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Zomerkamp,
maar dan anders
Het leek het 75 jaar oude Jong Nederland Panningen (JNP) niet gegund om het jubileumjaar op te luisteren met het traditionele hoogtepunt van het jaar: het zomerkamp. Maar als
Jong Nederland niet op kamp gaat, dan komt het kamp maar deze kant op, zo bedacht de jeugdvereniging zich. De leiding deed waar Jong Nederland om bekendstaat: zelf spellen
bouwen en improviseren. Op het eigen terrein verrezen zwembaden met (zelfgebouwde) glijbanen en luchtkussens. Ook werd er, om drukte te beperken, nog gekanood, gezwommen
en was er een bosspel in de Heldense Bossen. “We kijken met trots terug op een zeer geslaagde kampweek”, aldus JNP. Op donderdag 23 juli was de laatste dag van het ‘zomerkamp’.

Teler van blauwe bessen en asperges

Heldens plan voor huisvesting arbeidsmigranten kan doorgaan
Een plan voor het huisvesten van 32 arbeidsmigranten bij een teler van blauwe bessen en asperges aan de
Zandbergweg in Helden kan doorgaan. Een omwonende had protest aangetekend tegen de komst van de
migranten, maar de Raad van State besliste op woensdag 22 juli dat de gemeente terecht een vergunning
heeft afgegeven.
Gemeente Peel en Maas gaf het
agrarisch bedrijf vorig jaar september
een vergunning om de huisvesting
te realiseren. De 32 arbeidsmigranten moeten in een al bestaande
loods gehuisvest gaan worden. Op de
locatie worden in een kas asperges
geteeld en in de volle grond blauwe
bessen. Een omwonende van het
bedrijf vreest dat de komst van de
arbeidsmigranten overlast gaat veroorzaken. Daarom besloot hij om de
vergunning aan te vechten bij eerst

de gemeente en later de Raad van
State.

Geen vooroverleg
De omwonende vindt dat het agrarisch bedrijf niet goed genoeg heeft
aangetoond dat er 32 migranten
nodig zijn om de seizoenspiek in
werk op te vangen en dat niet duidelijk genoeg is omschreven dat
het alleen om werknemers voor
het eigen bedrijf gaat. In beide
gevallen gaf de rechter aan dat dat

ting gaat op het eigen perceel van
de ondernemer. Dat er geen overleg
is geweest met de buurt, wil volgens de gemeente niet zeggen dat
de vergunning niet meer rechtsgeldig is. Ook heeft de initiatiefnemer
wel genoeg is aangetoond en de
maatregelen genomen om overlast
gemeente terecht gehandeld heeft
met het afgeven van een vergunning. te voorkomen. De gemeente denkt
dat de waardevermindering van het
Verder vindt de buurman dat de
huis niet zodanig zal zijn dat er meer
gemeente alternatieve locaties had
aandacht aan geschonken had moemoeten zoeken en het feit dat er
ten worden.
geen vooroverleg met omwonenden heeft plaatsgevonden, in tegenstelling tot wat in het plan staat,
Verkeersveiligheid
is volgens hem een kwalijke zaak.
De verkeersveiligheid op de weg was
Volgens de gemeente hoefden echter voor de buurman ook een reden om
geen alternatieve locaties gezocht te te protesteren tegen de vergunning.
worden, aangezien het om huisvesVolgens hem is te verwachten dat

de migranten bezoek gaan ontvangen dat in de berm gaat parkeren en
kan verwacht worden dat er vaker te
hard gereden gaat worden wat weer
gaat leiden tot meer ongelukken. De
verkeersveiligheid is onderzocht, zo
betoogt de gemeente. De argumenten van de omwonende zijn aannames die te weinig concreet zijn,
aldus de gemeente. De rechtbank
was het daarmee eens en veegde
alle argumenten van de omwonende
van tafel.

Tekst: Rob Dieleman

02

nieuws \ 3007

Kas of zonnepark aan Roggelsedijk?
Het perceel tussen Roggelsedijk 13
en 11A in Meijel wordt al jarenlang
gebruikt als landbouwgrond. Tot
hun grote verbazing zagen omwonenden een paar maanden geleden
ineens bouwactiviteit op het stuk.
Een bedrijf begon naar eigen zeggen met het neerzetten van een kas.
Dat is mogelijk vanwege een bouwvergunning die in 2009 werd afgegeven. Volgens omwonenden wordt
het geen kas, maar een zonnepark.
De omwonenden zijn verbaasd over
twee zaken die spelen bij de bouw
van de kas. Ten eerste betreft het
een vergunning uit 2009. Een tijd
waarin gemeente Meijel nog bestond.
Ten tweede over het feit dat het een
open kas wordt met zonnepanelen op
het dak, volgens de omwonenden een
verkapte zonneweide. De buurtbewoners vroegen een gesprek aan met
de gemeente en VVD-raadslid Teun
Heldens werd ingeschakeld om vragen
te stellen aan het College van B&W over
het onderwerp. Uit de antwoorden die
het college gaf, is op te maken dat
een bouwvergunning oneindig lang
geldig is. Er bestaat wel de mogelijkheid om vergunningen waar geen
gebruik van wordt gemaakt, na drie
jaar in te trekken. Dat wordt volgens
het college alleen gedaan bij dringende noodzaak. Dat is bij het perceel
aan de Roggelsedijk niet het geval en
dus werd de vergunning niet ingetrokken. De gemeente schrijft dat er op 51
andere plekken in Peel en Maas eenzelfde situatie zich kan voordoen. Op
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al die plekken ligt een bouw- of omgevingsvergunning uit het verleden.

Niet rendabel
Zo kon het dus gebeuren dat een kassenbouwer aan het werk ging op het
stuk grond pal naast de woning van
Sandra en Jan Oostdam en tegenover
die van Siem Dekkers. Op zich zouden
ze het niet erg vinden als er inderdaad een kas met groenten of planten
komt, ze wonen immers in een kassengebied. Ze denken echter dat er
een andere reden aan de bouw ten
grondslag ligt. “Het perceel is veel te
klein, 2,5 hectare, om een rendabele
kas te realiseren”, denkt Jan Oostdam.
“Daarbij zeiden de bouwers ons dat de
zijkanten openblijven.”
Dat deed de wenkbrauwen van Jan
fronsen. Wat kun je kweken in een
kas zonder wanden? Er kwamen hem
geruchten ter ore dat het een zonnepark moest worden. “Met daaronder
units voor arbeidsmigranten”, vertelt hij. Er werd overlegd met andere
omwonenden en de gemeente werd
gevraagd wat eigenlijk de bedoeling was. “De gemeente deed heel
geheimzinnig”, vertelt vrouw Sandra.
“We kregen niet echt antwoord.”
Wel liet de gemeente vallen dat de
eigenaar meer dan de helft van zijn
inkomen moet halen uit de opbrengsten van de teelt in de kas. Dat moet
dus meer zijn dan de verdiensten uit
de zonnepanelen.

Bedrijf voor zonnepanelen
De omwonenden wisten de bouwer
van de kas te achterhalen. Het bleek
te gaan om het bedrijf Xaam Solar, een
bedrijf dat daken ‘huurt’ om zonnepanelen op te leggen. De contactpersoon
werd uitgenodigd voor een gesprek.
Dat was geen al te groot succes, zeggen Sandra, Jan en Siem. “Hij had het
over schaduwrijke planten die hij wilde
gaan kweken in de kas. Wij hebben
gevraagd hoe hij gedacht had om die
planten te vervoeren, aangezien hij op
de tekeningen die hij bij zich had geen
plek had ingetekend waar een vrachtwagen terecht zou kunnen.”
Ook waren er in totaal twee parkeerplaatsen getekend, de bedrijfswoning
die mag volgens de vergunning werd
kas en ook de schuur was ingetekend
als kas. “En er stond een kantine op
het papier, maar er zijn helemaal geen

leidingen gelegd”, zegt Sandra. “Waar
gaan die werknemers dan naar de wc?”

Bouw stopgezet
De bouw van de kas is inmiddels
stopgezet. Niet omdat er twijfels
bestaan over de functie, maar omdat
hij 80 centimeter hoger werd dan volgens de vergunning mag. De buurtbewoners hopen nu dat de gemeente
alsnog gaat ingrijpen en alles laat
afbreken. “Er is helemaal geen beleid
in de gemeente voor zonneparken,
dus het mag niet doorgaan”, vertellen
ze. “De gemeente zegt dat ze weinig kan doen zolang het niet klaar is.
Pas na een jaar kan bewezen worden
of de eigenaar inderdaad meer dan de
helft van zijn inkomen uit de kas heeft
gehaald. Maar in een kas van 2,5 hectare gaat dat nooit lukken. Ja, als hij er
wiet inzet misschien.”

“Nogmaals, een kas was helemaal
prima geweest”, vertelt Jan. “Nu gaat
het om een zonnepark dat iemand
stiekem wilde neerzetten. Dat steekt
ons. Als hij hier had aangebeld en
verteld wat de bedoeling was, was
de situatie heel anders geweest.
Daarbij zien we liever dat zonnepanelen op bestaande gebouwen worden
geplaatst, niet op weilanden die nog
gebruikt kunnen worden voor landbouw.” Ook de rol van de gemeente
vinden ze kwalijk. “Ze kwamen
pas kijken toen wij geklaagd hebben, anders had het er al gestaan.
De gemeente moet meer naar de burgers luisteren en haar hoofd niet zo
laten hangen naar ondernemers.”

Tekst en beeld: Rob Dieleman

Gemeente gaat toezien op activiteiten
De gemeente Peel en Maas laat in een reactie weten dat de bouw inderdaad is stilgelegd. Dat omdat de
glastuinbouwkas niet voldoet aan de afmetingen in de verleende vergunning. Op de vraag of de
gemeente weet wat er in de kas komt te staan, antwoordt ze ontkennend. “Dat is een vraag voor de
eigenaar. Daar kunnen wij geen uitspraak over doen.” Het mag in ieder geval geen zonnepark worden.
“De eigenaar heeft een vergunning om een glastuinbouwkas te bouwen. Volgens het bestemmingsplan
moeten agrarische glastuinbouwactiviteiten de hoofdactiviteit blijven en hier zullen we ook op toe
zien.” Bij de gemeente is niets bekend over het mogelijk huisvesten van arbeidsmigranten, een gerucht
dat omwonenden ter ore kwam. Xaam Solar was niet bereikbaar voor een reactie. De gemeente laat ook
nog weten dat er een beleidswijziging wordt onderzocht om er zo voor te zorgen dat vergunningen niet
meer lange tijd op de plank kunnen blijven liggen.

