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Romeinen in Grashoek
Op het kerkplein in Grashoek zijn onlangs twee beelden geplaatst die het verhaal vertellen van de romeinen waarvan in 1910 enkele restanten zijn teruggevonden tijdens het turfsteken
in De Peel. Twan van Roy, lid van de Historische Werkgroep Grashoek en verzamelaar van historische beelden, gaf de beelden in bruikleen, zodat onder andere de wandelaars zondag
11 oktober tijdens de opening van Wegh van Meijl op Seven kennis kunnen maken met het verhaal. Lees meer op pagina 12

Wilma Delissen-van Tongerlo blikt terug op tien jaar burgemeesterschap

‘Het Peel en Maas-gevoel is geland en daar ben
ik erg trots op’
Wilma Delissen-van Tongerlo trad tien jaar geleden aan als eerste burgemeester van gemeente Peel en
Maas, de gemeente die ontstond uit een fusie van gemeente Helden, Kessel, Meijel en Maasbree. Volgens
Delissen-Van Tongerlo is er de afgelopen tien jaar veel veranderd, niet alleen de samenleving, maar ook
haar werkzaamheden binnen het ambt.
Wilma Delissen-van Tongerlo groeide
op in Weert en verhuisde naar
Brabant toen ze in de zesde klas zat.
Na twee wethouderschappen en één
burgemeesterschap, keerde ze voor
de ambtsketen na jaren terug naar
Limburg. Ze werd op 1 oktober 2010
de eerste Kroon benoemde burge
meester van fusiegemeente Peel en

Maas. “Ik vond het destijds bijzonder
om terug te zijn in Limburg, maar ook
om mee aan de wieg te staan van
de nieuwe herindelingsgemeente.
Dat was in het begin wennen, maar
de inwoners gaven me een warm
welkom. Ondanks dat ze huiverig
waren dat de dorpen hun eigen iden
titeit zouden verliezen, is het Peel en

Maas-gevoel bij ze geland en daar
ben ik erg trots op. Ik vind het mooi
om een bijdrage te leveren aan het
leggen van verbindingen.”
Ze noemt de inwoners van Peel
en Maas begaan met elkaar, maar
ook eigenzinnig. “Ieder dorp heeft
mij tien jaar geleden op een eigen
manier kennis laten maken met

de gemeente. Die zelfstandig
heid hebben de dorpen nog steeds.
De betrokkenheid onder de inwoners
is heel hoog en dat voelt voor mij als
een kers op mijn taart. De gemeente
staat als een huis. We hebben samen
mooie slagen kunnen maken. Ik kan
wel stellen dat ik de samenleving tot
in de haarvaten ken.”

Liefde en leed
In die tien jaar deelde Delissen-van
Tongerlo lief en leed met de inwo
ners. Ze liet onder andere een traan

toen de aanslag op Charlie Hebdo
werd herdacht met een stille bijeen
komst in Panningen. “Dat is me wel
bijgebleven. Dat geldt ook voor het
gezin uit Helden dat om het leven
kwam bij de MH17-vliegtuigramp en
het gezin dat verongelukte in Meijel.
Als burgemeester biedt je de gele
genheid om samen te rouwen.”
Maar de mooie momenten in haar
carrière overheersen.

Lees verder op pagina 03
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Vertraging opgelopen wegens corona

Glasvezel in kleine kernen kan nog een jaar duren
Na een grootscheepse campagne eind 2019 werd groen licht gegeven
voor de aanleg van glasvezel in de kleine kernen Kessel-Eik, Grashoek
en Koningslust. In het eerste kwartaal van 2020 zou de schop in de
grond gaan. Maar voor de dorpen zijn aangesloten, zijn we misschien
wel een jaar verder.
Delta Fiber netwerk, het voorma
lige Glasvezel Buitenaf, meldt dat het
zomaar nog een halfjaar kan duren
voordat de aanleg van glasvezel in de
drie kleine kernen in Peel en Maas van
start gaat. En als de graafwerkzaamhe
den zijn afgerond kan de aansluiting wel
twintig weken op zich laten wachten.
Vorig jaar rond deze tijd voerde
Glasvezel Buitenaf een grootschalige
campagne in een groot aantal kleine
kernen van Noord-Limburg. In de
gemeente Peel en Maas zaten de zaal
tjes van de dorpshuizen vol.

Eerste kwartaal
In Kessel-Eik, Egchel, Grashoek en
Koningslust zou iedereen worden aan
gesloten op glasvezel, mits 35 procent
van de bewoners zich zou aanmelden.
In eerste instantie werd dit percen
tage niet overal gehaald, dus werd de
campagne met bijna twee maanden
verlengd en opgevoerd met flyers en
lokale ambassadeurs die de mensen
thuis opzochten.
Alleen Egchel haalde het percen
tage niet, in Grashoek, Kessel-Eik en
Koningslust zou de schop in de grond
gaan in het eerste kwartaal van
2020, zo werd tijdens de campagne
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toegezegd.
Het eerste kwartaal ging echter bijna
helemaal voorbij, zonder bericht over
de aanleg. Pas op 20 maart kwam er
een brief waarin de verwachting werd
uitgesproken dat wegens corona de
aanleg vertraging zou oplopen.

Te optimistisch
Claudia Pino, communicatieadviseur
van Delta Fiber Netwerk, zegt niets
van een toezegging over aanleg in het
eerste kwartaal te weten. “Misschien
is tijdens de campagne te optimistisch
gedacht en is deze verwachting uitge
sproken. Maar er is geen toezegging
gedaan”, benadrukt ze.
De verwachting dat corona de boel
zou vertragen kwam inderdaad uit.
En niet alleen vanwege de maatrege
len. “Bij aannemer Spie zijn daadwer
kelijk enkele mensen ziek geworden,
waardoor ze met personeelstekorten
te kampen hadden.”

Brief
Pino vertelt over een brief aan de
bewoners die binnenkort op de post
gaat. Daarin staat dat de werkzaam
heden niet meer lang op zich laten
wachten. “De ploegen zijn bijna klaar

met de werkzaamheden in het bui
tengebied. Daarna komen ze naar de
kleine kernen in Noord-Limburg.”
Het hele project omvat een deel van
het buitengebied en tien kleine ker
nen, waarvan drie in de gemeente
Peel en Maas. Dit najaar gaan ze van
start, Pino beschikt echter niet over
een detailplanning, dus weet niet
welke kernen het eerst aan de beurt
komen.

Daarbij komt dat de uitvoering las
tig te plannen valt. “Soms moet er
worden geboord, dan is het wach
ten op een boorploeg. Zijn er dijken,
dan mag je niet graven in het storm
seizoen. Of het gaat vriezen en dan
liggen de graafwerkzaamheden ook
stil.”
Het kan dus zomaar een halfjaar
duren voor de schop daadwerke
lijk de grond in kan. En als de graaf
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Tekst en beeld: Marc van der Sterren

Peel en Maas staat glyfosaatgebruik toe op
pachtgronden
Net als in de meeste andere Nederlandse gemeenten is het gebruik van glyfosaat in de openbare ruimte ook in Peel en Maas verboden. De gemeente
stelt echter geen beperkingen aan het gebruik op percelen met kortlopende pachtcontracten.
Gemeenten hebben de juridische
mogelijkheid glyfosaat te verbieden op
kortlopende pachtcontracten. Peel en
Maas kiest hier echter niet voor. In
een antwoord op vragen van PvdA/
Groenlinks stelt het College van B&W
de Europese richtlijnen te volgen en
van een glyfosaatverbod af te zien.
Op eigen of particulier gepachte grond

hebben akkerbouwers immers wel de
volledige vrijheid, zo redeneert het
college. Ook is het niet te controle
ren of pachters glyfosaat gebruiken.
Bovendien, signaleert het college,
neemt het gebruik van glyfosaat al af.
PvdA/GroenLinks vroeg naar het gly
fosaatgebruik omdat dit middel uiter
mate schadelijk is voor mens en milieu.

Het tast het bodemleven aan waardoor
het ecosysteem verandert. Ook is deze
werkzame stof die in de handel voor
namelijk verkrijgbaar is onder de merk
naam Roundup schadelijk voor onder
meer bijen, waardoor het verstorend
werkt op het proces van bestuiving.
De gemeente bestrijdt onkruid in de
openbare ruimte sinds enkele jaren

Commercieel adviseurs
077 208 32 25
advertentie@hallopeelenmaas.nl

werkzaamheden zijn afgerond, dan is
een woning nog niet meteen aan
gesloten, legt de communicatieadvi
seur uit. “Dat kan soms wel twintig
weken duren.” Toch heeft Delta Fiber
Netwerk niet alleen slecht nieuws.
“Het gaat zeker door”, garandeert
Pino.

Onbestendig
herfstweer
We hebben deze week vrijwel continu
invloed van lagedrukgebieden vanaf de
Atlantische Oceaan. Dit zorgt voor zeer
onbestendig herfstweer zoals uit het
boekje. De temperaturen zijn normaal of
zelfs iets te fris voor de tijd van het jaar.
Op de warmste dagen kan het nog bijna
20 graden worden, maar de zon zien we
niet veel. Aan neerslag is geen gebrek, want
eind deze week kunnen er brede regenzones
overtrekken die dan enkele uren blijven slepen boven onze regio. Zodra de neerslag
dan feller wordt en buiig van karakter, is er
meestal sprake van een koufront met de
markering naar koudere lucht. De wind
wordt dan meer noordwestelijk. Als het
daarna in de nachtelijke uren opklaart, kan
de temperatuur flink onderuit gaan met 5
graden en aan de grond zelfs kans op vorst.
/ Tekst en beeld: Nicky de Bruijn

Weer in Peel en Maas

alleen nog maar mechanisch, of het
wordt weggebrand. Alleen voor het
bestrijden van invasieve exotische
onkruiden als Japanse duizendknoop en
knolcyperus wordt het chemische mid
del nog gebruikt, maar alleen als het
niet anders kan.
Tekst: Marc van der Sterren
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‘Het Peel en Maas-gevoel is geland en daar ben ik
erg trots op’
daardoor heb ik mensenkennis gekre
gen. Hard op de zaak, zacht op de
persoon. Ik kan het niet voor iedereen
goed doen.”
Als burgemeester heeft ze met lastige
dossiers te maken zoals duurzaam
heid en de huisvesting van arbeids
migranten. Ook dan zal ze met het
college knopen moeten doorhakken.
“Deze vraagstukken vragen veerkracht
van de samenleving. Alle mensen zijn
welkom als ze wat aan de samenle
ving toevoegen. Arbeidsmigranten zijn
nodig en daarom moeten we de dis
cussie met elkaar aangaan em voeren
op een respectvolle manier. Dat geldt
ook voor het onderwerp duurzaam
heid. We kunnen niet meer zonder
duurzaam denken.”

Coronacrisis

“Er zijn vele mooie momenten en
bij het noemen van het ene doe ik
het andere te kort. Als ik er dan toch
enkele moet benoemen denk ik aan
de bouw van het nieuwe gemeente
huis als trefpunt voor de inwoners.
De opening voelde als een omarming.
Maar ik denk ook aan de twee keer
dat de koning onze gemeente bezocht
en tijd nam om naar onze inwoners te
luisteren en te zien wat zij opgepakt
en bereikt hebben.”

