun je dat ook niet
voor anderen hebben.”
Ondanks dat Igna enorm veel ken
nis heeft opgedaan over het thema
gezondheid, wil ze nog meer te
weten komen. “Als ik alles wil doen
wat ik in gedachte heb, dan moet
ik 150 jaar worden. Ik heb nog veel
boeken te lezen. Daarnaast zou ik
willen dat mijn paradijs zelf in stand
blijft, zodat ik alleen de vruchten
hoef te plukken. Ik streef erna om
een gesloten circuit in mijn tuin te
krijgen. Dat wil zeggen dat ik het
snoeihout weer gebruik om hutten
te bouwen of als gehakseld hout
voor een looppad.”

Geloof
Igna komt uit een gezin met zeven
kinderen. Haar ouders verhuisden
voor het werk van Igna’s vader naar
Friesland. Daar werd Igna geboren.

“Wij werden christelijk opgevoed en
knielden elke dag voordat we naar
bed gingen om onze dankbaarheid
uit te spreken. Tegenwoordig bedank
ik God voor de dag als ik op bed lig.
Ik bid ook nog dagelijks om God
te bedanken dat we eten hebben.
Als je vergeet om dankbaar te zijn,
vergeet je om te leven.” Omdat de
meeste mensen in Friesland protes
tants waren, verhuisde het gezin na
een aantal jaar weer naar Limburg.”
We kwamen in Venlo terecht. Wij als
na-oorlogsgezin hadden bijna niks.
Maar daardoor ga je creatief te werk
en ben je snel tevreden en dankbaar
met alles.”
Volgens Igna had iedereen in het
gezin zijn eigen kwaliteiten, waar
door zij veel leerde van haar broers
en zussen. “Wij zijn gewoon spiritueel
opgevoed. Ik voel me één met een
ander, waardoor ik ook de pijn voel
van een ander. Ik geloof ook in het
hiernamaals; er is meer dan alleen de
aarde. Na de dood evalueer je en kom
je terug in de eenheid. Ik zeg wel
eens, omdat ik van oude gevels hou,
dat ik in een vorig leven minstens een
architect ben geweest.”
Dat haar broer vroeger veel aan
brommers sleutelde, heeft ervoor

gezorgd dat Igna ook interesse kreeg
voor elektrotechniek. “Ik ben breed
georiënteerd. Het is ongelofelijk
geweldig wat er allemaal moge
lijk is. Omdat ik precies wilde weten
wat stroom was en ben ik naar de lts
gegaan om elektrotechniek te stude
ren. Ik ben daardoor in een electroni
cazaak gaan werken na school.”
Daar ontmoette ze haar man, die als
elektronicus in de winkel werkte.
Samen kregen ze een dochter (34) en
een zoon (33). “Toen ik moeder werd,
heb ik er bewust voor gekozen niet
meer buitenshuis te werken. Wel heb
ik vrijwilligerswerk gedaan. 17,5 jaar
gaf ik milieuvoorlichting en -rondlei
dingen en ik ben jaren klusjesvrouw
geweest bij ouderen. Vooral dat laat
ste vond ik erg dankbaar werk.”
De tuin onderhouden ziet Igna als
een dagtaak. Zich vervelen doet ze
dan ook nooit. “Ik kan echt genieten
van mijn tuin en de vogels. Maar ik
zie ook trieste dingen gebeuren in de
tuin. Jonge vogels die bijvoorbeeld
gedood worden door de katten van
omwonenden. Daarnaast heerst er
een ziekte onder de pimpelmezen.
Dat vind ik triest.”
Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

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
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15-vragen aan

Daan Thijssen Kessel
Wat is je favoriete grap?
Ik heb niet echt een favoriete grap.
Je hebt echt van die hele slechte
grappen die eigenlijk helemaal niet
grappig zijn, maar daar moet ik
meestal wel om lachen. Want die
moeilijke grappen die iedereen zo
grappig vindt, snap ik meestal niet.

Wat deed je veel toen je klein was
en zou je nu ook nog wel willen
doen?
Toen ik klein was gingen we vaker
op vakantie of dagjes weg. Dat doen
we nu ook nog wel af en toe, maar
wel minder vaak dan toen ik klein
was. Wat ik ook nog wel eens zou
willen doen, is een dagje naar groep
3 of 4 willen, want daar weet ik
eigenlijk ook niets meer van.

Wie is je favoriete docent?
Mijn favoriete docent is meneer
Kluten van geschiedenis.
Geschiedenis is niet mijn beste vak
en ook niet het leukste, maar hij
maakt de lessen wel altijd leuker
zodat het ook interessanter wordt.

Waar heb je het laatst de slappe
lach om gekregen?

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Daan Thijssen
12 jaar
Kessel
Het Bouwens van der
Boijecollege

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
De laatste foto die ik heb gemaakt
is een met mijn beste vriendinnen.
We waren een stukje aan het wande
len en de zon scheen heel mooi dus
we maakten een foto met z’n allen.

Je hebt altijd groen licht en wind
mee, of je kunt foto’s maken door
met je ogen te knipperen.
Wat kies je?

Altijd groen licht en wind mee.
Want als je foto’s maakt door met
je ogen te knipperen heb je er heel
veel en sta je er zelf niet op.

Wat zou je doen als je een dag
onzichtbaar was?
Ik zou naar een pretpark of een
museum gaan, want dan kan je daar
gewoon naar binnen zonder dat
iemand ziet dat je niet betaalt.

Welk verhaal vertellen je vrienden altijd over jou?
Vaak hoor ik wel dat mensen vinden
dat ik meestal heel druk ben, maar ik
moet toegeven dat dat eigenlijk ook
wel klopt.

Dat weet ik nog goed, ik zat in het
klaslokaal een proefwerk te maken
en ineens liet een persoon voor mij
een scheet. Wij hebben daar echt
heel lang om gelachen en daardoor
hebben we het proefwerk ook niet
afgekregen.

Wat doe je als je niet kunt slapen?
Meestal lees ik dan een boek of ga
ik wat tekenen. Tekenen doe ik niet
zo vaak als ik niet kan slapen, want
dan moet ik uit mijn bed om mijn
bullet journal te pakken. Maar mijn
leesboek ligt meestal gewoon op
mijn nachtkastje of in mijn la naast
mijn bed, dus dat pak ik er makkelijk
even bij.

Wat is het verste dat je ooit van
huis bent geweest?
Ik ben in 2009 met mijn familie
op vakantie naar Turkije gevlogen.
Ik weet daar niet echt meer iets van,

Geldig van 1 oktober
t/m 21 oktober 2020

Runderpoulet
Runderlappen

Wat is je grootste blunder?
Ik was een keer in een winkelcen
trum en op dat moment waren
Heelys (dat zijn schoenen met wiel
tjes eronder) helemaal in en ik was
daar over de vloer mee aan het
skaten. Na een tijdje verloor ik mijn
evenwicht en viel ik in een planten
bak. Mensen die mij zagen vallen,
keken mij heel raar aan en moesten
ook een beetje lachen. Ik schaamde
me dood.

Welke taal zou je graag willen
leren?
Ik vind Spaans een mooie taal en
die zou ik dan ook wel willen leren.
Alleen is het volgens mij best wel
moeilijk, dus ik weet niet of ik het
ook echt ga doen.

Hoe zou jouw perfecte dag eruit
zien?
Ik zou een perfecte dag hebben als ik
een hele dag met mijn vriendinnen
zou shoppen en als we daarna naar
een restaurant zouden gaan om te
eten. Dan zouden we als laatste nog
met z’n allen gaan logeren.

Wat mis je het meest nu in coronatijd?
De leuke feestjes met al mijn vrien
den en vriendinnen, want dat is
altijd heel gezellig met z’n allen.
Daarnaast ook wel de normale
school, zonder steeds mondkapjes te
dragen bij vakken waar je je niet aan
de 1,5 meter afstand kunt houden.

Wanneer voel jij je het gelukkigst?
Ik voel me gelukkig als ik bij men
sen ben die ik kan vertrouwen, zoals
mijn beste vrienden en vriendinnen
en mijn familie. En als ik gewoon
lekker kan feesten.
Tekst: Lisa Osinga

Long olie - bij verkoudheid,
vastzittend slijm in longen, versterkt
het afweersysteem.
Info: www.praktijkgerhegger.nl.
Verkrijgbaar bij Phicoop Kessel.

Vlees met smaak
Dat is ons motto!

Aanbieding

maar gelukkig zijn er wel foto’s en
filmpjes gemaakt waardoor ik er wel
nog iets van kan zien. We hebben
van al die foto’s en filmpjes een cd
gemaakt en die cd speel ik soms nog
wel eens af.

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

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

www.herefords.nl

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

Verloren in/bij Maasbree:
afstandsbediening caravan mover.
Kleur wit met zwart paneel.
Tel. 06 49 84 48 66.
Thuiswerkplek nodig? Ga dan naar
Hagro Kantoormeubelen voor al uw
nieuw en gebruikt kantoormeubilair.
Tel. 077 398 80 37.

Hoi

Column

Wachten op
een pakketje
Misschien ken je het wel.
Je bestelt online een pakketje
en vervolgens wacht je de
dag(en), weken, of zelfs
maanden daarna enthousiast
op het moment dat het
bezorgd wordt. Als je op sites
zoals bol.com iets bestelt heb
je vaak al dat het de volgende
dag in huis is.
Ik vind dat altijd enorm fijn, dan
hoef je tenminste niet heel lang
te wachten. Maar het kan ook
zijn dat het toch wel een paar
weken duurt, als je bijvoorbeeld
op AliExpress of Wish iets bestelt.
Ik heb zelf ongeveer twee weken
geleden ook weer eens online
iets gekocht. Normaal is de tijd
die je moet wachten op die site
drie tot zes werkdagen, maar
vanwege corona duurt dat nu
wat langer, zo’n acht tot dertien
dagen. Ondertussen zijn erop
dit moment al tien voorbij en
elke keer als er een busje door
de straat rijdt, kijk ik meteen
of het toevallig eentje is met
mijn pakketje erin. Maar helaas.
Elke keer rijden ze met een flink
tempo voorbij om vervolgens
op de hoek om te draaien en
weer de straat uit te rijden, mijn
pakketje nog ergens in NLHAGI,
geen idee waar dat mag zijn.
En dus zit ik nu nog steeds
zonder mijn bestelling. Op zich
is het niet héél erg. Zoals ik al
zei kan het soms wel maanden
duren voordat je pakket bij je
thuis komt, dus de twee weken
die ik nu heb gewacht vallen
nog wel mee. Ook al neemt dat
niet weg dat ik echt niet kan
wachten totdat het er eindelijk
is. Wachten op een pakketje is
over het algemeen misschien
stressvol, maar aan de andere
kant is het toch eigenlijk ook wel
leuk. Dan heb je in ieder geval
weer iets om naar uit de kijken,
zeker in deze tijd!

Gezocht: ervaren hulp in de
huishouding in Maasbree. Vind je het
leuk en heb je tijd voor 4 à 5 uur per
week bij ons thuis te komen poetsen,
stofzuigen, dweilen of ramen lappen?
Neem dan contact met ons op via
maasbreehulp@gmail.com Werkdagen
en tijden zijn in overleg.
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.

