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Historisch geronk
Op zaterdag 30 en zondag 31 juli stond Panningen weer volledig in het teken van oude ambachten, stoommachines en tractoren, tijdens de grootste verzamelaarsbijeenkomst van
historisch erfgoed in Europa. Het Internationaal Historisch Festival verwelkomde naast duizenden bezoekers, meer dan 2.500 tractoren en 500 stationaire motoren. Het zorgde voor
veel rook én geronk. Na een afwezigheid van twee jaar vond het historische treffen afgelopen weekend voor de 41e keer plaats. / Beeld: Jac Willekens

Zorgen om oversteek bij hotel Nieuw Antiek in Helden
Volgens inwoners van Helden vormt de oversteek op de rotonde bij hotel Nieuw Antiek een gevaarlijk punt. Het verkeer vanuit de Van Hövellstraat moet voorrang verlenen aan het verkeer op de rotonde, maar het trottoir wordt
daar vaak over het hoofd gezien, wat gevaarlijke situaties oplevert voor onder andere schoolgaande kinderen.
Deze zorgen bereikte ook PvdA/
GroenLinks, die nu over de kwestie vra
gen stelt bij het college. De partij vraagt
zich af of het college de oversteek op
dat punt ook ziet als een onveilige
verkeerssituatie en of ze bereid is om,
net als op de drie andere toegangswe
gen naar de rotonde, zebrapaden aan
te leggen. Een andere optie is volgens
de partij de bestrating beter uit te laten
komen, zodat auto’s eerst een trot
toir moeten passeren voordat ze op
de rotonde komen. Ook stelt PvdA/
GroenLinks voor om te overwegen om
het trottoir langs de rotonde een aantal
meters in westelijke richting te verleg
gen, in combinatie met het aanbrengen
van een zebrapad.

Totaalplaatje
Nellie Verbugt van de werkgroep
Roggelseweg kan het probleem
beamen. Onlangs maakte ze met
eigen ogen mee hoe een auto haar
bijna schepte. “Ik zat op de fiets en
mijn jas werd geraakt. Er is zeker
sprake van een onveilige over
steek.” De werkgroep maakt zich al
jaren hard voor een veiligere ver
keerssituatie op de Roggelseweg
en Molenstraat. De oversteek op de
Van Hövellstraat is door de werk
groep niet concreet in kaart gebracht,
zij kijkt vooral naar het totaalplaatje
van de dorpsingang van Helden.
“De gemeente en de provincie moe
ten de verkeerssituatie op dat punt

breder bekijken. Er komt vanuit de
Roggelseweg te veel verkeer het
dorp in en ook met te hoge snelheid.
Ook het zwaar landbouwverkeer dat
door het dorp rijdt, zorgt voor gevaar
lijke situaties. Het gaat om de hele
beleving, het verkeer vormt op de
rotonde een enorme belasting.”

vindt er binnenkort een gesprek
plaats met de provincie. “Raadslid
Paul Sanders heeft in de tijd dat hij
wethouder was, bij de provincie druk
gezet achter het oplossen van de
verkeersproblemen. Er hebben bin
nen het bestuur van de provincie in
die jaren veel wisselingen plaatsge

vonden en momenteel is er in Peel
en Maas ook een nieuwe wethouder.
We moeten afwachten wat de uit
komst is van de gesprekken binnen
kort.”

Tekst: Jeanine Hendriks

Remmend effect
De werkgroep hoopt op bredere
suggestiestroken die een rem
mend effect hebben op het ver
keer. Daarvoor dient wel het asfalt
vernieuwd te worden. Omdat de
Roggelseweg een provinciale weg
is, ligt de verantwoordelijkheid bij
Provincie Limburg. Volgens Verbugt
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Blinde Max Vrenken maakt klim met buddy en tandem

Docenten en leerlingen uit Peel en Maas
beklimmen Alpe D’Huez
21 docenten/begeleiders en 21 leerlingen van het Blariacumcollege in Venlo beklimmen op zaterdag 17 september de Alpe D’Huez voor het goede
doel Kidzbase. Onder de leerlingen en docenten/begeleiders zijn tien fietsers uit Peel en Maas. Voor de Maasbreese Max Vrenken is het een extra
uitdaging. Hij is namelijk blind en gaat samen met een buddy op een tandem de klim maken.

den door een docent, geeft Max aan.
“Vaak zijn dat leerlingen die meer
zelfvertrouwen kunnen krijgen van dit
project. Ik ben denk ik gekozen omdat
het de eerste keer is dat ze een blinde
leerling mee kunnen nemen. Dat vind
ik een leuke uitdaging. Natuurlijk speelt
het mee dat ik in mijn vrije tijd ook
sportief ben. Ik hoop een leuke herinne
ring hieraan over te houden. Straks kan
ik tegen iedereen zeggen dat ik de Alpe
d`Huez op ben gefietst. Daar ben ik wel
trots op en mijn ouders, zusje en opa,
die me komen aanmoedigen, ook.”

Straks kan ik tegen
iedereen zeggen dat ik
de Alpe d`Huez op ben
gefietst
21 haarspeldbochten

De 15-jarige Max Vrenken uit Maasbree
is blind geboren, maar dat weerhoudt
hem er niet van om aan de Big Climb
mee te doen. Hij ziet het zelfs als een
uitdaging om samen met een buddy
de berg te beklimmen. Het is een route
van 14 kilometer lang met een hoogte

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

Oplage 20.050 exemplaren
www.hallopeelenmaas.nl
Redactie
077 208 32 00
redactie@hallopeelenmaas.nl

Commercieel adviseurs

verschil van 1 kilometer. “Ik fiets samen
met een onderwijsassistente van het
Blariacum. Ze heeft me een keer eerder
geholpen op school, dus ik weet wie ze
is. Verder is één van de deelnemende
leerlingen mijn beste vriend, met de
anderen uit de groep heb ik nooit
gesproken.”

Buddy
Het Blariacumcollege wil leerlingen
laten zien dat je zuinig moet zijn op je
lichaam en dat je keuzes moet maken
in je leven. Daar hoort ook een gezonde
leefstijl bij. Zo’n vijftien jaar geleden
zocht het Blariacumcollege een uitda

ging om concreet werk te maken van
de Gezonde School. Die uitdaging werd
de Big Climb en dus het beklimmen
van de Alpe d’Huez. Sinds de mei
vakantie zijn 21 leerlingen en 21 col
lega’s van het Blariacum in training om
deze ‘Nederlandse berg’ binnenkort te
bedwingen. Max traint drie keer per
week, geeft hij aan. “Samen met mijn
buddy, waar ik in mijn vrije tijd mee
train, ren ik veel. Ook ga ik regelmatig
fietsen, dus de Big Climb moet goed
komen”, zegt hij zelfverzekerd.

Wennen
Toen Max acht weken oud was, kreeg

Vermogensaanwasbelasting
Het ministerie van Financiën heeft een document gepubliceerd met voorstellen over de toekomstige belastingheffing over inkomsten uit
vermogen. Deze heffing, die in de plaats komt van de huidige box 3-heffing, zou in 2025 in moeten gaan.
in de plannen van het ministerie,
op dezelfde wijze belast als nu.
Een groep economen stelt echter voor om de Eigen Woning ook
onder de nieuwe vermogensaanwasbelasting te laten vallen.
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Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden gemeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.

hij oogkanker, waardoor hij nog maar
3 procent kon zien. Dat wil zeggen dat
hij destijds alleen contouren en kleuren
zag. Sinds zijn 9e is hij volledig blind,
maar het verschil tussen licht en donker
is voor hem nog zichtbaar. “Ik ben het
fietsen op een tandem gewend, omdat
ik dit al jaren doe. Het is denk ik meer
wennen voor de persoon die voorop
fietst. Zij heeft een ander gevoel bij fiet
sen. Ik hoef in principe alleen maar mijn
benen te bewegen. Wel is het belangrijk
dat we goed met elkaar communiceren
en dat is wel even wennen.”
Om als leerling deel te nemen aan
de Big Climb, moet je gevraagd wor

Het team zamelt geld in voor het
goede doel KidzBaze, dat door mid
del van kleinschalige projecten kleur
geeft aan het leven van kinderen en ze
het gevoel geeft dat ze speciaal zijn.
Onlangs is het team van het Blariacum
een statiegeldactie gestart. De klim
telt 21 genummerde haarspeldboch
ten, per bocht hopen de leerlingen
21 euro op te halen. “Kidzbase zet zich
bijvoorbeeld in voor kinderen die uit
huis worden geplaatst. Ik vind het goed
van onze school dat ze dit doel hebben
gekozen. Met het de opbrengst van
onze actie kunnen die kinderen ook
sportieve dingen doen.”

Eén van de voorstellen is een zogenaamde vermogensaanwasbelasting. Daarbij worden niet alleen de
inkomsten uit het vermogen (rente,
dividenden, huur), maar ook waardestijgingen belast. Dus de waardestijging van effecten of bijvoorbeeld
van onroerend goed.
Woningen bedoeld voor zelfbewoning (de ‘Eigen Woning’) blijven,

Nu wordt er al sinds de invoering van het boxenstelsel in 2002
betoogd dat de Eigen Woning in
box 3 (de vermogens-box) thuishoort, maar in combinatie met de
invoering van een vermogenswinstbelasting kan dat forse gevolgen voor de te betalen belasting
hebben.
Stel dat je huis in een jaar
30.000 euro meer waard is geworden, dan zou daarover meteen
belasting verschuldigd zijn. Stel dat
het tarief net als nu 31 procent is,
dan betaal je dus jaarlijks 10.000
euro aan belasting. Dat zal veel
huizenbezitters in de problemen
brengen. Door de waardestijging

worden ze misschien op papier
wel rijker, maar van stenen kun je
geen belasting betalen.
De liquiditeitsproblematiek die
veroorzaakt wordt door de heffing over niet gerealiseerde winsten, is natuurlijk niet alleen voor
de woningbezitters een probleem.
Ook onroerend goed beleggers of
bezitters van een effectenportefeuille kunnen geconfronteerd worden met een belasting die hoger is
dan hun inkomen.
Daarnaast zijn er nog wel wat
andere problemen met de vermogenswinstbelasting. Zo worden
bijvoorbeeld ook inflatiewinsten
belast. Mijn huis kan wel 10 procent meer waard zijn, maar als
de boodschappen ook 10 procent
duurder worden, word ik daar
niet beter van. Ook dringt zich de
vraag op of verliezen aftrekbaar

zijn. Dat zou de overheid veel geld
kunnen kosten in een recessiejaar.
Het vaststellen van de jaarlijkse
waardestijgingen zal tot de nodige
discussies leiden.
We zouden natuurlijk een systeem kunnen bedenken van vaste
‘forfaitaire’ inkomensbepalingen,
maar dan komen we erg dicht bij
het systeem waar de Hoge Raad nu
een streep doorheen heeft gezet.

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 - 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 - 49 46 28
www.innovista.nu
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Het eerste jaar van Saar Fransen als kinderburge
meester zit er op
Nu de laatste kinderraadsvergadering is afgerond, zit ook het eerste jaar van kinderburgemeester Saar
Fransen uit Panningen erop. Volgens haar was het een leerzame periode en kijkt ze met veel plezier uit naar
het volgende jaar.

me af waarom ik eerst zenuwachtig
was. Ik vind het zelfs leuk om voor
de camera te staan.”

Dodenherdenking

De destijds 10-jarige Saar Fransen
werd vorig jaar na het insturen
van een filmpje over haarzelf uit
gekozen als kinderburgemeester.
In die tijd waren en nog beperkin

gen vanwege corona. Haar eerste
activiteit vond daardoor digitaal
plaats. “Dat vond ik niks”, blikt
Saar terug. Saar staat liever voor
een groep mensen, geeft ze aan.

Een interview afleggen is voor haar
niet meer spannend. “Ik heb geen
zenuwen meer om voor mensen
te spreken. Dat had ik in het begin
wel een beetje, maar nu vraag ik

Volgens Saar is het burgemeester
schap leuker dan verwacht. “Ik had
niet gedacht dat ik zo veel dingen zou
mogen doen. Eén keer per maand
staat er wel wat gepland. Het leuk
ste was voor mij om de prijzen uit
te reiken tijdens de jeugdkinder
kunstwedstrijd in Grashoek en om
een gedicht voor te lezen tijdens
Dodenherdenking. De kunstwed
strijd vond ik leuk, omdat ik Ans al
kende van mijn eigen schilderles.
De Dodenherdenking vond ik wel
spannend, want er waren ontzettend
veel mensen aanwezig. Van tevo
ren heb ik het gedicht een paar keer
geoefend met mijn ouders. Tijdens de
herdenking ging het heel goed.”
Over de vergaderingen van de kin
derraad is Saar ook superenthousiast.
De vergadering openen en sluiten
was volgens haar net zo leuk als bij
evenementen aanwezig zijn. “Ik kan
niet kiezen tussen wat ik het leukste
vindt”, geeft ze aan. De voorberei
dingen voor de vergadering deed ze
met een begeleider van de gemeente,
die haar vertelde hoe ze haar tekst

het beste kon beginnen of eindigen.
“Dat vond ik niet zo moeilijk. Er komen
meteen zinnen uit mijn mond.” Ook de
burgemeester heeft haar tips gege
ven. “Ze heeft mij geleerd hoe ik men
sen het beste kan aanspreken. Ik wist
niet dat dat kon”, zegt Saar lachend.