Verandering in takenpakket
Op bestuurlijk niveau is er volgens de
Delissen-Van Tongerlo in tien jaar ook

veel veranderd. Toen ze begon aan haar
eerste ambtsperiode zag haar werk
zaamheden er vooral protocollair uit,
legt ze uit. “Door de jaren heen hebben
burgemeesters meer bevoegdheden bij
hun ambt gekregen. Voorheen waren
taken die nu bij de burgemeester liggen
nog onderdeel van de werkzaamhe
den van de Officier van Justitie. Dat is
nu niet meer aan de orde. Het taken
pakket van een burgemeester is aan
zienlijk zwaarder geworden. Daarnaast
is de samenleving veranderd, waar
door er meer dynamiek is ontstaan.
Burgemeester ben je 24 uur per dag
7 dagen in de week, de knop staat

dus altijd aan.” Dat heeft ook weleens
effect gehad op haar gezin, vertelt ze.
“Het heeft op de kinderen wel impact
gehad dat ik veel weg ben. Ik ben van
huis uit niet zo emotioneel aangelegd,
maar het raakt je op sommige momen
ten wel. Inmiddels zijn de kinderen
ouder en staan ze er niet zo meer bij
stil. Ze zijn eraan gewend dat hun moe
der hard werkt.”
Ook als persoon is ze veranderd, legt
ze uit. “Na mate je ouder wordt, ver
ander je. Ik heb geleerd om geduldiger
te worden en te reflecteren. Voorheen
kon ik weleens fel uit de hoek komen.
Ik ga al lang mee als burgemeester en

Vanwege de tweede golf vindt
Delissen-van Tongerlo het geen goed
moment om uitbundig haar jubileum
te vieren. “We leven nu niet in een
periode waarin we de slingers kunnen
ophangen. De afgelopen zeven
maanden waren bijzonder. Ik voel de
spanning in de samenleving en de
onzekerheid.” Dat gemeente Peel en
Maas hard werd getroffen door corona,

is Delissen-van Tongerlo niet in de
koude kleren gaan zitten. “Dat heeft
veel impact op iedereen gehad.
Inmiddels is de alertheid van de
inwoners wat afgezwakt en daarom
wil ik iedereen oproepen om de
aandacht erbij te houden. We trekken
niet voor niks de teugels aan, Peel en
Maas heeft het al flink te verduren
gehad.”
Hoe ze de toekomst ziet? “We weten
niet of het leven weer wordt zoals
het was. Het belangrijkste doel is
om de coronacrisis door te komen en
gezond te blijven. Ik hoop mijn werk
nog lang te mogen doen en te kunnen
bijdragen aan het vormgeven van Peel
en Maas.”

We leven nu niet in
een periode waarin
we de slingers kunnen
ophangen

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

Brand op Tongerlo
Door een brand op Tongerlo in Maasbree maandag 5 oktober heeft een machineloods van 200 vierkante
meter aanzienlijke brandschade opgelopen. De oorzaak van de brand in de losstaande schuur bij een
boerderij is niet bekend. Het team brandonderzoek van de Brandweer Limburg-Noord zal de oorzaak
proberen te achterhalen.

Vier eenheden werden opgeroepen.
Behalve Maasbree en Panningen
kwamen ook wagens uit Venlo en
Sevenum. Venlo kwam met een
warmtecamera, bevestigd op een
wagen met verreiker. Wegens de
moeilijke beschikbaarheid van water
in het buitengebied is opgeschaald

met een extra wagen bluswater. Ook
een ambulance werd opgeroepen,
maar er was geen sprake van licha
melijk letsel.
De brand ging gepaard met flinke
rookontwikkeling, daarom heeft de
brandweer metingen verricht, maar
er werden geen verhoogde concen

traties gevaarlijke stoffen gemeten
die acuut gevaar opleverden.
Een uur na de melding werd het
sein brandmeester gegeven.
De brandweer is nog enige tijd
bezig geweest met nablussen.
Hiervoor is ook een hoogwerker
van de brandweer ingezet.

ADVERTENTIE WEEK
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Aan het licht door monitoringssysteem

Coronabesmetting bij nertsenfokkerij
in Egchel en Grashoek

Wij ontvingen het droevige bericht van het overlijden van

Jo Dings

Bij een nertsenbedrijf in Egchel en Grashoek is een coronabesmetting geconstateerd op donderdag 1 oktober.
Het bedrijf in Egchel heeft ongeveer 5.750 moederdieren en in de nertsenfokkerij in Grashoek 9.000.

Oud-wethouder en raadslid van de Gemeente Kessel
Ereburger van de Gemeente Kessel
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
We wensen familie, naasten en iedereen die mooie herinneringen
aan hem heeft sterkte met dit grote verlies.
Namens bestuur en medewerkers van de
gemeente Peel en Maas
Wilma Delissen-van Tongerlo, burgemeester
Leon Breukers, secretaris
Nick Jansen, griffier

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

fienbosuitvaartzorg.nl

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

T 077 - 2061585
www.arendseuitvaartzorg.nl

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

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

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

Baarlo
Kessel
Maasbree

samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

De besmetting in Egchel is via de early
warning aan het licht gekomen, het
monitoringssysteem waar wekelijks
dieren worden getest op het virus.

Het bedrijf in Grashoek is aan het licht
gekomen door een melding van ziekte
verschijnselen bij nertsen. De bedrijven
worden zo spoedig mogelijk geruimd.

In totaal zijn nu 64 nertsenbedrijven in
Nederland besmet verklaard.
Beeld: Jordy Strijbos

Leerlingen het Bouwens van der Boijecollege
volgen mondkapjesadvies op

www.vooraltijdbijzonder.nl

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

Claudia van Haeﬀ |06-15156046
Long olie - bij verkoudheid,
vastzittend slijm in longen, versterkt
het afweersysteem.
Info: www.praktijkgerhegger.nl.
Verkrijgbaar bij Phicoop Kessel.
T.k. gevraagd land- en
tuinbouwmachines o.a. ploeg frees
kopeg spitmachine bloter weidesleep
schudder hark maaier mesttank kipper
tractor enz. Tel. 06 19 07 69 59.
Hortensia’s (veel srt.), rhodo,
vlinderstruik, e.a. heesters (op stam),
buxusvervangers, bodembedekkers,
beuken, taxus enz.
Open za. 9.30-16.30 uur. Do-vrij na
tel. afspraak: 06 40 32 71 08. Oude
Heldenseweg (naast 13a) Maasbree.
www.veld-tuinplanten.nl
TD Meijel zoekt chauffeurs! Wij zijn
een klein transportbedrijf en leveren
verschillende diensten. Wij zoeken
een zzp’er of een AOW-gerechtigd
persoon (68+) met B-rijbewijs.
Geïnteresseerd? Stuur dan een mail
naar planning.tdmeijel@gmail.com t.a.v.
Debbie Naus.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap adviseert vanaf maandag 5 oktober middelbare schoolleerlingen bij het verplaatsen naar de lessen mondkapjes te dragen. Het Bouwens van der
Boijecollege geeft hier gehoor aan. Volgens rector Annemarie Lukassen houden de leerlingen zich tot
nu toe goed aan het advies.
Eerder maakte het Bouwens al
de afspraak dat leerlingen voor
bepaalde lessen op verzoek van
de docent of andere medewerker
mondkapjes dragen. Vanaf maandag
5 oktober geldt in het een voortge
zet onderwijs het dringende advies
om buiten de les (dus tijdens ver
plaatsingen) mondkapjes te dragen.
“Ik wil de ouders vragen om er zorg
voor te dragen dat de leerlingen een
mondkapje bij zich hebben en te

bespreken dat verwacht wordt dat
het mondkapje gedragen wordt tij
dens verplaatsingen in het gebouw.
Tot nu toe houden de leerlingen
zich aan het advies”, laat rector
Annemarie Lukassen weten.

Coronabesmetting
De rector is op vrijdag 2 oktober
geïnformeerd over een positieve
besmetting bij één van de
medewerkers. “Vanuit het

bron- en contactonderzoek
heeft dit geen gevolgen voor
leerlingen en heel beperkt voor
onze collega’s. Bij ziekte van
docenten wordt geprobeerd om
de lessen door andere collega’s
over te laten nemen. Dat is bij
corona niet anders dan bij andere
ziekmeldingen van docenten”,
aldus een woordvoerder van de
school.

Eerste basisschool Peel en Maas

Coronabesmetting bij leerkracht van
basisschool de Liaan
Op basisschool de Liaan in Helden is een coronabesmetting geconstateerd bij een werknemer.
Het schoolbestuur laat weten dat de besmette werknemer en een werknemer die met hem in contact is
geweest, in quarantaine zitten. De klas wordt opgevangen door een vervanger.
Basisschool de Liaan is tijdens
de tweede coronagolf de eerste
basisschool in gemeente Peel en
Maas waar bij een werknemer
corona is geconstateerd. De leraar
die met de besmette werknemer
samenwerkte, is uit voorzorg ook
in quarantaine geplaatst. De klas
van de desbetreffende leraren
wordt opgevangen door een andere
leerkracht of onderwijsassistent.
De school volgt de GGD-richtlijnen
op en vraagt de kinderen die les
hebben gehad van de besmette
leraar na school thuis te blijven.

De ouders van deze kinderen mogen
wel naar hun werk.
Volgens interne begeleider Wendy
Brink is het passen en meten deze
periode. “We doen er alles aan om
de kinderen onderwijs te geven.
Maar we hebben ook te maken met
werknemers die verkouden zijn
en dus uit voorzorg thuis moeten
blijven. Hierdoor hebben we niet
altijd een leraar beschikbaar die kan
vervangen. Indien nodig wordt de
desbetreffende klas voor één dag
opgesplitst en bij andere klassen
gevoegd. In het ergste geval moeten

we een klas naar huis sturen, hoe
erg we het ook vinden.”
De school maakt zich zorgen om dat
laatste scenario, stelt Brink. “We zijn
bang dat het straks niet meer haal
baar is om een klas op school les te
geven. We doen er alles aan om de
school open te houden. Het is iedere
dag weer afwachten, het is een las
tige tijd. We zijn de eerste in Peel en
Maas, maar ik ben bang dat we ook
niet de laatste zijn. “

Tekst: Jeanine Hendriks
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Geplukt

Herman Crompvoets Meijel
Herman Crompvoets heeft een liefde voor het Nederlandse en Limburgse woord. Hij is onder andere kenner van het Meijelse dialect en
initiatiefnemer en mede-oprichter van heemkundevereniging Medelo in het dorp. Daarnaast heeft hij een hele lijst aan publicaties op zijn
naam staan. Deze week wordt de 81-jarige Meijelnaar geplukt.

Samen hebben ze één zoon. In 1975
keerde het gezin terug naar Meijel.
Herman ging toen werken aan de
Nijmeegse Centrale voor Dialect- en
Naamkunde, werken aan woorden
boeken.

Publicaties

In zijn middelbareschooltijd dook
Herman al graag in de boeken
om de woordenschat van diverse
talen te leren. “Woordjes leren op
school deed ik graag. Ook schreef
ik graag opstellen. Dat stimuleerde
me om op latere leeftijd boeken te
gaan schrijven. Het stond voor mij
al vast dat ik na het gymnasium
een taal ging leren. Ik heb nog
tussen Frans en Nederlands zitten
twijfelen. Uiteindelijk koos ik voor
de Nederlandse taal en ging ik in

Nijmegen studeren. In eerste instan
tie had ik belangstelling voor litera
tuur, maar na een jaar was dat over.
Ik kwam namelijk in contact met pro
fessor Weijnen die dialectkunde gaf.”
Herman promoveerde in 1981 bij pro
fessor Weijnen.

Woordenschat
Uiteindelijk werd zijn interesse in het
woord de basis van zijn leven. Op lan
delijk, provinciaal en lokaal niveau
hield Herman zich bezig met het

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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dialect en woordenschat. Hij schreef
onder andere mee aan de woor
denboeken van de Brabantse en
Limburgse dialecten. “Dat was mon
nikenwerk, maar ik vond dat werk
het leukste uit mijn carrière. Ik vind
het interessant om te achterhalen
waar een woord vandaan komt.”
Daarnaast is hij jarenlang hoofdre
dacteur geweest van het tijdschrift
‘Veldeke’, tijdschrift voor volkscultuur
in Limburg.
In 1991 schreef Herman het Mééls
Woordeboek. Hij weet als geen ander
waar woorden uit het Meijels dia
lect vandaan komen. “In de 18e en
19e eeuw is de basis gelegd voor het
Meijels dialect”, legt hij uit. “In ver
gelijking met de omliggende dorpen
was Meijel apart. Het dorp lag geïso
leerd vanwege de moerassen in de
Peel. Daarnaast lag Meijel destijds in
een ander land dan Helden. In Meijel
woonden hoofdzakelijk boeren die
zelfvoorzienend leefden en dus bijna
nooit het dorp verlieten. Zo ontwikkel
den de inwoners een eigen dialect dat
vrijwel door iedereen werd gespro
ken, op de burgemeester, kapelaan en
de pastoor na.”
Dat gold ook voor de familie
Crompvoets. “Mijn vader was hoofd
van de jongensschool in Meijel, waar
door hij op zijn werk Nederlands
moest spreken. Maar mijn moe
der was huisvrouw, en sprak vrijwel
alleen Meijels. Op het schoolplein
sprak ik met mijn klasgenoten ook
altijd dialect.”