Lisa

0110 \ opinie
Poll
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Zonder prins is het geen carnaval
In samenspraak met de gemeente hebben de carnavalsverenigingen van Peel aan de Maas besloten dit jaar geen prins carnaval uit te roepen.
Vanwege de onzekerheden over de ontwikke
ling van de coronapandemie en de maatregelen
daartegen, zien de carnavalsverenigingen zich
genoodzaakt om carnaval 2021 anders in te vul
len, meldt de gemeente in een bericht. Dat wil
dus niet zeggen dat er geen carnaval wordt
gevierd dit jaar. Er is alleen geen prinselijk gezel

schap dat voorop gaat. Logisch ook, je kunt nu een
maal geen risico’s nemen. Carnaval is ook meer dan
alleen de prins. Het gaat om samenzijn en samen
feesten, daar hoeft geen prins bij te zijn.
Je kunt je ook afvragen of die beslissing niet te snel
genomen is. Wie weet hoe we er over enkele maan
den of zelfs weken voorstaan? Daarbij zijn de prins

en zijn gezelschap wel vaak de gangmakers van het
feest. Wie moet er dan voor zorgen dat het op gang
komt? Carnaval zonder prins is bijna niet voorstellen.
Het is traditie, het hoort er gewoon bij.

Zonder prins is het geen carnaval. Wat vindt u?

Tweede lockdown is onvermijdelijk
RIVM-directeur Jaap van Dissel zei dinsdag 22 september dat er sprake is van een tweede coronagolf. Hij verwachtte dat het aantal opnames
verder zal toenemen. Uit cijfers van het RIVM bleek ook dat de coronacijfers stegen en daarom werden er op maandag 28 september verdere
maatregelen aangekondigd.
De poll van vorige week luidde: tweede lock
down is onvermijdelijk. Momenteel lijkt het
erop dat veel mensen te weinig 1,5 meter
afstand houden omdat de cijfers weer stijgen.
Dan lijkt een tweede lockdown onvermijdelijk.
Danny Verhage is het met deze stelling eens.
Hij reageert op Facebook: “Die lockdown is inder

daad onvermijdelijk. Teveel mensen denken dat het
probleem meevalt of ontkennen zelfs het bestaan
van het virus. Hierdoor moeten er wel maatregelen
genomen worden. Die medeburgers die zich ner
gens wat van aantrekken zijn totaal verantwoorde
lijk voor deze ramp.”
Rigoureuze maatregelen nemen volgens Danny.

De maatregelen die nu zijn genomen door het kabi
net wijzen ook op een lockdown, maar nog niet
alles is gesloten. Zo blijft de horeca open, maar tot
22.00 uur. Ook sportwedstrijden mogen gewoon
doorgaan, zonder publiek. Het betekent dus niet dat
we in een volledige lockdown zitten, maar de vrij
heden zijn nu wel flink beperkt.

GRATIS

© 2020 Dromenjager BV

Gratis
kleurboekje
van Woezel
& Pip voor iedere
bezoeker! Haal het
boekje op in jouw
winkel. OP=OP

GRATIS GESCHENK BIJ BESTEDING
VAN €12,50 AAN KINDERBOEKEN
Geldig van 30 september t/m 11 oktober 2020. OP=OP!

Ingezonden brief

Dertien wooncontignenten Veersepad 13 in Kessel
Met verwondering heb ik de raadsvergadering op dinsdag 22 september gezien met het onderwerp Veersepad 13 in Kessel. Bij dezen wil ik
graag als inwoner van de gemeente Peel en Maas mijn gevoel laten spreken.
Een aantal dingen viel mij op.
De zorgcomponent binnen het plan is
voor CDA doorslaggevend. De noe
mer zorg wordt hierbij mijn inziens
weer eens misbruikt. Er is vooralsnog
geen sprake van zorgen. Zorg kan
je op elke plek in Nederland krijgen
indien nodig.
Nu tekenen voor wat je in de toe
komst voor medebewoners kan
gaan betekenen? Mooi zou het zijn
als wij voortaan alles zelf kunnen
invullen. Het zou heel mooi zijn
als wij alles voortaan zelf kunnen
invullen. Een utopie volgens mij.
Burenhulp en elkaar helpen, is iets

Column

Beschaamd

Bespreking poll week 39

Al 15 jaar
avontuur met

Pastoraaltje

heel anders. Dat doen al velen in de
maatschappij. Dat is niks nieuws.
Dus gemeenteraad verander uw visie
over de noemer zorg, zou ik zeggen.
Hierbij kwetst u mijn inziens veel
mensen die al jaren moeten zorgen.
Dan het gemeenteraadslid die het
pand Veersepad 17 erbij betrekt.
Dat is nogal een verschil met een
eventueel groot appartement
met dertien gezinnen. Het pand
Veersepad 17 is een prachtig oud
pand, met zover ik weet één eige
naar. Zeer karakteristiek, een
sprookje. Zoals het Veersepad 13 in
aanzien ook een sprookje is.

Een vergunning verlenen betekent
het begin van de vernieling van
het Veersepad. Wordt voortaan elk
gebouw dat hier verkocht wordt,
omgetoverd tot een groot zorgap
partement? Je zou er maar wonen,
privacy volledig weg. Ik hoop dat SOT
hun plan gaat verwezenlijken op een
andere mooie plek, waardoor ook
dertien woningen vrijkomen waar
geen buren ermee worden gecon
fronteerd. Ik gun het ze van harte.
Aan de burgemeester, wethouders
en gemeenteraadsleden zou ik wil
len zeggen: oudheid behouden.
Aan de jongeren en nieuwelingen

in de raad wil ik nog vragen: waar
zou u later trots op zijn als u met uw
kleinkinderen over het Veersepad
loopt? Op een straat met grote
appartementen of op een straat met
prachtig gevarieerde oude gebou
wen, waarvan u onderdeel kunt
zijn om het in stand te houden?
Bezint eert ge begint. Dat geldt voor
de financier, SOT en zeker voor de
gemeente waar wij als burgers op
vertrouwen.

Marij Thomassen, Kessel-Eik

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan
zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die
elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Als jongen las ik veel boeken over de
oorlog. Gelukkig werd mijn belang
stelling toen ik ouder werd breder.
Maar op mijn laatste vakantie trof
ik in mijn hotel, tussen wat achter
gelaten boeken, een beroemd boek
dat ik nog niet gelezen had: Van
het westelijk front geen nieuws.
Geschreven door Erich Maria
Remarque. Eigenlijk geen vakantie
literatuur. Het gaat over de ver
schrikkelijke ervaringen van Duitse
soldaten in de loopgraven aan het
front van de Eerste Wereldoorlog.
Maar ik heb het ademloos uitgele
zen, geboeid, ontroerd, beschaamd
om wat mensen elkaar aan onmen
selijks kunnen aandoen. Een tijdloos
anti-oorlogsboek. Een oude belang
stelling was blijkbaar ontwaakt,
want toen ik kort geleden bij iemand
een boek over een overlever van
Hitlers concentratiekampen op tafel
zag liggen, heb ik direct gevraagd of
ik het mocht lenen. Ik heb het adem
loos uitgelezen. Beschrijvingen van
de hel op aarde. Hoe kleine weer
loze mensen ontmenselijkt wer
den. Ik heb het gelezen, geboeid,
ontroerd, beschaamd. Beschaamd
ook omdat dat er na de oorlog in de
bevrijde landen van Europa eigen
lijk geen gastvrije plaats was voor
hen die de verschrikkingen van de
Holocaust hadden meegemaakt.
Teruggekeerde Joden, die soms
meerdere concentratiekampen had
den overleefd, voelden dat ze niet
welkom waren. Onvoorstelbaar!
Ik weet dat we heel voorzichtig
moeten zijn met vergelijkingen met
de Tweede Wereldoorlog, maar
ik moet bekennen dat, toen ik de
beelden van het vluchtelingen
kamp Moria op Lesbos zag en de
reacties daarop, die associatie toch
bij mij naar boven kwam. Moria en
zoveel andere kampen, uitgegroeid
tot plekken van mensonterende
hopeloosheid. In het jaar waarin
we 75 jaar vrijheid vieren moet zo’n
onmenselijke situatie toch samen op
te lossen zijn, zou je zeggen. Maar in
Europa lukt dat blijkbaar niet. Daar
kijkt men liever weg en denkt men
aan de volgende verkiezingen.
Nederland spant wat mij betreft de
kroon door, na heel veel druk, uitein
delijk “vanwege het draagvlak” een
berekenende mensonwaardige koe
handel te presenteren als een daad
van grote barmhartigheid. Weer
voelde ik me beschaamd. Goede
boeken over de oorlog zouden ver
plichte literatuur moeten zijn voor
jongeren, kiezers en vooral politici.
Pastoor Peter van der Horst
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Napoleonsbaan-Noord in Baarlo

Burgemeester sluit drugspand
Burgemeester Delissen-van Tongerlo heeft op 21 september 2020 een drugspand
aan de Napoleonsbaan-Noord in Baarlo voor drie maanden gesloten. De politie heeft
begin september een doorzoeking uitgevoerd omdat in een strafrechtelijk onderzoek
informatie naar voren was gekomen dat vermoedelijk met enige regelmaat hennep
geknipt/verwerkt werd in het pand. Op de locatie is geoogste hennep, een aantal
hennepplanten en contant geld aangetroffen. De woning blijft gesloten tot 21
december 2020.
Waarom sluit de burgemeester
drugspanden?
Inwoners van Peel en Maas moeten zich
veilig kunnen voelen in hun straten,
wijken, dorpen en buitengebied.
De productie en handel in drugs is
een onwenselijke situatie, die ernstige
gevolgen kan hebben voor de openbare
orde en veiligheid. Met de sluiting wordt
de openbare orde, de aantasting van
het woongenot en de bedreiging van de
leefbaarheid voor de omgeving hersteld
en het gevaar voor de veiligheid en
gezondheid beëindigd.
Meewerken aan het terugdringen van
drugspanden?
Aan de buitenkant kunt u niet altijd zien wat
er in een pand gebeurt. Toch zijn er signalen
die kunnen wijzen op de aanwezigheid van
een drugslab of hennepkwekerij:
• afgeplakte ramen en deuren die altijd
dicht zijn;
• (dichte) rolluiken waar geen logische
aanleiding voor is;
• roosters op opmerkelijke plekken aan de
gevel of het dak;
• het pand maakt een verlaten indruk: er is
zelden iemand of een korte tijd en/of op
een vast tijdstip;
• geur, stankoverlast;
• wateroverlast of vochtproblemen;
• condens op de ramen;
• kunstlicht (gloed van felle lampen) en/of
licht in een ruimte dat altijd blijft branden;

• installatie camera’s of beveiliging;
• zoemend of ronkend geluid
(van ventilatoren);
• illegale aftap van elektriciteit,
buiten de meter om.
Meld verdachte situaties altijd
Drugspanden, wietzolders drugslabs
zijn overal. Op het platteland en
in woonwijken. In een buurt waar
drugs wordt geteeld, lopen ook de
buurtbewoners gevaar. Vermoedt u een
hennepkwekerij of xtc-lab in uw omgeving
of een andere verdachte situatie?
Of herkent u één of meerdere signalen?
Blijf er niet mee lopen maar meld wat u
weet bij de gemeente. Ook als u twijfelt.
U kunt contact opnemen met de adviseurs
Openbare Orde en veiligheid van de
gemeente, tel. 077-306 66 66.