Jeugdcarnaval
Volgend jaar staan voor Saar verschil
lende activiteiten op het programma.
Na de zomervakantie wordt het jeugd
lintje weer uitgereikt en ook staat dat
jaar jeugdcarnaval op het programma.
“Ik heb echt zin in het volgende jaar als
kinderburgemeester. De jeugdcarnaval
is voor mij één van de leukste dingen.
Mijn hele familie houdt van carnaval.
Ik zal dan met de jeugdprinsen mee
moeten, maar ik maak zeker tijd om zelf
ook carnaval te vieren.”
Nu ze een jaar heeft geproefd aan het
burgemeesterschap, droomt ze nog
steeds van een baan als burgemees
ter in de toekomst. “Het is superleuk
om mensen te ontmoeten en overal bij
aanwezig te zijn. Het lijkt me leuk om
later ook burgemeester te zijn, maar
ik heb nog steeds veel andere opties
openstaan. Ik vind bijna alles leuk.”

Tekst: Jeanine Hendriks

Langer reizen naar huisarts valt in toekomst niet uit te sluiten
Huisartsenpraktijken in het hele land luidden al meermaals de noodklok: er dreigt binnen niet al te lange tijd
een groot tekort aan huisartsen, assistenten en praktijkondersteuners. Bovendien ervaren ze in praktijken een
alsmaar stijgende werkdruk. Een probleem dat ook in deze regio speelt. Als er op korte termijn niets aan de
situatie verandert, is het een kwestie van tijd voordat patiënten verder moeten reizen voor een bezoek aan de
huisarts, stelt huisartsencoöperatie Cohesie.
“Het aantal kwetsbare ouderen en
chronisch zieken stijgt. Onder andere
door vergrijzing hebben we ook in deze
regio te maken met een toenemende
zorgvraag. En deze was toch al niet
gering”, laat een woordvoerster van de
Noord-Limburgse huisartsencoöpera
tie Cohesie weten. “Bij andere instan
ties waar zorg wordt geboden stijgen
bovendien de wachtlijsten. Bij zie
kenhuizen, GGZ en jeugdzorg bijvoor
beeld. Daarnaast zijn er ook problemen
binnen het sociaal domein. Daardoor
wordt de huisarts langer en vaker als
aanspreekpunt gebruikt”, schetst ze de
kern van het probleem. Ook de als
maar groter wordende administratieve
last is veel huisartsen een doorn in het
oog. “Mede doordat er meer en hogere
eisen worden gesteld aan automatise
ring en het afleggen van verantwoor
ding, runnen huisartsen tegenwoordig
een compleet bedrijf, waar veel tijd
gaat zitten in de bedrijfsvoering.
Dat gaat ten koste van tijd die normaal
gesproken voor patiëntenzorg gebruikt
had kunnen worden”, vult ze aan.

Niet rooskleurig
Steeds meer huisartsen twijfelen of
ze op deze manier nog wel voldoende
plezier uit hun werk halen. Uit onder
zoek eerder dit jaar onder zeshon
derd huisartsen, bleek dat ruim de
helft niet weet of ze dit werk op deze
manier nog jaren wil voortzetten.
Er wordt mede daarom serieus reke
ning gehouden met een huisartsente

kort van 10 tot maximaal 20 procent in
het Nederland van 2028. De gevolgen
daarvan gaan patiënten vroeg of laat
merken. Cohesie ziet de toekomst dan
ook niet rooskleurig in. “Als de situ
atie blijft zoals deze nu is, sluiten we
zeker niet uit dat patiënten over een
tijdje verder moeten reizen voor een
bezoek aan de huisarts. De problema
tiek en de gevolgen daarvan spelen in
het hele land, dus daar is regio Peel en
Maas geen uitzondering op.” Geluiden
dat de toename van arbeidsmigranten
in dit gebied ook één van de rede
nen is voor extra drukte in praktijken,
is niet geheel terecht, laat Cohesie
weten. “Precies één jaar geleden is
Healthcare for Internationals (H4i)
geopend. Dit is een huisartsenprak
tijk speciaal voor arbeidsmigranten.
Daarmee leveren we als regio een
bijdrage om de problematiek rond
huisartsenzorg voor deze groep op
te lossen en de andere praktijken in
de regio hier niet mee te belasten.
Zo kunnen ze daar de zorg blijven bie
den die de inwoners in de regio nodig
hebben, op een manier waarop ze dat
gewend zijn.”

demonstratie lieten ook huisartsen
uit deze regio van zich horen. Zij val
len onder de overkoepelende vlag van
Cohesie, waar alle 113 huisartsen uit
Noord-Limburg hun kennis en krachten
gebundeld hebben. De coöperatie doet
al tijden wat het kan om de werkdruk
binnen de praktijken niet nóg verder op
te laten lopen, meldt de woordvoerster.
“Op het gebied van ICT, kwaliteitsbe
leid en bijvoorbeeld opvolgings- en
huisvestingsproblematiek, ondersteu
nen wij de praktijken waar we kun
nen. We treden namens de huisartsen
in de regio ook op als gesprekspartner
richting zorgverzekeraars, ketenpart
ners, gemeenten en andere landelijke
en regionale organisaties.” Waar nodig
bundelt Cohesie ook haar krachten met
andere Limburgse koepelorganisaties.
“In oktober van het afgelopen jaar heb
ben we samen met hen bezwaar aan
getekend tegen de nieuwe Wtza. Deze
nieuwe wet zorgt voor onnodig veel
extra administratieve verplichtingen,
die het niet bepaald aantrekkelijker
maken voor een huisarts om zich hier
te vestigen”, laat de woordvoerster van
Cohesie weten.

Demonstreren

Afremmen van zorgvraag

De heersende onvrede leidde eerder in
juli al tot een ware volksverhuizing van
huisartsen, doktersassistenten en prak
tijkondersteuners. In Den Haag kwa
men honderden vakgenoten samen om
te demonstreren tegen de oplopende
werkdruk in hun werkgebied. Bij die

Een deel van de sleutel voor het ver
lagen van de werkdruk op huisartsen,
ligt ook bij de burger, is de overtuiging
bij Cohesie. “Burgers zouden in een
aantal gevallen meer gebruik kunnen
maken van de digitale opties die ze
hebben. Ze kunnen eerst zelf op zoek

gaan naar antwoorden op apps als
moetiknaardedokter.nl of thuisarts.nl
waar veel betrouwbare informatie en
adviezen te vinden zijn. Daarmee wordt
de telefoondruk in praktijken, die nu
enorm is, vanzelf lager. Nu merken we
dat er heel veel vragen bij assistentes
binnenkomen die eigenlijk niet bij een
huisarts thuishoren.” Ook de gemeente
kan wat dat betreft een extra duit
in het zakje doen. “Alles draait om

het afremmen van de zorgvraag.
Sociale burgerinitiatieven, ondersteund
door de gemeente, kunnen daarbij
baten. Als burgers elkaar helpen om
gezond te blijven, neemt een deel van
druk vanzelf af. Het grootste knelpunt
zit echter in de wachtlijsten bij andere
instanties. Daar moet de overheid echt
mee aan de slag”, besluit ze.
Tekst: Jelle van Hees
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Vier generaties
Je hoeft niet sterk te zijn om iets vast te houden,
maar je moet ontzettend sterk zijn om iets los te laten.
Lange tijd en moedig heeft hij gestreden,
maar deze berg was te hoog om te overwinnen.
Met veel verdriet hebben wij mijn lieve man
en onze trotse vader los moeten laten.

Jan Stappers
echtgenoot van

Wilma Stappers - van Lier
* Meijel, 21 november 1959

† Meijel, 29 juli 2022

Meijel: Wilma Stappers - van Lier
Maisons-Laffitte: Pauline en Julien
Deurne: Nicole en Rob, Janne
Benji
Familie Stappers - van Lier
Molenhaagweg 57
5768 EE Meijel
Het afscheid heeft plaatsgevonden op donderdag 4 augustus.

Ivy completeert vier generaties

Broer,
voor altijd verbonden
waarheen je ook gaat,
eeuwig oneindig
onbreekbare draad.

Ivy Hamilton is inmiddels ruim twee maanden oud. Ze is de achterkleindochter van de trotse overgroot
oma Riek Engels-Bos (89) uit Panningen. Moeder Desiree Hamilton-Joosten (31) woont met haar gezinnetje
in Brunssum. Oma Ans Joosten-Engels (58) is woonachtig in het Zuid-Limburgse Beek. Ivy maakt de vierde
generatie vrouwen compleet voor de familie.

Jan Stappers
We gaan je enorm missen!
Bart en Linda, Ard en Marina, Ger en Ingrid,
Lizet en Eric, Pascal en Marjan.

“Het graas is gemeijd, d’n haof is gesjoefeld,
alles is gesjnoejd, rös nòw mèr oet.”
Wij hebben onverwachts afscheid moeten nemen
van mam, oma en omi

Lucie (Zus) Colbers-Janssen
* 12 juni 1931

Baarlo

Laatste kans laten ophalen taxussnoeisel in
strijd tegen kanker
Taxus Taxi haalt het taxussnoeisel nog tot en met vrijdag 12 augustus op, óók in gemeente Peel en Maas.
Het snoeisel kan tot en met donderdag 11 augustus worden aangemeld via www.taxustaxi.nl/afspraak
In de zomerdagen rijden de vrijwillige
chauffeurs van Stichting Taxus Taxi
elke dag over de weg. De stichting
haalt het vers geknipte groen van de
taxushaag op bij particulieren, bedrij
ven, begraafplaatsen en gemeenten.
De naalden van deze haag bevatten

de belangrijke basisgrondstoffen voor
chemotherapieën als medicatie tegen
kanker.
Taxus Taxi heeft zich ten doel gesteld
om dit jaar 125.000 kilo snoeisel in
te zamelen. Om dat doel te behalen
moet nog ongeveer 25 procent worden

ingezameld. Dit jaar was de stichting
niet in de gelegenheid om te werken
met tasuitgiftepunten. Ook zonder de
tas is deelname geen enkel probleem.
Het snoeisel mag los op een zeil, hoop
of kruiwagen worden gelegd, waarna
Taxus Taxi het opruimt.

Vier generaties

† 28 juli 2022

Piet Colbers †
Ton en Truus
Manon en Roger, Ryan
Aimée en Thomas
Hilda en Jac
Luuk en Lisanne
Eva (hartje) en Yoran, Sten
Koen en Mirthe
Nellie en Twan
Erik en Marissa, Jilou, Sterre
Lieke en Joey, Ties
Wouter en Vivian
Baarlo, 28 juli 2022
Correspondentieadres:
Fam. Colbers, Bongardweide 22 5991 NN Baarlo
Wij hebben op dinsdag 2 augustus in besloten kring afscheid
genomen van mam in het crematorium van Venlo.
Peet Steeghs Uitvaartzorg

Isa jongste telg van vier generaties
Door de komst van kleine spruit Isa Fijneman, dochter van Sanne Fijneman-Ghielen uit Maarheeze, is Dora
Nooijen-Jacobs uit Panningen superoma geworden. Haar dochter Gerrie Clevers-Nooijen uit Venray is
trots dat ze oma is geworden van Isa. Samen vormen ze vier generaties binnen de familie.
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Hectisch begin voor wethouder Erik Nijssen
Erik Nijssen uit Koningslust werd begin juni aangesteld als wethouder
met de portefeuille vitale gemeenschappen, sport, openbare ruimte en
duurzaamheid. Onderwerpen die vanuit zijn werk en interesse voor hem
niet geheel onbekend zijn. Door de aankondiging van de energieschaarste in Noord-Limburg mocht Nijssen meteen aan de slag met
hectische werkweken tot gevolg.
Voor Erik Nijssen is op onregelma
tige tijden werken geen nieuwe
koek. Voordat hij ‘ja’ zei tegen het
wethouderschap had hij een eigen
adviesbureau in duurzame energie.
“Mijn vrouw en twee kinderen zijn
het gewend dat ik vaak in de avond
uren of weekenden moest werken”,
legt Nijssen uit. Ondanks de ervaring
die hij op dit gebied heeft, omschrijft
Nijssen de eerste weken als wet
houder toch als hectisch. “Ik had
me sowieso al ingesteld op drukke
weken, maar er kwam op het laatste
moment ook de aankondiging over
de energieschaarste bij TenneT bij.
Dat onderwerp moest meteen wor
den opgepakt.”