Volgens Herman is het Meijels dia
lect door de jaren heen veranderd.
“Dat komt door de menging met
andere dialecten en de veranderin
gen in de maatschappij. Inmiddels zijn
de identiteiten van de dorpen totaal
veranderd waardoor het dialect in de
toekomst helemaal zal verdwijnen.”
Ook binnen de familie Crompvoets is
het Meijelse dialect deels verdwenen.
“Mijn broer en drie zussen wonen niet
meer in het dorp, ik ben nog de enige
uit het gezin die in Meijel woont.
In mijn geboortehuis nota bene.”

Nederlands
Toch woonde Herman niet zijn hele
leven in Meijel. Hij maakte een tus
senstap in Deurne, omdat hij enige
tijd leraar Nederlands was aan het
gymnasium in Deurne. “Mijn hoofdbe
roep was dialectlexicograaf, maar ik
ben tien jaar leraar geweest. Samen
met mijn toenmalige vrouw en drie
kinderen vertrok ik ook voor één jaar
naar Suriname om les te geven op de
Kweekschool in Paramaribo. Het was
erg leuk om les te geven aan de grote
klassen daar. Ik gaf daar Nederlands
aan klassen waarin geen enkele
blanke c.q. witte leerling zat. Dat was
fascinerend. Omdat wij als gezin niet
konden wennen aan het leven daar,
zijn we na één jaar teruggekeerd.
Ik had eigenlijk een contract voor drie
jaar.” Na het avontuur in Suriname
gaf Herman enkele jaren les op het
Peellandcollege in Deurne. Daar ont
moette hij zijn huidige vrouw Maria.

Tot 2000 werkte Herman aan de
toenmalige Katholieke Universiteit.
Hij schreef veel afleveringen voor het
Limburgs en Brabants Woordenboek
en talloze artikelen. Tot nu toe heeft
hij nog heel wat heemkundige publi
caties geschreven binnen Medeloverband, waaronder ‘Meijel in de
jaren zestig’ en onlangs nog was hij
mede-auteur van het ‘Nééj Mééls
Woordeboek. Daarnaast vult hij zijn
oude dag ook nog met andere bezig
heden. “Ik begin de dag met het lezen
van twee kranten. Daarna zet ik de
computer aan om op Facebook en
andere websites te kijken en soms nog
teksten te schrijven. Dan ben ik nog
lid van de Probusclub Peel en Maas,
een club gepensioneerden, zit ik bij de
biljartclub in Meijel en speel ik twee
keer in de week golf. Samen met mijn
vrouw ga ik vaak op pad met de elek
trische fiets. In de coronatijd hebben
we daarnaast veel gewandeld, maar
dat kost mij lichamelijk meer moeite
dan het fietsen.”
Enkele jaren geleden kampte Herman
namelijk met hartklachten. In 2001
kreeg hij een nieuwe hartklep.
“Maar acht jaar later kwam er een
bacterie bij die hartklep. Daardoor heb
ik in coma en op het randje van de
dood gelegen. Na een intensieve reva
lidatie ben ik behoorlijk opgeknapt.
Nu ik een inwendige defibrillator heb,
gaat het goed.”
Naast de interesse voor het woord,
heeft Herman ook belangstelling voor
archeologie. Vanaf de oprichting in
1979 van de heemkundevereniging
Medelo is Herman als amateur-archeo
loog met een ander lid het veld in
gegaan om te zoeken naar artefacten
uit het verleden. “Ik ben vooral geïnte
resseerd in de prehistorie. Ons doel was
om het dorp archeologisch op de kaart
te zetten. In die tijd was er nog wei
nig geschiedenis van het dorp bekend.
Wij hebben die verder aangevuld.”
Herman hoopt namens de heemkun
devereniging nog een boek te publice
ren over Meijelse bijnamen. “Vroeger
waren er bijvoorbeeld nog al wat
verschillende families Verstappen in
Meijel. Iedere familie kende wel een
Piet, Harrie of Mia. Om duidelijk te
maken wie wie was, ontstonden de
bijnamen: Piet van Dien, Wippe Pier,
Haar van Pérke. Ik vind het boeiend
om te achterhalen waar die bijnamen
vandaan komen. Als het aan mij ligt,
komt er nog een publicatie aan.”

Ik vind het interessant
om te achterhalen waar
een woord vandaan
komt

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Het is terecht dat theaters ontheffing
krijgen van dertigbezoekersregel
Het DOK6-theater in Panningen heeft ontheffing gekregen van de maximale publieksgrootte van dertig man. Dat terwijl horecagelegenheden
zich strikt moet houden aan de nieuwe regels en zelfs om 22.00 uur de deuren moeten sluiten. Is het terecht dat theaters ontheffing krijgen op de
dertigbezoekersregel of geldt er een voorkeursbehandeling?
De culturele sector heeft het door de coronacrisis
zwaar te voorduren. Daarom hebben meerdere
theaters in Nederland ontheffing gekregen
van de maximale publieksgrootte van dertig
man. In een theater waar bijvoorbeeld normaal
zeshonderd mensen plaats kunnen nemen, is
het een flinke tegenslag wanneer er door de
coronaregels nog maar dertig mensen mogen
komen. Theaters zijn zo groot dat er makkelijk

1,5 meter kan worden gehouden.
Aan de andere kant is het besluit om theaters
ontheffing te geven vreemd. Verjaardagen vieren zit
er vanwege de aangescherpte coronamaatregelen
niet meer in; we mogen nog maar vier personen in
huis ontvangen. De horeca moet haar deuren sluiten
om 22.00 uur, waardoor enorm veel ondernemers
geld mis lopen. Zij zijn zelfs bang om failliet te gaan.
Maar het theater bezoeken met meer dan honderd

mensen tegelijk, is wel toegestaan. Waarom krijgt
de culturele sector een voorkeursbehandeling?
Voor elke instantie moeten dezelfde regels gelden.
Dan maak je niemand boos en creëer je meer begrip
voor de maatregelen.

Het is terecht dat theaters ontheffing krijgen van
dertigbezoekersregel. Wat vindt u?

Bespreking poll week 40

Zonder prins is het geen carnaval
Vanwege de onzekerheden over de ontwikkeling van de coronapandemie en de maatregelen daartegen, zien de carnavalsverenigingen in Peel
en Maas zich genoodzaakt om carnaval 2021 anders in te vullen, meldt de gemeente in een bericht. Dat wil dus niet zeggen dat er geen carnaval
wordt gevierd dit jaar. Er is alleen geen prinselijk gezelschap dat voorop gaat. Logisch ook, je kunt nu eenmaal geen risico’s nemen. Het gaat om
samenzijn en samen feesten, daar hoeft geen prins bij te zijn. Maar carnaval vieren zonder prins is bijna niet voor te stellen. Het is traditie, het
hoort er gewoon bij.
Volgens Pieter Maessen kan er ook zonder
carnavalsvereniging carnaval worden gevierd.
“Het hoort er traditioneel wel bij. Geen prins
dit jaar, betekent dus ook geen raad van elf en
geen activiteiten door de vereniging. Misschien,
als de situatie rondom corona het dan mogelijk

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.
Te koop bloeiende violen
en bosviolen
M. Verhees,
Egchelseweg 18, Panningen
Computerproblemen? Karel Heines
Baarlo. Verdere info&tips: karelheines.nl.
Tel.: 06 50 96 29 15.

maakt, ontstaan er wel hele leuke initiatieven of
ideeën van bijvoorbeeld de kroegen in de dorpen.”
Moep Huys geeft hem gelijk. Voor het vieren van
carnaval is geen prins nodig. “Dit kan ook gewoon
doorgaan zonder prins. Maar het is niet leuk om
in 2021 carnaval te vieren. Als je dan bijna alles

Brasserie Vios - Beringe
Lunchen & Dineren á la carte
www.brasserievios.nl/menukaart
/a-la-carte/
Beringe: huishoudelijke hulp gezocht.
Voor een dagdeel in de week.
Tel. 06 10 31 60 00.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade.
Direct geld en vrijwaring, snel
opgehaald. Tel. 06 52 85 93 48.

zou moeten afgelasten, is het voor de prins en
zijn adjudanten ook niet leuk, maar ook niet voor
de rest van de bevolking. Zij hebben zich er lang
op voorbereid en dan zou het niet doorgaan.
Dus gewoon in 2022 weer.”

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

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

Drop & Drive tijdens Halloween Nights

Op 9, 10, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31 oktober en 6, 7 november vinden in Attractiepark Toverland weer
de Halloween Nights plaats. Om de verkeersdoorstroom op deze avonden voor iedereen zo optimaal en veilig
mogelijk te laten verlopen wordt er een speciale Drop & Drive-zone ingericht voor het afzetten en ophalen van
bezoekers. De verkeerssituatie op deze avonden is daardoor gewijzigd voor zowel bestemmings- als doorgaand
verkeer en is afwijkend t.o.v. eerdere jaren.
Kijk op toverland.com/parkeren voor aanrijroutes, plattegronden en meer informatie.

Belangrijke informatie

• De afslag naar Toverland vanaf de Midden Peelweg (N277) is afgesloten vanaf 21:00 uur.
• Op de Helenaveenseweg is vanaf 21:00 uur uitsluitend éénrichtingsverkeer mogelijk via de Kleefsedijk
(vanaf A67) of de Steeg (vanuit Horst & Sevenum), m.u.v. de lijnbus.
• De Drop & Drive parkeerplaats is uitsluitend bereikbaar via de Kleefsedijk of de Steeg; volg hiervoor
de gele borden.
• Het afrijden van de Drop & Drive parkeerplaats is uitsluitend mogelijk via de Helenaveenseweg –
Midden Peelweg (N277).
• De Schorfvenweg is afgesloten vanaf de Helenaveenseweg tot aan de Heesbredeweg van
15:00 – 00:00 uur.
• Volg te allen tijde de instructies van de verkeersregelaars op voor een optimale doorstroming.
Bij voorbaat dank!

TamTom

Column

Venus
Het heeft dertig jaar geduurd
voordat ik door had dat, als
mijn vrouw met een probleem
komt, ze van mij geen oplossing
verwacht.
Mijn vrouw wil over het probleem
praten en als je het oplost heb
je niets meer om over te praten.
De communicatie doet dienst als
een soort van verwerking van het
probleem. Bovendien is commu
nicatie voor haar meer iets om
verbinding te maken en banden
te versterken dan een middel om
informatie uit te wisselen zoals
bij mij.
Wat alles nog ingewikkelder maakt
is dat vrouwen, veel beter dan
mannen, verbanden zien en emo
ties kunnen lezen. Dat vermogen,
waarover zij wel beschikken en wij
dus niet, projecteren ze op mannen
en op basis daarvan gaan ze ervan
uit dat mannen wel aanvoelen wat
zij willen of wat ze denken.
En dat, dames, is een ernstige
misrekening die tot veel misver
standen en leed leidt. Mannen
luisteren niet tussen de regels, ze
horen niet hoe een verhaal verteld
wordt.
De man hoort informatie en ter
wijl jij je verhaal doet is hij al
bezig zich af te vragen wat er in
reactie op wat jij vertelt van hem
verwacht wordt. Het idee dat jij
daar niet op zit te wachten komt
niet bij hem op.
Dat werkt ook door in het oplos
sen van problemen. Voor een man
maakt het niet uit hoe een pro
bleem wordt opgelost als het maar
wordt opgelost. Voor een vrouw
is het minder belangrijk of een
probleem opgelost wordt als de
manier waarop het opgelost wordt
maar goed voelt. Het bespreken
van het probleem maakt onderdeel
uit van die manier.
Nu u bovenstaande gelezen hebt
denkt u wellicht dat mijn vrouw
en ik inmiddels perfect com
municeren. Helaas is dat niet zo.
Ik beheers de theorie wel maar in
de praktijk wil het allemaal nog
niet zo lukken.
Om mijn vrouwelijke kant op het
gebied van communiceren ver
der te ontwikkelen zou ik graag
nog eens naar Venus willen reizen.
Want u weet het: vrouwen komen
van Venus en mannen van Mars.
Heeft u misschien nog ergens een
voucher liggen van een reisbureau?