Afval Samenwerking Limburg

Limburg ziet kansen in een
afvalvrije samenleving
Hiervoor zijn grensverleggende plannen gemaakt en zoeken we partners.
Afval Samenwerking Limburg, waarvan 30 Limburgse gemeenten lid zijn, start in het
tweede kwartaal van 2021 een aanbesteding. Het uitgangspunt is: huishoudelijk afval
van 1,1 miljoen inwoners op een verantwoorde en circulaire manier te verwerken.
ASL zoekt partners die hier het beste invulling aan kunnen geven. Deze aanbesteding
dient als springplank voor de verdere, toekomstige circulaire ambities in de regio.
Online marktconsultatie
Op 16 oktober 2020 van 9.00 tot 13.00 uur organiseert ASL een online marktconsultatie.
Deze is gericht op kennisoverdracht rond de aanbesteding en matchmaking. Iedereen
met relevante kennis, een oplossing of een idee, van kleine tot grote partijen, is van harte
uitgenodigd om hieraan deel te nemen.
Aanmelden
Stuur uw aanmelding voor de marktconsultatie voor 12 oktober 2020 naar
info@afvalsamenwerkinglimburg.nl.
Meer informatie
Op www.afvalsamenwerkinglimburg.nl leest u meer informatie over de ambities, de
marktconsultatie en de aanbesteding.

Bekendmakingen

Wilt u liever anoniem blijven?
Stuur dan een e-mail:
iserietsnietpluis@peelenmaas.nl
of vul het tipformulier in op onze
gemeentelijke website.

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

Meer informatie?
Lees onze folder ‘ondermijnende
criminaliteit’ op www.peelenmaas.nl,
Bekijk de website van de Regionale
Informatie en Expertise Centra (RIEC)
www.riec.nl voor bestrijding van
ondermijnende criminaliteit en de website
van de politie www.politie.nl.

Plaats/locatie

Straat/omschrijving

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

De Roffart 12
Hert 3b
Van Laer-Hoenlostraat 1
Egchelseweg 44
Gielenhofweg 31B
Lorbaan 16, 16A en 16B
Mariaplein 2
Neerseweg 3
Roode Eggeweg 5
Schijfweg-Noord 1
Maasbreeseweg 92
Dorpstraat 71, 71A t/m 71F
perceel C2888
Pottenbakkersoven 5
Wattstraat 12
Bolakker 26 (kavelnummer 10)
Busserstraat 26
Dorpsstraat 26
Hagelkruisweg 9
Kerkstraat 7
Nederweerterdijk
Roggelsedijk 3
Dokter Poelsplein
Industrieterrein Panningen 116
John. F. Kennedylaan 228
Middelmanshof 1
Oranjestraat 10
Steenstraat 10
Wilhelminastraat 8

Bladkorven
De bladkorven voor bladeren worden/zijn in week 40 (28-9 t/m 2-10) geplaatst.
Deze korven zijn alleen voor blad van bomen in de openbare ruimte. Zodra de bomen
kaal zijn, worden de bladkorven weer weggehaald.
Het is niet toegestaan om snoeiafval en bladeren uit eigen tuin in de bladkorven te doen.
Deze kunt u gratis aanbieden bij het milieupark.
Leegmaken van de bladkorven
De bladkorven worden één of twee keer per week leeggemaakt. Dit is afhankelijk van de
hoeveelheid blad.
Locaties
De bladkorven worden/zijn geplaatst op dezelfde locaties als vorige jaren binnen de
bebouwde kom. Hierbij is een zo goed mogelijke verdeling gemaakt en rekening gehouden
met het aantal en de grootte van bomen in de omgeving. De locaties vindt u op onze
website: afvalkalender.peelenmaas.nl

Container niet vol?
Is uw container niet vol? Sla dan een inzamelbeurt over, dan blijven
wij effectief inzamelen.

U kunt aan dit overzicht geen rechten ontlenen.
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Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
Postbus 7088, 5980 AB Panningen
5981 CC Panningen
077 - 306 66 66

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

www.peelenmaas.nl

Landelijke
maatregelen tegen
het coronavirus
Landelijke
Landelijke maatregelen
maatregelen tegen
tegen het
het coronavirus
coronavirus
Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames neemt snel toe. Met elkaar moeten we het aantal
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snel toe.
toe.
Met
elkaar
moeten
wemaatregelen:
het aantal
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Binnen en buiten
Binnen en buiten
Binnen en
en buiten
buiten
Binnen

Thuis
Thuis
Thuis
Thuis

Gezelschappen tot
Gezelschappen tot
maximaal
4 personen,
Gezelschappen
tot
Gezelschappen
tot
maximaal 4 personen,
zowel
binnen
als buiten.
maximaal 44 personen,
personen,
maximaal
zowel binnen als buiten.
zowel
zowel binnen
binnen als
als buiten.
buiten.

30
30
30
30

3
3
33

Binnen totaal maximaal
Binnen totaal maximaal
30
personen.
Binnen
totaal
Binnen
totaal maximaal
maximaal
30 personen.
30
personen.
30 personen.

Vanaf 21.00 uur geen
Vanaf 21.00 uur geen
nieuwe
bezoekers.
Vanaf
uur
Vanaf 21.00
21.00
uur geen
geen
nieuwe
bezoekers.
nieuwe bezoekers.
bezoekers.
nieuwe

Sluiting uiterlijk om 22.00 uur.
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Bent u een
slachtoffer
van digitale
criminaliteit?
De cijfers bij het Cybercrimeteam
tonen onderstaande top-5 van digitale
criminaliteit waar burgers in Peel en Maas
slachtoffer van werden:
1.
2.
3.
4.
5.

fraude bankgegevens/internetbankieren;
vriend-in-noodfraude;
aan-en verkoopfraude;
misbruik accounts voor bestellingen;
helpdeskfraude.

Bent u voorbereid op digitale criminaliteit?
Word geen slachtoffer!
Een Whatsapp-bericht van een bekende
die dringend geld nodig heeft? Alarmbel!
Een lage prijs voor een te mooi artikel?
Alarmbel!
Een vage websitelink? Alarmbel!
Strijd samen met ons tegen criminaliteit in de
Week van de Veiligheid (5-11 oktober 2020).
Voor meer informatie kijk op:
www.deweekvandeveiligheid.nl
Volg ons op facebook en twitter en u
krijgt volgende week iedere dag tips.
Facebook Peel en Maas
www.facebook.com/Gemeentepeelenmaas
Twitter Peel en Maas
www.twitter.com/gempeelenmaas

Voorbereidingen Kindcentrum Kloosterstraat Helden van start
Het gebouw van basisschool De Pas is al jaren in slechte staat. Hoog
tijd om voor de kinderen een nieuw gebouw te realiseren, vindt ook
het CDA.
Het plan om van het pand van de
voormalige Oda-school aan de
Kloosterstraat in Helden een kindcen
trum te ontwikkelen, ligt er al sinds
2014. Het is een prachtig historisch
pand, gelegen in een mooie groene
omgeving met rondom veel moge
lijkheden voor stimulerende activitei
ten. Kleinschalig onderwijs, waarbij

natieve locatie en de vraag om een
verkeersveiligheidsonderzoek uit te
voeren. Wethouder Wim Hermans
gaf aan om een uiterste inspan
ning te verrichten richting IVN en in
kinderen tot hun 12e jaar een plek
december met cijfers te komen over
krijgen en dat met een vernieuw
bouw weer voor decennia kan dienen de resultaten van het verkeersonder
zoek.
als basisschool.
Wij vinden het belangrijk dat kin
Vanuit diverse fracties, zo ook het
deren in hun eigen dorpskern en in
CDA, kwam de vraag om samen met
een stimulerende en veilige omge
de huidige gebruiker van de Oda
ving worden onderwezen. Door de
school, IVN, een passende oplossing
samenwerking met Hoera ontstaat
te zoeken voor een geschikte alter

een kindcentrum, waar kinderen tot
12 jaar op dezelfde plek kunnen blij
ven. Een mooie ontwikkeling, waar
bij ouders, het dorp en de buurt zijn
meegenomen.

Bas van de Mortel en Lon Caelers-Bos

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.
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Raad akkoord met veelbesproken
onderwerpen
Vooraf was al duidelijk dat de raadsvergadering van 22 september geen vluggertje
zou worden. Er stonden verschillende boeiende onderwerpen op de agenda. De raad
bleek uiteindelijk over alle voorstellen positief te besluiten, met uitzondering van de
duurzaamheidsagenda. Hierover staakten de stemmen, zodat de raadsleden tijdens de
vergadering op 3 november nogmaals over dit onderwerp mogen stemmen.
Veel insprekers
Niet minder dan zes inwoners hadden zich aangemeld om gebruik te maken van het
spreekrecht. Als eerste kwam de heer Peter-Paul Allard aan het woord, over de plannen voor het
woon-zorgcomplex aan het Veersepad in Kessel. Hij vroeg de raad om niet in te stemmen met
het principeverzoek. Want, zo stelde hij, ”het betreft geen reguliere zorg. Zelf bezigt het SOT
[Stichting Onze Toekomst, red] de term naobersjap. Het SOT spreekt niet van een zorgcontract,
maar van een sociaal contract.” Hij betoogde verder dat het college de raadsleden zou verleiden
om hun principes te laten varen. ”Het is niet de juiste woning op de juiste plek”.
Ook de heer Ton Lennaerts sprak in over het woon-zorgcomplex, als een van de initiatiefnemers
van het plan. Hij legde uit hoe en waarom dit in hun ogen de goedkeuring van de raadsleden
zou horen te verdienen. Daarbij uitte hij zijn ongenoegen over de manier waarop tegenstanders
zich hebben opgesteld en uitgelaten. Hij besloot zijn betoog met een oproep aan de raadsleden:
”Laat beleid tot leven komen en toon politieke moed.”
De volgende twee insprekers deelden hun mening over de plannen voor de vernieuwbouw van
de voormalige Odaschool in Helden. De heer Dave Huntjens, voorzitter van de scholenkoepel
Prisma, kwam als eerste aan het woord. Hij beschreef de nijpende situatie waarin basisschool
De Pas zich bevindt, om de noodzaak van snelle actie te benadrukken. De heer Huntjens
beargumenteerde dat twee afzonderlijke scholen in Helden nodig zijn voor de keuzevrijheid van
ouders. Hij besloot met de oproep om in te stemmen met het raadsvoorstel, zodat de kinderen
van De Pas aankomende winter niet in de kou zitten.
Eenzelfde geluid kwam van de heer Peter Kurvers, namens het Dörper Overleg. Hij beschreef
hoe al in 2014 werd geconcludeerd ”dat de ontwikkeling goed past in de ontwikkelingsvisie van
ons dorp.” De heer Kurvers liet zich positief uit over de ontwikkeling, die ”past in de plannen
van het dorp. De actieve en positieve houding van Prisma en Hoera versterkt de initiatieven die
ontplooid worden.”
De heer Thijs Rutten, voorzitter van dorpscoöperatie Steingood uit Beringe, maakte gebruik
van de mogelijkheid om in te spreken op de duurzaamheidsagenda. Steingood heeft
namelijk het initiatief genomen voor zonnepark De Schorf, en in de duurzaamheidsagenda
wordt dit als positief voorbeeld benoemd. De heer Rutten legde uit hoe dit plan in elkaar
steekt, en deed zonder dit te benoemen de oproep om toch vooral in te stemmen met de
duurzaamheidsagenda.
Ten slotte was het de beurt aan de heer Schreurs van de werkgroep Hoogspanning
van het Dorpsoverleg Kessel. Hij pleitte hartstochtelijk voor het raadsvoorstel over de
hoogspanningsmasten in Kessel en Kessel-Eik. Hierin wordt een aanvullend bedrag beschikbaar
gesteld voor nader onderzoek naar het verkabelen daarvan. Als belangrijkste argument droeg
hij het gezondheidsaspect aan. ”Doe het voor jullie inwoners zodat de kinderen veilig kunnen
sporten, naar school gaan en met name veilig thuis zijn.”
Nadat de zogenoemde hamerstukken alle waren aangenomen, kwamen de bespreekstukken
aan de orde. Die waren al besproken in de commissievergaderingen eerder in september, en in
deze raadsvergadering werden de voor- en tegenargumenten nog eens stevig uitgewisseld.