Dorpsoverstijgend
Gezien zijn kennis over duurzame
energie, past zijn portefeuille bij
hem. Ook besturen is voor Nijssen
geen onbekend terrein. “Ik heb
enkele jaren bij het dorpsoverleg in
Koningslust gezeten. Daar werd mijn
interesse gewekt om dorpsoverstij
gend te gaan werken. Ik heb me aan
gemeld bij Lokaal Peel en Maas en
werd twee jaar geleden burgerraads
lid. Dat ik tijdens de verkiezingen
op plaats zes werd gezet, had ik van
tevoren niet verwacht.”
Lokaal Peel en Maas haalde tien
zetels binnen en Nijssen kreeg de
kans bij de coalitieonderhandelin
gen aan te schuiven. Ook maakte hij
aanspraak op een plek aan de raads
tafel. Toch koos hij ervoor om die
kans aan hem voorbij te laten gaan

en zich uiteindelijk aan te melden als
wethouder. Nijssen was echter niet
de enige binnen zijn partij. “De sol
licitatiegesprekken liepen goed en ik
werd uiteindelijk gekozen als wet
houder. Voorheen nam ik met mijn
adviesbureau dagelijks nieuwe pro
jecten aan, maar ik kon mijn klanten
niet laten weten dat ik wethouder
zou worden. Op een creatieve manier
heb ik ze afgezegd. Uiteindelijk heb
ik het werk voor mezelf stopgezet.
Ik ben nog steeds blij met mijn keuze
om me aan te melden als wethouder.
Elke dag is anders en dat maakt het
werk variërend en leuk.”
Nu de introductieweken erop zit
ten en de zomervakantie is begon
nen, gebruikt Nijssen die tijd om zich
in te lezen in de lopende projecten.
“Ik vind alles interessant, waardoor
ik me graag inlees over alles. Een bij
komstig voordeel is dat ik weinig
slaap nodig heb en in de ochtend,
wanneer nog iedereen ligt te sla
pen thuis, de dossiers erbij pak.”
Nijssen geeft aan dat hij nog veel op
zijn bordje krijgt de komende tijd.
Zo zit de fusie tussen de voetbal
club van Panningen en Egchel eraan
te komen en is Kessel nog bezig
met het Maasterras en de verbou
wing van De Paort. “Beide besluiten
brengen sentiment en historie met
zich mee. Het is moeilijk om het voor
beide partijen goed te doen. Dat is
natuurlijk vervelend, maar ik sta daar
zelf heel nuchter in.”
Over de toekomst van Peel en Maas
is hij duidelijk. “Het is belangrijk dat

WIJ ZIJN OP
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Over dementie

Column

Alles gaat
goed
Deze week een verhaal van
Francis die op één van mijn
columns reageert. Ieder verhaal is er één. Hoe meer wij
delen hoe meer wij elkaar
kunnen helpen. Een luisterend
oor levert al een bijdrage.

we doorgaan op de huidige manier”,
zegt Nijssen. Wel ziet hij nog verbe
terpunten binnen het zelfsturingstra
ject. “Dat is een plan dat zich door
de tijd ontwikkelt. Wel moeten we
als gemeente een grens aangeven
waar onze taken en waar die van de
gemeenschap liggen. Het zelfstu
ringstraject is nooit af en kan in de
toekomst alleen maar beter worden.”
Uitdagingen ziet Nijssen onder

andere in het buitengebied. Ook dat
is volgens hem een meerjarenplan.
Dat geldt ook voor de dorpsvisies die
er nog aan zitten te komen. “Er lopen
nog veel dossiers en het is belangrijk
dat de burgers zich gehoord voelen
daarbij. Dat laatste is voor mij een
drijfveer om dit werk te doen.”
Tekst: Jeanine Hendriks
Beeld: Stefan Koopmans

BouwPartner Wijnen is een zelfstandige
regionale bouwmaterialenhandel met
levering zowel aan professionele afnemers
als aan particulieren. Met vestigingen in
Maasbree en binnenkort ook in Horst.
Per direct zijn wij op zoek naar:

• MAGAZIJNMEDEWERKER

• VERKOOPMEDEWERKER BINNENDIENST
• VERKOOPMEDEWERKER BOUWSHOP
Nieuwsgierig?

Scan de QR code of
check onze website
voor meer info!
Natuurlijk kan je ons
ook bellen: 077-4651259

BOUWPARTNER WIJNEN

VENLOSEWEG 21, 5993 PH MAASBREE
077-4651259 | ROB.WIJNEN@BOUWPARTNERWIJNEN.NL

Francis: ”Het is een confronte
rende situatie als je een dierbaar
persoon met zoveel (levens)
kwaliteiten, zo achteruit ziet
gaan. Voor de persoon zelf is
het erg dat ze zich nog reali
seert dat wat ze vroeger kon,
nu niet meer kan en dat dat niet
meer terugkomt. Kortweg, ze
kan haar eigen levensweg niet
meer leiden, zoals ze vroeger
deed. Anderen moeten dat meer
en meer overnemen. Dat is een
pijnlijk proces. Een belangrijke,
eenvoudige en praktische actie
is, om haar naar het heden te
halen door haar aan te raken,
een knuffel te geven of iets in
de omgeving te laten zien of
aan te raken. Vaak zie je iemand
dan weer een beetje opfleu
ren. De grootste punten die mij
als zoon het meeste raken en
bezighouden zijn: hoe kun je
helpen om haar situatie zoveel
mogelijk te verlichten/drage
lijk te maken? Je loopt vaak
achter de feiten aan. Bepaalde
dingen weet je (nog) niet en
je wilt niet al iets ondernemen
als het (schijnbaar) niet nodig
is. Zeker niet als het haar oor
zakelijkheid wegneemt. Als
mantelzorger loert er nog iets
waar je op moet letten. Dat is
dat je jezelf voorbij kunt lopen
en daardoor in de puree komt.
Daaruit volgt dat je de persoon
die jij helpt niet meer kunt hel
pen. Dan heb je twee vliegen in
een klap aan de verkeerde kant
van het doel. Dat kun je dus
echt niet gebruiken. Daarom is
het verdelen van taken onder
meer mensen, als dat mogelijk
is, heel belangrijk en dat kan
je ook weer uit de puree halen
en je eigen leven verlichten.
Ook dat is, voor mij, nog steeds
een leerproces. Hopelijk komen
er binnen afzienbare tijd oplos
singen waarmee de oorzaak van
dementie aangepakt kan wor
den.”
Wilt u reageren? Bel Frank Jeene op
06 22 04 87 39 of mail naar
allesgaatgoeddementie@gmail.com
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Zo blij met jou erbij!

Tom

Geboren op
30 juli 2022
Zoon van
Ruud en Lea Engels-Derikx
‘Met drie broertjes was
het fijn, maar met 4 zal
het nog leuker zijn’.
Guus, Bart & Noud
Ninnesweg 11
5981 PA Panningen

Nog volop in het leven en bruisend van energie
is geheel onverwacht van ons heengegaan,
mijn zorgzame maatje, onze lieve pap en trotse opa

Piet Maessen
levenspartner van

Annemie Pijnenborg
Grashoek, 29 november 1949

† Venlo, 1 augustus 2022

in herinnering
Nelly Versteegen
Panningen: Hilde en Remco
Milou, Vigo, Lenn
Baarlo: Jeroen en Petra
Pim, Ciel

Henk en Toos
Lansbergen-Meerts

Geheel onverwachts is mam en oma van ons heengegaan.
Wij zullen haar heel erg missen.

Nel Vaessen - Haenen

* 5 juli 1932

Baarlo

† 26 juli 2022

Voorzien van het Heilige Sacrament der Zieken
Broers en zussen
Neven en nichten
Baarlo, 26 juli 2022
Correspondentieadres:
P. Smits, Looierstraat 30, 5991 KC Baarlo

Panningen
www.janssenuitvaart.nl

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

bob noten
uitvaartbegeleiding

Wij hebben op maandag 1 augustus in de H. Petruskerk van
Baarlo afscheid genomen van Sjaak en hem begeleid naar het
crematorium in Venlo.
Peet Steeghs Uitvaartzorg

Jan Duijf
Elke dag was Jan actief als maaltijdvrijwilliger bij De Groenling
in Panningen. Met heel veel plezier en passie zorgde
Jan voor gezelligheid, maar vooral dat bewoners konden
genieten van de heerlijke maaltijden die door de kookdame
bereid werden. Iedere dag keek hij er weer enorm naar uit
om iets te kunnen betekenen als vrijwilliger.
Jan heel erg bedankt en we gaan je missen.
Wij wensen dochter José en familie heel veel sterkte.
Bewoners, medewerkers en vrijwilligers zorglocatie De Groenling
raad van bestuur en raad van toezicht De Zorggroep

Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.
met 24-uurs kamers
begeleiden en ontzorgen
voor élke verzekering

077-3661314 | www.bobnoten.nl

echtgenote van

Piet Vaessen †
Zij overleed op 89-jarige leeftijd.
Peter en Trudie
David en Vera
Sarah en Herman
Hugo
Cor en Christine
Johan en Angelique
Rio en Armend, Luan, Edem
Reno
Terra en Kilian
Demi en Juul
Maasbree, 27 juli 2022
Corr. Adres: De Drost 7, 5993 BZ Maasbree
Wij hebben afscheid genomen van mam en oma op
dinsdag 2 augustus.

Wij zijn verdrietig door het overlijden van

24-uur
bereikbaar

eigen afscheidscentra

Ingrid, Mikki
Juul en Puck
Jamie en Koen, Louca,
Raf

In plaats van bloemen graag een bijdrage aan het Longfonds,
waarvoor collectebussen aanwezig zijn.

Sjaak Smits

t. 077-3078642

† Panningen, 30 juli 2022

De uitvaartdienst vindt plaats op donderdag 4 augustus
2022 om 15:30 uur in de aula van het crematorium van
Venlo, Grote Blerickse Bergenweg 30,5927 PB Venlo.

Wij hebben afscheid moeten nemen van onze broer en oom

samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

* Baarlo, 11 december 1940

Het afscheid van Piet vindt plaats op maandag 8 augustus om
11.00 uur in het Crematorium, Grote Blerickse Bergenweg 30,
5927 PB te Venlo.

“ ’t is gedaon, ich gaon nao hoés”

t. 077 308 28 33
fienbosuitvaartzorg.nl

Jan Konings

Correspondentieadres: Kuiperstraat 5, 5991 MC Baarlo

Hartelijk gefeliciteerd
Kinderen en kleinkinderen

Persoonlijk afscheid’’

weduwe van

Piet is thuis, waar jullie welkom zijn om persoonlijk afscheid van
hem te nemen op zaterdag 6 augustus van 14.00 tot 17.00 uur.

50 jaar getrouwd

‘‘Samen zorgen voor een

Mia Konings-Bouten

Richard en Veronique
Siem, Fiene

Brigadestraat 8, 5981 HJ Panningen

Op 11 augustus zijn

Noa ein leave vol zörg en aandach veur idderein dae
häör dierbaar waas en auch dankbaar det häör verdere
pien besjpaard is gebleeve, is toet ós verdreet van ós
haergegoan ós zörgzame mooder en leef eum.

Voor aardbeienplanten
- groenteplanten o.a.
winterpreiplanten - fruitbomen en
klein fruit naar Thijs Huys Langstraat
64, 5963NW Horst-Hegelsom
Tel.: 077 398 35 52

Ben op zoek naar een paar honderd
oude blauwe handpannen.
Wie heeft deze nog liggen en wil
ervan af? Tel. 06 51 40 48 74
Wij bezorgen onze eigen geteelde
nieuwe aardappelen gratis bij
u thuis. Min. 5 kg. Absoluut de
lekkerste. Tevens uien te koop.
Tel 077 307 88 53

Politie Peel en Maas: doe
altijd een telefonische melding
Het politiekorps van de gemeenten Horst en Peel en Maas krijgt
steeds meer meldingen binnen via de chatfuncties van de sociale
media waarop ze actief zijn. Ze verzoeken hun volgers met klem om
op zowel Instagram als Facebook enkel algemene vragen te stellen
en officiële (spoed)meldingen te allen tijde telefonisch te doen.
Voor spoedmeldingen verwijst
de politie naar alarmnummer 112.
Alle overige meldingen kunnen
telefonisch worden doorgegeven op
0900 - 8844. Reden dat het basis
team van de gemeenten Horst en
Peel en Maas hier op wijst, is het
feit dat hun social mediakanalen
door een klein groepje politiemen
sen wordt beheerd. Dat doen ze
voornamelijk in hun vrije tijd, waar
door het soms vrij lang kan duren
voor een reactie volgt. “Dat is de

reden dat privéberichten niet 24/7
worden uitgelezen en beantwoord.
Indien u ons een bericht stuurt, zult
u een automatisch antwoord krijgen
met het verzoek om 112 of 09008844 te bellen. Op die manier kan uw
melding meteen worden aangeno
men en voorkomt u dat uw melding
pas één of twee dagen later wordt
gezien, waarmee inzet van de politie
soms geen zin meer heeft’’, valt er
te lezen op de Facebookpagina van
Politie Peel en Maas.