Tom

0810 \ politiek
Lokaal Peel en Maas

Coronafonds biedt hulp!
Na een relatief rustige zomer is het coronavirus de laatste weken
weer aan een opmars bezig. Versoepelde regels worden weer aangescherpt en onze bewegingsvrijheid wordt beperkt. Dat is niet leuk
maar wel noodzakelijk om het virus onder controle te houden.
Als Lokaal Peel&Maas vinden wij
vitale gemeenschappen van groot
belang. Verenigingen, stichtingen en
organisaties maken daar een groot
onderdeel van uit. Ze helpen bij ont
spanning en sociale contacten. Als dit
wegvalt, wordt de vitaliteit binnen
een gemeenschap direct geraakt.

Veel verenigingen, stichtingen en
organisaties in Peel en Maas hebben
het zwaar. Minder mensen, minder
activiteiten en dus minder inkom
sten. Dit heeft in sommige gevallen
direct en in sommige gevallen op
een wat langere termijn effect op de
bestaanszekerheid van die groepen.

CDA Peel en Maas
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Om die reden stelt het college voor
om een Coronafonds in het leven te
roepen waar verenigingen, stichtin
gen en organisaties zonder winstoog
merk een beroep op kunnen doen,
als ze door de coronacrisis in hun
voortbestaan bedreigd worden.
Dit vinden wij zonder meer een zeer
goed idee.
Als Lokaal Peel&Maas vinden wij het
belangrijk om te weten wat er speelt
in onze gemeente. Door corona wor
den wij ook beperkt in onze moge

lijkheden met u in contact te komen.
Onze fietstochten hebben we uitge
steld om ons aan de coronaregels te
houden.
Maar wij willen dolgraag weten wat
er bij u leeft!
Wilt u iets aan ons kwijt bezoek dan
onze website of Facebookpagina en
laat een bericht achter. Digitaal máár
toch dichtbij.

Sander Janssen, fractievoorzitter

Verenigingsleven in Peel en Maas tijdens corona
Peel en Maas heeft gelukkig een rijkelijk en divers verenigingsleven. Wij zien deze verenigingen en stichtingen met hun vele
leden en vrijwilligers dan ook als cement van de samenleving. Echter, door de nieuwe corona-ontwikkelingen zijn ook
verenigingen en stichtingen in het hart geraakt.
Denk bijvoorbeeld aan sportactiviteiten zon
der publiek, waardoor bijvoorbeeld entreegel
den en de kantine-opbrengsten wegvallen.
Of muziek-, toneel- en cultuurgezelschappen
die geen of veel minder kunnen repeteren,
oefenen en optredens kunnen verzorgen.
Denk ook aan bijeenkomsten met meer dan
dertig personen die wegvallen. Zo zijn er nog
veel meer voorbeelden. Daarbij komt nog dat

PvdA/GroenLinks Peel en Maas

vele bedrijven, waarvan het verenigingsleven
vaak ook een steuntje in de rug krijgen in de
vorm van sponsoring, momenteel ook op hun
centen letten. Tijdens het coronadebat van
de gemeenteraad op 13 oktober zullen wij
dan ook zeker aandacht vragen voor de vele
verenigingen en stichtingen in Peel en Maas
en bekijken op welke manier we vanuit het
gemeentelijke coronafonds verenigingen en

Roel Boots, raadslid

Er zijn parkeerplaatsen genoeg in Panningen

Het voormalige postkantoor aan de Raadhuisstraat in Panningen wordt afgebroken. Jarenlang stond het
leeg. Nu gaat er eindelijk iets gebeuren op deze plek. Dat is positief.
PvdA/GroenLinks vindt dit een schit
terende plek voor het realiseren van
een aantal betaalbare huurwoningen
of appartementen. Er zijn veel te wei
nig huisvestingsmogelijkheden in de
huursector. Zeker voor mensen met
een smalle beurs.
Wij vinden dat de gemeente daar
veel meer aandacht voor moet heb
ben. De gemeente moet bereid

stichtingen in nood kunnen helpen. Doel is
dat verenigingen en stichtingen zich door
deze vreemde en moeilijke tijd kunnen slaan.
Zijn er verenigingen of stichtingen die zelf al
creatieve oplossingen hebben gevonden in
deze periode die ze met ons willen delen, dan
horen wij ze graag.

keerplaatsen. Als wij voorstellen om
gemeenschapsgeld te gebruiken om
betaalbare huurwoningen te bou
wen voor mensen met een kleine
portemonnee, krijgen we steevast
in de Raad te horen dat de overheid
dat vooral niet moet doen, omdat
de markt hier veel beter voor kan
zorgen.
Dat vertrouwen op de markt is in

zijn om met subsidie de bouw van
betaalbare huurwoningen mogelijk
te maken. Liefst op een plek in het
centrum, opdat mensen die minder
mobiel zijn zo lang mogelijk zelfstan
dig kunnen blijven wonen.
Het college heeft echter plannen om
parkeerplaatsen aan te leggen op de
plek die vrijkomt als het voormalige
postkantoor is afgebroken. Weer par

heel veel gevallen zwaar overtrokken
en is helemaal misplaatst wat betreft
de bouw van huurwoningen. De lof
zang op de veronderstelde heilzame
werking van de markt wordt niet
aangeheven als het om de aanleg
van parkeerplaatsen gaat. Dan wordt
plots naar de overheid gekeken en is
er geen bezwaar om gemeenschaps
geld beschikbaar te stellen.
Dat was onlangs nog het geval in
Helden bij de (vertraagde) aanleg
van parkeerplaatsen op een perceel

langs de Molenstraat.
En iets eerder werd veel duur geld
besteed aan het autopark bij het
gemeentehuis. En nu weer op de
hoek Raadhuisstraat/Patersstraat?
Wij vinden dat niet nodig. Doorgaans
kan men vrij makkelijk een par
keerplaats vinden in Panningen.
Wij besteden het geld liever aan de
bouw van betaalbare huurwoningen.
Annigje Primowees, Frits Berben,
Raf Janssen, raadsleden

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.
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Meteen een goed
gevoel bij PSW Junior

autoglasherstel
en reparatie
zakelijk en particulier

De begeleiding is warm, betrokken en kundig.
De groep is klein met veel aandacht voor elk kind.

Als je kind
extra ondersteuning
nodig heeft

Het contact met ouders is goed. Ries, Meis én
wij hebben baat bij de ondersteuning.
ouders Peter en Diet

Ontwikkelingsgroep de Ballon

Schoutenring 34 | 5981 DS Panningen
ontwikkelingsgroeppanningen@psw.nl | www.psw.nl

Onze passie kent geen beperkingen

Venlo-Blerick - Susteren
077 463 10 30 | autoglasherstelsnijkers.nl
autoglasherstelsnijkers
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Week van de Veiligheid

Donderdag 15 oktober 2020

De afgelopen week en de komende dagen is het de Week van de Veiligheid

Op donderdag 15 oktober 2020 is om 19.30 uur een commissievergadering.

Top-5 digitale criminaliteit. Ben alert!












@
Fraude van bankgegevens

Je ontvangt een mailtje van de bank of
een betrouwbare organisatie zoals de
Belastingdienst of het RDW.

Vriend in nood

Een bekende heeft snel geld nodig. Even
geen geld voor de huur. Er is spoed bij.



Aan- en verkoopfraude

Even 1 cent overmaken om de rekening
te activeren. Verzoeken om via
WhatsApp te communiceren.



Misbruik accounts

Ga zorgvuldig om met je wachtwoorden
en maak voor ieder account een ander
wachtwoord.

In verband met het coronavirus is dit een vergadering in aangepaste vorm. Dit betekent
het volgende:
• de commissie vergadert in afgeslankte vorm fysiek in het Huis van de Gemeente;
• voor publiek is de vergadering uitsluitend digitaal te volgen op de website. Dat kan live
en het is mogelijk om de uitzending op onze website terug te kijken;
• inwoners die gebruik willen maken van het spreekrecht kunnen zich hiervoor
aanmelden tot uiterlijk donderdag 15 oktober 2020, 11.30 uur bij de griffie
(griffie@peelenmaas.nl).
U kunt de agenda, de bijbehorende stukken en de livestream raadplegen op het
raadsinformatiesysteem, onder www.peelenmaas.nl > Bestuur en Organisatie >
Gemeenteraad > Kalender van de gemeenteraad > Datum: 15 oktober 2020.
Agenda:
Onderdeel a: vaste agendapunten
1. Opening en korte uitleg door de voorzitter
2. Spreekrecht
3. Besluitenlijst Commissievergadering van 1 en 2 september 2020 (2020-002)

Helpdeskfraude

Een helpdesk belt u spontaan? Ze
bieden u een oplossing voor uw
probleem?

Commissievergadering

Meer informatie?
www.peelenmaas.nl

Iedere dag heeft u via onze Facebook- en Twitteraccount enkele tips gekregen.
Digitale criminaliteit neemt iedere dag toe. Bent u voorbereid op digitale criminaliteit?
Word geen slachtoffer!
Strijd samen met ons tegen criminaliteit... niet alleen in de Week van de Veiligheid!
Voor meer informatie kijk op: www.deweekvandeveiligheid.nl

13 oktober 2020

Raadsvergadering

Onderdeel b: agendapunten ter bespreking en advisering
4. Overdracht bevoegd gezag openbare school voor voortgezet Agora onderwijs en
intentieverklaring (2020-060)
5. Vaststellen bestemmingsplan ‘Herontwikkeling hoek Veersepad-Beeselseweg te
Kessel’ (2020-056)
6. Vaststellen ‘Bestemmingsplan De Fabriek (24 uurs zorgfunctie)’ (2020-057)
7. Vaststellen bestemmingsplan ‘Woning Molenheg 3 Egchel’ (2020-058)
8. Onttrekken gedeelte van de weg Rooth aan de openbaarheid (2020-055)
9. Vaststellen ‘Partiële herziening bestemmingsplan Traffic Port, Olivier van Noortweg 1
te Maasbree’ (2020-059)
10. Verstrekken van een converteerbare hybride aandeelhouderslening aan Enexis
Holding NV (2020-061)
Onderdeel c: sluiting
11. Sluiting

Op dinsdag 13 oktober 2020 is om 19.30 uur een raadsvergadering.
In verband met het coronavirus is dit een vergadering in aangepaste vorm. Dit betekent
het volgende:
• de gemeenteraad vergadert fysiek in het Huis van de Gemeente;
• voor publiek is de vergadering uitsluitend digitaal te volgen op de website. Dat kan live
en het is mogelijk om de uitzending op onze website terug te kijken;
• inwoners die gebruik willen maken van het spreekrecht kunnen zich hiervoor
aanmelden tot uiterlijk dinsdag 13 oktober 2020, 11.30 uur bij de griffie
(griffie@peelenmaas.nl).

Bekendmakingen

U kunt de agenda, de bijbehorende stukken en de livestream raadplegen op het
raadsinformatiesysteem, onder www.peelenmaas.nl > Bestuur en Organisatie >
Gemeenteraad > Kalender van de gemeenteraad > Datum: 13 oktober 2020.