Hamerstukken zijn onderwerpen waarvan de raadsfracties tijdens de commissievergadering hebben geconcludeerd dat ze niet verder hoeven te worden besproken
in de raadsvergadering.
Het ging in de raadsvergadering van 22 september om de volgende onderwerpen:
• Vaststelling besluitenlijst van Digitale Raadsvergadering van 23 juni 2020
• Vaststelling besluitenlijst van Raadsvergadering van 7 juli 2020
• Aanwijzing Omroep P&M als lokale publieke media-instelling
• Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Peel en Maas

Principeverzoek woon-zorgcomplex Veersepad 13 in Kessel
Initiatiefnemers van dit plan hebben een nieuw principeverzoek ingediend om medewerking
te verlenen aan het realiseren van een woon-zorgcomplex in de vorm van 13 zelfstandige
woningen met gemeenschappelijke ruimten. Het college is van plan het standpunt in te nemen
dat de woongroep dient te bestaan als één woongebouw voor één woongroep bestaande
uit 13 huishoudens, zoals het college dat al eerder deed in juli 2019. Voordat het college een

definitief standpunt inneemt over het nieuwe principeverzoek, wil het college weten of het de
kaders van de raad juist geïnterpreteerd heeft.
De VVD liet bij monde van raadslid Geert Segers blijken fel tegen de plannen te zijn. Het past niet
in het gemeentelijk beleid, omdat de locatie ”nadrukkelijk geen herstructureringslocatie” is.
De oproep van het college aan de raad om gebruik te maken van zijn discretionaire bevoegdheid
neigt zelfs naar ”onbehoorlijk bestuur”, aldus Geert Segers. Bovendien heeft zijn fractie vragen
over de zorgfunctie. De initiatiefnemers hebben nog geen zorg nodig, en banken en erfgenamen
zullen zich mogelijk niet willen laten beperken door een verplichting. Ten slotte vindt de VVD
dat de belangen van omwonenden niet uit het oog mogen worden verloren.
Het CDA was juist positief over het voorstel, zo liet fractievoorzitter John Timmermans weten.
De gedurfdheid van het initiatief en de combinatie tussen wonen en zorg geeft daarbij de
doorslag. ”Voor dit soort initiatieven moeten we als raad open staan. En niet vasthouden
aan de kaders en belemmeringen.” Wel diende zijn fractie samen met PvdA/GroenLinks een
amendement in, waarin als voorwaarde wordt gesteld dat wonen en zorg onlosmakelijk aan
elkaar verbonden worden. Daarbij vraagt ook zijn fractie rekening te houden met de belangen
van omwonenden, bijvoorbeeld door ondergronds te parkeren.
Raadslid Peter Craenmehr van AndersNu gaf aan dat hij gecharmeerd is van het voorstel, maar
dat hij het lastig vindt om voor of tegen te zijn omdat er nog geen tekeningen liggen. Dat de
tegenstanders dat wel suggereren, deed Peter Craenmehr af als stemmingmakerij. Daarbij zei
hij dat hij ondanks het ontbreken van een concreet plan toch zijn mening te geven, omdat hij
altijd nog een kans krijgt om het plan zelf te beoordelen wanneer dat wordt ingediend.
Lokaal Peel en Maas stelde zich bij monde van raadslid Saskia Vervoort op het standpunt geen
wensen of bedenkingen te hebben en ”het bij dertien wooneenheden te laten en niet voor
dertien wooncontingenten te besluiten.” Belangrijkste argument voor Lokaal Peel en Maas is
dat andere geïnteresseerden is gemeld dat er geen wooncontingenten zouden kunnen worden
toegevoegd. Zou de raad dat nu wel doen, dan ”voelt dat als het veranderen van de spelregels
tijdens de wedstrijd. Wij willen een betrouwbare bestuurder zijn.” aldus raadslid Vervoort.
Raadslid Frits Berben van PvdA/GroenLinks gaf aan dat zijn fractie dit initiatief vanaf het begin
heeft gesteund. ”Het is met name de zorgcomponent die erin zit die ons over de streep haalt.
Zorgen voor elkaar dat vinden wij belangrijk. […] Ik ga ervan uit dat de wethouders erop zullen
toezien dat die zorgcomponent, dat sociaal contract op een goeie manier verankerd wordt of in
de bestemmingsplanprocedure of in een anterieure overeenkomst.”
Nadat John Timmermans het aangekondigde amendement had toegelicht, bleek tijdens de
discussie dat ook AndersNu dit amendement steunde, terwijl VVD en Lokaal Peel en Maas
ertegen waren. Zowel het amendement als het gewijzigde voorstel kon daarmee rekenen
op een minimale meerderheid van 13 tegen 12. Hiermee geeft de raad het college mee het
principeverzoek van SOT positief te benaderen. Voorwaarde is dat het initiatief een woongroep
omvat, dat bestaat uit 13 huishoudens, en dat wonen en zorg onlosmakelijk verbonden wordt.
Regionale woonvisie Noord-Limburg 2020-2024
Bij het volgende agendapunt stelde het college de raad voor de Regionale woonvisie NoordLimburg 2020-2024 vast te stellen. Hierin wordt onder meer aangegeven dat meer gekeken
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moet worden naar kwaliteit dan naar kwantiteit, omdat de woningvoorraad niet aansluit op de
toekomstige vraag. Daarnaast zijn er verschillende doelgroepen, die allemaal een plek moeten
krijgen in de woningmarkt.
PvdA/GroenLinks vindt dat er in de regionale woonvisie te weinig aandacht is voor
herstructurering en voor sociale huur. ”In z’n algemeenheid blijft de woonvisie heel globaal. […]
Je kunt er dus zo gezien niet op tegen zijn.” aldus Frits Berben.
Raadslid Tiny Valckx legde uit dat de fractie Lokaal Peel en Maas het een prima visie vindt.
Ze kondigde wel een motie aan met daarin een oproep aan het college om een woonplicht in te
stellen voor kopers van een nieuwbouwwoning. Doel is om speculatie met woningen tegen te
gaan. De VVD uitte via de nieuwe fractievoorzitter Teun Heldens forse kritiek op de motie, die bij
de stemming niet op een meerderheid kon rekenen.
Peter Craenmehr van AndersNu stelde dat de visie zo algemeen is dat hij er niet tegen kan zijn.
Hij vroeg vooral aandacht voor het bouwen van passende en betaalbare woningen. ”Zelf kopen
en slopen we woningen [...] en maken er parkeerplaatsen van. Triest en helaas weer een gemiste
kans.” zo zei hij.
Raadslid Sandy Janssen van het CDA was positiever over de regionale woonvisie, die wat zijn
fractie betreft aansluit bij het lokaal beleid. Ook de VVD was blij met de visie, maar had wel
een aantal vragen. Net als in de voorgaande commissievergadering wilde de VVD weten hoe
het college aankijkt tegen de voorrangsbehandeling van statushouders bij het toewijzen van
woningen. De VVD is daarop tegen, en wil van de wethouder een overzicht van cijfers en feiten,
zodat de raad er bij een volgende gelegenheid feitelijk over kan discussiëren. Wethouder
Wanten zegde toe bij een volgende raadsbijeenkomst met woningcorporaties gegevens te
presenteren, wat voor de VVD voor dit moment voldoende was.
Het voorstel om de regionale woonvisie vast te stellen werd uiteindelijk unaniem aangenomen.

www.peelenmaas.nl

landbouwgrond.” Daarom diende hij namens het CDA een amendement in, om zonneparken
alleen toe te staan in combinatie met windparken of op bestaande kassen of bouwvlakken.
Lokaal Peel en Maas wilde meer aandacht voor warmte-opslag, en Tiny Valckx diende
namens de fractie een motie daarover in. Hierin wordt het college opgeroepen een proeftuin
met Ecovat op te starten, gebruikmakend van de subsidiemogelijkheden.
Fractievoorzitter Annigje Primowees van PvdA/GroenLinks constateerde namens
haar fractie dat de gemeente Peel en Maas een grotere ambitie zou mogen hebben. Ze
vond ”dat het nu echt tijd wordt dat we als duurzame gemeente […] eens breder kijken
naar onze kaderstelling en dat we de duurzaamheid nu eens echt gaan opnemen als
beleidsonderwerp.” Raadslid Primowees las daarop een motie en een amendement voor, om
vaart te maken met de maatschappelijke tender windenergie en om biomassacentrales te
verbieden.
Wethouder Paul Sanders reageerde kort op de moties en amendementen, waarna de
stemming plaatsvond. Het amendement van PvdA/GroenLinks werd met 4 stemmen voor en
20 tegen verworpen. Bij het amendement van het CDA staakten de stemmen met 12 tegen
12. Gevolg was dat de stemming over het amendement van het CDA, het uiteindelijke besluit
en de twee moties wordt doorgeschoven naar een volgende vergadering.
Verkabeling Hoogspanningslijn Kessel - Kessel-Eik
Het college stelt de raad voor om een bedrag van 100.000 euro ter beschikking te stellen voor
het uitwerken van een plan om de hoogspanningskabels in Kessel en Kessel-Eik te verkabelen,
oftewel te vervangen voor kabels in de grond.