0408 \ nieuws

07

Dana Cup ervaring om nooit te vergeten voor
Baarlose meiden
Hoewel de sportieve prestaties op de kwalitatief goedbezette Dana Cup vast en zeker niet al te lang blijven hangen bij de meiden van VV Baarlo
MO19-1, beleefden ze naar eigen zeggen op alle fronten een legendarische week op Deens grondgebied. Een terugblik met speelsters Lieke Smedts en
Bien Driessen.

nie was wel echt het hoogtepunt voor
de meeste meiden. Met alle deelne
mende teams liepen we een route
door de speelstad en eindigden we
in het stadion van de lokale profclub.
Een prachtige en unieke ervaring,
die iedereen nog lang bij zal blijven”,
aldus Bien. “We hebben ook best veel
van de omgeving gezien”, voegt Lieke
toe. “Op woensdag zijn we de hele
dag gaan fietsen en hebben we heer
lijk geluncht met z’n allen. Het strand
hebben we natuurlijk ook eventjes
bezocht.”

Reünie

“Het was een prachtige week, vol
gezelligheid”, laat Bien enthousiast
weten. “We gaan dit niet snel nog
eens meemaken, verwacht ik. We zijn
heel blij dat we dit met ons ‘oude’
elftal konden doen. Komend seizoen
start een deel van het team bij de
senioren, een paar meiden gaan stop
pen en de overige zes sluiten zich aan
bij MO17-1”, verduidelijkt Lieke. De trip
naar Noorwegen vormde derhalve
de afscheidstoer voor het succes
volle MO19-1. Een team dat al lang bij
elkaar is. “Er waren in Denemarken
zelfs twee meiden bij die in 2020,
toen we eigenlijk een toernooi in het
buitenland aan het plannen waren

maar er vanwege corona een streep
door ging, nog bij ons team hoorden”,
vertelt Lieke. “Dat geeft wel aan hoe
hecht we zijn.”

Mexicaanse domper
Voor de Dana Cup maken jaarlijks
honderen jeugdteams, bestaande uit
zowel meiden als jongens, de over
steek naar Denemarken. Per bus,
zoals de meiden van Baarlo, of per
vliegtuig, zoals de tegenstandsters
die uiteindelijk verantwoordelijk
waren voor de uitschakeling van
Baarlo MO19-1 in de kwartfinales van
de verliezersronde. “Onze resultaten
waren niet super, maar we hebben

wel ontzettend goed ons best gedaan.
Het hoge niveau en de harde wind
speelden ons behoorlijk parten”, ver
klaart Bien. “In de poulefase speelden
we tegen een Noors elftal (0-7 verlies,
red.). Die meiden spelen drie niveaus
hoger dan wij. Dat geeft wel aan hoe
hoog het niveau was”, voegt de voet
balster daaraan toe. “In de kruisfina
les, waarin we uiteindelijk van het
Mexicaanse Femelite met 0-1 verlo
ren, hadden we prima kansen om te
winnen”, vertelt ze. “Toen speelde
de vermoeidheid ook een grote rol.
Iedereen zat er op de laatste dag een
beetje doorheen. En we hadden intus
sen allemaal spierpijn van het voet

ballen en de korte nachten”, voert
Lieke verdere verzachtende omstan
digheden aan.

Gezelligheid
Het sportieve aspect, hoewel het
voor mooie ervaringen zorgde, zul
len de meiden vermoedelijk snel
vergeten. De week in Denemarken
stond in het teken van veel meer dan
voetbal alleen. “We hebben wel een
paar feestjes gebouwd”, vertelt Bien.
“Het was onderling gewoon hart
stikke gezellig. Ook met de jongens
teams die in dezelfde accommodatie
als ons verbleven. Dat klikte wel.
We hebben onderling veel spelletjes
gespeeld en de alcoholische drank
was natuurlijk ook nooit ver weg”,
zegt ze lachend. “De openingsceremo

Na een busreis van 12 uur, keerden
de meiden afgelopen zaterdagavond
30 juli terug in Baarlo. Wie denkt dat
ze uitgeput hun bed opzochten, heeft
het mis. De lijn van de week daarvoor
werd moeiteloos nog eventjes door
getrokken. “Het is fijn om weer terug
in Baarlo te zijn, maar de week had
van ons best nog wat langer mogen
duren. Na thuiskomst is een deel
van ons direct doorgegaan naar de
Ossefeesten. We vonden dat er nog
niet genoeg was gefeest. Wij kun
nen altijd door”, vertelt Bien met een
lach. Het mag duidelijk zijn: de trip
van VV Baarlo MO19-1 naar de Dana
Cup was een succes. Sterker nog: het
schreeuwt om een vervolg. Nu het
team uit elkaar valt, lijkt dat lastig te
gaan worden. Al houdt Lieke een slag
om de arm. “Zeg nooit nooit. Ik zou
het zo weer overdoen. Misschien kun
nen we als een soort reünie in de
toekomst nog een keer gaan met dit
gezelschap. Dat zou geweldig zijn.”

Tekst: Jelle van Hees

Werkplaatsmedewerker/
metaalbewerker m/v
Werken bij Nelissen Constructie
Wij zijn Nelissen Constructie. Sinds 1997 leveren wij trappen
en balustrades op maat aan onze klanten. Deze maken we met
name voor winkels, appartementencomplexen, bedrijfshallen
en de bouw.

Elektrische duofiets aangeschaft voor
Kessel en Kessel-Eik
Dankzij de vele donaties is er ruim voldoende geld opgehaald voor de crowdfundactie ‘Samen op de fiets’ en
is er inmiddels een elektrische duofiets aangeschaft voor Kessel en Kessel-Eik. Met het restbedrag kan zelfs
de eerstkomende jaren voorzien worden in alle onkosten. Eerder werd aangegeven dat de fiets gestationeerd ging worden bij zorginstelling Wozoco, maar dit kan om praktische redenen geen doorgang vinden.
Initiatiefnemers Frans en Ger Kappel zijn momenteel nog in onderhandeling over een andere locatie/
beheer voor de duofiets en zodra dit rond is, kan de fiets in gebruik worden genomen.

Bij Nelissen Constructie staat bij ieder project de wens van
de klant centraal. Wij maken maatwerkproducten, geheel
passend bij de behoeftes van de klant. Wij zijn gespecialiseerd
in trappen, balustrades en het kleinere las- en constructiewerk.
Al deze projecten voeren wij van A tot Z uit. Van het uittekenen
tot aan de montage. Ons team bestaat uit een groep van
10 gemotiveerde medewerkers, die iedere dag met veel plezier
werken aan de projecten. Al deze factoren zorgen ervoor dat
wij projecten op kunnen leveren waar wij achter staan en
trots op zijn.
U kunt uw sollicitatie richten aan:
Nelissen Constructie t.a.v. de heer R. Nelissen
De Gruisdonk 21, 5928 RT Venlo
T 06 50 29 29 88 E info@nelissenconstructie.nl
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ZOMER AAN
DE MAAS
LAAT JE VERRASSEN
DOOR VENLO, ARCEN
& STEYL
www.venloverwelkomt.nl/zomer

AGENDA

Financiële onzekerheid bij
verbouwing De Paort in
Kessel, projectgroep nog
altijd positief over doorgang
Door stijgende bouwkosten verlopen de voorbereidingen voor de
verbouwing van De Poart in Kessel minder soepel dan verwacht.
Momenteel is de werkgroep bouw druk bezig met besparingen in
kaart te brengen om het plan nog door te kunnen laten gaan.
Ondanks de onzekerheid staat de werkgroep er nog positief in.
Waar de werkgroep had gehoopt
nu midden in de verbouwing te
zitten, ziet dat er in werkelijkheid
anders uit. Er worden nog altijd
voorbereidingen getroffen om het
financiële plaatje rond te krijgen.
“Toen we de offerte van de aanne
mer ontvingen, zagen we dat de
bouwkosten substantieel geste
gen zijn. Die kosten zitten vooral
in installaties, zoals de lift of de
luchtventilatiesystemen. Ook al
zouden we De Paort niet gaan ver
nieuwen, dan waren deze vervan
gingen toch nodig. We hebben te
maken met een oud gebouw dat
niet meer voldoet aan de eisen.
Het liefste waren we al aan het
bouwen geweest in plaats van
zoeken naar nieuwe motivatie”,
geeft Maud Willems van de werk
groep aan.

Creatieve manier
Omdat er een totaal nieuwe situ
atie is ontstaan en het plan op zijn
kop werd gegooid, trok de werk
groep recent aan de bel bij de
gemeente. Wethouder Erik Nijssen
kwam op bezoek en gaf de werk
groep huiswerk mee. Willems:

3 / 10 / 17 AUGUSTUS

SFEERMARKT ARCEN
CENTRUM ARCEN

3 - 7 AUGUSTUS

AAN DE WATERKANT
LAGE LOSWAL VENLO

25 - 28 AUGUSTUS

ZOMERPARKFEEST
JULIANAPARK VENLO

www.venloverwelkomt.nl/agenda

“We gaan samen zoeken naar een
oplossing, maar hoe die oplos
sing vanuit de gemeente eruitziet,
is onbekend. Momenteel bekij
ken wij alle opties en zoeken we
zelf naar besparingen, wel met
het doel dat alle verenigingen,
de bieb en de dorpsontmoeting
het gebouw kunnen gebruiken.
Daardoor is ook die uitbouw nood
zakelijk. Uiteraard hebben we ook
het scenario besproken waarin we
het nodige budget niet rondkrij
gen, maar wij zien reële opties om
kosten te besparen en zijn ervan
overtuigd dat we een creatieve
manier vinden om het probleem
op te lossen. Als het aan ons ligt,
gaat de verbouwing door.”
Op de achtergrond zijn de vrij
willigers ook hard bezig met het
aanschrijven van fondsen. In sep
tember hopen ze daar een punt
achter te zetten. “Binnenkort
hopen we ook leuke acties in het
dorp op te zetten, maar je kunt pas
wat van de mensen vragen als het
plan concreet is. Momenteel heb
ben we weinig te communiceren.
We hopen de financiën snel rond te
krijgen.”

Inpassing parkeerplaatsen in
nieuw plan Mariaplein levert
kritiek op
Al dertig jaar is het Mariaplein in Helden onveranderd. Volgens het
Dörper Overleg en gemeente Peel en Maas is het tijd voor vergroening en gaat het plein op de schop. De eerste schetsontwerpen zijn
onlangs gepresenteerd aan het dorp, maar daaruit bleek dat de
inpassing van parkeerplaatsen voor kritiek zorgt.
Momenteel heeft het plein een
sobere uitstraling. De bedoeling
is dat het Mariaplein een open
karakter krijgt, de kerk meer aan
het plein komt te liggen, de kiosk
toegankelijker wordt en dat er
vooral vergroening plaatsvindt.
Het doel van de opfrisbeurt is om
de leefbaarheid van het dorp te
verbeteren. De intekening van de
parkeerplaatsen leverde echter tij
dens de presentatie van de plannen
kritiek op.
Volgens Peter Kurvers, voorzitter
van het Dörper Overleg, is het hui
dige aantal parkeerplaatsen terug
te zien in de plannen. Het is echter
vanwege de inpassing van groen
niet meer mogelijk om op plekken
te parkeren waar geen vakken zijn
aangebracht. “Omdat er momen
teel op verschillende plekken, zoals
de Kesselseweg en bij de kerk,
wild geparkeerd wordt en dat in de
nieuwe plannen niet meer moge
lijk is, maken bewoners zich zorgen

over het aantal parkeerplaatsen.
Met name voor de ondernemers
aan het plein zorgen de plannen
voor onzekerheden. Zij vragen
zich af waarom het na dertig jaar
nodig is om veranderingen aan te
brengen. Het plein is in de huidige
staat niet slecht, maar er zijn veel
mogelijkheden. Momenteel is het
Mariaplein niet aantrekkelijk en met
enkele aanpassingen maken we de
omgeving toegankelijker. Daarnaast
roept de maatschappij dat we moe
ten vergroenen en daar geven we
gehoor aan.”
De suggesties die tijdens de inloop
avond werden gedaan door omwo
nenden of ondernemers worden
bekeken en mogelijk toegepast in
de plannen. In september staat een
nieuwe bijeenkomst gepland met
de gemeente. Gestreefd wordt om
in begin volgend jaar de plannen
voor te leggen aan de gemeente
raad.
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Spelregels Milieupark
Peel en Maas
Het Milieupark is alléén voor onze inwoners. Wij vragen daarom uw postcode,
huisnummer én eventueel een identiteitsbewijs.

Op vakantie?
Licht de buren in!

Maak het inbrekers
niet te makkelijk.

Het Milieupark bereikt u via de Loosteeg. Volg de borden ‘Milieupark’. Aan de route naar het
Milieupark liggen veel bedrijven. Staat u in de wachtrij voor het Milieupark, zorg er dan voor dat
de in- en uitritten van de bedrijven bereikbaar zijn.
•
•
•
•
•
•

Sorteer thuis uw afval. Het moet gescheiden worden aangeboden
Neem zelf hulp mee. Onze medewerkers helpen niet bij het lossen van zware spullen
Er mag per keer maximaal 2 m3 aangeboden worden
Tractoren, landbouwvoertuigen en bedrijfswagens zijn niet toegestaan op het Milieupark
Het is verboden bedrijfsafval aan te bieden
Zit er asbest bij uw afval? Meldt dit bij binnenkomst, er zijn speciale regels voor het inleveren
van asbest

Let op: bij het Milieupark kunt u alleen pinnen. Kijk voor de kosten op: www.peelenmaas.nl
zoekwoord: Milieupark.
Openingstijden:
• maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 uur tot 16.00 uur
• zaterdag van 08.00 uur tot 16.00 uur.