Plaats/locatie

Straat/omschrijving

Beringe
Egchel
Grashoek
Grashoek
Helden
Helden
Helden
Helden
Kessel
Maasbree
Maasbree
Meijel
Meijel
Meijel
Meijel
Meijel
Meijel
Panningen
Panningen

Vreedepeelweg 25
Egchelseweg 43
Kwakvors 4
Marisbaan 21
Baarloseweg 36
Neerseweg 48
Schrames 19
Weidebos perceel G 7533
Oyen 3
Aan de Steenoven 5
Kamillestraat 10
Marxweg 7
Molenpeel 2
Paast 1A1 t/m 1C7
Raadhuisplein 4-6
Witdonk 20
Witdonk perceel F 788
Mgr. Nolensstraat 22
Mgr. Nolensstraat 24

Agenda
Onderdeel a: vaste agendapunten
1. Opening
2. Vragenhalfuurtje
3. Vaststelling agenda
4. Mededelingen
5. Spreekrecht
Onderdeel b: agendapunten die niet meer in de raadsvergadering besproken worden;
de zogenaamde hamerstukken
Er zijn geen hamerstukken
Onderdeel c: agendapunten die in de raadsvergadering besproken worden;
de zogenaamde bespreekstukken
6. Terugblik op door het college gevoerde bestuur
7. Steunfonds corona 2020 + 2021 (2020-062)
Onderdeel d: sluiting
8. Sluiting

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

Jongeren, wisten jullie dat...

www.peelenmaas.nl

Basisregistratie Personen

Besluit ambtshalve opnemen
adresgegevens in de BRP
Het college van Peel en Maas heeft besloten om het bijhouden van de persoonslijsten
van onderstaande personen op te schorten, omdat uit een ingesteld onderzoek geen
uitsluitsel is verkregen over de huidige verblijfplaats.
Naam
Aoulad Said Hammi
Bocskai
Clarke
Crow
Derkacz
Englisch
Jákovics
Orfanopoulos
Wolfe

Een ID-kaart lenen, uitlenen of namaken, lijkt onschuldig. Maar dat is
identiteitsfraude. Dit kan vervelende en ernstige gevolgen hebben. Zo kan iemand
voor twee jaar zijn of haar paspoort kwijtraken.
Het Nederlandse paspoort en de identiteitskaart zijn documenten waar een groot
vertrouwen en waarde aan wordt verbonden. Niet alleen in Nederland, maar ook in het
buitenland. De betrouwbaarheid van onze documenten kan in de verdrukking komen door
een zo te zien onschuldige handeling van het even (uit)lenen.

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

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

Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift bij ons
indienen. Dat doet u binnen zes weken na de datum van dit besluit. Daarmee voorkomt u dat
wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. U stuurt uw bezwaar naar: het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 7088, 5980 AB Panningen

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

Niet bij het PMD

Mondkapjes en wegwerphandschoenen horen bij het restafval
Gooi mondkapjes en handschoenen niet bij het PMD of op straat!
Deze horen bij het restafval in de grijze restafvalzak of in een prullenbak!
Ook kunt u zelf mondkapjes maken, dat bespaart afval. De instructie vindt u bij
Rijksoverheid: zoekwoord ‘instructie mondkapjes’

Dringend advies

Dragen mondkapjes in Huis
van de Gemeente
In Nederland is het dringende advies aan alle mensen vanaf 13 jaar om (niet-medische)
mondkapjes te dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes zoals gemeentehuizen.

De gemeente Peel en Maas sluit zich hierbij aan. Wij vragen u vriendelijk om in het Huis
van de gemeente een mondkapje te dragen.

Tot 14 oktober 2020

Uw laatste kans om uw foto
in te sturen
Voor de gemeentegids 2021 willen we de gids weer
samen met u maken. Daarom organiseren wij weer
een fotowedstrijd, waarbij de winnende foto’s een
plaats krijgen in de gemeentegids 2021.
Uw laatste kans... hoe doet u mee?
Als u mee wilt doen aan de fotowedstrijd, kunt u tot en
met woensdag 14 oktober 2020 uw foto‘s sturen naar
maria.witbaard@peelenmaas.nl onder vermelding van
uw naam en adresgegevens. Heeft u veel foto’s, maak dan
gebruik van www.wetransfer.com
Prijzen
De drie winnende foto’s worden beloond met een plaats in de gemeentegids en een
VVV-cadeaukaart van € 75 (eerste plaats), € 50 (tweede plaats) en € 25 (derde plaats).
De beste foto wordt bovendien geplaatst op de kaft van de gemeentegids.
Waar moeten de foto’s aan voldoen?
Wilt u mee doen aan de fotowedstrijd, houd dan rekening met de volgende criteria:
1. De foto’s moeten genomen worden/zijn in Peel en Maas en moeten herkenbaar zijn
voor de gemeente en/of de samenleving van Peel en Maas. Geef in de documentnamen
en/of in de mail ook aan waar de foto’s zijn gemaakt.
2. De foto’s moeten digitaal aangeleverd worden, in JPEG/JPG-formaat met een
minimale resolutie van 300 dpi of minimaal 1 Mb per foto en zijn vrij van
auteursrechten.
3. De gemeente Peel en Maas kan daarom de foto’s ook vrij gebruiken voor promotionele
doeleinden anders dan de gemeentegids. Bij deelname aan de fotowedstrijd geeft
u toestemming voor het gebruik van uw foto’s voor bijvoorbeeld de gemeentelijke
website, folders, flyers, brochures, nieuwsbrieven, enzovoorts.
4. Als u personen fotografeert, moet u vooraf toestemming vragen aan de personen op
de foto voor publicatie van de foto. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk.
5. Medewerkers van de gemeente Peel en Maas zijn uitgesloten van deelname.
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Paardensport

Verdiende nederlaag Egchel

Prijzen voor Caprilli en
De Caveliers

Het eerste team van SV Egchel heeft op een herfstachtige zondagmiddag 4 oktober een verdiende nederlaag
geleden in Budel-Dorplein. Tegen een feller Rood Wit’67 werd het 3-1 voor de thuisclub.

Dana de Voigt van PSV Caprilli uit Helden nam met haar pony
Fade to Grey deel aan de dressuurwedstrijd op zondag 4 oktober,
georganiseerd in manege het Zwarte water in De Mortel. In de
klasse CDE-L1 / L2 liet ze twee L1-proeven zien. De tweede proef
met 190,5 punten leverde de tweede prijs op.
De meeste aandacht in diezelfde
ring ging echter naar Isabella
Karajkovic, bekend van Instagram
met meer dan 50.400 volgers. Met
haar pony Wert’s Snowflake ging
zij met de eerste prijs naar huis.

Twee sterke proeven
Ze reedt vorige week ook twee
sterke proeven tijdens de wed
strijd georganiseerd door RV De
Karwats in Blerick. Daar haalde
ze de eerste prijs tijdens de eer
ste proef met 198,5 punten, 13
punten los van nummer 2. Bij de
tweede proef haalde ze zelfs 202
punten, wat eveneens een eerste

prijs opleverde.
PSV De Cavaliers uit Helden ging
naar de nieuwe rijhal van manege
de Kraal in Nederweert om prij
zen op te halen bij de eerste
indoor selectiewedstrijd dressuur.
Op zaterdag 3 oktober behaalde
Milou Hoeijmakers een tweede
prijs in de klasse B met Kadance,
Inge Maessen behaalde in de
klasse L2 een tweede prijs met
Houdini.
Monique Peeters behaalde met
Consciento op zondag 4 oktober
een derde prijs in de klasse Z1,
Anouk Neefs behaalde met Guess
in de klasse Z2 een eerste prijs.

De Ruisvoorn

Dorssers vist dubbele van
nummer twee
In de plensregen hengelde Sjraar Dorssers 7.175 gram uit het
water. Daarmee werd hij eerste tijdens de zesde clubwedstrijd
plaats aan de Breeërpeel in Helden op zaterdag 3 oktober.
Albert Trines haalde met 3.600
gram slechts de helft uit het
water, maar werd daarmee toch
tweede in de strijd om de Hans
Cox-prijzen van hengelsportver
eniging De Ruisvoorn uit Helden.

Martin Sanders en Huub Maassen
haalden ieder 2.225 gram uit het
water en werden daarmee gedeeld
derde. Oscar Huidekoper sloeg
slechts 1.475 gram aan de haak en
werd daarmee vijfde.

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

50%

op
assortiment!
op het
het gehele
gehele
assortiment!
Geldig vanaf 12 oktober.
Geldig vanaf 12 oktober.

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

Onder sfeerloze omstandigheden
(er was geen publiek welkom) was
Vince Wolters de arbiter van dienst.
Egchel kon niet compleet aantreden
om diverse redenen en zo werd er
een beroep gedaan op good-old Leon
Teeuwen in de spits. Het matige duel
lag vaak stil wegens blessurebehan
delingen. Egchel opende de score.
Paul Ververgaert werd de diepte inge
stuurd maar binnen het zestienme
tergebied onderuit getikt, strafschop.

Colin Bruisten wist hier wel raad
mee, 0-1 in de 26e minuut. Direct na
rust kwam de gelijkmaker tot stand,
1-1 door Maarten Derks. Het was de
thuisclub dat het betere van het spel
had en Egchel moest alle zeilen bij
zetten om erger te voorkomen. De
druk werd groter en in de 70e en 75e
minuut nam Rood Wit afstand van
de oranjehemden door twee maal te
scoren via Jordi van Leeuwen. Egchel
probeerde het nog wel, voerde een

drietal wissels door maar was niet
meer bij machte om de stand een
ander aanzien te geven. Het moest
genoegen nemen met een terechte
nederlaag. Volgende week komt kop
loper Nieuw Woensel op bezoek, een
veel scorende ploeg uit Eindhoven.
Nieuwe ronde, nieuwe kansen.

Tekst: voetbalclub SV Egchel

Herpertz Bevo HC wint spannende
Limburgse derby
Handbalclub Herpertz Bevo Hc uit Panningen heeft in eigen huis in een zinderende derby met Kermit Lions uit
Sittard met 28-27 verslagen. In de slotfase wist de Panningse ploeg een 25-27 achterstand om te buigen in een
28-27 zege.
Beide ploegen begonnen in een moor
dend tempo aan de wedstrijd. Ze stre
den met veel inzet en passie. Jammer
dat deze wedstrijd zonder publiek
gespeeld moest worden. Het publiek
dat de wedstrijd thuis via livestream
kon volgen, zal genoten hebben. Jasper
Adams nam de gasten bij de hand,
terwijl Herpertz Bevo HC meer een
sterk collectief was. Gedurende de
eerste helft had Kermit Lions steeds
een kleine voorsprong. Via een tussen

stand van 5-10 liep Kermit Lions uit tot
13-16. Vlak voor rust kwam Herpertz
Bevo Hc terug tot 16-16. In de slotfase
van die eerste helft wisten de gasten
nog een maal te scoren. In de tweede
helft vocht Herpertz Bevo Hc zich terug
en nam de Panningse ploeg zelfs een
22-20 voorsprong. De Zuid-Limburgers
leken vijf minuten voor het einde op
rozen te zitten, toen de ploeg met 27-25
leidde. In de slotfase wist Herpertz
Bevo Hc het tij te keren. Geholpen door

tijdstraffen aan Sittardse zijde en het
optimaal benutten van haar ‘dodelijke’
wapen de fastbreak sloeg Nhepertz
Bevo Hc in de slotfase toe. Vlak voor
tijd werd het 27-27. In de slotminuut
wist Robin Jansen de winnende tref
fer te scoren voor de Panningse ploeg,
waardoor de eerste overwinning in de
kampioensgroep werd behaald.
Tekst: Mat Nellen, handbalclub
Herpertz Bevo HC

VC Kessel verliest van Hands Up
De dames van volleybalvereniging Hands Up uit Berlicum kwamen zaterdag 3 oktober bij VC Kessel. Dit was
voor Kessel een onbekend team en nieuw in de derde divisie.
De eerste set ging het spel gelijk op.
Het was niet Kessel maar ook niet
Hands Up dat een ruime voorsprong
wist op te bouwen. Echter aan het
einde van de set wist Hands Up haar
voorsprong uit de bouwen en won
ze de set met 21-25. In set 2 was het
Hands Up met een sterkere start, alleen
wist Kessel toch vanuit een 0-7 achter
stand punt voor punt bij te komen en
dit uit te bouwen tot een voorsprong.