Vernieuwbouw kindcentrum Kloosterstraat Helden (2020-050)
Basisschool de Pas wil samen met de kinderopvang en de BSO van Hoera kindercentra een
kindcentrum realiseren in het gebouw van de voormalige St Odaschool aan de Kloosterstraat.
Het college stelt de raad voor om in te stemmen met het laten opstellen van een definitief
ontwerp voor het kindcentrum en met het voorbereiden van een kredietvoorstel.
Met uitzondering van PvdA/GroenLinks spraken alle fracties zich positief uit over dit voorstel,
niet in de laatste plaats omdat de noodzaak voor De Pas hoog is. Ook wordt de opzet breed
gedragen in de lokale gemeenschap. Raadslid Raf Janssen van PvdA/GroenLinks pleitte
voor uitstel, om te onderzoeken of het beter is om één gebouw te in te richten voor alle
schoolkinderen van Helden-Dorp. Wethouder Wim Hermans gaf aan dat ook het college vindt
dat het inrichten van één school ”niet de weg is om te bewandelen.” Bij de stemming bleek dat
het amendement van PvdA/GroenLinks met die strekking niet op steun van de andere fracties
kon rekenen. Het voorstel aan de raad om verder te gaan met de vernieuwbouw werd met 22
stemmen voor en 3 tegen aangenomen.
Concept Regionale Energie Strategie Noord- en Midden-Limburg
In het Klimaatakkoord van Parijs is afgesproken dat gemeenten een Regionale Energie Strategie
(RES) opstellen. Op verzoek van de raad stelt het college de raad in de gelegenheid zijn visie te
geven over de concept-RES.
PvdA/GroenLinks heeft vooral moeite met het feit dat de energietransitie nu individueel wordt
ingestoken. ”Onze zorg is dat mensen met weinig geld niet aan hun trekken komen” aldus
raadslid Raf Janssen.
Voor Tiny Valckx van Lokaal Peel en Maas was de belangrijkste vraag hoe we in Peel en
Maas de dorpen van het gas af krijgen. Ook wil de fractie biomassa explicieter ontraden.
Peter Craenmehr van AndersNu uitte zijn zorgen over het feit dat de reductie in uitstoot nu
vooral wordt gezocht in zonnepanelen en windmolens. ”En dan heb ik het nog niet eens over
het draagvlak, dat er op deze manier nooit gaat komen.”
Het CDA benadrukte ook dat het belangrijk is dat de juiste energiemix wordt gevonden.
Zijn fractie is ook blij dat er aandacht is voor energiebesparen. ”Want wat je niet verbruikt, hoef
je ook niet op te wekken.”
De VVD uitte via raadslid Suzan Hermans twijfels over de inhoud. ”Wat ons betreft hebben we
grote vraagtekens. We kunnen niet instemmen met deze RES” was dan ook haar conclusie. Ze
diende daarnaast een motie in om meer invloed te krijgen op de RES 1.0.
Bij de stemming over dit agendapunt bleek dat zowel het raadsvoorstel als de motie werden
aangenomen.
Duurzaamheidsagenda Peel en Maas
In de Duurzaamheidsagenda zijn uitgangspunten geformuleerd voor de
duurzaamheidsambities van de gemeente Peel en Maas. Daarbij gaat het om de
onderwerpen energieneutraal, circulaire economie en klimaatadaptatie.
De VVD heeft grote zorgen over de energietransitie en vindt dat inwoners moeten kunnen
kiezen. De liberalen geven de ruimte aan alle goede initiatieven, niet alleen aan lokale
projecten. ”Bewezen technieken hebben onze voorkeur.” Geert Segers pleitte er ook voor om
pas op de plaats te maken met zonneparken en windmolens, omdat er landelijk draagvlak
lijkt te ontstaan voor kernenergie. De VVD gaf aan in te kunnen stemmen na de toezegging
van de wethouder dat inwoners voldoende inspraak krijgen.
Het CDA kan zich in grote lijnen vinden in de duurzaamheidsagenda, zo gaf Sandy Janssen
aan. Wel maakt het CDA zich bij de daadwerkelijke uitvoering zorgen over de volgorde van de
Limburgse zonneladder. ”Wij vrezen dat men grote velden zonneparken gaat aanleggen op

De fracties van PvdA/GroenLinks en AndersNu uitten bezwaren tegen dit voorstel,
vanwege de ”gigantische kosten”. Peter Craenmehr stelde voor het geld te gebruiken voor
energieopslag, waar Annigje Primowees ervoor pleitte, gelet op eventuele toekomstige
kosten, het onderzoek pas te doen ”als we voldoende geld hebben.”
De andere fracties gaven alle aan in te kunnen stemmen met het voorstel, hoewel
Lokaal Peel en Maas nog wel enkele vragen had. Saskia Vervoort wilde weten waar
de marge van 30% in de maximale kosten vandaan komt en hoe gezond of ongezond
ondergrondse kabels zijn.
Wethouder Paul Sanders legde uit dat de 30% marge afhankelijk is van de ondergrond.
”Het kan zomaar zijn dat je ergens een hele harde laag tegenkomt, of een grindlaag, waar
je niet doorheen komt. En waar dan omheen gegraven moet worden.” Het verschil in
schadelijkheid zit ’m vooral in de reikwijdte van de straling, zo legde wethouder Sanders uit.
Op zichzelf is de straling hetzelfde, alleen de uitstraling is bij ondergrondse kabels veel kleiner.
Het antwoord was voldoende voor Lokaal Peel en Maas, waarna het voorstel met 20 tegen
4 stemmen werd aangenomen.
1e bijstellingsrapportage 2020
De begroting voor 2020 is op 12 november 2019 door de raad vastgesteld. Inmiddels zijn er
ontwikkelingen geweest, zoals de coronacrisis, waardoor de begroting op onderdelen moet
worden bijgesteld. Het college stelt de raad voor de bijstellingen in de 1e bijstellingsrapportage
2020 vast te stellen.
Alle fracties konden instemmen met deze bijstellingsrapportage. Wel diende Suzan Hermans
namens de VVD een amendement in om het corona steunfonds in te kaderen. Het plan was
dat de raad toestemming zou moeten geven voor een bijdrage van meer dan 30.000 euro.
Dit amendement werd met 9 stemmen tegen 15 verworpen, waarna het raadsvoorstel zelf
unaniem werd aangenomen.
Het laatste agendapunt betrof de intrekking en benoeming van het lidmaatschap van de
Werkgeverscommissie Griffie Peel en Maas. Aanleiding is het feit dat Geert Segers de functie van
fractievoorzitter van de VVD heeft overgedragen aan Teun Heldens. Nadat ze collega-raadslid
Segers dankten voor zijn inspanningen, stemden de andere fracties unaniem in met dit voorstel.
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Lokaal Peel&Maas

Een ‘groene’ school voor Helden
De gemeenteraad ging vorige week dinsdag akkoord met een voorbereidingskrediet voor het uitwerken van een ‘kindcentrum’ in de
voormalige Odaschool aan de Kloosterstraat 14 in Helden. Prisma en
Hoera ontwikkelen een zogenaamd ‘kindcentrum’ met een groene
filosofie, dit in relatie tot de ligging bij de Heldense Bossen.
De fractie Lokaal Peel&Maas is
akkoord gegaan met dit schoolplan,
ook al omdat het dorp zelf hierover
heeft meegedacht en hier voorde
len in ziet op het gebied van wel
zijn, leefbaarheid en onderwijs. Ook
wij hebben een brede afweging

VVD Peel en Maas

gemaakt tussen één grote of twee
kleinere scholen voor Helden. Het
nieuwe concept van een ‘groene’
school voor Helden (Dalton voor de
Liaan) geeft in onze optiek extra kan
sen voor meer (IVN) educatie over
groen en natuur aan kinderen. Onze

kinderen en kleinkinderen ontwikke
len bij groenonderwijs meer bewust
wording over het belang van natuur
en groen en dus van een bestendige
en leefbare wereld. En dat is hard
nodig, want bos en natuur en dus ons
welzijn en gezondheid staan behoor
lijk onder druk. Klimaat, milieu- en
natuurwetenschappers zijn daar
maar wat duidelijk in. Wij hadden
een amendement klaar liggen voor
onderzoek naar de verkeersveilig
heid vanwege de nieuwe school en

een motie over de actuele netelige
situatie van het IVN Helden. De wet
houder zegde toe beide thema’s inte
graal in het vervolgvoorstel aan de
raad op te nemen. Deze toezegging
van de wethouder geeft ons vol
doende vertrouwen en dus dienden
wij deze niet in. Reageren? Zie onze
website of facebookpagina.

Joep Hermans, raadslid

Hoogspanningsleiding Kessel- Kessel-Eik
Graag verlenen wij fiat om te starten met vervolgonderzoek ondergronds leggen van hoogspanningsleiding tussen Kessel en Kessel-Eik.
We weten steeds meer over de
mogelijk negatieve gezondheidsef
fecten, waardoor hoogspannings
masten over bewoond gebied zeer
omstreden zijn en niet meer van
deze tijd. Het RIVM meldt dat uit
wetenschappelijk onderzoek blijkt
dat er aanwijzingen zijn die duiden
op een verhoogde kans van leukemie
bij kinderen. Alleen al om die reden

PvdA/GroenLinks Peel en Maas

vinden wij dat deze leidingen zo snel
mogelijk opgedoekt moeten worden.
Dit is in lijn met het kabinetsbeleid
en een advies van de gezondheids
raad.
Ook hebben we als VVD vaker aange
geven dat er in alle kernen gebouwd
moet kunnen worden. Het onder
gronds leggen van de hoogspan
ningsmasten biedt mogelijkheden

om in beide kernen te bouwen
zonder belemmeringen vanwege
magnetische velden door elektrici
teitsleidingen. Dit is goed voor zowel
de leefbaarheid in kernen als bui
tengebied. Het onder de grond leg
gen van deze leidingen biedt ook
mogelijkheden om verder te gaan
met het ontwikkelen van industrie
terrein De Kruisberg en investeringen
te doen in de infrastructuur. U zult
begrijpen dat wij dit als VVD enorm
toejuichen. Het onderzoek is prijzig

en het verkabelen zal ook prijzig zijn.
Vast staat dat we deze lijn inzetten
en hieraan vasthouden. Laten we de
komende tijd gebruiken om zoveel
mogelijk goede spin-off te krijgen
en te denken in nieuwe kansen en
ontwikkelingen. Wat de VVD betreft
snel beginnen. Liever vandaag dan
morgen.

Jeanne Hesen, raadslid

Tekort aan betaalbare woningen

De gemeenteraad heeft dinsdag
22 september ingestemd met de
regionale woonvisie. Hierin worden
de kaders benoemd waar binnen de
gemeenten van Noord-Limburg zich
mogen bewegen. Allemaal leuk en
aardig, maar wat er wordt er daad
werkelijk van uitgevoerd? Of zoals
voormalig PvdA-staatsecretaris voor
volkshuisvesting, Jan Schaefer, het
ooit zei: ‘in gelul kun je niet wonen’.
In de praktijk zien we dat in de
gemeente Peel en Maas een schreeu

wend tekort is aan betaalbare (huur)
woningen voor ouderen, jongeren
en starters. De wachttijd voor een
sociale huurwoning in bijvoorbeeld
Maasbree is inmiddels opgelopen tot
6,5 à 7 jaar. Veel senioren die wil
len verhuizen naar een betaalbare
levensloopbestendige seniorenwo
ning in bijvoorbeeld Baarlo en Kessel,
krijgen nul op het rekest. Hierdoor
vindt er nauwelijks doorstroming
plaats. Gevolg is dat er inmiddels
wordt overboden op twee-onder-

een-kapwoningen.
Daarbij komt dat woningcoöpera
ties momenteel bestaande huurwo
ningen verkopen om middelen te
verkrijgen voor de bouw van levens
loopbestendige woningen. Op ter
mijn zal dit enig soelaas bieden maar
op de korte termijn leidt dit tot nog
minder aanbod van huurwoningen.
PvdA/GroenLinks vindt dat er zo snel
mogelijk (tijdelijke) huurwoningen
moeten worden gebouwd zodat de
woningnood wordt geledigd. Het

door de VVD gedomineerde college
denkt echter alles met marktwerking
te kunnen oplossen. We zien in de
praktijk helaas waar die marktwer
king toe leidt.
Wat PvdA/GroenLinks betreft wordt
het dan ook hoog tijd dat het College
van B&W afstapt van die vermale
dijde marktwerking en eindelijk eens
de regie neemt.

Fred Peeters

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.