Bezorgklachten
garcon.nl
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Handelstraat 17, 5961 PV Horst
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‘t Thoeshoes haalt ruim 18.000 euro op
De initiatiefnemers van ‘t Thoeshoes in Maasbree hebben tot nu toe 18.310 euro opgehaald voor de realisatie
van de dagopvang voor mensen met dementie. Dat geld is binnengekomen via een crowdfundingsactie bij de
inwoners en bedrijven in Maasbree. Ook hebben de initiatiefnemers gesprekken gehad met diverse instanties.
Dagopvang ‘t Thoeshoes moet een
locatie worden voor mensen uit
Maasbree met dementie, al dan niet
met een indicatie, en hun mantel
zorgers. Het initiatief moet in de voormalige pastorie van Maasbree aan de
Dorpstraat gevestigd gaan worden.
“Er komt een grote serre die grenst
aan de tuin en een lift, centraal in het
pand. Daardoor is de bovenverdieping
in de toekomst ook voor nachtopvang
geschikt”, liet de stuurgroep eerder
weten.

Het initiatief heeft de laatste tijd
gesprekken gevoerd met gemeente
Peel en Maas, provincie Limburg,
Dorpsontmoeting Hoës van Bree,
het kerkbestuur, De Zorggroep en
het Zorgkantoor. “We hebben op het
provinciehuis onze plannen nader
toegelicht ten overstaan van de gedeputeerde en betrokken ambtenaren.
De verantwoordelijke deputé was
zeer enthousiast”, laat de stuurgroep
weten. Volgens de initiatiefnemers
hebben de instanties allemaal advise-

ring en financiële steun toegezegd.

Sponsorbrieven
Een voorwaarde was wel dat
‘t Thoeshoes ook een eigen financiële basis zou hebben. Om dat te
realiseren, werden bij alle inwoners
van Maasbree en bij veel bedrijven in
en rondom het dorp sponsorbrieven
bezorgd. Ook was het mogelijk om via
een crowdfundingsactie het initiatief
te ondersteunen. Die acties hebben
‘t Thoeshoes 18.310 euro opgeleverd.

“We zijn iedereen heel erg dankbaar
dat er zoveel gehoor is gegeven aan
ons verzoek”, aldus de intitiatief
nemers.
Door het coronavirus kon de
initiatiefgroep de actie niet volledig
afronden, zo laat ze weten. De groep
heeft nog andere ideeën om meer
financiële steun te genereren. Kijk op
de Facebookpagina van ‘t Thoeshoes
voor meer informatie.

De deputé was heel
enthousiast
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Neer
gestorte
Lancaster
herdacht
Net zoals andere jaren werd op
21 juli de Britse Lancaster
bommenwerper herdacht die in
1944 neerstortte in Kessel.
Zes bemanningsleden stierven
destijds bij het ongeluk. Het
vliegtuig zorgde voor een grote
ravage aan verschillende
huizen die aan de Markt lagen.
In het bijzijn van enkele familieleden van de overleden vliegeniers en leden van stichting
Dodenherdenking Kessel wierp
de 85-jarige Britse oorlogsveteraan Barrie Davis bloemen in de
Maas. Ook werden bloemen
gelegd bij de gedenkplaat die
herdenkt aan het ongeval.

Van vroeger tot nu Baarlo
In de eerste editie van de historische serie ‘Van vroeger tot nu’ nemen we een kijkje in Baarlo. De foto’s zijn
genomen op de Markt richting de huidige Grotestraat. De historische plaat komt uit 1932 en laat onder
meer het oude raadhuis en de jongensschool zien, laat Baarlose historicus Piet Cootjans weten. Beide
gebouwen zijn inmiddels afgebroken. Op de ansichtkaart staat ook nog een beukenboom waar vroeger de
mededelingen voor de inwoners op werden geprikt. Het latere nieuwsblad van gemeente Maasbree, Op
den Baum, werd ernaar vernoemd. / Beeld: Jac Willekens, collectie Peter Rutten via PeelenMaasNet

Cijfers Veiligheidsregio

Vooral waarschuwingen
uitgedeeld in Peel en Maas
Gemeente Peel en Maas heeft voornamelijk waarschuwingen uitgedeeld
bij overtredingen van de coronamaatregelen. Dat blijkt uit cijfers van
Veiligheidsregio Limburg-Noord. Tegenover de 217 waarschuwingen die
werden uitgedeeld, stonden slechts 4 boetes. Over de hele regio gezien
heeft Peel en Maas veruit de meeste waarschuwingen uitgedeeld.
De cijfers van de Veiligheidsregio
komen uit een rapport over de aanpak
van de coronacrisis tot 1 juli. Bij het
zien van alle cijfers (waarschuwingen
en boetes) van de vijftien gemeentes
die binnen de veiligheidsregio vallen,
is vooral het verschil in het aantal
waarschuwingen opvallend. Peel en
Maas heeft met 217 waarschuwingen
het meeste van de hele regio.
Bergen staat op plek 2 met 184
waarschuwingen. Daarna volgt
Roermond met 62 waarschuwingen,
liefst 155 minder dan Peel en Maas.
Echter heeft Roermond 89 boetes
uitgedeeld, terwijl dat bij Peel en
Maas slechts 4 was.

Hard getroffen
De reden dat Peel en Maas zoveel
gewaarschuwd heeft, komt doordat het coronavirus veel slachtoffers
maakte in de gemeente. “Peel en
Maas is zeker in de beginfase van de
coronacrisis erg zwaar getroffen door
de pandemie”, aldus de gemeente.
“Dit was voor onze gemeente reden
stevig in te zetten op het naleven van
de getroffen maatregelen. Daarbij is
gekozen voor de lijn van eerst aanspreken, vervolgens waarschuwen
en als men hardleers is, handhaven.
Deze lijn wordt zowel door politie als
de boa’s gevolgd, waarbij er ook goed
wordt samengewerkt.”
Uit de cijfers van de Veiligheidsregio
blijkt dat Peel en Maas veel meer
heeft gewaarschuwd dan omliggende
gemeentes. Zo werden in Horst aan
de Maas, Leudal en Nederweert
0 waarschuwingen gegeven. Ook
Weert (7 waarschuwingen), Beesel
(9) en zelfs Venlo (27) en Venray (57)
kwamen niet in de buurt van Peel en

Maas. Qua boetes zit Peel en Maas
weer aan de lage kant in de regio.
Alleen Horst aan de Maas (3 boetes),
Bergen (3) en Roerdalen (1) deelden
minder boetes uit. Venlo sloeg op
boetegebied de kroon met 222 boetes.
Ook Roermond (89), Leudal (57)
en Venray (28) deelden regelmatig
boetes uit.

Boetes niet nodig
Het aanspreken van burgers en bedrijven en hun wijzen op de ernst van de
situatie in Peel en Maas was vaak voldoende, aldus de gemeente, waardoor
boetes uitdelen vaak niet meer nodig
was. “Het voortdurend bijstellen van
de noodverordening leidde wel tot de
nodige onduidelijkheid, zeker direct na
een wijziging. Het geven van waarschuwingen sorteerde bijna altijd zijn
effect, ook omdat duidelijk werd dat
we, waar nodig, hercontroles uitvoerden. Meestal was het zich niet houden aan de anderhalvemeterregel de
reden.”
Toch stuitte de gemeente op een paar
gevallen waarbij de overtreders hardleers bleken. Vier keer werd een boete
uitgedeeld en alle vier de keren ging
het om gevallen waarbij te veel personeel in busjes vervoerd werd.

Er is gekozen voor de
lijn van aanspreken,
waarschuwen en dan
handhaven

Tekst: Rob Dieleman
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Onderzoek naar verband eerdere incidenten

Scooter afgebrand bij
Schoutenring in Panningen

Vier generaties

Brandweer Panningen is in de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 juli bezig geweest met het blussen van een
brandende scooter op de Schout de Collartstraat in Panningen. In dezelfde wijk, De Riet, is de laatste tijd
vaker overlast geweest. De politie onderzoekt momenteel of er een verband bestaat tussen de incidenten.

Achterkleinkind voor
Heldense superoma
De Riet werd de afgelopen maanden vaker getroffen door vandalisme.
Zo werden in maart autobanden lek
gestoken, spiegels afgebroken en een
ruit van basisschool De Wissel ingegooid in de wijk. Onlangs nog werden vernielingen aangebracht aan de
jeu-de-boules-baan die in de wijk ligt.
Volgens de voorzitter van de buurtvereniging is er de laatste maanden
regelmatig via de buurtapp gecommuniceerd over overlast die plaatsvond in
de wijk.

De brand van de scooter past in het
rijtje van vernielingen, maar de politie
durft niet te zeggen of de incidenten van de afgelopen tijd met elkaar
te maken hebben en wie er verantwoordelijk voor is. Een woordvoerder
laat weten dat er een onderzoek is
ingesteld naar de afgebrande scooter
waarbij ook een eventueel verband
tussen de incidenten wordt meegenomen. “Wij zien natuurlijk ook dat
er in de wijk incidenten plaatsvinden.
Echter zijn wij in het onderzoek hier-

naar afhankelijk van informatie uit de
buurt, signalen van buurtbewoners en
meldingen.”
De politie vraagt iedereen die informatie heeft of wellicht meer weet,
zich te melden. Dat kan door te bellen
naar het algemene politienummer via
0900 88 44, de wijkagenten persoonlijk aan te spreken of via Meld Misdaad
Anoniem via 0800 70 00.