Dit mocht alleen niet baten en Hands
Up wist ook deze set weer aan het
langste eind te trekken en te winnen
met 23-25. Zaak om in de derde set
beter te starten. Deze opdracht werd
dan ook netjes uitgevoerd en zo wist
Kessel de hele set een voorsprong te
houden en de set met 25-18 te win
nen. Set 4 was gelijk aan set 3 alleen
wist Hands Up het nog spannend te
maken. Kessel hield de concentratie en

wist ook deze set met 25-23 te win
nen. 2-2 in setstand. In de vijfde set
had Hands Up vanaf het begin al een
voorsprong, Kessel probeerde nog bij
te komen alleen was dit niet genoeg
voor een overwinning. De set ging met
11-15 richting Berlicum en zo ook de
wedstrijd die voor Kessel met 2-3 ver
loren ging.
Tekst: volleybalvereniging VC Kessel

Gehavende teams

Koningslust en Grashoek niet bij machte
te scoren
De wedstrijd tussen Koningslust en Grashoek zondag 4 oktober was er een in de onderste regionen van de 4e
klasse E. Drie punten zouden voor beide teams zeer wenselijk zijn om aansluiting te bewerkstelligen met de
middenmoot.
Koningslust begon met een licht veld
overwicht en oogstte twee corners.
Grashoek tekende voor de groot
ste kans toen Chris Hunnekens over
rechts gevaarlijk doorbrak en met
zijn voorzet Harmen Schilder wist
te bereiken. Laatst genoemde zag
zijn schot links langs het doel ver
dwijnen. In het vervolg van de eer
ste helft golfde het spel op en neer,
maar werd Koningslust steeds drei
gender. Het leek een kwestie van tijd
voor het eerste doelpunt zou vallen.
Na een half uur moest Koningslust
afscheid nemen van Bram Kessels die

werd geveld door een oude blessure.
Mike Ottenheijm die ook terugkwam
van een blessure, werd zijn vervan
ger. Spelbepaler Bram Rongen ging
zodoende achterin spelen. In de laat
ste 20 minuten van de eerste helft
waren Jeffrey Daniëls, Roel Ghielen en
Wesley Goeden meerdere malen dicht
bij een doelpunt, maar de lat, goalie
Koen Clephas en een buitenspelsitu
atie brachten redding voor Grashoek.
In de tweede helft moest Koningslust
Mike Ottenheijm alweer worden
vervangen doordat zijn oude bles
sure opspeelde. A-speler Kai van

Megen viel verdienstelijk voor hem
in. Namens Grashoek schoot Harmen
Schilder in de 49e minuut maar net
voorlangs. Een minuut later deed Bram
Rongen hetzelfde namens Koningslust.
Grashoek bleef het middels schoten
proberen: Harmen Schilder en Burak
Oosterveen waren dichtbij, maar mis
ten de precisie om een voorsprong
op het bord te zetten. Het spel van
Koningslust bleef niet meer dan drei
gend. Zo eindigde deze wedstrijd in
0-0.
Tekst: voetbalclub VV Koningslust
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Lot Smolders Maasbree
Hoi

Column

Mijn ouders
Sprak jouw moeder ook wel
eens Chinees en was het ook
geen hotel bij jou thuis? Nou,
dan ben je niet de enige. Dit is
wat ik vroeger irritant vond
aan mijn ouders:
“Als je te lang voor de tv blijft
zitten, krijg je vierkante ogen”,
even serieus, dit geloofde ik echt.
Een andere: “een stoel heeft vier
poten”, een andere manier om
te zeggen dat je niet met je stoel
moet wiebelen. Nog een: wan
neer je zei dat iedereen een laag
cijfer had voor de toets, “jij bent
toch niet iedereen?” Klopt, maar
het maakt het voor mij minder
erg. “Kijken doe je met je ogen”,
oké, deze onthoud ik als je de
volgende keer weer eens op
mijn slaapkamer komt. Ken je de
uitspraak “waarom? Daarom…”?
Het moment waarop je als kind
geen enkele kans meer maakte
om je standpunt te verdedigen
en je ouders er zonder enige
onderbouwing mee wegkomen.

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Lot Smolders
12 jaar
Maasbree
Het Bouwens van der
Boije College

Wanneer voel jij je het gelukkigst?
Ik voel me het gelukkigste bij vrien
den of familie, omdat het dan leuk
en gezellig is. We maken dan veel
lol door samen te kletsen of leuke
TikToks te maken of door ‘s avonds
lekker te chillen.

Welke sport is helemaal jouw ding?
Ik heb niet echt een favoriete sport.
Wat ik wel heel leuk vind is Jong
Nederland. Daar doen we allemaal
leuke spelletjes binnen, buiten op een
grasveld of in het bos. Soms bouwen
we in het bos ook hutten of spelen we
levend Stratego, dat vind ik wel leuk.

Wat is jouw grootste blunder?
Hmm.. daar moet ik even over
nadenken. Ik heb nooit echt een
grote blunder gemaakt. Wat ik
wel ooit heb meegemaakt was op
school. Ik stond op een paal toen er
kinderen aan het voetballen waren.
Iemand schopte heel hard de bal
en hij vloog in de lucht recht tegen
mij aan en ik viel keihard op mijn
kont op die paal.

Wat is jouw favoriete hobby?
Ik heb meerdere favoriete hobby’s.
Ik hou van verven en tekenen, dat
doe ik ook best vaak in mijn vrije
tijd. Maar TikToks maken, vind ik
ook heel leuk.

Welk vak op school vind je echt
niet leuk?
Ik vind muziek echt niet leuk.
Ik snap er sowieso helemaal niks
van. Hoelang alle noten duren en
hoe een noot heet, dat krijg ik
nooit geleerd. En we moeten dan
een liedje spelen op een keyboard.
Nou, dat gaat niet zo goed.

Met wie zou je wel eens van leven
willen ruilen?
Ik weet niet precies met wie, maar
diegene moet in elk geval beroemd
zijn en goed kunnen zingen. Het lijkt
me wel leuk om een dagje beroemd
te zijn. Alle aandacht van alle men
sen, miljoenen volgers op YouTube,
Instagram en TikTok. En dan nog
goed kunnen zingen.

Wat doe je op een regenachtige
dag?
Op een regenachtige dag ga ik een
film kijken of spelletjes spelen met
mijn familie. Want naar buiten gaan
lijkt mij niet zo’n goed idee.

Wat is je laatste miskoop
geweest?

Wat is het beste gerecht dat je
ooit hebt gegeten?

Mijn laatste miskoop was denk ik
een pen. Ik wilde die pen heel graag
omdat op de achterkant een soort
rubber dopje zat. Daarmee kon je op
een iPad of telefoon tikken. Ik dacht:
dat is handig zodat ik makkelijker
op de iPad kan tekenen. Maar nee,
dat was niet zo. Het is heel stroef.
Met je vinger kun je veel beter teke
nen op een iPad.

Ik heb twee gerechten die ik lek
ker vind: de chili con carne en de
lasagne van mijn moeder.

Waar ben je voor aan het sparen?
Ik ben niet echt voor iets aan het
sparen. Mijn doel is wel om min
der geld uit te geven en het geld te
sparen.

Wat doe je het liefst in het
weekend?
In het weekend kijk ik het liefste
Netflix of ga ik chillen met vrienden
en chips of snoep eten.

Wat is het beste cadeau dat je
ooit hebt gekregen?
Ik denk mijn telefoon en mijn
hoverboard. Een hoverboard wilde
ik vroeger al zo lang en toen ik het
eindelijk kreeg op mijn verjaardag
was ik er superblij mee. En met
mijn nieuwe telefoon was ik ook
superblij.

Wanneer had je meteen een klik
met iemand?
Ik denk de eerste keer dat ik met de
nieuwe meisjes uit de klas afsprak.
We waren meteen vrienden.

Wat is het grootste verschil
tussen de basisschool en de
middelbare school?
Het grootste verschil is denk ik de
vakken, want je krijgt best wel veel
nieuwe vakken op de middelbare.
En op de basisschool in groep 8 was
je de oudste van de school en nu
in de brugklas ben je de jongste op
school. Dat is heel apart.

Wat heb je liever: iedereen hoort
wat jij denkt of jij hoort wat
iedereen denkt?
Dat ik hoor wat iedereen denkt.
Ik wil altijd al weten wat andere
mensen over mij of anderen den
ken, en wat er in hun hoofd omgaat.

Ouders gaan
totaal niet met
de tijd mee

“Omdat ik het zeg”, is ook een
goed voorbeeld. Het beste
argument van de eeuw, je wint
altijd. Of de uitspraak: “kinde
ren in Afrika, die hebben honger.
Jij hebt trek”. Kijk, hier zit wel
wat in. Al was het enige waar ik
dan aan dacht: eten, nu! “Kan-nie
ligt op het kerkhof en wil-nie ligt
ernaast”, met andere woorden,
zeur niet. Het beste excuus om je
kind de korstjes van de boterham
te leren eten: “daar kun je goed
van fluiten”. Misschien werkte
dat beter bij jongens dan bij
meisjes? “Ben je in de kerk gebo
ren”? Volgens mij niet, maar was
jij daar niet zelf bij? Ik snap de
hint. De deur doe ik dicht. “Wat is
het toverwoord?” Lieve ouders,
geen enkel kind meende daarna
het woord ‘alsjeblieft’. Maar
goed, het hielp wel! En dan, de
allerergste uitspraak is toch wel:
“in mijn tijd…”of, “toen ik jouw
leeftijd had…” Hieruit blijkt maar
weer dat ouders totaal niet met
de tijd meegaan. Hallo 2020.

Tekst: Lotte Thijssen
Lotte Thijssen
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Eerste activiteit in nieuw gebouw

Jeugdwerk Beringe in Beringe Buiten
Jeugdwerk Beringe (JWB) heeft zijn intrek genomen in Beringe Buiten. Deze multifunctionele accommodatie (MFA)
is gebouwd als clublokaal voor voetbalclub Bevo, tennisclub Bevo, maar ook het JWB.

Tweede zaterdag van de maand

Oud ijzer voor Hubertus
Het Koninklijke Schuttersgilde St. Lambertus uit Helden komt
voortaan ook oud ijzer ophalen in Helden.
Inwoners van Helden die de
schutterij benaderen kunnen
vanaf deze maand leden van de
schutterij verwachten die het oud
ijzer komen ophalen. Elke tweede
zaterdag van de maand gaan ze op
pad, zaterdag 10 oktober voor de
eerste keer.
Het schroot wordt dan opgehaald
bij inwoners die in de week voor
afgaand aan de tweede zaterdag
een bericht te sturen via WhatsApp
of sms, met vermelding van straat,
huisnummer en de hoeveelheid

oud ijzer. Of mail naar:
schutterijoudijzer@gmail.com
Leg het oud ijzer niet aan de straat,
maar wacht tot de schutterijleden
zich melden, zo verzoekt de schut
terij.
Gemeente Peel en Maas heeft het
schuttersgilde aangewezen om,
als enige partij in Helden oud ijzer
te verzamelen. Zoals gebruikelijk
kan het ijzer ook te allen tijden
naar de container worden gebracht
op het schutterijterrein aan de
Hazenakkerweg 1.

Digitale Rally d’n Hab
Op vrijdag 2 oktober mocht groep
De Beestenboel van het JWB als
eerste een activiteit in het nieuwe
gebouw organiseren. Kinderen begin
nen vanaf basisschoolleeftijd en
blijven doorgaans lid tot en met het

derde jaar van het voortgezet onder
wijs. Ze komen maandelijks bij elkaar.
De Beestenboel, de groep die sinds
groep 4 van de basisschool is gestart,
bestaat uit vijf jongens en zes meiden
van 14 en 15 jaar. Tijdens een avondje

rond de pizzarette werd gebrain
stormd over de rest van de te organi
seren activiteiten.

Carnavalsvereniging d’n Hab uit Maasbree organiseert op zondag
25 oktober voor de 54e keer de Rally in Maasbree. Zowel de uitleg
als de uitslag van autopuzzelrit vinden digitaal plaats via een
livestream. Ook inschrijven en betalen vindt dit jaar uitsluitend
digitaal plaats.

Beeld: Kirsten Voesten
hier aan de hand van voorbeelden
het reglement wordt uitgelegd.
Inschrijven kan tot en met vrijdag
23 oktober middernacht via
www.cvdenhab.nl/rally

Belevingsroute De Wegh van Meijl op Seven

Op vrijdagavond 23 oktober hou
den de initiatiefnemers een online
informatieavond. Deze avond is
voor beginnend Rallyrijders, maar
zeker ook voor gevorderde rij
ders, de moeite waard, omdat

In het kader van de belevingsroute De Wegh van Meijl op Seven, die op zondag 11 oktober wordt geopend, zijn
op het kerkplein in Grashoek twee romeinse beelden geplaatst. Een van de romeinen draagt een gouden helm,
die in het boek van Huub Kluijtmans ter sprake komt. Het boek wordt zondag gepresenteerd.

Streekmuseum wijzigt
naam en logo

Romeinse beelden geplaatst op
kerkplein in Grashoek
De opening van de belevingsroute De
Wegh van Meijl op Seven vindt zondag
11 oktober plaats om 10.00 uur bij St.
Willibrordusput in Meijel. De openings
handelingen worden verricht door bis
schop Harrie Smeets van Roermond.
Naast de presentatie van de uitge
breide routekaart, gebaseerd op een
topografische kaart van 1894, komt
ook het boek De Gouden Peelhelm van
Huub Kluijtmans ter sprake.