We steel the future!
Reijrink Staalconstructie ontwerpt, produceert en monteert constructiewerken
van staal. Met ruim 120 medewerkers en twee vestigingen in Noord-Brabant
realiseren wij zowel regionaal als (inter)nationaal onze uitdagende projecten in de
bouwwereld. Onze kracht zit in onze mensen. Zij maken het mogelijk dat onze
staalconstructies de hele wereld over gaan. Sluit je aan bij ons enthousiaste team!

Wij bieden de onderstaande fulltime vacatures:

• zaagoperator

De functie zaagoperator is vacant in Someren
Industrieterrein t Vaartje, Trasweg 6, 5712 BB Someren-Eind

Kijk voor vacatures in Esbeek en Someren op:

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

omscholen?
Wij
bieden volop
kansen!
Tel 06 22 20 93 47 | www.abridak.nl

uw textiel
Hygiënisch schoon
virus- en bacterie
vrij

REIJRINK.COM/VACATURES

en mail naar: werkenbij@reijrink.com
www.reijrink.com

Tel. 077-3072462
vanhalstomerij.nl
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Grashoek kansloos tegen
Beringe

Flatsers verliezen in Tegelen

Tijdens de derby tussen Grashoek en Beringe wist Beringe er met de winst vandoor te gaan. De ploeg verliet
het veld met 0-2.

In een sportieve wedstrijd op zaterdag 26 september trokken de
Flatsers uit Baarlo duidelijk aan het kortste eind in Tegelen.
Eindstand van de wedstrijd Tegelen 1 tegen de Flatsers 1 werd 4-1.
In de openingspartij liet Marc de
kans op winst door de vingers
glippen en greep Ivo Holthuizen
die kans met beide handen aan.
De tweede partij werd verdiend
gewonnen door Patrick Holthuizen
voor de flatsers die aan Stan Cox de
handen goed vol had.
Piet Geurts speelde een bagger
partij tegen Patrick Bovee die goed
speelde en won. In de vierde wed
strijd leek Esther de stand weer

recht te trekken maar een mindere
bal en te veel risico hielpen Rene
Ververgaard weer in het zadel.
Roy beugelde een redelijke par
tij tegen Tom Klerken die net iets
beter de baan kende dan Roy en de
winst pakte.
Intussen wonnen de Flatsers 2 van
Ospel 1 met 2 – 3.

Tekst: Piet Geurts

Trines wint aan de
Noordervaart
Met 5.200 gram vers uit de Noordervaart won Albert Trines zaterdag 26 september de vijfde clubwedstrijd van hengelsportvereniging De Ruisvoorn.

Na de nederlagen van vorige week
(Bevo 10-0 tegen Neerkandia) en
(Grashoek 3-1 tegen TSC) had Beringe
zich als beste hersteld. Grashoek kon
geen moment een vuist maken tegen
de geslepen aanval van Beringe.
De overwinning van Beringe was dan
ook volstrekt verdiend.
Beringe liet zich meteen van zijn beste
kant zien in de derby in en tegen
Grashoek. Spits Sam van Rijt schoot
een vrije trap net naast het doel van
Koen Clephas. Chris Hunnekens miste

het doel toen hij op links doorbrak.
Pas op een kwart van de wedstrijd nam
Beringe de leiding. Spits Sam van Rijt
kopte een voorzet vrij in: 0-1).
Marco Sijben van Grashoek probeerde
met hooggeheven been de gelijkmaker
te forceren, echter een kopbal was mis
schien de beste oplossing. Beringe wist
probleemloos te handhaven tot de rust.
Tien minuten na rust bracht trainer
Van Goor een dubbele wissel: Freek
van Oijen en Harmen Schilder kwa
men voor Leike Cuijpers en Wouter van

der Sterren. Grashoek kon echter nog
steeds geen potten breken. Na een uur
moest Ken Heussen een noodgreep
met geel bekopen. Een vrije trap van
Mike Steeghs miste doel.
Een kleine tien minuten voor tijd
belemmerde Bjorn Korsten Kevin
Vossen de doorgang, Beringe kreeg
terecht de pingel. Kevin scoorde vanaf
11 meter de beslisende 0-2.

In plaats van de thuisstek aan de
Breeërpeel vond de clubwedstrijd
van zaterdag 26 september plaats
aan de Noordervaart. De Fish Innprijzen gingen behalve naar Albert
Trines ook naar Sjraar Dorssers die
2.750 gram opviste. No Kurvers

werd derde met 1.400 gram en de
top 5 werd gecompleteerd door
Sjaak Maassen met 1.200 gram en
Pieter Trines met 1.025 gram.

Tekst: Nico Meijer

Tekst: André Rijs

Volleybal

Makkelijke middag VC Olympia Heren 1
Voor de heren van VC Olympia stond zaterdag 26 september de eerste uitwedstrijd van het nieuwe seizoen op
het programma. De tegenstander voor die dag was VC Hero uit Herten. Dit was geen onbekende voor de heren
uit Panningen, in de voorbereidingen hebben ze elkaar ook al eens getroffen.
Vanaf het begin van de eerste set
domineerden de heren uit Panningen.
Een hoge servicedruk zorgde ervoor
dat de mannen van Hero niet aan hun
spel toe kwamen. Wat resulteerde
op een stand van 18-25 in het voor
deel voor VC Olympia. De tweede set
was een kopie van de voorgaande set.
Het scorebord toonde 22-25 voor de

uitploeg. In de derde set begon Hero
de servicepass onder controle te krijgen
en antwoordde direct met een voor
sprong. De ploeg uit Panningen her
pakte zich met een sterk en degelijk
spel en haalde de winst binnen met
17-25. De heren uit Panningen waren
gebrand om de volle punten mee naar
huis te nemen maar wisten dat ze het

niet cadeau zouden krijgen. In de begin
fase van de vierde set, leidde de thuis
ploeg. Dit werd door een goede service
serie van Maikel omgebogen voor de
uit spelende ploeg. De set werd clean
beëindigd met 20-25. Het resultaat: een
4-0 winst voor VC Olympia.
Tekst: Pieter Selen, VC Olympia

Thuiswedstrijd

Helden wint van sterk MMC
In een boeiende pot tegen een sterk spelend MMC won VV Helden met 3-1. VV Helden speelde op zondag 27 september haar eerste thuiswedstrijd in de derde klasse C tegen MMC Weert.
De openingsfase van de wedstrijd ging
gelijk op met kleine kansen over en
weer. MMC Weert was de laatste tien
minuten in de eerste helft de bovenlig
gende partij, maar wist dit niet in sco
ren uit te drukken. Het tempo lag hoog,
de ploegen maakten het elkaar behoor
lijk moeilijk. De tweede helft was net
bezig, toen een afgeslagen hoekschop
van Bart Raijmakers in een keer op
doel werd geknald en feilloos in de lin

kerbovenhoek verdween. Een enorme
opleving van de tweede helft. Lang kon
Helden niet van de voorsprong genie
ten. Zes minuten later kwam er uit een
scrimmage voor het doel van Helden
een doelpunt van MMC Weert: 1-1.
Daarna bleef het een eenrichtingsweg
richting het doel van Helden. Maar de
goed spelende verdediging en Nick
Bouten vormden een sta in de weg voor
de ploeg uit Weert. Iedereen leek zich

bij een gelijkspel neer te leggen, maar
vlak voor tijd kopte Gilian de Bruijn voor
Helden vanuit een hoekschop een 2-1
voorsprong. MMC zette nog een maal
aan om de verdiende gelijkmaker op het
scorebord te zetten. Maar bij een uit
braak in blessuretijd kreeg Helden nog
een penalty die Mike van Lier beheerst
binnenschoot voor een 3-1 eindstand.
Tekst: Rick Voorter

ADVERTENTIE WEEK
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Driepunter

Eerste derby een prooi
voor Kessel
De rivalen vv Koningslust en vv Kessel stonden zondag 27
september tegenover elkaar voor de tweede speelronde in de 4e
klasse E. Een stroeve eerste en degelijke tweede helft bleek
achteraf het recept voor wederom een driepunter voor het
elftal van coach Paulissen.
Kessel begon uitermate slordig
aan het schouwspel en Kesseldoelman Wouter Allard moest in
de openingsfase zelfs meerdere
keren reddend optreden tussen
de palen. Na de slordige ope
ningsfase begon Kessel toch ook
aan te dringen voor een ope
ningstreffer.

Rode prent

Stockcar team Baarlo pakt 3e plaats
tijdens finale
Stockcar team Baarlo pakte zondag 27 september met coureur Danny van Wamelen de 3e plaats tijdens de finale
van Stockcar F1. De wedstrijd had het grootste aantal deelname ooit. De bumpers werden gretig gebruikt en er
waren mooie acties te zien. Stockcar team Baarlo begint steeds beter in haar vel te komen. Danny Wemelen zag
echter Ivan Renneberg en Geert-Jan Keijzer nog aan zich voorbijgaan. / Tekst en beeld: Paddock14.nl

Vijf minuten in de tweede helft
wist Kessel plots de score te ope
nen. Via kap- en draaiwerk en
een schot op de paal van Willem
Kruijk belandde het leer voor
de voeten van Bert Lenders die
er als kippen bij was om de bal
het beslissende zetje te geven:
1-0. De 79e minuut werd uitein
delijk het moment waarmee de
wedstrijd in het slot viel. Na een
lange bal werd een overtre

ding van Rik bestraft met een
penalty. Wegens aanhoudend
protest volgde een tweede gele
en dus rode prent. Willem Kruijk
schoot de penalty na een korte
onderbreking onberispelijk tegen
de touwen en bracht hiermee
een einde aan alle onzekerheid.
Vijf minuten voor tijd verdub
belde Willem na een goede
actie maar direct zijn score: 3-0.
In de voorlaatste minuut werd
de eindstand nog op 4-0 gezet.
Een houdbaar afstandsschot van
middenvelder Bram Geraedts
bleek Koningslust doelman Mick
Berkers toch te machtig en hob
belde na een heuze flater alsnog
over de doellijn. Eindstand 4-0.

Tekst: Juul van den Beuken,
Voetbalvereniging VV Kessel

Omdat jouw week al druk genoeg is

Aanstaande zondag
alle vestigingen geopend

Gratis *
montage
Als je jouw keuken in
januari 2021 laat plaatsen

*Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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MVC’19 bovenliggende partij
in derby met Baarlo
MVC’19 uit Maasbree behaalde zondag 27 september een ruime 3-1 overwinning op Baarlo. De doelpunten
vielen pas na rust en met drie assists had Bart Crienen een belangrijk aandeel in de winst.

Winst na peptalk coach

Eerste thuiswinst voor
wisselvallig VC Olympia DS1
Volleybalvereniging VC Olympia DS1 uit Panningen speelde zaterdag 26 september tegen Stravoc DS1 uit Stramproy. De meiden uit
Panningen wisten na een lange strijd de wedstrijd te beëindigen
met 3-2 op het scorebord.
Set 1 begon direct zwak. Er was
geen servedruk en de pass die
onvoldoende aan het net werd
gebracht, zorgde ervoor dat Tamara
niet in de gelegenheid kwam alle
aanvallers aan te spelen. Gelukkig
waren de Panningse meiden het
nog niet verleerd te vechten voor
iedere bal en brachten ze na een
ondermaatse set de stand in de
tweede set weer op 1-1. Helaas gaf
set 3 hetzelfde spelbeeld als set 1:
Olympia gaf Stravoc keer op keer
de kans om te scoren door zonder
lef te spelen. Na een peptalk van
de coach begonnen de dames van

MVC’19 en Baarlo begonnen slordig
aan deze derby maar desondanks kre
gen beide teams een goede mogelijk
heid voor de openingstreffer. Er werd
echter niet gescoord. Na tien minuten
nam MVC’19 het initiatief en speelde
verzorgd voetbal waarin spits Ron
van den Kerkhof en de snelle vleu
gelspelers Joris Timmermans en Rob
Custers veelvuldig betrokken wer
den. Dit leidde tot diverse gevaar
lijke situaties in het strafschopgebied
van Baarlo. MVC’19 miste in de eerste
helft echter net de scherpte om de
verdiende openingstreffer te maken.
Baarlo kon hier weinig tegenover stel
len omdat het middenveld in handen
van MVC’19 was, wat de hele wed
strijd zo zou blijven.