Bespaar op uw energierekening

Verduurzaam uw huis
met een energiecoach van
provincie Limburg
Het verduurzamen van uw huis levert u een lagere energierekening op. Uw eigen
comfortabele woning, met lagere kosten voor energie. Vooral als u een oudere
woning heeft die niet goed geïsoleerd is. Reden genoeg om meteen aan de slag te
gaan! Maar waar begint u? En, wat is voor uw huis en woonsituatie slim om te doen?
Provincie Limburg stelt tot 30 september 2022 een gratis advies beschikbaar van de
energiecoaches van ‘De Wattmeesters’. Maar let op, dit aanbod geldt zolang er voldoende
budget is. Op = op.
Hoe werkt het?
Na een vooronderzoek door de energiecoach, maakt hij een afspraak met u om bij u thuis te
komen. Samen bespreken jullie uw wensen en brengen jullie in kaart wat de beste manieren
zijn om uw huis te verduurzamen. Passend bij uw huis en woonsituatie. De adviezen worden
in een rapport verzameld, met daarin de maatregelen, kosten en opbrengsten. Hierdoor
kunt u zien wat de maatregel kost, maar ook wat het u oplevert door besparing.
De energiecoach helpt u op weg met de maatregelen. Vragen over offertes en financiering
kunt u aan de energiecoach stellen. Ook geeft de energiecoach tips hoe u snel en simpel
dingen kunt doen. Door kleine maatregelen zoals ledlampen, radiatorfolie en tochtstrips
bespaart u makkelijk en snel energie.
Afspraak maken
Benieuwd hoeveel energie u kunt besparen? Maakt een afspraak met een energiecoach:
https://dewattmeesters.nl/

Vraag uw vertrouwde buren:
- op uw woning te letten
- de post weg te halen
- bij verdachte situaties 112 te bellen

WhatsApp

Gemakkelijk
en snel
sneleen
eenberichtje
berichtjesturen
sturenvia
via
Gemakkelijk en
WhatsApp nummer
nummer 06
06--1804
18047445
7445
Wij
beantwoorden WhatsApp
WhatsAppberichten
berichten
Wij beantwoorden
maandag
t/m
vrijdag
van
08.30
tot17.00
17.00uur
uur
maandag t/m vrijdag van 08.30 tot

Bekendmakingen

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

Straat/omschrijving

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

Bong 89
Helling 27
Helling 43
Koeberg 2
Groeze 18
Meijelseweg 40
Helenaveenseweg 56
Spiesberg 18
Jacob van Marisring 31
Mariaplein 18
Op de Lundert 19
Bosakkerweg 1
Meester Caelersstraat 2
Achter de Hoven 16
Dormansgoed 18 t/m 30 en Vlasbemt 2 t/m 16
Kerkdijk 1a
Krayel 20
Wilhelminalaan 16
Pastoor Schreursstraat 1
Raadhuisstraat 7
Slinkstraat 15
Vervangingsregeling directie en management

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
Postbus 7088, 5980 AB Panningen
5981 CC Panningen
077 - 306 66 66

info@peelenmaas.nl
06 - 1804 7445

www.peelenmaas.nl
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Poll

eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Crisisopvang vormt prima tijdelijke
oplossing voor asielzoekers
Al maanden slapen asielzoekers buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Er is simeplweg te weinig plek om iedereen op te vangen. Het noopte
de overheid er toe om alle veiligheidsregio’s te verplichten elk 225 extra plekken te zoeken die tot oktober beschikbaar zijn voor noodopvang.
Is het probleem daarmee opgelost? Waarschijn
lijk slechts ten dele. De immigratie- en Naturali
satiedienst (IND) heeft te kampen met een nog
altijd oplopende achterstand. Meer dan 6.000
asielzoekers wachter al langer dan de wettelijke
termijn op een beslissing over hun verblijf in
Nederland. Ter vergelijking: dat zijn er zes keer

meer dan in januari van dit jaar. De vraagt rijst dan
ook of er überhaupt een oplossing voorhanden is
om dit probleem binnen afzienbare tijd op te lossen.
Noodgrepen als (tijdelijke) opvanglocaties lijken wat
dat betreft slechts een lapmiddel. De roep om een
algehele migratiestop in Nederland wordt langzaam
maar zeker steeds luider. Aan de andere kant: de

wereld is van iedereen en is het niet gewoon onze
plicht om asielzoekers op een zo humaan mogelijke
manier op te vangen? Zijn de crisiscentra die nu als
paddenstoelen uit de grond schieten de enige logi
sche oplossing op dit moment?

Bespreking poll week 30

Juicekanalen gaan te ver
Berichten over een vreemdgaande Danny de Munk, grensoverschrijdend gedrag door Marco Borsato of Samantha Steenwijk, die illegale dieetpillen zou gebruiken om af te vallen: het zijn stuk voor stuk roddels die voor het eerst naar buiten werden gebracht door zogenaamde ‘juicekanalen’. Dit zijn meestal Instagram- of YouTubepagina’s waar ongefilterd roddels over BN’ers worden geplaatst. De roddels komen vooral binnen
via onbekende bronnen, die vaak niet worden geverifieerd. Gaat dit te ver?
Monique Litjens is het eens met de stelling en
vindt dat juicekanalen te ver gaan. “Een goed
kope en vuile manier om geld te verdienen”,
zegt ze. “Andermans leven kapot maken met
roddels, bah. Helaas hebben deze mensen/kana
len ook nog veel volgers, die alles klakkeloos

geloven. Het respect is ver te zoeken.”
Aan de andere kant geven ‘juicechannels’ aan dat ze
alleen maar roddels verspreiden en geen journalis
tiek verkondigen. Daarom kunnen zij zich verschui
len achter hun vrijheid van meningsuiting. Hoe je
het ook wendt of keert, ‘juicekanalen’ worden in

ieder geval steeds populairder. Van oudsher zijn
mensen dol op sensationele verhalen, vooral din
gen die fout gaan in het leven van bekende mensen
worden interessant gevonden.

Ingezonden brief

Naar een echte samenleving
Als je vrijwilligerswerk doet in bijvoorbeeld een moestuin en er dan bij het weggaan groentes mee kan
nemen, voelt dat enorm goed. Het gevoel dat je krijgt als je je energie in de grond en aan de planten geeft,
is enorm bevredigend. Al zou je geen groenten mee krijgen, zou je je nog steeds erg fijn voelen.
Zo zou ik ook de gemeenschap wil
len zien: mensen die in hun werk
bevrediging vinden en niet alleen
voor het geld zouden hoeven te wer
ken. Een gemeenschap zonder geld,
mensen die het fijn vinden om er
voor elkaar te zijn, elkaar om niets te
helpen, verbonden in liefde. Zonder
geld zou er geen streven meer hoe
ven te zijn naar meer, meer en nog
meer. De criminaliteit zou hiermee
ook voor een groot deel afnemen,

alles waar je behoefte aan hebt is zo
te krijgen. Je hoeft niets te stelen er
niet voor te moorden.
Mijn mening is: weg met de poli
tiek, want die functioneert niet
meer. Weg met Rutte en zijn ‘World
Economic Forum clubje’. Weg met
het geld dat de elite steunt.
Als je mensen kiest als volksverte
genwoordiger en daar mandaat aan
geeft jou te vertegenwoordigen, vor
men ze een regering en vergeten ze

snel dat ze daar namens duizenden
of zelfs miljoenen kiezers geplaatst
zijn en gaan dan gewoon hun eigen
gang. Dat brengt ons nergens. Het
hele land gaat er aan kapot.
Het volk zal in armoede gaan en uit
hun huizen worden gezet als ze hun
huur en energie niet meer kunnen
betalen. Dat was in de vorige eeuw
ook gebeurd, dan staan er duizenden
of miljoenen mensen op straat. Den
Haag heeft hier zelf geen last van.

We worden allemaal geboren en
gaan allemaal dood, dat is voor
iedereen hetzelfde. Het enige ver
schil nu is in welk gezin je wordt
geboren en sterft. Het geld heeft
daar verschil gebracht, dat is voor
mij de grote gemene deler die de
mensheid verdeeld.
Laat we ons in liefde verbinden en
een samenleving opbouwen waarin
we weer om elkaar geven en niet
meer langs elkaar leven voor geld
of bezit.
Eef de Bruijn
Steenbakkersstraat, Panningen

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

Wij zoeken per direct een:

Medewerker
Tandtechniek
Beekstraat 2, 5981 AS Panningen • 077 400 0128 • info@tppyvancromvoirt.nl • www.tppyvancromvoirt.nl

Wat dunkt dich?

Column

Vreuger waas
ut angers
Jippe: “As nemand get zaet,
gebeurt er niks en wuert ut sjtil”.
Vreuger waas alles baeter!!
Onzin... was het vroeger inderdaad allemaal beter? Het was
anders. In onze huidige samenleving kan iedereen, op het irritante af, altijd en overal op de
smartphone of tablet alle social
media raadplegen. Elk moment
van de dag kunnen we online, op
YouTube, platforms, streamen
of gamen. “Waat dunkt dich
trouwens van gamen?”
Met stip staat gamen hoog in het
‘Next generation’ masterprotocol.
Bezorgd voor verslaving bij jon
geren en kids? Zolang die jonge
ren deel blijven uitmaken van de
community en zich niet terugtrek
ken, kan gamen een onderdeel zijn
in het sociale leven. Signalen van
teveel gamen: verminderde school
prestaties, somberheid, angst,
agressie en sociale isolatie. Ga altijd
het gesprek aan, ook verdieping
in die online wereld en duidelijke
afspraken maken is aan te beve
len. Trouwens, waat dunkt dich van
kindertv? Met gekromde tenen keek
ik met de kleinkinderen. Als pro
grammamaker van avontuurlijke
en geweldloze kindertv streefde ik
naar universele waarden, vorming
en kennis overdracht. Onderzoek
toont aan dat kinderen en ouders
graag humoristische, fantasierijke,
leerzame, spannende en geweld
loze programma’s willen zien.
Met 35 jaar tvervaring produceer
den wij complete kinderen- en jon
gerenprogramma’s, naast aankoop,
dubbing en distributie van bekende
non violence tekenfilms/series.
Door de ervaringen met nationale
en internationale producenten en
landelijke tvzenders werden we
in 1997 gevraagd voor de com
plete productie van het Brabantse
kinderprogramma KinderSpul en
de ‘KinjerKraom’. Het Limburgse
dialectprogramma was inspire
rend, informatief en educatief voor
kinderen van alle leeftijden. De ver
klaring voor ‘Vreuger waas alles
baeter’ is misschien wel machte
loosheid. Voor het gemak wordt
door een gekleurde bril naar het
verleden gekeken. Deels terecht,
maar het verleden verheerlijken
brengt geen vernieuwing. Jippe:
“Doot gewoën diën eige dink, den
duis se miër as genog”.
Peter Joosten

0408 \ jongeren
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15-vragen aan

Danique Kremers Helden
In groep 3 ben ik begonnen met
handballen en dat doe ik nog steeds
met plezier.

Wat is je favoriete herinnering
aan de winter?
Het allerleukste aan de winter vind
ik wintersportvakantie. Toen ik 4 jaar
oud was, stond ik voor het eerst op
de latten. Sindsdien zijn we bijna
ieder jaar een weekje weg in de
winter. Naarmate ik ouder word,
wordt wintersport steeds leuker.
En de après ski ook.

Wat is je favoriete restaurant?
Vroeger gingen we in Toscane
vaker naar een oud stel dat een
terrasje in hun tuin had. Het stel
kookte zelf het eten, gemaakt van
alles uit eigen tuin. Daar kwamen
sommige locals wel eens eten.
Het is dus niet echt een restau
rant, maar daar hadden ze wel het
allerlekkerste eten. Helaas zijn ze
ermee gestopt.

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?

Naam:
Leeftijd:
School:

Danique Kremers
17 jaar
Bouwens van der
Boijecollege
Woonplaats: Helden

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou graag nog een keer naar
Indonesië willen gaan. Mijn over
groot oma komt daar vandaan.
Mijn oma Thea, haar dochter
dus, vertelt vaak verhalen over
haar. Zij is zelf al naar Indonesië
geweest en is ook naar de plek
gegaan waar haar moeder heeft
gewoond. Dat lijkt me heel bijzon
der om te zien.

Wat zou je graag nog willen leren
in je leven?
Het lijkt me supercool om vloeiend
Italiaans te kunnen spreken. Ik kan
het nu een heel klein beetje, maar ik
heb nog een heleboel te leren. Ook
begin ik in september aan TMO, dus
ik heb ook zin om daar nieuwe din
gen te leren.