De Heldense Door Joosten-Janssen werd onlangs overgrootmoeder
van Sima Veldpaus. Uiteraard is ze erg trots op haar achterkleindochter. Ook moeder Inge Veldpaus-Smets en oma Anja SmetsJoosten zijn heel blij met de komst van Sima.

Vier generaties

Beeld: Brandweer Panningen

Vechtpartij in Helden
Op het Rochusplein in Helden is in de nacht van vrijdag 24 op zaterdag 25 juli een vechtpartij geweest.
Toen de politie ter plekke kwam, was het gevecht al afgelopen. De politie besloot een onderzoek in te
stellen en zoekt getuigen of mensen die iets over het incident weten.
Volgens de politie kregen enkele
gasten van een horecagelegenheid
een woordenwisseling. Ze besloten het conflict buiten de kroeg
op te lossen door middel van een
gevecht. Er werden enkele klappen

uitgedeeld, zo schrijft de politie op
Facebook. Bij aankomst van agenten, was het gevecht al ten einde.
Om te precies oorzaak te achterhalen, werd een onderzoek ingesteld
door de politie. Zij vraagt nu mensen

die iets gezien of gehoord hebben of
personen die wellicht meer weten
over het voorval, zich te melden.
Dat kan door een berichtje sturen
via Facebook of door te bellen naar
0900 88 44.

Overname
Na ruim 40 jaar wordt
Intertoys Panningen per 1 september a.s.
overgenomen door Intertoys Nederland BV.
Gezien onze leeftijd (Jan en Truus) en gebrek aan opvolging hebben we dit besluit genomen.
De winkel blijft gewoon Intertoys en het personeel met uitzondering van Wendy van Berlo blijft.
Wij bedanken ons personeel voor hun inzet en collegialiteit in al de jaren van samenwerking.
Ook alle klanten die ons in al die jaren bezocht hebben voor hun vertrouwen.
Wij kijken terug op een fijne periode wat een groot deel van ons leven ingevuld heeft.
..
Verder wensen wij Mariella, Anita, Kim, Wendy en Nina veel succes!

Jan, Truus en Wendy
31 augustus, 1 en 2 september is de winkel even gesloten om alle aanpassingen door te voeren.

Superoma trots op
vierde generatie
Cila van de Beucken-Hoebers (85), woonachtig in verzorgingshuis
Vincent Depaul in Panningen, werd op 24 juni superoma van
Feline Rademakers. Natuurlijk zijn ook moeder Sanne Heber en
oma Thea Heber-van de Beucken hartstikke trots op de nieuwste
telg van de familie.
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Stoppersregeling

Veel varkens- en kippen
boeren stoppen toch niet
Van de 67 varkens- en kippenboeren die eerder aangaven deel te
willen nemen aan de stoppersregeling, hebben er 24 besloten het
bedrijf toch door te zetten. Dat blijkt uit een brief van het College
van B&W aan de gemeenteraad.
Begin dit jaar werd bekend dat
67 bedrijven met intensieve veeteelt (varkens of kippen) in Peel en
Maas gebruik wilden maken van de
landelijke Stoppersregeling. 24 daarvan besloten daarna toch door te
gaan met hun bedrijf. Die bedrijven
moeten wel de vergunning en technische aanpassing van de stallen
op orde hebben om door te kunnen
gaan. Is dat niet het geval, dan blijven de stallen leegstaan, zo schrijft
het college in de brief.

Overstap extensieve
veehouderij

05

Achtbaan in het weer
Deze week gaat het weer als een achtbaan op en neer. Aan het begin van de week waren er even flink
benauwde condities waarbij je zou kunnen denken dat er zomaar een onweer los zou barsten. De temperaturen stegen in het begin van de avond tot 27 graden. Dinsdag was het weer compleet anders met een stevige
westenwind en gematigde temperaturen tot iets boven de 20 graden.

met hun bedrijf. De overige zestien
agrariërs hebben besloten over te
stappen van intensieve veeteelt
naar een bedrijf met extensieve
veehouderij (rundvee of paarden).

Coachingstraject
Gemeente Peel en Maas bood
ook een coachingstraject aan met
betrekking tot het stoppen. Daar
meldden achttien veehouders zich
voor aan. Bij drie ondernemers werd
het traject voortijdig afgebroken.
Bij drie andere bedrijven is het coachingstraject inmiddels afgerond. De
overige twaalf trajecten lopen nog.

27 van de 67 boeren stoppen wel

54 Bewoners ontvingen sleutel

Alle woningen Piushof klaar
en bewoond
Alle 54 bewoners van het geheel vernieuwde Piushof in Panningen
hebben de sleutel van hun woning ontvangen. Het afgelopen jaar
werden de 72 verouderde huurwoningen gesloopt om plaats te
maken voor de nieuwe huizen. Het inrichten van de omgeving in de
wijk begint in het najaar.
Wooncorporatie Wonen Limburg en
gemeente Peel en Maas hebben
samengewerkt in het plan voor het
vernieuwde Piushof. ‘Een mooie,
nieuwe wijk waar bewoners elkaar
al hebben leren kennen in de aanloop naar de verhuizing naar hun
nieuwe thuis’, aldus Wim Hazeu
van Wonen Limburg. Wethouder
Rob Wanten geeft aan dat het project nog niet klaar is. “Het inrichten
van de omgeving rond de woningen wordt in het najaar opgepakt.
Samen met bewoners zijn daar plannen voor gemaakt”, laat hij weten.
“Samen met Wonen Limburg zijn we
aan het kijken of we ook op andere

plekken in Peel en Maas nieuwe
woningen kunnen creëren, waar
samen leven, ontmoeten en zorgen het uitgangspunt is.” De achttien huurwoningen die niet terug
zijn gekeerd op het Piushof worden
gerealiseerd in het plan bij het voormalig vmbo-college in Panningen.

We zijn aan het kijken
of we op andere
plekken nieuwe
woningen kunnen
creëren

Rond het uitkomen van de HALLO lijken we in een hete luchtbel te zitten
met temperaturen tot een mogelijk
zeer hete 35 graden. 32 of 33 graden moet in elk geval mogelijk zijn.
In de nacht naar zaterdag lijkt dit dan
te kunnen resulteren in een onweers-

complex, al lijkt de timing niet
echt gunstig te zijn. Na de tijdelijke
opstoot van hitte gaat het wisselvallige Hollandse zomer weer terugkeren waarbij neerslagzones met grote
regelmaat van west naar oost trekken.
Hoewel het nog steeds erg droog is,

lijkt deze zomer niet een herhaling te
worden van 2018 en 2019. De foto is
gemaakt aan de Maasoever bij Kasteel
De Keverberg in Kessel.

Tekst en beeld: Nicky de Bruijn

Nieuwe overeenkomst gemeente
met VAC
Het College van B&W van gemeente Peel en Maas heeft besloten een overeenkomst te sluiten met VAC Wonen
Venlo. De Voorlichting en Advies Commissie (VAC) Wonen had voorheen een Peel en Maas-afdeling, maar die
is opgeheven. De vrijwilligers van Peel en Maas hebben onder de vlag van Venlo een nieuwe start gemaakt.
De VAC Wonen Venlo bestaat uit ongeveer vijftien vrijwilligers van wie er
twee uit Peel en Maas komen. Zij zullen
zich dan ook bezig gaan houden met
projecten in gemeente Peel en Maas.
Volgens het college heeft de groep de
intentie om meer vrijwilligers in de
gemeente te werven.
De VAC Wonen geeft advies aan de
gemeente, woningbouwcorporaties,
architecten, projectontwikkelaars en

bouwondernemingen. De commissie
adviseert onder meer over bouwplannen, de inrichting van openbare ruimte
en bij omgevingsplannen. Verder voert
ze woonkwaliteitsonderzoeken uit bij
nieuwe woningen en geeft ze voorlichting over hoe mensen langer thuis kunnen wonen.
De gemeente heeft besloten tot de
overeenkomst omdat de commissie
volgens de gemeente kan ondersteu-

nen bij het toekomstbestendig maken
van de huidige woningvoorraad. Ook
beschikt VAC Wonen over de kennis om
nieuw te bouwen woningen te toetsen
aan de behoefte van morgen, aldus het
college. Verder beschikt de commissie
volgens het college over de juiste kennis om nieuwe woonwijken toekomstbestendig in te richten.
De gemeente betaalt 4.000 euro per
jaar voor de samenwerking.

journalist
Wij zoeken een fulltime

kempencreeert.nl/vacature

m/v

#kempencreëert
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pap, opa zei altied: ‘‘ich huur ‘t neet’’
mer nouw huure wae uch neet mier

Jo Nouwen

Grashoek, * 11 mei 1932

Maastricht, † 23 juli 2020

63 jaar in liefde verbonden met

Mie Nouwen-Smolders
pap en opa van
Peter en Annie
Robert
Linda
Mark en Yvonne
Lianne
Nick en Andrea
Laura

Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden,
je hebt het zo ontzettend moedig gedaan.
Wie kan begrijpen hoe je hebt geleden,
en wie kan voelen wat je hebt doorstaan.

Toos Trines-Meusen
echtgenote van Jo

Trines †

Zij overleed, na een liefdevolle verzorging in
Sint Jozef Wonen en Zorg, in de leeftijd van 79 jaar.

Geboren

Bo

22 juli 2020
Zusje van Lynn
Dochter van
Eve van de Vossenberg
en Sjors van Horen
Kievit 9 5986 NG Beringe

Mam en oma van:
Beringe: Ton
Bakel: Marcel en Susanne
Dani
Renske
Meijel, 22 juli 2020
Correspondentieadres: Heggeroosstraat 35, 5761 GJ Bakel
Op dinsdag 28 juli hebben we afscheid genomen
in het crematorium te Blerick.

Henk

Correspondentieadres:
Neerseweg 117, 5988 DA Helden
Het afscheid heeft woensdag in de Heilige Lambertuskerk
plaatsgevonden.

In de vroege ochtend is in alle rust overleden
mijn lieve echtgenote, mijn moeder,
schoonmoeder en onze trotse oma

is 95 jaar geworden.