Gouden helm
Onlangs heeft beeldenverzamelaar
Twan van Roy, lid van de Historische
Werkgroep Grashoek, gietijzeren
beelden van een romeinse officier en
edelman op het kerkplein in Grashoek
laten plaatsen. Een van de romeinen
droeg de gouden helm, die in het boek
van Huub Kluijtmans wordt genoemd.
De werkgroep wil met het plaatsen
van de gietijzeren beelden het verhaal
over de gevonden romeinse resten in
leven houden. “Aan het begin van de
4e eeuw zijn een romeinse officier en
schildknaap in deze omgeving omge
komen, wat er gebeurt is, zal voor altijd

onduidelijk blijven. De vele vondsten in
de omgeving wijzen op geweld, maar
hoe en door wie ze aan hun einde zijn
gekomen, blijft een groot mysterie. Via
Houwenberg en Marisberg zijn ze met
hun paard in het Peelmoeras terecht
gekomen”, legt Henk Steeghs van de
Historische Werkgroep Grashoek uit.

de hoogte brengen van een moge
lijke toedracht tijdens het ontdekken
van de vondsten. Het boek De Gouden
Peelhelm gaat hier dieper op in en
verhaalt over nieuwe ontwikkelin
gen en ontdekkingen. Ook wordt er
een informatiebord bij de beelden
geplaatst”, legt Steeghs uit.

Natuursteen

Hoe de romeinen zijn
overleden blijft een
mysterie

Restanten
Een ploeg turfstekers vond in 1910 in
het veen vlakbij Helenaveen onder
andere de gouden Peelhelm behorend
aan een hoog geplaatste romeinse
officier. Later zijn ook de restanten
van het paard teruggevonden en kle
dingstukken van een romeinse schild
knaap. “Dit verhaal is min of meer
bekend bij onze inwoners, maar we
willen de mensen zoveel mogelijk op

De belevingsroute De Wegh van Meijl
op Seven komt voorbij het kerkplein van
Grashoek en dus ook naast de romeinse
beelden. “De romeinen zijn van veraf
te aanschouwen, omdat ze op een 1,5
meter hoge natuursteen zijn geplaatst.
De romeinen kijken richting Helenaveen
waar hun graf 1.700 jaar lang midden in
het Peelmoeras heeft gelegen.”
In overleg met het kerkbestuur is
besloten dat de beelden tot na de
Kerst op deze locatie blijven staan.
“We hopen dat de romeinen een vaste
plaats krijgen in het centrum of de
Houwenberg. De gemeente staat hier
positief tegenover.”
Tekst: Jeanine Hendriks

VAKGARAGE
PEETEN BV

Dekbed
schoon & fris

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

Streekmuseum Peel en Maas heeft zijn naam gewijzigd in Museum
Peel en Maas. Ook heeft het museum een nieuw logo.

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

Het museum streeft een sterker en
veelzijdiger imago na, dat meer
mensen aanspreekt. De toevoeging
‘streek’ werd als beperkend ervaren,
en gaf niet iedereen dezelfde asso
ciatie. Het museum wil er zijn voor
een grote diverse doelgroep bin
nen de gemeente. Omdat de naam
Museum Peel en Maas al vaker werd
gehanteerd, levert de nieuwe naam
ook een betere en duidelijkere com
municatie, verwacht het museum.
Het logo heeft veel gelijkenis
met het voormalige beeldmerk.

Het blauw van de Maas en het
bruin van de Peelgrond. In de bijzin
‘óns collectief geheugen’, ligt nu
een accent op ‘óns’. Het museum is
van en voor de hele gemeenschap.
Het museum borduurt met de
naamswijziging voort op de
nieuwe richting die is ingeslagen.
Het museum moet dynamischer
worden, zowel binnen als buiten de
muren. Er is daarbij een belangrijke
rol weggelegd voor de samenwer
king met partijen binnen Peel en
Maas.

0810 \ winkel & bedrijf
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Adver torial

Joop Naus uit Blerick

‘De tinnitus is er altijd, maar ik kan
‘m goed hebben’
Sinds een jaar of vĳf heeft Joop Naus (73) uit Blerick last van oorsuizen, ook wel bekend
als tinnitus. Vooral overdag hoort Joop een constante fluittoon in z’n hoofd, met slapen
heeft hĳ er geen last van. Hoe hĳ eraan komt? Geen idee. Joop kan er verder prima mee
leven en prĳst zich gelukkig, wetend dat er ook mensen zĳn die er echt gek van worden.

Geen duidelĳke oorzaak
In diezelfde periode is ook het oorsuizen
begonnen, wederom alleen in m’n linkeroor.
Dokter Van den Heuvel heeft daar uitgebreid
naar gekeken. Uit een gehoortest bleek dat ik
een aantal hoge tonen mis. Sindsdien gebruik
ik een gehoorapparaat dat de hoge tonen versterkt; het oorsuizen wordt er tot op zekere
hoogte door onderdrukt. Dat is fijn. Als ik naar
bed ga, doe ik het apparaat uit, ik slaap goed
en ondervind nauwelijks problemen door het
oorsuizen. De tinnitus is bij mij redelijk stabiel,
het wordt niet erger of zo. Helaas geldt dat niet
voor de oorontstekingen. Alleen al vorig jaar
heb ik drie keer een oorontsteking gehad.

Dyon Scheĳen,
audioloog bĳ Adelante

‘Leren omgaan
met tinnitus is
het halve werk’
Adelante heeft in Limburg diverse
audiologische centra waar kinderen en
volwassenen terecht kunnen met taalen gehoorproblemen, waaronder
tinnitus.

‘Dat geluid in je hoofd dat er
altĳd is, het nooit meer ervaren
van volledige stilte. Het kan
heel heftig zĳn.’

Joop was in z’n werkzame leven actief als administratief medewerker bij een transportbedrijf
in de confectie. In zijn vrije tijd ging hij graag
vissen. Joop Naus: ‘Daar komt de tinnitus dus
zeker niet vandaan. Tegenwoordig wandel en
fiets ik graag. Een half jaar geleden ging dat
helaas mis, waarbij ik mijn onderbeen op twee
plaatsen brak. Daarom loop ik nu nog met een
kruk en was ik vaker bij VieCuri dan me lief is.

Toen ik 68 was, begon ik last van m’n linkeroor
te krijgen. Rechts is er niets aan de hand, nooit
geweest ook. Ik ging minder horen. Daar kreeg
ik via de huisarts neusspray voor, maar dat
hielp niet. Dokter Van den Heuvel, KNO-arts
bij VieCuri zag vocht achter mijn trommelvlies
en stelde toen voor een buisje in m’n oor te
plaatsen. Twee keer per jaar ga ik daarvoor op
controle.

KNO-arts Veronique van den Heuvel

‘Mensen met tinnitus
lijden vaak aan
gehoorverlies’

Zo’n twee miljoen Nederlanders hebben een vorm van tinnitus:
betekenisloze geluiden in je hoofd die (vrĳwel) constant aanwezig
zĳn. Bĳ een tiende van deze twee miljoen mensen -nog altĳd
200.000 gevallen- kan de tinnitus of oorsuizen ernstig genoemd
worden. Het beïnvloedt in sterke mate je fysiek en geestelĳk
welbevinden. Dat uit zich in klachten die variëren van slecht slapen,
concentratieverlies, het ervaren van angst en wanhoop, hoofdpĳn
en depressie. In extreme gevallen kan suïcide het gevolg zĳn.
Veronique van den Heuvel komt als KNO-arts bij VieCuri regelmatig met
mensen in aanraking die aan een vorm van tinnitus lijden: ‘We kijken
altijd eerst naar wat de oorzaak kan zijn. Soms zit er bijvoorbeeld vocht
achter het trommelvlies. We kunnen dat vocht verwijderen en daarmee
de oorzaak van het oorsuizen wegnemen. Het probleem is dan opgelost.
Maar heel vaak is het niet zo simpel en zijn er geen duidelijk aanwijsbare
oorzaken. Bij veel mensen is er sprake van een vorm van gehoorverlies,
veroorzaakt door leeftijd, door aanleg of doordat je aan een lawaaibron
bent blootgesteld. Dit type gehoorverlies kunnen we niet opereren, een
gehoorapparaat is dan meestal de oplossing. Vaak helpt zo’n apparaat de
tinnitus in zekere mate te onderdrukken. Door controles en testen proberen we, in samenwerking met andere partners, de apparaten zo optimaal
mogelijk af te stellen. Wat vervolgens vooral van belang is, is hoe je met
tinnitus omgaat, wat het oorsuizen met je doet. Adelante Audiologisch
Centrum, met wie wij veel en intensief samenwerken, is daarin gespecialiseerd.’

Ik ben destijds doorverwezen naar Adelante,
waar ze gespecialiseerd zijn in tinnitus.
Daar ben ik getest en heb ik aan een groepsbijeenkomst deelgenomen voor mensen met
tinnitus. Heel zinvol was dat. Je leert zo je eigen
ervaringen te spiegelen aan die van anderen.
Iedereen die daar komt heeft dezelfde klacht:
dat geluid in je hoofd dat er altijd is, het nooit
meer ervaren van volledige stilte. Maar de mate
waarin mensen er last van hebben, verschilt
heel erg. Sommigen lopen echt op hun tenen,
zo dominant is het geluid. Ze functioneren er
slecht door, slapen slecht, hebben last van
concentratieproblemen en erger. Het kan echt
heel heftig zijn. Gelukkig heb ik dat allemaal
niet, ik beschouw mezelf als een milde casus!
En daar ben ik uiteraard erg blij mee.’

Dyon Scheijen werkt als klinisch fysicusaudioloog bij Adelante en vertelt over
de tinnitus-werkwijze: ‘De audiologische
centra van Adelante werken nauw samen
met huisartsen, KNO-artsen en audiciens.
Die samenwerking is van grote waarde
om onze patiënten zo goed mogelijk van
dienst te kunnen zijn. De ervaringen van
meneer Naus met tinnitus geven een
redelijk beeld van hoe het veel mensen
met tinnitus vergaat. Via de KNO-arts
van VieCuri is hij doorverwezen naar het
audiologisch centrum van Adelante in
Venlo. Daar is uitgebreid gekeken naar de
precieze klachten en is uitleg gegeven over
het gehoor en de tinnitus. Meneer Naus
heeft een gehoorapparaat dat overdag een
verbetering in het horen geeft, maar niet
per se de oplossing hoeft te zijn voor de
tinnitusklachten. Hij heeft een van onze
tinnitus informatiebijeenkomsten bezocht
waar hij andere mensen ontmoette en
klachten en ervaringen kon uitwisselen.
Mooi om te horen dat dit voor meneer Naus
een relativerend effect had en dat hij er nu
beter mee kan omgaan.
Deze eerste stappen zijn voor ongeveer
de helft van alle mensen met tinnitus
afdoende. De andere helft van de tinnituspatiënten heeft wél meer ondersteuning
nodig. In de groepsbehandeling die daarvoor
is ontwikkeld, komen naast audiologie
en psychologie ook bewegingstherapie
en fysiotherapie aan bod. Indien nodig
schakelen we ook maatschappelijk werk in.
Met deze stapsgewijze benadering krijgt
iedere tinnitus-patiënt de zorg die werkelijk
nodig is.’

Teksten: Frank Heijster
Beelden: Hans van der Beele
en Loraine Bodewes

Merseloseweg 130, 5801 CE Venray
Tegelseweg 210, 5912 BL Venlo
www.viecuri.nl
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Piet Schinck schrijft geschiedenisboek vol nieuwe inzichten

Droge kost vol sappige verhalen
Een dik brok gortdroge kost. Zo oogt het dikke boek waar Piet Schinck uit Baarlo ruim dertig jaar aan heeft gewerkt. Maar het zit barstensvol
nieuwe inzichten die niet eerder vertoond zijn in de geschiedschrijving van West-Europa. Fraaie inzichten vooral. Schinck kan zich om haast
elke pagina verkneukelen.