Na de rust kwam Baarlo iets beter uit
de startblokken maar het was MVC’19
dat de verdiende openingstreffer
maakte. Paul van den Kerkhof onder
schepte een Baarlose aanval waarna
Bart Crienen met een voortreffelijke
pass door het midden Marco Daniels
in stelling bracht. De Maasbreese
spelmaker rondde het koelbloedig af.
Vijf minuten later was het weer raak
toen Bart Crienen in een snelle coun
ter Rob Custers in stelling bracht, die
beheerst het tweede doelpunt aante
kende. Baarlo gaf zich nog niet ver
loren en drong wat feller aan richting
het Maasbreese doel. Enkele goed
genomen corners en vrije trappen
zorgden voor dreiging in het zestien
metergebied, maar echte kansen wer

den niet gecreëerd. Het was invaller
Mike Peeters die in de slotfase met
een mooie treffer de derby definitief
besliste in het voordeel van MVC’19.
Aangever was wederom Bart Crienen
die met drie assists een belangrijk
aandeel had in de winst van MVC’19.
Enkele minuten voor tijd kwam nog
een mooi moment voor MVC’19.
De 17-jarige Jort Nijssen maakte zijn
debuut in het vaandel team en kon
zodoende volop meegenieten in de
derby winst. Zondag 4 oktober moet
MVC’19 op bezoek bij het sterke
Liessel.
Tekst: Frans van den Kerkhof,
Mat Nellen, MVC’19
Beeld: Math Geurts Fotografie

Sint Anthonis wint van VC Kessel
Volleybalclub VC Kessel mocht op zaterdag 26 september al vroeg richting Sint Anthonis voor een wedstrijd
tegen SOMAS/Activia DS3. Een wedstrijd met pieken en dalen die eindigde in een verlies van 3-1.
In de eerste set kwam Kessel goed
uit de startblokken en kwam al snel
op een voorsprong van 6-13. Dit wist
Kessel vast te houden en won de set
met 14-25. In set twee wist Kessel
de passes minder goed af te leve
ren, wat resulteerde in een achter
stand. De set werd verloren met 25-19.
Set drie begon sterker dan set twee.

Kessel wist beter bij te blijven, ech
ter wist Activia de druk op te voeren
en kon Kessel niet optijd antwoorden.
De derde set ging verloren met 25-22.
In set vier was het zaak te zorgen
voor een 2-2 setstand. Kessel wist
vanaf het begin niet bij te blijven wat
zorgde voor een set verlies van 25-15.
Helaas een 3–1 verlies voor Kessel.

Kessel zal een week hard moeten
trainen om volgende week klaar te
staan tegen Hands Up DS1 in Kessel.
De wedstrijd zal, bij goedkeuring van
de tegenstander, via een livesteam te
volgen zijn op de Facebookpagina.

Tekst: Anouk Peeters, VC Kessel

Eindspurt Herpertz Bevo HC levert punt op
Handbalvereniging Herpertz Bevo Hc heeft met kunst- en vliegwerk één punt in de wacht gesleept in
Volendam op zaterdag 26 september. Thuisclub Kras Volendam had gedurende de hele wedstrijd een ruime
voorsprong, maar Herpertz Bevo Hc wist dankzij keeper Bram van Grunsven en het trefzekere jonkie Guus
van den Heuvel de 26-26 eindstand te realiseren.
Herpertz Bevo Hc speelde niet groots
in Volendam, maar nam in de begin
fase een 2-0 voorsprong. Aanvallend en
verdedigend liet de Panningse ploeg
teveel steken vallen. Beide ploegen
haalden niet hun normale niveau.
Er werden vele fouten gemaakt.
Vaak werden de taken niet goed uit
gevoerd. Bevo keek bij de rust tegen
een 17-12 achterstand. Na rust leek

Herpertz Bevo Hc op weg naar een
monsternederlaag. Halverwege de
tweede helft was het 25-18 voor Kras
Volendam. Pas in de slotfase herstelde
Bevo. Aan de hand van de jeugdige
Sybren Stijweg, Kobe Serras en uit
blinker Guus van den Heuvel knokte
de Panningse ploeg zich terug in de
wedstrijd. Daarnaast stond Bram
van Grunsven uitstekend te keepen.

De geweldige eindspurt voorkwam
een nederlaag. Het ene puntje was een
godsgeschenk. Herpertz Bevo Hc is nog
zoekende naar de topvorm. Die zal de
ploeg hard nodig hebben, want don
derdag 1 oktober komt Kermit Lions uit
Sittard op bezoek. De wedstrijd begint
om 20.00 uur in de Heuf.
Tekst: Mat Nellen, Herpertz Bevo Hc
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Olympia met een 9-1 voorsprong
aan set 4. Er werd in de aanval
gretig gebruik gemaakt van de
blokkade van Stravoc. Het team
uit Stramproy kwam halverwege
de set steeds dichterbij, maar de
setwinst kwam nooit in gevaar.
Na ruim 1,5 uur spelen stond er een
2-2 score op het scorebord. In set
5 werd het harde werken beloond
met een 11-15 winst, waardoor de
wedstrijd met 3-2 gewonnen werd.

Tekst: Pieter Selen, VC Olympia

Met mooi doelpunt

Collectief sterk Eghel verslaat
koploper
Een collectief sterk spelend Egchel heeft op sportpark de Wietel
koploper Tongelre uit Eindhoven met 3-1 verslagen op zondag
27 september.
Arbiter Boulayounne uit Tegelen
floot een prima sportieve wedstrijd,
de kaarten konden op zak blijven.
Colin Bruisten was weer van de
partij, Luc Crommentuijn bleef met
een blessure aan de kant.
In de eerste 45 minuten ging
de partij redelijk gelijk op met
mogelijkheden aan beide zij
den. De rust ging in met 0-0.
Na tien minuten in de tweede
helft opende Egchel de score.
Verdediger Tom Timmermans
bracht de bal voor het doel
waarna Frank Gielen voor de
afronding zorgde, 1-0.
zeven minuten later verdubbelde
Egchel de voorsprong. Na een
keurig een-tweetje tussen Frank
en Colin zorgde laatstgenoemde

voor de 2-0. Weer 7 minuten
later kwam Tongelre terug in
de wedstrijd toen na een voor
zet vanaf rechts de gevaarlijke
spits Boubou Gansiry Dioum doel
trof, 2-1. Een kwartier voor tijd
kwam het mooiste doelpunt van
de wedstrijd. Colin bracht Frank
in stelling en diens lobje over de
keeper verdween in de verste
hoek, 3-1. Na enkele wissels en
wat mogelijkheden aan beide zij
den behaalde Egchel een zege op
Tongelre. Zondag de uitbeurt naar
Rood Wit ’67 uit Budel-Dorpplein.

Tekst: Thijs Joosten S.V. Egchel

Winst voor beugelclub Kessel
In de traditioneel lastige uitwedstrijd in Hegelsom keerden de
Kesselse mannen vrijdag 25 september met een overwinning
huiswaarts. De beugelwedstrijd werd met 2-3 gewonnen.
Bjorn Bongers begon niet goed en
had tot 16-16 nodig om op gelijke
hoogte te komen maar eenmaal
op voorsprong greep hij het eer
ste punt. Maikel Leenders liep de
hele wedstrijd achter de feiten aan
en speelde eigenlijk een verloren
wedstrijd. Zijn tegenstander maakte
een paar mindere bollen kort achter
elkaar en op 28-28 greep Maikel zijn
kans. Roel Ottenheim stond tot aan
de 16 op voorsprong maar moest
zijn tegenstander langszij laten
komen. Op 28-28 kreeg hij nog een
slag op de lat maar die buitenkans
kon hij niet verzilveren. Eric Kleynen
kwam snel op een voorsprong van

6 punten maar zag deze langzaam
ook weer slinken waardoor het ook
hier 28-28 werd en Eric de winst
alsnog binnensleepte. Hay Jacobs
begon in de laatste partij stroef en
bleef de hele wedstrijd op het vin
kentouw. Ook in deze partij werd
het 28-28 maar zijn tegenstander
bleef koel en pakte dit laatste punt,
waardoor het bij een 2-3 overwin
ning voor Kessel bleef. Van beide
teams was het geen hoogstaand
spel. Maar het werd wel span
nend, omdat vier partijen ein
digden met het kleinst mogelijke
verschil. Op donderdag 8 oktober is
Kronenberg de tegenstander.
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Postzegels en munten ruilen
Postzegel- en Muntenvereniging Kessel organiseert op zondag
4 oktober een ruilbeurs in het gemeenschapshuis in Kessel-Eik.
Behalve postzegels en munten is er
een grote verscheidenheid aan ruilob
jecten zoals kaarten, suikerzakjes en
bidprentjes. Verzamelaars zullen zeker
iets van hun gading vinden. Zo is er
ook een tafel met postzegelalbums
die voor een klein bedrag te koop
zijn. De vereniging houdt rekening

met iedereen die iets wil komen rui
len. Hiervoor zijn voldoende plaatsen
beschikbaar. Voor meer informatie
neem contact op via 077 465 26 23.
De beurs vindt plaats van 9.00 uur tot
12.00 uur in de gerenoveerde grote
zaal van het gemeenschapshuis aan
de Lindelaan 4 in Kessel-Eik.

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Baarlo rondom Bong

Rectificatie
In de laatste HALLO-uitgave van dinsdag 24 september staan bij de geplaatste groepsfoto bij het artikel
over de Indië veteraan John Vaessen de verkeerde namen. Op de foto zijn te zien: Martin Stammen,
Fer Reijnen, Ves Jacobs, Piet Reinders en Lambert Keltjens.

Vogeltellers spotten in Helden
Het najaar is de tijd van het jaar om vogeltellers te spotten. Ook leden van de Vogelwerkgroep van IVN Helden
nemen deel aan de internationale vogelteldag: de Euro Birdwatch op zaterdag 3 oktober.