Thea de Lange-van Arnhem

Rotterdam, * 7 mei 1939

Venlo, † 28 juli 2020

echtgenote van

Diep zijn wij getroffen door het bericht van het overlijden van

moeder van Liam en Yentl.
Wij wensen familie en vrienden heel
veel sterkte toe met dit grote verlies.

Dankbetuiging

Leerlingen, Team, MR en Ouders
van fusieschool de Riet, Panningen
Hoera Kindercentra, Panningen

Helden:

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Opgeruimd? Niets weggooien!
Ik kom de kleine spullen graag bij u
ophalen! 06 46 48 87 15.

Piet de Lange

Brenda Schevers

Lies van Frans van
de Beringerhoek

Paul en Annita
Max en Nathalie
Els en Rik

Correspondentieadres: Dhr. Piet de Lange
Pastoor Knippenberghstraat 12, 5988 CV Helden
We nemen in besloten kring afscheid van Thea op
maandag 3 augustus.

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

De ontelbare brieven, kaarten, telefoontjes, bloemen
en de overweldigende belangstelling die wij mochten
ontvangen na het overlijden en bij de uitvaart van

Bèr Janssen
hebben ons een enorme steun gegeven om dit
verlies te verwerken.

Beringe, juli 2020

Gerry Janssen-van der Kop
Anita
Patrick

Leef minse,
Omdat ik de
pensioengerechtigde leeftijd
heb bereikt is het na bijna
25 jaar met dameskleding
op de markt in Panningen,
nu tijd om te stoppen.

Hartelij
k
dank,
het ga j
u
goed en llie
bli
gezond! jf

Via deze weg bedank ik
al mijn klanten voor de jarenlange interesse en
het vertrouwen dat jullie in mij hebben gehad.

Truus Geurts

Dankbetuiging

Uw aanwezigheid, warme woorden, mooie bloemen
en de vele kaarten bij het plotseling overlijden van
onze moeder, oma en superoma

www.vooraltijdbijzonder.nl

Gertie en Rick
Jans
Fiek en Jeffrey

Claudia van Haeﬀ |06-15156046

Gon Ottenheim-van Lomm
hebben ons diep ontroerd en zijn voor ons een grote steun.
Mede hierdoor werd het afscheid, hoe moeilijk ook,
een waardig afscheid. Langs deze weg willen wij u
hiervoor hartelijk danken.
Marian en Hay Timmermans-Ottenheim
Door Ottenheim
Klein- en achterkleinkinderen

U I T VA A R T Z O R G

T 077 - 2061585
www.arendseuitvaartzorg.nl

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

Baarlo, juli 2020

HAN-MARK
ARENDSE

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

fienbosuitvaartzorg.nl

samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

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

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

3007 \ enzo

07

Geplukt

Riet Steutel Egchel
Riet Steutel (77) uit Egchel mag dan niet in deze regio geboren zijn, ze kent er inmiddels vele mensen. Ze
kwam vanuit Aarle-Rixtel naar Panningen en verhuisde in 1976 naar Egchel. Riet vindt contact met mensen heel belangrijk en daarom deed ze veel (vrijwilligers)werk en is ze veelvuldig actief op de
Facebookgroep van Egchel. Deze week wordt Riet geplukt.

Riet en Hein wilden echter graag
zo snel mogelijk integreren in de
Panningse samenleving, dus ging Riet
bij verenigingen zoals de gymnastiekclub. “Op een feestavond met aanhang
hadden Hein en ik een gezellige avond
met mensen uit Panningen. Ik vroeg of
ze niet een keer langs wilden komen
bij ons op de Bernhardstraat. ‘Daar
komen wij niet’, werd gezegd. Dat was
de weg voor de buitenstaanders, niet
voor Panningnaren.”

Peuterspeelzaal
Toch ging het na verloop van tijd allemaal gemoedelijker. Zeker toen Riet
en Hein kinderen kregen, werd het
integreren makkelijker. Riet stond
namelijk aan de basis van de peuterspeelzaal die werd opgericht. “Daar
heb ik in zo’n zes jaar tijd heel veel
mensen leren kennen. Een hele leuke
tijd.” Riet is sowieso nooit van het
thuis zitten geweest. Ze heeft altijd
gewerkt. “Zo ben ik ook 25 jaar secretaresse geweest van de middenstand
in Panningen. Een onvergetelijke tijd.”
Daarna stond ze ook nog als verkoper
in twee damesmodezaken, een zaak
in kunstnijverheid, was ze medewerker bij het VVV-kantoor in Panningen
en ze belandde als horecamedewerker bij theater De Maaspoort in Venlo.
“Daar heb ik 12,5 jaar gewerkt.”
Later was ze nog gastvrouw bij theater
DOK6 in Panningen. Allemaal banen
waarbij ze met mensen bezig was.
“Dat contact vond en vind ik heel erg
leuk. Ik werk graag met andere mensen. Zeker bij de theaters was dat leuk.
Mensen gaan op stap, hebben goede
zin. Dat is leuk werken.”
Riet komt uit Aarle-Rixtel en werd
geboren in 1942. Een tijdperk en
plek waar het katholicisme diep
in de samenleving was geworteld. Dat is één van de redenen
waarom er zoveel engelenbeelden
in en rondom haar huis in Egchel te
vinden zijn, vertelt ze. “Ik heb iets
met engelen. Misschien door mijn
jeugd. Toen zag je die nog veel
meer. Engelen geven me nu nog
steeds een fijn gevoel zonder dat
ik precies weet waarom. Vandaar
mijn verzameling.”

In haar jeugd was Riet vooral gericht
op Helmond. Vanuit Aarle-Rixtel is de
stad met de fiets goed te bereiken. Ze
ging er naar school en later ging ze in
Helmond werken, op de verkoopafdeling van een grossierderij in levensmiddelen en een kruidenierswinkel.
Zo leerde ze hoe het is om als buitenstaander zich toch thuis te voelen in
een andere omgeving. “Ik had al veel
vriendinnen in Helmond door school
en door het werk kwamen daar steeds
meer mensen bij.” Eén daarvan was
Hein Steutel.

Buitenstaanders op
Bernhardstraat

Egchel

Riet werd verliefd op Hein en toen
die een baan kon krijgen bij kunststof- en metaalfabriek Kumefa in
Panningen, trouwden de twee en
vertrokken ze naar het onbekende
Limburg. Het echtpaar kwam terecht
op de Bernhardstraat. “Daar woonden veel mensen die in de fabrieken op het industrieterrein werkten.
Ook Brabanders. Het was fijn dat het
allemaal buitenstaanders waren.
Dat gaf een klik.”

Tussendoor was ze samen met Hein
en de drie kinderen, Twan, Linda en
Bart, verhuisd naar Egchel. “Vooral
voor Hein. Die wilde een grotere tuin.
Dat kon in Egchel.” Met de gang naar
een nieuw dorp, betekende het ook
dat Riet weer haar plekje in de samenleving moest zoeken. Achteraf bekijkend, is dat haar goed gelukt, zo vindt
ze. “Ik heb altijd heel goed contact
gehad met de buren. Ik heb ook allerlei vrijwilligerswerk gedaan hier, dat

zal ook meegeholpen hebben met het
integreren.”
Zo was Riet actief als voorleesmoeder
op basisschool De Kemp, hielp ze mee
bij kindervakantiewerk Egchel, deed
ze verschillende dingetjes bij gemeenschapshuis ‘t Erf en ze was actief in de
liturgiegroep van de kerk. “Dat katholieke zit er toch in.” De liturgiegroep
bereidde de mis voor en las voor in de
kerk. Wat haar echter vooral is bijgebleven, zijn de inspirerende personen.
“Pastoor Kees Konings bijvoorbeeld.
Die had op zijn eigen wijze super contact met zijn parochianen en hij stond
open voor nieuwigheden in de kerk.”
Ook pastoor Giel Peeters was een
geweldige man, aldus Riet. “Die stond
echt tussen de mensen in.”

Brommers sleutelen
In het gezinsleven kreeg Riet in 2005
een harde klap te verwerken. Man
Hein overleed op 63-jarige leeftijd.
“Dat heeft me veel pijn gedaan”, vertelt ze. De kinderen zijn inmiddels al
een tijdje het huis uit, maar toch hoeft
Riet vaak niet alleen thuis te zitten. “Ik
heb alweer een paar jaar een vriend
uit Venlo die ik regelmatig zie. En ik
pas regelmatig op Flip van onze Bart
op.” Ook de andere vier kleinkinderen
weten hun weg naar oma wel te vinden. “Ze komen regelmatig hierheen
om te sleutelen aan hun brommers
en auto’s of ze komen hier ‘chillen’. Heel gezellig. En het zijn oma’s
klusjesmannen.”
Als sport zat ze jarenlang bij een
50plus-wandelclub en ze zwom regelmatig, allemaal in gezelschap. Ook op
Facebook zoekt Riet nog de mensen
op. Op de Facebookpagina van Egchel
zet ze (vrijwel) iedere dag een weerspreuk. “Die heb ik uit een oude weeralmanak. Vaak doe ik er nog een eigen
aanvulling bij. Ik krijg er leuke reacties
op.” Dat contact met mensen is heel
belangrijk voor Riet. “Er is niks leuker
dan gezellig keuvelen en lachen. Dat
doe ik graag.”

Tekst en beeld: Rob Dieleman

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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Nieuw in Panningen!
Parket even anders...

Oplossing vorige week:
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Schoolstraat 55, Panningen
Bel 06 51 53 70 38

www.robiyo.nl
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Gemeente Peel en Maas moet strenger
optreden bij corona-overtredingen
Uit cijfers van Veiligheidsregio Limburg-Noord blijkt dat Peel en Maas de afgelopen periode ontzettend veel waarschuwingen heeft uitgedeeld
voor overtredingen van de coronaregels. Peel en Maas is zelfs koploper in de regio. Echter zijn er maar vier boetes uitgedeeld in diezelfde periode. Dat is weer heel weinig tegenover andere gemeentes in de regio. Zou gemeente Peel en Maas meer boetes moeten uitdelen?
Het gaat over het algemeen goed wat betreft
het coronavirus in Peel en Maas. Strenger straffen is daarom niet nodig. Misschien dat de regels
niet overal even goed worden nageleefd, maar
zolang het geen consequenties heeft wat betreft
besmettingen hoeven er ook niet meer boetes

uitgedeeld te worden.
Aan de andere kant is het zo dat we nu juist op
moeten letten dat er geen tweede golf komt. Als
iedereen de teugels laat vieren, komen er wellicht
weer veel besmettingen. De gemeente en politie
moeten er nu juist goed bovenop zitten om eventu-

ele besmettingshaarden in de kiem te smoren. Juist
nu is strengheid vereist.