Ik heb laatst mijn kledingkast opge
ruimd en alle kleding die ik niet meer
draag op Vinted gezet. Mijn galerij
staat dus nog helemaal vol met foto’s
van kleding. Neem vooral een kijkje
zou ik zeggen.

Hoe heb je je beste vriend/vriendin ontmoet?
Ik heb mijn vriendinnengroep ont
moet toen ik van het Valuascollege
naar het Bouwens overstapte.
Gelukkig maar, want ik ben heel blij
met mijn vriendinnetjes.

Wat deed je als kind het liefst?

Heb je plannen voor de zomervakantie?

Als ik hier specifiek op in moet gaan,
zijn we nog wel even bezig. Ik vond,
en vind nog steeds, heel veel din
gen leuk. Wat ik vroeger het meeste
deed, was denk ik knutselen, teke
nen, (buiten)spelen met vriendin
netjes, dansen en op vakantie gaan.

Binnenkort gaan we met de vrien
dengroep naar Lloret de Mar, daar
heb ik heel veel zin in. Daarna blijf
ik nog een tijdje hangen in Spanje,
want ik ga ook nog met mijn broer
tje, mijn ouders en hun vrienden
groep op vakantie.

Aanhoudende
droogte
De zomer van 2022 typeert zich door talloze zonuren en aanhoudende droogte. Het resulteert erin
dat de natuur nu al zijn laatste beschermingstactiek inzet waardoor het op veel plaatsen lijkt alsof
de herfst voor de deur staat. Bomen worden bruiner en laten veel bladeren vallen. Voorlopig blijft
de droogte aanhouden en lijkt augustus een stabiele zomermaand te worden. Na de kortstondige
opleving van hitte deze week, valt er een noord tot
noordoostenwind in die droge landlucht aanvoert.
Een patroon dat we half juli ook zagen. Eerst is de
temperatuur daarbij nog vrij gematigd met waardes net onder de 25 graden, maar later lijkt het
toch weer warmer te worden Hogedrukgebieden
vanaf de Azoren hebben langgerekte uitlopers tot
boven ons land en daarna schuift er meestal een
kern ten noorden van ons door naar Scandinavië.
De zon schijnt daarbij veelvuldig en neerslagsignalen zijn er nauwelijks. Een zeer lokaal onweer lijkt
het hoogst haalbare. / Tekst en beeld: Nicky de Bruijn

Weer in Peel en Maas

Heb je een bijbaantje?
Momenteel ben ik werkzaam bij
Floor Models & Hospitality en bij
Camping de Schatberg. Wellicht
heb je me wel eens voorbij zien
komen op de tv-schermen in Jumbo
Panningen, want daar werk ik als
vlogger.

Wat doe je het liefst op een vrijdag- of zaterdagavond?
Uitgaan. Ik vind het zo gezellig om
met mijn vriendinnen leuke dingen
te doen. Een leuk feestje of festival
mag daar natuurlijk niet bij ontbre
ken. Een avondje bijkletsen op het
terras vind ik ook heerlijk.

Wat is je favoriete stuk decoratie
in je kamer/huis?
Ik heb een aantal plantjes en mini
cactussen in mijn kamer. Deze vind
ik zo leuk. Het geeft echt sfeer.

Wat was de laatste serie of film
die jij heel erg leuk vond?
Mij kun je heel blij maken met
‘American High School films’ zoals
Mean Girls of Clueless. Die films heb
ik wel al honderd keer gezien. Gossip
Girl is ook zo’n dramatische serie,
heel leuk, maar helaas is die van
Netflix afgehaald.

Wat is je favoriete herinnering
aan dit jaar?
Ik heb dit jaar al zoveel leuke herin
neringen gemaakt, maar het hoog
tepunt is denk ik toch wel dat ik mijn
atheneumdiploma gehaald heb.

Wat kan jou heel erg irriteren?
Mensen die zeuren, vind ik heel irri
tant. Natuurlijk zeur ik zelf ook wel
eens, maar sommigen blijven maar
zeuren. Heel moe word ik daarvan.

Wat zou je doen als je de loterij
zou winnen?
Ik zou een huisje kopen in Italië en al
mijn familie en vrienden langs laten
komen. En ik zou mijn droomauto
kopen.

Hoi

Column

Strand

Ruisende wind die met elke
zucht een vlaag zand verplaatst, het geluid van golven
die op het water slaan: het
strand is met haar geluiden de
ideale plek om helemaal tot rust
te komen. Voor de meeste
mensen dan. Want een verbrande huid, de combinatie van
plakkende zonnebrand, zand én
gillende kinderen, kunnen voor
sommige mensen ook als erg
vervelend worden ervaren.
Persoonlijk vind ik het strand een
van de leukste plekken op aarde.
Ook al is het in Nederland vaak
niet het ideale strandweer, je kunt
altijd ‘uitwaaien’ tijdens een wan
deling langs het water. Leuk feitje
is dat in het buitenland het woord
‘uitwaaien’ niet bestaat! En uit
waaien aan de Nederlandse zee
doe ik liever dan erin zwemmen:
het troebele water en mijn vriendin
die op één middag in Zandvoort
maar liefst drie keer door een kwal
gebeten werd, zijn daar oorzaken
van. In de zomer lig ik dan ook
liever met een goed boek op het
strand.
Wie ook niet vies zijn van het
Nederlandse strand zijn onze oos
terburen. Soms is het bijna moei
lijk om nog Nederlands te horen
tussen al het Duitse gebabbel op
het strand in de zomer. Je plukt ze
er ook zó tussenuit, vaak doordat
je de kuilen die ze vol overgave
aan het graven zijn moet ontwijken
als je van de zee naar je hand
doek loopt. Heerlijk ‘Am Meer’.
Waarom ze de zee niet gewoon
‘See’ hadden kunnen noemen,
blijft voor mij een raadsel. Niet
alleen de Duitsers zorgen voor leuk
‘mensen kijken’-materiaal, want je
komt écht van alles tegen op het
strand. De wandelaars met hon
den, de surfers, fanatieke zwem
mers, gezinnen met kinderen:
maar het leukste zijn die ouders
die voor de eerste keer met hun
kleine naar het strand gaan en er
alles aan doen het kind te ver
maken. Zoals ik al zei, persoonlijk
kan ik me uren vermaken op het
strand. Enige minpuntje is wel dat
het vanuit Limburg toch nog een
aardig stukje reizen is. Scheelt dat
we onze goeie oude Maas altijd
dichtbij hebben, hoewel afkoelen
door erin te zwemmen voor mij
net zoals in de Noordzee een no-go
blijft.

Iris
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Vrijwillig de zomer door

Onderhoudsploeg SV Panningen lost
wereldproblemen op aan kantinetafel
Terwijl het verenigingsleven in de zomermaanden grotendeels stilvalt en er massaal vakantie wordt gevierd, draait het vrijwillige werk in veel
gevallen gewoon door. Ook deze regio kent tal van vrijwilligers, die hun hart hebben verpacht aan een stichting, vereniging of club. Wie zijn ze,
wat doen ze en wat drijft ze? In de rubriek ‘Vrijwillig de zomer door’ richten we de schijnwerpers op de stille krachten die zich belangeloos
inzetten voor anderen. Deze week vertelt de onderhoudsploeg van SV Panningen over hun vrijwillige inzet.

Wereldproblemen
“Vrijwilligers zijn misschien nog wel
belangrijker dan spelers. Als vrijwil
ligers stoppen, kan er simpelweg niet
meer gevoetbald worden. Daarom
proberen we al vroeg om ieder lid
bij onze vereniging te betrekken.
Iedereen draagt op zijn eigen manier
een steentje bij”, onderstreept de
voorzitter het belang van betrokken
heid bij een vereniging. Dat de betrok
kenheid bij de voetbalclub in het
geval van de onderhoudsploeg groot
is, staat buiten kijf. De negen man
nen zijn stuk voor stuk verknocht aan
de voetbalvereniging. Daar is ook het
sociale aspect debet aan. “Even een
kop koffie op z’n tijd hoort er voor ons
inderdaad bij. We bespreken allerlei
onderwerpen hier aan deze kantine
tafel”, vertelt Hay. Theo Naus haakt
in. “Gezelligheid is voor ons hartstikke
belangrijk. Anders kwamen we hier
niet bijna iedere ochtend, in onze
vrije tijd.” Wat er dan zoal besproken
wordt aan tafel in het clubgebouw?
“Alles komt hier over tafel: van de
prestaties van het eerste elftal van
Panningen, tot aan de grootste wereld
problemen”, licht Hay een tipje van
de sluier op. “En we lossen ze nog op
ook”, voegt Theo Peters lachend toe.
Tekst en beeld: Jelle van Hees

Jos Mestrom, Peter Stevens,
Hay Daniels, Theo Naus en Theo
Peters genieten in de kantine van
SV Panningen van een welver
diend bekertje koffie. Zij vormen
deze ochtend de afvaardiging
van de onderhoudsploeg, die
druk in de weer is met allerlei
klusjes rondom het sportpark.
Als ze compleet zijn, bestaat hun
clubje eigenlijk uit negen per
sonen. Ook Jan Sillekens, Theo
Thomassen, Thei Aelen en Luc
Willems horen bij dit gezelschap.
“Het is belangrijk om iedereen
te noemen, want we doen het
samen”, roepen de vijf in de kan
tine in koor.

NIEUW:
tanden bleken
permanente
make up
powder brows

Mooi
Natuurlijk

natuurlijk mooi
Industriestraat 15
Horst aan de Maas
06 20 41 45 01 | info@jozijna.nl
Volg ons op:

Archivaris
Zonder uitzondering zijn de gepen
sioneerde mannen van de onder
houdsploeg veel op de club te vinden.
Gemiddeld zo’n 10 à 15 uur per week,
maar regelmatig ook meer. Veel meer.
Allemaal zetten ze zich al jarenlang
vrijwillig in voor de voetbalvereni
ging. Eerder deden ze dat bijvoorbeeld
als leider, scheidsrechter, bestuurslid
of clubarchivaris. Die laatste rol nam
Theo Naus al in 1961 op zich. “Vroeger,
toen we nog in de hoofdklasse speel
den, zocht ik voor de wedstrijd iemand
op in de kantine van de tegenstan
der. Dan wisselden we onze gegevens
uit en stuurden we elkaar informatie
toe. De digitale wereld is niet aan mij
besteed, dus ik verzamelde alles thuis
in klappers.” Inmiddels is die schat
aan informatie in het bezit van de
voetbalclub. “Onlangs heb ik al mijn
werk overgedragen, zodat het gedi
gitaliseerd kan worden. Mijn vrouw
dreigde alles bij het oud papier te
gooien, vandaar”, vertelt hij lachend.

Onderhoudswerkzaamheden
Waar Theo thuis alle publicaties over
zijn vereniging blijft verzamelen, is
hij als lid van de onderhoudsploeg
met hele andere werkzaamheden
bezig. Ook nu het voetbal vanwege
de zomerstop stilligt, moet alles er
piekfijn uit blijven zien. “Eens in de
zoveel tijd vegen we de kleedlokalen
uit. Dit wordt gedeeltelijk uitbesteed,
maar anders pakken wij het op.
Verder zijn we nu bijvoorbeeld bezig
met het demonteren en vervangen
van de sponsorborden langs de lijn”,
somt Peter op. “We zorgen ook voor
het onderhoud van de velden en al
het andere groen op en rondom het

sportpark”, vult Jos zijn collega aan.
Het lijkt misschien de normaalste
zaak van de wereld dat alles er altijd
piekfijn bijligt bij SV Panningen, maar
dat is niet zo, weet Hay. “Het zou hier
heel snel achteruitgaan gaan als wij
het niet bijhielden. Daar zal misschien
niet iedereen bij stilstaan bij een
bezoek aan dit sportpark.”

Septemberwandeling Baarlo
Na twee jaar afwezigheid organiseert Stichting Wandelen in
Baarlo op zondag 4 september weer de Septemberwandeling. Er
zijn vier afwisselende routes uitgezet van 8, 13, 18 en 25 kilometer.
De startlocatie ligt, anders dan voorheen, in de plantenkwekerij
aan de Pratwinkel in Baarlo.

Brand
Iedereen die op enige wijze verbon
den is aan de voetbalvereniging uit
Kepèl, schrok zich eind maart 2021
een hoedje: een flinke brand legde
de kantine in de as en een deel van
de kleedlokalen werd verwoest.
De onderhoudsploeg maakte,
samen met vele andere vrijwilligers
van SV Panningen en met hulp van
verenigingen uit het dorp, over
uren tijdens de nasleep. “We zijn
heel veel bezig geweest met de
wederopbouw in die periode. Daar
hebben wij als onderhoudsploeg
ook ons steentje aan bijgedragen
met diverse hand- en spandien
sten”, blikt Jos terug. “De schade
was enorm. De kantine moest
vrijwel helemaal vernieuwd wor
den. Het dak zelfs helemaal. Alles
is gestript en opnieuw opgebouwd.
Een heel karwei, maar vaak was het
ook best gezellig”, geeft hij er een
positieve draai aan. Peter Wulms,
voorzitter van de voetbalvereni
ging en intussen aangeschoven bij
de koffiepauze van de onderhouds
ploeg, beaamt dat. “Hoewel de
aanleiding enorm triest was, is de
brand achteraf heel goed geweest
voor de saamhorigheid binnen de
vereniging. Het heeft voor nog meer
betrokkenheid gezorgd.”