WERKZAAMHEDEN Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl

Handelstraat 17 5961 PV Horst

In 40 landen in heel Europa wor
den op zaterdag 3 oktober trekvo
gels geteld. In Nederland organiseert
Vogelbescherming Nederland dit op
meer dan 150 telposten. Leden van
de Vogelwerkgroep staan vanaf
08.30 uur bij de telpost in het kwist
beekdal (de schans) in Helden-dorp.
Vogelbescherming Nederland maakt
op zaterdagavond de top 10 van meest

getelde trekvogels bekend.
Zij tellen vogels die vanuit het hoge
noorden en het oosten naar ons land
komen om te overwinteren, of door ons
land trekken richting warmere oorden.
Voor vogelaars is dit hét moment
van het jaar om naar buiten te gaan,
de vogels te zien én te tellen. Ook in
Helden wordt druk geteld. Vrijwilligers
van IVN Helden turven overvliegende

vogels tussen 08.30 en 12.00 uur.
In 2019 werden in Nederland tijdens
de Euro Bird Watch maar liefst 824.389
vogels geteld, 209 soorten in totaal.
Spreeuw , kolgans en vink vorm
den toen de top 3 van meest getelde
vogels.
Wie langs wil komen op de telpost kan
contact opnemen met Peter Maessen:
06-81293259 of ivnmaessen@home.nl

Schoonmaaktoppers gezocht!
Wegens groei zijn wij op zoek
naar schoonmakers voor
een locatie in Baarlo

dagelijks (ma t/m vr) 6.00 - 9.00 uur

een locatie in Kessel

dagelijks (ma t/m vr) voor
3,5 uur per dag (werktijd onder
kantooruren, zelf in te delen)

diverse locaties in Venlo
Informeer voor de tijden.

Heb je interesse?

Stuur dan je cv naar
info@cabooterfacility.nl

Noorderpoort 97a Venlo | www.cabooterfacility.nl

Effe Ankeren in Grashoek kan weer
Er kan weer worden geankerd in Gemeenschapshuis de Ankerplaats in Grashoek. Op zondag 4 oktober van
14.00 uur tot 16.00 uur vindt de eerste bijeenkomst plaats sinds het begin van de coronacrisis. Sinds september 2019 organiseert de stichting BWiG huiskamerbijeenkomsten onder de noemer Effe Ankeren.
Elke eerste zondag van de maand kwamen er steevast rond de twintig bezoekers. De stichting gaat deze
inloopmiddagen vooralsnog weer elke maand houden, met in achtneming van de RIVM-maatregelen.
Iedereen is weer van harte welkom om te komen bijpraten met dorpsgenoten.
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Coronamaatregelen
Er zijn nieuwe maatregelen van de
regering om het coronavirus terug
te dringen. Voor alle duidelijkheid:
voor kerken blijft gelden wat was
afgesproken. Dus thuisblijven als u
ziekteverschijnselen hebt en in de
kerk vooral de 1 ½ meter afstand
houden en natuurlijk de handen
ontsmetten. Het nieuwe maximum
van 30 personen voor groepsbijeen
komsten geldt niet voor kerkelijke
diensten, uitgezonderd huwelijks
vieringen! Het toegestane aantal
kerkgangers kan per kerk verschillen
vw de grootte van de kerk en het
aantal ‘veilige’ zitplaatsen. Dus volg
de aanwijzingen ter plaatse. Laten
we ons goed aan de afspraken hou
den, want wat zou het jammer zijn
als door onze onachtzaamheid de
kerken toch weer dicht zouden moe
ten! In sommige kerken zingt het
koor al weer, of een deel daar van,
op ruime afstand. In andere kerken
wachten ze nog liever. Samenzang
is nog steeds niet verantwoord!
De collecte gebeurt coronaproof,
d.m.v. een ouderwetse klingel
buul, 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 4 oktober
H. Mis: 11.00 uur
Assistentie: Mevr. Marlies Steijvers
Communieviering
Zondag 4 oktober zullen de kinderen
van groep 4 van de basisschool de
Eerste H. Communie ontvangen.
Door de coronamaatregelen zal
deze viering alleen toegankelijk
zijn voor de ouders en familie van
de communicanten. Gelieve in de
kerk de aanwijzingen op te volgen
van de vrijwilligers; s.v.p. handen
desinfecteren bij binnenkomst. In de
banken is aangegeven waar u wel
en niet kunt plaatsnemen.
Fanfare Sint Aldegondis zal de
feestelingen muzikaal onthalen.
De vaste kerkbezoekers zijn dit
weekend van harte welkom in
de eucharistievieringen in Baarlo,
Kessel en Kessel-Eik.

Parochie Beringe
Misintenties
NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens het
parochiespreekuur op dinsdagochtend.
Ook bij kapelaan Roger Maenen
tel. 077-4661850 of per email
roger.maenen@ziggo.nl.
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur
in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 4 oktober  
H. Mis 09.30 uur
Woensdag 7 oktober
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 4 oktober
Geen H. Mis
Zondag 11 oktober
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Truus VanmarisWijnen (b.g.v. verj)

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

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage
NL39RABO0125305311
Iet Dings-Bovendeerdt
077 462 18 60
06 24 21 61 06
Kerkdiensten
Zaterdag 3 oktober
19.15 uur H. Mis.
Voor de parochie.
Mededelingen
Van harte proficiat aan de
Communicantjes van afgelopen week.
De bestelde H. Missen die v.w. corona
niet door zijn gegaan, kunnen weer
op nieuw gemeld worden, welke
datum de familie dat wenst.
Viering van Allerheiligen en
Allerzielen wordt gehouden op
zondag 8 november om 13.30.
Vanwege het coronavirus wordt dit
jaar geen rozenkrans gebeden in
oktober.
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, enkele
keren per jaar, met het poetsen van
de kerk.
Voor de pastorale zorg kunt u terecht
bij administrator deken A. de Graaf

Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 3 oktober
H.Mis 19.00 uur t.i.v. Henny CuijpersKurvers (verj); Piet Willemsen (jaar
dienst), Martha Willemsen-v.d. Linden,
Peterke, Harry en Piet
Woensdag 7 oktober
H.Mis 19.00 uur t.i.v. de lev. en overl.
Leden van Zijactief Grashoek; Betsy
Gubbels-Arts

Parochie Helden
Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Vrijdag 2 oktober
De H. Communie wordt thuisgebracht
vanaf 09.00 uur
Zondag 4 oktober
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
Maria Geurts-Nijssen (jaardienst)

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

Woutering of kapelaan H. te Boekhorst
(zie parochie Baarlo)
Ziekenzalving: 06-55408023

Parochie Baarlo
Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Vrijdag 2 oktober
om 18.30 uur rozenkransgebed in de
St. Annakapel.
Zondag 4 oktober
9.30 uur H. Mis.
Jaardienst Leonardus en Petronella
v.den Eertwegh.
Marie Madeleine Baronesse d’Erp.
Jaardienst Dora en Neel BerbenPeeters, Rebecca en Max
Rosenberg-de Jong, Truus en Piet
Speycken-Raymakers.
Mededelingen:
Vanaf 1 juli mogen er grotere aan
tallen mensen de H. Mis bijwonen.
U kunt uw handen desinfecteren bij
binnenkomst en de voorgeschreven
afstand in acht nemen. Als u verkoud
heidsklachten heeft, blijft u dan thuis.
Vanaf 1 juli zijn er ook weer intenties

Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 3 oktober
H. Mis 17.30 uur
Zaterdag 10 oktober
Geen H. Mis

Parochie Meijel
Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zondag 4 oktober
H. Mis 11.00 uur: met Schutterij
Sint-Willibrordus t.i.v. levende en
overleden leden; Mia BeerensSlaats en Leo Slaats; Wiel en Nellie
Berden-Peeters, overl. familie en voor
priesterroepingen; Door BukkemsNijssen (sterfdag) en voor zoon Marc
Bukkems; Piet Daems;
Maandag 5 oktober
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 6 oktober
H. Mis 09.00 uur
Donderdag 8 oktober
H. Mis 09.00 uur, aansl. Aanbidding

mogelijk. De intenties kunt u weer
opnieuw opgeven, die vanaf 15 maart,
de periode dat er geen H. Mis was zijn
vervallen. In de maand oktober is er
elke vrijdagavond om 18.30 uur rozen
kransgebed in de St. Annakapel.
Zondag 1 november vieren
we Allerheiligen/Allerzielen.
De Allerzielendienst is zondagmiddag
om 13.30 uur.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties
NL41RABO0125300522
L. Timmermans
077 462 16 78
Kerkdiensten
Zaterdag 3 oktober
18.00 uur H. Mis.
Jaardienst Frits Niessen.
Zaterdag 17 oktober
18.00 uur H. Mis.
Jaardienst Piet Geraets en Gertruda
Geraets-Timmermans, Jan Geraets,
Sjaak Geraets.
Jaardienst Wiel Vossen.
Jaardienst Nelke Smeets en Servi
Michels-Smeets
Sjaak Janssen.
Mededeling.
De Allerzielenviering vind plaats
op Maandag 2 nov om 19.00 uur,

Parochie Panningen
Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag-, woensdag- en
vrijdagochtend van 08.30 uur tot
11.30 uur.
Kerkdiensten
Overleden: Theo Jacobs, 87 jaar
Zaterdag 3 oktober
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Piet Janssen
en To Janssen-van der Linden en
zoon Sjraar; Pierre Vanmaris en
Truus Vanmaris-Steeghs (jaardienst)
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

tevens zegening van de graven.
Voorlopig is er de 1ste en de
3de zaterdag van de maand om
18.00 uur de H. Mis
in Kessel-Eik. Dit is v.w. het
overlijden van Pastoor Verhaag,
de vervangende Kapelaan H. te
Boekhorst, verzorgd in meerdere
parochies de H.Mis. De bestelde
H.Missen die v.w. corona niet
door zijn gegaan, kunnen weer
op nieuw aan gemeld worden,
welke datum de familie dat
wenst.

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

Nationale Voorleeslunch op Omroep P&M
Wegens de coronamaatregelen speelt de inzet van de lokale omroep een belangrijke rol bij de Nationale
Voorleeslunch in Peel en Maas.
Bij de Bibliotheek in Panningen leest
een voorleesvrijwilliger het Nationale
Voorleesverhaal voor. Omroep P&M

maakt opnames. Deze zijn te zien en
te beluisteren op 2 oktober tussen
11.00 en 13.00 uur. Op zowel radio als

tv komt het Nationale Voorleesverhaal
drie keer voorbij.
Voorlezen vergroot de woordenschat,

geeft een gevoel van gezelligheid en
verbondenheid en het geeft aanleiding
voor gesprek. Daarom is het niet alleen
belangrijk voor kinderen, ook voor
ouderen is het een aangenaam middel.
De Nationale Voorleeslunch vindt elke

eerste vrijdag van oktober plaats.
In heel Nederland wordt hetzelfde ver
haal voorgelezen aan ouderen: thuis
of bij ontmoetingsplekken. Dit jaar
schreef Kees van Kooten het Nationale
Voorleesverhaal.
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Jij maakt ‘m supe
super

Opgelet!

Wij zoeken
verkooptalent!
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Ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Voor
onze vestiging van Superkeukens in Horst zijn
wij op zoek naar leuke collega’s! Wij zoeken
ervaren verkopers en leerling verkopers.
Word jij die enthousiaste specialist die onze
klanten adviseert en informeert over onze
Superkeukens? Bezoek dan vandaag nog
onze vacaturepagina voor meer info en
om meteen te solliciteren:

www.werkenbijimg.nl
Salerno

Compleet met koelkast, oven, inductiekookplaat, plafondunit afzuigkap,
vaatwasser, spoelbak, werkblad
en 5 jaar apparatuurgarantie
compleet uitgerust met
o.a. apparatuur van
Samsung en

5.999,-

Airforce

compleet met
apparatuur

www.superkeukens.nl
êêêê

Klanten beoordelen Superkeukens met een

8,3

HORST
Witveldweg 100

(Gevestigd binnen Interchalet)

T. 077-3982234

ROERMOND
Burghoffweg 13

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 0475-691548

elke zondag geopend