Gemeente Peel en Maas moet strenger optreden bij
corona-overtredingen. Wat vindt u?

Bespreking poll week 30

Meer woonwagenstandplaatsen is een goede zaak
De meerderheid van de stemmers op de poll van vorige week denkt dat meer woonwagenstandplaatsen in Peel en Maas geen goed idee is. In
totaal stemde 71 procent tegen de stelling. Ook kwamen er diverse reacties binnen. Zo liet Greetje Raaymakers weten dat ook bij burgers in
woonhuizen overlast is. “Er worden toch ook nog gewoon huizen bijgebouwd?”, vroeg ze zichzelf af. Gerard en Diana Snuffelshop vinden dat
woonwagenbewoners gelijke kansen verdienen. “De Polen hebben toch ook zo’n eigen kamp, dus waarom ons eigen volk niet?”
Martin Gommans ziet liever geen uitbreiding.
“Geen kampvorming op die manier. Niet voor
Polen, niet voor Bulgaren en niet voor woonwagenvolk. Hun eigen cultuur behouden, wat

een onzin. De gewone burger moet zijn cultuur wel
opofferen.” Paula Janssen kwam met een vraag:
“Vragen ze ook even wie er een huis nodig heeft?”
Alex Thijssen had een ludieke oplossing hoe de

gemeente zou moeten omgaan met eventuele
woonwagenstandplaatsen. “Over de bestemming
van Veersepad 13 in Kessel bestaat de nodige
onenigheid. Misschien kan het daar?”

Wespenbestrijding Peel en Maas
Ook voor andere plaagdieren!

Vlees met smaak
Dat is ons motto!

uw textiel
Hygiënisch schoon
virus- en bacterie
vrij

Constant Plaagdier Preventie
06 39 02 22 51 • Panningen

Aanbieding:

Openingstijden:
dinsdag en donderdag
10.00-15.00 uur

Geldig van 30 juli t/m 19 augustus 2020

Kogelbief
Ribeye

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

PvdA/GroenLinks

VAKGARAGE
PEETEN BV

vrijdag
10.00-17.00 uur
zaterdag
08.30-13.00 uur

Tel. 077-3072462
vanhalstomerij.nl

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

Neem de tijd! In en na de vakantie

De coronacrisis dwingt ons na te denken over hoe we leven en werken. Dat geldt ook voor het vakantie
vieren. Veel mensen denken dat ze voor vakantie ver weg moeten, maar de vraag is of het hectisch gedoe
op vliegvelden of autowegen zo rustgevend is.
Vanwege het coronavirus hebben
veel mensen de keuze gemaakt om
dit jaar dicht bij huis vakantie te
vieren. Lange reizen kunnen achterwege blijven. Er blijft meer tijd over
om uit te rusten en na te denken
over de vraag waarom we buiten
vakantietijd zo weinig tijd hebben
en zo gehaast (moeten) zijn. Ook de
klimaatcrisis dwingt ons ten aanzien van veel zaken anders te gaan

denken en anders te gaan doen.
Wereldwijd, landelijk en ook lokaal.
‘Beter anders’ is daarom de slogan die PvdA/GroenLinks hanteert
voor de komende jaren. We kunnen
beter anders gaan denken en doen.
Daardoor krijgen we het ook beter.
Dat geldt ook ten aanzien van tijd.
We leven in een samenleving zonder
tijd. Alles gaat tegenwoordig sneller dan vroeger. We besparen tijd

bij het werk, bij het vervoer, bij het
doen van inkopen, bij huishoudelijke
arbeid en bij het eten (fastfood). We
winnen enorme hoeveelheden tijd,
maar hebben minder tijd dan ooit
tevoren. We hebben een permanent
gevoel van gejaagdheid. We zijn
besmet met haast. We zijn tijdpiraten geworden. We ontstelen tijd aan
het natuurlijke ritme waaraan de
mens behoefte heeft. De goederen-

stroom in onze economie gaat steeds
sneller. Dat kan de natuur ook niet
bijbenen.
Het wordt hoog tijd dat we van tijdpiraten veranderen in tijdpioniers,
dat wil zeggen in mensen die een
alternatief zoeken voor een maatschappij zonder tijd. Neem de tijd
om daarover na te denken in de
vakantie. Wij wensen u een goede
en vooral rustige en ontspannen
vakantie toe!
Annigje Primowees, Frits Berben,
Raf Janssen, raadsleden

Karin vertelt

Column

Grenzen
bewaken
Ik dacht altijd dat ik best goed
mijn eigen grenzen kon bewaken, maar de laatste tijd werd
ik daarover flink aan het
nadenken gezet. Was dat wel
zo? Want ik kan best wat
dragen, maar mijn lijf begon
steeds meer te protesteren.
Mijn koppie kon niet meer
uitschakelen, waardoor ook
het slapen niet meer lukte.
Er moest dus iets veranderen,
maar waar moest ik beginnen?
Tot ik de opmerking kreeg van
mijn schatjes dat ik er toch zelf
voor had gekozen om moeder
te worden, was het duidelijk. Dit
was niet oké, dáár zat het probleem.
Ja, het is heerlijk om moeder te zijn, maar persoonlijke
bediende… Ik geloof niet dat ik
dat voor ogen had. Want waar
ze aan de ene kant verschrikkelijk snel zelfstandig willen worden, laten ze zich alle verzorging
graag welgevallen. En waar ik
daar zelf nog ergens een grens
trek, vindt manlief het vaak geen
probleem om het voor ze te
doen. Waarmee dat gedrag dus
vrolijk in stand gehouden wordt.
Tot mijn grote frustratie, want
een beetje hulp zou af en toe
best prettig zijn.
Ik weet waar het vandaan
komt, we willen beiden niet dat
bepaalde aspecten van onze
eigen opvoeding terugkomen.
En dus slaat de balans door naar
de andere kant. Tijd om iedereen om de tafel te roepen en nog
eens duidelijk te maken waar
de grens ligt. Meteen begint het
gemorrel dat dat wel zal betekenen dat ze weer meer klusjes
moeten gaan doen. Rustig leg ik
uit dat dat inderdaad geen kwaad
kan, daarbij zorgvuldig het woord
‘vroeger’ vermijdend. Dat ze me
er een groot plezier mee doen,
zodat er ook meer tijd overblijft
om weer dingen samen te doen.
Want dat vinden ze ook leuk.
En al gaat het niet meteen zonder een diepe zucht, het blijkt
best mee te vallen allemaal. Er
over zeuren kost meer tijd. En
een blije mama lijkt me ook niet
zo’n slechte reden!

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.

Karin
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Afvaldumping bij containers Veilig op vakantie

De vakantieperiode staat voor de deur. Vanuit het kabinet is groen licht gegeven om op
vakantie te gaan, zowel in Nederland als in het buitenland. Veel mensen gaan op vakantie
of een dagje weg. Helaas is dit ook de tijd waarin veel inbrekers toeslaan, omdat ze weten
dat bewoners van huis zijn of omdat ze een raam open zien staan. Helpt u ook mee het
aantal woninginbraken deze zomer nog verder te verlagen? Een paar belangrijke tips:

Helaas komt het steeds vaker voor dat afval gedumpt wordt bij de centrale
containers. Het afval opruimen kost veel geld en zorgt voor overlast.
Breng afval naar het milieupark zoals het hoort.
Alleen samen houden we Peel en Peel schoon!

Dagje weg? Deur op slot!
Op vakantie? Licht familie of de buren in
Bel 112 bij verdachte situaties

Gaat u niet op vakantie?

Ook dan is het niet onverstandig om maatregelen te treffen. Ramen en deuren staan vaker open
met het mooie weer, waardoor een inbreker zo naar binnen kan sluipen. Sluit daarom altijd alle
deuren en ramen en vergeet ook het wc-raampje of de deuren van de garage niet. Ook bij korte
afwezigheid, bijvoorbeeld als u boodschappen gaat doen of een rondje wandelen met de hond.

Met de frisse lucht komen ook
de inbrekers binnen….
Even doorluchten terwijl u in de tuin
vertoeft? Snel even naar de winkel?
Sluit altijd de ramen en deuren als
er niemand in huis is. Ook aan de
achterzijdes en op de etages.

Inbrekers hebben maar
enkele minuten nodig
en insluiping is een van
de meest voorkomende
inbraakmethoden.

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

Klein chemisch afval
Onze inwoners brengen de laatste tijd erg veel KCA (klein chemisch afval) naar het
milieupark. Dat vinden wij erg fijn. Maar omdat het aanbod zo groot is, raakt de
speciale opslagruimte vol. KCA moeten we op een veilige en verantwoorde manier
bewaren en dat willen we blijven doen.

Onze buitendienst zoekt
Flexibele beladers
voor de afvalinzameling

Kijk voor meer informatie en om
te solliciteren op:
www.peelenmaas.nl
> Bestuur en organisatie
> Werken bij de gemeente

Vanaf 1 juli 2020 geldt een maximum hoeveelheid voor KCA
U kunt maximaal één volle milieubox, per week, gratis inleveren op het milieupark
of bij de chemokar.

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen | Postbus 7088, 5980 AB Panningen

info@peelenmaas.nl

077 - 306 66 66

06 - 12 36 09 04

www.peelenmaas.nl
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15-vragen aan

Fenne Verhees Meijel
Wat is je favoriete app op je
telefoon?
Ik speel heel vaak Piggy op Roblox,
want dat is gewoon echt een superleuk spel. Ik speel het spel vaak met
vrienden of met familie.

Welk bordspel vind je het leukst
om te doen?
Ik vind Monopoly een heel leuk bordspel, omdat er verschillende varianten van zijn.