Alle routes voeren door de bosrijke
omgeving en de idyllische buurt
schappen van Baarlo. Uiteraard
worden de rustieke weggetjes
en meanderende beeklopen door
het natuurschoon niet vergeten.
De startlocatie en de pauzeplaats
bieden de wandelaar een over
dekte zitplaats. Daarbij is ook
catering voorhanden. Elke wande
laar ontvangt gratis een gezonde
snack en na afloop een kop kof
fie. Ook onderweg is er gelegen
heid om even te gaan zitten en te
genieten van de mooie omgeving.

Deelnemers ontvangen aan de
start een routebeschrijving met
een routekaart, hoewel het gehele
traject ook is aangegeven met pij
len. De routes zijn zodanig uitgezet
dat de route eenvoudig kan wor
den verlengd of ingekort. De start
locatie is op zondag 4 september
geopend van 07.30 tot 17.00 uur.
Voor de route van 25 kilometer
eindigt de starttijd om 10.00 uur,
voor die van 18 kilometer om
11.30 uur, voor die van 12 kilome
ter om 13.00 uur en voor die van
8 kilometer om 14.00 uur.
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Open dag met expositie

25-jarig jubileum Baarlo Kreatief
Baarlo Kreatief viert op zaterdag 6 augustus van 11.00 tot 17.00 uur haar 25-jarig jubileum. Opgericht in 1996
is de vereniging inmiddels 26 jaar jong, maar het jubileum werd wegens corona uitgesteld. Het jubileum
wordt gevierd tijdens een open dag bij privétuin D’n Bôngerd met een expositie van verschillende kunstwerken gemaakt door diverse leden. Verder zijn er workshops voor zowel volwassenen als kinderen.

Baarlo Kreatief bestaat uit ama
teurkunstenaars. Creatief bezig zijn,
uitstapjes maken en bijeenkomsten
organiseren zijn de doelstellingen van
de vereniging. Het Toeristisch Platform
gaf in 1995 de aanzet voor de oprich
ting van Baarlo Kreatief, toen een
groep enthousiastelingen voor het
eerst naar buiten trad op een tentoon

stelling. In 1996 volgde de officiële
oprichting van de vereniging.
In het voorjaar van 1996 vond de
eerste expositie plaats: een ‘PaasKrea’. Baarlo Kreatief organiseerde
tweemaal gedurende zes weken
een expo bij kasteel d’Erp. Verder
werd op verzoek van KBO Baarlo een
vaandel gemaakt waarin de herken

ningspunten van Baarlo zijn ver
werkt. Een ander hoogtepunt was de
levende kerststal in 2004 in JAC De
Raay, met gerechten uit het jaar nul.
De opbrengst van bijna 10.000 euro
ging naar de bouw van een labora
torium bij een ziekenhuis in Barong
Tongkok in India.

ACC The Blue Birds uit Kessel organiseert zaterdag 6 augustus op het crossterrein aan de Keizersbaan in
Kessel zijn traditionele nachtcross. De 23e editie van de Nacht van Kessel heeft dit jaar ruim honderd auto’s
aan de start.

grote vuurwerkshow, gevolgd door
een feest in de tent. Daar zal ook de
prijsuitreiking plaatsvinden. Dj Danny,
DJIVO en Mike Kanders verzorgen de
muzikale invulling van de feesta
voond.
De nachtcross Kessel is de derde in
een reeks van drie nachtcrossen die

Dressuur in Merselo

Succes voor PSV Caprilli op
Regio Kampioenschappen
HC Hermkushof in Merselo stond zaterdag 30 en zondag 31 juli in
het teken van de Regio Kampioenschappen Dressuur, georganiseerd door Ruitervereniging Venray. Tot de deelnemers behoorden
ook leden van PSV Caprilli uit Panningen.

Zaterdag 30 juli mochten de pony
clubmeiden met hun (verzorg)
pony hun beste beentje voorzet
ten. Valerie Joosten uit Baarlo
behaalde met Diva S in de klasse
DE B in haar ring de vijfde prijs.
Een dag later reisde John Steeghs
uit Panningen met Gesture S af
naar Merselo. In de klasse Z2 zette

hij een mooie proef neer waardoor
hij ook de kür op muziek mocht
rijden. Die had als resultaat dat
Steeghs zich Reservekampioen
mag noemen. Tevens kwalifi
ceerde hij zich voor de Nederlandse
Kampioenschappen dressuurpaar
den tijdens de Hippiade 2022 in
Ermelo.

Meerdere successen

Traditionele nachtcross tijdens
Nacht van Kessel

De wedstrijden beginnen zaterdag
middag om 16.00 uur met de kwa
lificaties voor de grote nachtcross.
Rond 19.30 uur is het tijd voor de voor
stelronde van de 85 deelnemers die
zich weten te plaatsen. Daarna gaat de
grote nachtcross van start. Die finisht
is traditioneel rond 22.00 uur met een
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in 2022 worden gehouden door de
clubs uit Baarlo, Horst, en Kessel.
Uiteindelijk leidt dit tot de grote ASUZ
Nachtcrosskampioen van 2022. Zondag
7 augustus wordt in verschillende klas
sen gestreden om het ASUZ kampi
oenschap 2022. Deze wedstrijden gaan
om 11.00 uur van start.

Drie zussen Neefs succesvol
op LK dressuur
De Cavaliers namen zaterdag 30 en zondag 31 juli deel aan de
Limburgse kampioenschappen dressuur in Merselo. In het bijzonder voor de drie zussen Neefs werd het een succesvol kampioenschap.

Anouk Neefs werd met Time To
Dance kampioen in klasse L1.
Hanna presteerde hetzelfde met
Man in the Moon in klasse M1.
Zus Romee deed daar nog een
schepje bovenop door met Nacho
Nova eveneens kampioen te wor
den in klasse B en bovendien met
haar pony Kachento in de klasse
DEM1 het kampioenschap te beha
len. De drie zussen kwalificeerden
zich daarmee voor de Nederlandse

kampioenschappen.
Ook Loes Engels boekte succes door
met haar paard Juwell op zondag
31 juli een vijfde prijs te behalen in
de klasse Z2. Diezelfde dag was er
tevens een springwedstrijd bij de
Peelbergen. Hier behaalde Damae
Hanssen met Comtess SD een vijfde
prijs in haar categorie. Liesbeth
Ludin startte met Elroy voor het
eerst in de 1.20 meter klasse.
Zij eindigde als tweede.
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Openstelling kerk Baarlo
De kerk in het centrum van Baarlo is in augustus elke donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur geopend voor publiek.
Tot de bezienswaardigheden beho
ren de kleurrijke glas-in-loodramen
– onder andere van Joep Nicolas –
en het moderne beeldhouwwerk.
Daarnaast is de kerk ook geopend

voor een moment van bezinning.
Gastdames en -heren zijn aanwe
zig om eventuele vragen te beant
woorden. De toegang is gratis.

Seniorenkapel en Heimat
Kapelle bij Muziek onder de
Toren
Zaterdag 6 augustus staan er weer twee optredens gepland bij
Muziek onder de Toren. De Seniorenkapel Regio Linne neemt het
eerste deel van de middag voor haar rekening. Daarna volgt een
optreden van die Heimat Kapelle uit Meijel, een welbekende formatie bij Muziek onder de Toren.

Cirque du Kepèl
Blije snoetjes, een clown en échte acrobaten met vuur: afgelopen maandagmiddag 1 augustus vormden de
straten rond het dorpscentrum van Panningen weer het decor voor Cirque du Kepèl. Tijdens Cirque du
Kepèl werd het centrum van Panningen omgetoverd tot één groot circus. Kinderen konden deelnemen aan
speciale circus-workshops en waanden zich voor één middag clown of acrobaat. Clown Tallie maakte
prachtige ballonnencreaties voor de kinderen. / Beeld: Jac Willekens

DE FLEXKAART
EEN TEGOED VAN 10 WEDSTRIJDEN

INZETBAAR VOOR
MEERDERE PERSONEN

De optredens vinden plaats onder
de Toren op het Raadhuisplein
in Panningen. Ze beginnen om
13.30 uur en eindigen om 16.45 uur.

Bij slecht weer kunnen de optre
dens worden afgelast. Houd daar
voor de Facebookpagina van
Muziek onder de Toren in de gaten.

Struinen door de Baarlose
bossen
VVV Baarlo organiseert zaterdag 6 augustus een wandeling door
de bossen bij Baarlo. De 8 kilometer lange wandeling, die onder
leiding staat van een gids van VVV Baarlo, begint om 10.30 uur en
duurt 2,5 uur.
Goede wandelschoenen en wat
eten en drinken zijn raadzaam.

Aanmelden
Aanmelden bij VVV Baarlo kan tot
en met vrijdag 5 augustus (uiter
lijk 15.00 uur), door een bezoek

te brengen aan Grotestraat 16a,
per telefoon (077 - 47 73 666) of
een mailtje naar via
vvvbaarlo@hartvanlimburg.nl
Deelnemers ontvangen bij aan
melding ook de gegevens over de
startlocatie.

Jubileumeditie Meijelse
jaarmarkt succesvol
Meijel stond vrijdag 29 juli in het teken van de veertigste editie van
Jaarmarkt Meijel. Harmonie Eendracht, de organisator, kijkt met
tevredenheid terug op dit evenement.

30% KORTING T.O.V.
10 LOSSE WEDSTRIJDEN
BEPAAL ZELF WELKE
WEDSTRIJDEN
VVV-VENLO.NL/SEIZOENKAART

AL VANAF

€ 50 , ,

Met circa 120 gevulde marktplaat
sen was het parcours kleurrijk en
goed gevuld. Ook de gunstige
weersomstandigheden deden een
duit in het zakje. Uiteindelijk brach
ten zo’n 6.000 mensen een bezoek
aan de Jaarmarkt. Ook de eer

ste editie van de Kindermarkt en
het Open Meijels Kampioenschap
Spijkerbroekhangen waren een suc
ces, zo laat de organisatie weten.
Volgend jaar vindt Jaarmarkt Meijel
plaats op vrijdag 28 juli.
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Parochie Beringe

Misintenties
NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens
het parochiespreekuur op dins
dagochtend. Ook bij kapelaan
Roger Maenen tel. 077 466 18 50 of
per email roger.maenen@ziggo.nl.
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Restauratie oorlogsmonument
Donaties voor de restauratie van
het oorlogsmonument op het
parochiekerkhof van Beringe zijn
welkom op NL 21 RABO 0141939583
van parochie Beringe.
Kerkdiensten
Zondag 7 augustus
H. Mis 9.30 uur
Woensdag 10 augustus
H. Mis 9.00 uur

Parochie Egchel

Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530

Kerkdiensten
Zondag 7 augustus
geen H. Mis
Zondag 14 augustus
H. Mis 11.00 uur

Zondag 7 augustus
H. Mis 10.00 uur t.i.v. Lucie en Drees
Hermkens-Kartner (jaardienst);
Kerk open voor gebed en aanbidding
van 13.00 -15.00 uur

Parochie Grashoek

Parochie Koningslust

Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg
06 48 53 14 21
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 6 augustus
H.Mis 19.00 uur Voor de zieken in onze
parochie

Parochie Helden

Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Vrijdag 5 augustus
De H. Communie wordt thuisgebracht
vanaf 09.00 uur

Cluster MKBE

Mina Lintjens-Jacobs en kleinzoon
Wilco (jaardienst). Zeswekendienst
Mie Hermans-Gommans.
Cluster MKBE
Mededelingen
In de parochies van MKBE wordt
Eerste zondag van augustus
een nieuwe kapelaan benoemd te
Vanwege de vakantie gaat het gezel
versterking van het huidige pries
terteam: Ranil Weerawarna, 32 jaar, lige koffie / thee onderonsje na de H.
Mis deze maand niet door.
uit Sri Lanka. De benoeming gaat
De Stuurgroep Communie zoekt
in per 1 september en hij zal gaan
opvolgers!
wonen in de pastorie in Kessel.
Na een aantal jaren met veel plezier de
Eerste Communie te hebben geregeld,
Parochie Maasbree
vinden wij het tijd voor een frisse wind.
Misintenties
De stuurgroep neemt het voortouw
NL58RABO0131001973
in het aansturen van de ouders in de
Pastorie Dorpstraat 31
voorbereidingen op de communie. Dat
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl wil zeggen dat je als lid van de stuur
groep taken hebt als samenstellen en
www.parochiemaasbree.nl
aansturen van de werkgroepen, bege
Kerkdiensten
leiden van activiteiten, zijn van tus
Zondag 7 augustus
senpersoon tussen ouders en parochie.
H. Mis: 11.00 uur
Maar vooral: er samen met ouders en
Lector: Mevr. Jeanne Senden
parochie voor zorgen dat het voor de
Intenties: Petronella Vaessen.
communicanten een onvergetelijke dag
Cornelia Blonk (verjaardag). Overl.
wordt! Uiteraard zijn wij er het volgend
ouders Wiel Lintjens (verjaardag),

Tientallen vrijwilligers helpen mee

Misintenties
NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 6 augustus
H. Mis 17.30 uur
Zaterdag 13 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

jaar nog om, waar nodig en gewenst,
onze opvolgers op weg te helpen.
Interesse? Leuk! Vragen? Stel ze gerust!
Mail ons:
communiemaasbree@gmail.com
Ellis van der Sterren, Janneke Vaessen,
Nicole van Dijk
Openstelling Aldegundiskapel
De Aldegundiskapel in onze parochie
kerk is dagelijks geopend voor het
opsteken van een kaarsje, een gebed
of een moment van bezinning. De H.
Aldegundis is beschermheilige tegen
ernstige ziekten en voor troost en hoop.