Gecastreerde haan
Een lening was een tiende. “De elfde
korenschoof was voor de landheer”,
verduidelijkt Piet. Ook waren er half
ers. Die betaalden maar liefst de helft
van hun opbrengst als pacht.
Een cijns is maar een klein bedrag.
Al scrollend beland Piet bij de cijnsleg
ger van het Huis Baerle van 1406 op
pagina 304. “Kijk, hier staat bijvoor
beeld: ‘Dris i vlems i capuijn i hoen’.
Er was dus ene Dris die hoefde maar
één vlems te betalen, dat is een munt,
plus een gecastreerde haan en een
kip.”

Iets wat vijfhonderd
jaar standhoud, kan
toch niet helemaal
slecht zijn

En dan komt hij bij het mooie van het
systeem. Triomfantelijk zegt hij: “hoe
eenvoudig kun je het opschrijven?
En als je het weet, waarom zou je het
dan opschrijven? Er kon toch niemand
lezen of schrijven. Alleen de pastoor.
De landheer zelf ook niet.” Dit was de
cijnslegger van 1406. De volgende is
van 1455. Vaker hoefde de administra
tie niet op orde te worden gebracht.
“Wat voor Dris gold, gold ook voor zijn
kinderen. En voor zijn kleinkinderen.”

‘De ontwikkeling van het cijnssysteem
in de late middeleeuwen’. En dan nog
een onderkop van vier regels met nog
meer middeleeuwse termen. “Een kop
moet de lading dekken”, vindt drs.

P.J.G. Schinck, zoals hij zich op het
boek laat noemen. Hij zit aan de huis
kamertafel, gebogen over zijn laptop,
scrollend door zijn pdf. “Nee, we gaan
pas drukken als we de eerste bestel

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Baarlo rondom Bong

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

Handelstraat 17 5961 PV Horst

lingen binnen hebben.”
Het boek lijkt geschreven voor col
lega-historici, toch is een gesprek met
Piet over de juridische situatie in de
Middeleeuwen een boeiend college.
Op de vraag: ‘wat zijn cijnzen’, zegt hij
‘dat komt’. Liever houdt hij de span
ning erin en begint bij het begin: de
cijnsrollen. Eerst ontdekte hij er drie,
later kwamen er nog enkele bij, zo
liep het op tot zes. De oudste stamt uit
1323, de jongste uit 1578.

Dorp bestond niet
Toch heeft hij met woorden als cijns
systeem in de titel van zijn boek en
een verhaal dat begint met cijnsrol
len wel iets uit te leggen aan een
leek. Wat waren die cijnzen? Maar Piet
houdt nog even de boot af. “Een cijns
rol is niet meer dan een register van
kerspellieden met erfelijke gebruiks
rechten.”
Wat zijn kerspellieden? “Dat is een
juridische term uit die tijd voor een
dorp. Het woord dorp bestond nog
niet. En wat zijn kerspellieden dan?”
Dat zullen dan wel de dorpsbewoners
zijn. “Juist”, lacht Piet. “Alle kerspellie
den stonden vermeld in die cijnsrollen.
Dat waren dus eigenlijk de bevol
kingsregisters. En die hebben mij zo
ver gebracht dat ik alle inwoners van
Baarlo uit de late Middeleeuwen heb
leren kennen.”
Allemaal? “Iedereen die ingeschreven
was”, zegt hij, scrollend door zijn boek.
En hij wijst naar pagina 266 waar hij
het cijnsregister uit 1369 heeft over
genomen. “Kijk. Dat waren in totaal
31 woningen.”
Zo woonde Willem van Baerle op
Huys Baerle, gelegen op De Borcht.

“Tegenwoordig heet dat kasteel d’Erp
of kasteel De Borcht, maar vroeger
bestond er geen kasteel.”
Het woord kasteel, doceert Piet
Schinck, dateert uit de 19e eeuw.
Nu plakken ze het woord kasteel
overal op, maar dat is onhistorisch.
Met dat woord zijn ook alle verhalen
verzonnen over ridders en over rid
derspelen. Daarmee verdoezelen ze
de echte historie. Hier in Baarlo zijn
nooit ridderspelen geweest. Dat kon
den ze helemaal niet betalen. Weet je
hoeveel ridders er gewoond hebben in
Baarlo? In twee huizen. Meer niet.”

Industrialisatie
We weten maar weinig van onze
geschiedenis, wil Piet maar zeggen.
En van wat we weten klopt maar de
helft. Zo is het volgens hem een fabel
tje dat mensen veel kinderen hadden.
“Weet je wanneer dat opkwam? Nee,
niet in de tijd van de kerk, in de tijd
van de industrialisatie. Daar waren
veel kinderen voor nodig. Ook de land
bouw maakte een industrialisatie door.
In de middeleeuwen kregen gezinnen
zelden veel kinderen.”
Maar, wat zijn nu cijnzen?
Piet wijst wederom op pagina 266 op
zijn laptop. “Kijk”, zegt hij. “Er waren
elf leengoederen en zeventien
cijnswoningen. Wat is nu het ver
schil? Leengoederen zijn in leen
van een landheer. Cijnswoningen
is een perceel waarvoor jaarlijks
een kleine hoeveelheid cijnsgoede
ren betaald wordt. En wat is nu een
cijns? Een cijns is een erfelijk, zakelijk
gebruiksrecht. Grofweg kun je stel
len: een lening is groot en een cijns
is klein.”

Afspraak is afspraak
Daar kunnen wij in onze moderne
tijd nog veel van leren, vindt Piet.
“Nee, niet alles was beter. Maar dit
was zeker geen onaardig systeem.
Gewoonte is gewoonte en afspraak
is afspraak. Ook als dat mondeling is.
Daar was alles op gebaseerd.”
En dat was beter dan tegenwoordig,
meent Piet. “Het juridisch systeem van
nu is opgetuigd om te voorkomen dat
we elkaar bedonderen. Toen was het
recht veel eenvoudiger en betrouw
baarder.”
Het is voor het eerst dat iemand het
cijnssysteem heeft beschreven dat vijf
eeuwen heeft bestaan. Niet alleen in
deze contreien, maar in heel WestEuropa, weet drs. P.J.G. Schinck. “Het is
helemaal verdoezeld. Maar iets wat
vijfhonderd jaar standhoud, kan toch
niet helemaal slecht zijn.”

Tekst en beeld: Marc van der Sterren
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Kerkberichten
Vincentiusparochies

Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur
in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 11 oktober  
H. Mis 09.30 uur
Woensdag 14 oktober
H. Mis 09.00 uur (grote kerk, zij-altaar
St.Jozef)

Kerkdiensten
Zondag 11 oktober
H.Mis 11.00 uur t.i.v. Joop Reerink (verj);
overl. ouders Thei van Oijen en Riet van
Oijen-Sonnemans en overl. fam.

Kerkdiensten
Zaterdag 10 oktober
Geen H. Mis
Zaterdag 17 oktober
H. Mis 17.30 uur

Parochie Helden

Parochie Meijel

Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 11 oktober
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Truus VanmarisWijnen (b.g.v. verj)
Zondag 18 oktober
Geen H. Mis

Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 11 oktober
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
overl. ouders Lies Caris-Geraats en Thei
Caris (jaardienst); Wiel Houwen en
Annie Houwen-Verlaak; Piet Smolders
(jaardienst);

Parochie Beringe

Parochie Grashoek

Parochie Koningslust

Misintenties
NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens
het parochiespreekuur op dins
dagochtend. Ook bij kapelaan
Roger Maenen tel. 077-4661850 of
per email roger.maenen@ziggo.nl.

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

Misintenties
NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen 077 307 13 88

Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zaterdag 10 oktober
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Mia MestromSonnemans (zeswekendienst);
Roos Heldens-Kessels (sterfdag);
Uit dankbaarheid voor een 30-jarig
huwelijk.
Maandag 12 oktober
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 13 oktober
H. Mis 09.00 uur
Donderdag 15 oktober
H. Mis 09.00 uur, aansl. Aanbidding

Kerkdiensten
Zaterdag 10 oktober
19.15 uur H. Mis. Voor de parochie.
Mededelingen:
De dankviering voor de communicant
jes wordt dit jaar in de school gedaan,
vanwege het corona-virus.
De bestelde H.Missen die v.w. het
corona-virus niet zijn door gegaan, kun
nen opnieuw gemeld worden, welke
datum de familie wenst.
Viering van Allerheiligen en Allerzielen
wordt gehouden, op zondag 8 novem
ber om 13.30.
Vanwege het virus 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
Woutering of kapelaan H. te Boekhorst
(zie parochie Baarlo); Ziekenzalving:
06-55408023

Parochie Baarlo

Coronamaatregelen
LET OP! Er zijn nieuwe maatregelen
van de regering om het coronavirus
terug te dringen. Het aantal
kerkgangers is weer teruggebracht
naar 30! En er mag niet gezongen
worden. We hebben het in het
Nieuws gezien: Er zijn hele grote
kerken die het onderste uit de kan
wilden en nu krijgen we met zijn
allen het lid op de neus. Helaas!
Het wordt dus weer aanmelden of
briefjes uit het portaal meenemen,
zoals de vorige keer! Dus blijf
thuis als u ziekteverschijnselen
hebt en in de kerk: houd vooral de
1 ½ meter afstand en natuurlijk
de handen ontsmetten. Volg de
aanwijzingen ter plaatse.

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 11 oktober
H. Mis: 11.00 uur
Lector: Dhr. Jacques Bouten
Intenties: Petronella Vaessen. Maria
Peeters en overl. familie PeetersHermans-Haenen. Jaardienst Lucia
Stienen en overl. familie. Jaardienst
Jo Boerland-Martens en Gerhard
Boerland. Jaardienst Els PeetersBeeren.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage
NL39RABO0125305311
Iet Dings-Bovendeerdt
077 462 18 60
06 24 21 61 06

Parochie Egchel

Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 11 oktober
9.30 uur H. Mis.
Jaardienst Harry Pennings en Tiny
Pennings-Retera.
Lina Peeten van der Velden vanwege
verjaardag.
Vrijdag 16 oktober
om 18.30 uur rozenkransgebed in de
St. Annakapel.
Mededelingen:
Vanaf 1 juli mogen er grotere aantallen
mensen de H. Mis bijwonen.
U kunt uw handen desinfecteren bij
binnenkomst en de voorgeschreven
afstand in acht nemen. Als u verkoud
heidsklachten heeft, blijft u dan thuis.
Vanaf 1 juli zijn er ook weer intenties
mogelijk. De intenties kunt u weer
opnieuw opgeven, die vanaf 15 maart,

de periode dat er geen H. Mis was zijn
vervallen.
In de maand oktober is er elke vrijdag
avond om 18.30 uur rozenkransgebed
in de St. Annakapel.
Zondag 1 november vieren we
Allerheiligen/Allerzielen. De Allerzielen
dienst is zondagmiddag om 13.30 uur.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties
NL41RABO0125300522
L. Timmermans
077 462 16 78
Kerkdiensten
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, tevens

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag-, woensdag- en
vrijdagochtend van 8.30 tot 11.30 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 10 oktober
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Joke Goes;
Henriëtte Haffmans
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

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, kun
nen weer op nieuw aan gemeld
worden, welke datum de familie
dat wenst.

Administrator (pastoor)
E. Smeets (Voorlopig waarnemend)
0478 55 07 40
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

Zoektocht met opdrachten

Heksen en tovenaars op
De Keverberg
Speciaal voor de herfstvakantie heeft het Team Kasteel De Keverberg
een spannende zoektocht en verschillende opdrachten uitgestippeld
voor ouders met hun kinderen. Elk kind ontvangt na de zoektocht een
heksen- of tovenaarsdiploma. Dit programma is beschikbaar van
12 oktober tot en met 1 november 2020.
Wie zelf heks of tovenaar wil
worden, kan op de woensdagen
14, 21 en 28 oktober van 11.00 tot
15.30 terecht op de heksen- en
tovenaarsschool. Hoofdtovenaar Ka

en de Goede Heks leren de jonge
heksen en tovenaars in opleiding
de kneepjes van het vak. Voor meer
informatie:
www.kasteeldekeverberg.nl/activiteiten
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Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst
Kijk voor de actuele openingstijden en adressen op de site | Volg ons ook op Facebook.com/tummerselectro | www.eptummers.nl