Waar ben je voor aan het sparen?
Ik ben aan het sparen voor een
nieuwe telefoon, omdat die van mij
het niet altijd even goed doet, maar
ik kan er nog even mee door.

Wat is het lekkerste gerecht dat je
ooit hebt gegeten?
Ik vind spareribs heel lekker, omdat
je het gewoon lekker met je handen kan eten, maar daarna moet
je ze wel even goed wassen. Maar
soms kan er ook wel een keertje
McDonalds bij. Dat doe ik echter niet
te vaak, want het is niet het gezondste eten wat ze daar hebben.

Als je moet kiezen: Instagram of
TikTok?
Moeilijke keuze, maar ik denk toch
wel Instagram. Daar heb je iets meer
functies dan op TikTok, maar het is
allebei heel leuk om mee bezig te
zijn.

Naam
Fenne Verhees
Leeftijd
12
Woonplaats Meijel
School
het Bouwens
Heb je al vakantie? Wat ga je doen
deze vakantie?
Ik heb 9 juli de laatste schooldag
op de basisschool gehad. Op 10
juli kregen we vakantie en ben ik
al een klein beetje begonnen met
schoolspullen verzamelen. Het waren
er best veel, maar ik heb ze allemaal
kunnen vinden. In de vakantie ga ik
op vakantie in Nederland. We zouden
eerst naar Frankrijk gaan, maar dat
ging niet door vanwege corona.

Hoe beleef jij deze coronacrisis?
De coronacrisis is een andere tijd
dan normaal, maar ik heb er zelf
wat minder last van. Als ik kijk
hoeveel mensen een familielid
verliezen dan denk ik er toch anders
over na. Ook in groep 8 gingen er

veel schoolreisjes en activiteiten
niet door, maar gelukkig hebben
de leerkrachten van groep 8
verschillende dingen verzonnen
waardoor we nog steeds een hele
leuke afsluiting van groep 8 hebben
gehad. We mochten op school slapen
en in de avond hadden we een gala/
disco.

Heb je een to-do lijst deze zomer?
Wat staat er op nummer 1?
Mijn to-do lijst is deze vakantie
wat kleiner dan normaal. Ik ga nog
afspreken met mijn vriendinnen
en meiden van mijn nieuwe klas.
Ook gaan wij nog wel eens met oma
op pad om leuke dingen te doen.
Wat echt op nummer 1 staat, is toch
wel op vakantie gaan, even weg van
huis.

Koop je je spullen online of in een
winkel?
Ik heb mijn schoolspullen bij echte

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.

NIEUWE OPENINGSTIJDEN

Grote opheffing/ loodsverkoop
van gebruikt (kantoor) meubilair
en diverse andere spullen. Alles
moet weg! hometrainer, crosstrainer,
beelden en veel klein spul enz. enz.
Vrij 31 t/m zondag 2 aug. van 10.00
tot 16.00 uur. Obelisk Rozenobel 12
Beringe. Tel. 06 14 04 02 72.

BEEKSTRAAT 70 | PANNINGEN

Wie onderhoudt een paar keer per
maand onze tuin. Tel. 077 462 19 08.

VANAF WOENSDAG 5 AUGUSTUS

NIEUWE OOGST
APPELS, PEREN
EN PRUIMEN

MA-DI GESLOTEN

WO-ZA GEOPEND

winkels gekocht. Het waren wel
moeilijke keuzes, want er waren
superveel leuke dingen, maar inmiddels heb ik alles bij elkaar.

Wat zou je willen worden later?
Ik weet het nog niet helemaal. Maar
mij lijkt het leuk om iets in het ziekenhuis te doen, maar het kan altijd
nog veranderen.

Hoe ziet jouw dag er uit als het
30 graden is?
Zwemmen sowieso. En natuurlijk
ook een beetje chillen met een ijsje.
Want een ijsje kan niet ontbreken in
de zomer.

Welke serie of film moeten iedereen gezien hebben?
Ikzelf vind Supergirl een hele leuke
serie omdat het supergoed geëdit is.
Ik ben er iets te jong voor, maar hij
is superleuk en er gebeurt niks engs,
dus ik kijk het maar gewoon.

Wat is de beste grap die je ooit
gehoord hebt?
De beste grap die ik ooit gehoord
heb, is: waarom kon Einstein geen
muur bouwen? Antwoord: Hij had
maar Ein Stein.

Wat kies je? Alles zeggen wat je
denkt. Of helemaal nooit meer
praten?
Ik denk dan toch dat ik kies voor
helemaal nooit meer praten, anders
moet je overal je mening over geven
en dan beledig je misschien mensen.

Hoe heb je het laatste jaar van de
basisschool ervaren?
Het laatste jaar van de basisschool
begon normaal. Er was nog niks aan
de hand, maar toen kwam corona en
werd het anders dan gedacht. Dus
het laatste jaar was anders, maar
nog steeds leuk

Tekst: Lotte Thijssen

Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info & tips:
karelheines.nl. 06 50 96 29 15.

Baarlo: huishoudelijke hulp gezocht
voor een dagdeel per 2 weken.
Tel. 06 23 30 01 66.

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

Te koop snijbonen en tomaten enz.
bij Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom, tel. 077 398 35 52.

Voor aardbeienplanten,
groenteplanten o.a. winterprei,
fruitbomen en klein fruit
naar Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom, tel. 077 398 35 52.
Wie wil mij drie uur per week in Meijel
helpen met huishoudelijk werk?
06 40 75 67 70.

Boerderijwinkel de Vlegert
nu 5 kilo nieuwe aardappelen 3euro.
Ook diverse eigengeteelde groente
Verlinden Lorbaan 41b Grashoek.
Wie wil zijn (bedrijfs) auto of bus in
week 32 en/of 33 tegen vergoeding,
non stop naast ons huis parkeren?
Heldenp5988@gmail.com

Hoi

Column

Dierentuin
Vorige week woensdag ben ik
weer eens naar de dierentuin
geweest. Ik ga wel vaker naar
dierentuinen en dan meestal
in de buurt van Limburg,
maar dit keer gingen we naar
Diergaarde Blijdorp in
Rotterdam.
Sowieso vind ik dierentuinen al
heel leuk, maar het was voor
mij het aquariumgedeelte dat
deze dierentuin toch wat anders
maakte dan andere dierentuinen.
Je hebt daar namelijk zo’n tunnel
waar je aan de zijkanten en
aan de bovenkant water hebt
en waar overal om je heen dan
vissen, haaien, schildpadden en
andere zeedieren zwemmen of
liggen. Dat heb je niet in elke
dierentuin, dus het was wel cool
om zoiets ook eens te zien.
Nu met het coronavirus is het
natuurlijk wel heel anders om
naar een dierentuin te gaan.
Je hebt (in ieder geval bij de
dierentuin in Rotterdam) steeds
blokken van een kwartier
waarin je naar binnen kan en
je moet je ook inschrijven voor
één van die blokken. Daarbij
heb je een bepaalde route
waarin je door het park loopt
en dan is er natuurlijk nog de
anderhalvemeterregel waar
iedereen zich aan moet houden.
Natuurlijk zijn we bijna allemaal
die laatste regel al een beetje
gewend in het dagelijkse leven,
maar als er een olifant of een
giraffe dicht bij de mensen komt,
merk je wel dat iedereen bij de
rand gaat staan, waardoor het
bijna niet meer mogelijk is om
die afstand van elkaar te houden.
Door de looproute die je moest
volgen, waren er helaas ook
een paar dieren die je niet kon
zien, maar alsnog vond ik het
een hele leuk dag. Ik heb dit
keer ook de foto’s gemaakt met
mijn Canon-fototoestel in plaats
van met mijn telefoon, dus nu
heb ik mooie foto’s van betere
kwaliteit. Helaas heb ik ook een
beetje spierpijn in mijn nek van
het sjouwen met het toestel,
maar dat heb ik er wel voor
over. Al met al was het dus een
geslaagde vakantiedag!

Lisa
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Debutanten bij PSV Caprilli
Verschillende leden van PSV Caprilli mochten op zondag 26 juli voor de
allereerste keer op wedstrijd. De Panningse club reisde af naar Reuver
waar de wedstrijd plaatsvond.

Certificaat voor vrijwilligers
Naomi Vestjens wist de tweede
plek te behalen bij de wedstrijd in
Reuver. Met haar paard Gitan S wist
ze in de klasse B DE 203,5 punten
te verzamelen. Voor drie amazones
van Caprilli was de wedstrijd in
Reuver de allereerste keer dat ze
een officiële wedstrijd reden in

de dressuursport. Ook voor twee
pony’s was dat het geval. Volgens
de paardensportvereniging reden
de meiden een prima wedstrijd en
deden ze een gezellige ervaring op.

Zes vrijwilligsters van Stichting Leven rond de dood kregen op woensdag 8 juli een certificaat. De dames
zijn nu geschoold om ingezet te worden bij de vrijwillige palliatieve terminale zorg (VPTZ). Daarbij ondersteunen ze in gemeente Peel en Maas mantelzorgers van ongeneeslijk zieken in de laatste fase van het
leven. Veelal door te luisteren en ‘er te zijn’. Kijk voor meer informatie op www.levenronddedood.nl of neem
contact op via 06 51 21 34 43.

Beeld: Kirsten Voesten

Houthandel & Timmerbedrijf
Houthandel
& Timmerbedrijf
Rene van Ophoven
v.o.f.
Rene van Ophoven v.o.f.
Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
06 223 712 88 • renevanophoven@gmail.com

Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
06 223 712 88 • renevanophoven@gmail.com

Houthandel & Timmerbedrijf
Rene van Ophoven v.o.f.

Picknickmandje voor
Maasbreese vrijwilligers
Alle leden van Zonnebloem Maasbree hebben de afgelopen weken een
picknickpakket ontvangen. Normaal wordt er ieder jaar een gezamenlijke picknick gehouden, maar vanwege het coronavirus kon dat
dit jaar niet doorgaan. Daarom kwamen vrijwilligers en bestuursleden langs de deuren om de pakketten af te geven. Zonnebloem
Maasbree geeft ook nog aan dringend op zoek te zijn naar vrijwilligers. “Er zijn geen kosten aan verbonden, alleen tijd”, laat de vrijwilligersorganisatie weten. Neem voor meer informatie contact op met
secretaris Marie-Louise Haarmeijer via 077 465 19 01.