Parochie Kessel

Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Iet Dings-Bovendeerdt
077 462 18 60
06 24 21 61 06
Kerkdiensten
Zaterdag 30 juli
19.15 uur H. Mis.
Zeswekendienst Annie Smits – Berden;
Nel Boots-Kessels vanwege verjaardag

Wespenbestrijding Peel en Maas
Ook voor andere plaagdieren!

Werkgroep organiseert
Oogstdankfeest in Meijel

In de Kathedraal van de Peel in Meijel vindt in het weekend van
vrijdag 24 tot en met zondag 26 september het Oogstdankfeest
plaats. Het thema van dit jaar luidt ‘Oogst; natuurlijk wit’.
Voor vele mensen in onze directe
omgeving, maar ook in de wereld,
zijn het donkere tijden. Denk hierbij
aan mensen die met oorlog, ziekte
of andere donkere momenten in
hun leven te maken hebben. Meer
dan ooit dringt het besef door dat
oogst en daarmee het binnenhalen
van voedsel niet meer voor ieder
een vanzelfsprekend is. De prijzen
van voedsel gaan door schaarste

door alle plafonds. Tientallen vrij
willigers zijn onder leiding van
Moniek Koopmans al maanden in de
weer om de vierde editie van het
Oogstdankfeest tot een groot succes
te maken. Zo heeft de werkgroep
dit jaar eigen gewassen geteeld op
grond die beschikbaar is gesteld
door Meijelse burgers. Ook dit jaar
is de toegang tot het oogstdank
feest gratis.

Constant Plaagdier Preventie
06 39 02 22 51 • Panningen

Kerkdiensten
Zondag 7 augustus
11.00 uur H. Mis met Herenkoor t.i.v.
Tinus Basten en Tina Basten-Thijssen
(gest.jaard); Maria Vossen-Simons,
Paul Vossen en familie, Elisabeth Naus;
Jo. Stemkens (verjaardag en jaar
dienst); uit Dankbaarheid
Maandag 8 augustus
18.30 uur H. Aanbidding (dagkapel) en
19.00 uur H. Rozenkrans
Dinsdag 9 augustus
H. Mis 09.00 uur (dagkapel) aansl. kof
fiedrinken
Donderdag 11 augustus
H. Mis 09.00 uur (dagkapel) aansl.
Aanbidding

Parochie Panningen

Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- en woensdag-ochtend
van 08.30 uur tot 11.30 uur.
Kerkdiensten
Vrijdag 5 augustus
’s-Ochtends: ziekencommunie voor
hen die aan huis gebonden zijn.

Parochie Baarlo

Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 7 augustus
9.30 uur H. Mis.
Jaardienst overleden ouders Peetenvan der Velden en overleden familie.
Overleden fam.Gorissen en familie van
Dijck en schoonzoon Peter.
Marie Madeleine Baronesse d’Erp.
Donderdag 11 augustus
9.00 uur H. Mis.

Parochie Kessel-Eik

Misintenties
NL41RABO0125300522
Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkens
06 30 10 30 13
Kerkdiensten
Zaterdag 6 augustus
18.00 uur H. Mis.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

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
€ 27,50 | door de week € 12,50

H. Mis als Jaardienst voor Piet
Geraets en Gertruda GeraetsTimmermans.

Pastoor-deken
W. Varela
077 398 14 16
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
Ziekenzalving
06 55 40 80 23

DIVERSE KOOPJES BREIGARENS.
Kom gezellig snuffelen.
’T SCHIPPERTJE Schoolstraat 6 Horst
ZONDAG 4 SEPTEMBER WANDELTOCHT
in BAARLO
8, 13, 18 25 km. start vanaf 07.30 uur
info: 077 477 12 19

Te koop diverse soorten groenten
en fruit; o.a. Tomaten en bonen
Thijs Huys langstraat 64 HorstHegelsom Tel 077 398 35 52

Donderdagavond Yoga
van 18.45-19.45 en 20.00-21.00 uur
info tel. 06 46 32 00 39 of
www.asanayogahorst.nl

Procesoperator en (Electro)monteur
Daarnaast zoeken we voor de weekenden en vakanties
ook diverse oproepkrachten.
Bij interesse kun je contact opnemen via: hrm@walkro.eu

www.walkro.eu

www.vincentiusparochies.nl

Optidee: voor persoonlijk advies,
party en/of bestelling: 06 48 55 07 30
en www.optidee.nl/peggy-wismans

Voor onze locaties in Horst en Blitterswijck
zijn we op zoek naar nieuwe collega’s voor de functies

Meer informatie over Walkro
kun je vinden op onze website:

Zaterdag 6 augustus
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Piet Janssen
en To Janssen-van der Linden en
zoon Sjraar;
Zondag 7 augustus
H. Mis in missiehuis om 10.30 uur
Dinsdag t/m vrijdag
h. Mis om 9.00 uur in de dagkapel

#kempencreëert

creatieve
ideëen

16

enzo \ 0408

Geplukt

Marinka Lemmen-Vissers Panningen
Op woensdag en vrijdag is Marinka te vinden bij de stichting Dorpsontmoeting Kepèl, in Panningen, waar
ze werkt als coach dagbesteding. Naast haar werk zet ze zich regelmatig vrijwillig in bij andere verenigingen of organisaties, want stilzitten is niet aan Marinka besteed. Deze week wordt Marinka LemmenVissers (35) uit Panningen geplukt.

een praatje of het spelen van een
spelletje is welkom.” Volgens Marinka
geeft het veel voldoening om mensen
samen te brengen. “Ik doe het heel
graag. Het voelt niet als werk om hier
elke week te zijn. Tegen mijn twee
kinderen zeg ik altijd: ‘mama mag
weer gaan werken.’”

Leerkracht
Een tijdje twijfelde Marinka nog
om de opleiding tot basisschool
lerares te gaan volgen, maar al
snel veranderde ze van gedachten.
“Toen ik vanwege mijn pols niet in
de zorg kon werken, heb ik de basis
school ondersteund in allerlei taken.
Zo keek ik toetsen na en begeleidde
ik enkele kinderen met bijvoorbeeld
lezen en rekenen. Kinderen zijn
onbevangen en dat vind ik heer
lijk. Maar in het onderwijs heb je
met zoveel meningen te maken en
tegenwoordig sta je als leraar voor
grote klassen. Ik heb echt respect
voor ze. Toen ben ik erachter geko
men dat ik meer van de diepgang
ben en vooral contact wil leggen
met mensen, daar heb je tegen
woordig als leraar minder tijd voor.”

De Leistert

Marinka groeide op in Grashoek.
“Een klein dorp, maar dat had
ook weer zijn charme. Het is
een hechte gemeenschap daar.
Op mijn 21e werd het voor mij tijd
om het huis te verlaten, ik was
er klaar voor.” Dat had mede te
maken met haar jeugdliefde Roy,
waar ze intussen al bijna twintig
jaar mee samen is. “Samen met
Roy kocht ik in Panningen een
huis in de wijk De Riet. Na een
aantal jaren verhuisden we,
maar bleven in dezelfde wijk.
Een gezellige en betrokken buurt,
met alle voorzieningen om de
hoek. Het is heerlijk om met de

fiets naar het werk te gaan, dat biedt
me veel vrijheid.”

Activiteitenbegeleidster
Met werkervaring binnen diverse
doelgroepen, koos Marinka er ruim
een jaar geleden voor om te sol
liciteren bij de Dorpsontmoeting
in Panningen. “Na de middel
bare school rondde ik de opleiding
SPW4 af. Tijdens mijn opleiding
werkte ik als activiteitenbegeleid
ster bij De Zorggroep en als woon
begeleidster bij Daelzicht. Eenmaal
gediplomeerd kreeg ik een leuke
uitdagende én vaste baan aange
boden bij Daelzicht in de crisis-/

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.

Dorpsontmoeting
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intensieve gehandicaptenzorg, waar
ik personen met moeilijk verstaan
baar gedrag en/of agressief gedrag
begeleidde. Omdat het werk licha
melijk zwaar kan zijn en een pols
blessure volgde, heb ik besloten
terug de activiteitenbegeleiding in
te gaan. Dat is ook iets wat ik heel
graag doe.” Nu werkt Marinka 16 uur
als coach welzijn, wat wil zeggen
dat ze activiteiten begeleidt, maar
ook een schakel is tussen gemeen
schap, gemeente en de organisatie.
Daarnaast begeleidt ze vrijwilligers,
verzorgt ze de social media en heeft
ze samen met de penningmeester
zicht op de financiën. “Toen ik begon,
kon niemand mij inwerken op mijn
dagen, waardoor ik zelf mijn weg
heb kunnen vinden met de bezoe
kers en vrijwilligers. Achteraf was
dat super. Ik kreeg de mogelijkheid
om onbevooroordeeld de nieuwe
visie ‘Vitale gemeenschappen’ van
de gemeente met het gedachten
goed ‘positieve gezondheid’ bij de
Dorpsontmoeting te ontwikkelen.”

De Dorpsontmoeting is een ontmoe
tingscentrum voor en door inwo
ners van Panningen, met als doel
het bevorderen van het welzijn van
de bezoekers, door het samenbren
gen van mensen. Activiteiten vormen
hierbij een middel. Dit gebeurt in een
ontspannen sfeer, met en voor elkaar,
ondersteund door beroepskrachten
en vrijwilligers. “We spelen in op de
wensen van de bezoekers en zoe
ken de verbinding met het gemeen
schapshuis en het dorp. Iedereen die
behoefte heeft aan het maken van

Toch is Marinka nog regelmatig op
school terug te vinden als vrijwilli
ger. “Ik ben luizenmoeder”, zegt ze
lachend. “Ook als vrijwilliger in de
bibliotheek van de FavoRIET. Zo kan
ik toch mijn steentje bijdragen. Dat
heb ik vanuit huis meegekregen en
mensen weten je ook weer te vinden.
Ik zou het mooi vinden als mijn kinde
ren Guus en Wout later ook wat voor
de maatschappij terug willen doen.”
Marinka is ook actief als vrijwilliger
bij 112 on Wheels en verkeersregelaar
bij het historisch motoren- en tracto
renfestival. Ook neemt ze deel aan
activiteiten bij Buurtvereniging de
Kronkel. Vervelen hoeft Marinka zich

dus nooit. Op de momenten dat het
gezin een weekend vrij heeft, is ze
te vinden op camping de Leistert in
Roggel, waar het viertal een stacara
van heeft. “Daar is het echt genieten.
Omdat we er al jaren komen, kennen
Guus en Wout genoeg andere kinde
ren om mee te spelen. We hebben
op de camping echt ons eigen plekje
gemaakt en daarom proberen we
regelmatig naar de camping te gaan.”

Afvallen
Nu de zomervakantie is begon
nen, is het moment voor Marinka
daar om voor het eerst in lange tijd
weer een bikini te dragen. “Ik ben
25 kilo afgevallen. Daarom is het
voor mij best spannend om weer
in bikini rond te lopen”, zegt ze
lachend. Marinka geeft aan veel
last te hebben gehad van zwan
gerschapsmisselijkheid en daarna
te zijn aangekomen. Uiteindelijk
ging er een knop om en besloot ze
dat ze weer op haar oude gewicht
wilde komen. “Met hulp van een
coach ben ik een koolhydraatarm en
eiwitrijk dieet gaan volgen. Onlangs
heb ik 40 kilometer gelopen op de
zaterdag tijdens de Vierdaagse in
Panningen en toen merkte ik dat ik
me echt fit voel. Daar kan ik echt
van genieten.” Wandelen biedt
volgens Marinka ontspanning en
het is vooral gezellig om samen
met vriendinnen te doen. “Na de
zwangerschapsgym gingen we elke
week wandelen, langzaam werd dit
groepje groter met mama’s van het
schoolplein. De ene week lopen we
drie keer en de andere week maar
één. Het ligt er helemaal aan wie er
zin en tijd heeft. Maar als we gaan
wandelen, is het altijd leuk om weer
samen te kletsen.”

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

05-08-2022

vrijdag
20.00 UUR
vs

TICKETS.VVV-VENLO.NL