Houthandel & Timmerbedrijf
Rene van Ophoven v.o.f.

Wij zijn in de bouw vak geopend
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Toch nog muziek onder de Panningse toren
Het leek er lange tijd op dat het Raadhuisplein in Panningen dit jaar niet meer genoten zou kunnen worden van Muziek onder de Toren. Het muzikale project waarbij iedere week orkesten,
bands of andersoortige muzikanten hun kunsten kunnen vertonen, kon dit jaar vanwege het coronavirus nog niet plaatsvinden. Vanaf zaterdag 8 augustus komt daar verandering in.

Het podium bij de befaamde toren
van Panningen wordt al sinds 2012
om van april tot en met september
muziekgroepen de kans te geven hun
kunsten te vertonen. Dit jaar bleef
het Raadhuisplein akelig stil op zaterdagmiddag. De organisatie, Stichting
Bevordering Blaasmuziek (SBB), laat
weten dat er toch weer gestart kan
worden. Uiteraard worden de coronamaatregelen daarbij in acht genomen.
“De veiligheidsregio heeft toestemming gegeven voor onze verlate
start”, vertelt Wiel Geurts, voorzitter
van SBB. “Wij zijn heel blij dat er weer
muziek gaat klinken in het centrum.

Maar we zijn ons er ook bewust van
dat het coronavirus nog niet weg is.
We zijn nog wel bezorgd en we vragen
dan ook alle bezoekers om goed de
richtlijnen die er zijn te volgen.”

Podium te klein
De beperkingen en dan met name
de anderhalvemetermaatregel
zorgde ervoor dat het nog lastig was
voor SBB om orkesten te vinden.
“Vaak spelen er te veel mensen
in die orkesten en die passen niet
allemaal op het podium als er afstand
gehouden moet worden”, vertelt
Geurts. “Grote orkesten kunnen dus

nog niet geplaatst worden. Het vergt
wat flexibiliteit en inventiviteit van
de betrokkenen om alles goed te
regelen. Een ander probleem is dat
veel muzikale groepen nog niet zijn
begonnen met spelen en repeteren,
dus het was even zoeken.”
Het is Geurts en de rest van de organisatie inmiddels wel gelukt om het
programma te vullen. “We hebben het
bijna vol”, vertelt Geurts. Maar goed
ook, zegt de voorzitter, want er is
veel behoefte aan de muziek en veel
belangstelling van muziekgroepen om
op het podium te staan. “Veel mensen hebben me laten weten dat ze

het heel jammer vinden dat er geen
muziek was op zaterdagmiddag. Er
zijn toch veel mensen die er naar uit
kijken. Ook krijgen we veel aanbiedingen binnen van orkesten die graag
op het podium zouden willen staan.
We hebben in die acht jaar toch een
goede naam opgebouwd.”

Richtlijnen volgen
De optredens gaan vanaf zaterdag
8 augustus iedere zaterdagmiddag
van 14.00 tot 17.15 uur plaatsvinden.
De laatste optredens zijn op zaterdag 26 september. Het publiek wordt
gevraagd gebruik te maken van de

beschikbare zitplaatsen. Personeel
van horecagelegenheid DOK6 ziet
er volgens SBB op toe dat er geen
samenscholingen plaatsvinden.
“We vertrouwen erop dat passanten
de richtlijnen en vooral de aanwijzingen opvolgen”, aldus Geurts. Ook
vraagt de organisatie om mensen die
ziekteverschijnselen hebben, niet te
komen kijken.

Tekst: Rob Dieleman
Beeld: Stichting Bevordering
Blaasmuziek

Grensproject krijgt vervolg in Kessel
Het grensoverschrijdende project van Cultuurpodia Peel en Maas krijgt op zaterdag 8 augustus een vervolg
in Kessel. Onlangs werden bij de grensovergang tussen Nederland en Duitsland witte zakdoeken opgehangen
aan een waslijn om zo de verbondenheid tussen de landen aan te tonen. In de tuin van Kasteel De Keverberg
komt een waslijn te hangen waar inwoners van Kessel een zakdoek met een wens of naam aan op kunnen
hangen.

ADVERTENTIE WEEK
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Op 11 juli waren de burgemeesters
van Peel en Maas en Grevenbroich
(partnergemeentes) aanwezig bij de
grensovergang in Tegelen. Daar was
de aftrap van een project van kunstgroepen E1 Atelier Grevenbroich
en Lab Del Art uit Peel en Maas,
Stichting Cultuurpodia Peel en
Maas en Partnerschaftsverein Stadt
Grevenbroich. Er werd een waslijn met
witte zakdoeken opgehangen om zo
de slachtoffers van het coronavirus

en de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Ook moest op die manier de
verbondenheid tussen de buurlanden
aangetoond worden. Zeker in de tijd
dat grenzen sinds lange tijd weer eens
gesloten waren, vonden de initiatiefnemers het tijd om de verbondenheid
aan te tonen.
Op zaterdag 8 augustus wordt vanaf
12.00 uur een vervolg gegeven aan
het project. In de tuin bij Kasteel De
Keverberg kan iedereen een zakdoek

komen ophangen. Op die zakdoek
kan met viltstift een naam of wens
geschreven worden. Het herdenken
richt zich in Kessel op de doden in
de Tweede Wereldoorlog en de vele
doden die gevallen zijn de afgelopen
tijd door het coronavirus.
Of de challenge ook in andere dorpen
in Peel en Maas wordt opgepakt, is
nog niet bekend.
Beeld: Stefan Faust Fotografie
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Zomerrit met oude tractoren
In Grashoek vindt op zondag 2 augustus een toerrit plaats voor historische tractoren. De rit is bedoeld voor
alle tractoren uit Peel en Maas en omstreken. De voertuigen moeten van vóór 1990 zijn.

Organisator Kay Beumers hield al eerder verschillende keren in de winter
een toerrit voor historische tractoren.
Omdat als commentaar daarop wel
eens kwam dat het wat koud was voor
de open tractoren, besloot hij om dit
keer een zomerse toerrit te organiseren. Door de versoepelingen met
betrekking tot het coronavirus, is het

mogelijk de rit door te laten gaan,
aldus Kay.
De tractoren verzamelen om 11.00 uur
op het dorpsplein in Grashoek. De toer
vertrekt om 12.00 uur en om 14.00
uur is er een tussenstop. Daarna wordt
er begonnen aan de terugrit, waar er
met een drankje en een hapje een
einde komt aan de dag. Voor partners

of andere mensen die willen meerijden, rijdt er een huifkar mee.
Opgeven is vereist en kan door te bellen met Kay Beumers via 06 18 33 31
91. De tractoren dienen WA verzekerd
te zijn en de bestuurder moeten een
geldig rijbewijs voor auto of tractor
hebben.

Op locatie voorlezen
met de bakfiets
Bibliotheek Maas en Peel gaat de komende tijd op pad met de BieBiebakfiets. De fiets ligt vol met boeken die op locatie worden voorgelezen.
Het initiatief is opgestart vanwege het feit dat Peel en Maas en Beesel
voorleesgemeenten zijn dit jaar.

De BieBie-bakfiets is op dinsdag 4
augustus te vinden bij Kasteel De
Keverberg in Kessel. Mocht het goed
weer zijn, dan wordt de tipi-voorleestent opgezet en kussens neergelegd,
zodat er voorgelezen kan worden.
Tussen 15.30 en 17.00 uur worden
de verhalen bij het Kesselse kasteel
voorgelezen. Als het regent, wordt het

voorlezen naar binnen verplaatst.
Bibliotheek Maas en Peel is door de
centrale bibliotheken uitgeroepen tot
voorleesgemeente 2020. Dat betekent dat er het hele jaar veel aandacht
besteed wordt aan voorlezen. De leesgrage olifant BieBie helpt de bibliotheek daarbij.

Voor iedereen een plekje in de keuken

Ook binnen jouw budget
een extra groot werkblad

Tijdelijk
bij aankoop van
een keuken

KitchenAid
cadeau*
*Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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Zuilen in de Peel Meijl III en IV

Romeinse officier in het Peelmoeras
De nieuwe wandelroute Wegh van Meijl op Seven (WvMoS) door de Peel
wordt op zondag 11 oktober officieel geopend. De route loopt van Meijel
tot Sevenum en bestaat uit tien ‘Meijlen’, die gemarkeerd worden door
tien basaltzuilen. In de serie ‘Zuilen in de Peel’ neemt de HALLO je samen
met historicus Huub Kluijtmans alvast mee in de geschiedenis van de
Peel in een voorproefje van de route. In deze aflevering: de derde en de
vierde Meijl.
afsloten. De hoog gelegen Marisberg
loopt met een droge uitloper tot diep
in de Peelmoerassen. “De enige droge
toegang tot de moerassen”, vertelt
Huub. “Aan het eind van deze uitloper
werd in 1910 met het turfgraven een
bijzondere vondst gedaan. Turfgravers
stuitten toen tijdens hun werkzaamheden op de resten van een Romeinse
officier die hier samen met zijn paard
en zijn schildknaap hier hun einde
vonden. Deze Romeinse officier moet
via de Marisberg op deze onmogelijke
plek in het moeras terechtgekomen
zijn.”
Eenmaal aan de Ontginningsweg
staat bij het monument van de familie Drissen de derde basaltzuil. “Dit
is een heel bijzondere plek”, aldus
Huub. “Hier heeft de familie Drissen
hun familiebegraafplaatsje ingericht.
Toen ik hun vroeg of Meijlsteen III
hier mocht staan was hun antwoord
eenduidig: ‘Natuurlijk mag dat, zet die
steen er maar bij.’”

De derde Meijl van de WvMoS
bedraagt een wandelafstand van
1.800 meter vanaf de tweede
basaltzuil nabij de Kwakvors en
de Scherliet in Grashoek, over de
Marisberg naar de derde basaltzuil
aan de Ontginningsweg. “De derde
Meijl zit vol bijzondere verhalen”,
aldus Huub. De meeste verhalen
stammen uit de Romeinse tijd,

maar meteen in het begin van deze
Meijl wordt aandacht besteed aan
een recentere gebeurtenis. Via een
kleine omweg loopt de route langs
het vliegtuigmonument. “Het is een
aandenken aan de Engelse Lancaster
die hier in de Tweede Wereldoorlog,
op 15 juni 1943 neerstortte. De
zevenkoppige bemanning liet hierbij
het leven.”

Taalpunt

Peel en Maas

Wil jij beter leren lezen, spreken
of schrijven in het Nederlands?
Heb jij moeite met rekenen
of met de computer?
Of wil jij juist andere mensen helpen
met taal?
In Peel en Maas werken we samen aan taal.
Bij het Taalpunt kun je terecht met alle vragen over taal,
rekenen en omgaan met de computer. Samen kijken wij met jou
naar een passend antwoord.
Je bent welkom in
het Huis van de Gemeente,
Wilhelminaplein 1 in Panningen
De openingstijden zijn
08.30-12.00 uur op werkdagen
Of neem contact op via
(077) 307 23 82
info@taalpuntpeelenmaas.nl

Bijzondere vondst
Na een korte stop bij het monument,
loopt de route verder door het bosgebied van de Marisberg. De Marisberg is
de eerste van een hele reeks natuurlijke hoogtes aan de oostkant van de
Peelmoerassen. Door deze hoogtes
werd vroeger de natuurlijke waterafvoer van het oppervlakte water
uit het Peelgebied nagenoeg geheel

Urnenscherven
De vierde Meijl loopt vanaf de
Marisberg via het centrum van
Grashoek naar Meijlsteen IV op de
Houwenberg. Deze Meijl bedraagt
2.153 meter. Huub: “De Houwenberg
is een verlengstuk van de Marisberg
en hier zijn veel archeologische vondsten gedaan. Niet voor niets heeft de

Houwenberg een beschermde archeologische status.” Zo werden er in de
afgelopen jaren veel urnenscherven
en Romeinse munten gevonden. Ook
kwamen er Romeinse gebruiksvoorwerpen, zoals een mes, een bijl en
enkele wrijfschalen uit de grond.
Al deze vondsten bewijzen dat de
Houwenberg in de Romeinse periode al intensief werd bewoond. Deze
bewoning heeft te maken met de gunstige ligging van de Houwenberg. “Het
was een uitgebreid jacht- en visgebied
uit en ten zuiden van de Houwenberg
lag vruchtbare grond om voedsel op
te verbouwen. Vanuit de bronnen van
de Groote Molenbeek kwelde vers en
fris water op”, zegt Huub. “Deze gunstige omstandigheden zorgden ervoor
dat er zich hier een paar duizend jaren
geleden al mensen vestigden.” Hij
voegt toe: “Zeer waarschijnlijk hebben de mensen die hier toen woonden
ook contact gehad met de Romeinse
officier en de schildknaap waarvan
de resten met turfgraven in de Peel
gevonden zijn.”
De vierde Meijl eindigt midden op
de Houwenberg, bij zuil IV. Deze zuil
vormt het begin van de vijfde Meijl
richting de Vliegert en de Schatberg.
Daarover in de volgende aflevering
meer.
Tekst: Aniek van den Brandt
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Coronamaatregelen
Vw de versoepeling van de
coronamaatregelen mogen
weer meer mensen naar de
kerk. Voor gewone weekend
vieringen is reserveren niet
meer nodig, omdat we dan de
norm van het toegestane aantal
kerkgangers niet overschrijden.
Deze is afhankelijk van de
grootte van de kerk, want de 1 ½
meter afstand moet nog steeds
in acht genomen worden, voor
ieders gezondheid! Dat verschilt dus per kerkgebouw
nogal. Dus volg de aanwijzingen
ter plaatse en houdt afstand! Bij
uitvaarten steeds overleg over
het maximum aantal kerkgangers.

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
Woensdag 29 juli
H. Mis 09.00 uur (grote kerk, zij-altaar
St.Jozef)
Zondag 2 augustus
H. Mis 9.30 uur

Parochie Egchel

Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 2 augustus
Nogmaals: ga beslist niet naar de
Geen H. Mis
kerk als u ziekteverschijnselen
hebt! Was thuis al goed uw handen. Zondag 9 augustus
H. Mis 11.00 uur
In de kerk is desinfectiemateriaal
aanwezig, maar neem gerust uw
eigen flesje mee.
Parochie Grashoek
Onze koren zingen nog niet.
Misintenties
Misintenties opgeven is weer
NL24 RABO 0141910526
mogelijk. De collecte kan nog niet
A. Cruijsberg
worden gehouden. U kunt uw bij077 307 52 93
drage deponeren in het mandje bij Spreekuur
de uitgang. Dank u wel. Van harte
In kerk entree
welkom.
maandag 11.00 tot 12.00 uur.

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 2 augustus
H. Mis: 11.00 uur
Lector: Mevr. Jeanne Senden
Intenties: Petronella Vaessen. Maria
Peeters en overl. familie PeetersHermans-Haenen.
Mededelingen
Eucharistieviering
We mogen de kerk weer open
stellen voor eucharistievieringen
met inachtneming van de
1,5 meter maatregel van het RIVM.
U kunt uw handen desinfecteren

bij binnenkomst en vervolgens neemt
u plaats in de banken waar is aangegeven waar u kunt plaatsnemen.
Heeft u verkoudheidsklachten, blijft
u dan thuis. Er zullen ook weer intenties gelezen worden. De intenties
die vanaf 15 maart zijn vervallen, de
periode dat er geen H.Mis was, kunt u
opnieuw opgeven.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Iet Dings-Bovendeerdt
077 462 18 60
06 24 21 61 06
Kerkdiensten
Zaterdag 1 augustus
19.15 uur H. Mis. Voor de parochie
Mededeling
De H. Missen worden verzorgd door
kapelaan H. te Boekhorst van parochie Baarlo. Voor de pastorale zorg
kunt u terecht bij administrator deken

Kerkdiensten
Zaterdag 1 augustus
H.Mis 19.00 uur t.i.v. de zieken in onze
parochie
Zondag 2 augustus
12.30 H. Doopsel Ryan Neessen
Zondag 9 augustus
H.Mis 11.00 uur t.i.v. Tinus Steeghs
(verj) en Frans Reinders

Parochie Helden
Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 2 augustus
H. Mis 10.00 uur t.i.v. Toon Backus en
Tiny Backus-Lenders (jaardienst); Toos
Maessen-Nijssen (jaardienst) en voor
de overl. familie Maessen en familie
Nijssen.
Vrijdag 7 augustus
De H. Communie wordt thuisgebracht
vanaf 09.00 uur
Overleden
Jo Nouwen 88 jaar

Parochie Koningslust
Misintenties
NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact

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

Parochie Baarlo
Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 2 augustus
9.30 uur H. Mis. Jaardienst overleden
ouders Peeten-van der Velden en
familie. Jaardienst Wiel Dirkx.
Mededelingen
Vanaf 1 juli mogen er grotere aantallen mensen de H. Mis bijwonen.
U kunt uw handen desinfecteren bij
binnenkomst en de voorgeschreven
afstand in acht nemen. Als u verkoudheidsklachten heeft, blijft u dan thuis.
Vanaf 1 juli zijn er ook weer intenties

opnemen met het parochiecentrum in
Panningen 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 1 augustus
H. Mis 17.30 uur
Zaterdag 8 augustus
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 2 augustus
11.00 uur H. Mis, t.i.v. Miet DoensenVestjens (verjaardag); Tinus Basten
en Tina Basten-Thijssen (gest.jaard);
Wiel en Nellie Berden-Peeters, ovl.
familie en voor priesterroepingen;
Maria Vossen-Simons, Paul Vossen en
familie, Elisabeth Naus; Jo Stemkens
(verjaardag en jaardienst); Hannie
Kessels-Spee en Piet Spee (jaardienst);
uit dankbaarheid.
Maandag 3 augustus
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 4 augustus
H. Mis 09.00 uur
Donderdag 6 augustus
H. Mis 09.00 uur

mogelijk. De intenties kunt u weer
opnieuw opgeven, die vanaf 15 maart,
de periode dat er geen H. Mis was zijn
vervallen.
Zondag 30 augustus om 11.00 uur en
zondag 6 september om 11.00 uur zijn
de Eerste Communievieringen.

Parochie Panningen
Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag-, woensdag- en
vrijdagochtend van 08.30 uur tot
11.30 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 1 augustus
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Piet Janssen
en To Janssen-van der Linden en
zoon Sjraar; ouders FrenckenCrommentuyn en ouders HermansFrencken (gest. jrd.)
Dinsdag 4 augustus t/m vrijdag
7 augustus
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

Ter Broekhorst, verzorgd in meerdere parochies de H.Mis.
De bestelde H.Missen die v.w.
corona niet door zijn gegaan, kunnen weer op nieuw aan gemeld
worden, welke datum de familie
dat wenst.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties
NL41RABO0125300522
L. Timmermans
077 462 16 78
Kerkdiensten
Zaterdag 1 augustus
18.00 H. Mis. Bijzondere intentie.
Jaardienst Luc Berben en Lena BerbenDerks.
Mededelingen
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

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

16

Jij maakt ‘m super
De keuken
Trend
van 2020

Southampton

Compleet met koelkast, oven met magnetronfunctie, inductiekookplaat, afzuigkap,

vaatwasser, spoelbak en werkblad.
compleet uitgerust met
o.a. apparatuur van ETNA met
5 jaar apparatuur-garantie.

5.999,compleet met
apparatuur

Altijd direct de beste
prijs voor jouw keuken
✓ Gratis keukenadvies
✓ 3D-keukenontwerp
✓ Virtual Reality presentatie

Maak een afspraak voor een veilig en persoonlijk advies
www.superkeukens.nl
êêêê

Klanten beoordelen Superkeukens met een

HORST

8,

3

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

elke zondag geopend

